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Drodzy Czytelnicy!
Oddając w Państwa ręce 17 numer naszego kwartalnika, ostatni już w 2010
roku, pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagali nam i przyczyniali się do tego, by nasza lokalna społeczność, jaką są
Bratkowice, mogła cieszyć się faktem posiadania „swojej” gazety. Jak nas informujecie, dzielicie się nią z bliskimi rozsianymi po Polsce i świecie. Cieszy nas
to, że staje się ona swoistą kroniką, zapisem wydarzeń dziejących się tu i teraz
na przestrzeni poszczególnych kwartałów w roku. Wielką naszą radością jest
także to, że na jej łamach możemy prezentować sylwetki ludzi na co dzień
żyjących w Bratkowicach, tych, którzy je opuścili, zapewniając, że Bratkowice
na zawsze pozostaną dla nich, ich Małą Ojczyzną oraz tych, którzy już odeszli
do wieczności pozostawiając po sobie ślad. Ukazujemy ludzi w różnym wieku,
którzy kroczą lub kroczyli po bardzo różnych ścieżkach życiowych. Ich sposób
patrzenia na świat, bogactwo ich przeżyć i doświadczeń jest niejednokrotnie
fascynujące i inspirujące. Tak też dzieje się w bieżącym numerze gazety. Pragniemy poprzez to ukazać wielką wartość człowieka, który rodząc się i żyjąc
w czasie mu danym i zadanym, dokonuje różnych wyborów, wypełniając tym
samym swoje życie i życie innych. A w życiu przecież:
„Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” /Koh. 3,1/
W tym świątecznym czasie, gdy człowiek czeka na Człowieka, w którym szuka Boga, może warto uzmysłowić sobie, że:

Święta Bożego Narodzenia – jak pisał ks. Jan
Twardowski – są świętem Bożego Sensu
wprowadzonego na ziemię. Najciemniejsza noc staje się źródłem największej Światłości. Z tym, że Boga trzeba szukać, wzorem mędrców ze
Wschodu, bo ten, kto wierzy, nie
zniechęca się i kocha, odnajduje
Boga, nawet gdyby gwiazda zgasła i zrobiło się zupełnie ciemno.
Owocnych poszukiwań i wiary
w Boży Sens na czas Świąt i Nowego 2011 roku życzy wszystkim Czytelnikom Redakcja.
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BO MATKA
MATKÊ ZROZUMIE...
Przyszła na świat na początku ubiegłego stulecia, kiedy to na mapie Europy nie było jeszcze wolnej Polski. Pani
Felicja Surowiec z Sitkówki urodziła
się 5 listopada 1910 roku. W ciągu 100
lat zapisała w swej pamięci i sercu bardzo wiele wydarzeń, tych dobrych i jakże tragicznych, które przyniósł ze sobą
XX wiek.
5 listopada 2010 roku Dostojna Jubilatka obchodziła swoje setne urodziny. Na tę wyjątkową uroczystość przybyła prawie cała rodzina. Po 15 latach
ze Stanów Zjednoczonych przyleciał
syn Antoni z wnuczką. O babci nie zapomniał także wnuk Jerzy, który z małżonką przyjechał z Niemiec. Msza św.
dziękczynno-błagalna w intencji Dostojnej Jubilatki została odprawiona w dniu
Jej urodzin w kościele parafialnym w
sąsiedniej Trzcianie. Przewodniczył jej
ks. Proboszcz Janusz Winiarski.
W tym wyjątkowym dniu oprócz
najbliższej rodziny, Panią Felicję zaszczyciło wielu znamienitych gości.
Jako pierwsi życzenia złożyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Świlczy na
czele z panem wójtem Wojciechem
Wdowikiem. W liście gratulacyjnym
skierowanym do Jubilatki wójt napisał:
W chwili tak wyjątkowej, jaką jest dzień 5
listopada 2010 roku – dzień setnych urodzin, pamiętając o tym, że z każdą sekundą zaczyna się dla nas nowe życie,
mamy zaszczyt złożyć Pani Felicji Surowiec najserdeczniejsze gratulacje i życzenia doczekania następnych, pięknych
rocznic. Jednocześnie dziękujemy za to, że
każdego dnia obdarowywała nas Pani
radością, pokojem, cierpliwością i dobrocią, a nade wszystko miłością, która jest
więzią doskonałości. Gratulacje i życzenia złożyła także delegacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z
Rzeszowa. Oprócz życzeń były również kwiaty, prezenty i wspólnie wzniesiony toast za Jej zdrowie. Na tę okoliczność Szanowna Jubilatka, otrzymała również od premiera Rządu RP Donalda Tuska okolicznościowy list o następującej treści: Szanowna Pani, zwracam się do Pani w dniu wspaniałego Jubileuszu 100 – lecia Pani urodzin. Dane
było Pani przeżyć cały wiek naszej polskiej

historii, doświadczyć trudów i radości z
nią związanych. Tak długie życie jest
skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń

P. Felicja Surowiec.

Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi
czerpie z niej obficie, ponieważ Pani sę-

kiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą
częścią społeczeństwa”. Niech, zatem będzie mi wolno tą drogą podziękować Pani
w imieniu własnym i całego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej za wszelkie trudy i
owoce minionych stu lat oraz złożyć życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne
lata.
Dla Pani Felicji przybycie tak wielu
gości było z pewnością bardzo miłym
wydarzeniem. Pomimo niedogodności
z racji wieku, osłabionego słuchu i
mowy, cały czas uśmiechając się dotrzymywała im towarzystwa. Było wesoło i
radośnie. Szanownej Jubilatce odśpiewano „200 lat”, a przy symbolicznej
lampce szampana toczyły się rozmowy
o życiu, o świecie i o tym jak bardzo
zmieniły się Bratkowice. Goście zza
granicy byli bardzo pozytywnie zdziwieni tymi zmianami i opowiadali o tym,
jak ich znajomi pytali: Jaki w tych Bratkowicach musi być klimat, skoro ich
mieszkańcy dożywają tak długich lat?
Pani Felicja w ciągu wieku, jaki przeżyła doświadczyła wielu radości i smutków. Urodziła się w rodzinie wielodziet-

Sto róż na sto lat.

dziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Papież Jan Paweł
II w „Liście do ludzi w podeszłym wieku”
pisał: „Cechą cywilizacji prawdziwie ludz-

nej. Była jednym z sześciorga dzieci
Marii i Tomasza Homów z Końca. W
(ciąg dalszy na str. 6)
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nym, hodując krowy, konia, świnie,
drób. Jak mówi pan Bronisław – była
bieda, ale my jako dzieci czuliśmy się bezpiecznie, bo rodzice nigdy się nie kłócili,
bardzo się szanowali. Pamiętam jak
mama chodziła pieszo na targ do Rze-

białą bułkę z miasta zawsze się czekało.
W 1966 roku zmarł mąż pani Felicji.
Od tego czasu musiała sama ciężko zapracować na rodzinę. Pracując na roli
wstawała wcześnie rano i późno kładła
się spać. Kosiła i odbierała zboże, pasła
krowy, powoziła koniem. Wychowała czworo własnych
dzieci, córkę siostry męża oraz
własnego brata, którego przygarnęła, gdy powrócił schorowany z przymusowych robót w
Niemczech. Zawsze była wrażliwa na nieszczęście innych.
Doczekała się 11 wnuków i 11
prawnuków.
Od kilku lat, w każdy pierwszy piątek miesiąca przyjeżdża
do pani Felicji kapłan z Najświętszym Sakramentem. W
ostatnich dwóch latach przyjeżdżał do mamy – mówi pan
Bronisław – dziś już śp. Ks. Stanisław Szylak. Uśmiechając się
nie raz mamie powtarzał: „Pani
Felicjo! Ze setki nie wolno
spuszczać”.
Odwiedzając naszą Dostojną Jubilatkę, w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bratkowickiej złożyliśmy z serca płynące najserdeczniejsze życzenia, kwia-

wrót. Zawsze nam coś dobrego kupiła.
W tamtych czasach jadło się przeważnie
kapustę, kaszę, barszcz, zacierkę. Na

ty i figurkę Matki Bożej Fatimskiej, bo
Matka Matkę zrozumie...
Dariusz Jamuła

wieku 23 lat wyszła za mąż za niedalekiego sąsiada Stanisława Surowca. Dzięki środkom finansowym męża, który jako
kawaler pracował we Francji, w niedługim czasie po ślubie wybudowali dom. Kiedy wybuchła II
wojna światowa mąż pani Felicji musiał uciekać konno do
Stanisławowa. Niedługo jednak powrócił. W rodzinie
przekazywano później sobie
opowieści o powrocie ojca do
domu. Długą podróż ze Stanisławowa odbył na rowerze.
Jakież było jego zdziwienie,
gdy po powrocie zastał swojego ulubionego konia, który
sam znalazł drogę powrotną
zza Przemyśla, gdzie go zostawił. W czasie okupacji, w ich
stodole przechowywano amunicję, a kiedy groziło im niebezpieczeństwo, z małymi
dziećmi na rękach ukrywali się
w wydrążonym pod lipą schronie. Pamiętam jak mama w
nieckach kołysała mojego rocz- W cztery oczy z wójtem.
nego brata Mariana, drżąc o to,
aby Niemcy nie usłyszeli płaczu dziecka – szowa, a to z jajkiem, a to z kurą, z jaką
wspomina syn Bronisław, u którego pani niecierpliwością czekaliśmy na jej po-

W gronie gości, przyjaciół i rodziny.

Felicja ma zapewnioną godną starość.
Po wojnie wspólnie pracowali na
kilkuhektarowym gospodarstwie rol-
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Wkrótce
œwiêta...
I znów śpiewać będziemy „Bóg się rodzi”, cieszyć się będziemy z przyjścia Chrystusa na ziemię, bo On się rodzi, by być
bliżej nas, by być na drogach naszej codzienności, by nas przemieniać. By przemieniać także nasze relacje z innymi ludźmi.
Ileż w nich jest różnych nieprawidłowości, a my tak zwyczajnie
przyzwyczailiśmy się do nich. Jakże często nagromadzony w
nas egoizm nie pozwala nam nawiązać dobrych relacji z najbliższymi osobami, a nasza postawa wobec nich zamiast rozwijać
nasze człowieczeństwo, degraduje je. A Mała Miłość przychodzi do nas z ogromną wyrozumiałością wobec naszych wad,
słabości i grzechów. Uczy nas tej pięknej cnoty, o której pisze
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki w swojej książce „Spojrzenia w świetle Łaski”.
„Wyrozumiałość to nic innego jak spojrzenie miłującego
Serca Jezusowego, które „nikogo nie sądzi”(J 12,47) i które
modli się za swych katów: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą,
co czynią”(Łk 23,34).
Wyrozumiałość polega na tym, aby patrzeć na każdego nie z
punktu widzenia obiektywnych zasad wartościowania i według
tego go szacować i sądzić, lecz z punktu widzenia jego świadomości i sumienia. Wtedy okaże się, że nie ma właściwie w drugim co sądzić, bo świadomego zła często wcale tam nie ma.
Jest ślepota, są namiętności i różne, wpływy szkodliwe dziedziczne
czy pochodzące z otoczenia, a wśród nich biedna dusza ludzka
osaczona, bezradna i opuszczona. Czyż można wtedy podcho-

dzić do takiego człowieka z sądem i potępieniem? Wyrozumiałość to cudowna kapłańska cnota. Ileż dobrego można zrobić
w duszy drugiego, jeżeli się potrafi wczuć w jego sumienie i stanąć na gruncie jego świadomości. Cnota ta to początek i warunek miłości. Cnotę tę ukazuje nam Pan Jezus mówiący do jawnogrzesznicy przywleczonej do niego przez faryzeuszy: „Nikt ciebie nie potępił? I ja ciebie nie potępię. Idź i nie grzesz więcej”(J
8, 10-11).”
Czy ja jestem wyrozumiały? Ile w nas jest wyrozumiałości
wobec żony, męża, matki, ojca, dziecka, brata, siostry, kolegi,
sąsiada, współpracownika...?
Może warto, a nawet należy odgrzebać zakurzoną w nas
cnotę wyrozumiałości, czego sobie i Państwu życzę na nadchodzące Święta i Nowy Rok.
Anna Ząbczyk

Pracowaæ na misjach...
Przedostatnia niedziela października od wielu lat obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny, w Polsce znany pod
nazwą Niedzieli Misyjnej. W tym czasie w sposób szczególny
nasze myśli kierują się ku głosicielom Ewangelii, którzy wysłani przez Kościół idą na cały świat, realizując nakaz Chrystusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Tydzień Misyjny stwarza
zatem okazję do zwrócenia uwagi na wielkie dzieło misyjnego
posłannictwa poprzez udzielenie misjonarzom i Młodym Kościołom na świecie różnorodnego wsparcia, a przede wszystkim jest wezwaniem do gorliwej modlitwy w intencji misji.
Na terenach misyjnych całego świata pracuje dwa tysiące
polskich misjonarzy i misjonarek. Wysiłek ewangelizacji i tworzenia Kościoła podejmują m.in. w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, a także w Azji i Oceanii. Polska znajduje
się na szóstym miejscu na świecie pod względem ilości osób
pracujących na misjach.
W dziele krzewienia ducha misyjnego uczestniczy także
ksiądz Józef Trela, były wikariusz naszej parafii (1996). Od
1997 roku przebywa na misjach w Kazachstanie, kraju, który
16 grudnia 1991 roku, jako ostatnia z republik ZSRR, proklamował niepodległość. Zdecydowana większość terytorium Kazachstanu leży w Azji, a stosunkowo niewielka jego część północno-zachodnia w Europie (12% powierzchni). Ze względu
na wielkość obszaru Kazachstan zajmuje dziewiąte miejsce na

świecie. Kraj podzielony jest m.in. na prowincje, miasta i regiony. Językiem oficjalnym jest kazaski, natomiast w organach państwowych i samorządach używa się języka rosyjskie-

go. Główne religie Kazachstanu to muzułmanie (51,8%) oraz
chrześcijanie (45,3%); 2% stanowią ateiści, resztę – wyznawcy islamu.
Ksiądz Józef Trela jest obecnie proboszczem parafii Wnie(ciąg dalszy na str. 8)
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bowzięcia NMP w Tałgarze (obwód almatyński) mieście liczącym 42 tysiące mieszkańców, wcześniej pracował w Tarazie, mieści leżącym na południu Kazachstanu liczącym 400
tys. mieszkańców oraz w Kamyszynce koło Astany. Jego dzisiejsza praca duszpasterska obejmuje zasięgiem 5 rejonów:
talgarski, ilijski, karasajski, dzambulski i balchaszskij, z któ-

rych każdy rozciąga się na powierzchni od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. Posługa misyjna to głównie działalność religijna – odpowiadanie na podstawowe potrzeby każdego człowieka: pogłębianie wiary, ożywianie miłości, dawanie nadziei. Podstawową formą działalności ks. Józefa jest
posługa sakramentalna (codzienna i niedzielna Eucharystia,
głoszenie słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych, a
także przygotowywanie do ich przyjęcia, czy prowadzenie katechez). Ksiądz Józef podejmuje także działania kulturalne
(m.in. organizuje wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży) i

charytatywne oraz prowadzi sprawy gospodarcze parafii. Parafialnym duszpasterstwem objętych jest około 500 ochrzczonych katolików (w tym 100 osób regularnie uczestniczy w
życiu religijnym, 400 zaś sporadycznie), w większości narodowości polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i rosyjskiej. Są to
głównie ludzie średniego pokolenia oraz dzieci i młodzież; na
wioskach przeważają natomiast osoby starsze. Podejmując
powyższe inicjatywy ksiądz Józef, podobnie jak wielu innych

misjonarzy na całym świecie, realizuje misyjne posłannictwo
Kościoła, który ubogacony darem wiary wychodzi naprzeciw
narodom świata, aby dzielić się z nimi Dobrą Nowiną Jezusa
Chrystusa.
Poniżej zamieszczamy list od księdza Józefa Treli skierowany do mieszkańców Bratkowic:
Pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Mieszkańcy Bratkowic.
Jak Was tu nie pamiętać, skoro od Was pojechałem na misje
(2 samolotami i bezpłatnie). No i teraz na wakacjach jakoś niechcący się Wam przyglądałem, macie nowy kościół i niebezpieczne
skrzyżowanie koło niego. Parę razy wieczorem, na wakacjach, jeździłem na trasie Rzeszów – Bratkowice – Czarna Sędziszowska
(w Czarnej mieszka moja siostra). A ja przy okazji wiem, kto z
Was chodzi po nocach. Na dodatek widać koło Bratkowic przymiarki do autostrady. Jedno z moich małych marzeń pojeździć po
niemieckich autostradach choć jeden dzień.
A teraz do Azji. Mieszkam i pracuję w ładnym zakątku pod
górami. Nawet teraz jesienią jest ślicznie i pogoda dopisuje. Do
wakacji miałem do obsługi obszar większy niż cała Polska, teraz
lżej. Papiery i biurokracja męczą bardziej niż parafianie i rozjazdy. Mam do pomocy wikariusza – Argentyńczyka i za parę miesięcy mogę mieć nowego biskupa misyjnego. Na to się zanosi, bo
obecny biskup jest 80-latkiem. Coraz trudniej bywa z zachowaniem praw państwowych, swobód religijnych i obywatelskich. Biorąc pod uwagę pogłębiający się kryzys ekonomiczny i polityczny
(zmiana prezydenta lub jego odejście) może być niebezpiecznie...
Ponieważ zbliża się Adwent, a z nim Boże Narodzenie, życzę
Wam, aby czas oczekiwania na Pana i prostowania ścieżek wykorzystać owocnie w planie duchowym, bo marność świata tego pociąga wielu...
A brama do raju jest wąska, droga zaś trudna. Zachowując
przykazanie Boga i nie zapominając o miłości, którą głosi Jezus
mamy nadzieję dotrzeć do bram raju i Światłości Wiecznej.
Zazdroszczę Wam nastroju Świąt Bożego Narodzenia i atmosfery Pasterki. Nigdzie tak nie ma jak w Polsce. A moje ostatnie
Boże Narodzenie było nie gdzie indziej jak w Bratkowicach.
Z modlitwą za Was,
Ks. Józef Trela
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M¥DROŒÆ I WIEDZA
– Ukończyłem ją w roku
2000 jeszcze w systemie 8 klasowym. Później nie myśląc o
tym że kiedykolwiek będę podejmował studia, trafiłem do
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, gdzie
uczęszczałem do Technikum
Wiedza to jest dar zdobyty przez
Budowlanego. Na studiach w
Lata ogromnej żmudnej pracy
Krakowie, później także w
Mądrość to korzystać z wiedzy tak
Warszawie wielu pytało mnie
Jak dyktuje serce nam...
o to dlaczego wybrałem tech/z rep. Marka Grechuty/
nikum, a nie liceum, wiedząc,
że musiałem ponieść wysiłek,
aby nadrobić spore zaległości.
Polska Akademia Nauk jest pań- Tłumaczyłem im wtedy, że zdecydowastwową instytucją naukową skupiającą łem się na technikum idąc za radą rodzinajwybitniejszych ludzi nauki w Polsce. ców, którzy w trosce o to bym zdobył
Jej celem jest prowadzenie badań nauko- zawód, zaproponowali mi wybór tej
wych na najwyższym poziomie. PAN szkoły. Wychodzili z założenia, że tego
zrzesza najwybitniejsze umysły nauki nie zapewni mi ukończenie liceum. Poza
polskiej we wszystkich jej dyscyplinach.
tym w mojej roW dniach od 30 listopada do 3 gruddzinie nie było
nia 2010 r., w Zamku w Łańcucie odbytego rodzaju trała się konferencja naukowa zorganizodycji, nikt nie powana przez Katedrę Przeróbki Plastyczdejmował stunej Politechniki Rzeszowskiej przy
współudziale Komitetu Metalurgii i
Komitetu Mechaniki PAN. Oprócz wymiany doświadczeń, integracji środowisk naukowych i specjalnych sesji tematycznych, celem konferencji było także spotkanie mistrzów z wychowankami oraz młodymi pracownikami naukowymi.
Jednym z uczestników konferencji,
który podczas jej trwania wygłosił referat był Marcin Nowak – pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, urodzony
27.10.1985 roku, syn państwa Krystyny i Stanisława Nowak z Bratkowic /
Piaski/. Jego udział w konferencji stał
się okazją do odwiedzenia przez niego
swego rodzinnego domu, a nam dał sposobność do spotkania się i rozmowy z
pierwszym w historii Bratkowic repre- Miejsce pracy.
zentantem naszej społeczności, który w
tak młodym wieku znalazł się w tak eli- diów, więc nie było raczej mowy o tym,
tarnym gronie.
że ja się na nie wybiorę.
I zanim powstał ludzkich marzeń nowy świat
Ktoś zmienił myślą swą
Niebywałe horyzonty marzeń
W dotykalną rzeczywistość
A wszystko dzięki swej mądrości oraz wiedzy

– Panie Marcinie, bardzo nas ciekawią meandry zdobywanej przez pana
wiedzy, zacznijmy więc może od Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Bratkowicacach,
bo tu przecież wszystko się zaczęło...

– Czy w tym co pan powiedział jest
zawarta jakaś rada dla przyszłych maturzystów?
– Jeżeli miałbym radzić to tylko liceum. Mam wrażenie, że w obecnym sys-

Marcin Nowak

temie technika jakgdyby zastąpiły pożyteczne skądinąd szkoły zawodowe. Wydaje mi się, że tworzy się gdzieś w tej
przestrzeni przepaść pomiędzy tymi,
którzy chcą się przygotować do dalszej
edukacji, a tymi, którzy chcą na tym poprzestać. Poza tym technikum to przeważnie samo męskie towarzystwo, a koedukacja jest zdecydowanie lepsza.

– Przypuszczam, że zachował pan
we wdzięcznej pamięci ludzi, którzy towarzyszyli panu, wskazywali drogę, pomagali. Mam tu na myśli, nauczycieli
pedagogów, wychowawców...
(ciąg dalszy na str. 10)
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(ciąg dalszy ze str. 9)
– Tak. Myślę tu m.in. o panu od matematyki Marku Hajnoszu i mojej pani
od nauczania początkowego Anecie Ślusarczyk ze szkoły podstawowej. Jeżeli
zaś chodzi o technikum, mile wspominam moją wychowawczynię panią Alinę Pieniążek i panią Annę Gołaś. Na
dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o technikum, to towarzyszy mi taka refleksja,
że tak naprawdę ukończyłem tę szkołę
przy minimalnym wysiłku. Nauka nie
sprawiała mi najmniejszych trudności.
W domu zawsze było bardzo dużo
książek. Już jako małym dzieciom,
mnie i mojej siostrze Małgosi mama
dużo czytała. Widząc ogromne zainteresowanie książkami jakie wykazywała
moja siostra, sam postanowiłem zacząć
czytać. Wystarczyło tylko zgłosić się do
siostry i od ręki dostawałem książkę,
która zawsze okazywała się być świetna
(dzięki za to Pęłciu).
Na czwartym roku moja nauczycielka od Konstrukcji budowlanych pani
Anna Gołaś zaproponowała mi udział
w olimpiadzie. I tak to się zaczęło. Maturę zdałem z bardzo dobrym wynikiem, wywołując zdziwienie, że w tej
szkole nie było dotąd takiego przypadku, a zawody ogólnopolskie (Gdańsk
2004, Poznań 2005), których byłem laureatem zapewniły mi indeks na uczelnie wyższe w Polsce.
– I wybrał pan?
– Politechnikę Krakowską, Wydział
Inżynierii Lądowej, kierunek: Budownictwo. Początkowo myślałem, że będzie to Matematyka stosowana na Akademii Górniczo-Hutniczej, ale z perspektywy czasu widzę, że ten wybór byłby największym błędem w moim życiu.
Uczenie się tylko o matematyce jest dla
mnie zbyt abstrakcyjne. Matematyka
sama w sobie jest piękna, ale ja traktuję
ją jako idealne narzędzie pozwalające
na zrealizowanie celu, służące do rozwiązania jakiegoś problemu naukowego. Tak ją widzę.
– Kraków to specyficzne środowisko akademickie. Jak pan wspomina
okres studiów? Czy np. względy ekonomiczne nie stanowią bariery dla
młodego człowieka pragnącego podjąć
studia z dala od domu?
– Chciałem wyjechać z Bratkowic,
zmienić towarzystwo, środowisko, poznawać ludzi. Wiedziałem, że jeżeli nie
podejmę takiej decyzji, to może się to
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źle skończyć. Byłem bardzo ciekaw innego świata. W Krakowie spotkałem
fantastycznych ludzi. Mieli podobne do
moich zainteresowania, marzenia. Nie
czułem się tam osamotniony. Byłem
megaszczęśliwy. Czerpałem z ich bogactwa. Bardzo ceniłem i cenię sobie
wolność. Wiele książek, które czytam
traktują o niej lub o jej braku. Zauważyłem, że pojawiły się w moim życiu proporcje, które wcześniej wydawało mi
się, że są we mnie zachwiane.
Do Krakowa przyjeżdżają ludzie z
całej Polski. Zawsze podkreślałem, że
pochodzę z Bratkowic nie dodając przy
tym jakiegoś większego miasta, które
byłoby punktem odniesienia na mapie.
Wzbudzało to ciekawość i zainteresowanie moich znajomych, którzy podkreślali przy tym pięknie nazwę Bratkowic – tylko gdzie to jest? – pytali.
Jeżeli chodzi o stronę materialną,
to wielu studentów „dorabiało sobie”

rzeń. To jest jakiegoś rodzaju cios od
życia i myślę, że gdybym kiedyś w życiu
mógł takim ludziom pomóc, to będę to
robił. Nie warto przerażać się myślami
typu – ja na pewno sobie nie poradzę,
albo – co powiedzą znajomi albo sąsiedzi jeżeli mi się nie powiedzie. Jeżeli
człowiek małymi kroczkami próbuje
realizować swoje marzenia, to na pewno w którymś momencie dostaje szansę.
– I taką szansą była dla pana, propozycja pracy w PAN. Jak to się stało,
że opuścił pan piękny Kraków i przeniósł się do stolicy?
– Na trzecim roku studiów dostałem nieoczekiwany prezent od znajomego – „Zabieraj to jak chcesz... zdałem i chcę o tym zapomnieć” – powiedział. Prezentem tym był podręcznik do
przedmiotu Wytrzymałość materiałów
autorstwa prof. Stefana Piechnika „Me-

Podczas konferencji naukowej w Łańcucie.

