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Wielki Czwartek

– Testament Mi³oœci

W wielki czwartek wspominamy ten
jeden, jedyny w dziejach ludzkości wie-
czór, podczas którego nasz Zbawiciel
po raz ostatni spożywał z uczniami wie-
czerzę przed swoją męką. Była to ostat-
nia wieczerza, a zarazem pierwsza Eu-
charystia, i to sprawowana przez same-

go Arcykapłana. To, że jest to szczegól-
ny wieczór możemy i dziś poświadczyć.
My, kapłani, właśnie od tego momentu,
mocą słów Chrystusa powtarzamy i
uobecniamy tę Ofiarę Eucharystyczną.
Zbawiciel przecież powiedział: To czyń-
cie na moją pamiątkę. Czynimy to i
będziemy czynić aż do końca świata.

Ostatnia Wieczerza
– Nowa Pascha

Zbawiciel spożył paschę według sta-
rego obrzędu. Wystąpił w niej jako oj-
ciec. Jednak po starotestamentalnej
wieczerzy, Jezus rozpoczął nowy ob-
rzęd, w którym złożył po raz pierwszy
bezkrwawą ofiarę Ciała i Krwi swojej
oraz ustanowił sakrament kapłaństwa.

W ten sposób Stary Testament ustąpił
Nowemu Testamentowi.

Ewangelia Wielkiego Czwartku
ukazuje charakterystyczny fragment
wieczerzy paschalnej. Oto Chrystus
korzysta z okazji, aby nie tylko aposto-
łom, ale wszystkim uczniom dać nie-
zwykłe pouczenie. Przepasał się prze-
ścieradłem, nalał wody do miednicy i
zaczął umywać nogi swoim uczniom.
Apostołowie byli zaskoczeni takim wi-
dokiem na tyle, że Piotr zaczął prote-
stować. Wkrótce i on zaniechał oporu,
gdy dowiedział się, że dzięki temu uzy-
ska udział w dziedzictwie Jezusa. Po
zakończonym obrzędzie Jezus powie-
dział: Dałem wam przykład, abyście i
wy czynili tak, jak Ja wam uczyniłem. Była
to zatem lekcja dla uczniów, a zarazem
dla nas wszystkich.

Współczesny Jezusowi człowiek
mógł stawiać sobie pytanie: Jeśli Bóg
nas kocha, jeśli zbawia nas i świat, to
dlaczego jego potęga i świętość jeszcze
nie zajaśniały? Jak to się dzieje, że Jego
miłość i moc nie wymierzają jeszcze
światu sprawiedliwości? Tego wieczo-
ru Jezus, wypowiadając błogosławień-
stwa, mówi: To jest Ciało moje za was
wydane.... To jest kielich Krwi mojej, któ-
ra za was i za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów. I oto nagle ta
ofiara nabiera nowego sensu.

Oto ten, który się ofiaruje, jest tym,
który przychodzi zbawić. Akt zbawie-
nia to jest życie wydane na ofiarę.

W Wielki Czwartek okażmy
wdzięczność za ustanowienie tej ofia-
ry, będącej zarazem ucztą, w której
spożywamy samego Chrystusa, który
jest obecny tu i teraz i po wszystkie
czasy. Dziękujmy za dar wieczernika,
ale również dziękujmy za ustanowie-
nie sakramentu kapłaństwa. Dzięki
kapłaństwu jest możliwe nieustanne
ponawianie tej ofiary.

Wielki Pi¹tek –

Oprzeæ nadzieje na krzy¿u

Punktem kulminacyjnym dramatu
naszego Odkupiciela jest Golgota.

Spójrzmy na Chrystusa zawieszonego na
krzyżu między niebem a ziemią. Bóg
człowiek skonał. Wielki Piątek pozo-
stanie na zawsze zapisany w historii ro-
dzaju ludzkiego. Oto dzień, w którym
stworzenie podniosło rękę na swojego
Stwórcę. Człowiek podniósł rękę na
Boga, poprowadził na wzgórze Kalwa-
rii, przybił do krzyża. Czara ludzkiej
złośliwości i nienawiści wylała się do
dna.

Krzy¿ naszym

pojednaniem z Bogiem

Z pewnością nie potrafimy pojąć ca-
łego bogactwa krzyża tajemnicy ofiary,
poprzez którą przyszło zbawienie.
Krzyż to nie tylko wizerunek, lecz
wiecznie trwała rzeczywistość. Trzeba

Triduum

Paschalne

Ciemnica.

Adoracja krzyża.

Adoracja przy Grobie Pańskim.

(ciąg dalszy na str. 4)
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więc, aby ból Chrystusa umęczonego na
krzyżu wstrząsnął naszymi sercami,
poruszył je i uwrażliwił na bliźnich.

Chrystus bowiem nadal dopełnia
swojej miary w swym Mistycznym Ciele.

Trzeba trwać przy Chrystusie ukrzy-
żowanym jak Matka Bolesna, Maria
Magdalena obejmująca rękoma drzewo
krzyża, jak św. Jan Ewangelista wspie-
rający boleściwą Matkę.

Czy jestem gotowy na takie trwanie?

Wielka Sobota – On jest

¿yciem nieprzemijaj¹cym

Opowiadano kiedyś historię o kró-
lu perskim, niezwykle szczęśliwym i bo-
gatym. Opływał on we wszystkie dostat-
ki. Miał wspaniały pałac i wielką świtę,

mocne i rozległe państwo. Można po-
wiedzieć, że nie brakowało mu nicze-
go. W tym wszystkim nękało go jedno
zmartwienie. Chciał być wiecznie mło-
dy. A tymczasem z każdym rokiem czuł
się coraz słabszym człowiekiem, od-
chodzącym w przeszłość. Niestety, nikt
w tym nie mógł mu poradzić. Nie zna-
lazł się nikt, kto potrafiłby zatrzymać
jego wiek, wynaleźć lekarstwo przedłu-
żające jego młodość.

Wyznawcom Chrystusa nie jest po-
trzebne lekarstwo na przedłużenie młodo-
ści. Jesteśmy bowiem wiecznie młodzi,
choć upływają lata, to nieustannie tętnimy
młodością. Bowiem wiecznie młodym jest
Chrystus. On jest życiem nieprzemijają-
cym. W Nim ciągle się odradzamy!

Wigilia Paschalna

Przypomina nam z całą stanow-
czością konieczność naszej przemia-
ny i naszego odrodzenia. Ten sobotni
wieczór mobilizuje nas w sposób
szczególny do dania odpowiedzi na
Jego pytanie stawiane wszystkim wy-
znawcom i uczniom: Czy i wy chcecie
odejść?

Odpowiedź nasza nie może być
inna, jak tylko: Panie, do kogóż pój-
dziemy? Ty masz słowa życia wieczne-
go.

Zbawcze wydarzenie, w którym
uczestniczymy, stanowi podstawę na-
szego chrześcijańskiego optymizmu,
który wypływa z faktu, że Jezus przez
mękę i śmierć otworzył dla nas drogę
do chwały zmartwychwstania.

Niedziela

Zmartwychwstania

Chrystus zmartwychwstał Alleluja!!!
Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!!!

Przeżywając uroczystość Zmar-
twychwstania Pańskiego otrzymujemy
zapewnienie, że wyjście Chrystusa sta-
nowi niezaprzeczalny fakt. Chrześcija-
nin przez chrzest św. zanurzony został w
mękę i śmierć Chrystusa i w ten sposób
ma udział w chwale zmartwychwstania.

Zmartwychwstał już Chrystus,
Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał,
że to cud prawdziwy
O Królu Zwycięzco,
bądź nam miłościwy!

Procesja Rezurekcyjna.

Straż przy Grobie.

(ciąg dalszy ze str. 3)
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W oczekiwaniu

na beatyfikacjê
Minęło już sześć lat od dnia śmierci naszego Wielkiego

Rodaka Jana Pawła II. Mija też pięć lat od chwili umieszcze-
nia na frontowej ścianie naszej
świątyni parafialnej, pamiątko-
wej tablicy poświęconej Jano-
wi Pawłowi II o następującej
treści:

NIE LĘKAJCIE SIĘ...
                      Jan Paweł II

W hołdzie Janowi Pawłowi II
w I rocznicę śmierci
parafianie Bratkowic

Bratkowice 02.04.2006

W przeddzień uroczystości beatyfikacyjnych, które mają
się odbyć w dniu 1 maja br., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,
w całej Polsce trwają modlitwy, mają miejsce wydarzenia arty-
styczne i kulturalne poprzedzające to wydarzenie. W naszej
parafii także nie zabrakło o NIM pamięci...

Ostatnie przesłanie Jana Pawła II na Uroczystość Miłosier-
dzia Bożego 2005:

Zbliża się Niedziela Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji pragnę
przekazać moje serdeczne pozdrowienia wszystkim, którzy będą
się gromadzić w krakowskim Sanktuarium w Łagiewnikach,

W rok

po katastrofie...

aby wielbić Boga za Jego przebaczającą miłość.
Pragnę ponownie zawierzyć tej miłości Kościół i świat, wszyst-

kich ludzi na całym okręgu Ziemi, a także siebie samego w
mojej słabości. Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w
Sanktuarium wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nic tak, jak eucharystyczna obecność Pana, nie uobecnia dzieła
miłosierdzia, jakie dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie.
Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów
źródłem mocy i nadziei.

Wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia z serca błogosła-
wię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ziemio katyńska wchłonęłaś polską krew, aby zagajnik za-
mienił się w las. Ziemio smoleńska mało Ci bólu i łez. Ziemio
ojczysta obejmij swe dzieci, by stały się skałą na nowy... ład.
Żegnajcie Wszyscy!
(...)

Żyli dla Ojczyzny i zginęli w służbie dla niej. Niech wspólna
pamięć o ofiarach katastrofy pod Smo-
leńskiem będzie wyrazem naszej solidar-
ności w cierpieniu i pozwoli ukoić ból Ich
Rodzin i Bliskich.

(Wybrane wpisy z księgi
kondolencyjnej wyłożonej przez

TMZB tuż po katastrofie.)

10 kwietnia br. minęła pierwsza
rocznica katastrofy smoleńskiej. W tym
dniu o godzinie 9.30 w naszym kościele
parafialnym uczestniczyliśmy we Mszy
św. sprawowanej w intencji wszystkich jej
ofiar. Mszy św. przewodniczył ks. pro-
boszcz Józef Książek, homilię wygłosił
ks.  Kazimierz Hahn.
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Walka z chorobą jest słuszna,
ponieważ zdrowie jest darem Bożym.
Lecz zarazem ważne jest,
by umieć odczytać plan Boga,
kiedy cierpienie puka do drzwi naszego życia

/Jan Paweł II/

Pielgrzymkę do Lourdes, Fatimy i Santiago de Composte-
la jaką odbyła z córką w 2004 r. wspomina radośnie i z zado-
woleniem, ponieważ był to prezent na Dzień Matki. Na na-
stępną do Włoch w 2008 roku nie chciała jechać, bo źle się już
czuła. Jednak za namową córek dała się przekonać i wraz z
grupą pielgrzymów pojechały: mama, córka i wnuczka. Trasa
wiodła m.in. przez Loretto, Lanciano, San
Giovanni Rotondo, Padwę, Monoppello
i sanktuarium Madonna della Corona.
Podróż była bardzo wyczerpująca. Już od
początku pojawiły się ostre bóle głowy.
Chwilami były nie do zniesienia, a tablet-
ki nic nie pomagały. Praktycznie całą pod-
róż przesiedziała na podłodze trzymając
się za głowę, mówiąc co pewien czas, że
chyba jej za chwilę pęknie. Ksiądz Adam
opiekun pielgrzymki pocieszał córkę
mówiąc – będziemy się modlić i mama
wszystko zniesie. I tak się też stało. Pani
Władysława Adach z Zastawia pomimo
tak gwałtownych objawów choroby, po-
wróciła z pielgrzymki pełna radości i za-
chwytu.

 Wówczas nie zdawała sobie jeszcze
sprawy, że niebawem z ust lekarza usły-
szy jak bardzo jest chora. Odbyte badania
lekarskie, w tym tomografia komputero-
wa głowy wykazały bardzo poważne schorzenie – mnogie tęt-
niaki śródczaszkowe oraz tętniaki tętnicy mózgowej. Oprócz
typowych objawów, jakimi były bóle głowy, pojawiło się także
zaburzenie pola widzenia i opadanie powieki oka. Natych-
miast znalazła się w szpitalu w Rzeszowie, a później w Szpita-
lu Klinicznym w Lublinie na oddziale neurochirurgii, gdzie

przeszła zabieg embolizacji, bo typowa operacja nie wchodzi-
ła już w rachubę. Metoda wewnątrznaczyniowa, zwana potocz-
nie embolizacyjną, należy do najnowszych sposobów leczenia
wykorzystywanych w neurochirurgii. Dzięki stosowaniu tej
metody możliwe jest zabezpieczenie tętniaków i naczyniaków
mózgu przed krwawieniem, stanowiącym zagrożenie dla zdro-
wia i życia człowieka. Po tym zabiegu pani Władysława po-
czuła się lepiej. Głowa przestała boleć i mogła lepiej funkcjo-
nować. Po dwóch dniach powróciła do domu.

W ubiegłym roku nagle źle się poczuła i została przewie-
ziona na oddział neurologii szpitala MSW w Rzeszowie. Stra-
ciła przytomność. Unieruchomiona, podpięta do aparatury
medycznej spędziła w szpitalu kolejne 2 tygodnie. Lekarze

określili jej stan jako wegetatywny. Jed-
nak po pewnym czasie ulegał on popra-
wie. Odzyskała przytomność. Miała spa-
raliżowaną prawą stronę ciała. Nie cho-
dziła. Miała problem z mówieniem i ko-
jarzeniem. W szpitalu została poddana za-
biegom rehabilitacyjnym. Po kolejnych
kilku tygodniach pobytu w szpitalu zo-
stała wypisana do domu i dalej rehabili-
towana. Stopniowo przychodziła do sie-
bie. Obecnie po domu porusza się o wła-
snych siłach. Podczas wykonywania nie-
których czynności wymaga opieki osób
trzecich. Choroba nie spowodowała utra-
ty mowy, ale pozostawiła ślad w postaci
zaburzeń w pamięci. W zależności od
pogody są lepsze i gorsze dni. W dalszym
ciągu choroba niesie ze sobą niebezpie-
czeństwo. Kaszel, kichnięcie czy każdy
niekontrolowany ruch może spowodować
pęknięcie tętniaków. Pani Władysława

nie użala się jednak nad sobą. Z pokorą i cierpliwością znosi
to cierpienie, jakim ją Bóg obdarzył, bo jak powiedziała – cier-
pienie to szlif dla duszy.

Tej pokory i cierpliwości jak sama twierdzi nauczyła się
właśnie w szpitalu. Przecież właśnie tutaj, w zawodzie dyplo-
mowanej pielęgniarki przepracowała 34 lata. Najpierw na od-

Pani Władysława Adach.

Cierpienie to szlif dla duszy
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dziale chirurgii onkologicznej, a potem onkologii ginekolo-
gicznej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Rzeszowie. Praco-
wała na 3 zmiany, również w dni wolne i święta. Lubiła swoją
pracę i na żadną inną by jej nie zamieniła. Z miłością i sercem
podchodziła do wszystkich pacjentów. Opowiada dziś o tym
ze łzami w oczach i łamiącym się głosem. Wspomina jak w
codziennych swych modlitwach powierzała wszystkich cho-
rych Bożej Opatrzności. Polecała Bogu również tych, co zmarli
na szpitalnej sali. Kiedy pracowałam na oddziale chirurgii on-
kologicznej – opowiada – leżał wówczas na sali młody mężczy-
zna tuż po wojsku. Jego stan był na tyle dobry, że nie zagrażał
życiu. Nagle Piotr, bo tak miał na imię zaczął mocno krzyczeć –
dajcie mi księdza. I tak kilka razy. Wezwano księdza, którego
poprosił o spowiedź. Zmarł tuż po wyjściu kapłana z sali.

Pani Władysława pomagała pacjentom jak tylko było to
możliwe. Starała się spełniać praktycznie każdą ich prośbę. Cie-
szyła się kiedy pacjenci się uśmiechali. Kiedyś, ciężko chora
pacjentka, mieszkanka Bratkowic, zwróciła się do niej z prośbą
– Władzia trzymaj mnie za rękę i nie odchodź aż ja umrę. Pozo-
stała z nią do końca. Pamiętam – wspomina dalej – był dzień
Pierwszej Komunii św. w Bratkowicach. Jak co dzień wykonywa-
łam swoje obowiązki. Podawałam chorym chemię. Jednak u pew-
nej kobiety wskutek dotychczasowej chemioterapii pozanikały
żyły. Nie można było się wkłuć. Wróciłam na dyżurkę i zaczęłam
się modlić. „Panie Jezu. Tyle ludzi się cieszy, tyle dzisiaj Cię przyj-
muje do swego serca. Dopomóż tym ludziom, żeby nie cierpieli.
Ja jestem tylko narzędziem w Twoim ręku. Sama nie dam rady.
Panie Jezu idziemy razem”. Przeżegnałam się i poszłam do tej
kobiety próbować ponownie. Kiedy podała mi rękę zobaczyłam
żyłę grubą jak długopis. Głos mi odebrało. Wróciłam do dyżurki.
Łzy same napłynęły do oczu. Na nocnej zmianie nie zmrużyła
oka. Martwiła się o chorych i zawsze była czujna. Jak noc była
spokojna, to czytała książkę. Przeczytała ich bardzo dużo. Jedną
z nich pani Władysława poleciła mi szczególnie, wspaniałą książ-
kę Zofii Kossak pt. „Błogosławiona wina”.

Na emeryturę przeszła 9 lat temu. Teraz jest pod opieką
córki Anny i Elżbiety. Dbają o babcię także wnuki, których
ma dziewięcioro. Na ściennej półce pokoiku, w którym spę-
dza wiele czasu, stoi figura Matki Bożej Niepokalanie Poczę-
tej. Ma ona już ponad 60 lat. Kupiła ją jej mama w Leżajsku,
zaraz po wojnie. Figura ta w sposób cudowny ocalała. Otóż,
kiedy w starym domu zaczęto malować pomieszczenia, mama
pani Władysławy umieściła figurę w komórce, wkładając ją do
paki ze zbożem, żeby się nie stłukła. Jednak podczas snu obu-
dził ją jakiś tajemniczy głos powtarzający kilkakrotnie: „Weź
tę figurę”. Wstała i zabrała ją do siebie. Po chwili dało się
słyszeć ogromny huk. Okazało się, że na to miejsce, gdzie stała
figura spadły deski. I tak figura Matki Bożej pozostałą w tej
rodzinie do dziś.

Pani Władysława dużo się modli i patrząc jak matka na
Matkę zawierza Jej swój i swojej rodziny los. Swoje dzieci na-
uczyła pięknej modlitwy do Niej.

„Zdrowaś Maryja”

Codziennie rano, ja Twoje dziecię
Gdy słońce wschodzi, a nocka mija
U stóp Twych składam jak wonne kwiecie
Ciche, serdeczne „Zdrowaś Maryja”

W każdej trudności, w każdej godzinie
Co się przez życie moje przewinie

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

Jak słodkie echo, co w niebie płynie
Szeptać Ci będę „Zdrowaś Maryja”

Kiedy cierpienia przyjdą i bóle
Kiedy Cię zrani niewdzięczność czyja
Wnet się do serca Twego przytulę
Pociesz mnie Matko „Zdrowaś Maryja”

Na Anioł Pański klęknę o Pani
Kiedy dwunastą zegar wybije
Z całą miłością niosąc Ci w dani
Trzy króciuteńkie „Zdrowaś Maryja”

A gdy Jezusa czasem zasmucę
Grzechem, co serce Jego przebija
Wnet u stóp Twoich z żalem się rzucę
Daj z grzechów powstać „Zdrowaś Maryja”

Gdy zajdzie słońce wielkie, ogniste
I noc zasłonę czarną rozwija
Patrząc w przecudne niebo gwiaździste
Zmówię ostatnie „Zdrowaś Maryja”

Ból i cierpienie odgrywają ogromną rolę w ludzkim życiu.
Jak mówi pani Władysława – Uczą wiele szacunku wobec ziem-
skiego życia. Dzięki temu stajemy się bardziej wrażliwi na losy
innych ludzi. Warto też pamiętać, że w towarzyszeniu czło-
wiekowi cierpiącemu postawa miłosiernego Samarytanina,
wrażliwego na ludzkie nieszczęście, umiejącego z miłością
pochylić się nad chorym jest godna naśladowania.

Dariusz Jamuła
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Spojrzenie cz³owieka

pogodnego

– po¿egnaliœmy najstarsz¹
mieszkankê Bratkowic

Urodziła się 1 lipca 1908 roku w Bratkowicach. Żyła
najdłużej spośród dotychczasowych mieszkańców Bratko-
wic. Dane było Jej przeżyć 103 lata. Pogodna, uśmiechnię-
ta, optymistycznie patrząca na życie, które przecież nie za-
wsze obfitowało w radości. I zawsze towarzysząca jej troska
o wszystko i wszystkich. Tak zapamiętaliśmy śp. Julię Lis.

W ostatnim wywiadzie do naszego kwartalnika, w grud-
niu, w roku 2006 powiedziała m.in. Przez te wszystkie lata
nigdzie na dłużej nie opuszczałam Bratkowic. Na tym miejscu
się urodziłam, wiele tu przeżyłam i tu do dziś pod troskliwą
opieką córek spędzam swoją starość.

Podczas tej pamiętnej rozmowy pani Julia cały czas ser-
decznie się uśmiechała. Raz tylko po policzkach popłynęły
jej łzy. Był to moment, w którym powiedziała: Bardzo mar-
twią mnie wszystkie nieszczęścia i wojny, o których słyszę w
wiadomościach. Ale zawsze przed snem poustawiam sobie te
wszystkie moje święte obrazki, m.in. portret Jana Pawła II,
pomodlę się i jestem spokojna.

Trudno będzie zapomnieć bijące od Niej ciepło i czu-
łość, którymi obdarzała swoich gości podczas swych pa-
miętnych 100 i kolejnych uroczystości urodzinowych. Przy-
tulała, głaskając czule każdego składającego jej życzenia.
Nikt nie czuł się pominięty. Każdy był obdarowany tym, co
też na długo z pewnością zapamięta: spojrzeniem człowie-
ka dobrego, pogodnego.

O swojej długowieczności, unosząc rękę ku górze za-
wsze powtarzała: Widać Pan Bóg tak chce...

W dniu 7 marca br. odchodząc do wieczności opuściła
swoje ukochane Bratkowice. Na Mszy św. pogrzebowej od-
prawionej 10 marca br. w Kaplicy Cmentarnej w Bratkowi-
cach przez ks. proboszcza Józefa Książka i księży wikariu-
szy: Rafała Głowackiego oraz Stanisława Kardasia, zgro-
madziła się najbliższa rodzina oraz liczni mieszkańcy Brat-
kowic. Doczesne szczątki Julii Lis, najstarszej mieszkanki
Bratkowic spoczęły w grobowcu rodzinnym obok zmarłe-
go przed 44 laty męża. Mogiłę pokryły liczne wiązanki świe-
żych kwiatów.

Redakcja

Aksjologia
a wychowanie

W kształtowaniu osobowości czło-
wieka niezmiernie ważną rolę odgrywają
wartości.

Wartość to podstawowa kategoria
aksjologii, (nauka o wartościach), ozna-Joanna Czapka

Wartości, wzory postępowania, normy zawsze były przedmiotem
zainteresowania zajmujących się procesem wychowania człowieka.

W niniejszym artykule chcę zwrócić uwagę na wartości, w tym
szczególnie na wartość zdrowia oraz ukazać jak kształtowała się
świadomość tej wartości w wybranych epokach historii ludzkości.

czająca wszystko to, co „cenne i godne
pożądania, co stanowi cel dążeń ludz-
kich”, uznane wartości stanowią podsta-
wę ocen, norm i wzorów kulturowych.

