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„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania
o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń” /Jan Paweł II/
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Drodzy Czytelnicy!
Drugi kwartał 2011 roku to czas, który pozostanie naznaczony datą szczególną. 1 maja br. to
dzień, w którym wielu z nas przeżywało ogłoszenie Jana Pawła II błogosławionym. Uczucia, jakie
nam wtedy towarzyszyły pozostaną naszym darem i tajemnicą, a odpowiedzi na pytania kim On był
i jaki miał wpływ na życie ludzi żyjących u schyłku XX i początku XXI wieku z pewnością przyniesie „czas, który każe iść dalej i prędzej” ...
Dwudzieste, jubileuszowe wydanie naszego kwartalnika otwiera świadectwo – żywe i piękne.
Radością i dumą napawa nas fakt, że oto ktoś spośród nas, pochodzący stąd, z Bratkowic, przez
wiele lat realizując w ciszy i pokorze swoje życiowe powołanie reprezentował nas tam, w tym szczególnym czasie i miejscu.
25 lat temu opuściła swój rodzinny dom na Czekaju, by zapukać do klasztornej furty w „częstochowskim Nazarecie”. Anna Warzocha, bo o niej tu mowa, wstąpiła wówczas do Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek przyjmując imię zakonne Malwina. Dziś, po latach s. Malwina dzieląc się z
nami swoim szczęściem i przebytą drogą z Bratkowic do Wadowic, potwierdza to, o czym wielokrotnie staramy się przypominać i podkreślać na łamach naszego kwartalnika, pisząc o „AMBASADORACH DOBRA” – są wśród nas i spośród nas!
Tak więc 20 numer „Ziemi Bratkowickiej”, który oddajemy w Państwa ręce i zawarte w nim
treści „przetkane” będą odniesieniami do osoby błogosławionego Jana Pawła II, Patrona Przedszkola Publicznego w Bratkowicach i Szkoły Podstawowej nr 2, która w br. obchodziła 100 lecie
swego istnienia. Niech zatem naszą codzienność ubogaca Jego Duch i słowa, bo jak powiedział:

Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości.

Cz³owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to,
kim jest, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi.
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„JAK CI DZIÊKOWAÆ,
¯E DA£EŒ MI TAK WIELE...”
Jan Paweł II powiedział, że „każde niu głosił wielkość i świętość rodziny,
powołanie kapłańskie w swej najgłęb- przypominał o nierozerwalności małszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest żeństwa, o godności kobiety, o prawie
darem, który nieskończenie przerasta do życia każdego poczętego dziecka, o
człowieka”. Myślę, że również powo- obowiązkach spoczywających na rodziłanie do życia konsekrowanego jest cach. Napominał: „nie dajcie się zwieść
pewnego rodzaju darem i tajemnicą – pokusie zapewniania potomstwu jak
darem niezasłużonym i tajemnicą, któ- najlepszych warunków materialnych za
ra zostanie do końca sekretem pomię- cenę waszego czasu i uwagi, które są
dzy Bogiem a człowiekiem.
mu potrzebne. Jeżeli chcecie obronić
Gdy po raz pierwszy, zupełnie nie- wasze dzieci przed demoralizacją, przed
spodziewanie, znalazłam się w często- duchową pustką, otoczcie te dzieci ciechowskim „Nazarecie”, zostałam urzeczona serdecznością i ciepłem, jakie tam
panowały. Wtedy jeszcze
nie domyślałam się, że za
kilka miesięcy powrócę, by
zostać razem z siostrami i
stać się jedną z nich. „Był w
Nazarecie dom – zwyczajny,
prosty dom i były dni jak
chleb powszednie” – słowa
tej piosenki bardzo dobrze
oddają atmosferę Nazaretu
sprzed 2000 lat, gdy Jezus
żył na ziemi. Na zewnątrz
nie było nic nadzwyczajnego w życiu Najświętszej Rodziny, ale wewnątrz, ich serca były pełne miłości i głębokiego zjednoczenia z Bogiem – oto wzór dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.
Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które założyła w
roku 1875 Franciszka Siedliska – Matka Maria od
Pana Jezusa Dobrego Pasterza, też ma za zadanie odbijać w sobie ten pierwszy
Rzym, 1991 r.
Nazaret. Naszym charyzmatem jest szerzenie Królestwa Bożej Miłości wśród siebie, w ro- płem waszej rodzicielskiej miłości i dajdzinach i w świecie. To właśnie służba cie im przykład chrześcijańskiego życia
rodzinie stoi w centrum naszej posługi (...). Aby utrzymać serdeczną więź roi troski. Rodzina – miejsce, w którym dzinną, aby nie ulec słabości, musicie
człowiek uczy się jak żyć dla ziemi i być ludźmi modlitwy. W modlitwie znajdla Nieba, zagrożona jest wieloma nie- dować siłę i moc. Rodzina, która odbezpieczeństwami, dlatego potrzebuje mawia razem Różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie”.
wsparcia i modlitwy.
To niezwykłe, że otrzymałam łaskę
Nasz błogosławiony rodak Jan Paweł
II często mówił o potrzebie niesienia powołania właśnie do Nazaretu, z któpomocy rodzinom. W swoim naucza- rym od swoich dziecięcych lat zwią-