jako barmani, kelnerzy itp. Ja postawiłem na stypendia. Zarówno socjalne, a
także stypendium naukowe na latach
wyższych zapewniały mi utrzymanie na
studiach. Rodzice również pomagali,
szczególnie na pierwszym roku, który
był najcięższy. Trzeba jednak przy tym
wszystkim chcieć się uczyć. Uwielbiam
uczyć się sam.
Nigdy się tyle w życiu nie uczyłem
co na studiach. A jeśli nauczyciele
widzą, że studentowi zależy, to wówczas
bardzo mu pomagają. Tak więc nie trzeba się bać. Największe współczucie
mam dla tych, którzy z przyczyn takich
jak np. choroba rodziców, czy też innych nie mogą zrealizować swoich ma-

chanika Techniczna Ciała Stałego” Bardzo ciężko było dostać ten podręcznik.
Nowe wydanie, świetnie napisane rozchodziło się w mgnieniu oka. Tym większa była moja radość z takiego prezentu. Dzisiaj wraz z dedykacją od autora
wspomnianego podręcznika, książka ta
zdobi moją małą biblioteczkę. Na
pierwszej stronie widnieje dedykowana
sentencja „Sapere aude” czyli z łac.
„Miej odwagę posługiwać się własną
mądrością”. Tejże odwagi każdemu
życzę.
To właśnie na zajęciach z Wytrzymałości materiałów zaczęła się moja
cała przygoda z nauką. Wystarczyło odważyć się zrobić malutki krok polega-
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jący na dokładnym przeanalizowaniu
pewnego zadania, które profesor uważał za ciekawe. Pomyślałem czemu nie.
Znalazłem wolny czas i na kolejny wykład przyszedłem z gotowym rozwiązaniem. Tak to się stało. Potem wszystko zaczęło dziać się jak gdyby samo.
Na trzecim roku studiów dokonywałem wyboru specjalności. Jedną z
nich była Teoria konstrukcji inżynierskich. Cieszyła się ona małym zainteresowaniem studentów z uwagi na bardziej rozbudowany, wyższy poziom
matematyki oraz nacisk na jeden z ważnych przedmiotów tej specjalności jakim jest Wytrzymałość materiałów.
Jeżeli ktoś, kto studiuje budownictwo, chce projektować, to wybiera specjalność związaną ściśle z konstruowaniem i projektowaniem, a nie zajmuje
się udoskonalaniem teorii. Mnie interesowało to ostatnie. Zapisałem się do
koła naukowego. Opracowywałem referaty. Odnosiłem na tym polu pewne
sukcesy. Wtedy właśnie jeden z prowadzących zapytał czy nie interesowałaby
mnie praca naukowa. Skontaktował
mnie z jednym z profesorów Akademii
Górniczo Hutniczej, którym był prof.
Ryszard Pęcherski. Od czwartego roku
zacząłem więc uczęszczać na różnego
rodzaju sesje, spotkania i rozmowy, podczas których profesor wprowadzał mnie
w to czym mógłbym kiedyś się zajmować. Wskazywał jaką literaturę czytać i
w jakim kierunku się rozwijać. Zaufałem mu. Zostawiłem wówczas wiele innych ważnych dla mnie spraw. Będąc
na roku piątym, w grudniu w roku 2010
okazało się, że dostałem pełny etat w
PAN w Warszawie. I tak zaczęło się
kursowanie pomiędzy Warszawą i Krakowem. Musiałem godzić pracę, studia,
pisanie pracy magisterskiej i przygotowania do jej obrony. Było ciężko, ale
nie odpuściłem. W czerwcu obroniłem
pracę na temat: Modelowanie nanostruktur materiałowych pod kierunkiem
prof.Gwidona Szefera i przeniosłem się
do Warszawy.
– Czym pan się zajmuje w pracy?
– Moją największą pasją, którą wykorzystuję teraz w pracy jest nauka.
Uczę się wciąż nowych rzeczy, tak więc
moja praca nie należy do monotonnych,
ale odkrywczych. W pewnych momentach dochodzi do głosu wręcz rządza
wiedzy, co bywa niesamowite. Metody
obliczeniowe którymi bardzo się interesuję sprawiają mi wiele przyjemności.
Siedzę godzinami programując, bo w
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rozwiązywaniu problemów nie da się
dziś uciec od informatyki. Bardzo cenię sobie to, że kładzie się tu duży nacisk na języki obce. Trzeba znać ich kilka. Poza tym konferencje naukowe, spotkania z ludźmi z całego świata. To jest
genialne Przekonywano mnie, że nauka
konserwuje, zwłaszcza mężczyzn. Potwierdzam to widząc jak profesorowie
w wieku lat osiemdziesięciu fantastycznie wyglądają. W PAN panuje rodzinna
atmosfera, toteż nikt nie myśli o odchodzeniu z pracy. Powoduje to bardzo
małą rotację i wymianę pokoleń, tak
więc myślę, że miałem duże szczęście.
– Gdy podczas trwania przerwy w
konferencji naukowej odbywającej się
w łańcuckim Zamku zapytałam prof.
Ryszarda Pęcherskiego, o pana wyraził się następująco: Bardzo uzdolniony.
Rokuje szanse na szybkie zrobienie doktoratu. Optymizm i entuzjazm to dobre cechy, które spowodują, że z pewnością odniesie sukces.
– Zawdzięczam profesorowi bardzo
wiele. Mogę zwrócić się do niego z każdym problemem, nie tylko naukowym.
Jest dla mnie autorytetem. Chciałbym
kiedyś tak jak on zgromadzić wokół siebie młodych ludzi i dzielić się z nimi
wiedzą, tą którą czerpię dziś od niego.
Cieszy mnie bardzo to, że są tacy ludzie.
– A tak wspomina pana wychowawczyni ze szkoły średniej pani Alina Pieniążek
– Marcin Nowak – był wyjątkowym
uczniem w klasie technikum budowlanego o specjalności wycena nieruchomości w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Miałam przyjemność być
wychowawcą klasy, do której uczęszczał
oraz nauczycielem fizyki. Klasa liczyła 36
chłopców, z których 12 pochodziło z
Bratkowic. Dodam, że była ona jedną z
najlepszych w szkole i jednocześnie najbardziej żywiołową. Z jednej strony duma
mnie rozpierała z powodu tego, że przyszło mi sprawować opiekę właśnie nad
tą grupą aktywnych i twórczych uczniów,
z drugiej prowadzenie tej klasy stało się
dla mnie ogromnym wyzwaniem. Marcin był uczniem skromnym, a przy tym
inteligentnym i ambitnym. Osiągał bardzo wysokie wyniki w nauce, jedne z najlepszych w klasie i szkole. Miał szerokie
zainteresowania, a szczególnie pasjonował się przedmiotami ścisłymi. Pamiętam, że uczył się gry na gitarze. Przy tym
był koleżeński i towarzyski. Ilekroć o

Nim pomyślę, to zawsze kojarzy mi się z
długimi włosami, spokojem i życzliwością. Marcin często stawiany był za wzór
do naśladowania dla swoich kolegów.
Dwa lata temu, podczas wakacji,
odwiedził mnie. Wizyta ta sprawiła mi
wielką radość. Poinformował mnie o
tym, że otrzymał propozycję pracy oraz
zdobycia stopnia naukowego doktora w
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Miał dylemat, jaką decyzję podjąć.
Dla nauczyciela najważniejszy jest
sukces ucznia. Jestem dumna z jego
osiągnięć. Życzę Marcinowi wielu sukcesów w karierze zawodowej i zdobywania kolejnych stopni naukowych. Jestem
przekonana, że w pełni na to sobie zasłużył.
– Jakie uczucia towarzyszą człowiekowi słuchającemu tyle dobrych o sobie słów?
– To bardzo miłe słowa. Po tylu latach usłyszenie takiej dobrej opinii od
swojego wychowawcy sprawia, że czuję
się szczęśliwy, a zarazem pamiętany.
Cieszy mnie bardzo, gdy nauczyciel mający przecież w ciągu życia tyle swoich
wychowanków wspomina kogoś tak ciepło, pamiętając tyle szczegółów.

Czas, który spędziłam z Marcinem
Nowakiem rozmawiając z nim, a także
dyskretnie obserwując jego postawę tam,
w Łańcucie pośród sław nauki polskiej,
prowadzących z wielką pasją dysputy
będące dla laika czystą abstrakcją, był
czasem wypełnionym swego rodzaju
dumą. Towarzyszyła mi także radość, bo
mam nadzieję, że jego postawa doda
motywacji i siły niejednemu, nie tylko
młodemu człowiekowi stąd, z Bratkowic, który chciałby spełniać swe marzenia.
Tyle by się chciało jeszcze napisać o
wielu pozytywnych cechach tego młodego, bardzo utalentowanego, charakteryzującego się wielkim taktem,
skromnością, erudycją, kulturą osobistą
i pogodą ducha człowieku. Na tym jednak poprzestaniemy, bo jak powiedział
kiedyś w jednym ze swoich wierszy poeta ks. Jan Twardowski, a z czym jak
sądzę mój rozmówca by się zgodził –
„Byliby doskonali, lecz wad im zabrakło...”
– I jeszcze jedno, ostatnie pytanie.
Jak nie gratulować rodzicom syna? Co
niniejszym czynię.
Halina Zawisza
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Obchody 71 rocznicy
napaœci sowieckiej na Polskê
Ojczyzna to ziemia i groby,
Narody, tracąc pamięć – tracą życie...
/C.K. Norwid/
W dniu 17 września 2010 r. w Rzeszowie odbyły się obchody 71 rocznicy
napaści sowieckiej na Polskę. Przed 71
laty nasza Ojczyzna znalazła się w sytu-

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej wraz z pocztem sztandarowym
do wzięcia udziału w tej patriotycznej
uroczystości. O godz. 1830 w Kościele

Poczet TMZB.

acji bez wyjścia. 1 września 1939 roku
hitlerowskie Niemcy uderzyły na Polskę
z ogromną przewagą militarną. Mimo
deklaracji udzielenia pomocy Polsce
przez Anglię i Francję zostaliśmy osamotnieni. Do tego w wyniku zdradzieckiego paktu zawartego przez hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki, 17
września wojska sowieckie uderzyły od
wschodu na Polskę. Rozpoczęła się
straszliwa okupacja narodu polskiego,
która zebrała ogromne żniwo. Szczególnie ona, okupacja sowiecka, dotknęła
naród polski na długie lata. Wymordowano wielu polskich oficerów w Katyniu, Ostaszkowie i Miednoje, wywieziono na teren Związku Sowieckiego wielu
Polaków, którzy zginęli na nieludzkiej
ziemi. Po II wojnie światowej w wolnej
Polsce ginęli polscy patrioci mordowani przez urząd bezpieczeństwa kierowany przez komunistycznych oprawców.
Chcąc przypomnieć o tych tragicznych wydarzeniach i uczcić wszystkie
ofiary komunizmu, Podkarpacki Związek Piłsudczyków w Rzeszowie zaprosił

wymi, szkoły, Związek Strzelecki „Strzelec” oraz przedstawiciele miasta Rzeszowa. Witając wszystkich uczestników ks.
Proboszcz Władysław Jagustyn powitał
również delegację TMZB, którą reprezentowali: Tadeusz Pięta, Dariusz Jamuła, Zdzisław Rzepka, Andrzej Bednarz, Krzysztof Plizga, Bożena Pięta,
Renata Bednarz, Krzysztof Pięta. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Ryszard Tokarz proboszcz parafii Mrowla.
Nawiązał do tych tragicznych wydarzeń
z odniesieniem do czasów obecnych.
Przedstawił obecne zagrożenia Polski,
które mogą doprowadzić do utraty niepodległości. Dlatego trzeba przypominać młodemu pokoleniu o zagrożeniach
i wskazywać wzorce moralne. To co dla
wielu Polaków było i powinno być najważniejsze: Bóg, Honor i Ojczyzna. Przypomniał również tragiczną katastrofę samolotową polskiej delegacji pod Smoleńskiem, która udawała się do Katynia
na obchody 70 rocznicy mordu polskich

Przemarsz ulicami Rzeszowa.

Świętego Krzyża przy ulicy 3 Maja w
Rzeszowie rozpoczęła się uroczysta
msza św., której przewodniczył ks. Biskup Edward Białogowski. Uczestniczyły w niej delegacje organizacji z terenu
Rzeszowa wraz z pocztami sztandaro-

oficerów oraz walki o krzyż postawiony
przez harcerzy przed pałacem prezydenckim.
Po zakończeniu mszy św. wszyscy
uczestnicy uroczystości przeszli ze zniczami i wiązankami kwiatów ulicami:
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tów w Rzeszowie, w pobliżu Zamku,
oddaliśmy również hołd naszym rodakom – por. Tadeuszowi Lisowi i kpr.
Franciszkowi Lachcikowi, którzy zginęli w czasie ataku na zamek podczas
uwalniania kolegów, byłych żołnierzy
AK z rąk UB. Ofiara ich życia nie poszła na marne, bo między innymi ich
poświęcenie wpisuje się w odzyskanie
po latach zniewolenia tak upragnionej
wolności. Obowiązkiem naszym jest o
tym przypominać. Bo jak powiedział
w czasie jednej z pielgrzymek do Ojczyzny nasz wielki rodak papież Jan
Paweł II Wolność jest nam nie danalecz zadana. Musimy o tym zawsze pamiętać.
Prezes TMZB wraz z delegacją z Bratkowic.

3 Maja, Zamkową, Chopina pod Krzyż
Ofiar Komunizmu. Tu odbyła się kolejna część uroczystości, której przewodniczył prezes Polskiego Związku
Piłsudczyków Andrzej Kaźmierczak.
Modlitwa za ofiary komunizmu, śpiew
oraz złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przez wszystkie delegacje zakończyły tą patriotyczną uroczystość. Jako delegacja TMZB reprezentowaliśmy naszą miejscowość. Było to
wyjątkowe przeżycie, gdy podczas składania wiązanki kwiatów zostaliśmy
wymienieni jako przedstawiciele Bratkowic.
Stojąc pod Pomnikiem – krzyżem
Ofiar Komunizmu na placu Śreniawi-

Tadeusz Pięta

Prezes RARR Waldemar Pijar
składa wiązankę kwiatów.

¯ywa lekcja historii
3 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach obchodzony był
Dzień Seniora. Spotkanie to odbywa się
w szkole corocznie już od grudnia 1999r.
Jest to spotkanie z historią połowy XX
wieku, z wydarzeniami okresu II wojny
światowej i wydarzeniami okresu stalinowskiego. W czasie tej uroczystości
dzieci spotykają się z naocznymi świadkami tamtych lat; żołnierzami Armii
Krajowej. W tegorocznym spotkaniu
uczestniczył pan Franciszek Sagan –
prezes II Koła Światowego Związku
Żołnierzy AK, pan Kazimierz Rzucidło
(II Koło ŚZ ŻAK), pani Janina Wierzbicka – Kopeć (I Koło ŚZ Ż AK) oraz
żołnierze AK z Bratkowic – pani Maria
Stokłosa i pan Marian Jucha. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: pan

Krzysztof Ciszewski – przewodniczący
Rady Gminy, pan Andrzej Bednarz –
radny z Bratkowic i pan Ryszard Franczyk – sołtys Bratkowic. Na spotkanie
przybyli licznie także inni zaproszeni
goście: emerytowani nauczyciele i pracownicy oraz przyjaciele szkoły.
Spotkanie otworzyła dyrektor szkoły,
witając przybyłych gości. W swym wystąpieniu przedstawiła bohaterską postać
ppłk. Łukasza Cieplińskiego, oficera Wojska Polskiego, uczestnika Kampanii Wrześniowej, żołnierza ZWZ-AK, Prezesa IV
Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, bohatera i wielkiego patriotę. Łukasz
Ciepliński został aresztowany przez UB
w listopadzie 1947 roku i osadzony w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Przez
ponad trzy lata poddawany był okrutnemu śledztwu. W październiku 1950 roku

odbył się pokazowy proces, na którym Cieplińskiego i cały IV Zarząd WiN, składający się z żołnierzy Ziemi Rzeszowskiej,
oskarżono o zdradę i skazano na karę
śmierci. W skład tego Zarządu wchodził
także nasz rodak Józef Rzepka.
Wyrok został wykonany 1 marca
1951 roku. Zostali rozstrzelani w mokotowskim więzieniu strzałem w tył głowy. Pierwszy Łukasz Ciepliński, później,
w odstępach 5-10-minutowych, pozostali. Do tej pory nie znane jest miejsce ich
pochówku. 1 marca 2011 roku minie 60
lat od tamtego tragicznego dnia.
Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili pamięć wszystkim Polaków,
którzy oddali swe życie za wolność Ojczyzny. Następnie uczniowie przedsta(ciąg dalszy na str. 14)
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(ciąg dalszy ze str. 13)
wili piękny program artystyczny, na który złożyły się wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Część artystyczna w
wykonaniu dzieci została nagrodzona
gromkimi oklaskami.
W imieniu Żołnierzy AK i gości głos
zabrał pan F. Sagan. W swoim krótkim
wystąpieniu wspomniał postać Łukasza
Cieplińskiego i przybliżył zebranym
działalność Armii Krajowej na terenie
Bratkowic.
Przygotowana uroczystość wszystkim gościom bardzo się podobała. Dostarczyła wszystkim spory zasób wiedzy
historycznej, była wzruszająca, a przede
wszystkim była hołdem złożonym Tym,
którzy nie wahali się oddać życia za swoje
idee i niezawisłość Polski.
Janina Gaweł

Program artystyczny w wykonaniu dzieci ze SP Nr 3.

Zaproszeni Goście.

„Cudowny kwiecie
polskiej ziemi...”
We współczesnym świecie pracowitość, pobożność, czystość postrzegane
są jako relikty przeszłości. Panuje moda
laickiego stylu życia, gdzie górą jest ten,
kto umie kombinować, kto jest bez skrupułów, kto wykorzystuje drugiego człowieka. Nie liczy się godność człowieka,
dziewictwo i czystość jest wyśmiewana,
a w skrajnych przypadkach traktowane
są jako towar do sprzedaży. Tym wszystkim trendom Kościół mówi stanowcze
nie i pokazuje przez przykłady świętych,
że można żyć inaczej i że takie życie

daje prawdziwe szczęście. Jedną z osób
która żyła w ten sposób i osiągnęła pełnię szczęścia w niebie jest bł. Karolina
Kózka – patronka diecezji rzeszowskiej, młodzieży, Ruchu Czystych serc
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Bł. Karolina Kózka urodziła się w
1898 r. w ubogiej rodzinie wiejskiej w
miejscowości Wał – Ruda (diec. Tarnowska). Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Tak jak jej rówieśniczki

uczęszczała do szkoły, ciężko pracowała na roli. Jednak zawsze miała czas na
osobistą modlitwę. Razem z kilkoma
koleżankami troszczyła się o wystrój parafialnej świątyni. Była normalną,
zwykłą dziewczyną, która ceniła swoją
godność. Dała tego świadectwo 18 listopada 1914 r.
Po wybuchu I wojny światowej w listopadzie do miejscowości Wał – Ruda
wkroczyła armia rosyjska. 18 listopada
do domu rodziny Kózków przyszedł
żołnierz rosyjski. Wziął ze sobą bł. Karolinę i jej ojca i kazał poprowadzić się
do lasu w kierunku wsi. Przy lesie kazał
ojcu wrócić się do domu i w dalsza drogę wyruszył już tylko z Karoliną. Dalej
działy się dramatyczne wydarzenia. Bł.
Karolina broniąc swojego dziewictwa i
czystości poniosła śmierć męczeńską z
ręki rosyjskiego żołnierza. Jej ciało od-
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naleziono dopiero 4 grudnia. Ślady na
jej ciele wskazywały na liczne obrażenia zadane szablą, zaś późniejsze oglę-

sie którego przybliżyła wszystkim postać bł. Karoliny Kózki.
Warto przy tej okazji powiedzieć kil-

dziny ciała stwierdziły, że Karolina zachowała swoje dziewictwo. I mimo, że
poniosła śmierć, bł. Karolina zwyciężyła, bo była wierna Bogu i sobie do
końca. Beatyfikował ją 10 czerwca 1987
r. w Tarnowie Sługa Boży Jan Paweł II.
18 listopada to ważna data w kalendarzu KSM-u. Jest to bowiem święto
patronalne. Jak co roku było bardzo
uroczyście obchodzone. Młodzież z
KSM-u w tym dniu uczestniczyła we
Mszy św. ku czci bł. Karoliny. Ich obecność wyrażała się poprzez czytanie Słowa Bożego, Modlitwy wiernych, przyniesienie darów ofiarnych. Z tej okazji
również ksiądz asystent naszego parafialnego oddziału KSM-u wygłosił okolicznościową homilię. Po Mszy św. przy
udziale wiernych nasza młodzież prowadziła czuwanie modlitewne, w cza-

Katedra Rzeszowska.

ka słów o naszym KSM-ie. Z roku na
rok powiększa się liczba jego członków
(aktualnie jest 46 osób) i co jest dobrym
znakiem, wzrasta również gorliwość
apostolska naszej młodzieży. W tym roku
tradycyjnie KSM uczestniczył w Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, młodzież z KSM-u kwestowała w Dniu Papieskim oraz prowadziła w tym dniu i w
ostatni październikowy piątek modlitwę
różańcową. Również tradycyjnie młodzież wraz z Akcją Katolicką pielgrzymowała do katedry rzeszowskiej na uroczystość Chrystusa Króla (święto patronalne KSM-u i Akcji Katolickiej). Dla
naszego oddziału była to szczególna okazja do pielgrzymki, ponieważ w tym dniu
w czasie uroczystej koncelebry pod przewodnictwem Bp. Kazimierza Górnego
– Biskupa rzeszowskiego, dwie osoby z
naszej parafii Joanna Sawicka i Sylwia
Kłeczek składały przyrzeczenie. Nasz

KSM odnosi również sukcesy sportowe.
27 listopada 2010 r. nasza drużyna w
składzie: Joanna Leja, Ewa Zięba, Joanna Drążek, Bożena Kubas, Mateusz
Kłeczek, Paweł Kozdęba i Daniel Pięta, zajęła drugie miejsce w Jubileuszowym Turnieju Piłki Siatkowej z okazji
10-lecia KSM w Szebniach.
Bardzo dobrze, że młodzież zrzeszona w KSM wpatruje się w postać bł.
Karoliny. Że od tej prostej dziewczyny
uczą się szacunku dla siebie i drugiej
osoby.
Zapraszamy również młodzież z
gimnazjum i szkół średnich na nasze
spotkania, które odbywają się w w piątki po wieczornej Mszy świętej.
Ks. Rafał Głowacki

16

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 18/2010

Das ist mein Sohn
Na przymusowe roboty do Niemiec pojechał w zastępstwie w 40 osobowej kolumnie. Z każdej strony mieli przy boku uzbroza syna bogatego gospodarza. Miał wtedy16 lat. Był marzec jonych niemieckich żołnierzy. Z tyłu za nimi jechał odsłonięty,
1942 roku. Transport z robotnikami przymusowymi z Polski wojskowy samochód. Wstawali wcześnie rano, by dotrzeć w
odjeżdżał z Krakowa. Skład pociągu stanowiło wówczas kilka- porę do kamieniołomu. Na śniadanie musiała wystarczyć czarnaście wagonów towarowych. W każdym z nich ich było około na kawa i kilogramowy chleb na ośmiu. To samo na kolację. Na
40 młodych osób. W transporcie tym znalazło się kilkunastu obiad chochla zupy z brukwi. Tak wyczerpująca praca powodomłodych bratkowiczan. Jednym z nich był Kazimierz Pięta z wała, że byli ciągle głodni. Kiedy kolumna skazańców przechoPiasków. I tak zaczęła się podróż w nieznane, która trwała 5 dziła w pobliżu gospodarstw, to ich mieszkańcy rzucali im obierdni. W tym czasie siedzieli i spali na podłodze, bez posłania i ki z ziemniaków. Oni je zbierali i surowe jedli. Codziennie trzeprzykrycia. Swoje potrzeby załatwiali w prowizorycznej ubika- ba było pokonać trud tej wędrówki – mówi. Na duchu podtrzycji w kącie wagonu. Po pięciodniowej udręce dotarli w rejon mywało nas to, że maszerując śpiewaliśmy pieśni religijne. Najaustriackich Alp. Każdy z nich został przydzielony do innego częściej była to pieśń, której refren brzmi:
obszarnika. Pan Kazimierz trafił do niemieckiego gospodarza Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud
rolnego – bauera. W pierwszą
Słuchaj, słuchaj uczyń z nami
noc nie zmrużył oka. Jak mówi –
cud
Pchły i wszy tak gryzły, że nie moPrzemień o Jezu, smutny ten
głem wytrzymać. Całą noc się draczas
pałem. Później się już do nich przyO Jezu pociesz nas.
zwyczaiłem, a one do mnie. PraJeśli któryś z kolegów zasłabł
cował w oborze przy krowach, a
i nie mógł iść, to braliśmy go
w polu obrabiał kukurydzę. Nie
we dwóch pod pachę i prowabyło koni, stąd też w polu powodziliśmy. Kiedy tracił przytomził wołami. Któregoś dnia, kiedy
ność i nie było możliwości daprzebywał w polu, widział jak killej go prowadzić, zostawał.
kunastoletni syn właściciela bije
Wówczas idący z tyłu żołnierze
polską robotnicę. Stanął w jej
wrzucali go na ten otwarty saobronie. Młodemu Niemcowi
mochód i dobijali kolbami w
wyrwał bicz, a jego samego pogłowę. I tak każdego dnia wrapchnął ze skarpy. W niedługim
cało nas mniej.
czasie zjawił się w polu sam bauW barakach, w których byli
er. Coś mówił do mnie po niemieczakwaterowani były trzypięku, ale ja nie wszystko zrozumiatrowe łóżka. Ci, którzy mieli
łem – wspomina – zapamiętałem
spać na piętrach byli tak słatylko „komm hier” co znaczyło –
bi, że niejednokrotnie nie
chodź tu. Miał ze sobą sznur. Zromogli na nie wyjść. Wówczas
bił pętlę, założył mi ją na szyję i
we trójkę spali na łóżku dolzaczął ciągnąć za sznur. W tym monym. Któregoś dnia w kamiemencie zdałem sobie sprawę, że
niołomie pojawił się młody,
chce mnie powiesić. Wyciągnąłem
wysoki mężczyzna w wieku
wbite obok widły i uderzyłem go
ok. 35 lat. Był to Josef Krasnimi. On się przewrócił, a ja ucieser, lokalny starosta, który pokłem do pobliskiego miasteczka.
trzebował do pracy w swoim
Tam spotkałem kolegę z Polski,
gospodarstwie jednego człoktóremu opowiedziałem całą tą
wieka. Nie wiem, dlaczego
historię. On doradził mi, żeby o tym Pan Kazimierz wraz z najmłodszym wnukiem.
wskazał na mnie – wspomina
zajściu poinformować tutejszy
wyraźnie wzruszony pan Kaurząd pracy, bo w przeciwnym razie grozi mi kara śmierci, a że zimierz i dodaje – to jemu zawdzięczam życie.
znał dobrze niemiecki, to pomógł mi w zeznaniach – dodaje.
Wraz z nim udał się do miejscowości Oberlaffen, gdzie znajPan Kazimierz kary nie uniknął. Cztery dni spędził zamknię- dowało się jego gospodarstwo. Było ono płożone na dość poty w piwnicy. Co drugi dzień dostawał po 25 biczy, tak że lała się kaźnym wzniesieniu, a droga do niego prowadziła 3 km w górę.
krew. Na odbywanie dalszej kary został wysłany do kamienioło- Kiedy dotarli na miejsce, właściciel zaprowadził go do pomieszmu.
czenia w którym miał spać i kazał mu się położyć na przygotoRobota w kamieniołomie była bardzo ciężka. Polegała na wanym wcześniej łóżku z czystą pościelą. Sam poszedł do domu,
wynoszeniu kamieni pod górę, na odległość około 100 metrów który oddalony był od tego miejsca około sto metrów. Byłem
i układaniu ich na wałach. Pracowali 8 godzin, od 7 – 15. Ka- zaskoczony tą sytuacją – opowiada, – bo chwili przyszła jego
mieniołom oddalony był o jakieś 4 km od drewnianych bara- żona. Przyniosła mi odrobinę herbaty i ciastko. Na drugi dzień
ków, w których mieszkali. Odcinek ten pokonywali pieszo, idąc przyniosła mi już dwa ciastka, więcej herbaty i zupę. Przez tydzień
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nic nie robiłem, bo właściciel mi nie pozwalał i dopiero po tygodniu zacząłem pracować. Miał codziennie rano oporządzić 60
sztuk bydła – 30 byków i 30 jałówek, nadać im sieczki, wyrzucić
obornik, posłać i napoić. Potem szedł w pole obrobić kukurydzę i kosić trawę. W skład gospodarstwa rolnego Josefa Krassera wchodziło także 30 hektarów winnic. Dodatkowo więc trzeba było winorośle nawozić obornikiem, obcinać i zbierać.