Już starożytność do wartości trwa-
łych zaliczała piękno, dobro i prawdę,
do których osiągnięcia człowiek dąży, a
wraz z chrześcijaństwem dołączyły do
nich wiara, a także miłosierdzie. Piękno

S z l a c h e t n e  z d r o w i e
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Wartoœæ zdrowia

Zdrowie jest niewątpliwie jedną z
najważniejszych wartości w życiu czło-
wieka. Właściwie wszyscy o tym wiemy,
ale nie zawsze w codziennym zabiega-
niu pamiętamy. Pojawiające się obecnie
przed człowiekiem wciąż nowe wyzwa-
nia sprawiają, że żyjemy coraz szybciej,
dążymy do zrealizowania postawionych
sobie celów. Coraz bardziej brakuje nam
czasu na wypoczynek, spacer, rozmowy
z najbliższymi. Czasem możemy pomi-
nąć w tej pogoni za dobrami mało waż-
nymi coś istotnego, najważniejszego w
życiu.

Na tle różnych wartości (praca ludz-
ka, prawda, pokój, pieniądz, autorytet,
nauka, tolerancja, zdrowie, wolność,

godność ludzka, itp.) jak pokazują bada-
nia, zdrowie należy do najbardziej cenio-
nych wartości.

Myśl, że zdrowie docenia się dopie-
ro po jego utracie, ma bardzo długą hi-
storię. Zawarta jest w jednej z fraszek
Jana Kochanowskiego: „Szlachetne
zdrowie, nikt się nie dowie, jako smaku-
jesz, aż się zepsujesz”. Także Adam Mic-
kiewicz, porównując Litwę do zdrowia,
podkreślał: „ile cię cenić trzeba, ten tyl-
ko się dowie, kto cię stracił...” Aby nie
dopuścić do „utraty” i „zniszczenia”,
należy nauczyć człowieka, jak o tę war-
tość dbać, uświadomić czym jest zdro-
wie, jakie czynniki mają na nie wpływ,
jakie zagrożenia pojawiają się przed
dziećmi i młodzieżą oraz jak je przezwy-
ciężać.

Pomimo systematycznego wzrostu
świadomości wartości zdrowia ludno-
ści tak w Polsce, jak i na świecie, pro-
blemów ze zdrowiem nie ubywa, a
wręcz przybywa. Konieczna jest więc jak
najszerzej rozumiana edukacja zdrowot-
na.

Rozumienie wartoœci

zdrowia w g³ównych

etapach historii

ludzkoœci

Od niepamiętnych czasów, człowie-
kowi towarzyszyła myśl o utrzymaniu
zdrowia i zapobieganiu chorobom. Od
zarania dziejów ludzie oddziaływali na
siebie wzajemnie, przekazywali swe do-
świadczenia, nagromadzoną wiedzę oraz
dorobek kulturowy. Sięgnięcie w głąb
dziejów ludzkości pozwala stwierdzić, że
od najdawniejszych czasów człowiek
dążył do poznania swej fizycznej i du-
chowej natury. Wartość zdrowia doce-
niano zawsze, chociaż nie była to pro-

mocja zdrowia, jaką my dzisiaj rozumie-
my.

Już czasy starożytne wskazują na
różne działania służące zdrowiu jak dba-
nie o czystość osobistą, czystość swoje-
go otoczenia, zapobieganie zakażeniom
itp. W starożytnej Grecji duży nacisk
kładziono na wychowanie fizyczne, za-
wody sportowe, które prowadziły do
igrzysk krajowych. Wiele elementów
dotyczących zdrowia z ówczesnego do-
robku greckiego przetrwało do dziś. Za-
częto zwracać uwagę na znaczenie za-
chowania się w życiu codziennym, prze-
strzeganie diety, wysiłku i wypoczynku.

Średniowiecze to okres ciągnący się
przez wiele stuleci (od obalenia cesarstwa
zachodnio rzymskiego w 476 roku po
koniec XV wieku). Wraz z ugruntowaniem
się chrześcijaństwa, zdrowie interpreto-
wano nie tylko jako brak choroby i cier-
pienia, lecz jako zdolność do znoszenia
tych przypadłości.

Medycyna średniowieczna nie miała
istotnych osiągnięć. Jednakże warto

Ablacja – czyli nowoczesne zabiegi stosowane w leczeniu arytmii serca.

zachwyca i zachęca do trwania w życiu,
ubogaca życie – zwłaszcza życie ducho-
we – podnosi jego walory; prawda czyni
człowieka wolnym, czyli odpowiedzial-
nym za słowo i czyn, miłosierdzie nato-
miast jest dążeniem człowieka do trwa-
łej i bezgranicznej miłości.

„Wartości” wyrażają to, co „być po-
winno” i „czego pragniemy”, wpisują w
rzeczywistość pewien sens ostateczny,
ukazują to, co naprawdę istotne i do cze-
go warto dążyć. Są filarami, na których
opiera się życie społeczne, osobiste i
wspólnotowe. Podstawowe zachowania
ludzkie są przez nie motywowane i re-
gulowane.

W encyklice Fides et ratiio, Jan Paweł
II podkreśla: „tylko dzięki prawdziwym
wartościom można stawać się lepszym,
rozwijając w pełni swoją naturę. Czło-
wiek nie znajduje prawdziwych wartości
zamykając się w sobie, nie otwierając się
i poszukując ich także w wymiarach
transcendentnych wobec niego samego.
Jest to konieczny warunek, który każdy
musi spełniać, aby stać się sobą i wzra-
stać jako osoba dorosła i dojrzała” (Jan
Paweł II, 1998).

O tym, czym są i jakie znaczenie mają
dla człowieka wartości, jaki jest ich sens
pisze V. E. Frankl twórca III Kierunku
w Psychoterapii Wiedeńskiej.

V.E. Frankl odkrył, że to właśnie
wartości pozwalają człowiekowi prze-
trwać trudne momenty życia. Podczas
pobytu w hitlerowskim obozie zagłady
Frankl stwierdził, że przeżyć ten kosz-
mar udawało się tym, którzy widzieli w
swym życiu jakieś zadanie do spełnie-
nia, pragnęli wrócić do kochanej rodzi-
ny, wychować swoje dzieci, po prostu
chcieli żyć. Według V. Frankla, najbar-
dziej budującymi wartościami są wol-
ność, odpowiedzialność oraz te, które
pozwalają na odkrycie sensu życia.

 Oparcie wychowania na wartościach
jest podstawą współczesnego wychowa-
nia młodego człowieka.

Jan Paweł II w swoich rozważaniach
o wychowaniu mówi, że: „W wychowa-
niu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek
stawał się bardziej człowiekiem, o to aże-
by bardziej był, a nie tylko więcej miał.
Aby więc poprzez wszystko, co ma, co
posiada, umiał bardziej być człowie-
kiem, to znaczy, ażeby również umiał
bardziej być, nie tylko z drugim, ale i dla
drugich”.

Współcześnie teren oddziaływań
wychowawczych uległ znacznemu po-
szerzeniu i jest procesem trwającym od
wczesnego dzieciństwa do starości. (ciąg dalszy na str. 10)
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zwrócić uwagę, że rozwijano wówczas
metody zwalczania epidemii poprzez
odosobnienie chorych, kwarantanny,
dezynfekowanie miejsc zakażonych na

miarę ówczesnych środków i wiedzy.
Tworzono różne formy opieki nad cho-
rymi i biednymi. Powstawały liczne szpi-
tale i przytułki przeważnie o charakte-
rze przyklasztornym. Dzieło Salerneń-
ski przewodnik zdrowia głosił: „Jeżeli ci
nie dopiszą lekarze, lekarzami twymi
niech będą ci trzej: pogodny nastrój,
umiarkowana rozrywka, rozumny tryb
życia”.

Znaczny rozwój teorii i praktyki wy-
chowawczej wniosła epoka odrodzenia.
Odrodzenie ideałów helleńskich, troska
nie tylko o ducha, ale również i o ciało,
pomyślność i szczęście w życiu docze-
snym, było zwróceniem uwagi na cen-
tralne miejsce człowieka, a więc huma-
nizm. Zaczęto dbać o wygląd zewnętrz-
ny, o higienę, ładną postawę i budowę
ciała. Gimnastyka, zabawy, ruch na świe-
żym powietrzu, były obiektem zaintere-
sowań dyskusji i praktyki życia, chociaż
nie miały one jeszcze odrębnego syste-
mu wychowania zdrowotnego. Albo-
wiem umiarkowany ruch i ćwiczenie
wzmacnia, krzepi i wzmaga zdrowie,
hartuje ciało i przyzwyczaja organizm do
dobrych i złych sytuacji, które sprzyjają
kształtowaniu się młodego człowieka. Te
cenne i nowatorskie uwagi do dnia dzi-
siejszego nie straciły na swojej aktualno-
ści.

Szczególny rozwój zainteresowań
sprawami zdrowia przypada na kolejną
epokę, (Oświecenie), która znacząco
zapisała się w rozwój myśli odnośnie

wychowania zdrowotnego. Człowiek
okresu oświecenia to nowy model czło-
wieka, wierzącego w potęgę rozumu, ra-
cjonalizm i przywiązującego dużą wagę
do wiedzy naukowej, którą można zba-
dać. Szczególnie akcentowano potrzebę

powszechnej edukacji. Podkreślano ko-
nieczność łączenia wychowania umysło-
wego i moralnego (rozwój i kształtowa-
nie charakteru) z wychowaniem fizycz-
nym. Podkreślano, że młodzież ma się
uczyć nie dla szkoły, lecz dla życia i dla-
tego powinna być energiczna, silna pod
względem fizycznym, gotowa do wszyst-
kiego, zdolna, pracowita, zasługująca na
zaufanie i przygotowana do obowiązków.

Był to szczególny okres, który
wpłynął na dalszy rozwój wychowania do
zdrowia oraz wychowania fizycznego w
ogólnym wychowaniu człowieka.

Wiek XIX w Europie i na świecie
był okresem wielkiego rozkwitu przemy-
słu, a przeobrażenia i przemiany miały
wpływ pobudzający na rozwój wychowa-
nia zdrowotnego. Ważnym czynnikiem
rozwoju edukacji zdrowotnej była roz-
budowa szkolnictwa elementarnego i
wprowadzenie obowiązku szkolnego.
Zauważono, że ruch nie tylko uspraw-
nia ciało ludzkie i wzmacnia organizm,
ale jest także czynnikiem wpływającym
na rozwój psychiki człowieka.

Rozwój medycyny społecznej w Pol-
sce odzwierciedlał tendencje ogólnoeu-
ropejskie, ale był nieco odmienny z tego
powodu, że Polska nie miała własnej
państwowości do 1918 roku, co było
przyczyną zacofania kraju w dziedzinie
życia społecznego. Mimo to, już w pierw-
szych latach dwudziestego stulecia ro-
dzi się ruch higieniczny oraz naprawcze
programy zdrowotne. Działalność ta

pobudzała cywilizacyjne przemiany kra-
ju i przynosiła wiele korzyści zdrowot-
nych.

Nowo powstałe po pierwszej wojnie
światowej państwo polskie stanęło w
dziedzinie zdrowotnej wobec zaniedbań
spowodowanych zniszczeniami wojen-
nymi oraz zaniedbań z opóźnień cywili-
zacyjnych.

Początkowa poprawa w dziedzinie
zdrowotności została przyciemniona
pojawieniem się nowych, niekorzystnych
zjawisk (ciągle wysoka w stosunku do
standardów europejskich umieralność
niemowląt, występowanie gruźlicy jako
choroby społecznej, dość wysoka zacho-
rowalność z powodu wirusowego zapa-
lenia wątroby, zatruć pokarmowych i
in.). Coraz większą rolę zaczęły odgry-
wać choroby cywilizacyjne, źródłem któ-
rych są warunki i sposób życia ludności.

Poprawa życia ludności przejawiła
się przede wszystkim w nieodpowiednio
stosowanej diecie, nadużywaniu alkoholu
i palenia tytoniu. Zanieczyszczenie śro-
dowiska oraz negatywne efekty uprzemy-
słowienia i urbanizacji, zaczęły rzutować
na stan zdrowotności, przyczyniając się
do szybkiego wzrostu występowania cho-
rób układu krążenia oraz nowotworów.

Wyzwanie, jakie stwarzają obecnie
główne zagrożenia zdrowotne, wymaga
o wiele większego osobistego zaangażo-
wania ludności na rzecz poprawy warun-
ków higienicznych, a przede wszystkim
dbałość o czystą wodę pitną i usuwanie
nieczystości, prawidłowe przepisy sani-
tarne, szczepienia ochronne itp. Nato-
miast przeciwdziałanie tzw. chorobom
cywilizacyjnym głównie zależy od nas
samych, czy potrafimy zmienić niepra-
widłowe nawyki i upodobania, styl życia
i zachowania zdrowotne. Pomocą mają
służyć wpływowe grupy społeczne, sys-
tem oświaty i wychowania, środki maso-
wego przekazu oraz opieka zdrowotna.

Joanna Czapka
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Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie będący jedną z największych
placówek Ochrony zdrowia w regionie jako pierwszy otrzymał szereg certyfikatów jakościo-
wych, które świadczą o kompetencji w wykonywaniu usług medycznych.

(ciąg  dalszy ze str. 9)
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W dniu 1 marca 2011 roku w Brat-
kowicach z inicjatywy Zespołu Szkół w
Bratkowicach i Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Bratkowickiej odbyła się pa-
triotyczna uroczystość upamiętniająca 60
rocznicę stracenia w więzieniu moko-
towskim w Warszawie mjr Józefa Rzep-

ki, naszego rodaka oraz pozostałych
członków IV Zarządu Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość. Wzięli w niej udział:
władze samorządowe Gminy Świlcza,
które reprezentował Wójt Wojciech
Wdowik, radni gminy i powiatu, Dowód-
ca1 Batalionu Strzelców Podhalańskich
z Rzeszowa ppłk dypl. Wiesław Lewic-
ki, przedstawiciele szkół, przedszkola
oraz organizacje społeczne z pocztami
sztandarowymi, Strzelcy z Drużyny
Strzeleckiej przy Zespole Szkół w Brat-
kowicach, przedstawiciele najbliższej
rodziny mjr J. Rzepki oraz byli żołnie-
rze AK z Bratkowic, Pani Maria Sto-
kłosa i Pan Marian Jucha, młodzież
szkół i przedszkola z Bratkowic oraz
liczni mieszkańcy.

O godz. 12.30 w kościele parafial-
nym odprawiona została uroczysta Msza
św. Przewodniczył jej ks. Rafał Głowac-
ki, który wygłosił okolicznościowe ka-
zanie. Przybliżył w nim postać mjr Józe-
fa Rzepki oraz pozostałych, którzy zo-
stali zamordowani przez Urząd Bezpie-
czeństwa. Przypomniał również o ich
ogromnym patriotyzmie i umiłowaniu
Ojczyzny, dla której oddali swoje życie.

Podkreślił, że Ojczyzna nie zapomniała
o Nich. Dzień 1 marca Ustawą Sejmu i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został
ustanowiony Narodowym Dniem Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Projekt tej
ustawy przygotował śp. prezydent RP
Lech Kaczyński.

Po zakończeniu Mszy św. odbyła się
uroczysta akademia patriotyczna przygo-
towana przez uczniów Zespołu Szkół w

Bratkowicach. Młodzież przedstawiła ze-
branym w kościele historię Armii Krajo-
wej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość, a w szczególności mjr Józefa Rzep-

ki i pozostałych, któ-
rzy zostali z nim stra-
ceni 1 marca 1951r.
Szczególnie w pa-
mięci uczestników zapadła rota przysię-
gi, którą złożył mjr Rzepka swojemu do-
wódcy płk Łukaszowi Cieplińskiemu. Po
zakończeniu uroczystości wszyscy obec-
ni udali się pod pamiątkową tablicę po-
święconą Józefowi Rzepce, umieszczoną
na frontowej ścianie Zespołu Szkół. War-
tę honorową zaciągnęli żołnierze podha-
lańczycy z Rzeszowa oraz strzelcy z dru-
żyny strzeleckiej. Po odśpiewaniu hym-
nu państwowego prezes TMZB Tadeusz
Pięta podziękował wszystkim za udział
w tej patriotycznej uroczystości, przypo-
minając że ofiara życia mjr Jozefa Rzep-
ki nie pozostała bezowocna. Po 60-latach
od tego wydarzenia Polska jest krajem
wolnym i demokratycznym w rodzinie
państw europejskich. Tę część uroczysto-
ści zakończyło składanie wiązanek kwia-
tów pod tablicą oraz zapalenie zniczy
przez poszczególne delegacje. Następnie
zaproszeni goście uczestniczyli w okolicz-
nościowym spotkaniu, które miało miej-
sce w Zespole Szkół. Byli żołnierze AK z
Bratkowic wspominali tamten trudny
czas, wielkie zaangażowanie i poświęce-
nie młodych wówczas ludzi dla dobra

Ojczyzny. Postać mjr. Józefa Rzepki przy-
bliżyła także swymi wspomnieniami jego
bratanica pani Danuta Książek.

Tadeusz Pięta

Bratkowice w ho³dzie

¯o³nierzom Wyklêtym

Józef Rzepka

Mszy św. przewodniczył
ks. Rafał Głowacki.

Składanie kwiatów pod
pamiątkową tablicą.
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Każdego roku 11 lutego przypada
Światowy Dzień Chorego – święto usta-
nowione 19 lat temu przez Sługę Boże-
go papieża Jana Pawła II. Przypada ono
w dzień wspomnienia Matki Bożej z
Lourdes. Począwszy od bieżącego wyda-
nia kwartalnika rozpoczynamy cykl ar-
tykułów o objawieniach w Lourdes.

Lourdes w lutym 1858 r.

We Francji w departamencie (woje-
wództwie) Górnych Pirenejów, w diece-
zji Tarbes, u podnóża olbrzymiej góry
skalistej, do której zbie-
gają się wąwozy gór-
skie przechodzące w
obszerną falistą doli-
nę, a którą przecina
rzeka Gava leży mia-
sto Lourdes. Położone
wokół niego wsie, były
zamieszkane przez
prosty lud. Znajdowa-
ły się tu także wielkie
majątki ziemskie, któ-
rych właściciele wnie-
śli do codziennego
życia miasta kulturę
umysłową. Matka
Boża zawsze była ota-
czana wielką czcią.
Rzeka Gava w swym korycie od wscho-
du utworzyła ostry zakręt, co dało moż-
liwość połączenia wykopanym kanałem
– jej górnego nurtu z dolnym. W ten spo-
sób powstała jakby wysepka (około 1000
metrów długości), na której zieleniła się
trawa w kontraście granitowych wzgórz.
Wysepka ta należała do mieszkańca Lo-
urdes de Laffitta, będącego zarazem wła-
ścicielem wielkiego młyna zbudowane-
go na kanale wpadającego do Gavy, nie-
daleko skały zwanej Massabielle (Stara
Skała). W skale taj istniały trzy otwory, a
największy był wejściem do obszernej
groty. Światło wpadało do groty jednym
otworem, a innym na zewnątrz wycho-
dziło, co robiło wrażenie oświetlanej ko-
ścielnej niszy. Właściciel młyna Laffite
zatrudnił ojca Bernadetty – Franciszka
Soubirous (czyt. Subiru), który z zawo-
du był młynarzem. Pracował jako najem-
nik,, na dniówkę”. Praca ta nie była pracą
stałą i często brakowało środków do
życia. Sześcioosobowa rodzina zamiesz-
kiwała w dwóch skromnych izbach, w

domku przy ulicy Petits – Fosse (Małej
Fosie), do której często zaglądała bieda.
Mama Bernadetty – Ludwika z domu Ca-
seterot, pobożna katoliczka i dzielna ko-
bieta dodawała otuchy pozostałej rodzi-
nie. Franciszek i Ludwika Soubirous
mieli czworo dzieci: dwie dziewczynki i
dwóch chłopców. Starsza córka Berna-
detta była oddana na wieś do „mamki”,
gdyż jej mama Ludwika przy jej narodze-
niu ciężko zachorowała i utraciła po-
karm. Opiekunowie Bernadetty byli
ludźmi dobrymi, ale nie dopilnowali, by
ona doszedłszy do czternastego roku
życia nauczyła się czytać i przyjąć
Pierwszą Komunię Świętą. Bernadetta
odmawiała koronkę nie rozstając się z
różańcem. Mama Bernadetty martwiła
się, że jej córka nie znała jeszcze kate-

chizmu i nie była jeszcze u Pierwszej
Komunii. Podjęła więc decyzję, by Ber-

nadetta wróciła do domu i mogła się
uczyć w szkole, a zdobywszy odpowied-
nią wiedzę mogłaby wówczas przystąpić
do Pierwszej Komunii Świętej. Ta uboga
pasterka i analfabetka, schludnie i
skromnie ubrana była stanowcza, bojo-

wa i mądra. Jej mądrość nie wynikała z
wykształcenia. Aby osiągnąć mądrość
nie trzeba mieć dyplomów tytułów, lecz
postępować zgodnie z Dekalogiem i prze-
strzegać podstawowego przykazania da-
nego przez Ojca Przedwiecznego Moj-
żeszowi: „Będziesz miłował Pana Boga
swego z całego swego serca, z całej duszy
swojej, ze wszystkich sił swoich” (Powt.
6,5).

Oto nadszedł czwartek 11 luty 1858
roku. Mama Bernadetty rzekła do swo-
jej młodszej córki Marii, aby poszła na-
zbierać gałęzi na podmiejskich grun-
tach, które otaczały Massabielska Ska-
łę, a u podnóża której rosły drzewa. Ber-
nadetta poprosiła mamę, by mogła tam
iść wraz ze swoją siostrą Marią. Mama
po pewnym uporze (Bernadetta była
dziewczynką chorowitą) zgodziła się i

siostry wraz z ko-
leżanką Janiną
Abadi udały się
razem, by nazbie-
rać gałęzi. Berna-
detta, by nie za-
moczyć bucików
w płytkim kanale
z wodą, zaczęła
zdejmować je z
nóg i w tym mo-
mencie usłyszała
szum. Rozejrzała
się, lecz nic nie za-
uważyła i nagle
silny szum się po-
wtórzył. Berna-

detta zdumiona patrzyła w skałę po dru-
giej stronie kanału widząc tajemniczą
Postać. Ciąg dalszy w następnym wyda-
niu kwartalnika.

Zdzisław Rzepka

Grota massabielska.

Matka Bo¿a

z Lourdes

Bernadeta Soubirous.

Dom rodzinny Bernadety zwany również młynem Lacade.
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10 lutego 2011 roku o godz. 13.00 w
Urzędzie Miasta w Rzeszowie swój Zło-
ty Jubileusz pożycia małżeńskiego świę-
towało 17 par małżeńskich. Medale i
dyplomy w imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej wręczył Jubilatom
prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.
Wśród nich byli pochodzący z Bratko-
wic, a mieszkający już od 44 lat w Rze-
szowie państwo Władysława i Mieczy-
sław Sawiccy – członkowie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bratkowickiej. Na tej
pięknej uroczystości nie zabrakło kwia-
tów, życzeń i wspomnień. I właśnie wspo-
mnieniami dzielą się z nami państwo
Sawiccy.

Patrząc na Państwa nasuwa się py-
tanie: Czy po tylu latach wspólnego
życia wciąż jesteście Państwo szczęśli-
wi?

Tak, to prawda. Dzięki Opatrzności
Bożej doczekaliśmy szczęśliwie piękne-
go Jubileuszu 50-lecia naszego małżeń-
stwa. Jesteśmy ubiegłorocznymi Jubila-
tami. Wydarzenia w Polsce spowodowa-
ły, że dopiero dzisiaj zostaliśmy odzna-
czeni i uhonorowani. Z tego powodu je-
steśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni.
Nasze Złote Gody świętowaliśmy 4 lip-

ca 2010 roku o godz. 12.30 w parafii Św.
Judy Tadeusza przy ul. Wita Stwosza w
Rzeszowie w obecności najbliższej ro-
dziny. Mszę św. w naszej intencji odpra-

wił ks. Karol Pytraczyk, udzielając nam
błogosławieństwa Bożego na dalsze lata

naszego wspólnego życia. Była to na-
prawdę wyjątkowa i podniosła uroczy-
stość.

Jak wyglądał Wasz dzień zaślubin?
Związek małżeński zwarliśmy w ko-

ściele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzci-

ciela w Bratkowicach 3 lipca 1960 roku
o godz. 11.00. Była to niedziela. Do go-
dzin południowych świeciło piękne słoń-
ce, a po południu spadło trochę deszczu.

Ślubu udzielił nam nieodżałowany śp.
ks. Julian Fiedeń. Pamiętamy bardzo

mocno związane kapłańską stułą nasze
dłonie i te niezapomniane słowa przy-
sięgi małżeńskiej „i ślubuję ci miłość,
wierność i uczciwość małżeńską oraz że
cię nie opuszczę aż do śmierci...”. Or-
szak weselny na czele z parą młodą brał
udział w procesji wokół kościoła. Wese-
le odbyło się w domu rodzinnym pani
młodej w Bratkowicach – Sitkówce.

