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WEJŒÆ
DO KOŒCIO£A…
„Witraże widziane z zewnątrz świątyni wydają się szare. Na tym wrażeniu można poprzestać.
Ale można też wejść do kościoła i poprzez iluminację wtopić się w piękno wnętrza”.
/Benedykt XVI/
W roku bieżącym na niedzielę 27 czerwca zostały
przeniesione uroczystości związane z odpustem parafialnym, który przypada na dzień 24 czerwca, kiedy to wspominamy pamiątkę narodzenia św. Jana
Chrzciciela – patrona naszej parafii. Przed uroczystą
sumą odpustową odbył się koncert zespołu wokalnoinstrumentalnego z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Klerycy wchodzący w skład zespołu przybyli na zaproszenie ks. proboszcza Józefa
Książka aby poprzez śpiew, przy dźwiękach gitar, instrumentów klawiszowych i mocnym uderzeniu perkusji wychwalać dobroć Boga i piękno świata. Perkusista zespołu – kleryk Rafał Kłos z Bratkowic zaskoczył i zachwycił wszystkich swoją grą na tym niełatwym instrumencie.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jan
Dąbal z Ostrowa. Podkreślał w niej wielkość postaci
naszego patrona św. Jana Chrzciciela, nakreślił sylwetkę bł. ks. Jana Balickiego, a także odniósł się do
wielu aspektów życia codziennego, którego każda
chwila należy do Boga i od Niego zależy. Przypominając o tym, napominał nas wzorem św. Jana Chrzciciela.
Uroczystą oprawę liturgii stanowił także piękny
śpiew naszego chóru parafialnego pod kierunkiem
pana organisty Józefa Pepery.
Świątynia zgromadziła tego dnia nie tylko miejscowych parafian, ale także licznych gości. Tym samym
przypomniało nam to doniosłość uroczystości konsekracji naszego kościoła, która miała miejsce dokładnie rok temu.
Wszystkich nas cieszy fakt, że staje się ona coraz
piękniejsza. Kolejnym widocznym znakiem tego jest
nowy witraż ufundowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej. W dniu odpustu miało
miejsce jego poświęcenie. Środki na witraż zostały
wypracowane przez TMZB podczas obchodów Dni
Bratkowic, tak więc wielu mieszkańców Bratkowic jest
jego fundatorem.
Witraż przedstawiający postać bł. ks. Jana Balic-

kiego jest darem upamiętniającym zakończone właśnie obchody roku kapłańskiego. Mamy nadzieję, że
kolejnym pokoleniom naszych parafian postać ks.
Jana przypominać będzie o godności stanu kapłańskiego. Autorami tego pięknego dzieła są obdarzeni
talentem i przepełnieni pomysłami Ewa JezienickaNowak i Jacek Nowak – artyści mieszkający i pracujący w Boguchwale koło Rzeszowa.
Pani Ewa ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Pięknych w Jarosławiu, a następnie Państwową Wyższą
Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Wydział
Ceramiki i Szkła, otrzymując dyplom z wyróżnieniem.
Brała udział w wystawach okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych, a także w kilku plenerach
szklarskich. Ma w swoim dorobku osiem wystaw indywidualnych z zakresu szkła artystycznego m.in. w
Rzeszowie, Warszawie i Norwegii. Projektuje i realizuje witraże, a także szkło artystyczne.
Pan Jacek pełniąc funkcję prezesa Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych jest witrażystą, który niestrudzenie propaguje sztuki piękne na
Podkarpaciu. Od 35 lat pracuje w Biurze Wystaw
Artystycznych zajmując się miedzy innymi projektowaniem i opracowaniem komputerowym albumów i
katalogów wystawienniczych. Uczestniczył w wystawach w Norwegii pokazując akwarele i formy witrażowe. Jest pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskich Plenerów Malarskich w Boguchwale.
Państwo Ewa i Jacek witrażownictwem zajmują się
od 20 lat, ich realizacje można oglądać m.in. w kościołach w Boguchwale, Racławówce czy katedrze w
Rzeszowie.
Witrażownictwo jest sztuką zdobniczą polegającą
na układaniu kompozycji kolorowych szkieł oprawionych w ołów, w taki sposób, by dzięki grze świateł
powstał i zachwycał obraz.
Cieszymy się, że kolejne, prawdziwe dzieło sztuki
będzie zdobiło naszą świątynię parafialną.
Redakcja
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Jan Wojciech Balicki
przyszedł na świat 25 stycznia 1869 roku
w Staromieściu k. Rzeszowa. Był szóstym w kolejności dzieckiem Nicetasa
(Mikołaja) Balickiego oraz Katarzyny z
Seterlaków. Miał trzech braci: Izydora,
Karola, Józefa oraz trzy siostry: bliźniaczki Antoninę i Rozalię oraz najmłodszą Karolinę. Ojciec, były podoficer armii austriackiej, pracował jako
strażnik na kolei.
Baliccy, jak to zwykle w kolejarskich
rodzinach bywało, nie mieli stałego
domu – przenosili się na kolejne placówki ojca rodziny. Pierwszą dla Jana, w latach 60. i 70. XIX w., była budka kolejowa między Rzeszowem i Staromieściem.
Natomiast w wieku 12 lat, będąc
uczniem drugiej klasy gimnazjum im. ks.
Stanisława Konarskiego w Rzeszowie
(dzisiejsze I LO), Jan przeniósł się wraz
z rodziną do Świlczy.

Droga do œwiêtoœci
Ten okres to czas dla niego szczególny. To tu zaczęła kształtować się jego
osobowość oraz duchowość przyszłego
kapłana. Oprócz dobrego przykładu, jaki
dawali mu od zawsze rodzice i starszy
brat Józef, miał wzór także w swoim

szego brata Józefa oraz przyjaciela Walentego. Obaj byli od niego starsi zaledwie o kilka lat. Ta nagła, przedwczesna
śmierć tak bliskich mu osób nie zachwiała jednak jego już wtedy głęboką wiarą.
Tym bardziej oddał się w modlitwie, pracy i nauce Bogu.

Pierwsza wa¿na
decyzja
W czerwcu 1888 roku z wyróżnieniem zdał maturę i rozpoczął naukę w
seminarium w Przemyślu. W trakcie
wakacji i ferii przebywał jednak w Świlczy, gdzie rozwijała się jego niemal ojcowska więź z księdzem Węgrzynowskim, na którego radę i pomoc młody
alumn mógł zawsze liczyć.
Po czterech latach studiów, 20 lipca
1892 roku, w przemyskiej katedrze, Jan
Wojciech Balicki został wyświęcony na
kapłana przez biskupa Łukasza Soleckiego. Msza święta prymicyjna, którą odprawił w kościele śś. Szymona i Judy w
Świlczy była wielkim wydarzeniem w
życiu jej ówczesnych mieszkańców. Wakacje 1892 roku były ostatnimi, które Jan
spędził w tej miejscowości. Już w sierpniu przyszedł czas na rozpoczęcie pracy
wikarego w parafii Polna, a już po roku
duszpasterzowania rozpoczął studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim w Rzymie. Uzyskał tam
tytuł doktora teologii i bakalaurea filozofii i prawa kanonicznego. W tym także czasie zmarła ukochana mama księdza, której śmierć przeżył głęboko, tym
bardziej, że nie mógł uczestniczyć w jej
pogrzebie.

Œwiêty,
a blisko ludzi

przyjacielu Walentym Rzucidle, ale
przede wszystkim w ks. proboszczu parafii w Świlczy Ignacym Węgrzynowskim, którego nazwać można pierwszym
ojcem duchownym Jana.
Tu właśnie, w sąsiedniej Świlczy, młody Jan zaczął odkrywać swoje powołanie. Także i wtedy doświadczył w swoim
krótkim przecież jeszcze życiu tak dramatycznych wydarzeń, jak śmierć star-

Po studiach ksiądz doktor powrócił
do Przemyśla, gdzie objął stanowisko profesora teologii dogmatycznej w diecezjalnym seminarium duchownym i pełnił je
przez 37 lat swej posługi, będąc w międzyczasie także wicerektorem i rektorem
seminarium. Przez te wszystkie lata pełnił także wiele innych obowiązków duszpasterskich w diecezji przemyskiej, nigdy
nie zapomniał o zwykłych ludziach. Był
m.in. kapelanem w szpitalu przemyskim
i cenionym rekolekcjonistą. Jako człowiek wrażliwy i delikatny w sprawach
duchowych był także bardzo szanowany
jako spowiednik. Wiele też czasu i sił poświęcił na prace społeczne. Walczył z al-

koholizmem wśród wiernych, nawracał
zatwardziałych grzeszników na drogę
wiary i normalnego życia. Jako przykład
niech posłuży fakt, że po wielu trudach
udało mu się założyć zakład zajmujący
się opieką duchową i resocjalizacją dla
kobiet parających się prostytucją.
Zmarł 15 marca 1948 roku w Przemyślu. Jego kult już od dnia śmierci
zaczął się szerzyć w mieście i diecezji
przemyskiej. Powszechna była opinia, że
zmarł święty człowiek.

B³ogos³awiony
Jan Balicki
W 1959 roku władze duchowne diecezji przemyskiej na czele z biskupem
Franciszkiem Bardą rozpoczęły proces
beatyfikacyjny księdza Balickiego. Zebrane akta odesłano w 1964 roku do watykańskiej Kongregacji dla Spraw Świętych.
Już wtedy ówczesny proboszcz parafii
Świlcza ks. Władysław Aszklar zaopatrzył
świątynię w witraże, z których jeden
przedstawia wizerunek sługi Bożego.
W 1994 roku został ogłoszony dekret o heroiczności cnót księdza Balickiego, natomiast 18 sierpnia 2002 roku
Jan Paweł II, podczas mszy św. na Błoniach w Krakowie, włączył sługę Bożego księdza Jana Balickiego w poczet błogosławionych. Kilka tygodni później
przeniesiono relikwie błogosławionego
z cmentarza do przemyskiej katedry.
W uroczystości tej wzięła także
udział delegacja osób ze Świlczy.
Od kwietnia 2003 roku w kościele
w Świlczy w każdy wtorek odprawiana
jest nowenna ku czci błogosławionego,
którego droga do kapłaństwa i świętości rozpoczęła się właśnie tutaj. On czuwa i oręduje za nami, my pogłębiajmy
Jego kult i módlmy się w intencji Jego
kanonizacji.
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OBCHODY
GRUNWALDZKIE

swoją pracą u podstaw przecierali nam
szlaki do dzisiejszej, cieszącej się wolnością Polski.
W roku 1910, wielki nasz pisarz
Henryk Sienkiewicz tak pisał o Grunwaldzie:

w Bratkowicach

„Łączę się z temi wszystkimi,
którzy wierzą niezachwianie, iż obchody dawnych wielkich zwycięstw, wówczas tylko mogą wydać
błogosławiony owoc, gdy stają się
arką przymierza między dziećmi
jednej Ojczyzny – bodźcem do poprawy dusz własnych i zachętą do
pracy, do cnoty i publicznej ofiarności..”

Grunwald to symbol zwycięskiej
walki narodu polskiego. 14 lipca 1410
roku pod wodzą króla Władysława Jagiełły Polska w bitwie pod Grunwaldem
dała odpór Zakonowi Krzyżackiemu. To
wydarzenie zapisało się głęboko w pamięci narodu polskiego na wiele pokoleń. Przez dziesiątki lat Grunwald przetrwał, bo Polacy z roku na rok dbali o to,
by świętowanie tej rocznicy było coraz
piękniejsze i przybierało coraz bardziej
powszechny charakter.

wald w Sitkówce corocznie obchodzono uroczystości upamiętniające powstanie Konstytucji 3 Maja, odzyskanie przez
Polskę niepodległości 11 listopada, a
także inne rocznice o charakterze religijnym i patriotycznym. Przez lata
kształtowano tutaj postawę patriotyczną
dzieci z Bratkowic, które nauczyciele
przyprowadzali piaszczystą drogą pod
pomnik Grunwaldu z biało-czerwonymi chorągiewkami i z pieśnią na ustach
Witaj dniu 3 Maja!, ucząc je naszej historii i miłości do ojczyzny.
W kronice szkolnej z tamtych lat czytamy: „W pierwszych dniach października
odbył się tutaj obchód grunwaldzki, którego pamiątka stanęła na polu w pobliżu szkoły (grunt gosp. Jana Rogali) jako figura N.
Maryi Panny ufundowana przez włościan
tutejszych”.
Dziś już tylko pożółkłe fotografie
przywołują twarze ludzi z tamtych lat,
którzy czynnie włączali się w działalność
społeczną na rzecz swojego środowiska.
Funkcję wójta ówczesnej Gminy Wiejskiej Bratkowice pełnił Stanisław Lis z

Pieczęć gminna.

100 lat temu, w roku 1910 na terenie
całej Polski, w wielu miastach, miasteczkach i wioskach, w 500 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem odbywały się
uroczyste Obchody Grunwaldzkie. Wówczas to artyści budowali grunwaldzkie monumenty i pomniki. Powstawało wiele
rzeźb, obrazów i utworów poetyckich upamiętniających i wyrażających tęsknotę za
wolnością i odrodzeniem się państwa polskiego. Wtedy to po raz pierwszy w Krakowie odśpiewano Rotę Marii Konopnickiej, do której melodię skomponował Feliks Nowowiejski. Odśpiewał ją tysiącosobowy połączony chór z całej Polski.
My Bratkowiczanie jesteśmy dumni
z faktu, iż nasi pradziadowie przywiązując wielką wagę do narodowych tradycji,
100 lat temu wznieśli na terenie Bratkowic pomnik – kapliczkę Grunwald. We
wspomnieniach starszych ludzi z Bratkowic wielokrotnie pojawiają się opowiadania o tym, jak w najtrudniejszych
nawet czasach, pod pomnikiem Grun-

Stanisław Lis

Sitkówki znany z wielu społecznych inicjatyw. Posiedzenia Rady Gminy protokołował ówczesny pisarz gminny Jan
Rogala z Piasków.
Zachowane protokoły mówią wiele
o działalności samorządowej i walce o
rozwój oświaty na terenie Bratkowic. Pochylanie się nad historią prowadzi do odkrywania śladów działalności zwykłych,
a jakże wartych pamięci ludzi, którzy

Jan Rogala

Dziś po stu latach od tamtych wydarzeń pragnąc kontynuować tradycje naszych przodków, Prezes i Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej zwrócili się z prośbą do ludzi
dobrej woli o wsparcie inicjatywy Obchodów Grunwaldzkich na terenie Bratkowic, które odbędą się w dniu 11 lipca
2010 roku. Z ich inicjatywy podjęto decyzję o odnowieniu pomnika Grunwald
w Sitkówce, przy którym wykonano następujące prace:
– ozdobną metaloplastykę obejmującą figurę Matki Bożej wraz z zadaszeniem, 2 maszty służące do powieszenia
flag, symboliczne dwa miecze oraz ogrodzenie kute oddzielające pomnik od pasa
drogi powiatowej wykonał Andrzej Ryczek z Pogwizdowa Starego,
– autorem projektu metaloplastyki
był Władysław Kwoczyński,
– 100-letnią Figurę Matki Bożej odnowiła Lucyna Gniewek,
– płytę granitową u stóp pomnika
wykonał i zamontował Zbigniew Kuś.
Ponadto odczyszczono i pomalowa(ciąg dalszy na str. 6)

6
(ciąg dalszy ze str. 5)
no dotychczasową część ogrodzenia
wokół pomnika oraz dokonano nasadzeń krzewów ozdobnych. Należy w tym
miejscu wspomnieć także o mieszkańcach Bratkowic z Sitkówki, którzy systematycznie od lat dbali o to szczególne
miejsce i w roku 1990 dokonali remontu pomnika.
Przypominając wydarzenia dziejące
się przed stu laty na terenie Bratkowic
pragniemy włączyć się w ogólnopolskie
obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem, które odbywać się będą na terenie
całego kraju. Będą one wyrazem naszej
radości i wdzięczności za dar życia w
wolnej Polsce.
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wickiej odbędzie się w dniu 11.07.2010
r. podczas Obchodów Grunwaldzkich na
terenie Bratkowic. Pragniemy także po
raz pierwszy zaprosić wszystkich na wystawę prac naszych rodzimych artystów.
Prace naszych znakomitych twórców,
które częściowo prezentowaliśmy w fotogalerii naszego kwartalnika „Ziemia
Bratkowicka”, zostaną wystawione do
ich podziwiania w wypełnionej światłem,
dużej sali gimnastycznej na terenie Ze-

społu Szkół w Bratkowicach, w dniu 11
lipca br.
Wszystkiego tego mogliśmy dokonać
dzięki szczodrobliwości naszych sponsorów, do których należą: Urząd Gminy Świlcza, Samorząd Województwa
Podkarpackiego, Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Firma BEST
Construction.
Halina Zawisza

Wójt Gminy Œwilcza
i Towarzystwo Mi³oœników
Ziemi Bratkowickiej
serdecznie zapraszaj¹ na

Gminne Obchody 600-lecia
Bitwy pod Grunwaldem
oraz

100-lecia pomnika Grunwald
w Bratkowicach,
które odbêd¹ siê 11 lipca 2010 r.

Przebieg uroczystości
Godz. 11.00

–

Godz. 12.15

–

Godz. 12.30

Godz. 13.00

–
–
–
–
–

Godz. 13.15

–

Godz. 14.15

–
–
–

Pomnik po remoncie w 1990 r., przed remontem w 2010 r.