zany był Karol Wojtyła. Mogę śmiało
powiedzieć, że również moje życie zakonne od samego początku związane
jest z Janem Pawłem II. Gdy myślę o
tym, nie mogę wprost uwierzyć, w jak
cudowny sposób Bóg czuwa nad każdą
chwilą naszego życia. Na początku formacji, (a był to rok 1986), zostałam
skierowana do Wadowic, aby tam przez
wakacyjne miesiące pomagać siostrom
w prowadzeniu Muzeum – Domu Papieża. Był to czas i miejsce mojego bliższego zetknięcia się z myślą i
nauczaniem Papieża. Będąc w
mieście, gdzie „wszystko się
zaczęło” – jak mówił Ojciec
Święty, nie sposób było nie
chłonąć wszystkiego, co przypominało o Nim. Mieszkałam
w tym samym domu, modliłam się w tych samych świątyniach, dotykałam tych samych rzeczy, chodziłam po
tych samych ulicach... W trzy
lata później spotkała mnie kolejna łaska – pojechałam do
Rzymu na beatyfikację naszej
Matki Założycielki. Tam
dane mi było po raz pierwszy
osobiście spotkać Ojca Świętego i ucałować jego dłoń.
Miałam również wielkie
szczęście uczestniczenia we
Mszy św., którą Jan Paweł II
odprawiał w swojej prywatnej
kaplicy. Podczas dwumiesięcznego pobytu w Rzymie,
w roku 1991 również miałam
wiele okazji, by znaleźć się
blisko Papieża (nie tylko w
Rzymie, ale i w Castel Gandolfo). Każde z tych spotkań
napełniało moje serce
ogromną radością.
Dobroć Boża wprost nie
ma granic. W latach 1997-2000 pracowałam jako katechetka w papieskiej
parafii Ofiarowania Najśw. Maryi Panny w Wadowicach. Był to dla mnie czas
szczególnego „chodzenia po śladach
papieskich”. Pamiętnego dnia 16
czerwca 1999 roku razem z dziećmi komunijnymi witałam Ojca Świętego.
Ksiądz proboszcz sprawił mi wielką
niespodziankę mówiąc zaledwie dzień
wcześniej, że „los padł na mnie”. Wzru-
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szenie zupełnie odebrało mi mowę.
Pamiętam co wówczas powiedział do
mnie Ojciec Święty: „Nazaretanka, tak?
No, niech Jezus ci błogosławi”, a do księdza kardynała Dziwisza: „daj różaniec,
nie ten, ten duży”. Zdołałam wyksztusić
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ku, w którym za czasów małego Karola Wojtyły siostry prowadziły ochronkę, a do której On również uczęszczał.
Zresztą sam dał piękne świadectwo:
„wśród wspomnień wyraźnie mi się rysuje Nazaret wadowicki i siostry naza-

Wadowice, 1999 r.

jedynie „Bóg zapłać Ojcze Święty”. Byłam wszystkim tak poruszona, że nie
wiedziałam, czy to co wydarzyło się jest
prawdą. Patrzyłam na Papieża i chłonęłam każde słowo, ruch, spojrzenie,
aby nasycić się Jego bliską obecnością.
Oprócz wspomnień i zdjęć pozostał mi
jeszcze różaniec, co prawda już mocno
„sfatygowany”, bo staram się, aby nie
leżał bezczynnie...
A potem nastąpił wyjazd na inną
placówkę i kolejny powrót do Wadowic, w czasie ciężkiej choroby Ojca
Świętego. Od tamtego czasu pracuję w
świetlicy, której Patronem jest właśnie
Jan Paweł II. Świetlica ta ma za zadanie roztoczyć opiekę nad dziećmi pochodzącymi z rodzin potrzebujących
różnego wsparcia. Mieści się w budyn-

W cztery oczy.