W jakich okolicznościach Państwo
się poznali?

Jako młodzi mieszkańcy Bratkowic
znaliśmy się z widzenia. Ja mieszkałem
wówczas na Dąbrach, a żona w Sitków-
ce. Jednak prawdziwe uczucie zrodziło
się później. Bliżej poznaliśmy się w pra-
cy, a pracowaliśmy wspólnie w Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w
Świlczy. I tak to się zaczęło, randka,
oświadczyny i później ślub.

I dzisiaj Państwa rodzina składa
się z...

Wychowaliśmy trójkę dzieci – syna i
dwie córki. Doczekaliśmy się czworga
wnucząt – dwie wnuczki i dwóch wnu-
ków. Najmłodszy chodzi jeszcze do szko-
ły podstawowej, a pozostali studiują na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-

Mi³oœæ to recepta
na udane ma³¿eñstwo

(ciąg dalszy na str. 14)

Zaślubiny – 1960 r.

Odznaczenia i gratulacje Dostojnym Jubilatom wręcza prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.
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wie i Uniwersytecie Rzeszowskim.
Wszyscy przepadają za dziadkami. Bar-
dzo ich kochamy.

Czy zechcieliby Państwo w kilku sło-
wach przedstawić jak wyglądała Państwa
praca zawodowa?

Pan Mieczysław: Od 9 lat przebywam
na emeryturze po przepracowaniu 45 lat
pracy. Swoją pierwszą pracę rozpocząłem
w Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Świlczy w 1957 roku jako pra-
cownik umysłowy. Prezesem Spółdzielni
był wówczas śp. Henryk Surowiec z Brat-
kowic. Był to człowiek honoru, szlachet-
ny i dobry, jak ojciec dla wszystkich pra-
cowników. W 1959 roku przeniesiono
mnie służbowo do Wojskowego Przedsię-
biorstwa Handlowego Rzeszowie na sta-
nowisko kierownicze. W latach 70. ukoń-
czyłem zaocznie studia wyższe na kierun-
ku prawo administracyjne na UMCS w Lu-
blinie, filia w Rzeszowie. W 1989 roku
zostałem Dyrektorem Handlowym i za-
stępcą Dyrektora Naczelnego tego przed-
siębiorstwa. I tak doczekałem emerytury
w 2001 roku. Za wzorową pracę zawo-
dową otrzymałem wiele odznaczeń pań-
stwowych i resortowych. Wszystkie odzna-
czenia w liczbie 15 przekazałem do Izby
Pamięci w Szkole nr 1 w Bratkowicach.

Pani Władysława: Tuż po zdaniu matu-
ry w szkole handlowej w Rzeszowie w 1957
roku, podjęłam pracę w Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w Świlczy,
gdzie pracowałam do 1967 roku. Następ-
nie jako księgowa, a później zastępca głów-
nego księgowego pracowałam w Rzeszow-
skim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitar-
nych. W 1989 roku na krótko wyjechałam

Szanowni Jubilaci z prezentem od TMZB.

do Stanów Zjednoczonych. Na emerytu-
rze jestem od 1993 roku.

Więź z Bratkowicami podtrzymuje-
cie Państwo między innymi poprzez dzia-

łalność w Towarzystwie Miłośników Zie-
mi Bratkowickiej.

Z wielką radością przyjęliśmy wiado-
mość o powołaniu w 2003 roku stowarzy-

szenia Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bratkowickiej w Bratkowicach. Natych-
miast postanowiliśmy się włączyć w jego
działalność. Działalność stowarzyszenia
jest bardzo szlachetna i ma na celu m.in.
krzewienie wartości patriotycznych i mi-
łości wobec Ojczyzny czy inicjowanie roz-
woju kultury i tradycji chrześcijańskiej. Od
samego początku wspieraliśmy i nadal
wspieramy tą działalność, nie szczędząc
sił i środków. Wartość darowizn, jaką prze-

(ciąg  dalszy ze str. 13) kazali sponsorzy za naszym pośrednic-
twem stowarzyszeniu jest znaczna. Cieszy-
my się, że część tych środków trafiła rów-
nież na rozbudowę Kościoła parafialnego
w Bratkowicach.

Jak dzisiaj postrzegacie państwo ro-
dzinne Bratkowice?

Bratkowice się bardzo zmieniły i z dnia
na dzień są coraz piękniejsze. Przybyło
bardzo dużo nowych domów i ogrodów.
Pragniemy pogratulować Wam, drodzy
bratkowiczanie pięknej świątyni, którą w
tak krótkim czasie rozbudowaliście. Za-
pewne kosztowało to Was wiele wysiłku i
ofiarności. Cieszymy się również i my, bo
jest i tam nasza cegiełka. Kościół, skrzyżo-
wanie w centrum wsi, odnowiony Dom
Strażaka, pomnik pomordowanych żołnie-
rzy AK, to wspaniała wizytówka Bratko-
wic. Kiedy tu jesteśmy, to żal nam opusz-
czać to miejsce. Korzystając z okazji ser-
decznie pozdrawiamy wszystkich roda-
ków, życząc wszystkiego najlepszego, a
szczególnie zdrowia i codziennego uśmie-
chu na twarzy.

Kończąc naszą rozmowę zapytam
jeszcze o receptę na tak szczęśliwie wspól-
nie spędzone lata.

50 lat pożycia małżeńskiego, to dla nas
piękny jubileusz. To okazja do świętowa-
nia, refleksji, ale i zdziwienie, ze czas tak
szybko płynie, bo przecież miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską ślubowaliśmy
sobie już tak dawno. Recepta na dobre,
udane małżeństwo to miłość, zaufanie,
modlitwa i oczywiście trochę pieniędzy.

Dziękuję za rozmowę i życzę, aby ko-
lejne rocznice były tak wspaniałe!

Dariusz Jamuła

Państwo Sawiccy udzielają wywiadu dziennikarce z Katolickiego Radia Via.
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„Jeśli kto chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”  (Łk 9, 23)

Daniel Pięta z rodzicami.

Kandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami.

„Rozpięty na ramionach...”. Stacja IV – Jezus spotyka Matkę swoją... W blasku świec.

Wręczanie krzyży.

Te słowa przypomniane zostały w
piątek, 8 kwietnia br. Po nabożeństwie
Drogi Krzyżowej w blasku świec, pro-
wadzonym przez młodzież z bratkowic-

kiego KSM, ks. Rafał Głowacki w ho-
milii połączonej z prezentacją filmu,
podkreślił znaczenia Krzyża w życiu
każdego Chrześcijanina.

Następnie kandydaci do sakramentu
Bierzmowania, zgromadzeni wraz z ro-
dzicami w naszej świątyni, otrzymali
Krzyże. Była to okazja do podziękowa-
nia zarówno rodzicom za trud katolic-
kiego wychowania, jak i Jezusowi za wio-
dącą poprzez Krzyż, drogę do zbawia-
nia.

Rozpięty na ramionach
Jak sokół na niebie.
Chrystusie, Synu Boga,
Spójrz proszę na ziemię.

Na ruchliwe ulice,
Zabieganych ludzi.
Gdy dzień się już kończy,
A ranek się budzi.
Uśmiechnij się przyjaźnie
Z wysokiego krzyża
(…)

Fot. K. Plizga
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„Bóg się rodzi” – pod takim tytu-
łem 2 stycznia 2011 roku o godzinie
16.00 w Kościele Parafialnym p.w. św.
Józefa Robotnika w Pstrągowej, odbył
się III Bożonarodzeniowy Koncert Ko-
lęd. Wzięły w nim udział: Chór Męski
z Bratkowic, Chór mieszany „Canta-
mus” z Pstrągowej, Chóry „Deo Glo-
ria” z Boguchwały i „Gaudium” z Mo-
gielnicy oraz Kameraliści Rzeszowscy
działający w ramach stowarzyszenia
„Musicus”. Jako pierwsi wystąpili Ka-
meraliści Rzeszowscy, którzy wykona-
li utwór Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta „Eine Kleine Nachtmusik”. Następ-
nie kolędy i pastorałki wykonały połą-
czone chóry „Deo Gloria” z Boguchwa-
ły oraz „Gaudium” z Mogielnicy. Dy-
rygował nimi pan Mieczysław Biały.
Kolejnym punktem koncertu był wy-
stęp połączonych chórów: Chóru Mę-
skiego z Bratkowic i Chóru „Cantamus”
z Pstrągowej, którymi dyrygował pan
Paweł Łącki. Wspólny śpiew wykonany

a capella i z akompaniamentem Rze-
szowskich Kameralistów nagradzany
był przez słuchaczy gromkimi brawa-
mi. W trakcie koncertu wysłuchać moż-
na było poezji recytowanej przez mło-
dzież szkolną. Zwieńczeniem całego
koncertu było wspólne odśpiewanie
bożonarodzeniowego hymnu „Adeste
Fideles”, który solo pięknym głosem
zaśpiewała pani Aleksandra Pilarz. Po

Wydarzenia artystyczne

Koncert kolêd i pastora³ek
zakończeniu koncertu wszyscy udali się
na poczęstunek do miejscowego gimna-
zjum.

***

I Międzygminny Przegląd Kolęd i
Pastorałek odbył się 22 stycznia o godz.
17.00 w sali widowiskowej Gminnego
Centrum Kultury w Trzcianie. W prze-
glądzie tym wzięły udział: Chór Męski
z Bratkowic, Chór mieszany z parafii
Czudec, Chór mieszany „Cantu” z pa-
rafii Trzciana, Chór mieszany „Emanu-
el” z Rzeszowa, Chór mieszany „Can-
tylena” z Rzeszowa, Chór mieszany z
parafii Świlcza, oraz kapela „Olsza”.

***

Niezwykły koncert bożonarodze-
niowy 30 stycznia 2011r. miał miejsce
w kościele parafialnym pw. Św. Jana
Chrzciciela w Bratkowicach. Po uroczy-

stej mszy św. O godz. 17:00 koncele-
browanej przez ks. Rafała Głowackie-
go i ks. Stanisława Kardasia, w wypeł-
nionym po brzegi kościele, rozbrzmia-
ły kolędy w wykonaniu połączonych
chórów. Gościnnie wystąpił chór „CAN-
TAMUS” z Pstrągowej i nasz rodzinny
Chór Męski z Bratkowic. Głównym
dyrygentem obu chórów był pan Paweł
Łącki, organista z Pstrągowej, który po-

trafił z niezwykłą subtelnością popro-
wadzić połączone chóry i zaprezento-
wać zebranym słuchaczom piękne
utwory, a także włączył do kolędowa-
nia przybyłych na koncert parafian z
Bratkowic i zaproszonych gości. Dziel-
nie pomagał mu w tym nasz pan organi-
sta Józef Pepera, który na co dzień spra-
wuje opiekę nad naszym chórem mę-
skim. Msza św., która jak powiedział ks.
proboszcz Józef Książek, jest central-
nym i najważniejszym wydarzeniem dla
katolików, muzycznie została uświet-
niona przez przybyłych i rodzimych wy-
konawców. Koncert kolęd po mszy św.
stał się jej dopełnieniem poprzez wy-
śpiewanie chwały Bożej Dziecinie. Ks.
proboszcz, jako gospodarz i główny or-
ganizator koncertu, nie szczędził po-
chwał dla wszystkich, którzy wzięli
udział w tym przedsięwzięciu. Szcze-
gólnie podkreślił występ „aniołków z
nieba”, czyli uczennic z Pstrągowej, na
czele ze swoją nauczycielką panią Bar-
barą Pilarz, które w strojach aniołów
recytowały przepiękną, bożonarodze-
niową poezję. Wyjątkowym uświetnie-
niem tego koncertu był hymn „Adeste
Fideles”, wyśpiewany solo przez Alek-
sandrą Pilarz w połączeniu z obydwo-
ma chórami śpiewającymi refren, po
którym nastąpiła owacja na stojąco. At-
mosfera była tak podniosła i serdeczna,
że ksiądz proboszcz Józef Książek po-
prosił o bisy, bo każdy chciał jeszcze
usłyszeć tak pięknie wykonane kolędy.
Warto w tym miejscu także podkreślić,
że z pewnością powód do dumy miał
także ks. Rafał Głowacki, który jako
rodak z Pstrągowej, a obecnie wikariusz
w Bratkowicach, mógł podwójnie cie-
szyć się ze swoich parafian. Wspomniał
on przy tej okazji własne prymicje, któ-
re uświetnił właśnie chór „CANTA-
MUS”. Na zakończenie wszyscy zaśpie-
wali pieśń „Zapada zmrok”, a następ-
nie jako wyraz szczerej wdzięczności i
podziękowania za gościnę, „Życzymy,
życzymy”. Ksiądz proboszcz i chórzy-
ści z Bratkowic zorganizowali wspólną
kolację dla przybyłych gości z Pstrągo-
wej, która upłynęła w bardzo serdecz-
nej atmosferze. Wszyscy zapewniali, że
nie był to ostatni wspólny koncert.
Mamy nadzieję, że dotrzymają słowa.

Renata Bednarz

Koncert kolęd w Bratkowicach.
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W tamtym roku budowa Campusu dla WSIiZ została uznana
za najlepiej zarządzany projekt w Polsce Polish Project Excel-
lence Award. Kierownik Projektu Jerzy Gil wraz z prezesem
odbierali ją w trakcie uroczystej gali na konferencji „Innowa-
cje siła rozwoju” jaka odbywała się w Filharmonii Rzeszow-
skiej pod patronatem premiera Waldemara Pawlaka i mini-
stra Jana Burego.

Firma prowadzi budowy na terenie Podkarpacia i województw
ościennych. Od 2009 roku jest m.in. wykonawcą budowy Mię-
dzynarodowego Centrum Kultury Chrześcijańskiej, którego in-
tegralną częścią będzie uniwersytecki kościół pw. św. Jadwigi. W
ub. roku miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgiel-

nego pod budowę tej nowej świątyni, nazywanej także „kościo-
łem dobroci”, którą zwieńczy 40-metrowa wieża, zakończona
witrażem w kształcie krzyża. Zakończenie prac budowlanych przy
tym okazałym obiekcie planowane jest na rok 2012.

Do realizowanych przez firmę budów należą także galerie
handlowe Nowy Świat, Capital Park przy ul. Rejtana, Center

Park na pl. Wolności i obiekty użyteczności publicznej: Cen-
trum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej dla WSIiZ,
rozbudowa siedziby GDDKiA przy ul. Rejtana, budowa Cen-
trum Sportowego z pełnowymiarowym basenem i halą spor-
tową w Staszowie, nowy campus Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz wiele budynków
mieszkalnych.

(ciąg dalszy na str. 18)

Brylantowa firma

Rzeszów. Jeszcze do niedawna przyt³oczo-

ny szaroœci¹ wygl¹da³ inaczej.

Dziś zarówno jego mieszkańcy jak i ci, którzy przyjeżdżają
tu, aby spędzić każdego dnia często wiele godzin: w szkole, na
uczelni, w zakładzie pracy, a także ci, którzy powracają tu po
latach, zgodnie mówią: Rzeszów wypiękniał i pięknieje z dnia
na dzień. Staje się prawdziwą stolicą Podkarpacia. I
rzeczywiście to blisko 200-tysięczne już miasto przy-
ciąga swoim czystym i schludnym wyglądem, pięknem
nasadzonych kwiatów i krzewów, a także nowoczesno-
ścią przejawiającą się m.in. w powstających coraz to
nowych obiektach budowlanych charakteryzujących się
ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi.

22 stycznia br. w Rzeszowie miał miejsce IX finał
edycji konkursu Brylantowy Klucz, podczas którego
czytelnicy Nowin i eksperci przyznawali nagrodę za
wysoką jakość w budownictwie i zarządzaniu nieru-
chomościami. W poniedziałek, 24 stycznia, w Nowi-
nach mogliśmy przeczytać: W kategorii firma budow-
lana zwyciężyła spółka Best Construction, która choć
powstała niedawno, już zalicza się do wiodących firm
budowlanych regionu.

Ucieszyła nas bardzo ta kolejna już pojawiająca się
w prasie informacja, traktująca o sukcesach tej firmy,
bowiem pracuje w niej kilku naszych sąsiadów, mieszkańców
Bratkowic: Piotr Wdowik z Czekaja, Krzysztof Kwoka z Przy-
warów oraz Krzysztof Kwoka z Sitkówki. Prezesem Zarządu
Best Construction sp. z o. o. jest pochodzący również z Brat-
kowic Jacek Pięta. Jako absolwent Wydziału Budownictwa
Politechniki Rzeszowskiej oraz Akademii Ekonomiczniej w
Katowicach przez lata realizował szereg poważnych przedsię-
wzięć budowlanych w Polsce i poza jej granicami. Przyznany
Brylantowy Klucz dla firmy, którą współtworzy, to nie pierwsza
i z pewnością nie ostatnia prestiżowa nagroda i wyróżnienie.

Od lewej stoją: prezes SPMP Stanisław Sroka, kierownik nagrodzo-
nego projektu Jerzy Gil i prezes zarządu BEST Construction Jacek
Pięta.

Róg skrzyżowania ul. Rejtana i Pl. Nie-
podległości wielkim placem budowy BC.

Pracownik BC Piotr Wdowik  z Czekaja przy
własnoręcznie wybetonowanej ścianie.
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Na co dzień widzimy także jak od dłuższego już czasu trwają
prace przy rozbudowie konwentu oo. Bernardynów oraz przy
budowie ogrodów nad parkingiem w samym centrum Rzeszowa.

W jednym z wywiadów (zamieszczonym w serwisie inter-
netowym europrojekty.pl*), po odebraniu kolejnej już presti-
żowej ogólnopolskiej nagrody w zarządzaniu projektami, Ja-
cek Pięta powiedział:

Budując swoją pozycję i markę
na rynku budowlanym, szczególną
uwagę poświęcamy najwyższym
standardom obsługi naszych klien-
tów oraz partnerskim relacjom ze
wszystkimi firmami współpracują-
cymi. Przy realizacji budów doradza-
my i stosujemy najnowsze rozwią-
zania technologiczne. Staramy się
poprzez to zagwarantować najwyż-

szy standard i jakość świadczonych przez nas usług oraz termino-
wość przy realizacji inwestycji. Mamy świadomość, że nasze cele
osiągamy dzięki pracownikom, którzy są naszym największym atu-

tem. Z drugiej zaś strony, właśnie dynamika rozwoju
spółki zapewnia idealne warunki do rozwoju zawo-
dowego zarówno doświadczonej kadrze jak i począt-
kującym adeptom sztuki budowlanej.

Dobrze pojęty lokalny patriotyzm nakazuje nam
mówić głośno o ludziach z pasją i cieszyć się suk-
cesami ludzi pochodzących stąd, z Bratkowic,
zwłaszcza jeśli swoim talentem, pasją, pomysła-
mi, uporem i pracą, tworząc, zmieniają rzeczywi-
stość na lepsze.

Gratulując, życzymy firmie dalszych sukcesów.
Niech praca ludzi i wytwarzane przez nich dobra
powodują, że zachodzące wokół nas zmiany będą

cieszyć nas i następne pokolenia.
Opracowała Halina Zawisza

* http://europrojekty-pl.pl/??lang=1&menu=1&menu_select=710

(ciąg  dalszy ze str. 17)

Widok na budowę Ogrodów Bernardyńskich.

Inkubator branży budowlanej w Rogoźnicy.

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSiZ
w Kielnarowej.

Galeria „Nowy Świat” w stanie surowym.

Pracownik BC
w szaliku LKS
Bratkowice.
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Dobra praca nadaje sens życiu człowieka,
Jest motorem postępu, źródłem dobrobytu.
Jest wiele miejsc na ziemi co na ludzi czeka
By pracą swą zmienili je w oazę rozkwitu.

Kiedy pracę się kocha, ceni i szanuje
Gdy jest pasją pochłaniającą dni i noce
Wysiłku i zmęczenia przy niej się nie czuje
I taka praca przynosi najlepsze owoce.

Kiedy praca zaś bywa jarzmem i ciężarem
Gdy nie masz dla niej serca i nie masz ochoty
Efekty będą marne jak gdyby za karę
Stworzono ją dla ludzi uczciwej roboty

Wtedy czasem najlepiej dla samego siebie
Stworzyć sobie samemu stanowisko pracy
Swój los mieć w swych rękach żyć o swoim chlebie
Żyć ze swojej godnie zarobionej płacy

Praca to dla człowieka od wieków rzecz święta
Jest potrzebna by przeżyć, potrzebna ludzkości
Czy to najprostsza praca czy twórczość odświętna
każda jest niezbędna dla naszej codzienności

Za każdą pracę się należy godziwa zapłata
Lecz największą nagrodą za pracę uczciwą
Może być wdzięczność ludzi oraz cząstka świata
Co powstała z rąk twoich na przyszłość szczęśliwą

Marek Grechuta „Praca”

Z wizyt¹ w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Rzeszowie

12 stycznia 2011 klasy IV, V, VI ze Szkoły Podstawowej nr
3 wybrały się z Jasełkami do Domu Pomocy Społecznej w
Rzeszowie. Dzieci zostały tam bardzo ciepło przyjęte zarów-
no przez Panią Dyrektor placówki jak i samych pensjonariu-
szy. Nasze Jasełka Szkolne zawierały sceny biblijne przeplata-
ne scenkami współczesnymi, które traktowały o wzajemnej
miłości i szacunku dla drugiej osoby. Program bardzo się po-
dobał podopiecznym i pracownikom placówki.

Najwięcej braw zebrały uczennice, które grały kolędy na
trąbkach. Dużo radości pensjonariuszom sprawił diabełek.
Gdy pojawił się na scenie zebrani bili mu brawo. Widzowie
włączyli się do programu, śpiewając kolędy razem z dzieć-
mi. Program tak bardzo się podobał, że nie obeszło się bez
bisów.

Dzieci miały okazję pobawić się w sali „poznania świata”,
zwiedzić budynek, zapoznać się z pracami plastycznymi wy-
konanymi przez osoby tam mieszkające. Za występ kolędnicy
otrzymali słodycze. Pani dyrektor serdecznie nas zapraszała
do odwiedzin na wiosnę. Przygotujemy zatem program arty-
styczny i skorzystamy z zaproszenia.

Maria Gawron

„JESTEŒMY

PIERWSZA KLASA”
Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowi-

cach wraz z wychowawcą mgr Bogusławą Marek zajęli II
miejsce w tegorocznej edycji plebiscytu z regionu Rzeszów i
okolice na Najsympatyczniejszą Klasę Pierwszą „Jesteśmy
pierwsza klasa” zorganizowanym przez Gazetę Codzienną
Nowiny w dniach od 28.10.2010 r. – 8.12.2010 r.

W konkursie wzięło udział 321 pierwszych klas z Podkar-
pacia. Zostały one podzielone na pięć grup, w których rywali-
zacja odbywała się równolegle. Nagrody otrzymały trzy klasy
z każdej grupy, które uzyskały najwięcej SMS-ów.

Za zajęcie II miejsca Uczniowie klasy I Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Bratkowicach otrzymali: Bon na pobyt w Parku
Miniatur w Inwałdzie, pamiątkowe zdjęcie, upominki i zapro-
szenie na spotkanie finałowe.

W dniu 14.12.2010 r. uczniowie z wychowawcą pojechali
na uroczyste spotkanie finałowe do Kina „Zorza” w Rzeszowie,
na którym odbyło się ogłoszenie wyników Plebiscytu, wręcze-
nie nagród i oglądanie bajki „Królestwo Zielonej Planety”.

Bardzo cieszymy się z wycieczki do Parku Miniatur w In-
wałdzie i dziękujemy Wszystkim za uznanie i wysłane SMS-y.