Cieszymy się bardzo, że dzięki hojnym sponsorom udało nam się wydać
okolicznościowy album, który ukazuje
piękno ziemi bratkowickiej i znajdujące
się na niej wszystkie kapliczki wybudowane na terenie Bratkowic na przestrzeni XIX, XX i XXI wieku. Jest to pierwsze takie wydanie, które na pokolenia
upamiętni te milczące, a zarazem jakże
przemawiające znaki ludzkiej wiary i
wdzięczności. Promocja albumu, który
przygotowali i opracowali członkowie
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratko-

Uroczysta msza św. w kościele parafialnym
pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach
Przemarsz uczestników pod pomnik – kapliczkę Grunwald w asyście pocztów sztandarowych, orkiestry i bandery konnej w strojach historycznych
Uroczystości pod pomnikiem Grunwald
Hymn państwowy
Poświęcenie odnowionego pomnika
Przemówienia okolicznościowe
Przemarsz do Zespołu Szkół w Bratkowicach
Występ orkiestry strażackiej wraz z grupą
baletową
Wystawa prac rodzimych artystów
Promocja okolicznościowego albumu
Spotkanie okolicznościowe zaproszonych
gości
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Bratkowice w obliczu
smoleñskiej katastrofy
Cała Polska pogrążyła się w żałobie po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia br.
W kościołach odprawiane były żałobne msze św., podczas których modlono się za tych, którzy zginęli. Również w naszej
miejscowości w dniach 11 i 18 kwietnia br. odbyły się msze
św. za ofiary tej tragicznej katastrofy oraz za ojczyznę z udziałem mieszkańców oraz organizacji społecznych z pocztami
sztandarowymi. Pod pomnikiem w centrum wsi złożono kwia-

tek. Z głębokim smutkiem żegnamy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę Marię Kaczyńską oraz łączymy się w
bólu z bliskimi i rodzinami wszystkich ofiar.

***
Nie ma takich słów, które mogą wyrazić pełnię naszych odczuć
i emocji.
Każda śmierć staje się ofiarą, aby ożyli inni.
Powołani do życia i do trudu w czasie, który Bóg im wyznaczył.
Z wyrazami współczucia i szacunku.

***
„ Jeśli komu droga otwarta do nieba
Tym, którzy służą ojczyźnie”
Panie Prezydencie, szczerze dziękuję za dotychczasowe lekcje
prawdziwego patriotyzmu.

***

ty, zapalono znicze oraz wciągnięto flagi państwowe opuszczone do połowy masztu, okryte kirem. W dniu 18 kwietnia
do Krakowa udali się przedstawiciele naszej miejscowości,
aby uczestniczyć w pogrzebie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej.
Mieszkańcy Bratkowic podzielili się również swoimi odczuciami dokonując wpisów do księgi kondolencyjnej, która z
inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej została na tą smutną okoliczność wyłożona w siedzibie Domu
Strażaka w Bratkowicach, w kościele parafialnym oraz w placówkach oświatowych na terenie Bratkowic. Mieszkańcy poprzez wpisy, wyrażali swój smutek i ból po stracie wszystkich
ofiar tej straszliwej tragedii.
Tadeusz Pięta
Na stronach kart księgi kondolencyjne zapisano słowa pożegnania ofiar katastrofy. Wynika z nich zapewnienie, że będziemy pamiętali o ofierze ich życia, którą złożyli na Ołtarzu
Ojczyzny. Wypływały także z nich słowa podziękowania za to,
co dla Niej uczynili.
Oto niektóre z nich:

Ziemio katyńska wchłonęłaś polską krew aby zagajnik zamienił się w las
Ziemio smoleńska mało ci bólu i łez
Ziemio ojczysta obejmij swe dzieci by stały się skała
na nowy... ład. Żegnajcie wszyscy!

***
Składamy hołd wszystkim, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. By dobry Bóg przyjął Ich do Domu
Niebieskiego – na zawsze pozostaniecie w naszej pamięci.

***
„Katyń jak wulkan po latach się budzi zabiera do grobów Wspaniałych ludzi Kwiaty naszego Polskiego Narodu....”
Cześć Ich Pamięci!

***
***
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą....”
***
W obliczu ogromnej tragedii narodowej – katastrofy lotniczej w
Smoleńsku trudno znaleźć słowa wyrażające głęboki żal i smu-

Żyli dla Ojczyzny i zginęli w służbie dla niej. Niech wspólna pamięć o Ofiarach katastrofy pod Smoleńskiem będzie wyrazem
naszej solidarności w cierpieniu i pozwoli ukoić ból Ich Rodzin
i Bliskich.
(ciąg dalszy na str. 8)
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(ciąg dalszy ze str. 7)
„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada lecz przez to, kim
jest”
Pozostała już tylko ostatnia droga, pożegnanie najbliższych, ból
i łzy orszak żałobny co w smutku podąża na miejsce spoczynku
byłeś pośród nas od dzisiaj pozostaniesz w naszych sercach pamięci i wspomnieniach.... Panie Prezydencie!

***
Taka była wola naszego pana Jezusa Chrystusa, ażeby, przez
śmierć w wypadku samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r., w którym zginęło 96 osób cały świat wreszcie dowiedział się o zbrodni na narodzie polskim, jaką bolszewicy popełnili na wojsku, policji oraz na cywilach.

***
„Wasze dobre czyny będą za wami podążać”

***
Naszą Ojczyznę ogarnął wielki smutek i żal z powodu straty tak
ważnych osobistości
Wyrazy współczucia kierujemy do rodzin ofiar, łączymy się z nimi
w modlitwie.

***
Niech dobry Bóg przyjmie ich do swojego Królestwa, Niech spoczywają w pokoju.

***
***
„Ojczyzna jest tam, gdzie by się chciało umrzeć”
Miłosierny Boże, przyjmij do swego królestwa tych, którzy w służbie
ojczyzny ponieśli tragiczną śmierć na obcej ziemi. Niech ich patriotyzm i szczera miłość do Ojczyzny będzie dla ciebie pięknym
dowodem miłości do ciebie. Pogrążoną w żałobie rodzinę umacniaj swoimi łaskami i życzliwością ludzi.
Dobry Jezu, a Nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

***
Matko najświętsza schylona nad światem napełnij serca cierpiących nadzieja i wiarą
I nie daj ponieść się rozpaczy z powodu tego, co się stało.

***
Między niebem a ziemią tak daleko... tak blisko
Przerwany lot, kilka sekund piekła, krótka myśl, znak krzyża
westchnienie
Zanim zgasła świadomość
Spoczywajcie w spokoju
Niech wam ziemia lekka będzie

Życie jest takie piękne ale bardzo kruche, gaśnie w najmniej
oczekiwanym momencie... Tyle jeszcze chcieliście zrobić dla
Polski, Ojczyzny Naszej, dla Europy i Świata a teraz odeszliście
w służbie na posterunku pracy. I możemy tylko wam podziękować i zapalić znicz. Najszczersze wyrazy współczucia wszystkim
rodzinom za tragicznie zmarłych Będziemy pamiętać

***
Jesteśmy uczestnikami nowej historii i tego wydarzenia nigdy
nie zapomnimy.
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Dzieci i m³odzie¿ oddali ho³d

ofiarom katastrofy lotniczej
Tak jak 70 lat temu w Katyniu 1940
roku zginął kwiat polskiej inteligencji II
RP tak i teraz 10 kwietnia 2010 roku na
smoleńskiej ziemi w służbie społecznej
zginął „kwiat naszego narodu”
13 kwietnia 2010r. w rocznicę zbrodni katyńskiej, uczniowie, nauczyciele i
pracownicy Zespołu Szkół w Bratkowicach wzięli udział we mszy św. w intencji Ojczyzny i ofiar katastrofy lotniczej
w Smoleńsku. W ten sposób społeczność
ZS w Bratkowicach oddała hołd ofiarom
zbrodni katyńskiej i tragicznie zmarłemu Prezydentowi RP – Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce – Marii Kaczyńskiej oraz 94 pozostałym ofiarom
katastrofy. We mszy św. wzięli udział
również uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej
nr 3 oraz dzieci i nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.
Msza św. miała szczególny i podniosły
charakter.
Polska straciła wielu wspaniałych mądrych ludzi – mówił ksiądz proboszcz Józef Książek. Zaś ksiądz Rafał Głowacki
w wygłoszonej homilii poruszył problem
patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych – To wydarzenie zmusza nas do
refleksji nad naszym patriotyzmem. Mamy
go realizować codziennie, a wartościami
nadrzędnymi mają być Bóg, Honor, Ojczyzna. Oprawę muzyczną liturgii przygotowała młodzież szkolna. Pani Dyrektor Joanna Różańska ujęła wszystkich recytacją
wiersza „Ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem”, a uczennica Sylwia Bielenda
recytowała wiersz „Smutno mi Boże” Juliusza Słowackiego.
Po mszy św. wszyscy udali się pod pomnik poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej, gdzie złożone
zostały znicze i wiązanki biało-czerwonych kwiatów. Następnie wszyscy w zadumie i milczeniu wrócili do szkoły.
Z inicjatywy „Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej” w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bratkowicach
została wystawiona księga kondolencyjna, do której każdy mógł się wpisać, wyrażając swój ból i rozpacz.
Wydarzenie z 10 kwietnia 2010 roku
stało się tragedią całego naszego narodu,
pozbawiając Polaków przedstawicieli najwyższych władz państwowych i pogrążając wielu z nas w żałobie
Violetta Oreńczuk
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Polskie bia³o-czerwone
barwy narodowe
(...) Nie pomogą i moce piekła:
jam ciebie, tyś mnie urzekła,
nie zmogą cię bombą ni złotem
i na zawsze zachowasz swą cnotę.
I nigdy nie będziesz biała,
i nigdy nie będziesz czerwona,
zostaniesz biało-czerwona,

2 maja 2010 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej przeprowadziło akcję sprzedaży biało-czerwonych
flag, którą ze względu na duże zainteresowanie, powtórzono w niedzielę 16
maja. Wówczas oprócz flag narodowych
rozprowadzano także flagi papieskie i
maryjne. W ten sposób Towarzystwo
podjęło inicjatywę promowania oraz
propagowania szacunku dla polskich
symboli narodowych, szczególnie dla
flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez
nasze lokalne przedsięwzięcie włączyliśmy się w wielką ogólnonarodową akcję
mającą na celu przypominanie Polakom
o ich powinnościach względem ojczyzny.
Świadectwem tego są m.in. flagi powiewające nie tylko na budynkach i siedzibach urzędów, ale także na masztach
przed domami, szkołami, klubami sportowymi czy kościołami.
Biało-czerwone barwy (flaga), obok
orła białego (godła) i Mazurka Dąbrowskiego (hymnu) są symbolami państwa
polskiego, wprowadzonymi ustawą z
dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o

jak wielka zorza szalona,
czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,
najukochańsza, najmilsza,
biało-czerwona (...)
(K.I. Gałczyński, Pieśń o fladze)

pieczęciach państwowych. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone
w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru
czerwonego. Za flagę państwową uwa-

żany jest także wariant z godłem Polski,
umieszczonym pośrodku białego pasa.
Jednym z najlepiej obrazujących
określeń, czym jest flaga, posłużył się
Henry Ward Beecher (XIX w.) pisząc:
Patrząc na flagę państwową dociekliwy
umysł widzi nie tylko flagę, lecz samo państwo i niezależnie od jego symboli i insygniów widzi na fladze przede wszystkim
formę rządów, pryncypia, prawdy i historię narodu, który jej używa. Beecher miał
wprawdzie na myśli flagę narodu amerykańskiego, ale jego opinia jest niezwykle uniwersalna i ponadczasowa. Aby
móc jednak w pełni docenić wartość fla-

gi Polski jako symbolu narodowego, należy przeanalizować jej historię i symbolikę.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wielu stuleci i mają,
jako jedne z nielicznych na świecie, pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z
dwóch herbów: Królestwa Polskiego i
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Symbolizują największe, wspólne dokonanie naszych przodków w pokojowym
zjednoczeniu Europy.
Początki polskiej flagi sięgają końca XVIII wieku, kiedy to po rozbiorach
patrioci i powstańcy potrzebowali łatwo
rozpoznawalnego symbolu. Wybrano
do tego kolory czerwony i biały. Już w
1792 roku podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja noszono biało-czerwone stroje i
szarfy, symbolizujące wierność ojczyźnie. Oficjalnie flaga została przyjęta 7
lutego 1831 roku, wówczas to Sejm
Królestwa Polskiego uchwalił następującą ustawę: Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu wniosków Komi-
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sji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią: Artykuł 1. Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
to jest kolor biały z czerwonym. Ta ustawa,

stosowania polskiej flagi i innych symboli narodowych, zaś flaga była uważana za symbol protestu przeciwko obowiązującemu reżimowi.
Od 2004 roku – 2 maja jest w Polsce
oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór

jako pierwsza, normowała kwestię polskich barw narodowych i zgodnie z prawidłami heraldyki odwoływała się do
tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Biel pochodzi od bieli Orła będącego godłem Polski i bieli Pogoni, rycerza galopującego na koniu, będącego
godłem Litwy, czerwień ma związek z
tarczą herbową. Kolor biały symbolizował ponadto dobroć i czystość działań polskiego narodu, czerwony był natomiast symbolem dostojeństwa,
oznaką potęgi i majestatu polskich
władców. Od tego czasu kolory te stały
się symbolem państwa, które nie istniało na mapie Europy, a także własnością
narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość. Biało-czerwone barwy łączyły wszystkich Polaków.
Tych mieszkających w zaborze rosyjskim, pruskim, austriackim, wywiezionych na Sybir, czy też będących na emigracji w różnych krajach świata. Stały
się prawdziwie narodowe.
Po odzyskaniu niepodległości barwy i kształt flagi uchwalił Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski 1 sierpnia 1919 roku. W ustawie podano: Za
barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje
się kolor biały i czerwony w podłużnych
pasach równoległych, z których górny –
biały, dolny zaś – czerwony. Po II wojnie
światowej władze komunistyczne wprowadziły wiele restrykcji dotyczących

tego dnia nie jest przypadkowy. 2 maja
1945 roku, w centrum Berlina, zawieszono flagę Polski na znak pomyślnie
przeprowadzonej operacji wojskowej.

To także data, która przypomina o stosowanej w czasach PRL praktyce zdejmowania flag tuż po 1 maja (Święcie
Pracy), po to, by nie wisiały 3 maja – w
rocznicę uchwalenia Konstytucji 1791
roku. Od 10 kwietnia 2004 roku każdy
może ponadto legalnie wywieszać flagę
narodową nie tylko z okazji świąt państwowych, narodowych czy lokalnych,
ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego. Nastąpiło bo-

wiem poszerzenie obszaru wolności
osobistej. Tak więc swoją polskość można manifestować flagą każdego dnia. W
wielu krajach (Dania, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Włochy, Grecja, Hiszpania) flagi towarzyszą obywatelom w
każdym ważnym momencie dla danego
państwa. Wciąga się je na maszt przed
domem w dniu urodzin członka rodziny, wizyty gości czy dla uczczenia rocznicy ślubu. W Polsce ta tradycja dopiero się rodzi. Święto Flagi i towarzyszące mu akcje mają za zadanie ją dodatkowo wzmocnić.
2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Dzień ten został wybrany dla uzmysłowienia wszystkim rodakom rozrzuconym po całym świecie,
że łączą ich wszystkich te dwa kolory,
biel i czerwień, które mają przypominać o dokonaniach naszych przodków
oraz wzmacniać nasze poczucie tożsamości narodowej.
Ustanowienie Święta Flagi sprzyja
promowaniu symboli narodowych.
Zorganizowanej w naszej miejscowości akcji przyświecała idea, aby ludzi,
którzy z należną czcią i szacunkiem
wywieszą flagę Rzeczypospolitej Polskiej było coraz więcej. Poprzez eksponowanie naszej flagi narodowej manifestujmy bowiem przynależność do

swego narodu, przywiązanie do ojczystej kultury i tradycji, pokazujemy, że
jesteśmy patriotami – Polakami, obywatelami swojej ojczyzny. Bo jak powiedział Józef Piłsudski: Kto nie ceni i
nie szanuje swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.
Agnieszka Wojturska
Fot. A. Bednarz
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Wybory
prezydenckie 2010
I TURA
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Bratkowicach (z siedzibą w Zespole Szkół w Bratkowicach)
Uprawnionych do głosowania
– 2130 osób
Wydano 1245 kart do głosowania
Głosów ważnych
– 1243
Głosów nieważnych
–2

MORAWIECKI Kornel Andrzej – 1 głos = 0,08%
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 101 głosów = 8,1%
OLECHOWSKI Andrzej Marian – 11 głosów = 0,88%
PAWLAK Waldemar – 16 głosów = 1,3%
ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 0 głosów = 0%
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Bratkowicach (z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach)
Uprawnionych do głosowania – 1196
Wydano 711 kart do głosowania
Głosów ważnych – 708
Głosów nieważnych – 3
Rozkład głosów ważnych na poszczególnych kandydatów
(udział procentowy):
JUREK Marek – 7 głosów = 1%
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 487 głosów = 68,7%
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 116 głosów = 16,4%
KORWIN – MIKKE Janusz Ryszard – 13 głosów = 1,8%
LEPPER Andrzej Zbigniew – 13 głosów = 1,8%
MORAWIECKI Kornel Andrzej – 0 głosów = 0%
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 55 głosów = 7,7%
OLECHOWSKI Andrzej Marian – 6 głosów = 0,8%
PAWLAK Waldemar – 10 głosów = 1,4%
ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 1 głos = 0,01%

Rozkład głosów ważnych na poszczególnych kandydatów
(udział procentowy):
JUREK Marek – 21 głosów = 1,7%
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 756 głosów = 60,8%
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 298 głosów = 24%
KORWIN – MIKKE Janusz Ryszard – 25 głosów = 2%
LEPPER Andrzej Zbigniew – 14 głosów = 1,1%

Ogólne wyniki wyborów w Bratkowicach (udział procentowy):
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 1243 głosów = 63,7%
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 414 głosów = 21,2%
NAPIERALSKI Grzegorz Bernard – 156 głosów = 8%
KORWIN – MIKKE Janusz Ryszard – 38 głosów = 2%
JUREK Marek – 28 głosów = 1,4%
LEPPER Andrzej Zbigniew – 27 głosów = 1,4%
PAWLAK Waldemar – 26 głosów = 1,3%
OLECHOWSKI Andrzej Marian – 17 głosów = 0,9%
MORAWIECKI Kornel Andrzej – 1 głos = 0,05%
ZIĘTEK Bogusław Zbigniew – 1 głos = 0,05%

Frekwencja wyborcza dla miejscowości BRATKOWICE
Łączna liczba osób uprawnionych do głosowania = 3326
Łączna liczba oddanych ważnych głosów = 1951
Frekwencja wyborcza w Bratkowicach wyniosła 58,6%
Redakcja
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ZAPAL

ZN ICZ

„Ratowanie od zapomnienia Tych,
którzy zasługują na nieśmiertelność,
wydaje mi się niesłychanie szlachetnym zajęciem”
(...)