wielu ludzi, przyjeżdżających do Wadowic. Po mojej głowie kołatała się
myśl – to kolejny dowód Bożej miłości
a nie przypadek, że jestem właśnie tutaj w tym czasie. W niezapomniany
wieczór 2 kwietnia 2005 r. – podczas
Mszy św., na chwilę zapanowała cisza,
a potem ksiądz proboszcz łamiącym się
głosem powiedział: „Ojciec Święty
odszedł...”.
Czas przepłynął tak szybko i oto 1
maja 2011 r. Wadowice przeżywały na
nowo dzień radości i chwały, jak wówczas przed laty, 16 października 1978
r., gdy cały świat usłyszał: „Habemus
Papam”. Łzy wzruszenia i wdzięczności. Wadowice – miasto szczęśliwe,
miasto wielkiego Błogosławionego,
umiej być wdzięczne!
Nie o wszystkim da się napisać, nie
o wszystkim można powiedzieć, bo
serce też ma prawo do własnych tajemnic. Jestem jednak głęboko przekonana, że w moim życiu doznałam wielu
łask i cudu właśnie za przyczyną Ojca
Świętego Jana Pawła II.
Z podopiecznymi... a pośrodku św. Mikołaj.

retanki (...). Bardzo
dobrze sobie zapamiętałem Nazaret,
siostry i tę ochronkę.
To jest jedno ze
wspomnień, które
najdłużej mi zostało
w pamięci z pierwszych lat mojego
życia, jeszcze przed
szkołą”.
Choroba Ojca
Świętego i Jego „odchodzenie” jednoczyły na modlitwie

Wobec wielkości daru czujemy, jak
bardzo do niego nie dorastamy. Jak nie
dziękować Bogu za wszystko co mi dał?
Dziękuję więc za moją własną rodzinę
– kochających rodziców i siostry, za
moich bliskich i sąsiadów oraz za tylu
wspaniałych ludzi, których postawił
Pan na mojej drodze. Dziękuję za
łaskę powołania do Nazaretu i za to,
że pozwolił mi żyć w czasach błogosławionego Jana Pawła II. Za wszystko
dziękuję gorąco.
S. Malwina
od Niepokalanej Oblubienicy
Ducha Świętego – Nazaretanka
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Budujcie przysz³oœæ narodu na mi³oœci Boga i braci,
na poszanowaniu przykazañ Bo¿ych i na ¿yciu ³aski.
Szczêœliwy jest bowiem cz³owiek, szczêœliwy jest naród,
który ma upodobanie w Prawie Pana.

Najpiêkniejsze rekolekcje
Właśnie tak możemy nazwać dziś
czas spędzony tam, w Wiecznym Mieście. I choć minęło już kilka tygodni od
dnia beatyfikacji Jana Pawła II, to wspomnienia wciąż powracają. Miałyśmy tę
możliwość i szczęście uczestniczenia we
Mszy Św. Beatyfikacyjnej na Placu św.
Piotra w Rzymie, gdzie udałyśmy się
pielgrzymką autokarową zorganizowaną
przez ks. Pawła Tomonia z Rzeszowa.

długiej drogi wypełnialiśmy czas modlitwą w różnych intencjach. Gdy już
szczęśliwie dotarliśmy do Włoch, przywitała nas piękna, słoneczna pogoda.
Następny dzień pobytu przeznaczony był
na zwiedzanie Rzymu. Pomimo deszczowej pogody udało się nam zwiedzić
Koloseum. Byliśmy również w najstarszej części Rzymu – Forum Romanum
oraz nawiedziliśmy piękne bazyliki

28 kwietnia po Mszy św., bardzo
wczesnym rankiem, o godz. 4.10 wyruszyliśmy w kierunku Rzymu. Podczas tej

Wiecznego Miasta: Św. Piotra, Św. Jana
na Lateranie ze schodami Św. Heleny,
Matki Bożej Większej i wiele innych

urzekających miejsc, przez które historia przemawia.
Dzień 1 maja 2011 r., w którym papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła
II Błogosławionym pozostanie w naszej
pamięci i sercach na długo. Napełnił nas
niezmierną radością i wdzięcznością, a
łzy same napływały do oczu. Plac wypełniały w przeważającej części tłumy młodych, uśmiechniętych i wiwatujących
ludzi. Bardzo wielu z nich to Polacy trzymający biało-czerwone flagi. Trudno
opisać słowami atmosferę panującą tego
dnia na Placu św. Piotra. Pomimo zmęczenia i trudu byliśmy radośni, jakaś siła
wewnętrzna dawała nam poczucie spokoju. Po Mszy św. wszyscy czekaliśmy
na błogosławieństwo papieża skierowane do Polaków. W momencie, gdy papież Benedykt XVI zwrócił się do nas
po polsku, znowu runęła lawina braw i
okrzyków.
Dla wielu pielgrzymów były to najpiękniejsze rekolekcje, jakie można
przeżyć. Perfekcyjne zorganizowanie
pielgrzymki zawdzięczamy niestrudzonemu ks. Pawłowi Tomoniowi, któremu
składamy serdeczne Bóg zapłać! Umocnieni duchowo i ubogaceni tym co zobaczyliśmy i zwiedziliśmy wróciliśmy do
swoich domów z wiarą i nadzieją we wstawiennictwo naszego Wielkiego Błogosławionego Jana Pawła II.
Uczestniczki pielgrzymki
Krystyna Babula i Halina Ciszewska

Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez mi³oœci. Cz³owiek pozostaje dla
siebie istot¹ niezrozumia³¹, jego ¿ycie jest pozbawione sensu,
jeœli nie objawi mu siê Mi³oœæ, jeœli nie spotka siê z Mi³oœci¹,
jeœli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiœ sposób swoj¹,
jeœli nie znajdzie w niej ¿ywego uczestnictwa.
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Starajcie siê odwa¿nie d¹¿yæ do pe³nej miary spo³eczeñstwa.
Wymagajcie od siebie, choæby inni od was nie wymagali!

W poczuciu wdziêcznoœci
1 maja 2011 roku, ośmioosobowa grupa parafian Bratkowic wraz z ks. Proboszczem Józefem Książkiem udała się
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, by łącząc się duchowo w tym dniu z zebranymi na
Placu św. Piotra w Rzymie wziąć udział w uroczystościach
beatyfikacyjnych Ojca św. Jana Pawła II. O godzinie 10.00
na olbrzymich telebimach mogliśmy śledzić przebieg tej uroczystości z Watykanu, aż do homilii papieża Benedykta XVI.
Po papieskiej homilii, w łagiewnickim sanktuarium rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Jana
Zająca. Podczas całej Liturgii padał deszcz. Stąd też jedna z
sióstr ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia witając pielgrzymów przed kaplicą Miłosierdzia stwierdziła,
że jest on oznaką płynących i oczyszczających strumieni miłosierdzia.
Pomimo silnego wiatru i deszczu byliśmy szczęśliwi, że
możemy w tym dniu być w tym właśnie miejscu, które Jan
Paweł II ustanowił jako miejsce kultu Bożego Miłosierdzia.
Po Mszy św., gdy ks. biskup błogosławiąc podnosił monstrancję, w której umieszczone zostały relikwie (krew w ampułce)
błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II, w poczuciu wdzięczności kolana same uginały się do oddania hołdu. Wielkie

Pielgrzymi z Bratkowic.

wzruszenie wywołały w nas także słowa „NIE LĘKAJCIE
SIĘ”, przypominające przesłanie Jana Pawła II. Napis ten
witał wszystkich zgromadzonych pielgrzymów dodając im
nadziei i otuchy. Do domów wracaliśmy radośni, a radosnymi przeżyciami dzieliliśmy się z naszymi bliskimi.
Błogosławiony Janie Pawle II módl się na nami!
Konsekracja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 17.08.2002 r.

Barbara Piątek

Trud pracy i dzie³a przesz³ych pokoleñ stanowi¹ dla nas
wyzwanie, aby w dalszym ci¹gu czyniæ sobie ziemiê poddan¹,
tê ziemiê, któr¹ Stwórca nam da³ w posiadanie
– da³ i zada³ równoczeœnie.
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OPOWIEŒCI LEŒNYCH LUDZI
My leœnicy kochamy to naturalne, leœne œrodowisko...
Dąb to symbol długowieczności, do- klimat obcowania z pięknem przyrody.
stojeństwa i siły. Należy do bardzo trwa- Tak pokrótce można by opisać usytułych i cenionych gatunków ze względu owanie leśniczówki, miejsca, w którym
na wytrzymałe, twarde i trwałe drewno. od 1993 roku mieszka wraz z rodziną i
Zalicza się do długowiecznych
gatunków, żyjących ponad 700
lat. Ze względu na okazałe rozmiary jakie osiąga, sprawia
majestatyczne wrażenie. Najstarsze okazy tych potężnych
drzew, to bardzo często chronione pomniki przyrody, natomiast obszar leśny, w którym
dominuje typ lasu liściastego
z przewagą drzewostanu dębowego jest nazywany dąbrową.
Dąbry to jedna z zacisznych, pięknie położonych od
strony południa, nieopodal
lasu, dzielnica Bratkowic. Bliskie sąsiedztwo lasu powoduje, że jej mieszkańcy czują się
w nim jak u siebie, korzystając
z uroków tego miejsca i doceLeśniczy przed biurem.
niając je.
Na końcu drogi prowadzącej przez Dąbry napotykamy przytulny, pracuje doceniający to piękno pan Jarodrewniany dom usytuowany „na ścianie” sław Marek leśniczy Leśnictwa Krzylasu. Przed domem przechodniów wita wa – absolwent Technikum Leśnego w
piękny, zadbany ogród z soczysto zielo- Lesku i Wyższej Szkoły Inżynieryjno
nym trawnikiem i wiele kwitnących w Ekonomicznej, w Miłocinie, gdzie ukoń-