Bogusława Marek

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
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Podsumowanie dzia³alnoœci Towarzystwa

Mi³oœników Ziemi Bratkowickiej za 2010 rok

Już w nowej siedzibie mieszczącej się
w filii GCK w Bratkowicach, 26.02.2011
r. odbyło się zebranie sprawozdawcze
TMZB za 2010 r. W pięknie udekorowa-
nej sali zebrali się członkowie TMZB, a
także zaproszeni goście. Byli nimi wójt
Gminy Świlcza Wojciech Wdowik, dowód-

ca Jednostki Strzeleckiej 2021 Marek Strą-
czek, zastępca dowódcy Marek Matuła,
radni Gminy Świlcza Krzysztof Ciszew-
ski, Celina Homa, Mieczysław Leja, An-
drzej Bednarz, sołtys wsi Ryszard Fran-
czyk, z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Boże-
na Zwierzyńska-Kret, Dyrektor Przed-
szkola Krystyna Kubas, przewodnicząca
KGW Maria Nowożeńska, honorowa
przewodnicząca KGW Maria Stokłosa,
właściciel Zakładu Kamieniarskiego Zbi-
gniew Kuś, współpracująca z TMZB Hen-
ryka Warzocha. Zebraniu przewodniczył
Tadeusz Bednarz. Prezes TMZB Tadeusz
Pięta przedstawił obszerne sprawozdanie
z wszystkich działań, jakie Towarzystwo
podjęło w 2010 r. Były to imprezy patrio-
tyczne, kulturalno – rozrywkowe, parafial-
ne, a także akcje charytatywne takie jak
pomoc powodzianom, czy zbiórka żyw-
ności dla najuboższych parafian. Podzię-
kował on za pracę wszystkim członkom,
którzy aktywnie włączają się w różnorod-
ne działania, a także zachęcił pozostałych,
by chcieli podarować własny czas i uzdol-
nienia na rzecz pracy społecznej dla naszej
wsi. Prezes podkreślił także bardzo dobrą
współpracę z wójtem Gminy Świlczy i
wszystkimi organizacjami społecznymi
działającymi w Bratkowicach i nie tylko.
Wyraził nadzieję, że będzie ona dalej się
układać na takim poziomie jak dotychczas.
W dalszej części zebrania sprawozdanie
przedstawił skarbnik TMZB Krzysztof

Plizga i przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej Józef Bachórz, po którym członkowie
TMZB udzielili zarządowi absolutorium.
Głos zabrali także przybyli goście. Wójt
Gminy Świlcza podkreślił patriotyczną
działalność TMZB, a także duże zaanga-
żowanie w tworzenie i wydawanie gazety

„Ziemia Bratkowicka”. Zadowolenie ze
współpracy z Towarzystwem wyraził Ma-
rek Strączek, który podkreślił, że TMZB
zawsze pozytywnie odpowiada na zapro-
szenie Strzelców biorąc udział w obcho-

dach rocznic patriotycznych. Cieszył się
także, że w Bartkowicach powstała przy
Zespole Szkół, Młodzieżowa Drużyna
Strzelecka. Obrady odbywały się przy w
przyjaznej atmosferze, a pyszny poczęstu-
nek i zakąski przygotowały członkinie
TMZB: Maria Rusin, Bożena Pieta, Ja-
nina Przywara, Krystyna Zając, Renata
Bednarz, Zdzisława Leś, Maria Grędy-

sa. Swój wkład w pozyskaniu środków na
ten cel miał Mieczysław Sawiski. Mu-
zyczną oprawę zebrania zapewnił Andrzej
Bednarz, który grając na akordeonie do-
starczył słuchaczom wiele radości. Szcze-
gólnie ważnym punktem zebrania było
uhonorowanie par małżeńskich, człon-
ków TMZB, którzy w 2010 r. obchodzili
50-lecie małżeństwa. Byli to: Władysła-
wa i Mieczysław Sawiccy, Anna i Stani-
sław Rogala, Władysława i Stanisław
Franczyk. Wszystkie pary otrzymały
kwiaty, pamiątkowe albumy, życzenia, a
wśród nich tradycyjne sto lat. W imieniu
Jubilatów głos zabrał Stanisław Franczyk,
który wyraził podziękowanie za pamięć,
ale także przekazał niezwykle ważne
przesłanie. Powiedział, że w małżeństwie
powinno stawiać się na człowieka, a nie
na majątek, czy inne względy, a kierując
się prawdziwą miłością, można pokonać
wszystkie przeszkody, jakie niesie życie.
Państwo Sawiccy wyrazili swoją wdzięcz-
ność szyszką weselną – ciastem i lampką
szampana. Wszyscy uczestnicy zebrania
mieli możliwość wglądu do kroniki To-
warzystwa, a wielu gości dokonało pamiąt-

kowego wpisu. Zapraszamy wszystkich
chętnych do wstąpienia w szeregi Towa-
rzystwa i podjęcia pracy społecznej na
rzecz naszej małej Ojczyzny jaką są
Bratkowice.

Renata Bednarz

PS. Podziękowanie kwiaciarni „Bratek”
za pomoc w udekorowaniu sali.
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Koœció³

W Bratkowicach, w centrum piękny kościół stoi,
trzeba nam się modlić Siostry, Bracia moi.
W ołtarzu jest Obraz słynący urodą
W nim święty Jan Chrzciciel, chrzci Jezusa wodą.

Ile to pokoleń przed nim tu klęczało,
usta się modliły, serce w piersi łkało.
Lud wierny z Bratkowic garnie się do Ciebie
Boże wiekuisty, co przebywasz w Niebie.

Ty w swym Miłosierdziu ogarniasz lud wszelki,
a on Cię wychwala przez lata i wieki.
Proszę Ciebie Boże, miej w swojej opiece
Siostry i też Braci – drogie Bratkowice.

Zdzisław Rzepka

Szklana ulica

Przybyszu chcesz wiedzieć
gdzie „szklana” ulica?
już cię informuję
w cudnych Bratkowicach.

Przy „szklanej” ulicy
piękne domy stoją
w nich są dobrzy ludzie
Bóg jest ich ostoją.

W nocy bardzo jasna
nie trzeba ci świecy
spaceruj przybyszu
po „szklanej” ulicy.

Zdzisław Rzepka

W zdrowym ciele

zdrowy duch

Jest takie piękne polskie przysłowie
by każdy bez wyjątku szanował zdrowie.
Żeby o nie dbał od najwcześniejszych lat
bo ono jest jak bezcenny skarb.

Weź więc zdrowie w swoje ręce
i nie choruj nigdy więcej.
Często wychodź na spacery
w domu zostaw komputery.

Nie pracuj nigdy ponad siły
bądź zawsze serdeczny i miły.
Bądź pogodny i radosny
jak słońce i kwiaty wiosną.

Zrezygnuj z wyskokowych trunków
wystrzegaj się ciężkostrawnych poczęstunków.
Jedz codziennie owoce i warzywa
Unikaj palenia tytoniu i piwa.

Patrz zawsze z podniesionym czołem
gimnastykuj się rano i wieczorem.
Z przyrodą i bliźnimi żyj w zgodzie
Bo sprzyja to i twojej urodzie.

W dzisiejszych czasach niełatwo dbać o zdrowie
gdy tyle spraw piętrzy się na głowie.
Mimo wszystko staraj się żyć jak ten polny kwiat
by z wolą Bożą dożyć do stu lat.

W zdrowym ciele zdrowy duch
więc dbaj o zdrowie jak ten zuch.
Dbajmy więc wszyscy i o duszę i o ciało
by przedwcześnie nie zmarniało.

Genowefa Woźny
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W kwietniu 2011 roku mija 40 lat
jak posługę organisty w bratkowickim
kościele parafialnym rozpoczął pan Jó-
zef Pepera. Ten rubinowy jubileusz jest

więc okazją do wielu wspomnień i re-
fleksji o tej wyjątkowej służbie we wspól-
nocie parafialnej.

Jak to się stało, że został Pan orga-
nistą i kto miał na to decy-
dujący wpływ?

Muzyczny bakcyl za-
szczepił we mnie mój śp. oj-
ciec, który grał w ówczesnej
kapeli ludowej w Osieku Ja-
sielskim. Tata był bardzo re-
ligijny. Jego marzeniem było,
aby któryś z dwóch jego sy-
nów został księdzem lub or-
ganistą. Jako młody chłopiec
bardzo lubiłem muzykę. Dla-
tego podjąłem naukę w szko-
le organistowskiej przy Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie. Rok
rozpoczęcia mojej nauki był
jednocześnie pierwszym ro-
kiem istnienia tej szkoły.
Ukończyłem ją w 1968 roku
z wynikiem bardzo dobrym
składając egzamin m.in. z gry organowej,
zasad muzyki, chorału gregoriańskiego,
dyrygentury chóralnej, historii muzyki
kościelnej i instrumentoznawstwa. Świa-
dectwo, jakie otrzymałem uprawniało

mnie do objęcia posady organisty w pa-
rafii rzymsko – katolickiej. Nigdy nie
żałowałem tej decyzji. Uważam, że było
to powołanie.

Jak Pan trafił do parafii Bratkowi-
ce?

Po ukończeniu szkoły organistow-
skiej miałem rok przerwy i zostałem
powołany na 2 lata do wojska. Służyłem

w Warszawie. Uzdolnienia muzyczne
zadecydowały, że zostałem przyjęty do
Wojskowej Orkiestry Garnizonu Miasta
Stołecznego Warszawy. Grałem na wer-
blu. Orkiestra uświetniała uroczystości

państwowe w kraju i koncertowała rów-
nież za granicą. Kilka miesięcy po wyj-
ściu z wojska przyjechałem do Bratko-
wic. Był kwiecień 1971 roku. Miałem
wtedy 23 lata. Dzięki ks. Stanisławowi
Wojnarowi mojemu rodakowi, który był
wówczas proboszczem parafii Bratkowi-
ce podjąłem obowiązki organisty. Moim
poprzednikiem był Mieczysław Miazga,
który pełnił tę funkcję przez kilka mie-
sięcy. Była to moja pierwsza i jak do tej
pory jedyna placówka.

Pierwsze wspomnienia z tego okre-
su?

Zaskoczeniem dla mnie była bardzo
duża i liczebna parafia. Pamiętam, że
kościół był jeszcze w stanie surowym, nie
było jeszcze posadzki, a na ścianach
malowideł i płaskorzeźb. Mszę św. od-
prawiano już w języku polskim, choć jesz-
cze przez pewien czas pojawiały się w
liturgii elementy łaciny. Przez 2 lata gra-
łem na fisharmonii. W 1972 roku we
Wrocławiu zostały zakupione 16 głoso-
we organy, na których gram do dzisiaj.
Po przyjeździe do Bratkowic najpierw
zamieszkałem u śp. pani Antoniny Fur-
man, a później u pana Edwarda Kowala
w Sitkówce. W 1973 roku ożeniłem się i
mieszkałem u żony. Później wybudowa-

łem dom, w którym miesz-
kam z rodziną do dnia dzi-
siejszego.

Oprócz organisty pełnił
Pan także funkcję kościel-
nego?

Kościelnym nigdy nie by-
łem. Pełniłem natomiast
funkcję zakrystianina, którą
powierzył mi śp. ks. Stani-
sław Baniak, proboszcz pa-
rafii w latach 1993-2001.
Pełniłem ją do 1998 roku.

Jakich umiejętności wy-
maga praca w tym zawo-
dzie?

Praca organisty wymaga
na pewno codziennego przy-

gotowania i dyspozycyjności, bowiem
każdy dzień w kalendarzu liturgicznym
jest inny. Stąd też na każdy dzień należy
przygotować odpowiedni repertuar. Nie
można tu stosować dowolności. Msza św.

NA ORGANACH

GRAM Z PRZYJEMNOŒCI¥

W Wojskowej Orkiestrze Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy (pierwszy z lewej).

W trakcie gry na organach w 1974 r.
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i jej poszczególne etapy wymagają ściśle
określonych śpiewów i przestrzegania
reguł stawianych przez liturgię. Jeśli
chodzi o grę na organach, to wymaga ona
sprawnych rąk i nóg, poczucia rytmu i
przede wszystkim skupienia. Rozpiętość
skali dźwięków dużych organów wynosi
ok. 10 oktaw, co jest porównywalne z za-
kresem dźwięków odbieranych przez
ludzki słuch od 16 Hz do ok. 16 kHz.

Co prawda nasze organy wymagają jesz-
cze dostrojenia, ale gram na nich z przy-
jemnością.

Które z pieśni religijnych są dla
pana wyjątkowe i niepowtarzalne?

Wszystkie pieśni kościelne są bardzo
melodyjne. Niepowtarzalne są wśród
nich na pewno pieśni maryjne i dzięk-
czynne. Dla mnie osobiście wyjątkową i
ujmującą jest pieśń „Matka”.

O czym należy pamiętać śpiewając
w kościele?

Muzyka kościelna to jedna z najpięk-
niejszych sztuk, która potrafi z uczuciem
i w majestacie wielbić Boga, Matkę Naj-
świętszą i Świętych Pańskich. Śpiew ko-
ścielny natomiast to nieodzowna i inte-
gralna część Liturgii Mszalnej. Bardzo
ważny jest tu rytm, który decyduje jak
utrzymany ma być dany utwór. Odpo-
wiednia rytmika, dynamika i wyraźne
wypowiadanie słów, to klucz do właści-
wego śpiewu. Starsze pokolenie bratko-
wiczan śpiewa dobrze, chociaż ma ten-
dencję do zwalniania i rozwlekania pie-
śni, co nieraz może być przyczyną znie-
kształcania jej poszczególnych sylab i
wyrazów. Jednak źródłem prawdziwego
przeżycia Świętej Liturgii jest śpiew na
głosy w zespołach chórów kościelnych.
Taki bowiem śpiew przyczynia się do jed-

ności i miłości, gdyż trzeba w nim ze-
stroić głosy i serca.

Jak wygląda praca z chórem?
Dostrzegam olbrzymie zaangażowa-

nie chórzystów. Zdaję sobie jednak spra-
wę, że muszą oni pogodzić pracę zawo-
dową i obowiązki rodzinne z organizacją
prób, które odbywają się przeważnie raz
w tygodniu. Stąd też frekwencja na pró-

bach jest czasami różna.
Większość chórzystów
stanowią osoby niezwią-
zane w sposób profesjo-
nalny z muzyką, dlate-
go ćwiczenia zaczyna-
my od uczenia melodii.

Przypomnę, że
męski Chór Parafialny
w Bratkowicach po-
wstał jesienią 1995 r.
Jest on kontynuatorem
i dziedziczy tradycje
chóru powstałego na
początku lat 70 XX wie-
ku. Jego założycielem
był ówczesny wikariusz
parafii ks. Krzysztof
Gac, który zarazem peł-

nił funkcję dyrygenta i kierownika chó-
ru. Po odejściu z parafii ks. Gaca obo-
wiązki te przejąłem ja. Obecnie skład
chóru stanowi 16 osób. Jest to chór wie-
logłosowy / tenor I, tenor II i bas/. Głów-
nym celem pracy chóru jest krzewienie

muzyki i śpiewu poprzez udział w uro-
czystościach kościelnych i patriotycz-
nych. Stąd też w naszym repertuarze znaj-
dują się pieśni i utwory religijne na cały
rok liturgiczny wykonywane a capella i

z akompaniamentem. 2 stycznia 2011
roku braliśmy udział w III Koncercie
Bożonarodzeniowym „Bóg się rodzi”,
który odbył się w parafii Pstrągowa.

Jakieś szczególne wydarzenia z tej
40 letniej pracy w Bratkowicach?

Jest ich zapewne wiele. Jednak te naj-
ważniejsze dla mnie, to śmierć w 2001
roku ks. proboszcza Stanisława Baniaka
i w 2010 roku ks. Stanisława Szylaka.

Na okoliczność tak wspaniałego ju-
bileuszu życzę Panu dużo zdrowia, sil-
nego głosu i błogosławieństwa Bożego
na dalsze lata organistowskiej posługi.

Rozmawiał Dariusz Jamuła

Lata osiemdziesiąte. Stoją od lewej: Józef Pepera, śp. Józef Roga-
la – kościelny i kleryk Zdzisław Sawka.

Chór parafialny wraz z założycielem ks. Krzysztofem Gacem – 1995 r.

Rok 2010. Stoją od lewej: siostra Margarita
Stec, ks. Stanisław Wojnar – proboszcz para-
fii Bratkowice w latach 1970-78 i organista
Józef Pepera.
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Uroczystoœæ poœwiêcenia organów w parafii Bratkowice, dnia 14 sierpnia 1949 roku
(okolicznoœciowa kartka - zaproszenie z tamtych lat).

Przywróciæ pamiêci obraz

Rok 1970. Nawiedzenie Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w parafii Bratkowice.
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W ostatnim czasie w naszym koście-
le parafialnym w ramach prac wykoń-
czeniowych, zamontowane zostały kolej-
ne witraże. W czterech największych,
strzelistych oknach naw bocznych świą-
tyni pojawiły się kolorowe postaci: św.
Józef Sebastian Pelczar i bł. Karolina
Kózka, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Ar-
chanioł Gabriel zwiastujący Najświęt-
szej Marii Pannie i Archanioł Michał
walczący z Szatanem w postaci smoka.

Witraże zostały wykonane w krakow-
skiej pracowni, którą w roku 2000 zało-

Sztuka kszta³tuje nam dusze...

żył Wojciech Kirsz, a w pięć lat później
dołączyła do niego Marta Musiał.

Pracownia ta specjalizuje się w pro-
jektowaniu i realizowaniu witraży zarów-
no o tematyce sakralnej, jak i świeckiej,
a także w konserwacji i rekonstrukcji za-
bytkowych witraży.

Poza tradycyjnymi witrażami, arty-
ści wykonują również mozaiki, instala-
cje szklane, a także mniejsze formy, ta-
kie jak unikatowe lampy szklane. Pro-
wadzą także szkolenia i kursy dla ama-
torów.

Wojciech Kirsz
urodzony w Krakowie, absol-
went krakowskiego Liceum
Konserwacji Zabytków, do-
świadczenie zawodowe zdobywał
pracując we włoskich pracow-
niach witraży Era Vetro i Vitrla-
es.

Marta Musiał
urodzona w Sosnowcu, ukończy-
ła projektowanie szkła na Wy-
dziale Ceramiki i Szkła Akade-
mii Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu, oraz Podyplomowe Studium
Konserwacji Zabytków Archi-
tektury i Urbanistyki na Poli-
technice Krakowskiej.

Wykonane przez artystów prace,
oprócz naszej świątyni, można obejrzeć
m.in. w kościołach w Krakowie, Kiel-
cach, czy Rzeszowie. Brali oni także
udział m.in. w konserwacji ostatnich wi-
traży Mehoffera z Katedry Przemyskiej,
witraży do Domu Polskiego w Paryżu,
czy też witraży w kościele franciszkanów
reformatów w Jarosławiu.

W roku bieżącym nasza parafialna
świątynia wzbogaci się o kolejne dzieła,
które z pewnością dodadzą jej blasku.

Redakcja
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Fotogaleria to takie miejsce w naszym kwartalniku, w
którym od początku powstania tego cyklu chcemy ukazy-
wać wrażliwości różne. To właśnie wrażliwość na piękno,
które niezmiennie zachwyca człowieka jest źródłem po-
szukiwań i dążeń do wydobywania z życia światła i kolo-
rów.

W ostatnim numerze Ziemi Bratkowickiej spotkaliśmy
się z pracami wytrawnego artysty uprawiającego sztukę fo-
tografii i grafiki. W bieżącym zaś, ukazujemy amatorskie
poczynania w dziedzinie fotografii naszego redakcyjnego
kolegi Krzysztofa Plizgi /Sid/. Ten baczny obserwator ota-
czającej nas rzeczywistości, prowadząc już od jakiegoś cza-
su Fotoblog doprowadza w nim do spotkania tych dwóch
sztuk: obrazu i słowa. Fotografia uwieczniając konkretne
obrazy, które nigdy już się przecież nie powtórzą w przemi-
jającym bezpowrotnie czasie, ukazuje i utrwala jakiś rodzaj
piękna. Zamieszczone zaś obok niej przemyślenia, opisy,
refleksje czyta się niczym napisany spontanicznie wiersz.
Piękno, które tkwi w ludziach, pejzażach, czy nawet drob-
nych rzeczach, ukazane i nazwane, dostrzegane nie tylko
oczami, przywraca wielu z nas sens, nadzieję i ubarwia szarą
często rzeczywistość.

A tak Krzysztof, student I roku Politechniki Rzeszow-
skiej, kierunku elektronika i telekomunikacja, interesujący
się także: kowalstwem, wojennym rzemiosłem, czy też, jak
sam zaznacza, prowadzeniem ciekawych rozmów, pisze o
początkach narodzin jednej ze swoich pasji – o fotografo-
waniu:

Po raz kolejny ten sam schemat. Znów inspiracja, po-
mysł, chwila wyrwana gdzieś spomiędzy natłoku codziennych
zajęć, spojrzenie, „pstryk”...

Zabawne... Kilka słów opisu, czasem wręcz jedno słowo.
Pobieżne ujęcie, a niby mieści całą pasję, zaangażowanie,
godziny oglądania zdjęć, czytania teorii, doskonalenia sa-
mego siebie, uczucie niezadowolenia z kolejnych ujęć, dzie-
siątki pomysłów zrealizowanych, czy odkładanych na póź-
niej, wyciągnięte wnioski...

Tak często mamy tendencję do minimalizacji, upraszcza-
nia. Bo tak szybciej. Bo po co się silić na dłuższe opisy, na
więcej myślenia... Szkoda, że przez to ucieka nam większość
bogactwa tkwiącego w otaczającym nas świecie. Wspomi-
nałem o tym nie raz już. Ale jeśli plątanina znaków alfanu-
merycznych, o w miarę przyzwoitym przekazie, zamieszcza-
na przeze mnie pod nienajgorszymi chyba zdjęciami skłoni
choć jedną osobę więcej do chwili refleksji – będzie to suk-
ces. A jeśli uważasz drogi czytelniku, że myślenie boli, to zna-
czy, że nigdy nie próbowałeś...

Tak więc zapraszam do patrzenia i rozmyślania, do cze-
go z pewnością posłużą krótkie, spontaniczne opisy, refleksje
przyporządkowane przez autora poszczególnym ujęciom.

Słowa... Ważne, mniej ważne, niosące ze sobą wartości...
Przychodzą, odchodzą, codziennie je mijamy. Czasem nawet
nie zauważając. Przemijają, jak ludzie, co je wypowiedzieli.
Bledną, tracą wartość. Stają się czarno – białe, z czasem coraz
bardziej przezroczyste. Słowa też się starzeją. Można je powta-
rzać, uzupełniać, zamieniać, ale każde znaczenie – jak ludzie –
jest niepowtarzalne. Co po nich pozostaje? Rozpadające się
ślady odciśnięte w rzeczywistości tych, co niebawem podzielą
ich los. Zawsze pasjonowały mnie ruiny. Stare budynki. Opusz-
czone, zaniedbane, pozostałe po kimś. Kiedyś wypełnione sło-
wami, żyjące poniekąd życiem ludzi, którzy w nich przebywali.
Dziś niepotrzebne, niszczejące, puste, milczące.

Jest w tej ciszy coś wymownego. W tych niewypowiedzeniach
– coś interesującego. Jest jakaś fascynacja, niezaspokojona cie-
kawość. Gdyby spotkać ludzi, co pośród nich żyli, co by nam
powiedzieli? Kim byli? Gdyby te stare, nadgryzione zębem czasu
ściany mogły opowiedzieć historie, których były niemymi świad-
kami...

Z tej ciekawości zrodził się pomysł czegoś, co nazwać moż-
na projektem fotograficznym.

Na tyle, na ile mnie nazwać można fotografikiem...

Ciesz się drobnymi rzeczami. Czerp radość z tego, co tak
zwykłe. Bóg nie jest nachalny. Nie oczekuj, że dla Ciebie prze-
wróci do góry nogami cały świat. Wiele jest piękna wokół, wiele
znaków Jego obecności. Znajdź je w tym, co uważasz za tak
zwykłe.

Odnajdź niezwykłość w tym, co spowszedniało.
Nie miej do Niego pretensji, że to, czym chce Cię urzec prze-

mija zakryte kurtyną Twojego niezauważenia...
Nie biorą się z nikąd kwiaty, szadź na drzewach w słonecz-

ny, zimowy poranek, barwne obłoki u schyłku dnia, gwieździ-
ste niebo, sunące z lekka welony mgły, przestrzenie łąk okryte
białą, skrzącą kołdrą śniegu... Umiej nie tylko patrzeć, ale też
widzieć...

Bóg jest bliżej niż myślisz.

Krzysztof Plizga

(ciąg dalszy na str. 28)
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Kolejny wieczór spędzony nad blogiem. Refleksje na temat jego
oceny. Oceny, której, powiem szczerze, byłem ciekaw. Oceny wciąż
się kształtującej, którą być może właśnie po części kształtuję...