8 i 9 maja obchodzona była 65 rocznica zakończenia jednego z najbardziej
krwawych konfliktów w dziejach świata
– II wojny światowej.
6 lat zmagań pochłonęło miliomy
ofiar, których pamięć często minęła wraz
z ich śmiercią.
Portal www.historia.org.pl zorganizował akcję społeczną „Zapal znicz” na
grobach uczestników II wojny światowej.
Szkoła Podstawowa Nr 3 przystąpiła do
tej akcji.
8 maja 2010 roku klasy IV-V zapaliły symboliczny znicz osobom, które walczyły i zginęły na terenie Bratkowic. Tym
gestem oddaliśmy hołd i szacunek
wszystkim poległym podczas tej okrutnej wojny.
Maria Gawron
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Bratkowice powodzianom!
Powódź, która w miesiącu maju br.
dotknęła tereny naszego kraju nie
oszczędziła również mieszkańców województwa podkarpackiego. Szczególnie
tragicznie dotknęła okolice Sandomierza, Tarnobrzega i Gorzyc. Informacje,

tem Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej zostanie przeprowadzona zbiórka żywności, środków czystości, odzieży oraz
artykułów gospodarstwa domowego (pościel, koce). Wszyscy, którzy chcą pomóc
proszeni są o składanie w/w artykułów we

które docierały do nas za pomocą przekazu telewizyjnego, radiowego oraz prasy lokalnej, potwierdzały ogrom zniszczeń i ludzkich dramatów. Poszkodowani potrzebowali natychmiastowej pomocy. Nie czekając ani chwili, w godzinach
nocnych w dniu 21 maja 2010 r. Prezes
TMZB Tadeusz Pięta
oraz Wiceprezes Dariusz
Jamuła postanowili wystąpić z apelem do mieszkańców Bratkowic o przekazywanie pomocy dla
poszkodowanych przez
powódź. W sobotę
22.05.2010r. ukazała się
informacja następującej
treści:
„W związku z tragiczną
sytuacją ludzi poszkodowanych przez powódź na terenie województwa podkarpackiego, apelujemy o włączenie się ludzi dobrej woli
w strumień pomocy napływający dla powodzian.
W związku z powyższym
od dnia 24 maja do 29
maja 2010r. pod patrona-

wszystkich sklepach na terenie Bratkowic
w godzinach ich otwarcia. Również w ciągu tygodnia tj. w dniach od poniedziałku
24 maja do piątku 28 maja 2010r. prowadzona będzie zbiórka w świetlicy Domu Strażaka w Bratkowicach w godz. od 17 do 21.”
Na powyższy apel odpowiedzieli

wszyscy właściciele sklepów z terenu
Bratkowic. Odczytany on został również
podczas każdej mszy św. w niedzielę 23
maja 2010r. O prowadzonej zbiórce poinformowaliśmy również media lokalne: TVP Rzeszów, Gazetę Codzienną
Nowiny, Super Nowości oraz Radio VIA
i Radio Rzeszów. W ciągu tygodnia do
miejsca zbiórki w Domu Strażaka mieszkańcy naszej miejscowości przynosili
żywność, wodę, środki czystości oraz
koce i pościel. W sklepach mieszkańcy
pozostawiali rzeczy zakupione w specjalnych kartonach oznaczonych informacją
„Pomoc dla powodzian”. Również w
sobotę 29 maja została przeprowadzona
zbiórka na terenie placu targowego.
W sobotę, w godzinach popołudniowych dary zebrane w sklepach zostały
przywiezione przez członków zarządu
TMZB do świetlicy Domu Strażaka,
gdzie zostały posegregowane, zważone,
popakowane w kartony, opisane i przygotowane do transportu. Według dokonanego spisu wśród zebranych darów
były: cukier, makarony, kasze, ryż, soki,
konserwy, herbata sól, dżemy, olej, woda
mineralna, mleko mąka i inne artykuły
spożywcze, m.in. ziemniaki paszowe
oraz środki czystości: mydło, proszek do
prania, środki do mycia i dezynfekcji
oraz artykuły różne m.in. ręczniki, kołdry, śpiwory, koce, prześcieradła, pościel, odzież, miotły, wiadra, buty gumo-

Bratkowice

- następny dzień po nawałnicy - 4 czerwca 2010 r.

Fot. D. Jamuła, A. Bednarz

Pośpieszyliśmy z pomocą!
Gorzyce, Trześń - 29 maja 2010 r.

Fot. A.Bednarz
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we, rękawice robocze, łopaty i worki na
śmieci. W dniu 30 maja w godzinach
przedpołudniowych zostały one załado-

tesom Centrum w Bratkowicach. Dziękujemy Wójtowi Gminy Świlcza Panu
Wojciechowi Wdowikowi za możliwość

wane na samochód ciężarowy udostępniony dzięki uprzejmości firmy „Restol”
w Bratkowicach. Po wcześniejszych ustaleniach prezesa TMZB Tadeusza Pięty
– koordynatora zbiórki z Wydziałem
Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zostały one przewiezione do Gminnego Ośrodka Kultury w
Gorzycach, gdzie zostały one przekazane wraz z pisemnym potwierdzeniem ich
przyjęcia. Następnie samochodem udaliśmy się do miejscowości Trześń, Sokolniki i częściowo w pobliże miejscowości Zalesie Gorzyckie. Zobaczyliśmy
ogrom tragedii ludzi dotkniętych przez
żywioł. Zalane domy, zniszczone zabudowania gospodarskie, cały dobytek.
Potrzeba czasu i długotrwałej pomocy,
aby mogli wrócić do normalnego życia.
Rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy
prosili o bezpośrednią pomoc dla ich
miejscowości. Postanowiliśmy, że jeszcze wrócimy do nich z pomocą.
Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli się do naszej akcji i przekazali dary
dla powodzian. Dziękujemy wszystkim
mieszkańcom Bratkowic oraz właścicielom sklepów z terenu naszej miejscowości: Panu Janowi Kwoce, Pani
Marii Pokrywie, Panu Krzysztofowi
Ciszewskiemu, Pani Marii Nowożeńskiej, Panu Ryszardowi Lisowi, Pani
Małgorzacie Bednarz, Pani Zofii Przywara, Pani Józefie Cyło oraz Delika-

zebrania darów na naszym placu targowym, prezesowi Firmy „Restol” Panu
Krzysztofowi Trzeciakowi za samochód
do transportu darów do Gorzyc. Dzię-

kujemy prezesowi OSP Bratkowice
Panu Mieczysławowi Leja za możliwość zbiórki w świetlicy Domu Strażaka. Panu Tadeuszowi Bednarz za pomoc w zbiórce darów na placu targo-

wym w dniu 29 kwietnia br. W czasie
tygodniowej zbiórki przyjmując dary
dyżury pełnili członkowie TMZB: Tadeusz Pięta, Dariusz Jamuła, Andrzej Bednarz, Tadeusz Bednarz, Halina Zawisza, Krzysztof Plizga, Dominik Bąk, Krystyna Zając,
Maria Grendysa, Renata
Bednarz, Bożena Pięta, Maria Rusin, Janina Przywara.
Dziękujemy również za pomoc w załadowaniu samochodu w dniu 30 maja 2010r.
Panom: Józefowi Lisowi,
Pawłowi Warunek, Michałowi Gancarzowi, Sebastianowi Zagrodnikowi, Kazimierzowi Wilkowi, Radosławowi Nowickiemu i Damianowi Trzeciakowi.
Niestety, intensywne ulewy w dniu 4 czerwca br. spowodowały kolejną powódź w
tym rejonie. Mieszkańcy
gminy Gorzyce, nie zdążyli
jeszcze rozpocząć usuwania
skutków poprzedniej powodzi, a dotknęła ich kolejna fala powodziowa. Dlatego
w dalszym ciągu będą potrzebować naszej pomocy. O terminie kolejnej zbiór-

ki powiadomimy mieszkańców Bratkowic.
Tadeusz Pięta
Fot. A. Bednarz
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Gminny Konkurs Recytatorski

„Polska – Nasza Ojczyzna”
Budzenie świadomości narodowej u przedszkolaków nie
jest łatwe i rozpoczynamy je od pokazania dzieciom tego co
jest im najbliższe. Dla dzieci przedszkolnych Ojczyzna to
jest dom rodzinny, przedszkole, podwórko, własna miejscowość. Ta właśnie wiedza jest wstępem do powstawania więzi z
Ojczyzną, o której należy mówić z
ogromną wrażliwością i głęboką mądrością.
W procesie kształtowania u dzieci
obrazu Ojczyzny ważną rolę odgrywa
przybliżenie im symboli narodowych.
Stanowią one wyznaczniki między historią narodu jego teraźniejszością i przyszłością. Poznanie symboli narodowych
stanowi podstawę kształtowania szacunku do Ojczyzny i rozwijania postaw patriotycznych. Można to osiągnąć poprzez
organizowanie wycieczek mających na
celu poznawanie kraju ojczystego, bądź

w milczeniu i powadze złożenie hołdu żołnierzom, którzy
oddali swe życie za Ojczyznę. Mając na uwadze wychowanie
patriotyczne wśród przedszkolaków zwróciliśmy szczególną
uwagę na postać patrona Przedszkola Jana Pawła II w sercu,

którego Ojczyzna zajmowała szczególne miejsce. Ojciec Święty mówił o niej: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Dlatego
też ma prawo do miłości szczególnej”. Patriotyzm to z kolei
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umiłowanie własnej Ojczyzny, na która składa się rodzinna
ziemia, wytworzona na niej kultura i cała tradycja, i pacierz
przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, i melodia
języka ojczystego, i ukochany krajobraz, i rodzinny dom, i
pamięć o ojczystych dziejach, i chwytająca za serce matczyna
kołysanka, i groby przodków, i cudowna poezja polskich romantyków, i polonez A-dur Szopena, i niezliczona ilość zaszczepionych na zawsze w duszy Polaków wspomnień, przeżyć, uczuć, przekonań i głębokich umiłowań.
W dniu 27 maja 2010 roku słowo Ojczyzna było wypowiadane wiele razy przez dzieci przedszkolne bowiem w tym
dniu zorganizowany został w Przedszkolu Publicznym w Bratkowicach Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Polska – Nasza Ojczyzna”. W konkursie wzięło udział 18 dzieci
z placówek z całej gminy Świlcza: Przedszkole w Świlczy,
Przedszkole w Trzcianie, Przedszkole w Dąbrowej, oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych w Rudnej Wielkiej, Mrowli oraz Trzciany, a także dzieci z Przedszkola w
Bratkowicach.
Celem konkursu było prezentacja i popularyzacja literatury dziecięcej, kształtowanie uczuć patriotycznych, rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszego kraju, nabywanie poczucia przynależności narodowej oraz wzmacnianie wiary dziecka we własne siły.
Dzieci po wspaniałej recytacji wybranych wierszy zostały
ocenione przez zaproszone Jury w składzie:
Przewodnicząca – pani mgr Monika Garbaczewska, nauczycielka Języka polskiego w Zespole Szkół Bratkowicach
Pani mgr Lidia Bułatek – kierownik Filii Biblioteki Publicznej w Bratkowicach
Pani Ewa Chmaj – przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.

Bratkowicka
Stra¿ Po¿arna
Pożar, pożar, pożar – pali się na Końcu,
gęsty dym się wznosi, zdążając ku słońcu;
na głośnym sygnale Straż pożarna jedzie
w nowych samochodach, bojowy na przodzie.
Ledwie przyjechali, sprzęt już jest gotowy
do gaszenia ognia; w tym Strażak morowy
nie bacząc na trudy, dym, pogorzeliska,
ryzykując życiem, ogień gasi z bliska.
Dzięki ci Strażaku za twe bohaterstwo,
nie bacząc na życie, wykazałeś męstwo!
Boże chroń naszą Wieś od wszelkich pożarów,
byśmy mogli zawsze korzystać z Twych darów.

Zdzisław Rzepka

Po bardzo trudnych obradach Jury zdecydowało nagrodzić następujące osoby:
W kategorii dzieci 5-letnich:
I miejsce zdobyła Aniela Węgrzynowicz ze SP w Rudnej Wielkiej
II miejsce zdobył Paweł Dziedzic z Przedszkola w Bratkowicach
III miejsce zdobyła Weronika Komza z Przedszkola w Trzcianie
W kategorii dzieci 6-letnich:
I miejsce zdobyła Klaudia Borek ze SP w Trzcianie
II miejsce zdobyła Ewelina Lew ze SP w Rudnej Wielkiej
III miejsce zdobyła Katarzyna Chmaj z Przedszkola w Bratkowicach.

Odpust
W dzień Jana Chrzciciela odpust w Bratkowicach,
na kramarskim stole jakaś rzecz zachwyca.
W prześliczną sukienkę ubrana laleczka,
a obok niej leży piękna fujareczka.
Młodzieńca tkliwego ogarnia pokusa,
żeby swojej lubej zakupić „całusa”.
Innego młodzieńca coś w umyśle łechce,
chce dziewczynie swojej kupić śliczne „serce”.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki, które były wyrazem podziękowania za pracę włożoną
w przygotowanie do konkursu.
Po konkursie pozostało w nas przekonanie, że otworzyliśmy dziecięce serca i umysły na kraj Ojczysty. Jesteśmy pewni, że dzieci wiedzą iż są Polakami a Polska jest ich Ojczyzną
a także znają symbole narodowe i odnoszą się do nich z szacunkiem. Miłości do Ojczyzny musimy uczyć dzieci od najmłodszych lat.

Następny młodzieniec nie troszcząc się wcale,
dla swej ukochanej kupuje „korale”.
Ja przyjezdny rodak przyglądam się z boku,
wierzę, że tak będzie zawsze w każdym roku.