Każdy robotnik przymusowy z Polski musiał na ubraniu
nosić naszywkę w postaci dużej litery P. Rozporządzenie H.
Himmlera z 8 marca 1940 roku w tej kwestii tak brzmiało:
„Wszyscy robotnicy narodowości polskiej, którzy są lub zostaną skierowani do cywilnej pracy na terenie Rzeszy, muszą
zawsze nosić na piersi po prawej stronie na każdej sztuce odzieży, przymocowane na stałe widoczne oznaczenie”. Był to kwadrat o bokach 5cm z fioletową obwódką i fioletową literą „P”
umieszczoną na żółtym tle. Podobne nakazy noszenia oznak
narodowościowych obowiązywały tylko Żydów (z gwiazdą Dawida) i robotników deportowanych ze wschodu z napisem „Ost”.
Z nakazu samego gospodarza ja takiej litery nie nosiłem –
wspomina. Pewnego razu przyjechali tu niemieccy urzędnicy. Zapytali gospodarza, dlaczego ja nie noszę litry P. A on im odpowiedział: Das ist mein Sohn – to jest mój syn. Będę to pamiętał do
śmierci.
Z biegiem czasu w gospodarstwie pracowało już dużo niemieckich robotników. Stąd też pan Kazimierz miał o wiele
mniej roboty. Bywało tak, że wiele prac nadzorował.
Rodzina Josefa Krassera była katolicka i głęboko wierząca.
Codziennie rano i wieczór wszyscy razem mówili pacierz, a ja razem z nimi. Wieczerzę wigilijną i Święta Bożego Narodzenia obchodzili tak jak w Polsce – opowiada. Sam Krasser pochodził z
wielodzietnej rodziny. Miał 11 braci. Wszyscy zginęli na froncie.
Dlatego od władz III Rzeszy otrzymał zakaz wcielania do armii.
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Nadszedł wreszcie rok 1945. Wyzwolenie. Bauer prosił
mnie, żebym został w Austrii. Chciał mi przepisać część swojego
gospodarstwa, ale ja nie chciałem. Miałem bowiem przed oczyma obraz mojej zapłakanej matki. Pożegnałem się więc z nim
jak ojciec ze synem. Podaliśmy sobie dłonie i mocno się uścisnęliśmy. I tak rozstaliśmy się – mówi na zakończenie pan Kazimierz. Do miejscowości Oberlaffen wkroczyli Rosjanie, lecz
zaraz musieli się wycofać, ponieważ przekroczyli strefę, która
znajdowała się pod dowództwem angielskim. Do Polski wrócił w 1946 roku, ponieważ przez pewien czas przebywał jeszcze na Węgrzech, gdzie został skierowany transport z polskimi robotnikami z Austrii. Przyjechał bez dokumentów, bo
wszystkie zabrali mu Rosjanie.
Dzisiaj pan Kazimierz Pięta ma 85 lat. 10 grudnia br.
obchodził okrągłą rocznicę swoich urodzin. Razem z żoną,
która zmarła w 1998 r. wychowali 6 dzieci. Obecnie mieszka
z córką i jej rodziną w Bratkowicach. Wydarzenia z tamtego
okresu powracają zwłaszcza wtedy, kiedy w kościele w Bratkowicach słyszy słowa tej niezapomnianej pieśni „Słuchaj Jezu,
jak Cię błaga lud...”. Wówczas – jak mówi – łzy same płyną.

Historia pana Kazimierza nie jest odosobniona. Ukazuje
nam gehennę polskich robotników przymusowych, którzy w
czasie II wojny światowej zostali wywiezieni w głąb III Rzeszy,
jako tania siła robocza dla potrzeb przemysłu i rolnictwa. Szacuje się, że ogólna liczba obywateli polskich pracujących jako
robotnicy przymusowi w III Rzeszy Niemieckiej sięgnęła pod
koniec wojny od 2,5 mln do 3 mln osób.
Dariusz Jamuła
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Lekarskie powo³anie

wyłapać te istotne oraz mające decydujący wpływ na rozpoznanie choroby pacjenta.
Kontakt z pacjentem daje nam na
pewno wiele satysfakcji, która jest znacznie większa wtedy, kiedy możemy mu
pomóc.

W medycynie ręka lekarza, a zwłaszcza ręka chirurga, tak jak ręka artysty – musi
być równa jego myśli, bo jedno bez drugiego nie ma wartości
/Paul Valery/
Co roku studia na akademiach medycznych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, pomimo że trwają 6 lat i
są trudne. Zawód lekarza przyciąga tych
wszystkich, którzy chcą pomagać ludziom i ratować ludzkie życie. Medycyna to służba ludziom, którym żaden lekarz nie może odmówić pomocy.
Moimi rozmówcami są Państwo
Barbara i Krzysztof Smolikowie absolwenci Akademii Medycznej w Krakowie,
którzy w zawodzie lekarza pracują od 33
lat. Pani Barbara jest specjalistą w dziedzinie otolaryngologii i alergologii. Pan
Krzysztof jest chirurgiem.
Zawód lekarza jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych. Jaki był powód
wyboru akurat tego zawodu?
Pani Barbara: W mojej rodzinie brat
babci był lekarzem, ale to nie miało żadnego wpływu na zawód, który wybrałam.
To była indywidualna decyzja. Studia
medyczne są ciężkie. Niezwykle trudne
i szokujące były zajęcia prosektoryjne.
Niektórzy studenci nawet rezygnowali
przez nie ze studiów.
Pan Krzysztof: Już od wieku młodzieńczego wykazywałem predyspozycje
w kierunku medycyny, a konkretnie w
kierunku chirurgii. Miałem wrażenie, że
chcę coś konkretnego robić, tak by efekty mojej pracy były widoczne. Jeżeli miałem jakiś problem zdrowotny, to niekiedy sam sobie pomagałem w leczeniu. W
domu zawsze powtarzali: „ty na pewno
zostaniesz lekarzem chirurgiem”. Ja się
po prostu w tym widziałem. Chirurgia
jest dziedziną naprawczą medycyny, ale
nie jest jej celem, bo celem jej jest zapobieganie. Obecnie nie zajmuję się chirurgią zabiegową, lecz endoskopią wziernikową. Badanie tą metodą pozwala na
wykrycie wczesnej postaci nowotworów
bezobjawowych i daje szansę na stuprocentowe wyleczenie. To jest optymistyczny akcent tych badań.
W tej pracy niezmiernie ważna,
wręcz niezbędna jest umiejętność nawiązania kontaktu z pacjentem...
Pani Barbara: Kontakt międzyludzki stanowi trzon naszego zawodu. Każ-

dy pacjent musi zdawać sobie z tego sprawę, że wywiad lekarz – pacjent jest niezwykle istotny i ma wpływ na prawidłową diagnozę i rozpoznanie choroby.
Od pacjentów wymagamy przede wszystkim współpracy. Jeśli pacjent zrozumie,
że my chcemy mu pomóc i że nie jesteśmy jego wrogami, to ta współpraca przy-

Czy rozmawiacie Państwo ze sobą
na temat waszych dylematów zawodowych?
Pan Krzysztof: Nie rozmawiamy ze
sobą na tematy zawodowe, ponieważ
nasze specjalizacje bardzo się od siebie różnią. Każdy z nas ma wypracowany swój warsztat. Pomimo, że na studiach mieliśmy zajecia z tego samego

Państwo Smolikowie z wnuczką.

niesie zamierzone efekty. Jeżeli pacjent
mówi nam o tym, że na coś chorował i
jakieś tam brał tabletki, to wywiad nie
jest efektywny.
Ja bardzo długo rozmawiam z pacjentami, bo alergia to choroba, której w
zasadzie wyleczyć się nie da i trzeba z
nią żyć, tak żeby mieć komfort tego życia.
Trzeba im pomóc zaakceptować pewne
fakty. Czasami pacjenci traktują nas jak
cudotwórców mając przy tym nadmierne oczekiwania. Sądzą, że damy im lek i
będą zdrowi, i że dalej mogą prowadzić
niehigieniczny tryb życia.
Natomiast od siebie oczekujemy
tego, abyśmy w pełni potrafili wykorzystać posiadaną wiedzę i doświadczenie.
W ten sposób możemy sprostać wyzwaniom, które są wpisane w nasz zawód,
co pozwoli nam z szeregu problemów

zakresu, to medycyna od tamtego czasu ewaluowała i niektóre wiadomości
nie znalazłyby już zastosowania w
praktyce.
Jakie myśli towarzyszą lekarzowi,
gdy patrzy na pacjenta powierzającego
mu swoje zdrowie i życie?
Pani Barbara: To, co jest istotne w
naszym zawodzie, to także świadomość,
że ludzkie życie jest darem. My jesteśmy
za ten dar wdzięczni każdego dnia. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy
otworzyć oczy i popatrzeć np. na ten
piękny bratkowicki las. Gdy na swojej
drodze spotykamy ludzi, którzy nie
mogą w pełni korzystać z tego daru życia,
pragniemy im pomagać, chociaż być
może towarzyszą im inne doznania, których my nie doświadczamy.
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Kto jest dla Państwa największym
autorytetem?
Pani Barbara: Dla mnie autorytetem
jest profesor Bentkowski, z którym miałam zajęcia z laryngologii. To on najwięcej nas nauczył.
Pan Krzysztof: Moim autorytetem w
dziedzinie chirurgii jest emerytowany
prof. Bielecki, który miał trzeźwy, pogląd na tę dziedzinę medycyny. Potrafił
nas do niej przekonać, chociaż nie
twierdził, że jest najwspanialszą. Natomiast w dziedzinie endoskopii jest nim
doktor Jan Pertkiewicz. Największymi
autorytetami w życiu prywatnym są nasi
rodzice, których nie ma już z nami około 30 lat. Z perspektywy upływu czasu
patrzymy na ich dokonania i jesteśmy
nie tylko z nich dumni, ale i wdzięczni
im za to, że zachowali przyzwoitość,
człowieczeństwo, hart ducha w tych
trudnych dla nich czasach. Byli wspaniali.

Pan Krzysztof: Ja interesuję się informatyką, a także fotografią, która jest
moją wyjątkową pasją. Fotografuję otaczającą nas przyrodę, a w szczególności
bratkowicki las bez względu na porę
roku. Bardzo lubimy zwierzęta, zwłaszcza psy. Mamy w domu dwie kochane
suczki, mieszańce. Kiedy zaczęły się
przemiany ustrojowe w Polsce i pojawiły się większe możliwości podróżowania, to w pełni z nich skorzystaliśmy.
Byliśmy głodni tej zagranicy i chcieliśmy jak najwięcej zobaczyć. Podróżowaliśmy głównie po Europie. Z podróży całkiem niedalekich, ostatnio w naszym województwie mieliśmy okazję
obejrzeć zabytkową cerkiew w Starej
Wsi, oraz kościół w Bliznym. Byliśmy
pod ogromnym wrażeniem. Jadąc w
Bieszczady przejeżdżaliśmy tamtędy
wielokrotnie i wcześniej nie zwróciliśmy na nią uwagi. Zapewne nie byliśmy
jedyni pod tym względem.

Czy Państwo mają jakieś dodatkowe zainteresowania, hobby?

Mieszkają Państwo w Bratkowicach od niedawna.

Pan Krzysztof: Właśnie w grudniu minie 6 lat jak zamieszkaliśmy w Bratkowicach. Chcieliśmy kupić jakąś działkę pod
lasem, oraz żeby nie było problemu z
dojazdem do pracy. Dowiedzieliśmy się
przypadkiem, że jest do sprzedania działka w Bratkowicach. I udało się. Mamy
dwoje dzieci. Syn ukończył studia ekonomiczne w Krakowie i mieszka razem z
nami. Prowadzi własną działalność gospodarczą, a ponadto jest instruktorem
narciarstwa. Córka ukończyła studia socjologiczne w Krakowie i tam pracuje w
firmie zajmującej się projektami internetowymi. Uważamy, że Bratkowice są najfajniejsze. Latem nie chcemy nigdzie wyjeżdżać, bo ten las, jego zieleń działa na
nas kojąco. Gdy tylko mamy możliwość
to razem z synem spacerujemy po lesie i
jego okolicach. Mieliśmy nawet okazję
zobaczyć żeremie bobrów. Do mieszkańców Bratkowic kierujemy serdeczną prośbę, żeby nie wyrzucali śmieci do lasu. Natomiast do pieszych i rowerzystów, żeby
byli oświetleni na drodze po zmroku.
Rozmawiała Beata Krupa

Od Redakcji:
Pragniemy serdecznie powitać nową korespondentkę naszego kwartalnika. Jest nią pani Joanna Czapka, która jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im.
Jana Pawła II w Lublinie.
Ukończyła studia doktoranckie na kierunku Pedagogika Ogólna, uzyskując tytuł naukowy dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Rozprawę doktorską pisała na temat: „Zdrowie jako wartość w
sytuacji jego zagrożeń”. Mieszka wraz z mężem w Bratkowicach na
Czekaju. Pani Joanna od bieżącego numeru rozpoczyna cykl nawiązujący do tematu, który bliski jest każdemu z nas. O tym we wstępie
do artykułu.

Wstêp
Ludzie od dawna żywo zainteresowani są tematem długowieczności i zachowania zdrowia na starość. Pytają osób,
które przekroczyły magiczne 100 lat w
jaki sposób utrzymać tak długo dobre
zdrowie.
Współczesne społeczeństwa zdają
sobie sprawę z tego jak ważne jest zdrowie dla jednostki i całego społeczeństwa,
a szczególnie taka świadomość się budzi, gdy pojawiają się nowe problemy
zdrowotne wywołane objawami chorobowymi.
Na łamach niniejszego kwartalnika
chcę ukazać cykl artykułów związanych
z bardzo ważnym i aktualnym tematem

jakim jest zdrowie, jego wartość oraz zagrożenia tej wartości. Mam nadzieję, że
podjęty temat przyczynić się może do
uwrażliwienia i docenienia wartości
zdrowia oraz może stanowić ważny argument w promowaniu zachowań prozdrowotnych wśród naszych czytelników,
a zwłaszcza mieszkańców naszej małej
Ojczyzny jaką są Bratkowice.

„Szlachetne zdrowie”
Nie trzeba nikogo przekonywać jakim dobrem człowieka jest zdrowie, a
jakim nieszczęściem choroba, słabość,
bezsilność. Trudno byłoby znaleźć
kogoś, komu nie zależałoby na własnym
zdrowiu.

Joanna Czapka

Wyraz „zdrowie” występuje w codziennym życiu bardzo często. Życzymy sobie zdrowia, pozdrawiamy się,
mówimy, że „zdrowie jest najważniejsze”,
„obyśmy tylko zdrowi byli”. Prośby o
zdrowie własne i bliskich są bardzo często powtarzaną sekwencją w pacierzach
i modlitwach intencyjnych. Większość
ludzi uważa zdrowie jako warunek udanego i szczęśliwego życia. Słyszy się często, człowiek zdrowy to człowiek szczęśliwy.
(ciąg dalszy na str. 12)
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Zdrowie jest niewątpliwie jedną z
najważniejszych wartości w życiu człowieka. W zasadzie wszyscy o tym wiemy, ale nie zawsze pamiętamy, że ta
wartość jest nam nie tylko dana, ale
także zadana i trzeba nad nią pracować. Dopiero w sytuacji zagrożenia
zdrowia czy życia, zdajemy sobie sprawę co tracimy i zaczynamy walkę o
odzyskanie tej wartości, oby nie było
za późno. Dlatego o zdrowie trzeba
dbać od najmłodszych lat poprzez wytwarzanie nawyków związanych z
ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego, wyrabianiu
odpowiednich sprawności, nastawieniu
woli i kształtowaniu postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny,
wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o
własnym organizmie i rozwoju.

Definiowanie zdrowia
Postać pierwotna wyrazu „zdrów”
to „dorw”, „derw” (drzewo); stopniowe przejście znaczenia od „drzewa” na
„siłę, zdrowie”.
„Zdrowie” należy do pojęć abstrakcyjnych, bardzo trudnych do zdefiniowania. Wśród różnego definiowania
zdrowia, z punktu widzenia edukacji
zdrowotnej, na uwagę zasługuje podział
na jego definicje profesjonalne i potoczne (laickie).
O tym jak kształtowało się zdrowie
na przestrzeni dziejów ludzkości, piszą
historycy, badacze kultur, lekarze, autorzy wielu publikacji i książek poświęconych trosce o zdrowie człowieka.
Henry Ernest Sigerist (1891-1957),
twierdził, że zdrowie jest stanem nieograniczającym się tylko do braku chorób. „Zdrowym może być człowiek,
który odznacza się harmonijnym rozwojem fizycznym i psychicznym i dobrze adaptuje się do otaczającego go
środowiska społecznego. Całkowicie
realizuje on swoje zdolności fizyczne i
umysłowe, może dostosowywać się do
zmian w otoczeniu, jeśli nie wykraczają
one poza granice normy, i wnosi swój
wkład w pomyślność społeczeństwa,
odpowiednio do swoich możliwości i
zdolności. Dlatego zdrowie nie oznacza braku chorób; to jest coś pozytywnego, to pełne radości i ochoty wypełnianie obowiązków, które życie nakłada na człowieka”. Projekt H.E. Sigerista był fundamentem definicji zdrowia,
zawartej w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przyjętej w
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1946 roku, która głosi, że: Zdrowie jest
stanem pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie wyłącznie brakiem choroby lub niedomagania (ułomności).
Definicja zdrowia, zaproponowana
przez WHO jest nadal najczęściej cytowana na całym świecie.
Potoczne rozumienie zdrowia, odnosi się do tego, jak opisują zdrowie
„zwykli ludzie” w swym potocznym rozumieniu, myśleniu, na podstawie doświadczeń z codziennego życia i otoczenia. Takie nieprofesjonalne rozumienie zdrowia jest zależne od takich
czynników jak: wiek, poziom wykształcenia, status społeczno-ekonomiczny,
doświadczenia życiowe zdobyte w
określonych warunkach kulturowych.
W ostatnich dziesięcioleciach
wzrosło zainteresowanie zdrowiem
wśród przedstawicieli wielu nauk społecznych. Zdrowie ma swoje miejsce
również w doktrynie Kościoła katolickiego w stopniu teologicznym – zdrowie jest darem Boga i praktycznym –
Kościół określa reguły postępowania
człowieka wobec własnego ciała i wobec zdrowia bliźnich.
Sytuacja zdrowotna wraz z postępem cywilizacyjnym i przemysłowym
pokazuje, że przeżywamy ogromny
wzrost zagrożeń dla zdrowia. Dziś często mówimy, że „Twoje zdrowie jest w
Twoich rękach”, co oznacza, że musimy wyeliminować zachowania, które
zagrażają zdrowiu. Antropolodzy zauważyli, że człowiek ma wrodzoną troskę i świadomie działa, aby zapobiegać zagrożeniom i wychowywać do
zdrowia. Dbajmy o tę wartość poprzez
tworzenie środowisk sprzyjających
zdrowiu, wzmacnianie działań społeczeństwa na rzecz zdrowia i rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu.
Joanna Czapka

Literatura:
1. A. Bruckner, Słownik etymologiczny
języka polskiego. Warszawa, Wiedza
Powszechna, 1957, s. 650.
2. Cyt. za: E. Bulicz, I. Murawow, Wychowanie zdrowotne. Cz. I. Teoretyczne podstawy waleologii. Radom,
1997, s. 44-45.
3. „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna”, nr 12-13, 1997, s.
22-36.

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada,
lecz przez to, kim jest
i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom za zaufanie i różnorakie wsparcie dzieł miłosierdzia. To dzięki Waszej
wrażliwości i dobroci serca dokonuje się
wiele dobra.
W drugą niedzielę adwentu, w naszym kościele ruszyła akcja rozprowadzania świec, które w Wigilię Bożego
Narodzenia zapalimy na naszych stołach
na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Tegoroczne akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom organizowane jest przez
Caritas Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Dzieło Miłosierdzia Eleos Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Polską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy
współudziale Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Organizatorzy
poprzez hasło dzieła „Zapalmy dzieciom światło nadziei” chcą zwrócić
szczególną uwagę na problemy dzieci,
które ucierpiały wskutek powodzi w
Polsce. Bóg zapłać wszystkim, którzy
poprzez zakup świec przyczyniają się do
radości wielu.
Zespół Caritas
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Œwi¹teczna zbiórka
¿ywnoœci
w Bratkowicach
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej
wraz z Zespołem Szkół w Bratkowicach oraz sklepem Delikatesy Centrum, pod patronatem Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie, w dniu 4
grudnia br. tj., w sobotę w godz. od 9 do 18 w sklepie Delikatesy Centrum w Bratkowicach zorganizowało zbiórkę żywności w ramach ogólnopolskiej
akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności”.
Celem zbiórki było pozyskanie artykułów spożywczych,
dzięki którym osoby potrzebujące wsparcia z Bratkowic będą
mogły otrzymać paczki żywnościowe przed Świętami Bożego
Narodzenia. Trzeba zaznaczyć, że w Polsce 30% dzieci czeka
na ciepły posiłek. Dlatego oczekują naszego wsparcia i pomocy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom TMZB włączyło się już po raz drugi w tą akcję. Zbiórkę poprzedziły załatwienia dot. formalno-prawnych spraw. Przy specjalnie przy-

gotowanych koszach dyżurowali wolontariusze – młodzież
gimnazjalna z Zespołu Szkół w Bratkowicach. Byli to w przeważającej większości członkowie samorządu uczniowskiego z
poszczególnych klas. Należeli do nich: Mateusz Bułatek,
Damian Przywara, Elżbieta Michno, Weronika Jucha, Paulina Hejnig, Sebastian Gomułka, Damian Mierzwa, Marek
Aneta, Kamila Drążek, Kinga Majka, Anna Pięta, Karolina
Guzy, Paulina Wołowiec, Natalia Chruściel, Natalia Kalina,
Karolina Prokop, Sabina Kowal, Dominika Grędysa, Klaudia Szalony, Angelika Surowiec, Karolina Osypka, Anna Lewicka, Ewa Szalacha, Anna Bachórz, Krzysztof Lis, Wojciech Sawicki, Mateusz Sitek, Justyna Surowiec. Wchodzącym do sklepu klientom wręczali oni specjalne ulotki informujące o charakterze i celu zbiórki. Podobnie jak w roku poprzednim, akcja została przyjęta bardzo życzliwie. Nad jej prawidłowym przebiegiem czuwali członkowie TMZB: Tadeusz
Pięta, Dariusz Jamuła, Andrzej Bednarz, Krzysztof Plizga i
Dominik Bąk.
O godz.18 zbiórka została zakończona. Po komisyjnym
obliczeniu zebranej żywności, okazało się że zebrano ogółem
245,40 kg, w tym: 95 kg cukru, 33 kg maki, 45kg makaronu,
16,5 l oleju, 12,5kg ryżu oraz konserwy, słodycze i ciastka. Zebrane artykuły zostały komisyjnie podzielone, spakowane w
paczki i przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom wielodzietnym z Bratkowic. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy ofiarowali produkty na w/w cel.
Mamy nadzieję, że choć po części sprawiliśmy w ten sposób
radość rodzinom, które naprawdę potrzebują wsparcia.
Wolontariusze.

Tadeusz Pięta, Prezes TMZB
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Budowa autostrady A4

Węzeł Dębica Pustynia
– Węzeł Rzeszów Zachód
Trwająca od wiosny tego roku budowa prawie 33 kilometrowego odcinka autostrady A4 TarnówRzeszów przebiega zgodnie z harmonogramem. Inwestycja zostanie oddana do użytku w pierwszej
połowie 2012 roku.

Budowa prawie 33-kilometrowowego (dokładnie 32,7 km) odcinka autostrady A4 węzeł Dębica Pustynia – Rzeszów Zachód, rozpoczęła się w maju tego
roku. Trasa tego odcinka przebiega przez
gminy Dębica, Ostrów, Sędziszów Małopolski i Świlcza. Także przez Bratkowice przebiega trasa tego odcinka autostrady. Począwszy od Czekaja, poprzez
Klepak, Zapole, Sitkówkę po Otokę widać jak prace idą pełną parą. Jeszcze rok
temu nikt nie myślał, że Bratkowice staną
się wielkim placem budowy.
Pas drogowy autostrady obejmuje
budowę autostrady oraz wszystkich niezbędnych obiektów budowlanych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem drogi:
- budowa bezkolizyjnego węzła autostradowego „Ropczyce” typu „trąbka” ze
stacją poboru opłat SPO;
- budowę systemu dróg zbiorczych i dojazdowych oraz przebudowę istniejących
dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych gminnych i dojazdowych)
krzyżujących się z projektowaną auto-

stradą A-4 z dostosowaniem parametrów
technicznych tych dróg do klasy Z, L, D;
- budowa obiektów inżynierskich tj.:
- 1 most autostradowy
- 5 mostów autostradowych (zespolone

z przejściami dla zwierząt)
- 12 wiaduktów autostradowych
- 12 wiaduktów drogowych
- 8 mostów drogowych
- 3 przejścia górą dla zwierząt dużych
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- 2 przejścia pod autostradą dla zwierząt
średnich
- przepustów drogowych w ciągu autostrady i w ciągu przebudowywanych dróg
poprzecznych:
- 59 ramowych żelbetowych,
- 30 rurowych łukowo-kołowych,
- 490 rurowych kołowych.
- budowę urządzeń z zakresu ochrony
środowiska tj. ekrany akustyczne, zieleń
izolacyjna, ogrodzenie autostradowe,
przejścia dla zwierząt, urządzenia
oczyszczające ścieki opadowe z jezdni,
zbiorniki retencyjne współdziałające z
systemem odwodnienia;
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe,
wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne;
- budowę elementów odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego tj. rowy
otwarte, ścieki betonowe, wpusty ściekowe, kanalizacja deszczowa, przykanaliki, studzienki wpustowe i rewizyjne,
drenaż krawędziowy;
- budowę 2 miejsc obsługi podróżnych
MOP typ I Bratkowice i Dąbry – realizacja docelowa;

- budowa oświetlenia wraz zasilaniem
- przebudowa sieci wodociągowych i
kanalizacji sanitarnej
- przebudowa sieci gazowej średniego i
wysokiego ciśnienia
- przebudowa linii niskiego i średniego

- budowę 2 miejsc obsługi podróżnych
MOP-ów Paszczyna Północ i Południe
typ III i II przewidziane dla zagospodarowania w drugim etapie.
- budowę placu poboru opłat PPO;
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej:
- budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z
jezdni autostrady
- przebudowa urządzeń melioracyjnych

napięcia
- budowa łączności autostradowej
- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
- budowę ogrodzenia autostrady, w tym
bramy, furtki, zabezpieczenia przejść
nad ciekami.
Wiele takich obiektów powstaje także w Bratkowicach, np. przejścia podziemnie dla ludzi i zwierząt, wiadukty
nad autostradą dla większych zwierząt,

powstają przepusty drogowe pod autostradą na Zapolu i Otoce, wspomniane
wcześniej dwa miejsca obsługi podróżnych MOP na Dąbrach, mosty nad potokami i rowami melioracyjnymi i wiele innych obiektów.
Podstawowe parametry techniczne
autostrady to:
- klasa techniczna – A
- prędkość projektowa – 120 km/h
- ilość jezdni – 2
- ilość pasów ruchu – 4 (2x2)
- szerokość pasa ruchu – 3,75 m
- szerokość pasa awaryjnego – 3,0 m
- szerokość pasa dzielącego – 12,5 m
- szerokość pobocza gruntowego – 1,25
– 1,80 m
- pochylenie poprzeczne jezdni na odc.
prostym – 2,5%
- skrajnia pionowa – 4,7 m
- obciążenie dopuszczalne osi – 115 kN/
oś
- kategoria ruchu – KR 6
Szerokość pasa dzielącego uwzględnia zapas terenu na dobudowanie po jednym dodatkowym pasie ruchu w obydwu
kierunkach.
Zgodnie z kontraktem zawartym z
wykonawcą Budimex SA, budowa odcinka będzie kosztować 1 730 461 418,77
zł brutto.
Autostrada A4 będzie częścią biegnącej z Europy zachodniej na Ukrainę autostrady A4, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym;
przecina on Polskę od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w
Korczowej.
Na podstawie danych GDDKiA
Dominik Bąk
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Wspania³y sukces uczniów z Zespo³u Szkó³ w Bratkowicach
podczas Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej

„Ochrona œrodowiska, a zdrowie cz³owieka”
Aż czwórka uczniów Zespołu Szkół
w Bratkowicach została laureatami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Ochrona środowiska, a zdrowie
człowieka”, który odbył się w sobotę 27
listopada 2010r. na Politechnice Rzeszowskiej. W kategorii klas 4-6 w gronie
laureatów z Podkarpacia znalazły się
uczennice klasy 6a: Kinga Malec i Kinga Dworak, zaś w kategorii gimnazjum
– Mateusz Sitek z 3bG i Paweł Żmuda
z 3aG.
Pytania testowe nie należały do zbyt
łatwych. Dotyczyły wielu zagadnień z
szeroko pojętej ekologii, biologii i zdrowia, m.in. form ochrony przyrody w Polsce, roślin i zwierząt chronionych, składników pokarmowych, chorób, witamin,
świąt ekologicznych, prawidłowego postępowania z odpadami wtórnymi i niebezpiecznymi, zanieczyszczeniami wód,
gleby oraz atmosfery. Mimo wielu trudnych zagadnień, młodzież poradziła so-

Laureaci z Bratkowic.

bie znakomicie.
Sukces tych uczniów nie jest przypadkowy. Złożyły się na niego wieloletnie zainteresowania ekologią i ochroną
środowiska oraz ciężka praca, zwłaszcza

w ostatnich tygodniach, gdy przygotowywali się do etapów powiatowego i wojewódzkiego. Serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!
Agnieszka Lewieniec

„TEN, CO KSZTA£CI SERCA
I UMYS£Y M£ODE...”
Ten, co kształci serca i umysły młode,
ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,
tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę,
tylko z postępków, których przykłady wskazuje.
Dzień Edukacji Narodowej (dawniej Dzień Nauczyciela)
obchodzony jest w naszym kraju 14 października. Jest to rocznica powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej, co nastąpiło w 1773 roku z inicjatywy ówczesnego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Corocznie dzień ten jest okazją nie tylko do dyskusji nad
kondycją polskiej oświaty, ale i wspomnień o czasach szkolnych, nauczycielach, których spotkaliśmy na swojej życiowej
drodze i którzy wywarli na nas wpływ. Tego dnia często stawiamy sobie pytanie: Jaki powinien być dobry nauczyciel?
Chyba nikt dotychczas nie stworzył takiej definicji. Ważnym
jest, aby pamiętać, że wszystkie dotychczasowe badania nad
„duszą nauczyciela” pokazują jedno: zarówno uczniowie jak
ich rodzice przede wszystkim zwracają uwagę na walory osobiste nauczyciela. We wszelkich dysputach, czy w zawodzie
nauczycielskim ważniejsza jest wiedza merytoryczna, czy stosunek do uczniów, zdecydowanie wygrywa to drugie.