Rozmowy. Niedoceniana potęga, prosty sposób, by odkrywać,
kształtować, tworzyć, porównywać opinie, dzielić myśli, łączyć cele,
szerzyć widnokręgi, skracać drogi. Ludzie, z którymi rozmowy pro-
wadzimy. Czasem mogą nam wiele powiedzieć. Często to, czego
my sami dopowiedzieć nie umiemy, dołożyć jakiś brakujący ele-
ment, wskazać nowe perspektywy...

Z wielkiego dzieła zrobić małe byle co każdy głupi potrafi, ale z
małych byle co wydobyć wielkość? Oto jest wyzwanie!

– Czasami jestem zadziwiony tym jak pewne rzeczy potrafisz
pięknie ubrać w słowa.

– Jeśli ktoś zrozumie, że słowa są narzędziem, to zacznie się
przykładać do doskonalenia umiejętności ich używania. (...) Nie-
jednego życia by brakło, aby opisać świat, niezależnie, czy do opisu
użyjesz nut, kartki i ołówka, słów, „szklanego oka”, czy jeszcze
innych znanych ludzkości narzędzi... Wszystko polega na tym, by z
dnia na dzień robić to lepiej. (...)Nie chodzi o to przecież, żeby
szukać rzeczy niezwykłych, ale by umieć wydobyć niezwykłość tego,
co nas otacza.

Nie trzeba szukać na siłę wybitnych ludzi, ale starać się wraz z
ludźmi, których Bóg postawił na naszej drodze, dążyć do doskona-
łości...

– Hmm... O jakich ludziach mówisz?

Nadchodzą momenty, muszą nadejść, gdy dochodzimy do
rozstaju dróg. Aby iść dalej, trzeba wybrać. Nieraz trzeba coś zo-
stawić, jakieś zainteresowanie, zajęcie, przedmiot, czy w końcu
osobę. Tylko wtedy można pójść w dalszą drogę. Można oczywi-
ście nie wybierać, usiąść na środku, ale zysk z tego żaden. Tak być
musi, że gdy się wiele rzeczy nazbiera, gdy ma się wielki katalog
zajęć na wszelkie okazje, to z czasem niektóre staną się biernym
elementem otoczenia.

W moim przypadku póki co ścieżka moich poczynań rozeszła
się z jakimiś próbami oswojenia gitary, na treningu w bractwie nie
byłem już ze 2 miesiące, kuźnia zapadła w zimowy sen... Nie ma
się tym jednak co przejmować nadto. Jeśli tak ma być, to znów
drogi się skrzyżują, ja odpalę mierne, ale własne combo Ross’a i
zagram toporne riffy, w sobotni poranek zacisnę palce na trenin-
gowym mieczu, a przynajmniej raz na tydzień kuźnia odetchnie
dymem z komina i zaśpiewa dźwiękiem kowadła... To tyle ma-
rzeń, bądź planów odległych.

Mam do dyspozycji inne możliwości i inne zadania przede
mną stoją na tym etapie wędrówki. Trzeba je dobrze wykorzy-
stać. W myśl cytatu, który wybrałem i umieściłem na kalendarzu
na rok obecny: „Tylko od nas zależy, czy będziemy ubożsi o jeden
dzień, czy bogatsi o to, czego w nim dokonaliśmy”. (A. Lisak)

Siedzę w ulubionym fotelu... Wzrok przesuwa się z wolna po
kartce, rozpoznając znaki. Kolejne słowa, zdania, porcje informa-
cji trafiają gdzieś w zakamarki mojego umysłu. Palce mimowolnie
obracają zakreślacz. Dlaczego? Nie wiem... Nie myślę o tym.

Za oknem deszcz... Krople co chwila, pośród szumu, rozbi-
jają się z brzękiem o blaszany parapet. Pokój wypełnia łagodne
światło lampki. I cisza...

Na dziś wystarczy. Wystarczy ubierania ludzi w formy słów,
przekładania zachowań na reguły, naukowych opisów. Za dużo
tego, a jednocześnie wciąż za mało. W międzyczasie wyrywają się
jakieś drobne myśli... Jak krople deszczu... Jedne przelecą niezau-
ważone, nieliczne tylko zapadną na moment brzdękiem swego
rozpadu w pamięci.

Przypominają się rozmowy, przelotnie czytane zdania, obrazy
chwytane szybkim rzutem oka. Przychodzą pomysły, pytania do
samego siebie. Kolejne słowa, zdania...

Albo znów wszystko dla odmiany zdaje sie znikać, jakby roz-
myte tym deszczem, wypłukane i przesłonięte mrokiem nocy...
Czasem brakuje słów. Czasem musi ich braknąć.

Ot choćby mnie ich brakło, by podsumować tą refleksję... Ale
przecież świat nie kończy się tam, gdzie nam, prostym ludziom
brak słów. Można próbować wznosić wielkie pałace ze spowsze-
dniałych kamyków-słów, ale czy nie rozmyje ich byle deszcz?

„Otóż każdy, kto słucha tych moich słów i wykonuje je, po-
dobny się stanie do człowieka mądrego, który swój dom zbudo-
wał na skale. Spadła ulewa, i ruszyły potoki, i wichry zadęły i
rzuciły się na ten dom – a nie zawalił się, bo na skale ma swoje
fundamenty. A każdy słuchający tych moich słów, a nie wykonu-
jący ich, podobny się stanie do człowieka głupiego, który swój
dom zbudował na piasku. Spadła ulewa, i ruszyły potoki, i wichry
zadęły i uderzyły w ten dom – i zawalił się, a upadek jego był
wielki”. (Mt 7,24-27)

Tytuł nieświadomie wymyślił za mnie prowadzący trwający
obecnie wykład z filozofii... Myślałem, że polubię ten przedmiot...

Tymczasem złapanie jakiegokolwiek intelektualnego kontak-
tu z prezentowanymi treściami zdaje się mniej możliwe, niż obli-
czanie pochodnych funkcji z nudów w niedzielne popołudnie...

Cieszę się czasem, że staram się nauczyć opisywania rzeczy-
wistości zarówno słowami, jak i poprzez obraz...

Powrót do takich opisów jest przyjemny...
Zdjęcie, które odsyła myśli na ścieżki spaceru, którego mi

teraz trochę brakuje... Słowa, którymi mogę określić podróż po
zakamarkach wspomnień...

To miłe, czymże jest jednak wobec potencjału, jaki w sobie
taki opis kryje? Kadr pokazuje małą część rzeczywistości, daje
władzę, pozwala pokazać to, na czym mi zależy, jest poniekąd
obrazem mojej duszy...

Słowa. Tak powszechne, zwykłe, ale pozwalające mimo to tkać
zwiewne sieci opisów, obrazy wzbudzane w wyobraźni czytelnika.
Litery składają się w słowa, słowa w zdania, a w zdaniach zawierać
się może chłód mglistego poranka pośród bezkresnej łąki, szum
drzew kołysanych wiatrem w ciepłe popołudnie, skrzący śnieg, któ-
ry skrzypi pod nogami, zieleń trawy odbita w zwierciadle spokojnej
rzeki, wąska smuga światła przebijająca wypełnione kurzem i uni-
kalną wonią powietrze na starym strychu...

Ale nawet najlepszy opis wody nigdy nie ugasi pragnienia...

Tak bardzo chcielibyśmy wszystko mieć poukładane, pod
kontrolą, mieć wpływ na cały świat i wszystkich wokół. Czemu
nie potrafimy się pogodzić z tym, że nie tędy droga?

(ciąg dalszy ze str. 27)
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Tylko Bóg ma władzę nad wszystkim i czasem warto po pro-
stu Mu zaufać. On naprawdę nas kocha i to bardziej niż my
wszyscy razem wzięci jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ale my
swoje...

Można iść lasem i narzekać, że drzewa zasłaniają wszystko,
ale czy coś dobrego z tego wyniknie? Nie lepiej zaakceptować to,
co konieczne i czerpać z tego korzyści? Zaufać Bogu – łatwo
powiedzieć. Ale warto.

Nie jeden raz się jeszcze uśmiechniemy i powiemy: „No, Pa-
nie, teraz to mnie zaskoczyłeś! Nigdy bym sam na to nie wpadł...”.

„Bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi!”.

Na koniec jeszcze jedno z przemyśleń, które Krzysztof za-
mieścił pod fotografią, której nadał tytuł

Plany, założenia, notatki z terminarzach, życie na kawałku
papieru. Podzielone skrupulatnie, żeby każdą sekundę wykorzy-
stać. Od obowiązku do obowiązku, często nałożonego „Bo tak
trzeba”, „Przecież tak powinienem”... Jak ja się cieszę, że tak nie
potrafię...

Dzięki temu nie tonę w stertach papierów zapisanych tzw.
zajęciami, próbując zapakować w sterylne, wystandaryzowane,
atestowane opakowanie bezpiecznych planów, zapisków, zało-
żeń, wszystko wokół. Bez tego wszystkiego świat jest prawdziwy,
nieprzewidywalny i piękny.

Nie przeraża mnie myśl „A co, jeśli coś się z tych moich do-
kładnie ułożonych zadań się nie uda? Jeśli – o zgrozo! – wkradłby
się jakiś mały nieporządek, nieprzewidziana sytuacja?!”

Mnie taka myśl cieszy.
Ufam Bogu i wiem, że się nie zawiodę. Tyle razy nas jeszcze

zaskoczy... Ale źle na tym nigdy nie wyszedłem.
Kiedy coś się nie udawało, na to miejsce dostawałem w za-

mian coś lepszego. Nie koniecznie od razu i nie zawsze pod przy-
słowiowy nos, na srebrnej tacy.

Dlatego, jeśli nawet coś po ludzku się sypie, traci sens, to nie
oznacza końca świata. Czasem wystarczy się pomodlić i przyjąć z
pokorą to, co otrzymamy w zamian.

„Tak, Tobie Boże zaufałem, nie zawstydzę się...”
To tylko niektóre z wędrówek Krzyszofa,

wyboru których dokonała Halina Zawisza

Wraz z nastaniem wiosny...

... ruszyły prace drogowe.

TOCZY SIÊ ¯YCIE...

(ciąg dalszy na str. 30)http://www.photoblog.pl/kowalsid
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Ruchliwie zrobiło się na naszej giełdzie...

... ożyły nawet zabytkowe narzędzia rolnicze!

Do naszych kur dotarło: Czeka nas wyzwanie! Ile w tym
roku znieść jajek? ...

... pozytywne uczucia widać na każdym kroku!

TOCZY SIÊ ¯YCIE...

(ciąg  dalszy ze str. 29)

Fot. K. Plizga
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Historia regionalna ukazująca dzie-
je większych lub mniejszych jednostek
terytorialno-ludnościowych nie tylko
umożliwia poznanie korzeni własnej
miejscowości i najbliższej okolicy, ale
przede wszystkim wzmacnia emocjonal-
ny związek współczesnego społeczeństwa
z zamieszkiwanym terenem i rozgrywa-
jącymi się na nim wydarzeniami. Źró-

dłem wiedzy o przeszłości bliższej ojczy-
zny są miejscowe zabytki, pamiątki czy
relacje uczestników różnych wydarzeń.
Kontakt z tymi namacalnymi śladami
przeszłości, ukazującymi związki czło-
wieka ze środowiskiem geograficzno-
przyrodniczym pozwala odczuć klimat
czasów, w których żyli nasi przodkowie.
Tenże materiał miejscowy służy do zilu-
strowania procesu historycznego, jedno-
cześnie uświadamiając nam różnorod-
ność i zmienność świata.

Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie – te słowa
Stanisława Jachowicza z wiersza „Wieś”
dzięki prostocie i głębokiej prawdzie,
postrzegane obecnie jako ludowe porze-
kadło znakomicie przystają do miejsc,
na które warto zwrócić uwagę.

Jednym z lokalnych zabytków będą-
cym źródłem wiedzy o naszej najbliższej
okolicy jest grodzisko. Leży ono wpraw-

dzie na terenie sąsiedniej Mrowli, ale
przebieg budowanego obecnie podkar-
packiego odcinka autostrady A 4, pozo-
stawi to miejsce po stronie Bratkowic.
Ponadto miejscowość nasza ma szcze-
gólnie bliskie związki z Mrowlą. W śre-
dniowieczu, jako królewszczyzna, wsie
wchodziły razem w skład dzierżawy rop-
czyckiej, a w 1580 roku z powrotem wró-

ciły do dóbr królewskich. Ponadto Brat-
kowice, do czasu utworzenia samodziel-
nej parafii w 1934 roku należały do są-
siedniej Mrowli. Jeszcze kilkanaście lat
temu grodzisko było miejscem częstych
wycieczek bądź popołudniowych space-
rów, głównie mieszkańców Końca i Pia-
sków. Łąki były koszone, pola uprawia-
ne, łatwo można było zatem dojechać
tam rowerem lub dojść pieszo. Młodzież
szkolna wielokrotnie odwiedzała to miej-
sce, zwłaszcza wiosną, kiedy rozkwitały
konwalie. Obecnie dotarcie do grodzi-
ska zarówno od strony naszej miejsco-
wości, jak i od strony Mrowli jest dość
trudne. Ale można i warto spróbować...

Grodzisko jest elementem naszego
lokalnego krajobrazu kulturowego, ale
nie wszyscy zapewne znają jego historię.
Miejsce to wpisano do rejestru zabytków
archeologicznych pod numerem A-668
z dnia 22 grudnia 1971 roku jako „gro-

dzisko wczesnośredniowieczne, zwane
grodzisko, położone na terenie wsi Mrow-
la pow. Rzeszów, stanowisko 2, w łąkach
na północ od zabudowy wsi, na działce
nr 791/2 LWH 197, stanowiącej wła-
sność gromadzką”.

Grodzisko (grodziszcze, horodyszcze)
to pozostałość po grodzie albo osadzie
obronnej w postaci kolistego w podsta-

wie lub wielobocznego wzniesienia. Na
terenie Polski obiekty tego typu budo-
wane były w późnej epoce brązu i wcze-
snej epoce żelaza oraz w okresie wcze-
snego średniowiecza. Do naszych czasów
zachowało się około 1500 grodzisk. Lo-
kalnie często określane są jako okopy,
kopce, góry (np. lisie góry, szwedzkie góry)
lub szańce (np. stare szańce, szwedzkie
szańce). Mrowelskie grodzisko nazywa-
ne bywa potocznie właśnie lisią górą.
Niektórzy nazwę tę wywodzą od lisów
niegdyś tam żyjących. Na określenie tego
miejsca może mieć także wpływ znajdu-
jące się niedaleko stanowisko kultury
łużyckiej, również wpisane w 1971 r. do
rejestru zabytków archeologicznych jako
„osada z epoki brązu, w miejscu zwanym
Lisie Jamy lub Łysa Góra” (stanowisko
nr 1).

Nasza bliska okolica.

Grodzisko w Mrowli

(ciąg dalszy na str. 32)

Grodzisko.
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Grodziska poddane są ochronie
prawnej na mocy wpisu do rejestru za-
bytków, jednak wiele niszczonych jest
systematyczną orką, wybieraniem piasku
lub jest rozkopywanych przez tzw. po-
szukiwaczy skarbów posługujących się
wykrywaczami metali. Podobny los spo-
tkał także grodzisko w Mrowli. W maju
2002 roku Służba Ochrony Zabytków
(Delegatura w Rzeszowie) przeprowa-
dziła na jego terenie inspekcję archeolo-
giczną, podczas której stwierdzono licz-
ne ślady oraz zniszczenia spowodowane
poszukiwaniem militariów i starożytno-
ści. Zwrócono uwagę także na wykopy,
najprawdopodobniej piachu. Ponadto u
podnóża grodziska gromadzone były
odpady, świadczące o powstaniu w tym
miejscu wysypiska śmieci. Służba wysto-
sowała pismo o podjęcie działań zmie-
rzających do likwidacji wysypiska śmie-
ci oraz zabezpieczenia tego terenu przed
dewastacją do Urzędu Gminy w Świl-
czy, ponieważ jest on właścicielem dzia-

łek, na których znajduje się zabytek
(obok właścicieli prywatnych i mienia
wiejskiego wsi Mrowla). Urząd podjął
wówczas prace porządkowe i zabezpie-
czył teren.

Pierwszym archeologiem, który
przebadał mrowelskie grodzisko w roku
1947 był Gabriel Leńczyk. Określił wy-
miary ściętego stożka na owalnej pod-
stawie: 70m x 50m, wysokość 10-15 m.
Dziś stoki nasypu są bardzo łagodne. W
1955 roku prace wykopaliskowe prowa-
dził także J. Janowski. Badania pokaza-
ły, że nie ma tutaj śladów osadnictwa.
Jest to raczej gród graniczny, strażniczy
lub obronny przed Tatarami i Rusina-
mi. Obiekt zachował cechy grodziska bę-
dącego śladami po grodzie, historycznie
związanego z XIII wiekiem, kiedy to ksią-
żęta ruscy korzystając z rozbicia dziel-
nicowego Polski zajęli tereny od linii
Sanu. Prawdopodobnie wówczas to Pia-
stowie straciwszy gród Rzeszów zmusze-
ni zostali cofnąć się na zachód. Zapew-
ne do celów obronnych i obserwacyj-
nych, z dala od zabudowań Mrowli i Brat-

kowic, wznieśli kolejny gród. Tym bar-
dziej, że ukształtowanie przyrodnicze
tego terenu – lessowe wzgórza, puszcza i
jeziora stworzyły ku temu doskonałe
warunki. Były to bowiem tereny polo-
dowcowe, które tworzyły rozległe wały
morenowe, składające się z piasku i ka-
mieni, piaszczyste wydmy uformowane
przez wiatry, w obniżeniach zaś mokra-
dła i trzęsawiska. Ziemię na budowę gro-
dziska, które usytuowano wśród rozle-
głych przepastnych bagien, brano z wy-
sokiej moreny. Dziś te rozległe moczary
i bagniska zastąpiły łąki.

W Polsce, a zwłaszcza w mniejszych
miejscowościach jest wiele ciekawych
zabytków, które warto zobaczyć i wydo-
być z mroku dziejów. Niezwykle istotne
jest zatem popularyzowanie tzw. eduka-
cji regionalnej wskazującej rolę środo-
wiska geograficzno-przyrodniczego w
życiu człowieka. Wpływa to nie tylko na
zainteresowanie historią najbliższej oko-
licy, ale pozwala także na ożywienie ak-
tywności lokalnego środowiska.

Agnieszka Wojturska

(ciąg  dalszy ze str. 31)

Każdy człowiek jest zdolny do dostrzegania, przeżywania i
doświadczania uczuć. Emocje oraz uczucia wypełniają nasze
życie i sprawiają, że człowiek je odczuwa – może się martwić
lub radować, doznawać przykrości lub szczęścia. Ludzie po-
wołani są do tego, by rozwijać je w sobie, kierować nimi, roz-
mawiać o nich, dzielić się nimi z innymi ludźmi, bądź im
ulegać. Dlatego nie można dopuścić do tego, by emocje i uczu-
cia zaginęły. Gdyby tak się stało, zaginęłoby człowieczeństwo,
a więc ludzka osobowość. Dlatego relacje międzyosobowe,
które zachodzą pomiędzy człowiekiem, a światem zewnętrz-
nym i wewnętrznym opierają się właśnie na uczuciach i emo-
cjach. Stany emocjonalne odgrywają bardzo ważną rolę w życiu
każdego z nas.

Wpływają na rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny każ-
dego człowieka. Uczą również samodzielnego funkcjonowa-
nia w społeczeństwie.

Pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym
formującym osobowość dziecka jest rodzina. To właśnie śro-
dowisko rodzinne najbardziej działa na dziecko przetwarza-
jąc jego cechy wrodzone w cechy nabyte, które z kolei wpły-
wają na postawę dziecka, jego nawyki i zasady postępowania.

Pierwsze doświadczenia dziecka silnie warunkują kształ-

towanie się jego osobowości, dlatego też bardzo ważne jest, by
były one jak najlepsze i najkorzystniejsze.

Sytuacje rodzinne dają możliwość do wyrażania uczuć:
zadowolenia, radości, niepokoju, gniewu czy lęku. Poprzez
naśladownictwo, rozmowy z rodzicami, rodzeństwem dziec-
ko uczy się odróżniać dobro od zła, rozmawiać co jest pozy-
tywne, co szkodliwe, co godne pochwały, a co zasługuje na
naganę. W rodzinie dziecko przeżywa wspólne radości i smut-
ki. Dom rodzinny powinien tak kierować wychowaniem, aby
stwarzać dzieciom różnorodne okazje i możliwości do dzia-
łania i rozwoju osobowości, do angażowania się w życie ro-
dzinne, sportowe, kulturowe, towarzyskie. Dobry klimat pa-
nujący w rodzinie zespala ją jako całość, sprzyja porozumie-
waniu się, ułatwia rozładowanie pojawiających się konflik-
tów.

Miłość konstytuuje życie rodzinne, stanowi treść wzajem-
nych odniesień oraz ich cel, wiąże członków rodziny ze sobą,
także całą rodzinę, dynamizuje jej życie.

Rodzice są pierwszymi dawcami wartości poprzez swoje
postawy uczuciowe. Związki małżeńskie oparte na silnej wza-
jemnej więzi zapewniają dobre przystosowanie dzieci do funk-
cjonowania w społeczeństwie.

Od Redakcji: Poczuwając się do pełnienia funkcji edukacyjnej, zamieszczamy poniższy artykuł
nadesłany do redakcji ZB przez Przedszkole Publiczne w Bratkowicach. Rodziców i nie tylko
zachęcamy do lektury.

Wp³yw rodzicielskiej mi³oœci na kszta³towanie

sfery emocjonalnej – rozwój uczuæ
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Rodzina taka spełnia funkcje zaspokajania potrzeby przy-
należności uczuciowej, pragnienia posiadania osób bliskich,
serdecznych, akceptujących i życzliwych. Rozwija się wów-
czas potrzeba obdarzania tymi samymi uczuciami innych osób.
W rodzinie zintegrowanej, z właściwie pełnionymi rolami ro-
dzicielskimi, przy odpowiednich postawach rodziców pełnych
miłości, akceptacji, szacunku, dziecko czuje się dobrze, bez-
piecznie, jest ufne wobec rodziców, pewne siebie, a także ufne
i otwarte wobec innych ludzi.

Dysharmonia w rodzinie natomiast dostarcza dziecku wzo-
ry agresji, wrogości niestałości i aspołecznego zachowania.

Gdy spokój w rodzinie zostaje zakłócony i naruszony, a
osoby najbliższe dziecku są skłócone i to w sprawach dotyczą-
cych dziecka lub nie, to może ono czuć się niepewnie i nie do
końca bezpiecznie, a stąd niewielki już krok do niepokojów i
lęków. Rodzice w rodzinie cieszą się największym autoryte-
tem.

Jednak, gdy jedno z rodziców lub oboje dają dowód niskiej
kultury (np. pijaństwo), tracą autorytet. Wpływa to bardzo ujem-
nie na harmonijny rozwój dziecka.

Na rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w sposób bar-
dzo istotny wpływają postawy rodziców. W postawie rodzice
odzwierciedlają uczucia, którymi obdarzają dziecko.

Socjolog Maria Ziemska proponuje model postaw rodzi-
cielskich, którego istotnym celem jest wzajemne powiązanie
postaw prawidłowych i nieprawidłowych:
akceptacji – odtrącenia
współdziałania – unikania
rozumnej swobody – nadmiernie chroniąca
uznania praw – zbytnie wymagania, ustawiczne korygowanie.

Postawa akceptacji dziecka wyraża się zaspokojeniem po-
trzeb fizycznych i psychicznych, rodzice obdarzają dziecko
miłością i zainteresowaniem, natomiast postawa odtrącająca
charakteryzuje się emocjonalnym odrzuceniem dziecka.

Rodzice nie zajmują się nim, nie dbają o nie. Takie odrzu-
cenie zaburza rozwój emocjonalno – społeczny dziecka, które
wzrasta w poczuciu izolacji i odrzucenia.

Druga z postaw postawa współdziałania z dzieckiem ce-
chuje się stałym zainteresowaniem się sprawami dziecka, jego
zajęciami, zabawą. Ta postawa przeciwstawia postawę unika-
jącą, gdzie obcowanie rodziców z dzieckiem nie sprawia tym
pierwszym przyjemności, a często bywa wręcz odczuwane jako
trudne.