Zdzisław Rzepka
Lucyna Trzeciak
Fot. A. Bednarz
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Czy potrafimy
Go naœladowaæ?
W dniu 27 maja br. przedszkole w
Bratkowicach obchodziło VI Rocznicę
nadania imienia Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem przed-

grzymki w celu spotkania się ze wiernymi. Poprzez wizyty w różnych krajach, nie tylko chrześcijańskich, Jan
Paweł II docierał do serc i umysłów
ludzkich. W ten sposób jednoczył
wszystkich, wpływał na nasze myśl i
nawracał na właściwą drogę. Papieża

szkolaków na czele z pocztem sztandarowym do kościoła parafialnego. Nabożeństwo odprawił ks. Rafał Głowacki,
który w homilii przypomniał najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły.
We mszy świętej wzięły udział dzieci
wraz z nauczycielami rodzicami i dziadkami. Jedną z intencji była modlitwa o
rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Po
mszy św. wszyscy udali się do przedszkola na akademię przygotowaną przez dzieci z najstarszej grupy wiekowej. Przedszkolaki zaprezentowały montaż słowno muzyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki poświęcone sylwetce Patrona. Mottem przewodnim akademii
były słowa „Ojcze święty bądź nam przykładem”.
Papież był osobą, która swym zachowaniem, słowami i wiarą dawała
przykład do naśladowania. Jan Paweł
II był tym, który miłością nawracał
serca, darował pokój ludziom, żarliwie
miłował Boga, utwierdzał w wierze i
szczerze kochał wszystkich ludzi. Przykładem, mogą być Jego liczne piel-

cechowała ogromna tolerancja. Nie
tylko wobec ludzi różnej narodowości,
ale także wyznawanej przez nich wiary
i odmiennych poglądów. Głównym
celem misji papieskiej było rozpo-

NIE LĘKAJCIE SIĘ
(Jan Paweł II)

wszechnienie i utrzymanie pokoju na
świecie. We wszystkim co robił cały oddawał się drugiemu człowiekowi.
Sprawdzało się to zawsze w kapłaństwie, biskupstwie, posłudze kardynała, heroicznej pracy następcy Św. Piotra Jan Paweł II bardzo kochał dzieci,
widząc w nich przyszłość ludzkości i
Kościoła. Otaczał najmłodszych szczególną troską, chętnie spotykał się z
nimi podczas swoich pielgrzymek.
Swym zachowaniem, słowami i wiarą
dawał przykład do naśladowania. Karol Wojtyła był
człowiekiem
wielkim – jednakże wielkość
Jego tkwi nie w
zaszczytach i
funkcjach
przez Niego
sprawowanych,
ale w pokorze
dobroci i zrozumieniu drugiego człowieka. Ta zaś postawa bierze się
nie tylko z głębokiej wiary,
ale ma swoje
źródło w przebytej drodze
życia. Cała społeczność naszego Przedszkola

Publicznego w Bratkowicach jest dumna i zaszczycona, że nosi imię tak wspaniałego Polaka.
Elżbieta Rogala
Fot. A. Bednarz
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(cz. III)

Plac œw. Piotra
13 maja 1981 r.
W dniu 16 października 1978 roku
w kolejnym głosowaniu, Kolegium
kardynalskie wybrało na Następcę św.
PIOTRA kardynała „z dalekiego Kraju” – Karola WOJTYŁĘ.

dziewanie zaczęli wykrzykiwać, gestykulować, obejmować się wzajemnie i następnie śpiewać wśród powszechnego
zdumienia. Spiker telewizji austriackiej
tłumaczył słowa kardynała Feliciego
„Habemus Papam, dominum Carolum,
sancte Ecclesiae catolicae cardinales
WOJTYŁA” (Mamy Papieża, pana Karola świętego Kościoła katolickiego, kar-

Jan Paweł II w loggii Bazyliki Świętego Piotra.

Katolicy na całym świecie, a szczególnie w Polsce przyjęli ten fakt z
ogromną radością. Spełniły się prorocze
słowa poety Juliusza Słowackiego napisane ponad 100 lat temu: „Więc, oto idzie
Papież Słowiański Ludowy Brat”.
Ksiądz kardynał Stanisław DZIWISZ w swej książce „ŚWIADECTWO” pisze, że „do przyjęcia imienia
Jana Pawła II namówił kardynała Wojtyłę ksiądz kardynał Stefan WYSZYŃSKI argumentując tym, że Włosi kochali Jana Pawła I – Albina LUCIANIEGO.
Wybór Polaka na Stolicę Piotrową
podziałał jak wylanie kubła zimnej wody
na głowy przywódców państw komunistycznych. Przykładem niech będzie fakt
z Bratysławy, do której w połowie października 1978 roku przybyła delegacja
polskich komunistów, w ramach dobrosąsiedzkich stosunków polityczno-gospodarczych. Wcześniej, po trzech
dniach „pracy”, w przeddzień wyjazdu
do Warszawy (16.10.1978 r.) polska delegacja partyjna udała się około godziny
17.00 do hallu hotelowego, by obejrzeć
telewizję wiedeńską, której programy są
doskonale odbierane w Bratysławie położonej zaledwie 60 km. od Wiednia.
Polscy towarzysze wmieszali się w grono zachodnich turystów, którzy niespo-

dynała WOJTYŁĘ). Turyści ściskają się
z Polakami, składają im gratulacje,
wznoszą toasty; radość i entuzjazm rośnie wśród polskich towarzyszy partyjnych. Około godziny 19.00 miejscowi
słowaccy komuniści przychodzą do hotelu i nie ukrywając irytacji i niezadowolenia szybko i chłodno pożegnali się z
członkami polskiej delegacji partyjnej.

Jan Paweł II pozdrawia tłumy z loggii Bazyliki Świętego Piotra.

W niedzielę 22 października 1978
roku, pierwszy słowiański Papież w historii rozpoczynał swą posługę Piotrowa. W uroczystości na pl. św. Piotra
obok innych delegacji, udział wziął ambasador Związku sowieckiego we Włoszech, oraz siedzący obok niego prze-

wodniczący Rady Państwa PRL prof.
Henryk Jabłoński. W pewnej chwili
dyplomata sowiecki zwrócił się do Jabłońskiego i lekceważącym tonem
syknął: „Największym sukcesem PRL
było podarowanie światu Papieża”. Miał
na myśli Papieża przybyłego ze Wschodu, który znał świetnie system komunistyczny i wiedział jak mu stawić czoła.
Papież JAN PAWEŁ II na tejże Uroczystości powiedział do zebranych znamienne słowa: „Nie lękajcie się, nie lękajcie
się – otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
W blisko osiem miesięcy później, w
sobotę, 2 czerwca 1979r. Ojciec Święty
JAN PAWEŁ II przybywa do swej
Ojczyzny, w pierwszej pielgrzymce do
Polski. Tak pisze ks. kard. DZIWISZ
osobisty sekretarz Ojca świętego: „Kiedy samolot zniżał się do lądowania Jan
Paweł II widział przez okienko samolotu, jak Ojczyzna zbliża się. Był skupiony
i wzruszony. Mówił o podróży jak o obowiązku – „Musiałem odwiedzić Polskę!
Muszę wesprzeć Polaków!”.
Przyjazdowi do swojej Ojczyzny papieża Polaka przeciwstawiał się Związek sowiecki, kraj międzynarodowego
terroryzmu, gułagów, mordów i agresji
(chociażby Afganistan). Sekretarz generalny KPZR Breżniew powtarzał: „Ten
Człowiek narobi nam tylko kłopotów”.
Wywierał nacisk na ówczesnym I sekretarzu KCPZPR – Gierku, aby zabronił
odwiedzin Polski Janowi Pawłowi II.
Gierek niezmiennie odpowiadał, że tego
uczynić nie może, bo Papież jest Polakiem, posiada obywatelstwo polskie i w
każdej chwili może odwiedzać swoją Ojczyznę. Wówczas Breżniew proponował:
„Powiedzcie Papieżowi, który jest rozsądnym Człowiekiem, aby oświadczył
publicznie, że nie może przyjechać do
Polski z powodu złego samopoczucia”.
Tylko taka bolszewicka kreatura, powoli umierająca na białaczkę mogła złożyć
taką propozycję.
Papież Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju w każdym kraju, który odwiedzał,
stawał w obronie godności każdego człowieka, obnażał bezlitośnie każdy totalitaryzm, brał w obronę wyzyskiwanych i
ciemiężonych ludzi przez różnego rodzaju systemy polityczne. Taki Papież nie
mógł być lubiany i tolerowany. Należa(ciąg dalszy na str. 20)

20
(ciąg dalszy ze str. 19)

Homagium składa kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski.

ło Go w tej posłudze unieszkodliwić. Na
placu przed Bazyliką św. Piotra zgromadzeni Wierni w dniu 13 maja 1981 roku,
z radością oczekują na pojawienie się Papieża, który w Dżipie (papa mobile) nagle zbliża się do nich. Rozsyła On powitalne znaki we wszystkie strony, błogosławi i ściska niezliczoną ilość rąk. Ojcowski uśmiech ani na Chwilę nie schodzi z jego ust. Wciąż uśmiechnięty zwraca jednemu z pielgrzymów pełną radości córeczkę po uściśnięciu jej i pobłogosławieniu.
Jest godz. 17.17 i nagle następuje coś
nieoczekiwanego. Słychać strzały, osobisty sekretarz ks. Stanisław Dziwisz i
kardynał Angelo Gugel podtrzymują padającego Papieża, podczas gdy Jego biała szata zabarwia się krwią. Samochód z
rannym Papieżem z ogromną szybkością
pędzi w kierunku Bazyliki, przed którą
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w czasie audiencji stoją zawsze karetki Republiki Federalnej Niemiec Casterns,
pogotowia ratunkowego. Ojciec Święty prezydent Austrii Kirchlager, król Belzostaje umieszczony w jednej z nich, któ- gów Baldwin, premier Portugalii Balsera natychmiast wyrusza w kierunku kli- mao; AFRYKA – prezydent Wybrzeża
niki Agostino Gemelli. Około godziny Kości Słoniowej Boigny, prezydent Ni18tej Papież znajduje się na stole opera- gerii Sgarii, prezydent Kenii Arap Moi;
cyjnym. Stracił tak dużo krwi, że trzeba AZJA – premier Japonii Suzuki, premier
było dostarczyć trzy litry nowej krwi po- Indii Gandhi, premier Libanu Sarkis;
trzebnej do transfuzji. Ojciec Święty był EUROPA WSCHODNIA – z Polski
w stanie agonalnym. Operacja zakończy- Kania Jabłoński Jaruzelski, prezydent
ła się około 23.00, po czym przeniesio- Jugosławii Mijatowicz, prezydent Czeno Ojca Świętego na oddział reanimacji. chosłowacji Husak, sekretarz generalny
Podczas operacji stwierdzono groźną KPZR Breżniew. Jeżeli życzenia szybranę z broni palnej w jamie brzusznej, kiego powrotu do zdrowia składane Paoraz dwie lżejsze rany – jedna na pra- pieżowi przez przywódców z różnych
wym ramieniu, druga na palcu wskazu- stron świata można uważać za szczere,
jącym lewej ręki. Cyniczny zamachowiec, to życzenia przywódców bloku wschoddwudziestotrzyletni Mohammed Ali
AGCA, po zamachu
próbował
ucieczki, ale został
zatrzymany przez
włoską policję.
Dwa lata wcześniej
groził Papieżowi,
że Go zamorduje
podczas wizyty w
Turcji. Z chwilą
jego aresztowania
policja włoska Rzym, 13 maja 1981 r., początek dramatu o godz. 17.17, który trzymał
stwierdziła, że świat w napięciu.
mieszkał w hotelu
w pobliżu Watykanu, miał przy sobie po- niego są żenująco fałszywe. Przytoczę
kaźną sumę pieniędzy, często podróżo- tylko jedno z życzeń skierowane do Pawał po Europie, nigdzie nie pracował. pieża m.in. przez Breżniewa, cytuję: „JeWszystko wskazywało na to, że jego ak- stem głęboko wzburzony zamachem
cja była zaplanowana i zamierzona. Ale dokonanym przeciwko Wam. Życzę
przez kogo? – cisnęło się na usta pytanie. Ojciec Święty nie wierzył różnym
pogłoskom. Wszystko rozpatrywał w kategorii wiary i poprzez swoją dedukcję
doszedł do wniosku, że zamach na Jego
życie był zaplanowany, zorganizowany i
wykonany na czyjeś zlecenie. Tzw. „wątek bułgarski” prawdopodobnie nie istniał, wszystko wskazywało na to, że za
zamachem stoi rosyjskie KGB (sowiecka bezpieka), wschodnioniemieckie Rannego Ojca Świętego podtrzymuje osobisty
STASSI i jak obecnie się przypuszcza sekretarz.
agentury służby bezpieczeństwa Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.
Wam szybkiego i całkowitego wyzdroW obliczu takiej tragedii (zamachu) wienia”. Co za cynizm i obłuda u tego
nasuwa się pytanie: jak świat i religie bolszewickiego potwora zżeranego przez
zareagowali na ten zamach? Przywódcy białaczkę, który wywierał nacisk na kiepaństw i rządów, prezydenci i premie- rownictwo państwowo-partyjne Polski,
rzy z wszystkich stron świata życzyli Pa- żeby nie zezwolono Ojcu Świętemu na
pieżowi powrotu do zdrowia: AMERY- przyjazd do Polski, w czerwcu 1979
KA – prezydent USA Reagan, premier roku. A przecież za zgodą Breżniewa i
Kanady Trudeau, prezydent Meksyku pod jego kierownictwem, oprawcy z
Portillo, prezydent Brazylii Gigueirego; KPZR – minister obrony narodowej
EUROPA ZACHODNIA: prezydent Związku sowieckiego – marszałek Usti-
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now, szef sowieckiego KGB – Andropow i inni agenci wywiadu sowieckiego,
opracowali plan i sposób przeprowadzenia zamachu na BISKUPA w bieli (Trzecia tajemnica fatimska).
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w Was podczas Waszego głoszenia pojednania. Życzę, aby wierny swym przyrzeczeniom Bóg, dał Wam szybkie wyzdrowienie. Pastor szwedzkich Luteranów w
Rzymie, Gunnar Granders, sekretarz generalny Kościoła Norwegii – Carl H. Traaen i inni, w swych depeszach nie kryli
swego oburzenia na zamach, na życie Papieża. Życzyli Mu szybkiego powrotu do
zdrowia oraz służby dla pokoju światowego i pojednania. ANGLIKANIE,
METODYŚCI, BAPTYŚCI, ŻYDOWSKIE STOWARZYSZENIA poprzez
swoich przedstawicieli życzyli Janowi
Pawłowi II szybkiego powrotu do zdrowia i służby dla światowego pokoju.

EPILOG

Te ręce, które podnosiły dzieci, podtrzymywały starszych ludzi, obejmowały chorych i błogosławiły, są teraz obandażowane, skrępowane i potrzebują pomocy innych rąk.

Po zamachu na życie Jana Pawła II,
Kościół katolicki na całym świecie zjednoczył się we wspólnej modlitwie o zdrowie Następcy św. Piotra. W Polsce, nie
tylko w sanktuariach, bazylikach, kościołach i kaplicach modlono się o zdrowie
dla swego ukochanego RODAKA, ale
także modlono się indywidualnie po domach prosząc Boga, by pozostawił Papieża przy życiu.
Jak zareagowały inne religie świata w
związku z zamachem na Papieża? PRAWOSŁAWIE: Patriarcha Konstantynopola Dimitrios I natychmiast po uzyskaniu wiadomości o zamachu na życie Papieża, przesłał życzenia wyzdrowienia dla
Jana Pawła II nie depeszą, ale za pośrednictwem osobistego wysłannika metropolity MELITONA. Po przybyciu nazajutrz
do Rzymu Metropolita udał się do kliniki Gemelli, aby dowiedzieć się osobiście
o stanie zdrowia „ukochanego Brata” z
Rzymu. Patriarchowie Antiochi Ignatius
IV, Jerozolimy Diodoros, koptyjsko-prawosławny Aleksandrii Shenouda II. Katolikos wszystkich Ormian Wasgen I,
Kartaginy Prthenios, w swych depeszach
okazywali głębokie poruszenie zamachem i życzyli Papieżowi szybkiego wyzdrowienia prosząc Wszechmogącego
Boga, by mógł nadal sprawować posługę
Piotrowa. PROTESTANCI: Johannes
Hanselmann – biskup Kościoła ewangelicko-luterańskiego w depeszy do Papieża pisze m.in.”Przejmuje mnie szczególnie zgrozą fakt, że terrorysta wycelował

Historia Kościoła katolickiego uczy
nas, że Papież bynajmniej nie znajduje się
poza światem i że też bywa narażony na
zranienia. O takim zranieniu (zamachu)
na „BISKUPA W BIELI” przepowiedziała Matka Boża 13 maja w 1917 roku.
Zaraz po zamachu na życie Ojca Świętego, włoska policja (w ścisłej współpracy
ze specjalistami z Turcji i Niemiec Federalnych) wkrótce ujawniła, że zamachowiec
Mohammed Ali AGCA nie działał w izolacji. „Był on jedynie widzialnym wykonawcą planu opracowanego przez nieznane siły, które użyły go w charakterze narzędzia, kierowały nim i go chroniły” – napisał
Paris Match 29 maja 1981 roku. W tym
dzienniku Susanne Labin w szczegółowy
sposób poddała obiektywnej analizie
międzynarodowy terroryzm prawicowy i
lewicowy. „Terroryści tak prawicowi jak i
lewicowi bywają szkoleni w Związku sowieckim, w Bułgarii, Czechosłowacji, Niemczech Wschodnich (NRD), na Kubie i w
Libii. Szkoleniem jako całością kieruje sowiecki KGB posługując się dwoma kanałami, w zależności od potrzeb”.
Przy końcu 1979 roku sowiecki wywiad zorganizował przy pomocy lewicowych oficerów tureckich ucieczkę z
więzienia Ali Agcy, skazanego na śmierć
za uprzednie morderstwo. Został potajemnie przewieziony w pobliże Symferopola na Krymie, do obozu szkolenia terrorystów, gdzie ćwiczył się w strzelaniu
do przedmiotu poruszającego się powoli.
Po przeszkoleniu, Ali Agca odwiedził
różne państwa Europy zachodniej, operując z znaczną ilością pieniędzy. Zlecenie jakie otrzymał od swych mocodawców, by unieszkodliwić Papieża wykonał 13 maja 1981 roku, na placu św.
Piotra, w 64 rocznicę objawień fatimskich. Jan Paweł II ciężko ranny, będący

na krawędzi życia i śmierci przeżył zamach na swoje życie, wrócił do zdrowia,
ale już nadszarpniętego.
Nadal podróżował, głosząc Dobrą
Nowinę, oraz Orędownictwo Pokoju i
Pojednania. Jak sam mówił „jedna ręka
strzelała, druga kierowała pociskiem”.
Jak się obecnie przypuszcza pociski kul
musiały być z trującego metalu, bo raniąc
Papieża w brzuch, w prawe ramię i lewy
wskazujący palec powoli, lecz systematycznie czyniły w organizmie Papieża
spustoszenie.
We wtorek 27 grudnia 1983r, agencje
prasowe i telewizyjne podały sensacyjną
wiadomość, że Ojciec Święty odwiedził w
celi więzienia Rebibia zamachowca na
swoje życie, Ali Agce. Jak pisze ks. kard.
Stanisław DZIWISZ w swojej książce
„ŚWIADECTWO”, po wejściu Ojca Świętego do celi, w której przebywał Ali Agca,
ten na widok Papieża zapytał: „Dlaczego
Ty Żyjesz?”. Ojciec Święty tym pytaniem

Rzym, 27 grudnia 1983 r. Miłość wszystko znosi,
przebacza, nigdy nie ustaje. Zdjęcie stulecia.

zaskoczony powiedział do Agcy: „Dziś
spotykamy się jak ludzie. Co więcej bracia”. Usiadł obok Agcy z głową pochyloną,
aby lepiej go wysłuchać. Ten odezwał się
do Ojca Świętego: „wiem, że strzelałem
celnie, wiem, że nabój był śmiercionośny.
Dlaczego zatem Ty żyjesz?”
Ojciec Święty przebaczył zamachowcowi, lecz nigdy nie usłyszał od niego
przepraszam.
Zdzisław Rzepka
Literatura:
1. Suzanne Labin – „Międzynarodowy terroryzm” – Paris Match 29 maj 1981 r.
2. Instytut Piotra Skargi – „Przymierze z
Maryją” Nr 29, 2006 r.
3. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz – „Świadectwo”, Warszawa 2007 r.
4. Artykuły i recenzje z prasy krajowej i zagranicznej dotyczące zamachu na Papieża
1981-1982.