W ogrodzie.

nim gatunków kwiatów. Beztrosko biegające po ogrodzie psy, przyjaźnie szczekając oznajmiają, że to ich kraina szczęśliwości. Ta uporządkowana sceneria sąsiaduje z „nieuporządkowaną” naturą
lasu, a wszystko to wypełnione zapachem, który trudno opisać słowami,
oprawione muzyką i chórem ptasiego
śpiewu wprowadza w niepowtarzalny

czył kierunek studiów: Architektura krajobrazu, specjalność: Projektowanie terenów zielonych.
Tak zaczyna się jego opowieść...
Urodziłem się na Śląsku. Całe dzieciństwo spędziłem w Rzeszowie. Pochodzę z miasta, ale przyroda zawsze była mi
bliska.
Tak więc mój kontakt z przyrodą był

w jakimś sensie ograniczony, bardziej
książkowy, telewizyjny, a nie bezpośredni.
Będąc młodym chłopcem moje zamiłowanie do przyrody podsycały opowieści
mojego wujka, który także
ukończył Technikum Leśne. Z
pewnością miało to wpływ na
podjętą przeze mnie decyzję
jeśli chodzi o wybór szkoły
średniej. 5 lat spędzonych w
Technikum Leśnym utwierdziło we mnie przekonanie, że
chcę pracować w zawodzie
bezpośrednio związanym z
przyrodą i że chcę się spełniać
jako człowiek, który kocha
przyrodę a jeżeli ona tego wymaga, chce jej pomóc. Te
wówczas idealistyczne zainteresowania pomagały mi w
podjęciu kolejnych, ważnych
życiowych decyzji.
Po technikum trafiłem do
Nadleśnictwa Głogów. Od
1988 roku pracuję w Lasach
Państwowych, a od roku 1993
w Leśnictwie Krzywa z siedzibą na Dąbrach. Na to leśnictwo składają się dwa
kompleksy: Bratkowice Krzywa obejmujący 1315 ha i Wolica Piaskowa obejmujący 150 ha. Obecnie autostrada wyznaczać będzie podział leśnictw. Przez wiele
lat leśniczówka znajdowała się na Krzywej, ale mój poprzednik leśniczy Tadeusz
Płodzień przeniósł leśnictwo i jednocześnie swoje miejsce zamieszkania do Bratkowic, uznając, że tu będzie mu bliżej do
cywilizacji, nie zmieniając jednocześnie
jego nazwy.
Praca w lesie daje mi dużo satysfakcji, choć wiąże się na pewno z wieloma
sprawami, o których gdy zaczynałem nie
miałem pojęcia. Przyroda jest piękna i
nieobliczalna. Ma różne oblicza. Związane z kataklizmami także. Nie mamy na
to wpływu. Trzeba się z tym godzić. Ale z
działalnością człowieka, który dewastuje, niszczy, kaleczy drzewa i zaśmieca, ciężko się pogodzić. Nie lubię z nikim walczyć. Ze wszystkimi lubię żyć w przyjaźni i
w zgodzie, a jeśli czasem coś zraża mnie
do tej pracy, to właśnie takie zachowanie
ludzi.
Zewnętrzne postrzeganie zawodu leśnika może prowadzić do wniosku, że w
tej pracy tylko się odpoczywa. Jest to jednak praca w większości związana z wysił-
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kiem fizycznym. Jest to ciągłe podróżowanie po lesie, przemierzanie go w określonym celu, w różnych porach roku i o
różnej pogodzie. W tym królestwie drzew,
roślin, kwiatów, grzybów, owoców i zwierząt, jakim jest las, te ostatnie mnie w nim
najbardziej fascynują. Żywe stworzenia
żyjące na wolności są bardzo bliskie mojemu sercu.
My leśnicy kochamy to naturalne, leśne środowisko, a często jesteśmy postrzegani jako ci, którzy głównie wycinają drzewa. Wycinka w lesie stanowi dla nas marginalny aspekt naszej pracy, ale mający
też znaczenie, bo żeby móc hodować i pielęgnować las, część drzew musimy w sposób zaplanowany wycinać.
Las spełnia różnorakie funkcje. Najważniejszą z nich jest ochrona klimatu
przed zanieczyszczeniami, Jest on, jak to
ktoś określił „fabryką tlenu”, którym sam
także oddycha.
Jeżeli chodzi o funkcję turystyczną naszego lasu, to nie obserwujemy wzmożonego ruchu. Utrzymuje się on na takim samym poziomie. Być może spowodowane
jest to tym, że nasze leśnictwo jest jednak
z dala od głównych dróg. Wiódł do niedawna przez niego szlak turystyczny, ale
jego znaczenie zaniknęło.
Mile w nim witamy grzybiarzy amatorów, bo ci, którzy zbierają je „zawodowo”
nie umieją czasem docenić ich naturalnego środowiska. Bywają bezwzględni w
obcowaniu z przyrodą, nie przepuszcza-
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Życzyłbym sobie, aby wchodzący do niego ludzie zostawiali go w takim stanie w
jakim go zastali. Znajdziemy tu także rośliny chronione, do których należą: paproć zwyczajna, Wawrzyniec wilczełyko,
bluszcz, bagno zwyczajne i konwalia majowa.