W postawie rozumnej swobody rodzice pozwalają dziecku
na zabawę lub pracę z dala od nich, ale potrafią kierować dziec-
kiem w takim zakresie, w jakim jest to pożądane. Tej postawie
przeciwstawia się postawę nadmiernie chroniącą, w której
podejście rodziców do dziecka charakteryzuje się nadmierną
opiekuńczością i przesadną opieką. Postawa ta przyzwyczaja
dziecko do łatwizny życiowej, do niesamodzielności. Inna z
postaw – postawa uznania praw dziecka charakteryzuje się
tym, że rodzice przyjmują aktywność dziecka w sposób swo-
bodny, stosują wyjaśnienia, tłumaczenia, mają tendencję do
wprowadzania dyscypliny na wzajemnych ustaleniach.

Postawie tej przeciwstawia się postawę nadmiernie wyma-
gającą, która charakteryzuje są bezwzględnym dostosowaniem
dziecka do stawianych wymagań. Rodzice z góry zakładają, że
dziecko dostosuje się do stawianych wymagań i zacznie osią-
gać duże sukcesy, przez to ciągle znajduje się pod presją, aby
dorównać idealnemu wzorowi.

Postawy rodzicielskie pełne wyrozumiałości sprzyjają po-
wstawaniu życzliwego stosunku w rodzinie, wprowadzają i

wzmacniają element zaufania, wzmacniając wpływ wychowaw-
czy i własny autorytet.

Przy postawach nieprawidłowych dzieci cechuje niestałość
emocjonalna, stają się one kłótliwe, agresywne, mają skłonno-
ści do wybuchów złości. Dzieci rodziców pobłażliwych są nie-
pewne, nieśmiałe, mało aktywne, niezbyt koleżeńskie i mniej
uspołecznione.

Postawy rodziców decydują o stylu wychowania, czyli o
doborze i skuteczności środków wychowawczych wobec dziec-
ka.

Do stylów wychowawczych funkcjonalnych w rodzinie
należy zaliczyć:
Wychowanie demokratyczne – gdzie występują sposoby kie-
rowania zachowaniem dziecka oparte na ustalonych systemach
norm, które przestrzega dziecko. Styl ten sprzyja wzajemne-
mu zrozumieniu i przyjaźni dziecka i rodzica.
Wychowanie autokratyczne – gdzie rodzice ustalają standar-
dy zachowań, do których muszą się dostosować dzieci. Często
w rodzinach o takim stylu kładzie się nacisk na respekt dla
autorytetu i pracy, na zachowanie porządku i tradycyjnej struk-
tury.
Wychowanie liberalne – rodzice spełniając zachcianki dziec-
ka, przyczyniają się do tego, że dziecko nie potrafi samodziel-
nie dążyć do realizacji postawionych sobie celów, mają trud-
ności w przystosowaniu się do grupy rówieśniczej, są mało
zahartowane i nie uspołecznione.
Wychowanie okazjonalne – pozostawia dziecku swobodę przy
jednoczesnym braku zainteresowania się nim. Dziecko często
czuje się zaniedbywane. Zagrożone poczucie bezpieczeństwa
manifestuje wzrostem reakcji agresywnych w stosunku do swo-
ich rówieśników.
Wychowanie niekonsekwentne – często łączy się z przemę-
czeniem, przepracowaniem, rozdrażnieniem i kłopotami ro-
dziców. Dziecko nie rozumiejąc tego zraża się do rodziców,
którzy przestają być dla niego uosobieniem autorytetu i spra-
wiedliwości.

Jak z powyższych rozważań wynika w procesie wychowa-
nia środowisko rodzinne jest najlepsze dla właściwego prze-
biegu tego procesu.

Dzieje się tak dlatego, że rodzina jest podstawowym, pierw-
szym i stałym środowiskiem wychowawczym, trwa od chwili
przyjścia dziecka na świat i towarzyszy mu przez całe życie.
Wychowanie w domu rodzinnym źle prowadzone kształtuje
osobowości, które źle przystosowują się do życia w społeczno-
ści. Dzieci takie zwracają na siebie uwagę okrucieństwem, oszu-
kiwaniem, niedbalstwem, przeżywają lęki, moczenie nocne,
niszczą czyjąś własność.

Postawy, czy style wychowawcze obojętne lub wrogie, ro-
dzice powinni eliminować z życia rodzinnego. Zniekształcają
one bowiem silnie i trwale rozwój emocjonalny i społeczny
dziecka, a żadne metody wychowawcze stosowane przez przed-
szkole, czy szkołę nie są w stanie tych błędów całkowicie wy-
eliminować.

Małgorzata Głodek

Bibliografia:
1. Z. Tyszka „Socjologia rodziny”.
2. M. Ziemska „ Rodzina i dziecko”, „Postawy rodzicielskie”.
3. M. Żebrowska „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”.
4. S. Głaz, K. Grzeszek, I. Wiśniewska „Rodzina. Biologicz-

ne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania”.
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Każdy ma jakiś talent!
Jeden odnosi w sporcie sukcesy,
drugi muzycznym słuchem się cieszy,
ktoś ma smykałkę do rysowania,
matematyki, wierszy pisania,
do gotowania, hodowli kwiatów,
lub... odkrywania nieznanych światów.

A co w was drzemie, dzieci kochane ...?
Jesteście zdolne, wszak, niesłychanie!

Talent jest niczym moneta lśniąca,
we wnętrzu skarbu cicho drzemiąca.
Wy też go macie... Wiadomo przecież:
Skarbem jest każde dziecko na świecie!

Minister Edukacji Narodowej obecny
rok szkolny ogłosiła Rokiem Odkrywa-
nia Talentów, uznając odkrywanie i rozwi-
janie zdolności, pasji oraz talentów za nie-
zwykle ważne, choć dotychczas niedoce-
niane zadanie systemu edukacji. Pani Mi-
nister chciała, aby jednym z elementów
Roku Odkrywania Talentów stał się Dzień
Talentów, żeby 21 marca każdego roku
szkoły zrezygnowały z klasowo-lekcyjne-
go podejścia do edukacji na rzecz aktyw-
ności rozwijających zdolności poznawcze,
artystyczne czy sportowe.

Powyższa idea zaciekawiła nas – na-
uczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły
Podstawowej nr 3. Postanowiłyśmy szerzyć
ją wśród naszych najmłodszych uczniów.
Stąd też Dzień Wiosny ogłosiłyśmy Dniem
Odkrywania Talentów. Zapewniałyśmy
naszych uczniów, że talent mają wszyscy bez
wyjątku. Jedni mają zdolności muzyczne,
inni sportowe, są tacy, którzy mają talent do
nauk ścisłych lub humanistycznych. Mó-

wiłyśmy, że każdy talent, jak diament, wy-
maga oszlifowania, więc powinni dbać o to
należycie. W końcu zaapelowałyśmy do na-
szych wychowanków, aby obudzili śpiące
w nich talenty i pozwolili im rozbłysnąć. W
Dniu 21 marca w naszej szkole zorganizo-
wany został konkurs „Mam talent”. Ucznio-
wie klas I – III mieli okazję popisania się
przed kolegami i koleżankami tym, co po-
trafią robić najlepiej. Repertuar był bogaty.
Jedni pięknie recytowali przygotowane wier-
sze, inni śpiewali, tańczyli. Było też przed-
stawienie kukiełkowe. Scenariusz do niego
dzieci napisały same. Grupa chłopców z
klas I i III samodzielnie przygotowała ka-

baret. Śmialiśmy
się do łez. Nasze
uznanie było tym
większe, iż do tych
występów wszyst-
kie dzieci przygo-
towywały się samo-
dzielnie. Na za-
kończenie uczest-
nicy konkursu
otrzymali medale
z napisem „Mam
talent”, a następnie
wszystkie dzieci
(bez wyjątku)
otrzymały symbo-
liczne talenty –
mają je rozwijać i
pielęgnować. Co z

nimi zrobiły? – okaże się już za rok!
W tym dniu klasy starsze zorgani-

zowały Dzień Europejski. W swoim pro-
gramie zaprosili widzów w podróż po

Europie. Dzieci wybrały się w wirtualną
podróż do Danii, Czech, Hiszpanii i na
Litwę. Poznały zabytki tych państw,
zwyczaje i obyczaje, a także charaktery-
styczne dla tych krajów potrawy. Zoba-
czyły także niektóre bajki pochodzące
z prezentowanych państw Unii Euro-
pejskich, takie jak „Krecik” czy „Roz-
bójnik Rumcajs”.

Po prezentacji danego państwa dzie-
ci częstowały się słonecznikiem, man-
darynkami, orzeszkami, lentilkami oraz
sękaczem. Następnie odbyły się konkur-
sy dla uczniów. Dużą popularnością cie-
szył się konkurs skakania na skakance.
Wszyscy byli zadowoleni z tak mile a
równocześnie pożytecznie spędzonego
Pierwszego Dnia Wiosny.

Nauczyciele edukacji wczesno-
szkolnej SP 3 w Bratkowicach

PIERWSZY DZIEÑ WIOSNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 19/2011 41

Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bratkowickiej z Bankiem Żywności w
Rzeszowie współpracuje już 5 lat. To
właśnie za jego pośrednictwem otrzy-
mujemy produkty żywnościowe, które
przekazujemy najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom naszej miejscowo-
ści. W ubiegłym roku przekazaliśmy
około 23 tony żywności. Nie byłoby to
możliwe, gdyby nie pomoc przyjaznych
osób, instytucji, które wspierają nas w
tej działalności. Ogromne słowa uzna-
nia i podziękowania kieruję do człon-
kiń TMZB – Krystyny Zając, Marii
Rusin, Marii Grędysy i Janiny Przy-
wara. To one od samego początku przyj-
mują i rozdzielają otrzymywaną żyw-
ność i wzorowo prowadzą kartoteki po-
szczególnych rodzin.

Transport żywności odbywa się sa-
mochodem, który bezpłatnie użycza
nam firma Restol. Stąd też gorąco dzię-
kuję prezesowi firmy panu Krzysztofo-
wi Trzeciakowi za okazywaną pomoc.
Czasem bywa tak, że dodatkowo do
transportu wykorzystywane są samo-
chody prywatne. Do załadunku i rozła-
dunku żywności swoją pomocą systema-
tycznie służą: Zdzisław Przywara, An-
drzej Sitek, Jan Jucha i Mirosław Woź-
ny. Dzięki pomocy i uprzejmości pre-
zesa OSP Mieczysława Leja magazy-
nowanie i rozdział środków żywnościo-
wych odbywa się w Domu Strażaka w
Bratkowicach. Gorące podziękowania
kieruję na ręce prezesa Podkarpackie-
go Banku Żywności w Rzeszowie pana
Jerzego Jęczmienionki oraz dyrektora
Biura pani Doroty Rosińskiej-Jęczmie-
nionki za dobrą i życzliwą współpracę
w zakresie rozprowadzania żywności.

Przykładem tej dobrej współpracy
jest udział Towarzystwa w zbiórkach
żywności, które w okresach świątecz-
nych organizuje Bank Żywności w Rze-
szowie. Już dwukrotnie w tych okresach
zbieraliśmy żywność dla potrzebują-
cych wielodzietnych rodzin z naszej
miejscowości. Do tej pięknej i szlachet-
nej akcji włączyła się również młodzież
z Zespołu Szkół w Bratkowicach. Go-
rąco dziękuję pani dyrektor Joannie
Różańskiej za zaangażowanie młodzie-
ży w przeprowadzeniu zbiórek żywno-
ści, a także za wspaniały wolontariat na
rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

11 marca br. w Zespole Szkół w Brat-
kowicach odbyło się spotkanie mło-

dzieży, która uczestniczyła w ramach
wolontariatu w świątecznej zbiórce
żywności. Podziękowania za udział w/
w akcji na ręce dyrektora ZS w Bratko-
wicachi oraz prezesa TMZB złożyła
pani Dorota Rosińska-Jęczmienionka.
Mamy nadzieję, że postawa niesienia
bezinteresownej pomocy innym będzie
stałą cechą uczniów absolwentów tej
szkoły.

 Tak jak w latach poprzednich, tak i
w tym roku Towarzystwo Miłośników
Ziemi Bratkowickiej będzie przekazy-
wać żywność najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom Bratkowic. W mar-
cu została podpisana umowa pomię-
dzy Bankiem Żywności w Rzeszowie,

Pomoc ¿ywnoœciowa w 2011 roku

a Towarzystwem. Na jej podstawie po-
mocą zostanie objętych 165 rodzin tj.
około 250 osób. Żywność będzie prze-
kazywana raz na 2 miesiące, począw-
szy od marca do grudnia. Będą to m.in.
mąka, kasza, makaron, ryż, mleko,
sery, masło, kawa oraz dania gotowe.
Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w
tym prosimy osoby fizyczne i instytu-
cje i zakłady pracy o wsparcie nas w tej
akcji.

Wszelkich informacji udziela pre-
zes TMZB Tadeusz Pięta pod numerem
tel. 504 748 038.

Tadeusz Pięta
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W poniedziałek 7 marca 2011 r. w Rzeszowie odbyły
się uroczystości 92. rocznicy śmierci pułkownika Leopol-
da Lisa-Kuli, w której wzięli udział uczniowie z Zespołu
Szkół w Bratkowicach z drużyny strzeleckiej „Strzelec”,
przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratko-
wickiej wraz z pocztem sztandarowym, a także władze sa-
morządowe Gminy Świlcza, które reprezentował wójt dr
inż. Wojciech Wdowik. Uroczystości rozpoczęły się o godz.
10.00 na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie, gdzie przy gro-
bie płk Leopolda Lisa – Kuli złożono kwiaty, a następnie w
Muzeum Okręgowym w Rzeszowie otwarta została wysta-
wa pt. „ Kartki z biografii marszałka Józefa Piłsudskiego –
akwarele Marka Szyszko”. O godzinie 11.00 w kościele
Świętego Krzyża przy ul. 3-go Maja w Rzeszowie odpra-

wiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem księdza biskupa Kazimierza Górnego – Or-
dynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Okolicznościowe kaza-
nie wygłosił kapelan Biura Ochrony Rządu z Warszawy ks.
płk Marek Wesołowski. Przypomniał w niej o życiu i śmier-
ci Pułkownika. Szczególnie podkreślił jego ogromne zaan-
gażowanie w pracy „Strzelca” a później w wojsku Niepod-
ległej Rzeczypospolitej, a także jego niezłomną wierność
Bogu i Ojczyźnie.

Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy uczestnicy prze-
maszerowali na Plac Farny przed pomnik Bohatera, gdzie
generałowi brygady Stanisławowi Olszańskiemu – Dowód-
cy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich został złożony mel-
dunek gotowości do przeglądu pododdziałów żołnierskich i
strzeleckich. Na maszt wciągnięto flagę państwową i odegra-
no hymn RP. Po zabraniu głosu przez przedstawicieli władz
miasta Rzeszowa odbyło się przyrzeczenie strzeleckie mło-
dzieży z Jednostek Strzeleckich 2021 Rzeszów i 2035 Le-

żajsk oraz grupy strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2030 z
Przemyśla.

Do przyrzeczenia na sztandar Armii Krajowej Okręgu
Rzeszów przystąpiło 320 młodych strzelców, wśród których
była młodzież z Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach. Rotę przy-
rzeczenia odczytał Leopold Kula, bratanek pułkownika. Na-
stępnie pod pomnikiem zostały złożone wieńce i wiązanki
kwiatów przez przedstawicieli władz wojewódzkich, powiato-
wych, przedstawicieli służb mundurowych. Złożyli je także
Wójt Gminy Świlcza, Dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowi-
cach oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bratkowickiej.

Dla uczczenia 92. rocznicy śmierci płk Leopolda Lisa-Kuli
Kompania Reprezentacyjna 21. Brygady Strzelców Podhalań-

skich oddała salwę honorową, a orkie-
stra garnizonowa odegrała Hymn
Wojska Polskiego „Pierwsza Bryga-
da”. Po niej nastąpił ciekawy pokaz
umiejętności strzelców z Jednostki
Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie.

Na zakończenie uroczystości od-
była się defilada pododdziałów 21 Bry-
gady Strzelców Podhalańskich i Związ-
ku Strzeleckiego „Strzelec” OSW – JS
2021 Rzeszów, JS 2025 w Jarosławiu,
JS 2030 w Przemyślu, JS 2033 przy
ZS w Lubaczowie, JS 2035 przy ZSL
w Leżajsku, oraz drużyny harcerzy im.
płk. Leopolda Lisa-Kuli z Jasła.

Drużyna strzelecka Związku
Strzeleckiego „Strzelec” przy Zespo-
le Szkół w Bratkowicach powstała w
styczniu 2011 r. Opiekę nad drużyną
sprawuje sekcyjny Radosław Klesyk
oraz Mateusz Kłeczek.

W skład drużyny wchodzą ucznio-
wie drugich klas gimnazjum: Natalia Chruściel, Patrycja
Lachcik, Karolina Prokop, Maria Czapka, Marta Kroch-
mal, Marek Kubas, Michał Szalony, Paweł Lachcik, Dawid
Kawa, Kamil Kosztyła.

Wojskowy szyk, zasady wychowania w poczuciu patrioty-
zmu i szacunku do narodowej historii stały się podstawowymi
zasadami, które mają przyświecać działaniu Strzelca. W na-
szej miejscowości, o tak bogatej historii i tradycji działań wol-
nościowych, wychowanie w duchu wartości: Bóg – Honor –
Ojczyzna są szczególnie ważne i cenne.

Podziękowanie za pomoc i zaangażowanie w tworzeniu
drużyny strzeleckiej składam Wójtowi Gminy Świlcza dr. inż.
Wojciechowi Wdowikowi, insp. Markowi Strączkowi dowód-
cy Okręgu Południowo-Wschodniego Związku Strzeleckiego
„Strzelec” OSW oraz ppłk. Wiesławowi Lewickiemu dowód-
cy 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, jed-
nostki patronackiej „Strzelca”.

Joanna Różańska

92. rocznica œmierci p³k Leopolda Lisa-Kuli.

Przyrzeczenie dru¿yny strzeleckiej

z Zespo³u Szkó³ w Bratkowicach
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Dzieñ

Seniora

Jak to dawniej było każdy z was pamięta

Bo cząstka historii w rodzinie zamknięta.

Babcia ciasto piecze, wesoło zagada

O rodzinnych dziejach wnukom opowiada.

A kochany dziadek w bujanym fotelu

Pokazuje zdjęcia mych kuzynów wielu.

Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba

Babcia, mama, wnuczka, inaczej się nie da.

Dziś wam dziękujemy nasi przyjaciele

Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele.

Kontynuując tradycje ubiegłych lat
w niedzielne popołudnie 16 stycznia
2011r., w Zespole Szkół w Bratkowi-
cach odbył się Dzień Babci i Dziadka.
Święto, to jest wspaniałą okazja, by
uświadomić dzieciom jak wiele w ich
życiu znaczą dziadkowie, jak wiele po-
trafią ofiarować, jakimi przyjaciółmi i
powiernikami tajemnic potrafią być.

Uczniowie pod kierunkiem wycho-
wawców przygotowali program arty-
styczny. Przedstawili znamienitym go-
ściom jasełka, recytowali wiersze, a
ciepłe słowa przeplatały się z piosen-
kami. Mali artyści spisali się wspania-
le, za co zgromadzona widownia na-
grodziła ich gromkimi brawami. Spe-
cjalnie na tę okazję zaprosiliśmy
„Małą” i „Dużą” kapelę z Trzciany,
która towarzyszyła naszym gościom
podczas uroczystości jak i poczęstun-
ku.

W ten wyjątkowy dzień do naszej
szkoły przybył Pan Wiesław Machow-
ski Zastępca Wójta Gminy Świlcza
oraz Radni Gminy Świlcza.

Na zakończenie wnukowie obdaro-
wali swoich ukochanych Dziadków
własnoręcznie przygotowanymi upo-
minkami, które sprawiły wiele radości
i wywołały serdeczny uśmiech na twa-
rzach.

Wspólne chwile upłynęły w miłej i
serdecznej atmosferze. Wszyscy wyra-
zili nadzieję, że znów spotkamy się za
rok.

Elżbieta Bąk

Wybory So³tysa

i Rady So³eckiej
W dniu 3 kwietnia 2011 roku w Bratkowicach odbyły się wybory Sołtysa i Rady

Sołeckiej. Lokal wyborczy znajdował się w Zespole Szkół w Bratkowicach i był
czynny od godz. 7.00 do 14.00.

O mandat sołtysa ubiegał się jeden kandydat, a był nim dotychczasowy sołtys
Ryszard Franczyk. Do Rady Sołeckiej zgłoszono 11 kandydatów. Byli to: Bednarz
Tadeusz, Grędysa Paweł, Kiszka Urszula, Kozdęba Andrzej, Piątek Jacek, Pięta
Małgorzata, Plizga Krzysztof, Pomianek Kazimierz, Stopa Paweł, Wdowik Bogu-
sław i Wojton Tomasz.

W wyborach wzięło udział 300 mieszkańców Bratkowic na 3373 uprawnionych
do głosowania tj. 8,89 procent. Za kandydaturą Ryszarda Franczyka głosowało 296
osób, 3 było przeciw, jeden głos nieważny. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:

Sołtys
– Ryszard Franczyk

Wojton Tomasz
– Czekaj – 181 głosów

Bednarz Tadeusz –
Zastawie – 165 głosów

Piątek Jacek –
Dąbry – 154 głosy

Plizga Krzysztof –
Klepak – 139 głosów

Kiszka Urszula –
Zastawie – 129 głosów

Grędysa Paweł
– Czekaj – 108 głosów

Stopa Paweł –
Sitkówka – 106 głosów
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– w listopadzie ub. roku rozpoczęto re-
mont drogi gminnej od Szkoły Podst.
nr 3 do Sitkówki. Przed zimą wykona-
no chodniki na długości około 700 m.
Położono kolektor i krawężniki

– na początku grudnia ub. roku na skrzy-
żowaniu w centrum wsi oraz na Pia-
skach przy szkole nr 3 zamontowano
metalowe słupki wraz z łańcuchami,
pomalowane na biało-czerwony kolor.
Mają one chronić i zabezpieczać dzie-
ci oraz przechodniów przed wypadka-
mi. Uniemożliwiają one nagłe wtar-
gnięcie na jezdnię

– w połowie grudnia na słupie elektrycz-
nym zamontowano nowy automat te-
lefoniczny. Mam nadzieję, że długo po-
służy on naszym mieszkańcom

– w okresie zimowym na bieżąco nad-
zorowałem odśnieżanie i zwalczanie
śliskości na drogach powiatowych i
gminnych. Czasami jednak aura nie
dawała za wygraną

– w styczniu br. naprawiono przystanek
PKS na Czekaju, a także ponownie
ustawiono znaki drogowe, które zostały
uszkodzone w wyniku chuligańskich
wybryków

– w obrębie Domu Ludowego – filii
GCK wycięto drobne zakrzaczenia i

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim tym, którzy przyszli na wybory i
udzielili mi swojego poparcia. Dziękuję
za okazane zaufanie i życzliwość. Gra-
tuluję nowo wybranej Radzie Sołeckiej.
Mama nadzieję, że wspólnie będziemy
działać na rzecz społeczności Bratkowic,
wykonując sumiennie i należycie swoje
obowiązki. Jeszcze raz dziękuję za po-
nowne zaufanie.

Sołtys Ryszard Franczyk
uporządkowano teren

– poczynione są starania o wykonanie
dwóch studzienek rewizyjnych na
chodniku przy Zespole Szkół nr 1 w
Bratkowicach

– 20 stycznia wystosowałem pismo do
starosty rzeszowskiego z prośbą o pilną
interwencję w sprawie naprawy dziu-
rawych nawierzchni drogowych i czysz-
czenia chodników

– w styczniu aura pozwoliła na kontynu-
ację prac przy rekultywacji Parku Pod-
worskiego. Jednak z powodu ataku
zimy zostały one przerwane. Obecnie
są już w pełni kontynuowane

– w lutym br. mieszkańcom Bratkowic
doręczałem wymiary podatkowe

– w pierwszej połowie marca przyjmo-
wałem I ratę podatku rolnego i melio-
rację. Dziękuję za dokonywanie wpłat

– w połowie marca rozpoczęto prace
przy budowie stadionu sportowego. W
tej chwili trwa wymiana ogrodzenia i
montaż nowego od strony północnej.
Dalej będą prowadzone prace wykoń-
czeniowe

– 20 marca w Domu Strażaka odbyło się
Zebranie Wiejskie.