Od Redakcji: Nabożeństwa Fatimskie
w naszej parafii odbywają się od maja do
października w każdą pierwszą sobotę
miesiąca.
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OBRAZ
SERCEM MALOWANY
W maju br. w naszym kościele parafialnym pojawił się długo przez wszystkich
oczekiwany obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Autorką tego szczególnego dzieła jest
pani Elżbieta Płodzień – artystka z Rzeszowa, wieloletnia nauczycielka i wychowawczyni młodego pokolenia. Obraz po oprawieniu i zainstalowaniu go, wraz z
relikwiami i obrazem siostry Faustyny Kowalskiej będzie tworzył w lewej nawie
bocznej kaplicę Miłosierdzia Bożego. Fundatorem obrazu jest ks. proboszcz Józef
Książek.

Z DZIENNICZKA œw. siostry Faustyny
Płock, 22 lutego 1931 r. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w
szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na
piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią,
ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który
widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. (...) Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz,
nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w
godzinę śmierci. (...) Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który
wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta
niedziela ma być świętem Miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie
moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik.
Redakcja

DZIEÑ EUROPEJSKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
23 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach został zorganizowany Dzień Europejski. Klasa IV
przygotowała prezentację multimedialną
i zaprosiła uczniów do podróży po Europie, do zwiedzenia wybranych państw

naszego kontynentu, a zwłaszcza ich stolic. Uczniowie poznali zabytki, zwyczaje, kulturę, a także kuchnię Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Grecji, Węgier, Czech oraz Polski.
W czasie prezentacji trwała degustacja
potraw charakterystycznych dla
tych państw. Można było skosztować różnych gatunków chleba,
słonecznik, sery,
bagietki, mandarynki, paprykę,
kiszone ogórki
czy lentilki.
Uczniowie
klas I – III zaprezentowali kilka
tańców pochodzących z omawianych krajów.

Po prezentacji odbył się konkurs dla
klas młodszych i starszych. Biorący w
nim udział musieli wykazać się znajomością zabytków, potraw i symboli narodowych wybranych państw Europy.
Cieszył się on dużym zainteresowaniem.
Laureatami tego konkursu zostali: Grzegorz Kocaj (I miejsce) oraz Klaudia Piętowska (II miejsce).
Po przerwie obiadowej miała miejsce jeszcze jedna prezentacja multimedialna tym razem na temat zwyczajów i
obrzędów typowo polskich związanych
z Wielkim Postem. Przygotowali ją
Agnieszka Rusin z klasy V i Wojtek Siwiec z klasy VI. Prezentacja była bardzo
ciekawa. Uczniowie poznali wiele zwyczajów jakie panowały dawniej w Polsce,
w okresie Wielkiego Postu, a których już
się w większości nie praktykuje.
Na koniec Dnia Europejskiego
uczniowie klasy IV i V zaprezentowali
polską scenkę wielkopostną oraz dawny
zwyczaj rozprawiania się ze zdrajcą Judaszem, którego symbolizowała kukła
zrobiona ze słomy i szmat. I tak Dzień
Europejski zakończył się typowo polskim barwnym i wesołym przedstawieniem.
Maria Gawron

Bratkowice oddają hołd
ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Wpisy do księgi kondolencyjnej wyłożonej przez TMZB.
Fot. A. Bednarz

Oto jest
dzień, który
dał nam
Pan...

I Komunia święta w Bratkowicach, 9 maja 2010 r.

Fot. A. Bednarz

Mądrość, Rozum, Umiejętność, Rada,

Męstwo, Pobożność, Bojaźń Boża

15 maja 2010 r. Sakramentu Bierzmowania młodzieży udzielił ks. Bp. Edward Białogłowski.

Fot. A. Bednarz

O Panie

Ty nam dajesz Ciało
swe i Krew...

Procesja Bożego Ciała, 3 czerwca 2010 r.

Fot. A. Bednarz

Fotogaleria
Prace autorstwa Anety Bąk

Prace autorstwa Wioletty Bajek

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 16/2010

23

M³odzi twórcy
Kontynuując prezentację osiągnięć
mieszkańców naszej miejscowości w
dziedzinie kultury i sztuki przedstawimy państwu sylwetki dwóch młodych
obdarzonych talentem mieszkanek
Bratkowic.
Aneta Bąk
z Czekaja. Już w
dzieciństwie
przejawiała niezwykłe zdolności w kierunku
plastycznym.
Malowała razem z bratem
Adrianem, który jak sama twierdzi malował ładniej od niej, jednakże jego zainteresowania to zdecydowanie piłka nożna. Miała w planie podjąć naukę w liceum plastycznym jednakże bardzo
wczesny termin rekrutacji uniemożliwił
jej to z uwagi na znacznie później uzyskane wyniki z matury. Podjęła naukę w
III Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie o profilu biologiczno-chemicznym. Ukończyła studia na
Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując
tytuł licencjata na kierunku edukacji artystycznej. Obecnie kontynuuje naukę na
studiach uzupełniających magisterskich
na kierunku grafika projektowa i warsztatowa. Szczególnie interesuje ją technika druku wklęsłego, gdzie używa się
m.in. kwasu kalofonii (guma arabska
starta na proszek. Właśnie na tym etapie
– jak mówi Aneta mogę wykorzystać posiadaną wiedze chemiczną. Za pomocą
tego druku można uzyskać określone efekty rysunkowe, których do końca nie możemy przewidzieć. Ma on głównie zastosowanie przy produkcji ulotek, broszur,
stron internetowych. Prace licencjacką
część teoretyczną pisała na temat kubizmu, natomiast część praktyczną stanowiła zaprojektowana przez nią strona internetowa wydziału plastycznego dotycząca dwóch pracowni projektowej i
warsztatowej.
Autorytetem w dziedzinie plastyki
jest dla niej William Turner: jego twórczość to gra światła i cienia. Tworzy za
pomocą plamy. Jego obrazy są rzeczywiste i pełne dynamiki. Potrafi przedstawić
krajobraz. Szczególnie przemawiają do
mnie krajobrazy nadmorskie. Kolejny z
nich to Alfons Mucha: Najsłynniejszy
polski plakacista. Pięknie operuje linią,
kreską. Przede wszystkim maluje w przestrzeni 3D. Głównie są to postacie kobiece. Pierwszy obraz, który namalowała i

dał jej dużą satysfakcję. Tworzyła go w
trakcie 8-godzinnego egzaminu na studia, który obejmował 4 godziny malowania i 4 rysunku. To było moje pierwsze
spotkanie z dużym formatem – mówi
Aneta.
Jedno z najciekawszych doświadczeń
jakie ją czeka w najbliższym czasie to
wystawa rysunków wybranej grupy studentów promowanych przez uczelnię,
która odbędzie się w Iwoniczu Zdroju.
Jej najbliższe plany to projekt animowanej strony internetowej całego wydziału
plastycznego. Lubię animowaną prezentację, bo wówczas ma miejsce lepsza integracja z widzem. Aneta chciałaby również
zilustrować być może w formie plakatu
cały proces technologiczny drukowania.
Niezwykle istotna jest sztuka patrzenia –
mówi Aneta. Jeżeli umiemy patrzeć to o
wiele więcej widzimy. Wtedy takie zjawiska przyrodnicze jak m.in. drzewa, chmury, a także zwierzęta stają się ciekawsze.
Inspiracje czerpię się z otoczenia, z codziennego życia, ze środowiska w którym żyję.
Inaczej wygląda obraz pod wpływem relaksu, a inaczej pod wpływem stresu. Odstresowując się po ciężkim dniu maluję.
Wtedy rzeczywistość dla mnie nie istnieje.
W ten sposób wyrażam swoje emocje.
Aneta zdradziła nam, że jej marzeniem
jest pobieranie lekcji u profesora Grzegorczyka znanego plakacisty. Dodatkowym jej zainteresowaniem jest wykonywanie biżuterii np. kolczyków m.in. z
kryształu sworovskiego i z akrylu. Można je obejrzeć na jej blogu artea.blog.pl.
Wioleta Bajek
to kolejna przedstawicielka młodego pokolenia,
której zdolności
plastyczne nauczyciele zauważyli już
w szkole podstawowej. Już w dzieciństwie mama,
widząc że lubię
malować kupowała mi prawie codziennie nowy zeszyt, bo tak szybko je zużywałam. Wioleta maluje głównie postacie
kobiece w wyjątkowej stylizacji. Zapytana skąd akurat takie zamiłowanie i z czego ono wynika odpowiada krótko – interesuje mnie kobieca moda, mogłabym
projektować ubrania, jednakże miałabym trudności z ich skrojeniem. Bardzo
lubię malować postacie zazwyczaj z pamięci chyba, że mam do czynienia z nieznanymi ludźmi, to posiłkuję się ich wize-

runkiem. Rysuje dla siebie i własnej satysfakcji. Rysunek, który uważa za swój
najlepszy pochodzi z okresu, gdy słuchała zespołu Nirwana, była to wierna kopia okładki płyty.
Gdy maluję towarzyszy mi poczucie,
że mogłam to zrobić lepiej i że powinnam
to poprawić, ale z reguły tego nie robię.
Malując nie używam płótna ponieważ nie
jest to, aż tak dla mnie ważne, a ponadto
jest to kosztowny zabieg. Używam farb
plakatowych i ołówka, maluję na bristolu. Postacie, namalowane przez Wioletę
emanują życiem, sprawiają wrażenie jakby były w ciągłym ruchu.
Jej malowanie jest amatorskie, nie
kształci się bowiem w kierunku plastycznym. Najpierw podjęła naukę w VIII Liceum Ogólnokształcącym o profilu humanistycznym. Obecnie kończy studia licencjackie na kierunku filologia angielska.
Swojej przyszłości nie wiąże z malarstwem czy pokrewnymi dziedzinami,
chociaż oczywiście nie wyklucza takiej
możliwości.
A tak wypowiedziała się na temat
zdolności Wiolety była jej nauczycielka
pani Agata Pełczyńska mgr plastyki, nauczyciel dyplomowany w ZS w Bratkowicach.
Wioletę Bajek uczyłam plastyki podczas jej nauki w gimnazjum. Zapamiętałam ją jako bardzo pracowitą, wrażliwą,
utalentowaną i skromną uczennicę. Wiola ujawniała predyspozycje twórcze i bogatą wyobraźnię, a poza tym rzetelnie pracowała na każdej lekcji.
Regularnie przychodziła na dodatkowe zajęcia plastyczne i w dużym skupieniu realizowała kolejne plastyczne zagadnienia. Cierpliwie i konsekwentnie dochodziła do zamierzonego celu. Nie zniechęcała się trudnościami, oddawała się pracy, gdy inni byli już bardzo rozluźnieni. Jej
prace wyróżniały się na tle prac rówieśników.
Wykazywała się dużym wyczuciem formy, starannie dopracowywała szczegóły,
dobrze dobierała barwy. Widziałam, że
twórczość plastyczna sprawia jej dużo
przyjemności.
Z determinacją rozwijała swoje zdolności. Uważnie słuchała uwag i wskazówek odnosząc się do nich z respektem.
Była uczennicą bardzo grzeczną, subtelną,
z „duszą artystki”.
Według Feliksa Feldheima: „Wiele
talentu ginie z braku odwagi”. Życzymy
Anecie i Wioletcie aby im jej nigdy nie
zabrakło. By zawsze spotykały na swojej
drodze życzliwych ludzi, którzy pomogą
im realizować się w życiu, także na płaszczyźnie artystycznej.
Beata Krupa
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Pog³êbianie
dziennikarskich doœwiadczeñ
Jak wiadomo udział lokalnej prasy
samorządowej w życiu społecznym jest
bardzo istotny. Członkowie redakcji
kwartalnika Ziemia Bratkowicka w osobach: Krzysztof Plizga, Dominik Bąk i
Dawid Jucha, którzy jednocześnie pełnią funkcję redaktorów Serwisu Bratkowic (www.bratkowice.info) w celu pogłębienia swoich doświadczeń, w dniu 12
maja br. uczestniczyli w VII Podkarpackim Forum Lokalnej Prasy Samorządowej, które odbyło się w Gminnym
Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą
w Trzcianie.
W tegorocznym spotkaniu udział
wzięli: Wojciech Wdowik – wójt Gminy
Świlcza, Adam Majka – dyrektor GCK,
Zygmunt Nowak – Dyrektor Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Teresa Pasterz – przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego, Lesław
Wais – Wojewódzki Dom Kultury w

Rzeszowie, Marek Jastrzębski – współorganizator, dyrektor WDK w Rzeszowie, Mieczysław Janowski – parlamentarzysta, Wojciech Furman – Uniwersytet Rzeszowski, Czesław Drąg – Kierownik Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami w WDK
w Rzeszowie, Anna Leśniewska – Polskie Radio Rzeszów, Andrzej Józefczyk
– Tygodnik „Nowe Podkarpacie”, Rafał
Nieckarz – „Tygodnik Nadwiślański”
oraz liczne grono redaktorów lokalnych
wydawnictw samorządowych.
Po przywitaniu gości i przedstawieniu programu spotkania przez Lesława
Weisa – przewodniczącego obrad, dyskusję rozpoczął Mieczysław Janowski,
który mówił na temat „Odrodzenie samorządów terytorialnych w Polsce”. Na

wstępie wspomniał on, że samorząd terytorialny zaczął się rozwijać już w czasach XX-lecia międzywojennego, za
życia Józefa Piłsudskiego, który rozpoczął idee działania lokalnych samorządów (12 maja br. obchodziliśmy 75.
rocznicę śmierci J. Piłsudskiego). Były
eurodeputowany podkreślił udział historii w rozwoju samorządów terytorialnych. Według niego ważnym aspektem
był dzień 8. marca 1990 r. kiedy to Sejm
RP uchwalił Ustawę o Samorządzie Terytorialnym, która dzieliła Polskę na 49
lokalnych ośrodków władzy wykonawczej oraz konstytucja z roku 1997, w której można było znaleźć ustawy o samorządzie terytorialnym.
Następnie Anna Leśniewska w swoim wystąpieniu zauważyła fakt, że udział
dziennikarzy w działaniu lokalnych
ośrodków władzy jest bardzo ważny. Jak
mówiła: „ przykładem może być tu obecność każdego z państwa”.
Po przerwie kolejnym punktem wystąpienia była prezentacji Teresy Pasterz na temat: „Regionalnej strategii innowacji województwa podkarpackiego w latach 2007-2013”. Celem projektu jest zbudowanie w województwie podkarpackim sieci współpracy między przedsiębiorstwami, a sektorem nauki w zakresie
wdrażania innowacji. W ramach
projektu realizowane są zadania
m.in.: „Regionalne Centrum
Transferu Innowacji i Sieć Punktów Kontaktowych” oraz „ Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji”. Przedstawicielka UM zaapelowa-

ła o pomoc lokalnych mediów i samorządów lokalnych w celu rozwoju projektu.
Ostatnim punktem wystąpienia była
prelekcja Wojciecha Furmana na temat:
„Rola mediów lokalnych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”. Porównał on m.in. Super Nowości – Nowiny, Wprost – Newsweek Polska, chcąc
zauważyć zbieżność zamieszczanych
materiałów. Końcowym etapem spotkania były podziękowania za zangażowanie w tworzenie prasy lokalnej oraz zaproszenie na przyszłoroczne obrady.
Uczestnicy Forum:
Dominik Bąk
Dawid Jucha
Krzysztof Plizga

Fot. K. Plizga
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TOCZY SIÊ ¯YCIE...
Coraz bli¿ej budowy autostrady
Wykonawcą odcinka autostrady A4 Dębica Pustynia –
Rzeszów Zachodni będzie firma Budimex S.A. W ostatnim
czasie wzdłuż planowanej autostrady pojawiły się liczne tablice informujące o budowie. Budowa autostrady A4 w naszym
rejonie rusza na całego.
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Zbiórka odpadów
W dniu 22.04.2010 r. w Bratkowicach została przeprowadzona przez Urząd Gminy w Świlczy zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt AGD, opony itp.) Zużyte
przedmioty wystawione przez mieszkańców Bratkowic przy
drogach, zostały zebrane przez odpowiednie służby. Mamy
nadzieję, że dzięki tej akcji dzikie wysypiska na zawsze znikną
z naszej miejscowości.