Z wizytą w szkole nr 2.

Na dzień dzisiejszy przeważają w naszym lesie drzewa iglaste, ale wszystkie prace takie jak wycięcia czy nasadzenia mają
w przyszłości spowodować, że na terenie
tego leśnictwa ma być docelowo 50%
dęba. Tak więc będzie tu kiedyś szumiąca dąbrowa.

My leśnicy kochamy to naturalne, leśne środowisko.

jąc żadnemu grzybowi, nawet takiemu
który ma wielkość 1 cm. Nasz las jest wymagający jeśli chodzi o stopień trudności
w poruszaniu się po nim, ale rosną w nim
najlepsze szlachetne grzyby. Tym bardziej
przyjemność zbierania jest większa.

warunki glebowe, ustala klasy gleby (tzw.
warunki siedliskowe), po czym sporządza
się plany czynności do wykonania na kolejne 10 lat. Wykonujemy polecenia dotyczące urządzenia lasu, są one bowiem
obligatoryjne. Na dziś wszystkie uprawy
w lesie wyglądają bardzo ładnie. Całe jed-

Te gleby są na tyle żyzne, że sosna na
nich rośnie zbyt szybko, źle się oczyszcza,
co zmniejsza jej wartość handlową. Co
10 lat sporządzany jest tzw. operat urządzeniowy. Wówczas to pojawia się ekipa
dokonująca inwentaryzacji. Sprawdza się

nak nasze leśnictwo jest poza terenem
Natury 2000. Nie posiadamy drzewostanu wymagającego specjalnej ochrony.
Gdyby tak było z pewnością nie byłaby
możliwa realizacja budowy autostrady.
Chronimy jednak poszczególne egzemplarze drzew i stanowiska roślin. Należą
do nich dwa dęby i dwie sosny, oraz stanowiska roślin chronionych. Nie mają
one statusu pomnika przyrody, ale są projektowane do ogłoszenia ich nimi. Najstarsze drzewostany mają na dzień dzisiejszy po 115 lat i są zewidencjonowane.
Pojedyncze egzemplarze są starsze.
Cieszy nas fakt, że nie mamy zbyt wielu
szkodników lasu. Ten las jest silny. Nie ma
w nim litych (czyli jednogatunkowych) drzewostanów. Jest zróżnicowany ekologicznie
i gatunkowo. Potrafi się sam obronić.
Ptactwa jest tu na szczęście tyle, że
potrafi ono zwalczyć ew. pojawiające się
zagrożenie w postaci szkodników. Tak
więc i z tym nie mamy na szczęście problemu.
Las urzeka swoją tajemniczością i potęgą. Niektórzy twierdzą, że zawsze pełnił i pełni on rolę inspirującą. I tak z pewnością jest, bo jego motyw spotykamy
bardzo często w literaturze, malarstwie,
grafice, rzeźbie czy też fotografii. Leśnicy to ludzie obdarzeni określoną wrażliwością. Dobrze, że tak ukształtowani
ludzie pełnią rolę strażników piękna.
Opowieści wysłuchała Halina Zawisza
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„JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA”

W blasku 20 tysiêcy œwiec
Od 2003 roku w Rzeszowie, na osiedlu Baranówka, przy WSIiZ, w parku
Sybiraków wielka rzesza ludzi gromadzi się wieczorem w Uroczystość Bożego Ciała, aby doświadczyć jak piękna

By nie zgasło światło...

może być muzyka inspirowana duchem,
jak można przy niej bawić się i odnaleźć
swoją godność i miejsce w Bożym ogrodzie. Głównym celem koncertu jest
uwielbienie Boga za Jego obecność
wśród nas. Wszyscy obecni na koncercie tworzą wspólnotę, śpiewając razem
najpiękniejsze piosenki religijne. Pomysłodawcą koncertu jest Jan Budziaszek,
od 1965 r. perkusista zespołu Skaldowie z Krakowa. Grał on m.in. z Tomaszem Stańką, Januszem Muniakiem, Jarosławem Śmietaną, a także z Marylą
Rodowicz i z grupą „Pod Budą”. Jest
autorem „Dzienniczka Perkusisty”. W
części IV jeden rozdział poświęcił koncertowi „Jednego Serca Jednego Ducha”
z 2003r. Pomysłu na takie spotkanie
modlitewne nie udałoby się zrealizować,