Sołtys Ryszard Franczyk

26 stycznia 2011 roku odbyło się w
Świlczy zebranie Gminnej Spółki
Wodnej w Świlczy podsumowujące jej
działanie w 2010 roku. Wzięli w nim
udział także przedstawiciele spółki
wodnej z Bratkowic. Z przedłożonego
sprawozdania wynika, że w 2010 r. na
terenie Bratkowic zostało wykonserwo-
wanych 10 km 260 mb rowów, co sta-
nowi 25% ogólnej długości wszystkich
rowów.

Jeśli chodzi o płacenie składek
członkowskich na utrzymanie rowów i

drenowania, to plan przewidywał
56609,69 zł z czego ściągnięto 45980,50
zł, co stanowi 81% ściągalności. Z po-
wyższego wynika, że zaległości Spółki
Wodnej Bratkowice wyniosły w 2010 r.
108912,59.

W 2011 roku przewiduje się utrzy-
manie urządzeń na poziomie 2010 r. tj.
wykonanie konserwacji około 20 % ro-
wów melioracyjnych. Stawka odpłatno-
ści na spółkę nie uległa zmianie i wy-
nosi 35 zł za 1ha oraz 19zł dla działek
małych poniżej 1ha.

W związku z prowadzonymi robota-
mi przy budowie autostrady A-4 na tere-
nie Bratkowic występują kolizje z istnie-
jącymi urządzeniami melioracyjnym tj.
potokami, rowami oraz siecią drenarską
(zbieracze, sączki). W tym miejscu trze-
ba wyjaśnić, że cała trasa autostrady na
terenie Bratkowic została uzgodniona
przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Rzeszowie pod
względem przebudowy istniejących urzą-
dzeń melioracyjnych, mając na uwadze
zabezpieczenie pozostałych urządzeń.

Wieœci melioracyjne

Informacja sołtysa i rady sołeckiej z działalności za
okres od 8 listopada 2010 r. do końca marca 2011 r.
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Inwestor Autostrady czyli Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad, Oddział w Rzeszowie reali-
zujący odcinek Tarnów-Rzeszów –
Węzeł Zachodni Rzeszów-Węzeł Dę-
bica Pustynia o długości 33km uzy-
skał warunki oraz decyzję Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie. Za-
pisy w decyzji mówią o tym, że wszel-
kie roboty związane z przebudową i
naprawą sieci drenarskich będzie nad-
zorował i odbierał od wykonawców
Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Rzeszowie. Wykonawcą robót na
terenie Bratkowice jest Budimex War-
szawa.

W związku z nieprzestrzeganiem
w/w zapisów i brakiem informacji na
temat napraw urządzeń melioracyj-
nych oraz skargami mieszkańców
Bratkowic szczególnie w rejonie Kle-
paka, Podkarpacki Zarząd Melioracji
Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w
dniu 29 marca 2011r rozpisał komi-
syjne sprawdzenia prowadzonych ro-
bót przy autostradzie pod kątem za-
bezpieczenia urządzeń melioracyj-
nych przy udziale przedstawicieli:
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Rzeszowie, Inspektora
nadzoru robót drogowych, Rejonowe-
go Związku Spółek Wodnych w Rze-
szowie, Podkarpackiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Rze-
szowie, sołtysa wsi Bratkowice.

W wyniku dokonanej wizji stwier-
dzono zamulenie rowów melioracyj-
nych, wylotów drenarskich oraz po-
toku Bratkowskiego. Nie był obecny
przedstawiciel wykonawcy robót tj.
Budimexu Warszawa. W wyniku usta-
leń przedstawiciel GDDKiA w Rze-
szowie zobowiązał się do naprawy po-
wstałych zniszczeń oraz zapewnił o
informowaniu o dokonywanych na-
prawach przerwanych urządzeń i od-
biorach na bieżąco przy udziale przed-
stawiciela spółki wodnej Bratkowice
oraz Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Rzeszowie.

Przedstawiciel GDDKiA zapew-
nił także, że po zakończeniu budowy
autostrady wszelkie urządzenia infra-
struktury melioracyjnej będą napra-
wione. Prosił o przekazanie tej infor-
macji zainteresowanym mieszkańcom
Bratkowic, aby uzbroili się w cierpli-
wość i nie dochodziło w przyszłości
do niepotrzebnych nieporozumień.

Tadeusz Pięta

Na zdjęciach zniszczone i zamulone rowy melioracyjne.
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Książka stanowi nieodłączny ele-
ment naszego życia już od najmłod-
szych lat. Począwszy od książeczek ob-
razkowych, opowiadań, komiksów, po
lektury szkolne, powieści, sensacyjne
przygodowe, popularno-naukowe, czy
różne opracowania książkowe, których
nie sposób wszystkich wymienić. W
czasach gdy informacja elektroniczna
wiedzie prym i dostęp do niej jest
łatwiejszy i mniej kosztowny, książka
ma trudne zdanie. Jednakże dla wielu
ludzi ma ona ogromną, nieoceniona
wartość.

Zapewne wielu z nas ma w domu
własną biblioteczkę taką, która mieści
najróżniejsze książki. Do każdej z niej
mamy mniejszy, lub większy senty-
ment, w zależności od okoliczności w
jakich ją kupiliśmy, lub dostaliśmy.
Czasami bywa tak, że mamy bardzo
duże spektrum zainteresowań, lubimy
czytać, a zgromadzone książki ledwo
co mieszczą się na naszej półce. Nie
sposób zgromadzić wszystkie te, które
nas zainteresują. Miejscem gdzie mo-
żemy wypożyczyć ciekawe książki oraz
skorzystać z fachowego doradztwa jest
biblioteka.

Aby przybliżyć Państwu i czytelni-
kom specyfikę pracy w bibliotece roz-
mawiam z panią Lidią Bułatek – pra-
cownikiem bratkowickiej biblioteki:

Jaki zakres tematyczny obejmuje
księgozbiór naszej biblioteki?

Uważam, że zakres ten jest dość
duży i takie też jest zapotrzebowanie
czytelników na książki z różnych dzie-
dzin nauk i działów tematycznych.
Dlatego też, w miarę możliwości finan-
sowych biblioteki staram się go ciągle
powiększać tak, aby każdy znalazł tu
coś dla siebie. Stosownie do posiada-
nego księgozbioru polecam lektury
szkolne jaki i literaturę dla dzieci i
młodzieży. Szerokie spektrum zajmują
opracowania lektur oraz bibliografie,
a także literatura piękna polska i za-
graniczna, biografie, pamiętniki, repor-
taże. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszy się nasz księgozbiór podręczny,
który obejmuje swoim zakresem takie

nauki jak: psychologia, medycyna, re-
ligioznawstwo, historia, historia sztu-
ki (szczególnie jest pomocna przy pre-
zentacjach maturalnych gdy wymaga-
na jest interpretacja dzieł sztuki), mar-
keting, geografia, WOS, socjologia
(rozbudowana jest tematyka bezrobo-

cia), informatyka. W latach ubiegłych
było bardzo duże zapotrzebowanie na
książki z zakresu prawa i administra-
cji, dlatego stanowią one pokaźny dział.
Obecnie popularnością cieszą się po-
zycje książkowe z zakresu reklamy i
mediów – „Reklama, a umysł”, „Wiek
propagandy”. Uzupełnienia wymaga
księgozbiór z zakresu zarządzania,
konfliktów etnicznych, systemów po-
litycznych oraz z zakresu ochrony śro-
dowiska.

Skąd biblioteka pozyskuje środki
na swoją działalność?

Biblioteka nasza jako filia Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Świlczy z
siedzibą w Trzcianie finansowana jest
głównie z budżetu gminy Świlcza. To z
tych środków biblioteka finansuje za-
równo działalność jak i zakupy ksią-
żek. Co roku otrzymujemy również
środki z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z Warszawy na
zakup księgozbioru. Niestety w tym
roku zostały one znacznie pomniejszo-
ne. W ramach „Programu rozwoju bi-

bliotek”, który realizuje polsko-ame-
rykańska fundacja tylko i wyłącznie na
rzecz bibliotek wiejskich, otrzymali-
śmy komputer, urządzenie wielofunk-
cyjne i aparat fotograficzny. Jest to bar-
dzo duże ułatwienie dla naszych czy-
telników, korzystających z podręczne-

go księgozbioru. Nie muszą już prze-
pisywać wybranego tekstu, mogą go
kserować, czy także skorzystać z kom-
putera. W latach ubiegłych pozyskiwa-
liśmy również środki organizując lo-
terie fantowe przy okazji imprez ple-
nerowych odbywających się na terenie
naszej gminy, przy wsparciu prywat-
nych sponsorów gromadzono fanty, a
za pozyskane środki wzbogacono księ-
gozbiór o nowe pozycje, jednakże
zmieniły się przepisy i nie jest już to
możliwe. Mamy również wśród miesz-
kańców Bratkowic swoich stałych dar-
czyńców, którzy przynoszą książki. Ich
ofiarność to bardzo duże wsparcie dla
naszej biblioteki. Jedna z czytelniczek
wzbogaca księgozbiór o romanse, na-
tomiast czytelnik o nowe książki z za-
kresu historii współczesnej. Oczywi-
ście zapraszam wszystkich do przeka-
zania książek jednakże proszę by były
to książki poczytne i aktualnie wyda-
wane. Chodzi mi o to aby książki te
nie zalegały na półkach, a cieszyły się
zainteresowaniem czytelników, którzy
wybierając je dla siebie kierują się nie

Z WIZYT¥ W BRATKOWICKIEJ

BIBLIOTECE Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku,
towarzyszkę w samotności,
lekarkę w chorobie – i to jest jej tryumf.

Eliza Orzeszkowa

Przegląd księgozbiorów.
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tylko ich treścią ale i wyglądem wizu-
alnym.

Jakie ma pani propozycje dla czy-
telników?

Z racji tego, iż biblioteka mieści się
w budynku Przedszkola Publicznego
szczególny nacisk kładziemy na zaję-
cia z dziećmi. Wynika to również z
tego, iż mamy świadomość jak niezwy-
kle ważne jest to, aby miały one od naj-
młodszych lat kontakt zarówno z
książką jak i biblioteką. Dlatego też
organizowane są wycieczki przedszko-
laków do biblioteki. Chodzę także oso-
biście do przedszkola, by czytać dzie-
ciom bajki. Organizowane są także róż-
ne zajęcia np. w grudniu grupa zerów-
ki przybyła do biblioteki z okazji Świę-
ta Pluszowego Misia. Dzieci przynio-
sły swoje pluszaki, było czytanie bajek
a także degustacja miodu.

Zachęcam rodziców do czytania
książek dzieciom, ponieważ ma to wie-
le zalet. Czytając im, budujemy mocną
więź z dzieckiem, uczymy myślenia,
pomagamy w zrozumieniu ludzi, świa-
ta i siebie, kształtując nawyk czytania
na całe życie.

W latach późniejszych to procen-
tuje. Dla dzieci, które rozpoczynają na-
ukę czytania, mamy w swoich zbiorach
specjalne książki z bardzo dużymi li-
terami. Inną formą działalności są za-
jęcia organizowane w przedszkolu ak-
cje, np. „Bezpieczny Internet”. Jak

sama nazwa wskazuje, uczymy dzieci
jak bezpiecznie korzystać z tego urzą-
dzenia, bo coraz więcej dzieci ma stycz-
ność z komputerem, jest on w każdym
domu. Zajęcia związane z tym tema-
tem odbyły się również w klasie I Szko-
ły Podstawowej w Bratkowicach.

Dla dorosłych czytelników mamy

szeroką ofertę naszego księgozbioru,
mogą również korzystać z Internetu,
ksera czy faksu. Planuję powołanie
Klubu Dyskusyjnego, gdzie czytelnicy
mogli by się spotkać i wymienić spo-
strzeżeniami na temat przeczytanych
książek. Jeżeli ktoś byłby zaintereso-
wany, a nie jest czytelnikiem to rów-
nież zapraszam i proszę o kontakt te-
lefoniczny. Czytelnicy mają również
dostęp do wypożyczania książek w in-
nych bibliotekach na terenie naszej
gminy.

W jaki sposób zachęciłaby Pani
naszych mieszkańców do czytania
książek?

Biorąc książkę do ręki człowiek do-
znaje swego rodzaju odczucia. Czyta-
jąc, przenosi się jakby do innego świa-
ta, oddziałują jego zmysły. Odrywa się
od codziennych trosk i odpoczywa.
Najlepiej wyraża to myśl: „Czytanie
rozwija rozum młodzieży, odmładza
charakter starca, uszlachetnia w chwi-
lach pomyślności, daje pomoc i pocie-
szenie w przeciwnościach”. Książka to
niezgłębione źródło wiedzy o nas sa-
mych i otaczającym nas świecie. Każ-
da ma swoja wartość.

W jakim przedziale wiekowym naj-
więcej czytelników korzysta z tutejszej
biblioteki?

Największą część korzystających z
biblioteki stanowią dzieci i młodzież

do 16 roku życia, którzy wypożyczają
lektury i inne książki, a następnie oso-
by od 35 roku życia wzwyż. Najmniej
przychodzi studentów i uczniów szkół
średnich, którzy głównie korzystają ze
szkolnych i miejskich bibliotek.
Otwarcie biblioteki w sobotę to swego
rodzaju ukłon w stronę czytelnika.

Myślę tu o uczniach studentach, a tak-
że osobach pracujących, którzy ze
względu na brak czasu, rzadko do nas
zaglądają, bądź też nie mieli dotąd
możliwości nas odwiedzić. Oczywiście
bardzo serdecznie wszystkich zapra-
szam nie tylko w sobotę ale w każdy
dzień.

Jak długo pracuje pani bibliotece
i czy praca ta daje Pani zadowolenie?

Pracuję już 15 lat. Od tego czasu
specyfika mojej pracy bardzo się zmie-
niła. Przez parę lat polegała ona na wy-
pożyczaniu i katalogowaniu książek.
Można by powiedzieć, że czekałam aż
czytelnicy przyjdą. Teraz jest już zupeł-
nie inaczej. Biblioteka wychodzi poza
swoje podstawowe zadania. To my, pra-
cownicy wychodzimy do czytelnika za-
chęcając go do czytania książek. Bra-
łam udział w wielu szkoleniach i kur-
sach aby uzyskać kompetencje w za-
kresie zajęć, które prowadzę z dzieć-
mi i młodzieżą. Ostatnio uczestniczy-
łam w szkoleniu; „Praca z młodzieżą
gimnazjalną”. Praca zawodowa, daje
mi ogromną satysfakcję ponieważ sama
bardzo lubię książki i staram się prze-
glądać każdą nową, którą mam w bi-
bliotece żeby móc dobrze doradzić czy-
telnikowi, stosownie do jego zaintere-
sowań, bądź oczekiwań. Doradzam za-
zwyczaj, gdy czytelnik ma ogranicze-
nie czasowe albo nie ma konkretnej
książki na myśli. W mojej codziennej
pracy mam kontakt z drugim człowie-
kiem. Przy okazji mogę porozmawiać,
doradzić, czasem nawet wysłuchać i to
jest w tej pracy również bardzo satys-
fakcjonujące.

Jak pani uważa czy komputer za-
graża pozycji książki w naszym życiu?

Uważam, że nie jest to możliwe.
Komputer to uproszczenie. Z książką
możemy obcować trzymając ją w ręce.
Jeżeli szukamy konkretnej rzeczy to
musimy się wczytać w tekst, przepisać,
zredagować. W ten sposób uczymy się
i jesteśmy bogatsi w wiedzę. Tradycyj-
ne publikacje są nie do zastąpienia, je-
śli chodzi o przyjemność kontaktu i
wiarygodność. Książki mają silną po-
zycję jako źródło rzetelnej wiedzy. In-
ternet może być jedynie uzupełnie-
niem.

Czy oprócz książek, w bibliotece
znajdziemy także prasę lokalną?

(ciąg dalszy na str. 42)

Pani Lidia czyta dzieciom bajki.
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Oczywiście, Ziemię Bratkowicką i
Trzcionkę. Mamy także książki o gmi-
nie Świlczy i publikacje wydane o
Trzcianie, Mrowli, Przybyszówce i
oczywiście o Bratkowicach. Młodzież
dużo w szkole pisze na tematy lokalne
także bardzo często korzysta z tych
pozycji.

Najbardziej poczytne książki w na-
szej bibliotece w ostatnim czasie to...

Mówiąc ogólnie, to głównie litera-
tura faktu. Niezmiennie o dłuższego
czasu kryminały Agaty Christie i Mo-
rella, sensacyjne Cobena, Sheldon, oby-
czajowe Daniell Stelle i Nory Roberts,
Katarzyny Grocholi, a konkretne tytu-
ły to Saga –”Zmierzch” Stepheni Mey-
er (bardzo popularna wśród młodzie-
ży), „Biała Masajka”, „Kwiat pustyni”,
„Cień wiatru”. W bibliotece jest stół
na którym są najbardziej poczytne
książki, zarówno te nowsze jak i te star-
sze, które cieszą się największym zain-
teresowaniem.

Czy związku z jakimś wydarze-
niem wzrosło zainteresowanie książ-
kami opowiadającymi o jego tematy-
ce?

Tak. W związku ze śmiercią Papie-
ża Jana Pawła II. W tym czasie prze-
znaczyliśmy dodatkowe pieniądze na
zakup książek i albumów. Były one wy-
eksponowane na specjalnej półce i czy-
telnicy chętnie po nie sięgali. Obecnie
mamy rok Marii Curie-Skłodowskiej,
w związku tym mamy przygotowaną
gazetę oraz wyłożone na stolik książki
o tej polskiej noblistce. Jest to forma
podpowiedzi dla czytelnika oraz pró-
ba zainteresowania go szczególnymi
rocznicami czy publikacjami.

Dziękuję serdecznie za rozmowę!
Rozmawiała Beata Krupa

Przypomnijmy godziny
otwarcia biblioteki:

Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek od 11.00 do17.00
Środa od 10.00 do18.00
Czwartek od 9.00 do17.00
Piątek od 8.30 do16.30
Sobota od 9.00 do 13.00

Kontakt do biblioteki:
tel. 17 855 17 50, gg 34309342, e-mail
gbp.bratkowice@poczta.onet.pl

Polecam:

„Saszeńka” Simon Montefiore

Powieść przedstawiająca dramatyczne losy trzech kobiet z trzech pokoleń boga-
tej rodziny pochodzenia żydowskiego na tle burzliwych dziejów Rosji od czasów
cara Mikołaja II aż do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Czyta się jednym tchem.
To powieść z frapującą fabułą, która ukazuje losy rosyjskich rodzin, rewolucję, grozę
lat trzydziestych – i prowadzone przez najnowsze pokolenie poszukiwania w archi-
wach KGB.

„Kryształowy anioł” Katarzyna Grochola

Historia nieśmiałej i pozbawionej pewności siebie Sary – niezbyt udane małżeń-
stwo oraz niefortunna kariera zawodowa tylko utwierdzają Sarę w przekonaniu o
niskiej własnej wartości. Wymarzona posada w radiu okazuje się przerastać jej moż-
liwości, a romans męża Sary wychodzi na jaw... Jak w tej sytuacji poradzi sobie
bohaterka? Swoimi smutkami, niepokojem i pytaniami dzieli się z radiowym mi-
krofonem podczas nocnych audycji radiowych. Nie zdaje sobie sprawy, że jej szczere
improwizacje odbywają się przy włączonym mikrofonie! Każdej nocy zdobywa ko-
lejnych wiernych i zafascynowanych opowieścią słuchaczy, a w końcu... prestiżową
nagrodę – Kryształowego Anioła. Od tej chwili życie Sary zupełnie się zmienia.

„Archipelag Gułag”

– monumentalna praca słynnego pisarza i myśliciela Aleksandra Sołżenicyna, po-
święcona więzienno-obozowej martyrologii narodu rosyjskiego i obywateli innych
republik ZSRR i krajów, łączy w sobie elementy powieści, autobiografii, reportażu,
wspomnień świadków i uczestników. Dzięki tej książce, opublikowanej w Paryżu w
latach 1973-1975, świat poznał prawdę o łagrach i skrywanej przed opinią publiczną
części historii ZSRR. Z kronikarską dokładnością autor opisał fakty, których poza
nim (po aresztowaniu w 1945 r. skazano go na 8 lat więzienia i zsyłkę na Syberię za
„antyradziecką agitację i propagandę”) było świadkami dwustu jego rozmówców –
byłych więźniów Gułagu.

Zapomina się niekiedy, że Archipelag Gułag będąc jednym wielkim aktem oskarże-
nia totalitarnego systemu panującego w Związku Radzieckim, jest nie tylko wyjątko-
wym dokumentem epoki lecz także utworem o niewątpliwych walorach literackich.

„Uśmiech w kapeluszu”

to opowieści Hanki Bielickiej o Hance Bielickiej, o jej życiu dla sceny, ale także o
życiu prywatnym artystki, opowieścią wzbogaconą anegdotami o Jerzym Duszyń-
skim, Kazimierzu Brusikiewiczu, Hance Ordonównie, Aleksandrze Zelwerowiczu,
Jerzym Jurandocie, Ludwiku Sempolińskim, Danucie Szaflarskiej i wielu innych.

„Podarunek” Richard Paul Evans

Bohater książki to cierpiący na Syndrom Tourette’a pracownik działu ochrony
sieci sklepów muzycznych, który nienawidzi świąt Bożego Narodzenia. Choinka i
prezenty od lat przypominają jedynie o tragicznych wydarzeniach, które zniszczyły
mu dzieciństwo. Kolejną zbliżającą się Gwiazdkę spędziłby zapewne samotnie, gdy-
by nie zamieć śnieżna, odwołany przedświąteczny lot i przypadkowe spotkanie z
młodą kobietą i jej dziećmi. Podarunek to również historia niezwykłego chłopca,
który zmienił życie bliskich mu osób, pomagając im zrozumieć siebie i świat. To
lektura pełna ciepła, zrozumienia i nadziei.

(ciąg  dalszy ze str. 41)
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Od 2.11.2010 r. w klasie I Szkoły
Podstawowej nr 1 w Bratkowicach pod-
czas zajęć obowiązkowych w ramach re-
alizacji podstawy programowej Pani mgr
Bogusława Marek wdraża III Etap Pro-
jektu „Pierwsze uczniowskie doświad-
czenia drogą do wiedzy”. Jest to Projekt
Edukacyjny współfinansowany przez
Unię Europejską w Ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest wdro-
żenie modelu edukacji, dostosowanego
do potrzeb i możliwości uczniów, z wy-
korzystaniem nowatorskich metod i tre-
ści kształcenia. Wieloaspektowe wspie-
ranie rozwoju umysłowego, emocjonal-
nego, społecznego i motorycznego dzie-
ci odbywa się przez kształtowanie kom-
petencji kluczowych w oparciu o teorię
inteligencji wielorakich Howarda Gard-
nera. Wykorzystanie w praktyce tej teo-
rii zapewnia uczniom doświadczenia
edukacyjne i społeczne na miarę ich za-

Realizacja III etapu Projektu

„Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia

drog¹ do wiedzy”
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach

interesowań, uzdolnień, możliwości i
potrzeb. Umożliwia działania we wszyst-
kich dziedzinach aktywności prowadzą-
cych do rozwijania kompetencji kluczo-
wych, a szczególnie: językowej, wizual-
no – przestrzennej, matematyczno-lo-
gicznej, przyrodniczej, muzycznej, ru-
chowej, interpersonalnej i intrapersonal-
nej.

Projekt stwarza warunki wszechstron-
nego rozwoju dzieci, kreatywności, cie-
kawości poznawczej i otwartości na wie-
dzę. Rozwija umiejętności uczniów. Dzie-
ci podejmują różnorodne działania w
Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań,
w których mają do dyspozycji wiele atrak-
cyjnych pomocy dydaktycznych. Jest to
nauka połączona ze świetną zabawą.

Koncepcja Projektu zakłada, że każ-
de dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych
jest je dostrzec, rozwijać i wspierać. Za-
jęcia te przyczynią się do rozwijania in-
dywidualnych zdolności uczniów w taki

sposób, aby potrafili wykorzystać je w
życiu.

Od 3.01.2011 r. Pani B. Marek wdra-
ża Projekt w czasie zajęć dodatkowych
opartych o własny autorski pomysł pod
hasłem „W krainie baśni i bajek”.

Efektem uczestnictwa uczniów w
zajęciach dodatkowych będzie pokaz ich
osiągnięć w czerwcu 2011 roku.