Spróbujmy więc zastanowić się, jakie cechy powinien posiadać nauczyciel, któremu bez obaw powierzylibyśmy swoje dziecko? Na pewno powinien być pasjonatem swojego zawodu, ekspertem, który rozwija i doskonali posiadaną wiedzę w zakresie prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych, a swoje działania poddaje refleksji. Powinien być dla
ucznia przewodnikiem w zdobywaniu przez niego wiedzy i
umiejętności, wspierać jego twórcze myślenie, stwarzać każdemu dziecku możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę jego
możliwości. Dla dobrego nauczyciela samo dziecko jest podstawową, autonomiczną i uniwersalną wartością. Taka postawa charakteryzuje się wnikliwym, a zarazem przyjaznym
patrzeniem na dziecko, tak by je zrozumieć, a potem potrafić mu pomóc. Delikatności i szacunku wobec małego człowieka można się uczyć od wielkiego wychowawcy Janusza
Korczaka, który kanony swojej pedagogiki zawarł w słowach:
„Wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a
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na nudę. Była wielką estetką i miała poczucie piękna, wdrażała nas do uczestnictwa w kulturze i stwarzała możliwości, abyśmy sami byli jej twórcami. Prowadziła zespół taneczny, w
którym wszyscy chcieliśmy tańczyć. Dzięki niej mieliśmy możliwość brania udziału w wielu konkursach tanecznych i zdobywania nagród. Zawsze uśmiechnięta, serdeczna, troskliwa,
wyzwalała w nas to, co najlepsze. Dla niej dobro dziecka nie
było nigdy pustym frazesem.
Bliskie jej sercu były również
sprawy społeczności lokalnej,
wraz z mężem (także nauczycielem) angażowała się w działalność społeczną. To jej osoba była
inspiracją dla moich życiowych
wyborów.
Chociaż do zawodu nauczyciela trafia coraz więcej
osób przypadkowych, miejmy
nadzieję, że nasze dzieci spotkają tych najlepszych. Tych,
którzy lubią dzieci, dobrze
czują się w ich towarzystwie,
rozumieją, że każde dziecko jest
inne i akceptują tę różnorodność. Udzielają uczniowi
wsparcia, wierzą w jego możliwości i nagradzają nawet najdrobniejszy sukces, co motywuje dziecko do dalszej pracy.
Dzień Edukacji Narodowej to
P. Genowefa Pyziak w otoczeniu zespołu ludowego, który prowadziła wraz z mężem Zygmuntem.
okazja, aby podziękować im za
wsparcie, którego udzielają
Nie można bowiem co innego mówić i co innego czynić, nam w wychowaniu naszych dzieci i wpływ, jaki mają na ich
gdyż traci się wiarygodność. Nauczyciel chcąc odnieść suk- przyszłość. Pamiętajmy też o dawnych wychowawcach, któces wychowawczy, musi stać się wzorem, który można naśla- rych cieszą dowody naszej pamięci: życzenia, odwiedziny,
dować i któremu można wierzyć. Chcąc wpływać na osobo- listy. Zachowajmy pamięć o tych, którzy odeszli. Zapalonym
wość innych, sam powinien być dojrzałą osobowością tzn. zniczem i wiązanką kwiatów okażmy im swój szacunek i
doceniać i akceptować różnorodność, zachęcać do działania wdzięczność.
i dawać wsparcie, być pełnym empatii dla drugiej osoby. PoMałgorzata Nowińska-Zgurska
winien być odpowiedzialnym dorosłym,
posiadać wysokie umiejętności społeczne,
działać jako aktywny obywatel i patriota.
Powinna go także cechować wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny.
Czy tacy nauczyciele w ogóle istnieją?
Patrząc wstecz i analizując swoje osobiste
doświadczenia stwierdzam, że na swojej
edukacyjnej drodze spotkałam ich kilku.
Pierwszym z nich i najukochańszym jest
Pani Genowefa Pyziak, która przed laty
uczyła w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach dzieci klas młodszych. Jej dobroć, cierpliwość, życzliwość i zainteresowanie okazywane każdemu dziecku sprawiały, że wszyscy w klasie czuli się akceptowani i ważni. Mimo, że była osobą delikatną i subtelną, nigdy nie miała problemu
z utrzymaniem dyscypliny w klasie. Cieszyła się takim autorytetem, że nie musiała
podnosić głosu, aby nas zdyscyplinować.
Jej lekcje były interesujące, zawsze doskonale przygotowane, nie mogliśmy narzekać Wraz z przedstawicielkami samorządu uczniowskiego.
wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda
a zapytuje – przeżyje z dziećmi wielkie chwile”. Nauczyciel
powinien być osobą wspierającą tworzenie systemu wartości, przewodnikiem w dokonywaniu wyborów etycznych. Na
pewno przekazywanie wartości w taki sposób, by trafiły do
młodego człowieka, jest trudne. Podstawowym warunkiem
jest tutaj jedność postaw i czynów nauczyciela z tym, co głosi.
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„Jesteœmy 1 klasa”
2010
Uczniowie pierwszej klasy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Bratkowicach uczestniczyli w plebiscycie organizowanym
przez Gazetę Codzienną Nowiny „Jesteśmy 1 klasa” 2010 r.
Pierwszaki z naszej szkoły dzielnie rywalizowały wśród klas
uczestniczących w konkursie z regionu Rzeszowa i okolic. Do
8 grudnia do godziny 24.00 trwało zacięte współzawodnictwo
w rankingu sms-owym. Ostatecznie nasze Pierwszaki zajęły

drugie miejsce z wynikiem 943 oddanych głosów, ustępując
tylko uczniom z klasy 1b ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie, na których oddano 1082 głosy. Nagrodami w konkursie dla poszczególnych klas są:
Klasy z I miejsca otrzymają:
- Pobyt w Aqua Parku w Krakowie
- Pamiątkowe zdjęcie klasowe
- upominki
- zaproszenie na spotkanie finałowe
Klasy z II miejsca otrzymają:
- Pobyt w Parku Miniatur Inwałd
- Pamiątkowe zdjęcie klasowe
- zaproszenie na spotkanie finałowe
Klasy z III miejsca otrzymają:
- Pobyt w Parku Linowym – Stary Piec Hoczew
- Pamiątkowe zdjęcie klasowe
- zaproszenie na spotkanie finałowe
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w
dniu 14 grudnia w Kinie Zorza w Rzeszowie. Jesteśmy bardzo
dumni i szczęśliwi, że nasze dzieciaki mogły osiągnąć taki
wynik. To także dowód na to, że zawsze można osiągnąć sukces, trzeba tylko uwierzyć w siebie i własne możliwości. Bardzo dziękuję w imieniu swoim, naszych uczniów oraz wychowawczyni p. Bogusławy Marek za wielkie zaangażowanie
wszystkich rodziców, uczniów naszej szkoły, naszych przyjaciół i znajomych, a także za wsparcie informacyjne Redakcję
Serwisu Bratkowice.info, która nagłośniła naszą akcję medialnie. Wycieczka wygrana w konkursie będzie wielką frajdą
dla naszych Pierwszaków i będzie dowodem tego, że dzieciaki
z Bratkowic też potrafią być super sympatyczną drużyną.
Joanna Różańska

Pasowanie
na ucznia
19 października br. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła
się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Emocje towarzyszyły pierwszakom już od samego rana. Dzieci
wiedziały bowiem, że za kilka godzin będą zdawały swój
pierwszy poważny egzamin.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Janina Gaweł.
Serdecznie powitała pierwszoklasistów oraz przybyłych na
tę uroczystość ich rodziców. Następnie dzieci rozpoczęły
swój program artystyczny. W trakcie przedstawienia na sali
niespodziewanie pojawiła się zła wróżka, która rzuciła na
pierwszoklasistów zły czar – stały się żółtodziobami. Wtedy
dobra wróżka (zaproszona przez dzieci na tę uroczystość)
obiecała, że zrzuci z nich to zaklęcie, ale przedtem muszą
się one udać do Czterech Pór Roku i sprostać ich zadaniom. Tak więc uczniowie pierwszej klasy (wędrując kolejno do Krainy Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy) musieli pokazać,

że potrafią śpiewać, tańczyć, że posiadają dużą wiedzę, że są
pracowici i w końcu, że bardzo kochają swoją Ojczyznę. Dzieci bardzo rzetelnie wywiązały się ze wszystkich zadań. Dobra wróżka zdjęła z nich zły czar. Wtedy dopiero mogły stać
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się prawdziwymi pierwszoklasistami.
W dalszej części uroczystości wszyscy uczniowie po raz pierwszy założyli granatowe mundurki
i czapki żakowskie. Później nastąpił akt ślubowania na sztandar szkoły
oraz pasowanie na ucznia
klasy I (oczywiście przy
pomocy wielkiego ołówka).
Były też upominki od
Pani Dyrektor, Samorządu Uczniowskiego, Szkolnej Kasy Oszczędności.
Rodzice też nie zapomnieli o swych pociechach. Przygotowali dla
nich wspaniałe prezenty
oraz słodki poczęstunek.
Lucyna Krzanicka

Opowieœci leœnych ludzi
Niezależnie od pory roku, wykonując swoją pracę, spędza w lesie każdego
dnia wiele godzin. Dbając o to szczególne środowisko obserwuje w nim piękno
przyrody, życie jego mieszkańców i zachodzące w nim zmiany.
Pan Leon Olszowy, bo o nim tu mowa
jest pracownikiem służby leśnej w Nadleśnictwie Głogów Młp. Obecnie pracuje
jako leśniczy w Leśnictwie Bugaj w Bratkowicach /Czekaj/. Od 34 lat przemierza leśne drogi, ścieżki i dukty. Poproszony o podzielenie się refleksją na temat bogactwa jakim jest dla nas ludzi
przyroda, tak rozpoczął swoje opowiadanie:
Las jest piękny o każdej porze dnia i
roku. Przepięknym jest budzenie się słońca o poranku nad lasami. To jest niepowtarzalna sytuacja, gdy o brzasku budzi
się dzień i promyki słońca zaczynają przebijać się poprzez konary i gałęzie drzew.
Budzi się życie. Z brzaskiem poranku
budzą się także i ptaki. I co ciekawe, mają
one swój zegar. W poszczególnych godzinach, poszczególne gatunki zaczynają
swój śpiew. Połączenie wschodzącego
słońca, śpiewu ptaków, leśnej muzyki,
jaką jest szum drzew sprawia, że uczestniczymy w fantastyczny, prawdziwym leśnym misterium. To są emocje niepowtarzalne.

Gdy na okładce 15 numeru Ziemi
Bratkowickiej przeczytałem taki cytat:
„Najwspanialsze piękno świata podarował
nam Bóg w kwiatach”, wówczas, nasunęła mi się taka refleksja. Panu Bogu trzeba
dziękować za to, że mamy oczy i uszy.
Oczy, bo możemy obserwować w lesie całe
to misterium, a uszy, bo dzięki nim możemy słuchać plenerowego koncertu na
żywo. Jeśli dołączymy do tego jeszcze zapach ziół tam rosnących, kwiatów, krzewinek, krzewów, żywicy, szyszek, igliwia,
to wówczas pojawia się prawdziwy czar.
Jeżeli szukamy w lesie kolorów, to jesień
jest w nim najpiękniejsza. Buki i czerwone dęby nabierają wtedy rumieńców. Jesiony, klony i brzozy zadziwiają rozpiętością gamy jesiennych barw. Gdy opadają
liście, las szykuje się do zimowego snu.
Sosny, świerki, jodły pozostają jednak zielone. Zimą warto zwrócić uwagę na piękno i kształt koron dębów. U nas, w Bratkowicach te trzy, rosnące nieopodal Nadleśnictwa znane są już kilku pokoleniom.
Wciąż piękne, przyciągają wzrok. Zimą
las zasypia, co nie znaczy, że spacer po
nim nie może być fascynujący. Wiele ludzi
przychodzi tu po zdrowie. Czują się lekko
i świeżo. Dotleniają swój organizm, regenerują siły, by odzyskać spokój i równowagę. Warto zaobserwować w jakim jesteśmy stanie zmęczenia przed wejściem

Leon Olszowy

do lasu i po wyjściu z niego. Z pewnością
wracamy z niego wypoczęci i silniejsi. Przychodzi mi tu na myśl nasz kochany rodak
Jan Paweł II. Podczas każdej pielgrzymki
w Polsce zawsze znalazł czas na kontakt
z przyrodą. Choćby na chwilę chciał pozostać z nią sam na sam. Można było zauważyć jak przeżywał i kontemplował jej
piękno.Gdy 10 czerwca 1997 przyjechał
do Krosna i jako leśnicy składaliśmy mu
(ciąg dalszy na str. 28)

28
(ciąg dalszy ze str. 27)
podarunki, wtedy usłyszeliśmy od niego
słowa, które później były powtarzane
przez wielu: „Dbajcie o naszą ojczystą przyrodę”. On wiedział co mówi, wiedział o co
nas prosi.
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ścieżki edukacyjne i rezerwaty. Świat zazdrości nam tej pięknej przyrody.
Idąc do lasu spróbujmy też w nim
dostrzec ich mieszkańców. Wystarczy zatrzymać się przy kopcu mrówek. Ileż musiały się napracować nad tą piramidą.
Czasem wiele lat musiały poświęcić żeby

Leśna przeprawa.

Te nasze polskie lasy, a w nich lasy
bratkowickie należące do dawnej Puszczy Sandomierskiej, które obejmują powierzchnię ok. 2000 ha są ewenementem.
Są one jednymi z najpiękniejszych w skali
Europy. Możemy się nimi chwalić. Chwalimy się ich jakością, stanem zdrowotności, dojrzałością drzewostanu i jego przebudową. Cieszą nas także: czystość lasu,
nasadzenia, młodniki, uprawy, zwierzyna,

coś takiego skomponować. Nie brak tutaj też „inżynierów budowlanych”, bo na
takie miano bobry z pewnością zasługują.
Bóbr jest zwierzęciem i kieruje się jedynie
instynktem, a jakże zadziwia człowieka.
On tak zbuduje tamę na rzece, że silny
nurt wody nie jest jej w stanie zniszczyć.
Te tamy niejednokrotnie chronią przed
powodzią.
Pracownik służby leśnej to człowiek,

który pracuje 24 godz. na dobę
Zawsze, gdy usłyszę głos syreny, myślę
o lesie. Gdy pada ciężki mokry śnieg przyklejający się do gałęzi, myślę o lesie. Gdy
zbyt mocno wieje wiatr zaraz przypomina
mi się pamiętna wichura z 1987 roku,
która spustoszyła las. Pamiętam jak rozmawiałem wtedy z ówczesnym
ks. proboszczem Stanisławem
Kuryłą, który pytał jak my to odczuwamy, na co wówczas mu odpowiedziałem – to tak jakby ktoś
przyszedł i tą naszą świątynię rozburzył. To boli. Najbardziej jednak boli leśnika, gdy pali się las.
I tu należą się słowa pochwały
dla naszych strażaków za gaszenie leśnych pożarów.
Lasy są piękne i są otwarte dla ludzi. Zadziwia mnie i cieszy, jak ludzie dbaja o Krzyż Milenijny w naszym lesie. Zawsze tam
tyle pięknych kwiatów. Ale możemy się też zawstydzić tym, że
pojawiają się wywożone przez
bezmyślnych ludzi śmieci.
Pan leśniczy długo jeszcze
opowiadał o pięknie lasu. Można było
zamknąć oczy i przenieść się tam na
długą chwilę. Na tym jednak opowiadanie zakończymy, po to, by zachęcić i zaprosić wszystkich tych, którzy dawno
tego miejsca na mapie Bratkowic, jakim
jest las nie odwiedzali.
Z wielką przyjemnością opowieści
wysłuchała
Halina Zawisza

W trakcie dokarmiania.

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 18/2010

29

A

dwentowy Dzień Skupienia Organistów, który odbywał się
w dniu 27 listopada 2010 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie zgromadził ok. 70 organistów z Diecezji Rzeszowskiej oraz ok. 30 słuchaczy Studium Organistowskiego.
Wszystkich przybyłych powitał Diecezjalny Duszpasterz Organistów ks. dr
Andrzej Widak. Po krótkiej wspólnej
modlitwie, ok. godz. 10.00 rozpoczął się
bardzo interesujący wykład poprowadzony przez pedagoga i muzykologa panią
dr Elżbietę Przystasz z Sanoka, zatytułowany „Emisja głosu w praktyce organistowskiej”. Wiele cennych wskazówek
i rad każdy z obecnych z pewnością wziął
sobie do serca. Po wykładzie aula budynku WSD w Rzeszowie ożywiła się
muzyką i śpiewem, bowiem wszyscy
uczestnicy spotkania zostali włączeni do
przygotowań oprawy Mszy św., która
miała odbyć się w kaplicy seminaryjnej
o godz. 12.00. Po zakończonej liturgii,

podczas przygotowanego posiłku, była
okazja do wielu spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń. A liczący ok.100
osób, połączony chór organistów tak zaśpiewał na rozesłanie:
Czekam na Ciebie dobry Boże
Przyjdź do mnie Panie pośpiesz się
Niechaj mi łaska twa pomoże
Chcę czystym sercem przyjąć Cię
Przyjdź do mnie Panie
Mój dobry Boże
Przyjdź i nie spóźniaj się...
Jednym z uczestników spotkania był
piszący te słowa
Józef Pepera – organista

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim Parafianom i Czytelnikom, aby oczekiwany,
Nowo narodzony Chrystus przyniósł
pokój, radość, miłość i nadzieję na
przyszłość.

20-lecie powstania
Kaplicy Cmentarnej

15 października br. minęło 20 lat od
poświecenia i oddania do użytku Kaplicy Cmentarnej w Bratkowicach. Została
ona wybudowana w rekordowym czasie
tj. w przeciągu 53 dni. Jest ona dziełem
wszystkim mieszkańców Bratkowic,
którzy pracowali społecznie nawet po
kilka dni, wykonując wszystkie prace –
począwszy od fundamentów aż po dach.
Byli obecni również przy pracach wykończeniowych. Przypomnę, że rok
1990, to czas budowania demokracji w
Polsce po upadku systemu totalitarnego. Budowa kaplicy i odnowa cmentarza otrząsnęła wieś z marazmu i niemo-

cy. Podsyciła uśpione ambicje i wyzwoliła w ludziach działanie, wlewając w nich
nowe siły do pracy. Wybudowano ją w
roku, w którym obchodziliśmy 50-tą
rocznicę Zbrodni Katyńskiej, o której
wcześniej nie można było mówić.
Dla upamiętnienia tego okresu, na
ścianie obok wejścia do kaplicy została
umieszczona marmurowa tablica o następującej treści: „Kaplica pod Wezwaniem Wszystkich Świętych zbudowana
w 1990 roku. Poświęcona 15.10.1990 r.
dla uczczenia ofiar Katynia – Parafianie Bratkowic”.
Kazimierz Wojton
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Œwiêtymi b¹dŸmy!
Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości,
jeśli tylko będziemy tego chcieli.
(Matka Teresa z Kalkuty)
Uroczystość Wszystkich Świętych
obchodzona w Kościele 1 listopada kieruje nasze myśli w stronę tych, którzy
uczestniczą w chwale i świętości Boga.
Kościół wspomina nie tylko osoby powszechnie znane i otaczane kultem, ale

ukazuje piękno i dobro życia doczesnego. Uroczystość Wszystkich Świętych
ma charakter bardzo radosny. Święci są
bowiem naszymi orędownikami u Boga,
stanowią także przykład, jak trzeba żyć,
aby zrealizować Boże wezwanie – Świę-

Bratkowicki cmentarz.

także wszystkich wiernych zmarłych,
którzy pozostają anonimowi, a o których
możemy mówić: szczęśliwi i święci.
Rozważając te prawdy dostrzegamy, że
byli to ludzie żywi, ludzie tacy sami jak
my, pochodzący z różnych czasów, narodowości, krajów, stanów i zawodów.
To, co ich łączyło, to bezgraniczne zawierzenie Bogu, podążanie za Jego głosem i zgoda na to, by przez nich działał.
To oni doświadczyli, że Bóg, to Ktoś, kto

tymi bądźcie! Sobór Watykański II przypomina, że istnieje „braterska troska” –
patronat wszystkich zbawionych nad ich
braćmi pielgrzymującymi do wieczności. Kult świętych to zatem wyraz aktywnej więzi nieba z ziemią. Ciesząc się ich
szczęściem, wierzymy, że ono będzie
naszym udziałem, gdyż wszyscy zostaliśmy wezwani do świętości.
Człowiek żyjący w serdecznej przyjaźni z Bogiem niczego się nie lęka: ani

teraźniejszości, ani przeszłości, ani przyszłości. W każdy dzień wchodzi z wielką
radością i z wielkim optymizmem. Tak
rozumiana droga wiary staje się drogą
świętości. I do takiej pełni życia Bóg nas
wszystkich zaprasza. Świętość ma bowiem charakter powszechny, jest celem,
który Bóg stawia przed każdym człowiekiem.
Uroczystość Wszystkich Świętych
przypomina nam, że niebo jest naszą
Ojczyzną, do której udali się już wierni
zmarli, których w sposób szczególny
wspominamy 2 listopada w Dzień Zaduszny. Naszą modlitwą i myślami ogarniamy cmentarze całego świata, które
pięknie rozświetlone są świadectwem
prawdy, że każdy, kto wierzył w Chrystusa, mimo że umarł, nadal żyje.
Nie zapominajmy również o nas samych, żmudną drogą podążających do
nieba. Pamiętając słowa Pana: Bądźcie
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz
niebieski (Mt 5, 48), pragnijmy świętości i dążmy do niej. Może jesteśmy jeszcze niedojrzałymi owocami ogrodu Pana
i nie nadajemy się jeszcze do Jego niebieskiej spiżarni. Pozostając na drzewie
życia dojrzewajmy, aby zyskać świętość,
do której jesteśmy powołani. Radości,
sukcesy, praca, zmęczenie, cierpienia
mogą przyczyniać się do naszego uświęcenia, jeśli tylko tego pragniemy i o to
się staramy...
Stojąc nad grobami naszych bliskich
zmarłych spoczywających na naszym
cmentarzu parafialnym, z pewnością niejednemu z nas trudno było oprzeć się
myśli, że wielu spośród nich zasługuje
na miano świętego.
Agnieszka Wojturska

Pamiêtamy...
W kilka dni po Uroczystości
Wszystkich Świętych odwiedziliśmy
grób śp. Ks. Stanisława Szylaka, który spoczywa w Tyrawie Wołoskiej.
Modlitwa i symboliczny znicz
były wyrazem naszej pamięci o kapłanie, który był wśród nas przez
wiele lat.
Redakcja
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Z dala od zgie³ku œwiata
Czego szukałem w tym oddalonym od mojego domu o blisko 3000 km miejscu? Na jakie pytania chciałem
sobie odpowiedzieć tam, gdzie w tak przejmująco wyrazistej formie zderzają się trzy żywioły: ziemia, woda i powietrze, gdzie tak ostro odczuwalna jest nieprzekraczalność wyznaczonych przez naturę granic, gdzie niewzruszona
stałość skał, poddawana jest niszczącym cierpliwie zmiennym żywiołom, a czas odmierzany jest z przeraźliwą
nieuchronnością, przez uderzające o skały fale.
Tak pytał samego siebie po powrocie z Ursa de Cabo – otoczonej skałami, trudno dostępnej portugalskiej
plaży Oceanu Atlantyckiego, najbardziej wysuniętego na zachód miejsca Europy Krzysztof Pisarek.
Ten niezwykły artysta uprawiający sztukę fotografii i grafiki nawet z najdalszych podróży powraca właśnie
tutaj, do Bratkowic, gdzie od roku 1997 mieszka na stałe wraz ze swoją rodziną – żoną Martą i synem Szymonem.
W cyklu zawierającym czarno-białe fotografie wykonane aparatem analogowym artysta ukazał piękno Ursy i
tajemnicę skał, wody, powietrza i światła, stawiając przy tym kolejne retoryczne pytania:
Czy w szmerach i refleksach natury można odnaleźć jeszcze sens obrazu? Czy można dać wyraz temu co niewyrażalne, pokazać to co niewidzialne? Czy z dala od cywilizacyjnego zgiełku można dotrzeć jeszcze do istoty rzeczy?
Na łamach naszego kwartalnika prezentowaliśmy twórczość wielu naszych rodzimych artystów. Dziś pragniemy ukazać postać twórcy z wielkim dorobkiem w dziedzinie fotografii i grafiki.
Krzysztof Pisarek urodził się w Rzeszowie w 1955 roku. W latach 1973-1978 studiował na Wydziale Grafiki
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W latach 1981/1982 odbył studia w Hochschule fuer
Angewandte Kunst w Wiedniu.
Chcąc przybliżyć naszym czytelnikom postać twórcy, a także kierując się chęcią poznania jego artystycznej
drogi życiowej, poprosiłam pana Krzysztofa o odpowiedź na kilka pytań.

– Panie Krzysztofie, czy artysta uzyskuje odpowiedzi na tak pięknie przez
siebie zadane, zamieszczone powyżej
pytania?

nolegle od samego początku mi towarzyszyła. Zauważyłem, że mam w sobie jakiś rodzaj fotograficznego postrzegania rzeczywistości i to też często wykorzystywałem w moich grafi-

– Nie wiem czy wszyscy twórcy, ale
ja często stawiam sobie takie pytania
mając świadomość, że jednoznacznej
odpowiedzi na nie uzyskam. Poprzez stawianie pytań szukamy jakby swojego
miejsca, poddajemy ustawicznie swoją
twórczość wewnętrznej krytyce.
– Dlaczego fotografia i grafika? Kto
lub co sprawiło, że uprawia Pan właśnie ten rodzaj sztuki?
– Moja mama jest artystką malarką.
Wychowywałem się w artystycznej tradycji i kontakt ze sztuką, siłą rzeczy,
miałem od dziecka. To w jakiś sposób
mnie ukierunkowało. Kontakt ze
sztuką był czymś naturalnym i oczywistym. W którymś momencie życia po
prostu stwierdziłem, że chciałbym być
artystą. A dlaczego grafika? Wydawało mi się, że jest to forma najbardziej
mi odpowiadająca, w której mogę się
najlepiej wypowiedzieć. Podejmując
studia wybrałem wydział grafiki i jak
się okazało ten wybór był trafny. Natomiast co do fotografii, ona jakoś rów-

Krzysztof Pisarek

kach. Teraz jednak wypowiadam się
głównie w fotografii. Kończąc studia
robiłem dyplom z grafiki warsztatowej
i projektowej. Był to cykl grafik poświęcony zagadnieniu odbicia lustrzanego, a także opracowanie graficzne
wybranej przeze mnie książki.
– Czy jest coś, co lubi pan fotografować szczególnie?