Dom Ludowy
Przejeżdżając przez centrum Bratkowic na przełomie maja
i czerwca br., mogliśmy zauważyć trwający remont filii Gminnego Centrum Kultury (Dom Ludowy). Prace polegały m.in.
na dociepleniu budynku, wykonaniu nowej elewacji, a także
na przystosowaniu pomieszczeń wewnętrznych do przeprowadzania różnych form działalności społeczno-kulturalnych.
Po zdjęciu rusztowań, budynek w którym mieści się także oddział Banku Spółdzielczego, Agencja Pocztowa, a także od
niedawna siedziba Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej wkomponował się w estetyczne centrum Bratkowic.

Grunt to oszczêdnoœæ...
Ostatnio jesteśmy świadkami wprowadzenia nowego programu mającego zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom
ruchu drogowego. Zarządcy dróg zamiast inwestować w instalowanie progów zwalniających, czekają aż samoistnie powstaną
na naszych drogach tzw. dziury zwalniające.

Zalew przed sezonem wakacyjnym
Jak corocznie trwają prace przygotowujące zalew do sezonu wakacyjnego. W roku bieżącym Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zlecił firmie melioracyjnej z Grębowa wykonanie gruntownej konserwacji
zbiornika. Zostały wykoszone skarpy zapory południowej zalewu od strony pastwiska Klepak. Oczyszczono dno doprowadzalnika z namułu jak również wykoszono dno i skarpy odprowadzalnika. W rejonie piętrzenia, na zaporze czołowej zostały wykonane barierki ochronne metalowe, zabezpieczające
przed upadkiem wypoczywających. Przeprowadzono również
remont umocnień betonowych skarp zalewu. W celu doprowadzenia wody wykonano również wszystkie nowe elementy
drewniane tzw. szandory do piętrzenia wody w zbiorniku i na
przepuście znajdującym się na potoku Bratkowskim.
Również Urząd Gminy w Świlczy przygotował i przeprowadził remont infrastruktury na terenie przy zalewie m. in.
remont toalet oraz wykonał nowe ławki i stoły. Tak przygotowany obiekt będzie służył wypoczywającym w tym roku na
naszym zalewie.
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Przywróciæ
pamiêci obraz

Pierwsze Komunie Œwiête w latach 60-70 XX wieku

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 16/2010

Bo¿e Cia³o w Bratkowicach w latach 60-70 XX wieku

27

28

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 16/2010

Pielgrzymka do

Lichenia i Warszawy
4 czerwca 2010 r. w godzinach wieczornych wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka autokarowa, której przewodniczył ks. Rafał Głowacki. Ze względu na

niczyliśmy we mszy św. z udziałem przybyłych delegacji z innych parafii. Jednym
z koncelebrantów był ks. Rafał. Piękny
śpiew organistki rozchodzący się po ca-

charakter i miejsca, do których mieliśmy
pielgrzymować stała się ona swoistymi
rekolekcjami narodowymi.
Spotkanie z Matką Licheńską
– Bolesną Królową Polski,
słynącą łaskami oraz udział
we mszy św. beatyfikacyjnej
Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki było wyjątkowym
wydarzeniem dla wszystkich
jej uczestników. Pielgrzymka
rozpoczęła się przedstawieniem programu oraz modlitwą poprowadzoną przez
ks. Rafała. Nocne rozmowy, a
później sen-drzemka spowodowały, że sobotni świt powitaliśmy na licheńskiej ziemi
już o 5 rano. Sobotni dzień
rozpoczęliśmy od udziału w
odsłonięciu obrazu Matki
Bożej Licheńskiej w głównym
ołtarzu bazyliki. Przed mszą
św. przewodnik oprowadził
nas po części sanktuarium
przedstawiając jego historię powstania i
objawień Matki Bożej. Następnie uczest-

łej bazylice podkreślał jej piękno, rozmiar oraz nastrój w niej panujący, sprzy-

gdzie 15 sierpnia 1850 r. objawiła się
Matka Boża pasterzowi Michałowi Sikatce. Ten skrawek polskiej ziemi został
na wieczne czasy oddany na własność
Matce Bożej Licheńskiej. Tutaj pod przewodnictwem ks.
Rafała uczestniczyliśmy w
drodze krzyżowej. Zakończeniem jej było oddanie na kolanach hołdu Matce Bożej w
miejscu, gdzie pozostał ślad
odciśniętych jej stóp na kamieniu znajdującym się w kaplicy. Po powrocie do sanktuarium zostaliśmy zakwaterowani w domu pielgrzyma „Betania”. Tutaj też z całą grupą
wspólnie zjedliśmy obiad i po
krótkim odpoczynek o godz.
15.00 w dolnym kościele bazyliki wzięliśmy udział w koronce do Bożego Miłosierdzia.
Później każdy z uczestników mógł indywidualnie
przeżywać pobyt w sanktuarium. Wejście na golgotę,
zwiedzanie bazyliki oraz innych ważnych miejsc kultu było dobrze
wykorzystanym czasem odnowy ducha.

jający modlitwie i zadumie. Kolejnym
etapem był pobyt w lesie grąblińskim,

Dobrze zorganizowany czas na modlitwę, odpoczynek, dyskusje i rozmowy to
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duża zasługa ks. Rafała. Zakończeniem
sobotniego dnia był o godz. 21.00 Apel
Jasnogórski i procesja z obrazem Matki
Bożej Licheńskiej w blasku świec. W niedzielę rano o godz. 4.30 pożegnaliśmy
licheńskie sanktuarium udając się w
dalszą drogę do Warszawy, aby uczestniczyć we mszy św. beatyfikacyjnej Sługi
Bożego Jerzego Popiełuszki – Kapłana
solidarności, ludzi pracy i wszystkich

Zaprowadziła go też do
dnia 6 czerwca 2010 r. czyli dnia jego beatyfikacji.
Plac Piłsudskiego w Warszawie zgromadził ogromne rzesze ludzi, które przyjechały podziękować męczennikowi naszych czasów
za dar jego życia, które wydało plon stokrotny. Jesteśmy wolnym, demokratycznym, samorządnym narodem w rodzinie państw europejskich. Jesteśmy wolni,
bo to właśnie ks. Jerzy
utwierdzał i utwierdza, że
wolność jest wśród nas.
W czasie mszy św. beatyfikacyjnej pielgrzymi z
Bratkowic wśród tysięcy
ludzi z całej Polski i kilku
tysięcy celebrujących kapłanów, pośród których był też
nasz ks. Rafał, dziękowali Opatrzności
Bożej za nowego błogosławionego kapłana. O godz. 16.30 opuściliśmy Warszawę udając się w drogę powrotną do Bratkowic. Czas mijał szybko. Modlitwa, rozmowy, wspomnienia i dobry nastrój towarzyszyły uczestnikom pielgrzymki.
Zadowoleni dotarliśmy szczęśliwie do
Bratkowic na godz. 21.00.
Tadeusz Pięta

prześladowanych przez komunistyczny
system. To on powiedział „Zło dobrem
zwyciężaj” i za swoją niezłomną postawę kapłana, który niestrudzenie głosząc
Ewangelię przynosił ludziom nadzieję
na odzyskanie wolności poniósł śmierć
męczeńską z rąk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 19 października
1984 r. Ta ofiara stała się początkiem
drogi do wolności dla wielu Polaków.
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Rodzinn ie i we so³o, s³oneczn ie
i taneczn ie..., czyli Pi kn i k Rodzinny
w Ze spole Sz kó³ w Bratkowicach
W niedzielne popołudnie, 23 maja 2010 roku, w Zespole
Szkół w Bratkowicach odbył się „Piknik Rodzinny”. Perfekcyjnie zorganizowała go Rada Rodziców, pod przewodnictwem Pani Marzeny Daniel. Do współpracy przy imprezie
przyłączyli się: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy i
uczniowie naszej szkoły.

Oprócz słonecznej pogody dopisali bardzo licznie rodzice, uczniowie, mieszkańcy Bratkowic i okolicznych miejscowości, zaproszeni goście, pracownicy szkoły oraz sponsorzy.

Gdy wybiła godz. 15.00, Pani Dyrektor Joanna Różańska
i Pani Wicedyrektor Bożena Kret, uroczyście rozpoczęły rodzinno – szkolną imprezę. Tradycji musiało stać się za dość i
na scenie jako pierwszy punkt programu pojawił się wzruszający, barwny polonez w wykonaniu gimnazjalistów. Po pięknym tańcu narodowym scena zamieniła się w „Taniec z gwiazdami”, bowiem uczennica klasy 2b gimnazjum, Weronika
Jucha z partnerem Maciejem Kocójem, odtańczyli ogniście i

z wielkim temperamentem sambę i dżajfa.
Kolejna część artystyczna Pikniku Rodzinnego nawiązywała do jednego z najpiękniejszych świąt w roku – Dnia Matki.
Szczególnie ciepło uczcili to święto uczniowie klas 1-3, którzy przygotowali dla nas spektakl artystyczny urozmaicony
piosenkami, wierszami i tańcem. Również starsi uczniowie
wystąpili dla rodziców w polskich przebojach
muzycznych i tańcach – krakowiaku i polce. Prezentowały się też laureatki wojewódzkich i gminnych konkursów piosenki.
Emocji nie brakowało, a ich wielkim źródłem były pokazy wschodnich sztuk walki. Zaprezentowały się Tradycyjna Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki działająca pod nazwą
CHOW – GAR oraz Podkarpacka Szkoła Praktycznej Samoobrony.
Piknikową niedzielę uświetniła także swoimi występami grupa tańca nowoczesnego „Koloret”. Kilka grup tanecznych zaprezentowało
się wspaniale w nowych, oryginalnych, barwnych układach choreograficznych, przygotowanych przez panią Ewę Chmaj.
Po występach, na scenie rozpoczęły się harce z wodzirejem dla najmłodszych.
Na pikniku rodzinnym w ZS w Bratkowicach każdy mógł znaleźć odpowiednią dla siebie rozrywkę. Dla ciała również przygotowano przysmaki kulinarne (słodkości, gofry, zapiekanki, kiełbaski z grila itp.) Na
wyjątkową pochwałę zasługują wyborne ciasta, pieczone przez
rodziców.
Wielką atrakcją dla wszystkich była loteria fantowa, w której każdy los niósł za sobą atrakcyjny
prezent (ukłony dla ofiarodawców gadżetów!). Na
koniec pikniku wszystkie losy brały udział w losowaniu nagród głównych, ufundowanych przez
m.in. Zakład Produkcyjny „Restol”, Nadleśnictwo Głogów Małopolski, firmę „Elitex”, Andrzeja i Jolantę Wójs, Dariusza Kiszkę.
„Gwoździem” programu była licytacja oryginalnego kapelusza i ciupagi Strzelców Podhalańskich, ofiarowana przez absolwenta naszej
szkoły Pana ppłk. Wiesława Lewickiego, dowódcę 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
Elementy stroju wojskowego wylicytował
Pan Tadeusz Bednarz, do którego kierujemy
szczególne słowa podziękowania.
Na wyjątkowe uznanie zasługuje świetna, profesjonalna
organizacja pikniku. Wielkie brawa, słowa uznania i podziękowania należą się całej Radzie Rodziców działającej przy
Zespole Szkół w Bratkowicach, która zarobione pieniądze
przeznaczy na doposażenie pracowni komputerowej dla klas
młodszych.
Agnieszka Lewieniec
Fot. A. Bednarz

Piknik
Rodzinny
w Zespole Szkół w Bratkowicach
- 22 maja 2010 r.

Fot. A. Bednarz,
K. Plizga

w Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach
12 czerwca 2010 r.

Fot. A. Bednarz

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 16/2010

31

DZIEÑ ZIEMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Przyszłość świata zależy od ciebie.
Niszcząc przyrodę – niszczysz siebie
Powyższe słowa były hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej Nr 3. Organizując
od wielu lat Dzień Ziemi pragniemy zwrócić uwagę

Drugą częścią obchodów Dnia Ziemi była promocja
zdrowej żywności, albowiem ekologia to również zdrowy
styl życia i odżywiania się. Uczniowie pod opieką wychowawców, z przyniesionych
warzyw, owoców, serów i
innych nabiałów przygotowali różne zdrowe potrawy.
Na wystawionym w jadalni
„szwedzkim stole” poszczególne klasy przedstawiły
owoce swojej pracy. Mogliśmy podziwiać różnorodne
kanapki z serami i warzywami oraz owocowo-warzywne kompozycje przygotowane przez klasy młodsze. Menu uzupełniły różnorakie płatki z mlekiem
zasponsorowane przez
panią dyrektor. Punktem
kulminacyjnym była wspólna degustacja przysmaków.
Przygotowane
przez
uczniów przekąski szybko
znikały z talerza ponieważ
były nie tylko zdrowe ale
również bardzo smaczne.
Danuta Rudzka

uczniów na problemy związane
z ochroną środowiska oraz wyrabiać wśród dzieci i młodzieży postawy i zachowania proekologiczne.
Klasy IV i V przygotowały
apel poświęcony wpływowi człowieka na stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy,
Polsce i na świecie. Po apelu
wszyscy oglądnęli film edukacyjny na temat segregacji śmieci oraz sposobów ich ograniczania. Problem ten jest bardzo
ważny i często poruszany na
wielu lekcjach, bowiem stale
rosnąca konsumpcja przyczynia
się nie tylko do powstawania
„góry śmieci”, ale również do
zanieczyszczania środowiska
oraz wzrostu zużycia surowców
i energii
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W s³u¿bie
drugiemu
cz³owiekowi
Jest, kiedy człowiek się rodzi
i jest przy nim kiedy umiera,
podaje mu swoją dłoń w potrzebie,
pielęgnuje go, łzy mu ociera.

Historia
Dzień pierwszy. Piękne, upalne popołudnie Bożego Ciała.
Zbliża się wieczór. Ciężkie chmury nadciągają nad Bratkowice i jej sąsiednie miejscowości. Robi się coraz ciemniej. Około godziny 19.00 rozpoczyna się nawałnica, której towarzyszą
bardzo intensywne opady deszczu oraz wyładowania atmosferyczne. Tuż po 19.00 Miejskie Stanowisko Kierowania w Rzeszowie dysponuje do działań nasz samochód GBA 2/16 Star.
Sekcja w składzie: Robert Selwet, Bogdan Jucha, Robert Kwas,
Mateusz Jucha, Rafał Fabiński, Dawid Jucha udała się alar-

Jej uśmiech przynosi ulgę,
gdy leżysz tam chory i cierpisz,
to ona nad łóżkiem twym czuwa,
by nic ci się nie stało, gdy śpisz.
To ona otula cię ciepłem na dobranoc,
to ona przynosi słoneczko z ranka,
daje nadzieję jak dobry przyjaciel,
siostra, pielęgniarka, samarytanka...