W terminie 21.10.2010 r. –
19.11.2010 r. uczniowie klasy I uczest-
niczyli w Wielkim Konkursie dla Pierw-
szaków „Bawię się o każdej porze roku”,
którego organizatorem była Grupa Edu-
kacyjna S.A., beneficjent Projektu
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. Za udział każde
dziecko otrzymało kalendarz, w którym
wykorzystano wybrane prace dzieci.

Bogusława Marek
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W ostatnim czasie na terenie naszej gminy, w tym naszej
miejscowości, mogliśmy zauważyć patrol nowej służby porząd-
kowej. Jest nią Straż Gminna. Poniżej postaram się pokrótce
przedstawić podstawę prawną jej powstania, oraz jej zadania i
obowiązki.

Uchwała Nr XXXVIII/352/2010 Rady
Gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie utworzenia Straży Gminnej.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz.
779 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); po zasięgnię-
ciu opinii Podkarpackiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Poli-
cji w Rzeszowie Rada Gminy
stanowi, co następuje:

§ 1
Dla wykonywania zadań w za-
kresie ochrony porządku pu-
blicznego na terenie Gminy
Świlcza wynikających z ustaw i
aktów prawa miejscowego two-
rzy się Straż Gminną.

§ 2
Straż Gminna umiejscawia się w
strukturze Urzędu Gminy Świl-
cza.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.

Do zadań straży należy w szczególności:
– ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
– czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego –

w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
– współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ra-

towania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu
awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz
innych miejscowych zagrożeń,

– zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub inne-
go podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim
zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub znisz-
czeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia wła-
ściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości,
świadków zdarzenia,

– ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności
publicznej,

– współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w
ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicz-
nych,

– doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień
lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem

swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym,
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

– informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach
zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach

Obowi¹zki i zadania

Stra¿y Gminnej
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Jedna jest Ziemia, jak jedno Słońce,
Jak jedno niebo dla dni i nocy.
W sercach pragnienia żyją gorące,
By człowiek nie nadużył swej mocy.
Aby ten pejzaż Ziemi odwiecznej,
Zdobiony polem, morzem, lasami,
Poczuł się już na zawsze bezpieczny.
Pragniemy przecież tego my sami.

Ziemia nas karmi chlebem i miodem,
Pięknych widoków wielkim albumem.
Niech pozostanie barwnym ogrodem,
I uszanujmy Natury dumę.
Choć poorana liczbą niezmierną,
Dymów i ścieków siecią pajęczą.
Ziemia wciąż rodzi, do końca wierną,
Jest dla nas ludzi, którzy ją dręczą.

Czas wreszcie przestać robić z Natury,
Ludzkich igraszek wielkie śmietnisko!
Zmieniać bieg rzeki, przestawiać góry.
Bo to się kiedyś źle skończy wszystko.
Morze zatrute plamą – paliwem,
Będzie wymarłe przez długie lata.
Busz raz wycięty już nie odżywa,
A jest on źródłem tlenu dla świata.

Jedna jest Ziemia, jak jedno Słońce,
Jak jedno niebo dla dni i nocy.
W sercach pragnienia żyją gorące,
By człowiek nie nadużył swej mocy.
Aby ten pejzaż Ziemi odwiecznej,
Zdobiony polem, morzem, lasami,
Poczuł się już na zawsze bezpieczny.
Pragniemy przecież tego my sami.

Marek Grechuta „Natura”

mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdzia-
łanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorzą-
dowymi i organizacjami społecznymi,

– konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych
lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
W związku z realizowanymi zadaniami, straży przysługuje

prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków
technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przy-
padku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań
oraz w celu:
– utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykro-

czenia,
– przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i po-

rządku w miejscach publicznych,
– ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności

publicznej.
Strażnik wykonując zadania, ma prawo do:

– udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub sto-
sowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

– legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu
ustalenia ich tożsamości,

– ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośred-
nie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla
mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jed-
nostki Policji,

– dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości
podręcznych bagaży osoby,

– nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wy-
kroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami
o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

– dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wnio-
sków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wno-
szenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie okre-
ślonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykro-
czenia,

– usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowa-
nie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w
przepisach o ruchu drogowym,

– wydawania poleceń,
– żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i

samorządowych,
– zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jedno-

stek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie
użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak
również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na
zasadach określonych w ustawie o Policji.
Wszelkie sprawy można zgłaszać w biurze straży miesz-

czącego się w budynku Urzędu Gminy (obok drogi E-4, tam
gdzie znajduje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji) lub tele-
fonicznie do komendanta straży pana Krzysztofa Sadeckiego
nr tel. 728 515 501l lub jego zastępcy pana Marek Krajeń-
skiego nr tel. 728 515 505.

Opr. Andrzej Bednarz

Zdjęcia zrobione w marcu br. przy budowanej autostradzie A-4.
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Przygotowania do rundy wiosennej
drużyna „Bratka” Bratkowice rozpo-
częła na początku stycznia. Treningi
odbywały się dwa razy w tygodniu. Raz
na sali gimnastycznej i raz na świeżym
powietrzu. Jeśli chodzi o zmiany ka-
drowe to, do drużyny dołączyli Bar-
tosz Nosek, który ze względu na pracę
miał półtoraroczną przerwę w grze
oraz nowy bramkarz Grzegorz Hass.

Mimo niesprzyjających warunków at-
mosferycznych udało nam się rozegrać
kilka meczy sparingowych, między in-
nymi z juniorami „Stali” Rzeszów (7-
3 i 2-2), rezerwami „Izolatora” Bogu-
chwała (1-1), „Sokołem” Krzywa (1-
2) oraz „Piastem” Nowa Wieś (3-1).
Uczestniczyliśmy również w bardzo
mocno obsadzonym turnieju halowym
„Herman” Cup. Zespół „Bratka” był
czarnym koniem zawodów, wygrywa-
jąc z „Naftą” Jedlicze, „Zimowitem”
Rzeszów, „Izolatorem” Boguchwała i
„Karpatami” Krosno, remisując z
„Hermanem” Hermanowa i ulegając
„Strugowi” Tyczyn oraz „Resovii” Rze-
szów. Ostatecznie nasza drużyna zaję-
ła trzecie miejsce, a najlepszym bram-
karzem turnieju wybrany został bram-
karz „Bratka” Grzegorz Hass. Pierw-
szy mecz rundy wiosennej rozegrali-
śmy na boisku w Świlczy z drużyną
„Novi” Nosówka. Spotkanie bardzo
dobrze rozpoczęli goście, którzy już w
5 min. otrzymali prezent od sędziego
w postaci rzutu karnego. Wykorzystali
go celnie, po czym ustawili się w obro-
nie całą drużyną na swojej połowie.
Naszym zawodnikom brakowało po-

Studenci

z Bratkowic

w czo³ówce

26 lutego 2011 r. w restauracji „Klu-
bowa” w Rzeszowie odbył się XXVII
Plebiscyt na Najpopularniejszego Spor-
towca Politechniki Rzeszowskiej. Na
podium tego Plebiscytu stanęło dwóch
bratkowiczan – bracia Grzegorz i Woj-
ciech Rusinowie. Grzegorz jest studen-
tem V roku na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa, kierunku Zarządza-
nie i inżynieria produkcji, a Wojciech
jest studentem II roku na Wydziale Bu-
downictwa i Inżynierii Środowiska, kie-
runku Budownictwo.

Tydzień wcześniej, 20 lutego bracia
Rusinowie brali udział w Akademic-
kich Mistrzostwach Podkarpacia w pił-

ce siatkowej mężczyzn. Z drużyną Po-
litechniki Rzeszowskiej zajęli II miej-
sce i awansowali do półfinału Mi-
strzostw Polski, które rozegrane zo-
staną w kwietniu. Nagroda dla najlepiej
atakującego tych rozgrywek przypadła
nie komu innemu tylko Wojciechowi
Rusinowi.

To właśnie bardzo dobra gra Wojtka
zadecydowała, że II ligowa drużyna
Błękitnych Ropczyce, której jest zawod-
nikiem, wgrała ostateczną walkę z Wa-
welem Kraków o utrzymanie w II lidze.
O jego fantastycznej grze tak pisały rze-
szowskie Nowiny w poniedziałek 21 lu-
tego: Błękitni Ropczyce pokonali w Kra-

mysłu na rozmontowanie obrony go-
ści, co wykorzystali nasi rywale zdo-
bywając po przerwie dwie bramki po
szybkich kontrach. Niestety na inau-
gurację ulegliśmy rywalom 3-0. Drugi
mecz rundy rewanżowej rozegraliśmy
na boisku zespołu KS Przybyszówka,
kandydata do awansu. Niestety znów
mecz rozpoczęliśmy jak z Nosówką od
straty bramki w 5 min. po strzale z rzu-

tu wolnego obrońcy gospodarzy. Dru-
żyna „Bratka” w następnych akcjach
stworzyła sobie dwie świetne sytuacje.
Na wyrównanie jednak zabrakło szczę-
ścia. Naszą nieskuteczność bardzo
szybko skarcili gospodarze, zdobywa-
jąc bramkę, w dość wydawało się nie-
groźnej sytuacji. Wszystko dopełniła
trzecia bramka dla Przybyszówki zdo-
byta bezpośrednio z rzutu rożnego. Po
przerwie rozpoczął się szturm Bratko-
wic. W 50 min. obrońca gospodarzy
sfaulował R. Łobodę. Sędzia podykto-
wał jedenastkę i wyrzucił obrońcę z
boiska. Bramkę dla nas pewnym strza-
łem z jedenastu metrów zdobył K. Hej-
nig. Do końca meczu nasza drużyna
atakowała, jednak już nie udało odwró-
cić się losów pojedynku.

Co sezon nasza drużyna boryka się
z tymi samymi problemami. Brakuje
zawodników, a przede wszystkim wa-
runków do odpowiedniego przygoto-
wania się do gry, bo jak wiadomo nie
dysponujemy porządnym boiskiem tre-
ningowym i w dalszym ciągu skazani
jesteśmy na banicję, oczekując na „od-
danie” naszego stadionu.

Damian Hejnig

Runda wiosenna w A klasie

Licealista Paweł Rusin z nagrodą.
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kowie Wawel 3:2, po niezwykle zaciętym
meczu i dzięki temu utrzymali się w II

Gminne Zawody Pi³ki Siatkowej

o Puchar Prezesa Zwi¹zku

Nauczycielstwa Polskiego

W sobotę 26 marca br. w Zespole Szkół w Bratkowicach
odbyły się Gminne Zawody Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestniczyło w nich
ponad 50 zawodników składających się z nauczycieli, pra-
cowników szkół i ich rodzin. Do rywalizacji przystąpiły re-
prezentacje Zespołu Szkół w Bartkowicach, Zespołu Szkół w
Świlczy, Szkoły Podstawowej w Dąbrowej, połączona repre-
zentacja Zespołu Szkół w Trzcianie i Zespołu Szkół Tech-
niczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, oraz drużyna Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli. Po cało-

dniowych zmaganiach i bardzo zaciętej rywalizacji, zwycięzcą
został zespół z Bratkowic. Kolejne miejsca zajęły zespoły z
Trzciany, Mrowli, Dąbrowej oraz Świlczy.

Tomasz Machaj

Od lewej: prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, kierownik SWFiS mgr
Jacek Lutak, Grzegorz i Wojciech Rusinowie, Prezes KU AZS PRz mgr inż. Grzegorz Sowa.

lidze siatkówki. Wawel zagra o utrzyma-
nie w barażach. (...) Dwa pierwsze sety

były prawdziwymi horrorami, Błękitni
nieźle sobie radzili, ale w końcówkach
pojawiała się nerwowość, kiepsko przyj-
mowali i decydujące piłki należały do
gospodarzy. Od trzeciego seta wszystko
zaczęło układać się lepiej, na placu gry
w miejsce Dawida Roga pojawił się Woj-
ciech Rusin. Zawodnik, który mało grał
niemal przez cały sezon, nagle wystrzelił
z formą, kończył niemal wszystkie zagra-
ne do niego piłki i miał spory wpływ na
lepszą postawę jego kolegów z zespołu.

Z kolei najmłodszy z braci Rusinów
– Paweł, tegoroczny maturzysta został
wybrany najlepszym zawodnikiem se-
zonu IV ligowej drużyny siatkarskiej Tę-
cza Sędziszów, która w ostatnim meczu
13 lutego pokonała Neobus Niebylec
3:0. W nagrodę otrzymał rower górski.

Wszystkim trzem gratulujemy i cze-
kamy na kolejne sukcesy sportowe.

Redakcja
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Większość osób przychodzących na mecze do hali
Podpromie kojarzy rzeszowski Klub Kibica z oprawami i
dopingiem prowadzonym podczas meczu. Ponad setka
osób w biało-czerwonych pasiakach, szaliki, flagi, bębny
i klimat, który staramy się tworzyć wraz z resztą publicz-
ności na hali przenosimy również wszędzie tam, gdzie
gra Asseco Resovia Rzeszów. Jeśli ktoś wybierze się na
kolejny mecz naszej drużyny na Podpromiu, niech po-
patrzy w stronę sektora Klubu Kibica. Zobaczy tam ba-
ner z licznikiem kilometrów. Na początku tego sezonu
jego stan wynosił 61460 km. Są to skrupulatnie liczone
co roku kilometry, jakie klub kibica pokonał za Resovią
w czasie wyjazdów na mecze na obcym terenie. Jeździ-
my za naszymi siatkarzami nie tylko po kraju, staramy
się być wszędzie z naszą drużyną. Są to więc mecze ligo-

we w Polsce, wyjazdy na turnieje Pucharu Polski jak i
mecze zagraniczne: w tamtym roku Liga Mistrzów, w
tym Puchar CEV.

Ostatni taki wyjazd odbyliśmy do Włoch, gdzie Re-
sovia grała z włoskim klubem Sisely Treviso. Zbiórka –
piątek, godzina siedemnasta na parkingu przy hali Ro-
sir w Rzeszowie. Pięćdziesiąt osób z klubu kibica pakuje
bębny, flagi, bagaże i dobry humor – kierunek włoskie
dolomity. Ruszamy z Rzeszowa, kierujemy się na Bar-
winek, nocą jedziemy przez Węgry i Słowenię. Wszyst-
ko byłoby cudownie, gdyby nie to, że dziś zamiast w wy-
godnych łóżkach usiłujemy przespać się w autokarowych
fotelach. Kilkanaście godzin siedzenia powoli przestaje
być przyjemne, choć nie mogę marudzić, za mną siedzi
kolega który ma chyba prawie dwa metry wzrostu, jego

nogi nie mieszczą się w przestrzeni miedzy fotelami, musi
je wyciągać na korytarz między rzędami. I śpij tu czło-
wieku skręcony jak precelek. Całe szczęście nadchodzi
świt i powoli zbliżamy się do Włoch. Około godziny
ósmej przekraczamy granicę i tu spotyka nas pierwsza
przygoda. Zaraz po włoskiej stronie zatrzymuje nas po-
licja. Okazuje się, że w nocy w czasie jazdy autokar obe-
rwał jakimś kamieniem wystrzelonym spod kół pojazdu
jadącego przed nami i mamy pękniętą przednią szybę.
Pęknięcie może nie jest wielkie, ale policja się przycze-
piła. Długo trwają negocjacje z włoskimi mundurowy-
mi, ale w końcu ulga, skończyło się na mandacie i mo-
żemy jechać dalej. Wreszcie o godzinie jedenastej osią-
gamy pierwszy cel naszej podróży – Wenecja. Miasto
wita nas przepiękną wiosenną pogodą, wreszcie można

zapomnieć o zimowych
kurtkach i tylko w samych
polarach (a trzeba tu po-
wiedzieć, że klub kibica
ubiera się w jednakowe
czerwone resoviackie po-
lary) ruszamy na zwiedza-
nie Wenecji. I tu kolejna,
tym razem miła niespo-
dzianka. W Wenecji od-
bywa się właśnie karna-
wał, drugi co do wielko-
ści po karnawale w Bra-
zylii. Do końca nie wie-
my czy oglądać plac św.
Marka i jego bazylikę, czy
podziwiać stroje w jakich
miejscowi mieszkańcy pa-
radują po ulicach. Prze-
ważają stroje z epok, któ-
re widzimy jedynie w fil-
mach w stylu płaszcza i
szpady. Panie we wspa-
niałych sukniach, tiulach,

obowiązkowo zasłonięte twarze weneckimi maskami kar-
nawałowymi, a obok nich wytworni panowie ze szpada-
mi przy boku, w kapeluszach z piórami. Czas szybko mija,
otacza nas bardzo liczny międzynarodowy tłum, ścisk
czasami taki, że trzeba się przepychać by dotrzeć gdzie-
kolwiek. Późnym popołudniem kończymy zwiedzanie
Wenecji, wracamy na prom i płyniemy w kierunku par-
kingu z autokarem, bo przecież przed nami główna atrak-
cja wieczoru i cel naszej wyprawy, czyli mecz. Jedziemy
w kierunku Sisely, przebijamy się przez włoskie dolomi-
ty podziwiając niesamowity krajobraz. Góry otaczają nas
dookoła, co chwila niebo odbija się w lustrach jezior, a
to wszystko w zachodzącym słońcu, po prostu bajka.
Wreszcie docieramy do celu, miasteczko Belluno i par-
kujemy pod halą w której dziś zagra w walce o finał

Wyjazdy, Wyjazdy, Wyjazdy...

Klub Kibica Asseco Resovia.
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pucharu CEV Resovia i Sisely. Nastroje bojowe, wszy-
scy trzymamy kciuki za naszą drużynę. Przed samym
meczem kolejna miła niespodzianka, przychodzi do nas
na sektor ojciec Mateja Cernica, czyli ojciec naszego
włoskiego przyjmującego. Spo-
tkanie jest bardzo sympatycz-
ne, robimy wspólne zdjęcia i
szykujemy się do kibicowania.
Kiedy zaczyna się mecz wszy-
scy zdzieramy sobie gardła usi-
łując przekrzyczeć dwa tysiące
włoskich kibiców i o dziwo nie
raz nam się udaje. Włosi nie
są przyzwyczajeni do takiego
sposobu dopingu jaki jest w
Polsce. Reagują jedynie okla-
skami i wiwatami kiedy ich
drużyna zdobywa punkty. My
śpiewamy, klaszczemy i dopin-
gujemy cały czas bez wytchnie-
nia. Po pierwszym secie Włosi
podchodzą pod nasz sektor i
zaczynają nam robić zdjęcia,
taki doping zrobił na nich wra-
żenie. Niestety mecz skończył
się naszą przegraną 3:1, nie
mamy pretensji do chłopaków, dali z siebie wszystko,
po prostu Sisely było dziś lepsze. Powoli opuszczamy
halę, miejscowi dziękują nam za wspaniałą atmosferę
na meczu i pocieszają, że za rok to może my wygramy.
Trochę smutni wracamy pod autokar, na pocieszenie
przychodzą do nas nasi siatkarze, rozmawiamy, wymie-
niamy uwagi co do meczu, dziękujemy sobie wspólnie,

my im za walkę oni nam za poświęcony drużynie czas i
wsparcie jakie daje im nasze kibicowanie. Praktycznie
przed północą ruszamy w kierunku Polski, gdzie docie-
ramy w niedzielę po południu.

Klub Kibica to jak widać nie tylko oprawa na meczach
na hali w Rzeszowie, ale też druga strona medalu, czyli
wyjazdy na mecze. Zwykle wracamy w wesołych nastro-
jach, przecież Resovia to mocna drużyna i większość me-
czy wygrywa. Czasem też nie brakuje przygód. Los płata
nie raz figle, które później się na wesoło wspomina. Jedną
ciekawą przygodę mieliśmy w tamtym roku w czasie po-
wrotu z Pucharu Polski z Bydgoszczy. Mecz finałowy za-
kończył się późnym wieczorem, więc planowaliśmy do-
trzeć autokarem nad ranem do Rzeszowa. Prawie się
udało... 55 km przed Rzeszowem o godzinie czwartej w
nocy nagle awaria. Wysiadł silnik w autokarze i to wy-
siadł dosłownie, zgasł i koniec. Wszystko by było miło,
gdyby nie fakt, że za oknem mróz, minus dwadzieścia dwa
stopnie, a ogrzewanie też padło. Co robić? Trzeba się
jakoś ewakuować, szczególnie, że to poniedziałek rano,
a większość z nas musi iść do pracy lub szkoły. Zastępczy
autobus też nie przyjedzie wcześniej niż za trzy, cztery
godziny. Dzwonimy po znajomych, budzimy ich, przy-
jeżdżają po nas prywatnymi samochodami. Część z nas
po dotarciu do Rzeszowa wsiada w swoje auta i wraca po
następnych. Teraz wspomina się to sympatycznie, ale wte-
dy nie było nam do śmiechu.

Są też miłe chwile. W tamtym roku graliśmy w Lidze
Mistrzów w Paryżu. Na hali było tylu Polaków, którzy
wtedy pracowali we Francji, że słychać było tam jedynie
doping dla Resovi, mogliśmy nawet śpiewać „Gramy u
siebie, Resovio gramy u siebie”. Później wszyscy z Klubu
Kibica obecni na tym meczu dostali list z podziękowa-
niami od Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Obecnie sezon siatkarski powoli zbliża się do końca,
przed nami faza play-off. Trzymamy kciuki o finał. A po
sezonie znów będziemy mogli dopisać kilka tysięcy kilo-
metrów do naszego resoviackiego licznika.

Bartłomiej Dominik

To był zacięty pojedynek.

Autor z uczestnikami weneckiego karnawału.
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PRZEPISY

KULINARNE

Krzy¿ówka papieska
Poziomo
1. Imię papieży
2. Generalna, co środę
3. Zgromadzenie kardynałów wybiera-

jących następcę św. Piotra
4. Nakrycie głowy papieży, obecnie nie-

używane
5. Państwo kościelne
6. Okres sprawowania urzędu przez pa-

pieża
7. Biała, okrągła czapeczka na głowie

papieża

8. Np. Evangelium Vitae Jana Pawła II
9. Przed bazyliką św. Piotra w Rzymie
10. Na palcu papieża lub biskupa
11. Giovanni po polsku
12. Zamknięta wstęga, szeroka na trzy

palce z dwoma paskami, z których
jeden opada na piersi, a drugi na ple-
cy papieża

Litery z zaznaczonego pola czytane
pionowo utworzą rozwiązanie.

Opr. daj

Babka wielkanocna

20 dkg mąki pszennej
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
20 dkg cukru pudru
1 kostka margaryny
4 jajka
1/2 tabliczki gorzkiej czekolady
20 dkg mielonych/ siekanych orzechów

Margarynę utrzeć z cukrem i żółtka-
mi na puszystą masę. Połączyć mąkę,
proszek do pieczenia, orzechy i czeko-
ladę. Białka ubić na sztywno, dodawać
do masy razem z suchymi składnikami i
lekko wymieszać. Dać troszkę aromatu
migdałowego.

Formę posmarować tłuszczem i po-
sypać bułką tartą a następnie napełnić
ciastem do 3/4 wysokości. Piec ok. 45
minut w temperaturze 1800C. Po upie-
czeniu ciasto zostawić chwilkę w formie
i nasączyć naparem kawowym (3 łyżki
kawy rozpuszczalnej + 4 łyżki wody).
Babkę w wyjąć z formy. Wystudzoną
polać czekoladą i posypać orzechami.

Smacznego!

Sa³atka

30 dkg żółtego sera
1 puszka czerwonej fasoli
1 puszka ananasa
2 pory
2 marchewki
pietruszka
sól, pieprz

Ser, ugotowane marchewki i pietrusz-
kę zetrzeć na tarce o grubych oczkach,
ananasa odsączyć i pokroić w grubą kost-
kę, pory pokroić w krążki i sparzyć. Po-
łączyć ww. składniki, dać fasolkę, przy-
prawy oraz majonez (lub jogurt).

Cukierkowe kuleczki

1/2 kostki margaryny
2 łyżki mleka
25 dkg cukierków toffii
15 dkg krówek
2 łyżki kakao
2 paczki ryżu preparowanego

Margarynę, mleko i cukierki rozpu-
ścić w garnku. Do letniej masy dać ka-
kao i ryż. Przestudzić. Formować kulki
a następnie obtaczać je w kokosie, kaka-
owej posypce lub orzechach.
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