– Albo jest to moje najbliższe otoczenie, czyli dom, mieszkanie, rodzina,
innymi słowy wszystko to, co się wokół
mnie dzieje i wydarza lub natura, w której szukam niekoniecznie widoków w
sensie krajobrazów, tylko tego, co jest jej
istotą. Tak jak w przypadku zdjęć z Ursy.
Mimo że zewnętrznie jest to krajobraz,
ale szukałem w nim czegoś głębszego.
– O artystach często mówi się, że to
samotnicy, zamykający się w swoim
świecie sztuki. Swoje prace po powrocie z Ursy poświęcił pan swojej mamie
i pamięci swojego ojca. Żonie dziękował pan za wsparcie i pomoc przy tworzeniu tego projektu. Syn jak wiem poszedł w ślady ojca. Jest artystą. Czy dla
artysty posiadanie rodziny jest wartością dodatkowo inspirującą do pracy?
– W moim przypadku zdecydowanie
tak. Należę do artystów, którzy czerpią
inspirację z obserwacji najbliższego otoczenia. Starałem się opowiadać o sobie,
ale i o najbliższych mi osobach. To zawsze znajdywało bardziej lub mniej odbicie w grafice czy fotografii. Jestem
dosyć mocno osadzony w rodzinie i w
bardzo realnym oglądzie rzeczywistości.
(ciąg dalszy na str. 32)

36
(ciąg dalszy ze str. 31)
Nasze rodzinne więzi są dosyć ścisłe. Syn
także zajmuje się fotografią. Ukończył
Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i
Teatralną w Łodzi. Mamy więc bardzo
fajny rodzaj kontaktu, wspólną płaszczyznę do rozmów. Mogę się z tego tylko
cieszyć. Zresztą te artystyczne tradycje
są w naszej rodzinie znacznie szersze bo
zarówno mój wujek, teść, brat jak i kuzyn kończyli Akademię Sztuk Pięknych,
więc myślę, że te podobne wrażliwości
też powodują, że więzi są trwałe.
Moja mama ani mnie, ani mojego
brata nigdy do niczego nie namawiała.
Wybraliśmy swoją drogę życia sami. I ja
podobnie nie ingerowałem w wybory
mojego syna. Myślę, że zdolności i sposób patrzenia na świat są w jakimś stopniu zakodowane i przekazywane.
– Które z pana dotychczasowych
prac mają dla pana szczególne znaczenie?
– Jest taki cykl grafik, w którym wykorzystana jest także fotografia. Nosi on
nazwę „Album rodzinny”. Są tutaj jakby
ponakładane zdjęcia moje i mojego syna,
który miał wówczas około pięciu lat. Jest
to rodzaj swoistego zapisu wydarzeń z
okresu kiedy syn wzrastał. Obserwowanie tego było dla mnie ogromną radością. Jeżeli chodzi o fotografię, to za
ważny uważam cykl „Ursa”. Było to bowiem dla mnie szczególne przedsięwzięcie i przeżycie.
– Studenci Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie prowadzi pan zajęcia z fotografii, cenią pana
za pasję i powagę z jaką traktuje pan
fotografię. Jak sami mówią – w każdej
naszej pracy stara się odnaleźć coś pozytywnego, coś, co motywuje nas do większych
starań. Uczy nas, że fotografia jest sztuką
wymagającą wrażliwości i umiejętności
obserwacji.
– Posiadając jakiś bagaż doświadczeń
mogę się tym z nimi dzielić. Nie na zasadzie suchej wiedzy. Sztuka jest specyficzną dziedziną. Tutaj samo rzemiosło,
które też jest ważne i trzeba go uczyć,
nie wystarczy. Za każdym zdjęciem, obrazem powinno iść jakieś przesłanie, informacja. To jest rodzaj komunikacji z
drugim człowiekiem. Umiejętność obserwowania i odnajdywania w rzeczywistości jakichś istotnych wartości jest niezbędna. Staram się to przekazać w róż-
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nego rodzaju zadaniach, korektach, ale
także i w rozmowach. Mam nadzieję, że
w jakimś stopniu mi się to udaje.
– Czy zechciałby pan odpowiedzieć
na jedno z pytań postawionych kiedyś
przez samego siebie, a brzmiało ono
następująco: Czy uwolniwszy się na
chwilę od artystycznych trendów i mód
można odzyskać szczerość (radość) i
bezinteresowność tworzenia?
– Artyści wszystkich dziedzin sztuki
są uwikłani też w nazwijmy to rynek sztuki. Działają w jakimś otoczeniu. Mamy
świadomość tego, co się w sztuce aktualnie wydarza, co jest tzw. „trendy” i na
topie. W każdym jakieś tam pokusy drzemią. Trzeba mieć ten przysłowiowy
dzwonek alarmowy, żeby kontrolować,
czy to co robimy, jest rzeczywiście szczere i autentyczne. Są to takie wewnętrzne
dylematy twórców.
– Panie Krzysztofie, czy osiedlenie
się w Bratkowicach, wybudowanie na
skraju lasu przytulnego, drewnianego
domu, w którym panuje magiczna atmosfera i wyczuwalne ciepło, pochodzące nie tylko od kominka, to też
ucieczka od cywilizacyjnego zgiełku
świata? W jednym z wywiadów powiedział pan – las, który jest blisko mojego
domu, który od lat penetruję, jest wciąż w
sferze moich zainteresowań. Co pan miał
na myśli mówiąc te słowa?
– Po lesie bardzo często chodzę. On
jest cały czas inspirujący. W lesie nie szukam, nazwijmy to, ładnych widoków.
Interesują mnie w nim bardziej detale,
rzeczy widziane z bliska. Można cały
czas obserwować w nim zmienność natury, jej cykliczność, rodzenie się i umieranie. Są to sprawy jakby podstawowe,
ale jak jest się blisko tego i ma się z tym
częsty kontakt, to można poczynić bardzo ciekawe obserwacje. Powoli rodzi
się w związku z tym, jakiś cykl prac, ale
jest on jeszcze w sferze projektów. Mam
w lesie miejsca ulubione, też je fotografuję. Zmieniają się one w zależności od
pogody, światła, pór roku itp. Warto to
w swoim dzienniku odnotowywać. Las
to nieustanne natchnienie. Trzeba w nim
patrzeć do góry, w dół i wokół siebie. Do
lasu trzeba iść bezinteresownie.
– Jeszcze przed kilku laty, w letnie
wieczory, można było usłyszeć dobiegające spod lasu dźwięki muzyki bluesowej...

– Istotnie. W tej przestrzeni odbywały się koncerty, małe wydarzenia muzyczno-plastyczne, na które przyjeżdżali nasi przyjaciele i artyści, można by
powiedzieć, z całego świata. W Bratkowicach czuli się dobrze. Byli wręcz zachwyceni tą okolicą.
– Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Wigilijny wieczór to dla każdego z nas czas szczególny. Czy zamierzają państwo spędzić go kameralnie,
czy też w poszerzonym gronie?
– W ubiegłym roku wigilię spędzaliśmy u mojego brata. W tym roku całą
rodzinę zapraszamy do naszego domu.
– Dziękując za poświęcony czas, w
imieniu swoim i redakcji, chcę wyrazić
przekonanie o tym, jak bardzo ważnym
pośród zgiełku tego świata jest uwiecznianie przez artystę piękna, które tkwi
w ludziach, miejscach, rzeczach – po
prostu w życiu.
Rozmawiała Halina Zawisza

Ważniejsze wystawy twórcy:
* Ogólnopolska Wystawa Grafiki Zachęta, Warszawa 1981
* 14 Międzynarodowe Biennale Grafiki
w Ljubljanie, Jugosławia 1981
* „Fotos aus Bregenz”, Bregenz, Austria
1983
* 10 i 11 Międzynarodowe Biennale
Grafiki w Krakowie, 1984,1986 (wyróżnienie honorowe)
* „Wobec wartości” – ogólnopolski konkurs na grafikę, Muzeum Diecezjalne,
Katowice 1986
* „Vier Graphiker aus Rzeszów“, Hamburg, Niemcy 1990
* Inter-Kontakt-Grafik, Praga, Czechy
1995
* 19 Malarzy Instytutu Sztuk Pięknych
UR, Galeria Pryzmat, Kraków 2005
Wystawy indywidualne:
* Rzeszów BWA (z Renatą NiemirskąPisarek) 1981
* Rzeszów BWA (z Renatą NiemirskąPisarek) 1994
* Rzeszów Galeria Fotografii Miasta
Rzeszowa (z Szymonem Pisarkiem)
2008
* Lubeka, Niemcy Galeria DEFACTO
ART (z Szymonem Pisakiem) 2009
Od 2004 roku prowadzi zajęcia z fotografii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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Poczta w Bratkowicach.

Ludzie i historia
Za datę narodzin w Polsce poczty, nych pomieszczeniach i był to urząd VII
jako sformalizowanej instytucji publicz- klasy. Nowym kierownikiem został
nej uważa się 18 października 1558 Cioch Mieczysław, który mieszkał w buroku, kiedy to król Zygmunt August dynku gdzie mieściła się poczta. Dorę„ustanowił stałe połączenie pocztowe czycielem wówczas był Siekierzyński
między Krakowem a Wenecją przez Wie- Stefan, który obsługiwał całe Bratkowideń, za pomocą poczty, czyli koni roz- ce. Wymiana Ładunku odbywała się w
stawnych”. Powołana przez Zygmunta urzędzie pocztowym w Trzcianie koło
Augusta poczta miała służyć przede Rzeszowa. Dowożono go raz dziennie
wszystkim utrzymaniu stałych kontak- furmanką przez konwojentów Grędysę
tów dyplomatycznych i gospodarczych Franciszka i Zająca Stanisława. Tak
z innymi krajami europejskimi.
działo się do roku 1949. W styczniu tego
Instytucja ta od owych czasów prze- roku został utworzony drugi rejon, a dochodziła różne koleje losu. Nie jest moją ręczycielem został Zając Stanisław. W
intencją przybliżanie całej jej historii.
1950r. na własną prośbę zwolnił się kieJako najstarszy z żyjących byłych pra- rownik urzędu a jego funkcję przejęła
cowników Poczty Polskiej w Bratkowi- Mitrenko Stefania, która na tym stanocach, chciałem przypomnieć losy nasze- wisku pracowała do października 1952r.
go Urzędu Pocztowego. Wszystko to, co Po jej odejściu urząd przejął doręczyciel
zapamiętałem i co słyszałem z opowiadań starszych mieszkańców Bratkowic zamieszczam poniżej.
Gdy jeszcze w Bratkowicach nie było poczty,
przesyłki pocztowe dowożono do Mrowli, do domu
Siekierzyńskich, który
stoi do dnia dzisiejszego.
Mieściła się tam wówczas
poczta. Nie było listonoszy, a przesyłki pocztowe
do Bratkowic były dowożone do wójta Jana Szalonego w Sitkówce, skąd
adresaci sami je odbierali.
Urząd Poczty w Bratkowicach został założony podczas okupacji w roku 1942
i mieścił się w budynku
Karoliny Cieślowej w Sitkówce (obecnie dom Piotra Zagrodnika). Pierwszym Naczelnikiem był
Zygmunt Cieśla. Praco- Były budynek poczty.
wał tam wówczas jako kierownik Henryk Fura z
Piasków. Pierwszym doręczycielem zo- z Trzciany Zając Tadeusz. W tym czasie
stał Loen Rzepka, który w lipcu 1944 poczta mieściła się nadal w prywatnym
roku zginął w walkach partyzanckich. Po domu, pomieszczenia były małe, ciemwyzwoleniu zginął również Naczelnik ne i skromnie wyposażone. RozmówniZygmunt Cieśla. Urząd Pocztowo-Tele- ca z aparatem telefonicznym wisiała na
komunikacyjny nadal mieścił się w daw- ścianie w korytarzu. W tym czasie było

tylko jedno połączenie z Rzeszowem, nie
było żadnego abonenta miejscowego.
Pierwszy telefon w Bratkowicach został
założony na początku lat pięćdziesiątych
w Nadleśnictwie w centrum, drugi w
Gromadzkiej Radzie Narodowej, a trzeci w leśniczówce na Czekaju, z którego
korzystało również Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Wiertnicze Przemysłu Naftowego. Czwarte połączenie miała Szkoła Podstawowa Nr 1, a piąte Ośrodek
Zdrowia mieszczący się w Domu Ludowym. Od 1955 roku Urząd pocztowy
przeniesiono do Domu Ludowego. W
roku 1960 został on przeniesiony do pomieszczeń z wejściem od strony północnej, gdzie obecnie mieści się centrala telefoniczna i pomieszczenia banku. W
lipcu 1965 roku wybuchł pożar, podczas

którego uległa zniszczeniu siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej oraz Poczta.
Tymczasowo poczta została przeniesiona do dawnych pomieszczeń do tzw. Cie(ciąg dalszy na str. 34)
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(ciąg dalszy ze str. 33)
ślówki. W tym też okresie
ciężko zachorował doręczyciel Siekierczyński Stefan i
przeszedł na rentę inwalidzką. Od 15 lipca 1958 roku
został przyjęty na stanowisko
doręczyciela piszący te słowa
Rogala Stanisław. Wymiana
ładunku odbywała się dwa
razy dziennie za pomocą furmanek, którymi powozili
Grendysa Franciszek i Kwoka Gabriel. Sytuacja z dostarczaniem ładunku zmieniła się
w momencie otwarcia linii autobusowej, która przejęła konwój ładunków. Po remoncie
Domu Ludowego poczta również tam powróciła, tym raRok 1948. Stefan Siekierzyński wręcza pocztę.
zem do nowych pomieszczeń
z wejściem od strony południowej. Mia- odszedł naczelnik Zając Tadeusz, jego
ła już dwa pomieszczenia. Jedno dla do- etat przejęła pani Krystyna Wdowik. W
ręczycieli drugie dla naczelnika, oraz tym też roku został przeprowadzony remalutką rozmównicę z aparatem telefo- mont urzędu, którego wygląd zachował

cja Chmaj i Malgorzata Wdowik (obecnie Bednarz). Na tych stanowiskach w
latach 1983-1995 jako telefonistki pracowały również panie Maria Przywara,
Krystyna Wojton, Genowefa Kwoka,
Dorota Kutacha, Stanisława Bober,
Bożena Orzech.
Z chwilą powstania bloku mieszkalnego przy Państwowym Gospodarstwie
Rolnym, poczta otrzymała dodatkowego doręczyciela, którym został Reguła
Józef. Nastąpiła też zmiana rejonizacji
dla pozostałych doręczycieli. Rogala
Stanisław otrzymał stronę zachodnią,
Anna Ząbczyk wschodnią, a Józef Re-

Pani Naczelnik Krystyna Wdowik, córka Stefana Siekierzyńskiego. Lata 70-te.

nicznym na ścianie. Była też niewielka
poczekalnia.
Drugiego lutego 1970 roku Bratkowice zostały odcięte od świata przez duże
opady śniegu i silny wiatr. Zaspy śnieżne pozbawiły możliwości transportu nie
tylko poczty. Wykorzystali to złodzieje i
w nocy okradli urząd pocztowy. Zginęło
wówczas ok. 30 tysięcy złotych. Był to
całodzienny utarg ze sklepów i poczty.
Nie było wtedy na poczcie kasy pancernej, jedynie metalowa kasetka przytwierdzona do podłogi, co dla złodziei stanowiło łatwy łup.
15 lipca 1976 roku na emeryturę

się do końca istnienia poczty w Bratkowicach. Wejście było od strony wschodniej. W środku znajdowała się lada z
dwoma okienkami do obsługi klientów,
wydzielona zamknięta rozmównica,
magazynek na druki, paczki i kasę pancerną oraz pomieszczenie dla doręczycieli. W 1981 roku na emeryturę odszedł
starszy doręczyciel Stanisław Zając na
jego miejsce przyjęto Annę Ząbczyk. W
tym okresie zostało podłączonych dużo
nowych abonentów nie instytucji ale i
prywatnych domostw. Od maja 1983
roku poczta pracowała już do godziny
18.00. Przybyły też dwie pracownice Ali-

Leon Rzepka – pierwszy doręczyciel.

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 18/2010
guła Zastwie, Zapole, Dąbry, blok PGR,
Skworczę i Blich.
W 1984 roku odeszły na urlop macierzyński Przywara Maria i Bednarz
Małgorzata, a na ich miejsca przyszły
Wojton Krystyna i Kwoka Genowefa. W
listopadzie 1986 roku zmarł nagle doręczyciel Reguła Józef na jego miejsce
przyjęto Opielę Stanisława. W 1988 r.
po długiej chorobie przeszła na emeryturę Krystyna Wdowik – naczelnik, a
zastępstwo pełniła Krystyna Wojton. W
tym samym roku zrezygnował z pracy
Opiela Stanisław. Na jego miejsce przyszedł Słowik Jan. W czasie wykorzystywania urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich pracowali na zastępstwach doręczyciele. Bułatek Jan (sołtys), Kwoka Wojciech, Kwoka Marian,
Zawadzki Stanisław, Zawadzki Zbigniew, Kutacha Stefania, Fura Jan, Lis
Józef, Kwoka Jan, Majda Janina, Jachcik Dominik, Przywara Mieczysław. W
1995 roku zlikwidowano dotychczasową
centralę telefoniczną, a 68 abonentów
otrzymało połączenia z nowej centrali
automatycznej, wraz ze wszystkimi chętnymi mieszkańcami Bratkowic. Z tego
powodu zostały zwolnione dwie telefonistki Chmaj Alicja i Kwoka Genowefa.
Z dniem 29.02. 1996r. Anna Ząbczyk
przeszła na emeryturę, a na jej miejsce
został przyjęty Kazimierz Grędysa.
Z dniem 31 grudnia1996r. po przepracowaniu 40 lat na poczcie przeszedłem na emeryturę. Naczelnikiem nadal
była Krystyna Wojton, która w 2004 r.
wraz z doręczycielem Janem Słowikiem
przeszli na zasiłek przedemerytalny. Od
tego momentu na poczcie zaczęła się
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Stanisław Zając wrzucający list do skrzynki przy starej wikarówce.

reorganizacja. Dyrekcja zaczęła szukać
oszczędności. Oddział pocztowy zaczął
pracować na pół etatu. Obecnie w Bratkowicach nie ma już poczty. Jej główna
siedziba znajduje się w Świlczy, a w naszej miejscowości pozostał jedynie punkt
pocztowy.
Stanisław Rogala
Od Redakcji:

Pracownicy poczty w Bratkowicach w latach 90-tych.

Wszystkim pracownikom poczty w
Bratkowicach, którzy na przestrzeni lat
poświęcali swoje siły i zdrowie przemierzając wiele kilometrów bratkowickich
dróg i ścieżek, aby dostarczać nam przeróżne wieści z kraju i ze świata, wyrażamy dziś wdzięczność. Niejednokrotnie
dźwigając ciężkie przesyłki, niezależnie
od pory roku i panującej pogody, byli zawsze na czas, bo wiedzieli, że na nich oczekujemy.
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Młodość
– czas dany
i zadany
Międzynarodowy Dzień Studenta,
który obchodzony jest corocznie 17 listopada upamiętnia
m.in. wydarzenia, które miały miejsce w roku 1939, kiedy to
studenci w Pradze wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciwko wtargnięciu nazistów na terytorium ich państwa. Protest został krwawo stłumiony, a 1200 studentów trafiło do
obozów koncentracyjnych. Dwa lata później kongres International Students Council, by upamiętnić tragiczne praskie
wydarzenia, ustanowił 17 listopada Międzynarodowym
Dniem Studenta. Dzisiaj obchodzi go ponad 60 państw na
świecie. To specjalna okazja, aby studenci mogli wyartykułować swoje problemy, zamanifestować swoje poglądy m.in.
dot. równości w dostępie do edukacji, swobody wyrażania
poglądów, zaprotestować przeciwko łamaniu praw człowieka itp.
W Polsce coraz więcej o obchodach tego dnia słyszymy,
ale nie jest to jakieś huczne świętowanie. W naszej tradycji
swoistym świętem żaków są organizowane wiosną, niemal
przez wszystkie uczelnie wyższe Juwenalia, które są pochwałą
młodości, zabawy i radości.
Październik zaś, to miesiąc, w którym jak Polska długa i
szeroka w murach uczelni wyższych i świątyniach podczas
uroczystych inauguracji roku akademickiego rozbrzmiewa
hymn Gaudeamus Igitur (... Radujmy się, więc, dopókiśmy
młodzi).
Tak też działo się w bieżącym roku akademickim 2010/
11.
Dla naszej redakcji ten październikowy czas jest okazją
do złożenia najlepszych życzeń wszystkim studentom z Bratkowic zdobywającym wiedzę na rozlicznych uczelniach w
kraju i poza jego granicami. Rozpoczynali swoją edukację w
jednej z trzech bratkowickich szkół. Jest ich wielu. Tylko w
bieżącym roku akademickim 2010/2011 w czterech największych uczelniach rzeszowskich odnotowaliśmy następujące
liczby czynnych studentów z Bratkowic. I tak w:
Politechnice Rzeszowskiej – 69
Uniwersytecie Rzeszowskim – 59
Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu – 30
Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania – 15
Dziś prezentujemy kilkoro z nich studiujących na wymienionych wyżej uczelniach:

Patrycja Pado
Politechnika Rzeszowska, dwa kierunki: Biotechnologia, Informatyka
Pasjonuje się tworzeniem grafiki vexelowej, chętnie czytuje literaturę anglojęzyczną, lubi przeglądać japońskie czasopisma o modzie.

Monika Przywara
Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Administracja.
Chętnie czytuje literaturę fachową z
dziedziny prawa oraz administracji, a
także literaturę faktu. W wolnych chwilach zajmuje się fotografią, lubi uprawiać
sport (siatkówka). Interesuje się też
ochroną przyrody.
Karolina Kosecka
Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Filologia rosyjska ze spec. j. rosyjski, j. angielski w biznesie
Zainteresowania: Języki obce, pływanie, literatura.
Agata Król
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji,
kierunek: Administracja publiczna
Zainteresowania: film – w szczególności polskie komedie, ciekawa książka, słuchanie dobrej muzyki w gronie
przyjaciół.
Hubert Marcinek
Politechnika Rzeszowska, kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Zainteresowania: motoryzacja, kolekcjoner szczególnych klasycznych samochodów i motocykli, które w wolnych
chwilach restauruje. Uczestnik wielu
zlotów i wyścigów.
Paweł Hejning
Politechnika Rzeszowska, kierunek:
Budownictwo
Zainteresowania: sport (piłka nożna), zawodnik LKS Bratek Bratkowice
Bartłomiej Hejning
Politechnika Rzeszowska, kierunek: Inżynieria Środowiska
Zainteresowania: sport (siatkówka)
Wszystkim młodym i ambitnym żakom gratulując decyzji
podjęcia studiów chcemy powiedzieć:
Bądźcie wytrwali w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu
swoich talentów. Nie zapominajcie jednak, że ten czas to czas
waszych najlepszych młodych lat. Czas dany i zadany. Korzystajcie z niego mądrze, a mądrością swą i wiedzą, mamy nadzieję, dzielić się będziecie ze środowiskiem, z którego wyszliście. Bratkowice na was liczą!
Redakcja
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Pewnoœæ wyboru
Komunikacja drogą elektroniczną – przez Internet – staje
się bardzo powszechna. Coraz więcej ludzi z takiej formy komunikacji korzysta. Dzięki niej rozmawiam z Anitą Lis – bratkowiczanką, która od kilku lat mieszka, studiuje i pracuje we
Włoszech. Dzieli się z nami swoim doświadczeniem, wspomnieniami i spostrzeżeniami.
Być może wielu bratkowiczan przebywa za granicą, lecz zdecydowana większość nie jedzie tam by się uczyć, ale od razu
podjąć pracę. Anita zaczęła od edukacji i nadal ją kontynuuje.
Uzyskane wykształcenie coraz bardziej ugruntowuje jej pozycję społeczną i zawodową oraz daje coraz większe możliwości.
– Na jakim etapie swojego życia zaczęłaś myśleć o wyjeździe za granicę?
– O możliwości podjęcia studiów za
granicą zaczęłam myśleć jeszcze na etapie nauki w liceum.
– Co było tego powodem?
– Pomyślałam, że ukończenie dobrej
uczelni za granicą da mi lepsze perspektywy na przyszłość. Nie bez znaczenia
była też chęć poznania innego stylu życia,
innej kultury.
– Co było twoim głównym celem i
czy trudno Ci było podjąć decyzję o wyjeździe?
– Kiedy zdecydowałam się na wyjazd,
głównym celem było zdanie egzaminu
wstępnego i indeks wybranej uczelni w
Mediolanie. Wybrałam Włochy, ponieważ często tam wyjeżdżałam na wakacje, trochę już znałam kraj, znałam język
włoski na tyle żeby myśleć o zdawaniu
egzaminów wstępnych. Gdy przeanalizowałam wszystkie za i przeciw, decyzję
podjęłam z łatwością.
– Gdy już zapadła ostateczna decyzja, to jakie działania musiałaś podjąć?
– W 2002 roku Polska nie była krajem UE konieczne więc było uzyskanie
wizy studenckiej. Musiałam pojechać do
Instytutu Kultury Włoskiej w Warszawie,
aby uzyskać pozwolenie na zdawanie
egzaminu wstępnego na Państwowym
Uniwersytecie w Mediolanie. Następnie
załatwiałam formalności w Minister-

Anita Lis

stwie Spraw Zagranicznych. Ostatni
punktem był Konsulat Włoski, w którym musiałam się starać o uzyskanie
wizy studenckiej.

i obrona pracy magisterskiej. Czeka
mnie również zdanie egzaminu państwowego uprawniającego do wykonywania
zawodu.

– Czy ciężko było Ci się zaaklimatyzować w nowym otoczeniu? Jeżeli tak,
to co było tego powodem?

– Czy wiążesz swoją dalekosiężną
przyszłość z tym miejscem?

– Zaaklimatyzowałam się właściwie
od razu. Włosi są przyjaznym i otwartym narodem. Zwłaszcza w kręgach akademickich można spotkać osoby, również wielu cudzoziemców, dzięki którym
łatwiej odnaleźć się w nowym kraju i środowisku.

– W obecnej chwili nie mam sprecyzowanych planów dotyczących dalszej
przyszłości. Nie wykluczam pozostania
tu na stałe lub podjęcia pracy w innym
dużym mieście we Włoszech, być może
za jakiś czas wrócę do Polski.
– Czy tęsknisz za rodziną i Bratkowicami i czy są Ci nadal bliskie?

– Czym się obecnie zajmujesz?
– W chwili obecnej jestem studentką
V roku Farmacji na Państwowym Uniwersytecie w Mediolanie. Równocześnie
pracuję w Instytucie Medycyny Estetycznej i Dermatologii na 1/2 etatu, zajmuje
się również wykonywaniem tłumaczeń.
– Jakie masz osiągnięcia (edukacyjne, zawodowe itp.)?
– W 2006 roku ukończyłam Wyższe
Studia Językowe – specjalność język angielski i hiszpański na Państwowym
Uniwersytecie w Mediolanie, uzyskując
tytuł dottore. Od 2007 roku jestem wpisana na listę tłumaczy języka włoskiego
w Konsulacie RP w Mediolanie.
– Jakie masz plany na chwilę
obecną?
– Najbliższa przyszłość to napisanie

– To oczywiste, że tęsknię za rodziną
i „starymi kątami”, staram się przyjeżdżać do domu jak najczęściej, chociaż
nie jest to łatwe.
– Co chciałabyś powiedzieć młodym
ludziom, którzy stoją przed takim wyborem, którego ty musiałaś kiedyś dokonać?
– Żeby dokonać podobnego wyboru
trzeba mieć absolutną pewność, przeanalizować dokładnie koszty pobytu za granicą, ocenić swoje możliwości językowe
itp. Niestety stypendia są niskie i czasem trzeba na nie dosyć długo czekać.
Jeśli ma się wątpliwości, to lepiej odłożyć wyjazd i dobrze się zastanowić.
Gorąco i serdecznie pozdrawiam
moich Rodaków i życzę wszystkim spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Rozmawiała Beata Krupa
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Przy głosie przew. KGW Maria Nowożeńska.

Andrzejkowa
biesiada
Stało się już tradycją, że
Koła Gospodyń z Gminy Świlcza spotykają się razem na
wspólnej biesiadzie andrzejkowej.
Co rok odbywa się ona w innej miejscowości. W tym roku jej gospodarzem
było Koło Gospodyń Wiejskich w Bratkowicach. Na biesiadę do Sali Domu
Strażaka w dniu 20 listopada br. przybyły członkinie wszystkich kół i zaproszeni goście, wszyscy z małżonkami. Swoją
obecnością zaszczycili nas:
- przewodnicząca Gminnego Zarządu
Koła Gospodyń w Świlczy pani Zofia
Sagan
- prezes OSP w Bratkowicach pan Mieczysław Leja
- prezes TMZB w Bratkowicach pan Tadeusz Pięta
- prezes LZS „Bratek” Bratkowice pan
Andrzej Piórkowski
- dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Świlczy pan Tadeusz Pachorek. Wszystkich bardzo gorąco i serdecznie
powitała przewodnicząca KGW w Bratkowicach pani Maria Nowożeńska.
Biesiadnikom fantastyczną zabawę zapewniła orkiestra z Bratkowic.
W trakcie jej odbywało
się wiele konkursów
przygotowanych przez
prowadzącego zabawę
wodzireja. Nikt się nie
nudził, nikt też nie był
głodny, bo stoły były suto zastawione
wspaniałym wiejskim jadłem. Zabawa
trwała do samego rana i dostarczyła
wszystkim wielu przeżyć i emocji.
W imieniu Zarządu Koła Gospodyń
Wiejskich w Bratkowicach składamy
serdeczne podziękowania wszystkim organizacjom społecznym z Bratkowic,
które współpracują z naszym Kołem,
życząc Im w Nowym 2011 Roku wszystkiego najlepszego oraz dalszej współpracy dla dobra Bratkowic.
Zarząd KGW

Wszyscy świetnie się bawili.