W maju obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Pielęgniarstwo jest najstarszym zawodem
wykonywanym przez kobiety. Zawsze był ktoś, kto potrzebował pomocy i tą pomoc niosła matka, siostra, córka. Pielęgniarka i położna XXI wieku to prawdziwa profesjonalistka.
Obsługuje nowoczesną aparaturę medyczną (m.in. laparoskopy, aparaty rentgenowskie, dializatory, aparaty do znieczuleń itp.), a jednocześnie nie zapomina, że jej powołaniem
jest troska o człowieka, zwłaszcza człowieka cierpiącego,
zagubionego w gąszczu niezrozumiałej terminologii medycznej i bolesnych procedur. Typowy wizerunek pielęgniarki ze
strzykawką odchodzi do lamusa. Postęp w medycynie daje
nam czasami błędną ocenę rzeczywistości zwłaszcza w obliczu choroby, której wyleczyć się nie da. Pielęgniarki pracujące w hospicjach czy zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
wiedzą ile wysiłku trzeba włożyć aby pacjenta i jego rodzinę
nauczyć żyć z nieuleczalną chorobą lub przygotować do godnej śmierci.
Praca pielęgniarki czy położnej jest bardzo ciężka. Ciągłe oszczędności prowadzone przez nasze placówki ochrony
zdrowia doprowadziły do znacznej redukcji etatów pielęgniarskich. Są sytuacje, że w czterdziestołóżkowym oddziale zabiegowym dyżurują tylko dwie pielęgniarki. Do tego dochodzi praca w warunkach szkodliwych: środki dezynfekcyjne,
pole elektromagnetyczne, praca w porze nocnej. Poza środowiskiem pielęgniarskim mało kto wie, że średnia wieku pracujących pielęgniarek to 45 lat i więcej. Co się z nami stanie
gdy za pięć czy dziesięć lat połowa z nich odejdzie na emeryturę? Popatrzmy dzisiaj z wdzięcznością na nasze dzielne
pielęgniarki i położne. Niech ich postawa życiowa będzie
wzorem dla niejednej młodej dziewczyny lub chłopaka. Zachęcajmy młodych ludzi do wyboru takiej drogi życiowej, w
której towarzyszenie drugiemu człowiekowi we wszystkich
momentach jego życia przynosi wielką satysfakcję i spełnienie siebie.
Teresa Bednarz

mowo do miejscowości Lubenia, w miejsce gdzie pierwotnie
rozpętała się ulewa. Ale burza szybko ogarnia cały powiat rzeszowski i naszą miejscowość. O godz. 19.30 za pomocą syreny

alarmowej zlokalizowanej na dachu domu strażaka wzywani
są do niesienia pomocy na terenie Bratkowic pozostali członkowie naszej strażackiej organizacji. Już po chwili do działań
stawili się: Mieczysław Leja, Józef Mazan, Piotr Jucha, Bogdan Majda, Piotr Chmaj, Szymon i Paweł Piątkowie, Grzegorz Górski, Tomasz Pięta, Łukasz Warzocha, Michał Kwas.
Deszcz leje się z nieba ze zdwojoną siłą. Nikt nie spodziewa
się ulewy takich rozmiarów. W ciągu godziny spada ponad 60
mm wody. Zbyt płytkie, zamulone przydrożne rowy, zbyt małe,
pozatykane przepusty oraz ogrom spadającej wody powodują
wylewanie się jej na posesje oraz do niektórych piwnic. Działania strażaków polegają na udrażnianiu pozatykanych przepustów i prowadzeniu nieskutecznych prób pogłębiania ro-
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pewnej ulewy
Józef Mazan, Piotr Jucha, Adam Jucha, Szymon Piątek i tak
prawie do godziny 20.00.
Dzień trzeci. Działania podobne. W godzinach 11.00 –
20.30 druhowie: Bogdan Majda, Bogdan Jucha, Rafał Fabiński, Dawid Jucha, Robert Selwet, Józef Mazan, Robert Kwas,
Adam Jucha odpompowują mieszkańcom zalane studnie i
piwnice.
Dzień czwarty, piaty, szósty i siódmy podobnie – pompowania zanieczyszczonych studni i zalanych piwnic. Kilka adresów się powtarza. Po wypompowaniu woda ponownie napływa. To efekt dużej jeszcze ilości wód podskórnych w terenie sąsiadującym z budynkami. Trzeba cierpliwie czekać aż
poziom wód podskórnych się obniży, to wówczas nasza praca
przyniesie wymierny skutek. Nazwiska strażaków w obsadach

wów. Po pewnym czasie sztab kryzysowy powołany przy Urzędzie Gminy dostarcza worki i piasek. Jest już jakaś możliwość
zabezpieczania przed przedostawaniem się napływającej wody
do domu, czy na posesję. Rozpoczęło się gorączkowe napełnianie worków z piaskiem i układanie ich w celu powstrzymania napływu wody przez drzwi czy okienka piwniczne do domu.
Część worków posłuży do podniesienia obwałowania rowów i
kanałów melioracyjnych, w których poziom przepływającej
wody gwałtownie się podnosi. Część osób workuje piasek, a
część patrolując strażackim Mercedesem przewozi worki i
układa w miejsca najbardziej zagrożone. Tam gdzie jest to
możliwe rozpoczyna się wypompowywanie wody. O godz.
22.00 wraca do pomocy nasza sekcja z terenu Lubeni. Około
północy sytuacja podtopieniowa powoli się stabilizuje. Ustają
opady deszczu. Po dokonanej ocenie sytuacji powodziowej na
terenie całych Bratkowic około godziny 1.30 strażacy kończą
swoje działania.
Dzień drugi. Pierwsze telefony z prośbą o wypompowanie
wody urywają się już od godz. 7.00. O godz. 7.30 po sprawdzeniu sprzętu i pomp, uzupełnieniu paliwa sekcja w składzie:
Mieczysław Leja, Bogdan Jucha, Tadeusz Bednarz, Rafał
Fabiński, Robert Kwas rozpoczęła pompowania wody z piwnic, studni i terenów zalanych posesji. O godz. 15.00 następuje
podmiana strażaków. Do działań przystępują: Robert Selwet,

samochodów w kolejnych dniach się ciągle powtarzają. Wszyscy bardzo chętnie poświęcają swój czas dla niesienia pomocy
bliźniemu w potrzebie. Ogółem poświęcili oni ponad 330
godzin od momentu wystąpienia olbrzymiej ulewy do czasu
usunięcia jej skutków.
Nadmienić należy, że nasi bratkowiccy strażacy brali również udział w likwidacji skutków powodzi, jaka nawiedziła
tereny północne naszego województwa tj. Tarnobrzeg i jego
okolice. 21 maja br. o godz. 14.00 sekcja w składzie: Robert
Kwas, Józef Mazan, Bachórz Józef, Rafał Fabiński zadysponowana została do Gorzyc, gdzie do godzin popołudniowych
następnego dnia uczestniczyła w obronie wałów, podwyższając je workami z piaskiem oraz patrolując teren nocą w celu
wykrycia możliwych przecieków. Również 30 maja nasi druhowie: Robert Selwet, Bogdan Jucha, Dawid Jucha, Adam
Jucha, Krzysztof Plizga uczestniczyli w działaniach ratowniczych na terenie jednej z dzielnic Tarnobrzega, gdzie pompowali wodę z przerwanych wałów na Wiśle. Z uwagi na fakt
wystąpienia ulewy na terenie Bratkowic kolejne wyjazdy strażaków z naszej miejscowości zostały wstrzymane, jednak w
kolejnych tygodniach Miejskie Stanowisko Kierowania w Rzeszowie liczy jeszcze na naszą pomoc w akcji oczyszczania zalanych terenów okolic Tarnobrzega, która może potrwać jeszcze nawet do dwóch miesięcy. Jeszcze dużo ludzkiego potu
wypłynie, aby przywrócić te tereny do stanu sprzed powodzi.
Mieczysław Leja
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Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia

drog¹ do wiedzy
Klasa pierwsza ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach realizowała od grudnia 2009 r. zadania
w ramach udziału w Projekcie Edukacyjnym współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa –
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Głównym celem projektu opartego na teorii inteligencji
wielorakich Howarda Gardnera było wdrożenie elastycznego
modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i
możliwości uczniów. Wykorzystane były nowatorskie metody, treści kształcenia oraz ciekawe pomoce dydaktycznie zgromadzone w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Praca z
dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych, a od
1 lutego 2010 r. na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
Zrealizowano 50 godzin dodatkowych zajęć. Zajęcia odbywały się w oparciu o program „Świat baśni, bajek i bajeczek”.
Podstawą koncepcji Projektu jest założenie, że każde dziec-

ko jest zdolne, a rolą nauczyciela jest te zdolności dostrzec i
rozwijać, jak również wspomagać dzieci w ich słabszych dziedzinach. Howard Gardner amerykański psycholog i neurolog
twierdzi, że każdy człowiek ma wiele odrębnych inteligencji.
U dzieci Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji: językową,

przyrodniczą, muzyczną, ruchową, matematyczno-logiczną,
wizualno-przestrzenną, interpersonalną i intrapersonalną.
Trudno wymienić wszystkie gry i zabawy jakie zaprezentowano dzieciom. Każdy znalazł coś odpowiedniego, co pomogło
mu lepiej poznać samego siebie. Nauczyciel obserwując podopiecznych mógł dostrzec ich mocne i słabe strony co pomogło w lepszej organizacji procesu dydaktycznego. W ramach
realizacji głównego hasła Projektu: „Świat baśni, bajek, bajeczek” dzieci poznawały baśnie znane i mniej znane, projektowały stroje dla ulubionych postaci z bajek, układały ciekawe
dialogi, projektowały gry dydaktycznie. Lubiły zabawy w teatrzyku dziecięcym. Doskonale odgrywały rolę bawiąc się z

użyciem chusty animacyjnej i pacynek. Zbudowały makietę
lasu Czerwonego Kapturka. Z przyjemnością tworzyły akompaniamenty do nowych piosenek z użyciem instrumentów perkusyjnych.
11 czerwca 2010 r. odbyło
się uroczyste podsumowanie
Projektu – „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do
wiedzy”. Uczniowie z klasy
pierwszej wzięli udział w prezentacji efektów pracy, która
była podsumowaniem drugiego
etapu Projektu. Klasa pierwsza
zaprezentowała swoje umiejętności przed dyrekcją szkoły, rodzicami i dziećmi z oddziału
przedszkolnego wraz z wychowawcą. Dzieci przedstawiły
swoje umiejętności teatralne,
muzyczne, recytatorskie i ruchowe. Pokazały przedstawienie
pt. „ O Eko-Babie, Jasiu i Małgosi”, zagrały na dzwonkach z
akompaniamentem innych instrumentów perkusyjnych takie
melodie jak: „ Kurki trzy”, „Jadą dzieci”, „Stary niedźwiedź”.
Z użyciem chusty animacyjnej pokazały jak bawić się w: „Rybaka i rybki”, „Potwora”, „Naleśniki”. Na zakończenie drugiego etapu Projektu dzieci otrzymały maskotki – myszki.
Małgorzata Król
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Sezon rowerowy rozpoczêty

Lato w pełni, pogoda dopisuje, czas
zrzucić zbędne kilogramy. Doskonałym
sposobem na to jest rowerowa wycieczka. Ale najpierw trzeba dobrze się przygotować. Rower który przezimował w
garażu powinien być wcześniej przeglądnięty. Takiego przeglądu możemy dokonać sami. Bardzo ważnymi elementami
roweru są łańcuch i napęd. Należy je
oczyścić z prochu i rdzy. Można do tego
celu użyć środka o nazwie WD-40 dostępnego w sklepach samochodowomotorowerowych lub przemysłowych,
który rozpuszcza brud. Po spryskaniu
nim łańcucha i napędu, szmatką lub

szczotką drucianą zbieramy brud i rdzę.
Kolejnym etapem jest smarowanie łańcucha olejem. Taką kosmetykę właściciel roweru powinien fundować mu raz
w miesiącu, a różnie z tym bywa! Następną czynnością jest dopompowanie
kół i dokręcanie luźnych nakrętek. Ogólny wygląd naszego jednośladu to też ważna sprawa. Nie będziemy musieli wykonywać takich przeglądów w sezonie, gdy
kupimy nowy rower. Jak dowiedziałem
się w renomowanym sklepie, rowery
dzielimy na: miejsko-treningowe, górskie, szosowe, crossowe. W Bratkowicach najczęściej spotykanym rodzajem

roweru jest rower górski potocznie nazywanym „góralem”. Mieszkańcy naszej
miejscowości bardzo często używają rowerów dojeżdżając np. do szkoły, sklepu, banku lub do kościoła. Przy tych
obiektach bardzo często widzimy mnóstwo jednośladów.
Wyruszając w drogę rowerem należy
pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze i innych! Pamiętajmy, że
na drodze nie jesteśmy sami. W myśl
przepisów o ruchu drogowym, grupa rowerzystów powinna poruszać się „gęsiego”, co niestety jest nagminnie łamane.
Andrzej Bednarz
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Wicemistrzowie Pol ski
z Bratkowic
Są braćmi. Najstarszy z nich Grzesiek jest studentem IV roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Bardzo zdolny, ze
średnią ocen 4,5 z ostatniego semestru.
Trzeci rok z rzędu pobiera najwyższe stypendium sportowe. Młodszy Wojtek, także student, ale I roku Budownictwa na
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska również Politechniki Rzeszowskiej. Najmłodszy Paweł jest uczniem II
klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego
w Rzeszowie. Co ich łączy? Oprócz więzów krwi wspólne zamiłowanie do siatkówki – najpiękniejszej ostatnio gry zespołowej.
Przygoda z tą dyscypliną sportu w ich
przypadku rozpoczęła się w szkole podstawowej. Grzesiek zaczął odbijać piłkę
mając lat 9, a Wojtek 6. Początkowo była
to miękka, gumowa piłka. Ich pierwszym
trenerem był tata, który nieopodal domu
urządził im prawdziwe boisko do gry w
siatkówkę. Codzienna i regularna gra
spowodowała, że na sukcesy nie trzeba
było długo czekać.
Jako uczniowie Zespołu Szkół w
Bratkowicach reprezentowali szkołę na
rozgrywkach gminnych i powiatowych,

zdobywając wiele dyplomów i pucharów.
Tak o nich mówi pan Michał Leś – były
nauczyciel wychowania fizycznego ZS w
Bratkowicach – Byli zawsze zdyscyplinowani. Nauczyli się perfekcyjnego podejścia do tego, co robili. Siatkówka amatorsko traktowana, w ich wykonaniu była

Po meczu na plaży.

w sposób profesjonalny. Jeśli chodzi o
Pawła, to miał tą przewagę, że mógł grać
na każdej pozycji.
Tak się złożyło, że wszyscy trzej bracia po zakończeniu nauki w gimnazjum
wybrali tą samą szkołę, czyli VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
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Wyspiańskiego w Rzeszowie. Tu również godnie reprezentowali swoją szkolę w tej dyscyplinie sportu, odnosząc z
drużyną wiele sukcesów. Jak mówi Grzesiek – wiele zawdzięczamy naszemu nauczycielowi wu-efu, którym był pan Jerzy
Wietecha. To on nauczył nas prawdziwej
siatkówki. Zwracał uwagę na technikę
gry, którą ciągle udoskonalał.
Trenując amatorsko siatkówkę, która stała się ich życiową pasją, bracia Rusinowie zdobyli i wciąż zdobywają wiele
osiągnięć indywidualnych i drużynowych w różnych kategoriach, na szczeblach lokalnych i krajowych. W 2008
roku Grzesiek wraz z drużyną Politechniki Rzeszowskiej zdobył Akademickie
Mistrzostwo Podkarpacia Szkół Wyższych. Grał w drużynie razem w z aktualnym środkowym Asseco Resovii Rzeszów Łukaszem Perłowskim. W 2009
roku Wojtek i Paweł wywalczyli mistrzostwo Rzeszowa szkół średnich w piłce
plażowej, Puchar Prezydenta Miasta
Rzeszowa oraz mistrzostwo Rzeszowa w
piłce plażowej mężczyzn w kategorii
open. Zdobywali także nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika meczu
– (M.V.P). W czerwcu br. Wojtek wspólnie z drużyną Uniwersytetu Rzeszowskiego brał udział w Międzynarodowym
Festiwalu Siatkówki Studenckiej na
Ukrainie, rywalizując z Ukrainą i Rosją.
Największy dotychczasowy sukces
bracia Rusinowie osiągnęli jednak w tym
roku. W maju wywalczyli kwalifikację
do finału Akademickich Mistrzostw
Polski w Siatkówce Plażowej Szkół Wyższych. Finał, który odbył się w dniach
28-30 maja 2010 roku na plaży miejskiej
w Gdańsku Brzeźnie reprezentowało
dwie drużyny z Politechniki Rzeszowskiej. Jedną z nich stanowiła właśnie para
Grzesiek i Wojtek. W finale tym drużynowo zdobyli srebrny medal i Akademickie Wicemistrzostwo Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn w typie
Uczelni Technicznych oraz 5 miejsce w
klasyfikacji ogólnej. Po tych mistrzostwach Wojtek dostał propozycję gry II
ligowym zespole Błękitnych Ropczyce.
Sukcesy nie przychodzą same. Trzeba na nie sobie zapracować. Bracia Rusinowie łączą naukę ze swoją ze swoją
życiową pasją. Trenują 3-4 razy w tygodniu. Dopingują ich w tym ich rodzice,
którzy są dumni z dotychczasowych osiągnięć swoich synów i zawsze ich wspierają. Jestem przekonany, że osiągnięcia
i sukcesy całej trójki będą jeszcze o wiele cenniejsze.
Dariusz Jamuła
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Gdańsk – Wojtek podczas akcji.