Jan Budzianek na tle połączonych chórów.

przyjechała autokarem, ale można było
spotkać wielu mieszkańców Bratkowic,
którzy przyjechali prywatnymi samochodami.
Koncert „Jednego Serca Jednego
Ducha” jest wspaniałym dziełem ewangelizacyjnym. Pieśni, piosenki religijne
przybliżają do Pana Boga, a także przypominają że śpiew, wspólnota ludzi, atmosfera przyjaźni i wzajemnego szacunku jest pięknym uwielbieniem Boga.
Dzień później, w dniu odpustu w naszej parafii gościliśmy jednego z organizatorów koncertu pana Jana Budziaszka. Przybył on do naszej parafii by podzielić się swoim doświadczeniem Pana
Boga w jego życiu.
Niezapomniana atmosfera, poczucie
wspólnoty, piękny śpiew, w którym liczy się przekaz nie forma, tak można
podsumować koncert „Jednego Serca

gdyby nie pomoc dwóch rzeszowskich
księży – ks. Andrzeja Cyprysia (Duszpasterza Akademickiego WSIiZ w Rzeszowie) i ks. Mariusza Mika (Duszpasterza Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej), którzy w ramach
współpracy z KSM Diecezji Rzeszowskiej dokładają starań, aby wszystko było
jak najlepiej.
W tym roku po raz dziewiąty mogliśmy
uczestniczyć w tym pięknym modlitewnym spotkaniu. Koncert rozpoczął dziecięcy zespół „Promyczki dobra”, który
bardzo pięknie wprowadził wszystkich
w radosną atmosferę. Następnie muzycy
z Filharmonii i
szkół muzycznych
w Rzeszowie wraz
z połączonymi chórami i solistami
wielbili Boga. Bardzo wielkim przeżyciem były świadectwa różnych
osób. Największe
wrażanie zrobiło
świadectwo niepełnosprawnego chłopaka, który mimo
swojego cierpienia
dostrzegał dzieła Lidka i Marcin Pospieszalscy.
Boże, które Pan
Bóg dokonuje w
jego życiu. Uświadomiło to wielu, że Jednego Ducha”. To wszystko powodumimo różnych problemów, każdy z nas je, że ten kto już raz doświadczył tego
spotkania z Bogiem i drugim człowiema za co dziękować Panu Bogu.
Bratkowiczan również nie zabrakło kiem z niecierpliwością czeka na kolejna koncercie „Jednego Serca Jednego ny koncert.
Ks. Rafał Głowacki
Ducha”. Młodzież z KSM-u na koncert

Powróćmy tu za rok...
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DZIEÑ ZIEMI
„...przyroda jest dana człowiekowi
również jako przedmiot podziwu i kontemplacji,
jako wielkie zwierciadło świata”.
Jan Paweł II
22 kwietna każdego roku obchodzony jest Dzień Ziemi. Początki obchodów
tego święta na świecie sięgają roku 1970,
kiedy to amerykański ekolog i miłośnik
przyrody John McConnell zaproponował, na konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska, ideę obchodów dnia poświęconego naszej planecie.
Od 1990 roku Dzień Ziemi obchodzony jest również w Polsce.
Głównym celem tego święta jest przybliżanie ludziom problemów związanych ze współczesną ekologią. Jest to
również okazja do propagowania ekologicznego stylu życia i szerzenia edukacji
w zakresie ochrony środowiska. Obchodom Dnia Ziemi, co roku przyświeca
inna myśl – w tym roku odbywają się pod
hasłem „Las całkiem blisko nas”.
W Szkole Podstawowej Nr 3 też obchodziliśmy Dzień Ziemi. Uczniowie
klasy IV przygotowali przedstawienie
poświęcone problematyce lasów i zwierząt w nich żyjących pt. „Leśne spotkania”. Następnie wszyscy obejrzeli film
edukacyjny wskazujący działania, jakie
może podjąć każdy z nas, aby redukować odpady oraz oszczędzać energię i
wodę. Po projekcji filmu odbył się konkurs ekologiczny, w którym wzięli udział
uczniowie z klas II – VI.
Drugą częścią obchodów Dnia Ziemi była promocja zdrowej żywności,
ponieważ ekologia to również zdrowy
styl życia i odżywiania się. W tym roku
uczniowie klas starszych wykonali pyszne kanapki, na których znalazły się sery,
pomidory, ogórki, a także rzodkiewki,
szczypiorek oraz inne smaczne dodatki.
Dzieci z klas młodszych pod opieką swoich wychowawców ugotowały kisiel oraz
przygotowały półmiski pełne różnych
smacznych owoców i warzyw. Pani Dyrektor, jak co roku, zakupiła mleko i płatki śniadaniowe w różnorodnych smakach. Wśród tak wielu przygotowanych
potraw każdy mógł znaleźć dla siebie coś
smacznego.
Jesteśmy szkołą promującą zdrowie. Bierzemy udział w akcji „Mleko w