Biesiadowanie.

Przygrywał zespół z Bratkowic.
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Przedwyborcze zebranie wiejskie
Czwarte zebranie wiejskie, które w całości zdominowała
tematyka wyborcza, odbyło się w dużej sali Domu Strażaka w
niedzielne południe 7 października br. Zainteresowanie wyborami samorządowymi było niewielkie. Otwarcia zebrania
dokonał sołtys Ryszard Franczyk,
który przedstawił sprawozdanie za
okres poprzedniego kwartału. Następnie głos zabrał poseł na sejm
RP – Stanisław Ożóg, który zachęcał wszystkich do udziału w wyborach wskazując na wagę i znaczenie każdego oddanego głosu. Obecny na sali wójt gminy Wojciech
Wdowik ponownie kandydujący na
tę funkcję, podziękował wszystkim
za dotychczasową współpracę,
zwracając się z prośbą o poparcie
jego kandydatury. Po nim zaprezentowali się i swoje programy poszczególni kandydaci. Z Bratkowic
swoje kandydatury do Rady Gminy zgłosili:

Przemawia Wójt Gminy.

Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości
1. Ciszewski Krzysztof
2. Homa Cecylia
3. Kiszka Urszula
4. Pięta Małgorzata

Do Sejmiku Województwa Podkarpackiego:
1. Pijar Waldemar (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Uczestnicy zebrania wysłuchali poszczególnych wystąpień
kandydatów, po czym zadawali im konkretne pytania doty-

Kandydaci zajęli
pierwszy rząd.

czące naszego środowiska m.in. o poprawę stanu
lokalnej służby zdrowia (rozbudowa i remont
Ośrodka Zdrowia w Bratkowicach, zatrudnienie
jeszcze jednego lekarza rodzinnego, lekarzy specjalistów), o remonty dróg, chodników, rowów,
spółki pastwiskowe itp.
Zainteresowanie wyborami samorządowymi,
czyli bezpośrednim wpływem na sprawy dziejące
się najbliżej nas, okazuje się być niewielkie. Świadczy o tym m.in. frekwencja na zebraniu wiejskim.
Pomimo rozlicznych reklam, ulotek, plakatów, potencjalny wyborca nieufnie podchodzi do propozycji zmian zawartych w programach poszczególnych
kandydatów. Trzeba jednak korzystać z przywilejów jakie daje nam demokratyczne państwo i wybrać swoich najlepszych przedstawicieli. Trzeba i
należy to zrobić, by potem nie narzekać.
Redakcja

Komitet Wyborczy Wyborców Gminna Wspólnota Samorządowa
1. Bednarz Andrzej
2. Leja Mieczysław
3. Pięta Tadeusz
4. Piórkowski Andrzej
Do Rady Powiatu Rzeszowskiego:
1. Słowik Wojciech (KW Polskie Stronnictwo Ludowe)
2. Wojton Kazimierz (KW Prawo i Sprawiedliwość)

I kogo tu wybrać?
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MARKETING POLITYCZNY
A WYBORY SAMORZ¥DOWE
W NASZEJ GMINIE

Marketing polityczny to dziedzina
młoda nie tylko w Polsce ale i na świecie. O jego powstaniu i rozwoju zadecydowały trzy czynniki: upowszechnienie
telewizji, wykorzystanie badań opinii
publicznej oraz wprowadzenie reklam na
ulicach i w środkach masowego przekazu. Według książki Co to jest marketing
polityczny? marketing polityczny to: „zespół technik wykorzystywanych do stworzenia odpowiedniego obrazu kandydata wśród jego elektoratu, wypromowania jego osoby, wyróżnienia go spośród
rywali i uzyskania maksymalnej ilości
głosów przy jak najmniejszym zużyciu
środków”. Marketing jest najistotniejszym elementem kampanii wyborczej i
obejmuje wszystkie działania, które
zmierzają do precyzyjnego określenia i
promocji konkretnej oferty wyborczej.
Jego istotą jest przekonanie obywateli do
swojej koncepcji politycznej. Plakat, ulotka polityczna, a
później prasa są
najstarszymi narzędziami wykorzystywanymi
przez polityków,
ale nie mogą
równać się z mediami elektronicznymi. Narzędziami, które
upowszechniły
marketing polityczny są mass
media,
czyli
przede wszystkim telewizja, radio, prasa i Internet.
Profesjonalna polityka,
coraz bardziej upodabnia się
do biznesu. Różnica polega
na tym, że tu sprzedawanym
produktem są ludzie lub
idee, a środkiem płatniczym
wyborcze głosy. Można
uznać, za nieuczciwe, że wybory wygrywa osoba, która
nie jest tak naprawdę najlepsza, a jedynie najlepiej rozre-

klamowana. Jednak z drugiej strony najlepszy kandydat powinien mieć najskuteczniejszy sztab ludzi, którzy prowadzić
będą dla niego marketing polityczny.
Jest wiele sposobów na poprawę swych
szans w wyborach, przy czym możliwość
korzystania z nich uzależniona jest zazwyczaj od ilości przeznaczonych pie-

naszą okolicę. Jednak najczęściej wykorzystywaną formą promocji politycznej
były ulotki. Broszury zaskakiwały swoją
formą (m.in. w postaci listu, książeczki
czy wizytówki), dobrą jakością papieru
oraz tekstem pisanym językiem potencjalnego wyborcy. Kandydaci zastosowali kampanię „door to door”, która polega na bezpośrednim wręczaniu ulotek
przez samych kandydatów lub ich pełnomocników. Uśmiech oraz uściski dłoni towarzyszące temu zjawisku zawierają
silny ładunek emocjonalny, który wywołuje sympatię wśród elektoratu. W Polsce ten rodzaj kampanii pojawił się po raz pierwszy w wyborach samorządowych z 1998
r. Nie zapomniano również, że
XXI wiek to era mass mediów.
Wielu startujących w wyborach
założyło swoje strony interne-

Piotr Szczurek

niędzy.
Kandydaci naszego regionu postawili m.in. na różnej wielkości plakaty i bannery, które zalewały całą

towe, dzięki
którym nie tylko mogliśmy
poznać program wyborczy, ale również życie prywatne i rodzinę kandydata. Zauważalne były także wywiady
udzielane w lokalnej prasie, radiu oraz
telewizji.
Istotnym czynnikiem gwarantującym
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sukces w wyborach jest niewątpliwie wizerunek prezentowany przez kandydatów. Mało kto wie, że jednym z elementów, które doprowadzają do zwycięstwa
kandydatów w wyborach jest m.in. odpowiedni dobór garderoby. Warto wspomnieć tu chociażby o wykorzystywaniu
koloru niebieskiego, (np. kolor koszuli), który jest kolorem maryjnym, symbolem Unii Europejskiej i szanującego
się urzędnika. Dobrze się kojarzy i nie
jest tak oficjalny jak kolor biały. Dobrym
zabiegiem marketingowym było wystąpienie przez jednego z kandydatów w
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stroju strażackim, ponieważ osoba strażaka budzi zaufanie społeczeństwa, przez
co automatycznie inaczej ją postrzegamy.
Marketing polityczny w coraz większym stopniu wpływa na obraz kampanii wyborczych. W Polsce ma on
ogromną przyszłość, ponieważ wciąż jest
rynkiem niezagospodarowanym. Doświadczenia demokracji zachodnich pokazują, w jaki sposób adaptować zasady
marketingu handlowego na potrzeby
polityki. Kandydaci z naszego regionu
wykazali się dobrą znajomością marke-

tingu politycznego, jego narzędzi i technik, którymi się posługuje. Aby marketing polityczny był jeszcze sprawniej wykorzystywany warto poznać jego możliwości oraz skorzystać z coraz częściej
dostępnych szkoleń z tej tematyki, na
których można nauczyć się wykorzystywać potencjał jaki niosą ze sobą współczesne media.
PS. Autorka artykułu jest studentką III
roku Europeistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Wybraliœmy nowych samorz¹dowców
gminy, powiatu i województwa
Od trzech tygodni, a w przypadku komitetów wyborczych
partii politycznych – od czterech – w naszej gminie, powiecie,
jak i w całej Polsce toczył się ciężki bój o głosy wyborców.
Tegoroczne wybory do samorządów lokalnych odbywały się w
wyjątkowo trudnej sytuacji. Światowy kryzys, następujące po
sobie dramatyczne wydarzenia w Polsce m.in. katastrofa smo-

Gdzie g³osowaliœmy?
Uprawnieni do głosowania pełnoletni mieszkańcy z numerów nieruchomości od 1 do 430 i od 740 do 825 głosowali
w obwodzie nr 10, natomiast mieszkańcy z numerów nieruchomości od 431 do 739 w obwodzie nr 11. Uchwałą Zebrania Wiejskiego obydwa obwody mieściły się po raz pierwszy w
Zespole Szkół w Bratkowicach. Również lokale wyborcze po
raz pierwszy otwarte były w nowych godzinach, od 8.00 do
22.00 (dawniej 6 – 20)

Prawie 70% g³osów na „tak” trzeciej kadencji
wójta Wojciecha Wdowika
Dokładnie 69,73% czyli 3912 oddanych głosów na terenie
gminy Świlcza opowiedziało się za kandydaturą Wojciecha
Wdowika ubiegającego się o trzecią kadencję. Przeciw było
30,27% czyli 1698 głosów.
leńska czy powodzie, a także wyjątkowo krótki czas na przeprowadzenie kampanii wyborczych spowodowały wzrost nienawiści w świecie polityki i przyczyniły się także do coraz
silniejszych podziałów w społeczeństwie.

No i siê zaczê³o...
Także w Bratkowicach nietrudno było zauważyć podziały,
ogólnie panującą nerwowość i wrogość zarówno wśród mieszkańców jak i samych kandydatów i ich komitetów. Kandydaci,
czy to do Rady Gminy czy do Rady Powiatu lub Sejmiku Podkarpackiego rzucili się do walki o władzę, przypominając prawie dawnych średniowiecznych rycerzy, walczących o swoją
białogłowę. Różniła ich jednak broń, bo miejsce miecza zajęły
plakaty, banery, tablice i setki kilogramów ulotek. Te 3 tygodnie to także dyskusje, rozmowy i negocjacje mające na celu
przekonanie wyborcy do swojej racji i oddanie głosu na daną
osobę. W całych Bratkowicach, w każdym zakątku miejscowości zrobiło się „kolorowo” od wiszących plakatów i banerów.

W Bratkowicach na „tak” było 1023 głosy, czyli 18,24% w
skali gminy, na „nie” 492 (8,77%).
Zaznaczyć trzeba, że głosowaliśmy na „tak” lub „nie” z
uwagi na brak kontrkandydatów.
(ciąg dalszy na str. 42)
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(ciąg dalszy ze str. 41)

Nie wezmę udziału w wyborach
Głosów:

– 15%
– 463

Walka o mandaty do Rady Gminy...
W walce o mandaty do Rady Gminy na terenie Gminy
Świlcza powstało cztery Komitety Wyborcze. Kandydatów z
Bratkowic wystawiły: „Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość” oraz „Komitet Wyborczy Wyborców Gminna Wspólnota Samorządowa”.
Obydwa komitety zgłosiły po czterech kandydatów. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że podczas V kadencji Rady
Gminy, trwającej w latach 2006-2010 podjęto uchwałę dotyczącą zwiększenia z 3 do 4 mandatów przypadających dla Bratkowic. I tak:
- „KW Prawo i Sprawiedliwość” zarejestrował następujących
kandydatów:
1. Ciszewski Krzysztof,
2. Homa Cecylia,
3. Kiszka Teresa Urszula,
4. Pięta Małgorzata
- „KWW Gminna Wspólnota Samorządowa” zarejestrował
następujących kandydatów:
1. Bednarz Andrzej,
2. Leja Mieczysław,
3. Pięta Tadeusz,
4. Piórkowski Andrzej.
Wyniki głosowania do wiadomości publicznej podane zostały w godzinach porannych w powyborczy poniedziałek, gdy
na drzwiach lokali wyborczych wywieszono protokoły komisji. Ważnym źródłem informacji był też Serwis www.Bratkowice.info.

Czy wyniki sondażu potwierdziły się w głosowaniu? Owszem tak, ale w przypadku tylko dwóch kandydatów. Pozostali kandydaci otrzymali prawie jednakową liczbę sondażowych
głosów.

Kto wygra³?
Rozkład ważnych głosów w dwóch obwodach do głosowania na kandydatów do Rady Gminy
KW Prawo i Sprawiedliwość:
kandydat
1. Ciszewski Krzysztof
2. Homa Cecylia
3. Kiszka Urszula Teresa
4. Pięta Małgorzata

okręg nr 10
207 +
159 +
122 +
90
+

KWW Gminna Wspólnota Samorządowa:
1. Bednarz Andrzej:
127 +
2. Leja Mieczysław:
179 +
3. Pięta Tadeusz:
117 +
4. Piórkowski Andrzej:
172 +

Wcześniej, bo już od 01.11.2010 r. godz. 14.33 do
19.11.2010 godz. 17.54 na stronie Serwisu trwał sondaż przedwyborczy, w którym internauci odpowiadali na pytanie: Którą
osobę z danego komitetu wyborczego popierasz w walce o
stanowisko radnego w Radzie Gminy Świlcza w wyborach 21
XI 2010r.? Oto wyniki sondażu:
Bednarz Andrzej
– 24%
Leja Mieczysław
– 22%
Pięta Tadeusz
– 7%
Piórkowski Andrzej
– 6%
Ciszewski Krzysztof
– 7%
Homa Cecylia
– 6%
Kiszka Urszula
– 8%
Pięta Małgorzata
– 5%

okręg nr 11
294 = 501
205 = 364
102 = 224
192 = 282

227
246
125
159

=
=
=
=

354
425
242
331

Zatem w Radzie zostają radni kończącej się kadencji: K.
Ciszewski i C. Homa, a dołączają do nich nowo wybrani A.
Bednarz i M. Leja. Jak widać powyżej, walka toczyła się o
każdy głos mieszkańców. Wyborcy podzielili mandaty po równo na dwa komitety.
W głosowaniu do Rady Gminy łącznie oddano 1531 głosów ważnych (dane dla dwóch obwodów) [521+1010]. Liczba uprawionych osób do głosowania 3354 [1208+2146].
Frekwencja wyborcza w głosowaniu do Rady Gminy wyniosła w Bratkowicach 45,64% [1531/3354 x 100%].

Do Rady Powiatu te¿ nie by³o ³atwo...
O mandat do Rady Powiatu z okręgu numer 4 obejmującego gminę Świlcza walczyli także mieszkańcy Bratkowic. Byli
to: Wojton Kazimierz (KW Prawo i Sprawiedliwość), Słowik
Wojciech (KW Polskie Stronnictwo Ludowe), Szczurek Piotr
(KW Platforma Obywatelska), Lewicka Beata (KW Sojusz
Lewicy Demokratycznej) i Wałach Artur Piotr (KW Sojusz
Lewicy Demokratycznej).
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Rozkład głosów na kandydatów do Rady Powiatu z Bratkowic:
kandydat
suma głosów z obwodów nr 10 i nr 11
Wojton Kazimierz
– 707
Słowik Wojciech
– 300
Szczurek Piotr
– 94
Lewicka Beata
– 15
Wałach Artur Piotr
– 14
Kazimierz Wojton z Bratkowic, Tadeusz Pachorek ze
Świlczy i Adam Dziedzic z Trzciany to wybrani kandydaci do
Rady Powiatu z gminy Świlcza.

Sejmik Wojewódzki
Niestety nie będziemy mieć w nim reprezentanta Bratkowic, bowiem Waldemar Marian Pijar startujący z listy KW
Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskał odpowiedniej liczby głosów. Jednak w Bratkowicach zdobył ich bardzo dużo, bo aż
1168. W całym powiecie rzeszowskim, łańcuckim i leżajskim
(jednocześnie okręgu wyborczym) zdobył ich 4529, co daje
1,09% wszystkich głosów.

Frekwencja, jak na wybory samorz¹dowe,
zadawalaj¹ca
W Bratkowicach frekwencja wyniosła 46,17%
W obwodzie do głosowania nr 10:
• uprawnionych do głosowania było 2146 osób,
• wydano 1012 kart do głosowania,
• oddano 1011 głosów ważnych.
Frekwencja wyborcza w tym obwodzie wyniosła 47,15%

W obwodzie do głosowania nr 11:
• uprawnionych do głosowania było 1208 osoby
• wydano 546 kart do głosowania,
• oddano 546 głosów ważnych.
Frekwencja wyborcza w tym obwodzie wyniosła 45,19%
Frekwencja wyborcza dla gminy Świlcza wyniosła 47,42%
Oficjalne wyniki Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już we wtorek 23 listopada br.
Na podstawie danych PKW opracował Dominik Bąk

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Bratkowic za głosy
oddane na mnie w wyborach samorządowych. 21 listopada
po raz pierwszy startowałem w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zaufaniem obdarzyło mnie ponad 4500 osób – mieszkańców naszego regionu, w tym blisko 1100 z samych Bratkowic.
O Państwa głosy zabiegałem z ostatniego miejsca listy
Prawa i Sprawiedliwości, dlatego uzyskany wynik uważam
za duży sukces.
Pragnę podziękować mieszkańcom naszej wsi za tak liczne poparcie.
Bez względu na to, jak potoczy się moja dalsza droga
zawodowa, deklaruję wszelką możliwą pomoc dla rozwoju
Bratkowic oraz całej gminy.
Z najlepszymi życzeniami na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok.
Waldemar Pijar

Powiat po wyborach
W poniedziałek 29 listopada 2010 r. odbyła się I sesja
IV kadencji Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której
nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze na radnych. Następnie odbyły się wybory
na przewodniczącego Rady. Przewodniczącym Rady został Stanisław Obara. Na wiceprzewodniczących wybrano
Tadeusza Chmiela i Jerzego Bednarza. Na Starostę Rzeszowskiego radni ponownie wybrali Józefa Jodłowskiego,
a na wicestarostę Marka Sitarza. Wspomnę, że powiat rzeszowski utworzony został w 1999 roku w ramach reformy
administracyjnej. W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie (Dynów), gminy miejsko-wiejskie (Błażowa, Boguchwała, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Tyczyn),
gminy wiejskie (Chmielnik, Dynów, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko), miasta (Dynów, Błażowa, Boguchwała, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Tyczyn). W skład powiatu nie wchodzi Rzeszów,
ponieważ jest miastem na prawach powiatu, czyli powiatem grodzkim i w nim znajdują się instytucje powiatu.
Dziękuję mieszkańcom Bratkowic oraz Gminy Świlcza za udział w wyborach i oddanie głosu na moją osobę.
Życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości łask w Nowym 2011 Roku.
Z poważaniem Radny Powiatu Rzeszowskiego
Kazimierz Wojton
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Sylwetki nowo wybranych samorz¹dowców
na lata 2010-2014
Wójt Gminy Œwilcza:

Wdowik Wojciech
– lat 47, żonaty, dwoje dzieci, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, doktor nauk rolniczych. W latach 1994 –
2001 zastępca Wójta Gminy Świlcza, od 2001 roku Wójt
Gminy Świlcza. W 2007 roku został Wójtem Podkarpacia.

Radni do Rady Gminy:

1. Krzysztof Cieszewski
– lat 51, żonaty, troje dzieci, wykształcenie średnie. Prowadzi
działalność gospodarczą. Przewodniczący Stowarzyszenia Aglomeracji rzeszowskiej. Radny Rady Gminy Świlcza w latach
2006-2010. Od 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy.

2. Cecylia Homa

– lat 43, mężatka, troje dzieci, wykształcenie średnie. Studentka
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracuje w
Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie gdzie jest specjalistą
pielęgniarstwa. Radna Rady Gminy Świlcza w latach 2006-2010.
Program wyborczy KWW Prawa i Sprawiedliwość
Inwestycje drogowe:
- położenie asfaltu na drodze strategicznej do zastawia II
- wykonanie odwodnienia i wyasfaltowanie drogi gminnej Skworcza – Blich
- wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 551 od Cieniaków w kierunku Czekaja
- kompleksowe oczyszczenie i udrożnienie rowów oraz przepustów przydrożnych jako element strategii przeciwpowodziowej
- modernizacja drogi Bratkowice – Kupno w sytuacji pojawienia
się możliwości pozyskania środków pozabudżetowych Gminy
Świlcza.
Inwestycje oświatowe:
- rozbudowa Zespołu Szkół w Bratkowicach wraz z nową salą
gimnastyczną
- rozbudowa Sali gimnastycznej przy SP nr 2 wraz z remontem
boiska sportowego
- termomodernizacja przy budynku SP nr 3
- wymiana ogrodzenia przy budynku Przedszkola Publicznego
oraz odnowienie elewacji.
Inwestycje sportowo-rekreacyjne:
- poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości Bratkowice
poprzez modernizację zalewu i doprowadzenie mediów
- zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu ścieżek spacerowo-rowerowych pomiędzy Bratkowicami, Trzcianą i Błędową
Zgłobieńską w ramach aktywizacji prozdrowotnej.
Pozostałe:
- przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
- stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju firm i przedsiębiorstw w celu umożliwienia im tworzenia nowych miejsc pracy
- wykonanie darmowego dostępu do sieci internetowej na terenie
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całych Bratkowic
- współpraca z organizacjami społecznymi, klubem sportowym
GUKLA Korzeniowski.pl, LZS Bratek Bratkowice, Gminne
Centrum Kultury w Trzcianie
- pozyskiwanie środków unijnych pod inwestycje
- pozyskiwanie i wprowadzenie inwestora na wschodnią część
parku dworskiego
- wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka.

3. Mieczysław Leja
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- remont nawierzchni drogi wraz z wykonaniem chodnika do
szkoły nr 2 na Czekaju do końca wsi oraz na Piaskach
- rozbudowa i unowocześnienie bazy dydaktycznej szkół
- energiczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w
ruchu drogowym związanym z rozpoczętą budową autostrady
- pogłębienie przydrożnych rowów oraz udrożnienie przepustów w celu skutecznego odprowadzenia wód podczas ulewnych deszczów
- modernizacja drogi Bratkowice-Kupno
- wspieranie rozwoju i działalności organizacji społecznych i
kulturalnych (OSP, TMZB, KGW)
- pomoc ludziom potrzebującym i znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej
- wdrożenie planu zagospodarowania przestrzennego ze wskazaniem zabudowy mieszkaniowej
- aktywna działalność na rzecz ochrony środowiska
- stworzenie właściwej infrastruktury wokół zalewu rekreacyjnego dla umożliwienia cywilizowanego wypoczynku
- nawiązanie współpracy z gminami: Głogów Młp. i Kolbuszowa oraz Lasami Państwowymi w celu rozwoju turystyki na
terenach przyległego do Bratkowic kompleksu leśnego.

Radny do Rady Powiatu:
Kazimierz Wojton

– lat 48, żonaty, troje dzieci, wykształcenie wyższe. Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach, działacz społeczny. Pracuje w firmie „Restol”, gdzie prowadzi zagadnienia z ochrony pracy.

4. Andrzej Bednarz

– lat 59, żonaty, czworo dorosłych dzieci. Wykształcenie średnie, uprawnienia górnicze (kierownik zakładu). Radny Powiatu trzech kadencji (przewodniczący Komisji Budżetowej),
społecznik od 1980 r.

– lat 46, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie. Redaktor kwartalnika „Ziemia Bratkowicka”, działacz społeczny.
Pracownik księgowości firmy „Orlen”.
Program wyborczy radnych gminnych z KWW
Gminna Wspólnota Samorządowa
- pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na inwestycje
drogowe, oświatowe i sportowo-rekreacyjne

Gratulując wyżej wymienionym sukcesu wyborczego życzymy Im, aby działając na rzecz środowiska lokalnego zawsze byli
wierni swoim ideałom, wartościom patriotycznym, kulturowym
i poprzez swoją pracę przyczyniali się do jak najpełniejszego
rozwoju swej małej ojczyzny jaką są Bratkowice i Gmina Świlcza. Życzymy Im wytrwałości w okazywaniu szacunku dla każdego, kto zwróci się do nich z prośbą o pomoc w rozwiązaniu
problemu. Umiejętność słuchania to ważna cecha.
W imieniu Redakcji zapraszamy ich już dziś do współpracy z naszym kwartalnikiem. Czytelnicy zapewne z niecierpliwością oczekiwać będą bieżących informacji odnośnie spraw
ich bezpośrednio dotyczących.
Redakcja
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Nowa
Rada
Gminy
W dniu 01.12.2010 r. odbyła się
pierwsza sesja nowo wybranej Rady
Gminy Świlcza. Sesję w tym dniu poprzedziła msza św., odprawiona w kościele
parafialnym w Świlczy, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Antoni Czerak. Wszystkim przekazał najszczersze

Msza św. w kościele parafialnym w Świlczy.

gniew Powroźnik, Ryszard Kłos, Mateusz Zawiślak – Świlcza, Eugeniusz Misiuda – Woliczka, Janusz Kawa – Bzianka, Damian Trela – Dąbrowa, Cecylia
Homa, Krzysztof Ciszewski, Mieczysław Leja, Andrzej Bednarz – Bratkowice.

znaczył najmłodszego wiekiem radnego
Damiana Trelę. Każda osoba składając
ślubowanie kończyła je słowami „ślubuję” „tak mi dopomóż Bóg”. I tak po części oficjalnej nastąpiły wybory na przewodniczących Rady Gminy oraz przewodniczących poszczególnych komisji.
Przewodniczącym Rady Gminy VI
kadencji został Krzysztof Ciszewski
(Bratkowice). Jego zastępcami zostali:
Ryszard Kłos (Świlcza), Rak Janusz
(Trzciana)
Przewodniczący poszczególnych komisji:
Komisja Rewizyjna – Zbigniew Powroźnik (Świlcza)

Gratulacje składa wójt Wojciech Wdowik.

gratulacje. W homilii zwracał On uwagę
o dobre i mądre rządy w gminie, troskę
o ludzi biednych, o polepszenie bytu
mieszkańców. We mszy św. udział wzięli: wójt gminy Wojciech Wdowik, z-ca
wójta Wiesław Machowski, radny powia-

Po mszy św. wszyscy udali się do siedziby Urzędu Gminy Świlcza, gdzie o
godz. 10.30 w sali posiedzeń najstarszy
wiekiem radny Daniel Bednarz otworzył
VI Sesję Rady Gminy Świlcza. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Nasz redakcyjny kolega Andrzej Bednarz odbiera zaświadczenie potwierdzające wybór.