Nagrody nie mogą zmieścić się na stole.
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Zabrak³o dwóch minut...
Po bardzo dobrze przepracowanym,
zimowym okresie przygotowawczym
zespół „Bratka” Bratkowice z dużymi
nadziejami przystępował do rundy rewanżowej. Niestety w pierwszym meczu
nasz zespół zaliczył wpadkę przegrywając na inaugurację z „Czarnymi” Czudec
aż 0-3. Po tym zimnym prysznicu przyszła pora na drugi mecz. W derbach
gminy zmierzyliśmy się z zespołem
„Świlczanki” Świlcza. Mimo tego, że w
całym meczu „Bratek” posiadał znaczą
przewagę, piłka jak zaczarowana mijała
o centymetry bramkę drużyny ze Świlczy. W drugim meczu rundy wiosennej
w derbach gminy Świlcza remisujemy 00. W trzecim spotkaniu graliśmy pierwszy raz na wyjeździe w tej rundzie i to od
razu z jednym z kandydatów do awansu
zespołem „Jedności” Niechobrz. Spotkanie to było bardzo wyrównane i zakończyło się sprawiedliwym remisem 1-1.

straciliśmy w doliczonym czasie gry)
sprawiły, że po dwóch przegranych meczach na własnym boisku (w Świlczy)
mało kto wierzył, że będziemy się jeszcze liczyli w walce o awans. Przełom nastąpił w spotkaniu w Zagorzycach z miejscowym „Płomieniem”. Nasz zespół zagrał koncertowo wygrywając 6-1 prowadząc już do przerwy 4-0. Bramki dla
„Bratka” zdobyli: dwie Marcin Hejnig i
po jednej Kamil Kurowski, Mariusz
Dziedzic, Dawid Jucha i Paweł Czaja.
Po tym meczu zespół z Bratkowic znalazł się na fali wznoszącej, w kolejnym
meczu pokonując pewnie „Rudzika”
Rudna Mała 3-0 po bramkach Dawida
Juchy, Pawła Czaji i Rafała Łobody. W
następnej kolejce w meczu z LKS Jasionka prowadziliśmy już 3-0 po dwóch
bramkach Pawła Czaji i jednej Dawida
Juchy. Gdy wydawało się, że jest po meczu, rywale w samej końcówce zdobyli

Dla nas bramkę zdobył pięknym strzałem głową Rafał Łoboda. W kolejnym
meczu czekał nas wyjazd do Górna na
mecz z „Sokołem” Sokołów Młp. Po zaciętym spotkaniu pokonaliśmy naszego
przeciwnika. Jedną bramkę zdobyliśmy
po strzale samobójczym gracza „Sokoła”, a drugą, zwycięską zdobył Kamil
Rusin. Gdy wydawało się, że „Bratek”
złapał odpowiedni rytm w kolejnych
dwóch meczach przydarzyły nam się
wpadki. Porażka ze słabą drużyną
„Iskry” Zgłobień 0-2 oraz porażka z
„Głogovią” Głogów Młp. 0-1 (bramkę

dwie bramki omal nie doprowadzając do
wyrównania. Jednak ostatecznie spotkanie to zakończyło się naszym zwycięstwem 3-2. Kolejny mecz przyszło nam
rozegrać w Boże Ciało w Niebylcu z drużyną „Aramixu” rozpaczliwie broniącą
się przed spadkiem. Gospodarze zagrali
bardzo ambitnie, lecz brakowało im
umiejętności. Dzięki bramce strzelonej
przez Rafała Łobodę zasłużenie wygraliśmy 1-0 i po serii 4 zwycięstw z rzędu
pozostaliśmy dalej w grze o awans. Przed
nami był mecz z liderem rozgrywek rezerwami „Resovii” Rzeszów i to na sta-

dionie naszego rywala, na którym jeszcze w tym sezonie nie przegrali. „Bratek” w tym meczu zagrał jedno z najlepszych spotkań w tym sezonie i po świetnej grze pokonał zespół „Resovii” Rzeszów 3-2. Hattrickiem w tym pojedynku
popisał się Rafał Łoboda zdobywając
dwie bramki do przerwy i jedną w drugiej połowie spotkania. Po tym meczu
traciliśmy do drugiego miejsca premiowanego awansem i zajmowanego przez
rezerwy „Izolatora” Boguchwała 3 punkty. W przedostatniej kolejce zmierzyliśmy się właśnie z tą drużyną. Bez dwóch
zdań był to najważniejszy mecz sezonu,
dało się to wyczuć w szatni jak i na trybunach. Nasza drużyna musiała wygrać
ten mecz natomiast „Izolatorowi” wystarczał remis. Pierwsza połowa tego
meczu to obustronne badanie sił, żadna
z drużyn nie chciała się odkryć mimo
tego „Bratek” stworzył sobie dwie bardzo dobre sytuacje,
których niestety
nie udało się wykorzystać. Druga połowa zaczęła się
świetnie dla nas,
Marcin Hejnig
przejął piłkę na połowie boiska, popędził z nią aż pod
bramkę rywali i
mocnym strzałem
dał nam prowadzenie. Gracze „Izolatora” wśród, których kilku występowało na boiskach
trzeciej ligi byli w
szoku, nie potrafili
skonstruować żadnej składnej akcji
bardzo często faulując naszych zawodników (otrzymali aż
9 żółtych kartek). W 92 minucie meczu
przeprowadzili ostatnią, rozpaczliwą
akcję, po której jeden z graczy z Boguchwały oddał strzał życia w samo okienko naszej bramki, dając tym samym remis swojej drużynie. Po dwóch minutach
sędzia zakończył mecz, nasi przeciwnicy cieszyli się z awansu do V ligi, a wśród
naszych zawodników widać było
ogromną rozpacz, drugi sezon z rzędu
straciliśmy szansę awansu w ostatnich
minutach meczu.
Damian Hejnig
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W ostatnim kwartale na terenie Bratkowic zostały podjęte następujące przedsięwzięcia i wykonane określone prace:
– w lutym i marcu w budynku Domu Sportowca trwały roboty budowlane związane z adaptacją poddaszy i klatki schodowej
– w kwietniu przygotowano płytę stadionu sportowego pod zasiew trawy, usypano wał po przyszłe trybuny. Częściowo zostały
wykonane stanowiska do skoku w dal, skoku wzwyż i rzutu kulą. W maju natomiast rozpoczęło się tynkowanie pomieszczeń
– przed świętami Wielkanocnymi na terenie całej miejscowości zostały zbierane śmieci z przydrożnych rowów. Rozebrano i
zabezpieczono także płotki i siatkę przeciwśniegową. Na terenie zalewu wyremontowane zostały sanitariaty
– 23 kwietnia na terenie Bratkowic przeprowadzona została zbiórka odpadów wielkogabarytowych
– w marcu i maju zbierałem I i II ratę podatku
– pod koniec kwietnia wykonano doraźne remonty dróg powiatowych i gminnych, polegające na załataniu dziur, które powstały po ostatniej, srogiej zimie
– także w kwietniu wykonano ogrzewanie w Domu Strażaka
– po świętach Wielkanocnych przywieziono i rozprowadzono wśród mieszkańców Bratkowic 10 ton ziemniaków (sadzeniaków) w cenie 0,7 zł za 1 kg. Ziemniaki odmiany Winieta i Orlik sprowadzono z woj. lubelskiego
– rozstrzygnięto przetarg na wykonanie elewacji Domu Ludowego w Bratkowicach. Jej koszt wynosi 48 tys. zł. Roboty
związane z ociepleniem budynku rozpoczęły się na przełomie maja i czerwca
– rozstrzygnięto także przetarg na zagospodarowanie parku podworskiego w Bratkowicach. Przetarg wygrała firma „Rębisz”
– w sierpniu rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej w przysiółku Skworcza – Blich
– przed obchodami 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem z inicjatywy TMZB przeprowadzany jest remont kapliczki Grunwald
w Sitkówce.
– w czerwcu po silnych i gwałtownych opadach deszczu, w naszej mieszkowości wystąpiły lokalne podtopienia. zalanych
zostało wiele piwnic i mieszkań. Zniszczenia te zgłaszane są na bieżąco do GOPS-u w Świlczy. Po przeprowadzeniu
oględzin poszkodowanym zostanie udzielona pomoc finansowa. Pragnę w tym miejscu bardzo gorąco podziękować wszystkich strażakom, którzy bardzo ofiarnie przez te wszystkie dni pracowali w usuwaniu skutków podtopień.
Sołtys wsi
Ryszard Franczyk

DODATKOWA INFORMACJA
Istnieje możliwość nabycia ziemi (górnej warstwy) z pasa autostrady z terenu Bartkowic.
Firma Tritex nieodpłatnie dostarczy na terenie Bartkowic (do 5 km) ziemię na zamówienie.
Wszelkie zapytania, zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 606 622 183
do dyrektora handlowego firmy – Franciszka Hajdy lub do sołtysa wsi.
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OG £ O S Z E N I E
Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Bratkowickiej informuje,
¿e organizuje w dniu 7 sierpnia 2010 roku wycieczkê krajoznawcz¹
na kresy wschodnie województwa podkarpackiego.
Trasa obejmowaæ bêdzie pobyt

w Kalwarii Pac³awskiej, zwiedzanie Przemyœla, Krasiczyna.
Koszt wycieczki 50 z³ od osoby.
Zg³oszenia w terminie do dnia 31.07. 2010 r. pod numerami telefonu:
tel. kom. 500 574 449 , 504 748 038

Serdecznie zapraszamy!

Mammografia
to nie moda,
to m¹droœæ!
Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie od 50 do 69 roku życia na bezpłatne badania mammograficzne (przy
określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia, np. w tym roku - 2010 - programem profilaktyki raka piersi objęte
są kobiety urodzone w latach 1941-1960). Badanie przysługuje Paniom co 24 miesiące.
Kobieta, która spełnia powyższe kryterium programu, powinna zgłosić się na badanie, wcześniej rejestrując się telefonicznie w placówce realizującej program.
Aby skorzystać z badań, nie jest potrzebne skierowanie ani zaproszenie (jest ono jedynie przypomnieniem o konieczności wykonania badań profilaktycznych).
Zgłaszając się na mammografię należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz wcześniejsze zdjęcia mammograficzne
(jeśli były wykonywane). Przed badaniem nie powinno używać się talku ani dezodorantu.
Najbliższy ośrodek, w którym Panie mogą bezpłatnie i bez skierowania wykonać mammografię to:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE
PRACOWNIA MAMMOGRAFII
ul. HETMAŃSKA 21, tel. (17) 853 52 81 w. 330

ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 W RZESZOWIE
PRACOWNIA MAMMOGRAFII
ul. FREDRY 9, tel. (17) 861 36 05

CENTRUM MEDYCZNE „MEDYK” W RZESZOWIE
PRACOWNIA MAMMOGRAFII
ul. CHOPINA 1, tel. (17) 850 93 40 w. 112

NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MAZ-MED” W RZESZOWIE
ul. ORZESZKOWEJ 16, tel. (17) 862 57 47, (17) 852 80 00, tel. kom. 0695 258 685
Dodatkowe informacje o programie:
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie
ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów, tel./fax (17) 866 64 36
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sos sałatkowy włoski Knorr – 1 sztuka
brzoskwinie z puszki – 4 sztuki
pół główki sałaty lodowe
orzechy pistacjowe i włoskie – 1 łyżka
pęczek szczypiorku
Przyprawa w mini kostkach Ostre papryczki Knorr – 1 sztuka

K¥CIK
KULINARNY

Grillowany pstr¹g
po grecku

Smako³yki
z grilla
Skrzyde³ka z grilla
– PYCHA
czas przygotowania: do 45 min
Składniki:
1 kg skrzydełek
1opak. przyprawy KAMIS do kurczaka
woda do podgotowania skrzydełek

czas przygotowania 40 minut dla 4 osób
Sposób przygotowania:
1. Oprósz mięso rozkruszoną mini
kostką czerwone małe papryczki Knorr
i natrzyj oliwą. Odstaw na 5 min. Upiecz
na grillu lub usmaż na patelni bez tłuszczu. Zawiń usmażone filety w aluminiową folię.
2. Przygotuj Sos sałatkowy włoski Knorr
wg przepisu na opakowaniu, dodaj posiekaną połówkę brzoskwini.
3. Wymieszaj sałatę z posiekanymi orzechami, szczypiorkiem.
4. Pokrój filety w kostkę. Ułóż na sałacie razem z kawałkami brzoskwiń. Polej
sosem sałatkowym Knorr.

Roladki z karkówki
z jab³kiem
Opis przygotowania:
1. Do dużego garnka wkładamy skrzydełka i wlewamy tyle wody by się zanurzyły i je podgotowujemy(solimy wodę)
z 10 minut na średnim ogniu.
2. Po zagotowaniu wylewamy wodę z garnka i wkładamy do miski. Obtaczamy je w
przyprawie do kurczaka. Przykrywamy je
folią lub reklamówką i najlepiej żeby sobie tak poleżały parę dni (moje leżały 5).
Po leżakowaniu najlepiej położyć je na
tacki do grillowania, które wcześniej posmarować olejem (żeby nie przywierały)
i grillować aż się zrumienią.

Sa³ata z grillowanym
kurczakiem
czas przygotowania 15 minut dla 2 osób
Składniki:
filety z kurczaka – 2 sztuki
oliwa – 4 łyżki

rozbij tłuczkiem na dość cienkie plastry.
2. Przygotuj marynatę z oliwy i przyprawy do mięs KNORR, posmaruj nią mięso i odstaw na 20 minut w chłodne miejsce.
3. Pokrój jabłka na 8 części i usuń z nich
gniazda nasienne.
4. Połóż plaster mięsa na plastrze boczku, na to połóż kawałek jabłka i zwiń w
roladkę. Grilluj roladki około 15-20
minut ze wszystkich stron.

Składniki:
4 oczyszczone świeże pstrągi
sól
przyprawa do grilla 25 g Knorr – 1 łyżka
200 g fety pokrojonej w kostkę
2 łyżki posiekanej mięty
1 cytryna ugotowana w syropie z cukru i
posiekana
100 g posiekanych suszonych pomidorów
10 posiekanych czarnych oliwek
8 kaparów
1 łyżka oliwy

czas przygotowania 60 minut dla 4 osób
Uwaga: to danie nie ma nic, absolutnie
nic wspólnego z podawaną w polskich
barach kostką rybną w marchewkowopomidorowym sosie. Przyrządzonego według mojego przepisu grillowanego pstrąga po grecku nie skrytykuje żaden Grek.
Słowo!

Składniki:
karkówka bez kości – 600 gramów
olej lub oliwa – 5 łyżek
przyprawa do mięs 75g Knorr – 1 łyżka
duże kwaśne jabłko – 1 sztuka
wędzony boczek w cienkich plastrach –
150 gramów
Sposób przygotowania:
1. Pokrój karkówkę na 1 cm kotlety i

Sposób przygotowania:
1. Ryby posól w środku i natrzyj przyprawą Delikat. Wymieszaj fetę, miętę,
cytrynę, pomidory i oliwki, mieszaniną
nafaszeruj pstrągi. Zamiast oczu włóż
kapary. Posmaruj skórę ryb oliwą i grilluj po 4 minuty z każdej strony (możesz
w specjalnych „łapkach” do grillowania
ryb).
2. Słodka cytryna: ugotuj syrop z wody i
cukru w proporcji 1:1. Włóż sparzoną i
dokładnie wyszorowaną cytrynę, gotuj,
aż będzie miękka. Po ostudzeniu pokrój
ją na kawałeczki.
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Krzy¿ówka

Poziomo:
1. Kolor w kartach; 3. Służy do powlekania wyrobów ceramicznych i szklanych; 6. Doniesienie, wiadomość; 9.
Przejście podziemne; 10. Poziomy ruch
powietrza; 12. Wierzba; 13. Pospolita
roślina pastewna; 14. Substancja występująca w herbacie; 15. Mięsne danie; 19.
Potrzebna do radia i telewizji; 20. Ciężar opakowania.
Pionowo:
1. Określa prawa i obowiązki obywatelskie; 2. Organ jednego z naszych zmysłów; 3. Struś australijski; 4. Lekarstwo;
5. Konieczność wyboru jednej z dwóch
możliwości; 6. Grzyb; 7. Duża liczba; 8.
Wprowadzający innowacje; 11. Dowód
niewinności; 16. Łączy dwa kawałki
metali; 17. Długi okres czasu; 18. Zwierzę domowe.

Młody artylerzysta przyjechał na
niespodziewaną przepustkę do domu.
Zaskoczona żona w pośpiechu kręci
się po kuchni, aby przygotować coś
ekstra. Nastawia ciasto w piekarniku
i mówi:
– Posiedź, popilnuj ciasta, a ja
skoczę do sklepu.
Chłopak usiadł, niewiasta wyszła
z domu... ciepełko i zmęczenie zrobiły swoje – zasnął. Kot wlazł mu na
kolana, oparł głowę o brzuch i tak
sobie razem chrapali. Wraca żona,
widzi co i jak i załamuje ręce:
– Co tu się dzieje?!
Obudzony, półprzytomny, chłopak zrywa się z przerażeniem w
oczach, błyskawicznie otwiera piekarnik, wrzuca kota, zatrzaskuje i stając na baczność, wrzeszczy:
– Działo nr 3 gotowe do strzału!

***

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać
straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie.
Po chwili z klasy wychodzi kolejnych
trzech młodzianów, którzy pytają:
– Czy możemy już iść do domu?
– A z jakiej racji?
– No... przecież skoro nasz nowy
pan od matematyki stoi w kącie, to
chyba lekcji nie będzie, prawda?

***
Dlaczego pasażerowie pociągu do
Wąchocka zbierają się w jednym przedziale?
– Bo jak pociąg ma 3 wagony, to
pierwszy staje już za Wąchockiem,
ostatni przed, i tylko środkowy trafia...

***
Na środku parkowej alejki stoi
młody policjant i płacze.
Przechodzień pyta go, czy może

pomoc.
– Ach, proszę pana, zgubił się
mój pies patrolowy.
– Nie ma się pan czym przejmować. Z pewnością znajdzie sobie drogę na posterunek.
– Tak. On na pewno, ale ja?

***
Zajączek przychodzi do sklepu i
się pyta:
– Jest kapusta?
Pan ze sklepu odpowiada:
– Nie ma.
Przychodzi następnego dnia i
mówi:
– Jest kapusta?
– Nie ma!
Przychodzi następnego dnia:
– Jest kapusta?
– Nie ma!!! Ale jeśli jeszcze raz
spytasz czy jest kapusta to cię przybije gwoździami do ściany!!!
Przychodzi zajączek następnego
dnia:
– Są gwoździe???
– Nie ma!
– A jest kapusta?
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Zainteresowanie
zakupem
BIAŁO-CZERWONEJ
przerosło nasze
oczekiwania

Plac przed kościołem parafialnym.

Fot. A. Bednarz

Pamiętają o swoim WIELKIM PATRONIE

Szósta rocznica nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Bratkowicach.

Fot. A. Bednarz

Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty - w ich zapachu, urodzie jest Polska.

Fot. A. Bednarz