I sesja Rady VI kadencji.

tu Tadeusz Pachorek, sołtysi okolicznych miejscowości i nowo wybrani radni gminy w osobach: Daniel Bednarz –
Mrowla, Jerzy Stokłosa, Janusz Rak –
Trzciana, Agata Mendelowska – Wójcik,
Tomasz Salach – Rudna Wielka, Zbi-

Pani Renata Miś-Żurek wręczyła
wszystkim radnym zaświadczenia potwierdzające wybór. Kolejnym punktem
tej uroczystej sesji było złożenie ślubowania przez radnych i wójta. Do odczytania tekstu ślubowania senior rady wy-

Komisja Planowania Gospodarczego i
Budżetu – Mieczysław Leja (Bratkowice)
Komisja Rolnictwa, Handlu Usług –
Tomasz Salach (Rudna Wielka)
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i
Porządku Publicznego – Agata Mendelowska-Wójcik (Rudna Wielka)
Komisja Mandatowo-Regulaminowa –
Mateusz Zawiślak (Świlcza)
Wstępnie zapowiedziano termin
drugiej sesji pod koniec grudnia. Głównym tematem jej będzie budżet gminy.
Andrzej Bednarz
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Dwa pytania do...
... Wojciecha Wdowika, wybranego po raz trzeci na stanowisko
Wójta Gminy Œwilcza
1. Jaki obraz gminy, a w niej największej
miejscowości, jaką są Bratkowice, jawi
się panu w roku 2015? Odpowiedź na
tak futurystycznie postawione pytanie,
mamy nadzieję, nie będzie dla pana jedynie kwestią uruchomienia wyobraźni.
Pytamy przecież osobę z bagażem doświadczeń i konkretnych planów na przyszłość, posiadającą realny i bezpośredni wpływ na zmiany tu zachodzące.
2. Ludzie to największy kapitał. Co pomyślał pan, gdy po wyborach popatrzył
pan na skład nowo wybranej Rady Gminy, a później, gdy spotkał się pan z tymi,
którzy obdarzeni zaufaniem społecznym, mają za zadanie, wsłuchując się w
głos swoich lokalnych wspólnot, zmieniać ich oblicze?
Przede wszystkim na wstępie chciałbym podziękować mieszkańcom naszej
gminy za udział w wyborach samorządowych i poparcie mojej osoby na stanowisko Wójta Gminy Świlcza. Myślę, że nie
zawiodę osób, które oddały na mnie głos,
a w swoim działaniu przez kolejną kadencję uda mi się przekonać te osoby, które
były przeciwne mojej kandydaturze. Za
pośrednictwem kwartalnika Ziemia Bratkowicka chcę również pogratulować
nowo wybranym radnym z Bratkowic na
VI kadencję, a są nimi Andrzej Bednarz,
Mieczysław Leja – Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu, a także Cecylia Homa i Krzysztof Ciszewski, który ponownie został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza.
Wracając do pytania, powiem że aktualnie na terenie Gminy Świlcza prowadzone są inwestycje o znaczeniu strategicznym dla całego regionu Podkarpacia. Budowana jest autostrada A-4 łącząca Unię Europejską z terenem Ukrainy,
odcinek drogi S-19 północ – południe
od węzła z drogą E-4 w Świlczy do węzła
Rzeszów Zachodni w Mrowli. Podpisana jest umowa na modernizację linii kolejowej Rzeszów Sędziszów Młp. Prędkość pociągów na tym odcinku wynosić
będzie 160 km/h. Do Krakowa będzie
można dojechać w 1h i 15min.
Jeżeli do tego dodamy, że w miejscowości Bratkowice będzie wjazd na auto-

stradę tzw. bramki i miejsce obsługi podróżnych ze stacjami paliw i barami szybkiej obsługi, to wygląda to obiecująco.
Na pewno pracę znajdzie wielu mieszkańców Bratkowic.
Zaawansowane są także prace projektowe związane z budową IKEA w
Świlczy. Te inwestycje na pewno zmienią oblicze i wygląd Gminy Świlcza w
ciągu kolejnych 4 lat.
Bratkowice przez ostatnie lata wiele
się zmieniły. Wspomnę choćby nowoczesne przedszkole, szkoły, budynek
OSP, parkingi, drogi, chodniki. To wielka zasługa ludzi, społeczników, mieszkańców Bratkowic, którzy tą rzeczywistość tworzą i zmieniają. Mogę powiedzieć, że Bratkowice w 2015 roku będą
jeszcze piękniejsze, bo przecież zostanie
zakończona budowa stadionu sportowego. Na tak zmodernizowanym, nowoczesnym stadionie będą mogły odbywać się
rozgrywki piłkarskie, lekkoatletyczne
oraz różnego rodzaju imprezy plenerowe. Powstający, piękny zabytkowy park
podworski z alejkami, ławeczkami,
oczkiem wodnym i inny atrakcjami zachęci z pewnością do odpoczynku i relaksu. Kolejnym wyzwaniem jest rozbudowa Zespołu Szkół w Bratkowicach.
Powiększy się ona o segment dydaktyczny, administracyjny oraz pełnowymiarową salą gimnastyczną.
Na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami Bratkowic zgłoszony był pomysł
budowy domu dla ludzi starszych, schorowanych potrzebujących stałej opieki
medycznej. Są takie możliwości i widzę
potrzebę utworzenia takiego obiektu właśnie w Bratkowicach, w największej miejscowości naszej gminy. Do tego celu będę
przekonywał zarówno radnych z Bratkowic jak i z pozostałych miejscowości.
Chciałbym na zakończenie powiedzieć, że marzą mi się Bratkowice piękne
wyglądem swoich domów, z czystymi ulicami i chodnikami, miejscami do wypoczynku, gdzie na każdym kroku widzę ludzi zadowolonych i uśmiechniętych, gdzie
nie będzie wandalizmu, niszczenia przystanków i zwykłego chamstwa, a ludzie dla
siebie będą życzliwi. Głęboko w to wierzę, bo przecież Bratkowice przez ostatnie lata zmieniły się nie do poznania.

Podam taki przykład. Ostatnio byłem na jubileuszu 100-letnich urodzin
mieszkanki Bratkowic. Przyjechał do
swojej mamy na urodziny ze Stanów
Zjednoczonych po 15 latach nieobecności syn. Jechał od Czarnej Sędz., do rodzinnego domu jest na Piaskach. Przejechał Bratkowice, zatrzymując się w
Mrowli przy informującym znaku drogowym. Jak mówi, wrócił ponownie pod
kościół w Bratkowicach i jeszcze raz
powoli szukał swojego rodzinnego
domu. To co dla nas, mieszkańców naszej gminy wydaje się naturalne, dla ludzi przyjeżdżających po latach, to obraz
Polski, która zmienia się nie do poznania. Tak się dzieje w dużych miastach,
gminach i wioskach. Mam nadzieję, że
obraz naszej gminy, w tym Bratkowic,
będzie zmieniał się w najbliższych latach
tylko na lepsze.
Odpowiadając zaś na pytanie drugie,
nasuwa mi się następująca myśl. W ostatnich wyborach wygrała młodość. Pokazało to inne podejście do samych wyborów.
Postawiono na nowoczesność, wykorzystanie informatyki, komputerów, telefonii
komórkowej, języka trafiającego do młodych mieszkańców. Wybory do Rady
Gminy pokazały, że ludzie oczekują
zmian. Na piętnastu radnych, dziewięciu
z nich, to ludzie nowi, w zdecydowanej
większości młodzi i wykształceni. Społecznego poparcia często nie dostali ludzie z
doświadczeniem, wieloletni samorządowcy, zasłużeni dla swoich miejscowości i
gminy. Nie będę oceniał co było przyczyną
ich porażki, ale pozwólcie, że za Waszym
pośrednictwem tym radnym, z którymi
przez długie lata pracowałem gorąco i serdecznie podziękuję. Myślę że ich doświadczenie i wiedza będą wykorzystane przez
nowych radnych. Co do nowej rady, w swoim działaniu nie kieruję się przynależnością polityczną, zawsze współpracuję z
tymi, którzy mają chęć i pomysły do działań na rzecz drugiego człowieka i naszej
gminy. Jestem bardzo ciekawy nowych,
świeżych pomysłów młodych ludzi, którzy patrzą z innej perspektywy na otaczający nas świat. Myślę, że pomysłów i chęci
do pracy nowym wybranym radnym na VI
kadencję nie zabraknie.
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Dwa pytania do...
Parafrazuj¹c ostatnio popularne, medialne zapytanie, pytamy
kolejnego rozmówcê, którym jest Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Œwilczy z siedzib¹ w Trzcianie, Pan Adam Majka:
1. Co z tą kulturą...? Co w Gminie Świlcza działo się z nią na przestrzeni mijającego, 2010 r., a czym chciałby się
Pan pochwalić?
2. Czy remont budynku Filii GCK (byłego Domu Ludowego) w Bratkowicach
to zapowiedz ożywienia kultury w naszej pięknej miejscowości, liczącej ok.
4300 mieszkańców.
Gminne Centrum Kultury w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie jest placówką samorządową powołaną Uchwałą Rady
Gminy Świlcza Nr XXXVII/236/2005
z dnia 30 sierpnia 2005 r. Działalność
merytoryczną ośrodek rozpoczął w styczniu 2006 roku.
GCK jest miejscem spotkań kolejnych pokoleń miłośników sztuki i hobbystów skupionych w licznych zespołach
artystycznych, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, gdzie mogą realizować
swoje potrzeby i aspiracje kulturalne.
To także miejsce prowadzenia wielu
form kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników i społecznych animatorów kultury, aktywizowania i promowania działalności środowiskowej w
województwie.
W ramach działalności statutowej
GCK organizuje corocznie kilkadziesiąt
imprez artystycznych, oświatowych i
rozrywkowych, z których sześć o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a w stałych formach pracy – zespołach, kołach i klubach zainteresowań oraz stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, skupiających około
250 osób z terenu całej gminy. Udziela
też pomocy terenowym placówkom
oświaty i stowarzyszeniom oraz pełni
pieczę nad amatorskim ruchem artystycznym oraz „żywymi” jeszcze przejawami autentycznej kultury ludowej.
I tu odpowiem na pytanie pierwsze,
co z tą kulturą? Przy Gminnym Centrum
Kultury działa 11 różnych zespołów artystycznych. Jednym z najliczniejszych
jest grupa KOLORET z Bratkowic sku-

piający ponad 80 dzieci i młodzieży tylko z tej jednej miejscowości w czterech
grupach wiekowych. Jest to grupa zajmująca się nowoczesnymi formami tanecznymi i ruchowymi. Kierownikiem i
instruktorem grupy jest Pani Ewa Chmaj
pracownik GCK (1/2 etatu). W październiku Zespół Pieśni i Tańca „PUŁANIE” poszerzył się o kolejną grupę
wiekową (klasy szkoły podstawowej IIII) i w sumie zespół tworzy 112 osób w
czterech grupach wiekowych. Kierownikiem artystycznym choreografem jest
Pani Krystyna Szczerbiak. Działają również trzy kapele ludowe „MAŁA OLSZA”, „OLSZA” i „MUZYKANTY”.
Kierownikiem kapel jest Pan Roman
Olszowy. Pod kierownictwem Pan Andrzeja Świstary działa również grupa
obrzędowa w skład której wchodzą ludzie dorośli, wielu z nich to wychowankowie Państwa Marii i Józefa Dziedziców z Trzciany, animatorów kultury, ludzi którzy kochali folklor, założycieli
Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca,
który w 1984 roku otrzymał najwyższe
odznaczenie za całokształt twórczości,
nagrodę im. Oskara Kolberga.
W sali widowiskowej GCK w Trzcianie odbywa również zajęcia młodzież w
grupie teatralnej, kole fotograficznym i
klubie szachowym. Istnieje również grupa tańca towarzyskiego. Większość dzieci i młodzieży, która uczestniczy w różnych zespołach, kołach zainteresowań
jest to młodzież z terenu naszej gminy i
nie tylko, Wszyscy członkowie amatorskiego ruch ubezpieczeni są od nieszczęśliwych wypadków.
Według oświadczeń rodziców na tą
chwilę we wszystkich grupach działa 246
osób niepełnoletnich i 80 osób pełnoletnich.
Jeżeli chodzi o to, co działo się w
roku 2010 w dziedzinie kultury odpowiadam: największe osiągnięcia to na
pewno budowa i rozrastanie się ruchu
amatorskiego, znalezienie takiego pomysłu na utrzymanie grup aby te grupy się
rozrastały a nie rozpadały. W dobie internetu, telefonii komórkowej, bliskości
naszej gminy do miasta Rzeszowa, na-

prawdę trzeba wiele wysiłku aby grupę
zbudować, stworzyć program, wyposażyć w niezbędne instrumenty i kostiumy. To na pewno kosztuje ale i daje wiele satysfakcji. Gminne Centrum Kultury do tej pory współorganizowało 12
konkursów szkolnych o różnej tematyce, 8 imprez plenerowych – Dożynki,
Turniej Gmin w Zgłobniu, Parafiadę,
Gminne Obchody Dnia Dziecka, Zawody Sportowe, Gminne Obchody Dnia
Kobiet i Matki, uroczystości patriotyczne 3 maja, 11 listopada i wiele innych
lokalnych przedsięwzięć.
Sala widowiskowa GCK w ciągu roku
gości również osoby z terenu naszego kraju i województwa podczas Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej,
Podkarpackiej Konferencji Rolnictwa
Ekologicznego ale najbardziej oczekiwaną imprezą jest Ogólnopolski Konkurs
Tradycyjnego Tańca Ludowego na który
od Kaszub po Zakopane zjeżdżają nam
tancerze i muzycy, by stanąć w szranki
konkursowe. Jest to jedyny konkurs o tej
tematyce który jest organizowany na terenie naszego kraju i jedyny który jest w całości rejestrowany na różnych nośnikach.
Od czterech lat organizujemy Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, w
przyszłym roku kolejna ich edycja. Do tej
pory na terenie naszej gminy wystąpiły
zespoły z Rosji, Włoch, Czech, Portugali, Grecji i Słowacji. Dyrektorem Festiwalu jest Pani Krystyna Szczerbiak
Największe osiągnięcia artystyczne
w 2010 roku
- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Bukowskie Prezentacje Folkloru
Młodych – Kapela Olsza
- Grand Prix – Konkursu w Nowej Sarzynie Kapel Ludowych – Kapela Muzykanty
- Udział w Ogólnopolskim Konkursie
Skrzypków i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu nad Wisłą – Kapela „Muzykanty”
- Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Grup Tanecznych – Pasikonik –
Koloret
- II miejsce Cantate Deo – Chór „Can-

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 18/2010
tus”
- Nagranie Telewizyjne Kapela „Olsza”
i Kapela „Muzykanty”
- Wiele innych wyróżnień, dyplomów i
nagród.
Największe inwestycje w roku 2010
- Zakup strojów ludowych i obrzędowych
oraz doposażenie grup tanecznych
- Remont kuchni wraz z zapleczem i sanitariatów
- Założenie klimatyzacji
- Termoizolacja Fili GCK w Bratkowicach
Wiele tych inwestycji zostało zrealizowanych dzięki przychylności Wójta
Gminy i Poprzedniej Rady Gminy.
W duży skrócie przedstawiłem osiągnięcia artystyczne i inwestycyjne GCK
ośrodka który w swoim zamyśle pragnie
jedynie łączyć ludzi w różnym wieku i
różnymi pasjami. Wiele założeń nie udało się zrealizować wiele błędów zostało
popełnionych, które również nas uczą
aby pracować jeszcze lepiej. To ośrodek,
który ma dopiero 5 lat działalności, a
który rozpoczął swoją pracę nie mając
kostiumerii, komputerów, sprzętu nagłaśniającego, a przede wszystkim potencjału ludzkiego. Dzisiaj ten potencjał ludzki jest i róbmy wszystko by go utrzymać.
To wielka zasługa rodziców, dzieci i mło-
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dzieży działających w różnych formach
ale również samorządu gminy, który widzi, że te środki przekazywane na działalność statutową są mądrze wydawane.
Odpowiadając na drugie pytanie:
Gmina Świlcza liczy 15610 mieszkańców i dziewięć sołectw. Jedynie w sołectwie Bratkowice jest filia GCK, które
stara się na ile pozwalają środki budżetowe zapewnić działalność pozalekcyjną
dla dzieci i młodzieży z Bratkowic.
Remont budynku został wykonany
tylko w części, pozostaje jeszcze remont
dachu, kominów i zamontowanie instalacji centralnego ogrzewania, co pozwoli w całości w różnych porach roku wykorzystywać wszystkie pomieszczenia
znajdujące się w budynku, a na pewno
ciepłe pomieszczenia uprzyjemnią czas
osobom tam przebywającym. Przypominam, że budynek to nie tylko GCK ale
również Bank, sklep odzieżowy i mam
nadzieje że w niedalekiej przyszłości gabinety lekarskie.
Filia GCK w swoim administrowaniu ma salę widowiskową, kuchnię, pomieszczenie administracyjne – garderobę. W miesiącu październiku br. jedno z
pomieszczeń zostało przekazane pod
działalność Towarzystwa Miłośników

Wybory Samorządowe 2010

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Bratkowic!
Serdecznie dziękuję za udzielone mi poparcie w tegorocznych wyborach
samorządowych. Dzięki Waszym głosom otrzymałem tak wysoki wynik. Dziękuję przede wszystkim moim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość oraz
gest dobrej woli, które to przywiodły ich do urn wyborczych i skłoniły do oddania głosu właśnie na mnie. Dziękuję za pomoc wszystkim, którzy wspierali
mnie w tych wyborach.
Pragnę podziękować moim najbliższym, przyjaciołom i wszystkim znajomym, którzy wspierali mnie w tej kampanii.
Andrzej Bednarz

Szanowni mieszkańcy Bratkowic!
Składam na Wasze ręce wyrazy szczególnego podziękowania za oddane na
mnie głosy w wyborach do Rady Gminy Świlcza. Wasze poparcie mojej osoby
obligują mnie do wytężonej pracy na rzecz poprawy jakości życia w naszej małej
ojczyźnie jaką są Bratkowice.
Mieczysław Leja – radny Rady Gminy Świlcza

Ziemi Bratkowickiej oraz Redakcji
Kwartalnika Ziemia Bratkowicka w części finansowanego przez Gminne Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w
Trzcianie.
Pomysł na Filię GCK w Bratkowicach istnieje od chwili powołania Gminnego Centrum. Jest to budynek ogólnie
dostępny dla wszystkich, który mógłby
tętnić życiem, w szczególności w godzinach popołudniowych i wieczornych,
siedem dni w tygodniu, ale to zależy od
wielu czynników. Przede wszystkim finansowych tj. zwiększenia etatu, wyposażenia oraz zaangażowania lokalnej
społeczności. Budynek sukcesywnie jest
doposażany i remontowany. W tym roku
kostiumeria została wzbogacona o kolejne materiały na łączną kwotę ponad
4000 zł. Młodzież uczestniczyła w kilkudniowym zgrupowaniu.
Dobra współpraca z organizacjami
społecznymi, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Ludowym Klubem Sportowym, Towarzystwem Miłośników Ziemi Bratkowickiej, GUKLA Korzeniowski Pl. pozwoli nam na lepsze poznanie potrzeb lokalnej społeczności w dziedzinie kultury wszelako pojętej, a w rezultacie na ich
zabezpieczeniu.

Szanowni
Państwo,
Komitet Wyborczy PiS, serdecznie dziękuje swoim wyborcom
za okazane zaufanie, życzliwość
oraz gest dobrej woli, które to przywiodły ich do urn wyborczych i skłoniły do oddania głosu właśnie na
nas. Obiecujemy, że będziemy starać się nie zawieść Państwa zaufania, zaś swoje obowiązki w Urzędzie Gminy Świlcza będziemy zawsze starali się wykonywać sumiennie oraz należycie, zawsze mając na
uwadze przede wszystkim dobro
mieszkańców Bratkowic oraz pamiętając o służebnej roli z jaką wiąże się stanowisko radnego.
Jeszcze raz dziękujemy z głębi
serca wszystkim osobom, które
zdecydowały się nam zaufać.
Cecylia Homa
Krzysztof Ciszewski
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Mi ko³aj

6 grudnia, jak co roku, Szkołę Podstawową nr 3
odwiedził Mikołaj i przyniósł dzieciom wspaniałe
paczki pełne słodyczy.
Następnego dnia, w szkole odbył się Mikołajkowy
Turniej Gier i Zabaw zorganizowany przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego w ramach programu
Szkoła Bez Przemocy, do którego przystąpiliśmy w
tym roku. Zabawa była wspaniała, dzieci miały do
wykonania różnorodne ćwiczenia i zadania, z którymi
doskonale sobie radziły. Jedno z nich polegało na ułożeniu z puzzli postaci Mikołaja oraz dokończeniu zdania: „Gdybym był św. Mikołajem to: ...”.
Wypowiedzi dzieci były bardzo dojrzałe i przemyślane. Nikt z nich nie myślał o sobie tylko o tych, którzy potrzebują pomocy. Na zakończenie dzieci znala-

W drodze ku
Bierzmowaniu
Jednym z najważniejszych Sakramentów jest niewątpliwie Bierzmowanie,
często nazywane Sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Jest to obok
Chrztu i Eucharystii sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Żeby godnie
przyjąć ten sakrament trzeba się do niego dobrze przygotować. Synod Diecezji
Rzeszowskiej określa, że powinni się do
niego przygotowywać uczniowie klas III
Gimnazjum. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania to ważny okres, to
czas, kiedy w młodym człowieku mają
rozwijać się dwa skrzydła, o których
pisał Sługa Boży Jan Paweł II: fides –
wiara i ratio – rozum. Dzięki tym dwóm
skrzydłom człowiek może wzbijać się na
swoje wyżyny duchowe i przybliżać do

zły list, który napisał do nich Mikołaj, prosząc o to by pomogły pieskom i kotkom ze schroniska Kundelek. Dzieci podjęły wspólna decyzję, że zostaną małymi wolontariuszami i będą zbierać dary (karmę,
makaron, kasze, koce, ręczniki i pieniążki), które następnie przekażą
na to schronisko.
Krystyna Berdel

Pana Boga. Stąd też przygotowanie do
Bierzmowania musi zawierać w sobie
formację intelektualna, której zadaniem
jest pogłębienie wiedzy w kandydacie i
formacje duchową, która ma utwierdzić
i pogłębić wiarę. Przygotowanie intelektualne dokonuje się w czasie spotkań i
na katechezie, przygotowanie duchowe
w czasie Mszy św. dla kandydatów do
bierzmowania, różnych celebracji liturgicznych i w czasie osobistej modlitwy.
W naszej parafii do Sakramentu
Bierzmowania przygotowuje się w tym
roku 53 kandydatów, którzy w czasie
Triduum przed świętem św. Stanisława
Kostki rozpoczęli ten ważny czas. Podzieleni na dwie grupy w środy i czwartki uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. Każde spotkanie
poprzedza uczestnictwo kandydatów we
Mszy świętej, bo w spotkaniu z Jezusem
– najlepszym Nauczycielem mają szukać
odpowiedzi na gnębiące ich problemy,
od Jezusa maja uczyć się jak dobrze przeżyć swoje życie. Tematyka spotkań jest
zróżnicowana. Są tematy ściśle związane z Sakramentem Bierzmowania jak i
tematy z pogranicza etyki katolickiej
dotyczące grzechu, Sakramentu Pokuty.
Przygotowanie duchowe rozpoczęło
się w czasie Triduum przed świętem św.
Stanisława Kostki – patrona dzieci i mło-

dzieży. Żeby zaznaczyć ten fakt a jednocześnie zachęcić do głębszego przeżywania kandydaci do bierzmowania w drugi
i trzeci dzień Triduum obstawiali liturgie Mszy świętej czytając lekcje mszalne, modlitwę wiernych, przynosząc dary
ofiarne. Drugim ważnym wydarzeniem
w czasie duchowego przygotowania było
uczestnictwo w Mszy św. kiedy to kandydaci otrzymali z rąk ks. Infułata Wiesława Szurka książeczki, zaś w czasie
nabożeństwa fatimskiego nieśli do „leśnego zakątku” na swoich barkach figurę Matki Bożej Fatimskiej. Ostatnim
wydarzeniem było uczestnictwo w Mszy
św. i adoracji poświęconej bł. Karolinie
Kózce – patronce naszej diecezji i młodzieży. Jednak przed kandydatami jeszcze daleka droga i kilka uroczystych celebracji.
Przygotowanie do bierzmowania to
trudny czas. Wymaga on od kandydatów
dojrzewania duchowego i intelektualnego. To czas systematycznej i ciężkiej pracy nad sobą. Wspierajmy tych młodych
ludzi w ich drodze ku Bierzmowaniu.
Ponieważ ich dobre przygotowanie będzie owocowało pięknym życiem i wspaniałym świadectwem wiary. Wspierajmy
ich, bo jak mówił Jan Paweł II młodzi są
„nadzieją Kościoła”.
Ks. Rafał Głowacki
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Ojczyzno moja
Polsko! – Ojczyzno mego dzielnego Narodu,
w minionych wiekach zawsze zniewalana byłaś,
lecz dzięki swej woli w dążeniu do wolności,
także Opatrzności Bożej – zmartwychwstałaś!
Polsko! Ty jesteś naszą ukochaną Matką,
której dzieci chcą spocząć na Twym drogim łonie;
a gdy zajdzie taka konieczność lub potrzeba,
to wszyscy staniemy mężnie w Twojej obronie.

Cudowna Noc
W tę cudowną Świętą Noc niebo promienieje,
rodzi się nam Boży Syn, wszystek świat jaśnieje.
Nie w pałacu, ni gospodzie leży Dziecię drogie,
ale w zimnie i ubóstwie, w stajence ubogiej.
Rączka w górę uniesiona wszystkim błogosławi,
Maryja i mąż Jej Józef patrzą Nań ciekawi.
Święta Boża Rodzino miej zawsze w opiece
Naszą drogą Ojczyznę, także Bratkowice.

Trójjedyny Boże! Daj polskiemu ludowi,
mądrość rozróżniania plew od czystego ziarna,
by dla Polski w swej pracy, trudzie i mozole,
z serca jego wciąż płynęła miłość ofiarna.
Panie mój! Proszę o jedność mego Narodu;
niech Mu też wiara, szczęście i rozwaga sprzyja,
w tym wszystkim niech mu nieustannie dopomaga,
wierna Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Zdzisław Rzepka

Zdzisław Rzepka

Z³o
dobrem zwyciê¿aj
W trudnych czasach dla Ojczyzny
Popiełuszko Jerzy żył,
Za miłość swą i wiarę
Prześladowany nieraz był.
Służył Bogu i Ojczyźnie,
Która była jego domem,
Co dopiero narodzoną
Solidarność brał w obronę.
Zło dobrem zwyciężaj
Tak głosił ksiądz Jerzy
Każdemu, kogo spotkał
Czy wierzył czy nie wierzył.
Za prawdę i wiarę,
Młode życie odebrali
I męczeńską śmierć zadali.
Bóg trud Jego wynagrodził
W wielkim szczęściu i miłości
W niekończącej się wieczności
Jest błogosławionym, pozostanie świętym,
A co po Nim pozostało,
Już na zawsze będzie trwało.
Zofia Pomianek

Rozpoznana
Widać jakąś postać z dala,
Szata na niej śnieżnobiała,
Twarz jej wielce zatroskana,
Wiatr rozwiewa blond jej włosy,
W ręku trzyma piękne kłosy.
Polski rolnik Ją rozpoznał,
Swoją głowę ku Niej skłonił.
Pytam Ciebie tak mi droga,
Mej ojczyzny Matką zwana,
Czemu smutna jest twarz Twoja?
Pani rzekła:
Polskiej ziemi wiele cennych skarbów dałam,
By Polacy godnie żyli.
By nie zwano jej ubogą,
By ojczyznę wzbogacili.
Co niektórzy wyprzedają
Ziemię nam ojczystą,
Która w obce idzie ręce.
Wraz z cennymi jej skarbami
Rani to matczyne serce.
A Polacy z polskiej ziemi,
Hen po świecie rozproszeni.
Tam szukają pracy, chleba,
Bo mych skarbów dla nich nie ma.
Zofia Pomianek
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Galeria dŸwiêków w przedszkolu
Akademia Misia Haribo to długoterminowy projekt edukacyjno-społeczny, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, ich nauczycieli oraz rodziców. Zainaugurowano go w 2007 r. przy współpracy grona
ekspertów z dziedziny psychologii, pedagogiki, pediatrii i żywienia. Popularyzuje ideę edukacji poprzez zabawę, eksperymentowanie i doświadczanie.
W roku szkolnym 2010/11 Akademia Misia Haribo ogłosiła VIII Ogólnopolski Konkurs pt. „FILHARMONIA MISIA HARIBO”.
Zadanie konkursowe polegało na
przeprowadzeniu z dziećmi zajęć dydaktycznych, których celem było zaznajomienie ich ze światem dźwięków i muzyki poprzez stworzenie prostych instrumentów muzycznych z powszechnie dostępnych przedmiotów. Następnym zadaniem było przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi w tym zakresie
oraz prezentacja efektów pracy przed
publicznością złożoną z rodziców i opiekunów dzieci, co zostało zarejestrowane
w formie reportażu, według zasad wskazanych w regulaminie konkursu.

W konkursie tym uczestniczyło również przedszkole w Bratkowicach.
Do programu konkursu przystąpiłyśmy wraz z grupą dzieci 3, 4-letnich, z
którymi obecnie pracujemy. Na wstępie
poprosiłyśmy dzieci o przyniesienie z
domu dowolnego przedmiotu, za pomocą którego można wytwarzać dźwięk.
Dzieci przyniosły: kredki, kolby kukurydzy, klucze do drzwi, klucze do majsterkowania, rolki po papierze toaleto-

wym i ręcznikach kuchennych, miski,
pokrywki, kaszę, pojemniczki z jajek niespodzianek, łyżeczki, łyżki drewniane.
Następnie opisywały przedmioty, które
przyniosły do przedszkola, a także dawały propozycje na wydobywanie dźwięków z tych przedmiotów.

szkolaki malowały farbami i gąbką krzesło, rolki papierowe, zawieszały różnego rodzaju klucze.
Po zaprezentowaniu przedstawienia
„Galeria dźwięków” dzieci zaprosiły do
wspólnej zabawy z instrumentami swoich rodziców.

W trakcie zajęć plastycznych dzieci
wykonywały nietypowe i oryginalne instrumenty muzyczne, a także dekorowały je zgodnie ze swoją fantazją. Tak powstały grzechotki z jajek niespodzianek,
flety z rolek po ręcznikach kuchennych,
trójkąty z kredek, kołatki z drewnianych
łyżek.
Dużo radości dostarczyło również
dzieciom wykonanie krzesłofonu. Przed-

Rodzice byli bardzo zadowoleni z
występu dzieci, wspólna zabawa dostarczyła wszystkim wiele radości.
Poprzez udział w tym programie edukacyjnym nasze przedszkolaki zdobyły
nową wiedzę na temat świata dźwięków
i powstawania nietypowych instrumentów z dowolnych materiałów.
Ewa Kwoka
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W

niedzielę 17 października
2010 roku na parkingu przed
budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyły się
II Targi Lokalnych Grup Działania z
Województwa Podkarpackiego. Ideą organizacji Targów jest przede wszystkim
prezentacja przez Lokalne Grupy Działania walorów agroturystycznych, kulinarnych oraz bogactwa dziedzictwa kulturalnego poszczególnych regionów województwa podkarpackiego. Organizatorem Targów jest Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego.
Wystawcy prezentowali własne produkty tradycyjne, rzemiosło, rękodzieło, regionalne wyroby kulinarne oraz
inne lokalne ekspozycje. Ponadto dużą
atrakcją dla osób odwiedzających Targi
było zapoznanie się z ofertami Lokalnych Grup Działania poszczególnych
regionów oraz możliwość degustacji
produktów regionalnych i tradycyjnych.
Źródło: Internet
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II Targi Lokalnych
Grup Dzia³ania
z Województwa Podkarpackiego

Lokalną Grupę Działania „Trygon” reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Bratkowic.
Nasze Panie jak widać na pięknie udekorowanym stole oferowały przyrządzone przez siebie
różnorakie przysmaki.

-

-

Informacja sołtysa i rady sołeckiej z działalności za okres
od 8 września do 5 grudnia br.:
-

-

-

-

-

we wrześniu firma „Rębisz” rozpoczęła modernizację
parku dworskiego w Bratkowicach. Wykonano m.in.
instalacje elektryczną pod oświetlenie przyszłych alejek. Termin zakończenia – 2011 r.;
jesienią trwały prace na stadionie sportowym (wyrównywanie terenu, montaż ogrodzenia, układanie kostki
brukowej). Termin oddania obiektu do użytku 2011 r.;
w sierpniu na drodze powiatowej na Dąbrach od tartaku do hydroforni, a także na pętli autobusowej położono nową nawierzchnię asfaltową;
w celu odprowadzenia nadmiernych wód opadowych,
które w ostatnim czasie spowodowały duże rozlewiska
pomiędzy zabudowaniami na Końcu, wykonywana była
tzw. wodnica. Pod jej przebieg w miesiącu październiku została zakupiona działka;
w związku z niemożliwością wyczyszczenia i udrożnienia kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół w

-

-

-

Bratkowicach, w najbliższym czasie zostaną wykonane
dwie studzienki rewizyjne. Ma to zapobiec tworzeniu
się rozlewisk wodnych na skrzyżowaniu w centrum wsi;
po kilku spotkaniach i wizjach lokalnych dotyczących
zniszczonych poboczy wzdłuż dróg gminnych Bratkowicach powiatowych Bratkowicach, Firma „Budimex”
i „Radko” przystąpiła do ich naprawiania. Zostały one
wysypywane żwirem i utwardzane;
z firmą „Budimex” i „Radko” prowadzone są rozmowy dotyczące wkładu finansowego tych firm w budowę
chodnika na Czekaju i Zapolu;
rada sołecka podjęła działania w sprawie ustawienia
znaków drogowych (zakazu) dla samochodów ciężarowych w obrębie skrzyżowania przy kościele. W ostatnich dniach listopada znaki te zostały postawione. Na
drodze strategicznej na Piaskach został ustawiony również znak ostrzegawczy „ustąp pierwszeństwa przejazdu”;
w ostatnim czasie odnowiono toalety przycmentarne;
we wrześniu zbierałem III ratę podatku, w listopadzie
zaś IV;
w drugiej dekadzie listopada firma „Skanska” rozpoczęła budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej od szkoły na Piaskach do Sitkówki;
w związku z nagłym atakiem zimy dokładam wszelkich starań, aby drogi gminne i powiatowe w Bratkowicach były przejezdne. Apeluję i proszę mieszkańców
Bratkowic, do których posesji przylega chodnik, o jego
systematyczne odśnieżanie.
Sołtys Ryszard Franczyk
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Złodzieje rynien m.in.
z bratkowickiego kościoła złapani!

O tym pisali redaktorzy
Serwisu Bratkowice.info!
Zapraszamy Państwa do lektury najważniejszych informacji podanych na stronie Serwisu Bratkowice.info

17 października br. w Świlczy odbyło się oficjalne przekazane nowego
wozu bojowego dla bratkowickiej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowy
samochód Mercedes – Benz Atego
1329F w tym dniu został wciągnięty
w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zastąpił już
kilkudziesięcioletniego Stara.
Nowe samochody trafiły także do
jednostek OSP w Świlczy, Woliczce
i Błędowej Zgłobieńskiej.
18/10/2010 13:52

nawców: firma Radko, Budimex,
rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, policji oraz mieszkańcy Bratkowic, Mrowli i Świlczy.
Tematem audycji są negatywne
skutki budowy autostrady przez Bratkowice i inne miejscowości gminy
Świlcza. Mieszkańców bulwersuje
fakt jeżdżących kilkudziesięciotonowych ciężarówek po drogach Bratkowic. Skarżą się na powstające negatywne skutki tego zjawiska. Boją
się także o swoje bezpieczeństwo.
Kiedy od Piasków po Cieniaki jest
chodnik, to jest w miarę bezpiecznie –
mówią mieszkańcy Bratkowic, Natomiast na Czekaju w stronę Czarnej,
gdzie nie ma chodnika jest niezwykle
niebezpiecznie. Jak tłumaczą zarówno starosta i wójt: Ruch ciężarówek
odbywać powinien się drogami serwisowymi, a nie powiatowymi czy
gminnymi!
14/10/2010 10:21

Polskie Radio Rzeszów
w Bratkowicach o autostradzie!
Dziś (14 X) o godz. 9 rozpoczęła
się audycja Polskiego Radia Rzeszów
na temat budowy autostrady A4 na
terenie Bratkowic. Debata odbywa
się w Zespole Szkół w Bratkowicach.
Potrwa ona do godz. 12, a prowadzi
ją red. Anna Leśniewska. Audycja
odbywa się w ramach ramówki „Między nami...”
W debacie o budowie autostrady
A4 przez Bratkowice biorą udział:
sołtys Bratkowic Ryszard Franczyk,
wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik, starosta powiatowy Józef Jodłowski, przedstawiciel Wojewody,
Krzysztof Ciszewski – Przewodniczący Rady Gminy Świlcza – mieszkaniec Bratkowic, Cecylia Homa – radna Gminy Świlcza – mieszkanka Bratkowic, radni powiatu rzeszowskiego,
radni Gminy Świlcza, radni sołectwa
Bratkowice, przedstawiciele wyko-

Debata Radia Rzeszów: Czy
powstanie chodnik na Czekaju?
Biorący udział w debacie na temat skutków budowy autostrady A4
w Bratkowicach, przedstawiciele wykonawców zagwarantowali, że od
jutra (15 X) rozpocznie się remont
poboczy, które zniszczyły ciężarówki
wożące materiały na budowaną autostradę.
Po rozmowie Wójta Świlczy i inwestorów zagwarantowano mieszkańcom Czekaja wykonanie chodnika,
który ich zdaniem jest obecnie najpilniejszy: Nie chcemy uciekać do rowów czy na podwórka posesji innych
mieszkańców przed nadjeżdżającymi
ciężarówkami, które się mijają!. –
mówił na antenie jeden z mieszkańców Bratkowic, biorący udział w radiowej debacie.
14/10/2010 15:16

Policjanci ze Strzyżowa zatrzymali
trzech mieszkańców powiatu strzyżowskiego, którzy kradli miedziane
rynny z kościołów. Cięli je na kawałki i sprzedawali jako złom.
Mężczyźni mają od 24-32 lat.
Przestępczą działalność rozpoczęli w
sierpniu. Jak podaje biuro prasowe
KWP w Rzeszowie mają na sumieniu co najmniej 10 kradzieży rynien
z kościołów na terenie powiatów
strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, rzeszowskiego i przeworskiego. Amatorzy miedzianego złomu „odwiedzili” kościoły w Wyżnem, Czudcu, Gogołowie,
Przeczycy, Siedliskach-Bogusz, Kańczudze, Trzcianie, Bratkowicach,
Borku Wielkim, Będziemyślu i Rzeszowie. Kradli najczęściej nocą. Rynny cięli na mniejsze kawałki i sprzedawali jako złom. Zarobili na tym 12
tys. zł.
Grozi im do 5 lat pozbawienia
wolności.
Źródło: Policja Rzeszów
16/10/2010 16:51

Na Otoce z jadącej koparki
wydostał się olej!
Prawie 2 godziny trwało usuwanie skutków wycieku oleju napędowego, który wydostał się z jadącej
koparki, dziś przed godz. 9 na Otoce. W usuwaniu skutków wycieku
brała udział jednostka Państwowej
Straży Pożarnej w Rzeszowie.
Wyciek nastąpił najprawdopodobniej w skutek awarii. Koparka
stoi na poboczu. Jej odholowanie
może nastąpić najpóźniej do wieczora.
18/10/2010 11:07

Na Otoce dachował peugeotem.
Dwie osoby ranne!
Wczoraj przed godz. 14. w Bratkowicach na Otoce kierujący białym
peugeotem 206 wypadł z drogi i
dachował. W wyniku tego wypadku
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ranne zostały dwie osoby. Trafiły one
do rzeszowskich szpitali. Przyczyny
wypadku ustala policja.
01/11/2010 14:20

Śmiertelny wypadek na drodze
między Bratkowicami a Mrowlą!
75-latkę w miejscowości Mrowla
pod Rzeszowem potrącił kierujący
Oplem Astra. W chwili wypadku był
trzeźwy.
Do wypadku doszło wczoraj tuż
przed godz. 17 w podrzeszowskiej
Mrowli. Kierujący Oplem Astrą, jadąc od Bratkowic za skrzyżowaniem
z drogą gminną prowadzącą do Otoki potrącił idącą prawą stroną drogi
pieszą. 75-letnia kobieta zmarła na
miejscu. Badania kierującego oplem,
34-latka, nie wykazały obecności alkoholu w wydychanym przez niego
powietrzu. Policjanci zabezpieczyli
ślady na miejscu zdarzenia. Opel
Astra biorący udział w wypadku po
oględzinach został przetransportowany na policyjny parking do szczegó-
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łowych badań. Decyzją obecnego na
miejscu prokuratora, ciało kobiety
zabezpieczono do badań sekcyjnych.
Źródło: nowiny24.pl
20/11/2010 15:52

Dramat na drogach, nieodśnieżone
chodniki! Bratkowice zasypane
śniegiem!

kalnych drogach. Bratkowice kompletnie zasypane i nieodśnieżone. To
efekt śnieżycy, która przez południe
przeszła nad Bratkowicami i Podkarpaciem.
O godz. 15.35 pierwszy od ponad
3 godz. odjeżdża autobus do Rzeszowa. Ok 15.45 pojawia się pierwszy pług. Jego przejazd przez Bratkowice jednak mało daje.
Na drogach pomimo zmagań
drogowców zalega śnieg. Zasypane
są chodniki i przystanki. Nie da się
jechać szybciej niż 30-40 km/h.
Przypominamy, że zadanie odśnieżania chodników należy do właścicieli
posesji, przed którymi przechodzi
chodnik. Apelujemy także, aby śniegu z chodników nie sypać na jezdnię.
I tak jest już go na niej bardzo dużo.
Za nieodśnieżanie chodnika grozi
mandat do 500 zł. Chodnik musi zostać odśnieżony maksymalnie do 4-5
godz. po ustaniu opadów.
03/12/2010 15:46

Autobusy PKS opóźnione o ponad 120 min. Trudne warunki na lo-

Zebrał Dominik Bąk
Serwis Bratkowice.info

Od 19/11/2010 do 24/11/2010 Internauci na naszej stronie otrzymują
informację na temat wyborów samorządowych. Jako pierwsi w dniu 22/
11 br. publikujemy wyniki wyborów
do Rady Gminy, Rady Powiatu potwierdzamy fakt trzeciej kadencji
wójta W. Wdowika, publikujemy frekwencję wyborczą dla Bratkowic i
gminy Świlcza.
W powyższym okresie pięciu dni
naszą stronę odwiedza ponad tysiąc
osób.

Nowa siedziba TMZB
W październiku br. Towarzystwo
Miłośników Ziemii Bratkowickiej wraz
z Redakcją kwartalnika Ziemia Bratkowicka przeprowadziło się do nowego
lokalu, który znajduje się w byłym, odremontowanym Domu Ludowym w Bratkowicach, obecnie Filia Gminnego Centrum Kultury. Jest to jedno z pomieszczeń po dawnym Klubie Rolnika. Obecny lokal jest jasny, przestrzenny, dobrze
wyposażony, z dostępem do Internetu,
co pozwoli nam, mamy nadzieję na rozwijanie jeszcze, wielu aktywnych form
działalności. Jednocześnie dziękujemy
Ochotniczej Straży Pożarnej za życzliwość i gościnność. Poprzednia siedziba
w Domu Strażaka służyła nam przecież
przez wiele lat.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2011 roku ulega zmianie adres e-mail kwartalnika „Ziemia Bratkowicka”. Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na poniżej zamieszczony adres:

ziemia.bratkowicka@onet.pl
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Kibicowanie to
odwzajemniona
mi³oœæ
W Polsce od kilku lat obserwujemy
coraz większe zainteresowanie piłką siatkową popularnie zwaną siatkówką. Interesują się nią ludzie w różnym wieku,
od dziecka aż do osób w podeszłym wieku. Dla niektórych z nich stała się ona
ogromną życiową pasją. Obserwujemy

rażać ta pasją także moje dzieci. Jak na
razie najstarsza córka chodzi z nami na
mecze, a te najmłodsze nie załapały jeszcze bakcyla. Najpierw kupowaliśmy bilety. W następnych sezonach kupowaliśmy karnety i siedzieliśmy po przeciwnej stronie Klubu Kibica. W pewnym

śmy kiedyś do Częstochowy jak Resovia
grała w play offach. Tam właśnie poznaliśmy ludzi z Klubu Kibica. Oni wówczas zdziwili się bardzo, że ktoś prywatnie przyjechał dopingować Resovię na
obcym terenie. Zapisaliśmy się więc do
klubu, a wszyscy powitali nas z otwartymi ramionami.
– Jak widzimy na meczach macie
nawet swojego wodzireja.
– Tak, to Marcin ps. Pędzel zagrzewa
nas do dopingu i ustala „repertuar”.
– Czy może nam pan przybliżyć na
czym polega działalność stowarzyszenia?
– Klub Kibica jest zrzeszony w stowarzyszeniu, które posiada osobowość
prawną. Jego pełna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej
„Resovia”. Jego celem jest rozwój i popularyzacja sportu, a przede wszystkim piłki
siatkowej, kreowanie i rozpowszechnianie
pozytywnego wizerunku kibiców siatkówki w kraju i za granicą oraz podejmowanie
działań wspierających wykreowanie dobrego wizerunku sekcji piłki siatkowej. Składka członkowska w tym stowarzyszeniu w
sezonie 2009/2010 wynosiła 400 PLN.

Gorący doping.

Wspólne zdjęcie państwa Dominików
z Gyorgym Grozerem.

ich reakcje podczas meczów na żywo,
bądź też na ekranie telewizora i zastanawiamy się skąd w nich tyle udzielającej
się innym energii i radości. Pan Bartłomiej Dominik wraz ze swoją rodziną:
żoną Małgorzatą i córką Katarzyną to
mieszkający w Bratkowicach członkowie
popularnie zwanego „Klubem Kibica”
Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej Asseco „Resovia” w Rzeszowie.
– Kiedy zrodziła się u pana ta siatkarska pasja?
– Miłość do siatkówki zaszczepił we
mnie mój tato, który w czasie studiów na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie grał w drużynie Nadwiślanych
Kraków. Nie pamiętam czy była to I czy
II liga. W klubie grał kilka lat i był podstawowym zawodnikiem. To on rozbudził we mnie tę pasję. Później jako młodego chłopaka zabierał na mecze Resovii i tak zaraziłem się tą piękną dyscypliną sportu. Na mecze chodzę regularnie razem z żoną od 6 lat. Zacząłem za-

momencie doszliśmy do wniosku, że
brakuje nam tej sportowej atmosfery.
Chcieliśmy reagować bardziej żywiołowo. Chcieliśmy razem z nimi poszaleć.
– Tak więc zapisaliście się do Klubu Kibica?
– W Klubie Kibica jesteśmy już drugi sezon. Wcześniej jednak sami jeździliśmy na mecze wyjazdowe. Pojechali-

Zgodnie ze statutem członkowie SSPS
ubrani są w biało-czerwone pasiaki i przez
cały czas trwania meczu dopingują na stojąco swoją drużynę. Mamy w Klubie Kibica również flagi i transparenty. Środki
na działalność statutową pozyskujemy
także od sponsorów. Przeznaczamy je na
przeróżne cele np. na zakup i szycie flag
czy też transparentów. W większości jednak przeznaczamy je na dofinansowanie
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wyjazdów, do których dokładamy również
z własnej kieszeni. I tak na wyjazd krajowy członek płaci 25 zł, a na wyjazd zagraniczny w zależności od odległości ok.100,
150zł. Istnieje też możliwość wyjazdu na
mecz osoby niezrzeszonej. Za zgodą działaczy Klubu organizujemy w Klubie
„Akwarium” w Rzeszowie spotkania z zawodnikami.
– Z jaką spotykacie się oceną jeżeli
chodzi o kibicowanie?
– Mówią o nas, że jesteśmy najlepszą
klubowo publicznością w Polsce. W Rzeszowie zawsze hala jest pełna, nieważne czy
przyjeżdża mistrz czy beniaminek. Zapełnia się nie na pięć minut przed meczem, ale
dużo wcześniej. Atmosfera jest niesamowita. Naprawdę warto przyjść na halę, gdzie 5
tysięcy gardeł potrafi tak wspaniale dopingować swoją drużynę. To jest niesamowite
przeżycie. Wspomnę tylko, że w sezonie
2007/2008 rzeszowski Klub Kibica został
najlepszym Klubem Kibica w Polsce.
Tworzą go ludzie z różnych środowisk. Są
biznesmenami, lekarzami, prawnikami,
studentami, uczniami, itp. Wszystkich łączy
wspólna miłość do siatkówki.
– Niedawno rozpoczął się nowy sezon. Jakie są najbliższe plany wyjazdowe?
– W tym roku sezon zaczął się końcem października i będzie trwał do maja,
a terminarz spotkań jest bardzo napięty.
W tym roku byliśmy już na 3 wyjazdach.
Planujemy jechać jeszcze do Kielc i Bełchatowa. Wszystkie wyjazdy organizowane są przez Klub Kibica. Jak jest cały stan,
to jedziemy autokarem, jeśli nie ma, to
jedziemy busem. Podczas wyjazdów zdarzają się też różne, nieprzewidziane sytuacje. Wracaliśmy z Bydgoszczy z finału
Pucharu Polski, niestety przegranego
przez Resovię. 50 km od Rzeszowa, o 4
nad ranem zespół się nasz autokar. Na
dworze było wówczas 25 stopni mrozu.
Przyjeżdżali po nas znajomi samochodami i tak ewakuowaliśmy całą ekipę.
Jak nie możemy uczestniczyć na
żywo, to mecz oglądamy rodzinnie w telewizji. Zdarza się, że zakładamy wtedy
„pasiaki”. Jeśli nie ma bezpośredniej
transmisji, wówczas słuchamy relacji w
Rzeszowskim Radiu Centrum lub śledzimy w Internecie.
– Myślę, że zawodnicy doceniają to,
co dla nich robicie?
– Tak, bo to jest taka odwzajemniona
miłość.
Redakcja
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Prawdziwe oblicze
pod koniec rundy
Po sześciu kolejkach ligowych drużyna „Bratka” Bratkowice miała na swoim koncie jedynie 7 punktów. W siódmej kolejce spotkań nasza drużyna zmierzyła się w Nowej Wsi ze spadkowiczem
z V ligi zespołem „Piasta”. Niestety
mimo ambitnej gry przegraliśmy 3-2, a
bramki dla naszej drużyny zdobyli K.
Hejnig z rzutu karnego oraz M. Dziedzic strzałem głową. Kryzys jaki dopadł
drużynę na skutek braku bazy treningowej, miał jednak dopiero nastąpić. W
spotkaniu z pretendentem do awansu
zespołem „Wisłoka” Strzyżów wyszły
wszystkie nasze braki i mimo kilku
świetnych okazji strzeleckich przegraliśmy to spotkanie aż 6-0. W kolejnym
meczu z liderem tabeli „Głogovią” Głogów Młp. również musieliśmy przełknąć
gorycz porażki 6-0. W naszej postawie
na boisku było widać błędy w ustawieniu i błędy taktyczne, ale niestety nie
mieliśmy gdzie popracować nad ich wyeliminowaniem, ponieważ nikt nie pomyślał o tym, aby rozpoczynając rozbudowę stadionu wykonać jakieś boisko
treningowe, a drużyny z sąsiednich miejscowości nie pozwoliły nam trenować na
ich obiektach. Tak więc klub pozostawiono samemu sobie. Te wszystkie niepowodzenia wyzwoliły jednak w naszych
zawodnikach dodatkową energię. Dzięki pełnej mobilizacji udało nam się podnieść w tych trudnych chwilach, czego
przykładem były wyniki osiągane w kolejnych meczach. Po bardzo ambitnej
grze udało nam się remisować 2-2 w
Hermanowej z mocną drużyną „Hermana” po dwóch bramkach K. Kurowskiego. W kolejnym meczu „Bratek” pokazał w końcu efektowną i skuteczną grę
pokonując w Świlczy drużynę „Jedności” Niechobrz 4-1. Bramki w tym meczu zdobyli: K. Hejnig – rzut karny, K.
Rusin oraz dwie K. Kurowski. Po tych
meczach widać było, że drużyna Bratkowic odzyskała formę z wiosny i każdy
musi się jej bać. Przekonała się o tym
drużyna „Sokoła” Sokołów Młp., która
na własnym boisku poniosła porażkę z
naszą drużyną aż 9-1. Bramki dla „Bratka” zdobyli: D. Hejnig x2, P. Czaja x2, K.
Kurowski, M. Hejnig, K. Rusin, R. Łoboda i D. Jucha. W ostatniej kolejce rundy
jesiennej odbył się mecz, na który czeka-

li wszyscy kibice w gminie. „Bratek”
Bratkowice zmierzył się w Świlczy z drużyną „Świlczanki” Świlcza. Derbowy
pojedynek przyciągnął na stadion rzeszę
kibiców, którzy oglądali bardzo dobry
mecz. Od początku spotkania widać
było, że Bratkowice są w dobrej formie.
Mimo kilku świetnych okazji do przerwy, jedynie raz za sprawą P. Czaji „Bratek” trafił do siatki rywali. Po przerwie
nadal trwał atak naszej drużyny. Niestety nieuwaga w obronie przy dobrze rozegranym rzucie wolnym Świlczy, sprawiła że nasi przeciwnicy wyrównali wynik spotkania. Po straconej bramce w
nasze szeregi wkradła się nerwowość,
jednak nie minęło 10 min., a w polu karnym bramkarz „Świlczanki” sfaulował
D. Hejniga. Rzut karny na bramkę zamienił K. Hejnig. Od tego momentu
przewaga „Bratka” rosła z minuty na
minutę, czego efektem były jeszcze strzelone trzy bramki, jedna K. Kurowskiego
i dwie M. Depy. W derbowym pojedynku na stadionie w „Świlczy „Bratek”
Bratkowice pokonał „Świlczankę” Świlcza 5-1, co oznacza, że przynajmniej
przez pół roku w gminie rządzi nasza
drużyna.
Każdy żałował, że rozgrywki w tym
roku się skończyły. „Bratek” z taką formą
nie miałby sobie równych. Niestety pewne okoliczności sprawiły, że drużyna nie
mogła optymalnie przygotować się do
rundy, czego skutkiem były wyniki z
pierwszej jej połowy. Słowa uznania
należą się zawodnikom i trenerowi, że w
tak trudnym czasie „Bratek” pokazał
charakter i potrafił podźwignąć się z
kolan. Duży udział w tym miał również
zarząd Klubu, który własnymi środkami zrobił pod koniec rundy jesiennej
boisko treningowe, adaptując do tego
celu zwykłe pastwisko, które znajdowało się za cmentarzem. Przy boisku tym
jeszcze jest dużo pracy, ale zabiegi, które zostały przy nim wykonane pozwoliły
na w miarę normalne trenowanie pod
koniec rundy. Przed nami przerwa zimowa, jednak od stycznia zawodnicy
rozpoczną treningi z myślą, że na wiosnę uda się rozegrać chociaż kilka meczy na nowym już stadionie w Bratkowicach.
Damian Hejnig
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Sa³atka z boczkiem

PRZEPISY
KULINARNE
Prezentujemy Państwu oryginalne i sprawdzone przepisy na świąteczny stół, polecone przez Panią Joannę Wąsik
z Zapola. Wszystkim życzymy
smacznego!

- 1 fasola czerwona
- 3 szt marchewki (ugotować, pokroić w
półkrążki)
- 5 jajek
- 20 dkg boczku gotowanego (pokroić w
paski usmażyć)
- 1 mały słoiczek pieczarek marnowanych
- 6 szt ogórków konserwowych
- sól, pieprz, szczypiorek, majonez
Wszystkie składniki wymieszać, doprawić.

Placek orzechowy
z krówk¹
- 5 jaj
- 6 łyżek cukru
- 15 dkg orzechów
- 2 łyżki bułki tartej
- 2 łyżki mąki
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Upiec biszkopt.
1 duża paczka herbatników
1 puszka masy krówkowej
Masa budyniowa
- 1/2 kostki masła
- 1/2 kostki margaryny (Palma)
- 1/2 l mleka
- 2 żółtka
- 2 łyżki mąki kartoflanej
- 1 łyżka mąki zwykłej
Ugotować budyń. Utrzeć masło z
margaryną dodając przestudzony budyń.
Pod koniec dodać łyżkę spirytusu.
Ubić 2 śnieżki z mlekiem dodać
1 (tężejącą) rozpuszczoną galaretkę cytrynową. Przełożyć placek:
1. biszkopt orzechowy
2. masa budyniowa
3. herbatniki
4. krówka
5. masa
6. krówka
7. śnieżka
Posypać startą czekoladą.

Sa³atka
- 1 kukurydza
- 1 puszka ananasa
- 1 papryka marnowana
- 1 fasola czerwona
- 5 jajek
- 20 dkg szynki konserwowej (pokroić
w paseczki)
- szczypiorek
- majonez, sól, pieprz.

Krzy¿ówka
Poziomo:
1. nakrycie głowy
2. amiz wspak
3. zimowe niedogodności
4. narty dawniej
5. odrzucanie śniegu
6. śnieżny wzgórek

7. pojazd na płozach
8. zimowe odzienie
9. lód na drodze
10. zimowy dobrodziej
11. najwięcej jest go w zimie
Litery z zaciemnionego pola czytane
pionowo utworzą rozwiązanie.

Ruloniki serowe
z pieprzem
marynowanym
- 2 serki topione śmietankowe
- szczypiorek
- ser żółty (bez dziur)
- 5 plasterków szynki konserwowej
- pół łyżeczki pieprzu marynowanego
Szczypiorek, szynkę, pieprz marnowany, drobno pokroić wymieszać z serkiem topionym. Ser żółty posmarować
serkiem topionym zwinąć w roladkę.
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