szkole” i Europejskim Programie „Owoce w szkole”, promujemy zdrowy styl
życia oraz bierzemy udział w licznych
konkursach ekologicznych. Mamy nadzieję, że propagowanie wśród dzieci i

młodzieży zdrowej żywności, dobrych
nawyków żywieniowych oraz aktywnych
form wypoczynku przyniesie oczekiwane efekty.
Danuta Rudzka
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Na bieszczadzkim szlaku

Czerwiec jest upragnionym miesiącem większości młodych
ludzi. Kończy on i podsumowuje cały rok szkolny stając się
„otwartą bramą” na rozpoczynający się letni odpoczynek. Daje
on także możliwość wspólnego spędzenia czasu z ludźmi, z
którymi przebywało się cały rok, – zanim każdy z nich wybierze swój własny sposób spędzenia czasu na wakacjach.
Miniony rok działalności naszego oddziału Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży w Bratkowicach był dla nas wszystkich okresem bardzo pracowitym. Od września do czerwca
staraliśmy się jak najwięcej uczestniczyć w życiu parafii, poprzez przygotowywanie asysty Mszy św., uczestnictwo w czuwaniach, adoracjach, organizowaniu cotygodniowych Dróg
Krzyżowych w okresie Wielkiego Postu, prowadzeniu okolicznościowych zbiórek pieniężnych do puszek, a także reprezentowaniu oddziału parafialnego na zjazdach diecezjalnych
lub uczestnictwie w formacji, kształtującej nas w świadomości
przynależenia do KSM.
Cotygodniowe, tematyczne spotkania, nie tylko pomagały
nam w ubogacaniu się wewnętrznie, ale były także okazją do
rozwiania wielu nurtujących nas pytań i wątpliwości, a także
szansą na otworzenie się przez innymi i okazją do głębszego
poznania siebie nawzajem. Obecność księdza nam w tym pomagała.
W ramach podsumowania całego roku, grupa 22 osób wraz
z księdzem Asystentem, Rafałem Głowackim, w dniach 1718 czerwca wyjechała na wycieczkę w Bieszczady.
Każdy z nas, pełen entuzjazmu oczekiwał na rozpoczęcie
górskiej wędrówki, by na własnych nogach poczuć bieszczadzki
twardy grunt, nosem poczuć rozrzedzone, świeże powietrze, a
oczami chłonąć każdy, nawet najdrobniejszy szczegół tamtejszego wspaniałego i bajkowego dla nas krajobrazu.
Pierwszy dzień naszego wspólnego obcowania z naturą
zaowocował zdobyciem Tarnicy (1346 m n.p.m.) – najwyższego szczytu polskich Bieszczad, z którego mogliśmy podziwiać
przepiękne widoki na rozciągające się dalej wzniesienia. Na
samym środku szczytu znajduje się punkt geodezyjny, oraz
ogromny, metalowy krzyż, ustawiony tam w latach 80-tych na
pamiątkę zdobycia w 1953r. tego szczytu przez Karola Wojtyłę.
Po zejściu czerwonym szlakiem z Tarnicy do Ustrzyk Gór-

nych, zostaliśmy przywiezieni do Wetliny – naszego miejsca
noclegu. Tam czekała na nas pyszna kolacja, piękne pokoje i
wspólna zabawa.
Następnego dnia o poranku wyruszyliśmy całą grupą zdobywać szczyty Połoniny Wetlińskiej. Trasa była ciężka i dodatkową trudnością był dla nas padający deszcz i bardzo silny
wiatr, jednakże KSM-owe hasło „GOTÓW!” towarzyszyło
nam przez cały czas i dodawało siły do pokonywania wszelkich trudów.
Po przejściu połowy męczącej fizycznie trasy, przyszła pora
na dłuższy odpoczynek i nabranie siły do przejścia kolejnych
kilometrów. W środku lasu, wśród drzew, znaleźliśmy odpowiednie miejsce do odprawienia i uczestniczenia we wcześniej zaplanowanej Mszy św. Było to dla nas bardzo ważne
wydarzenie, ponieważ Liturgia odbywała się w miejscu, gdzie
Bożą obecność czuliśmy bardzo mocno. Wszyscy czynnie w
niej uczestniczyliśmy poprzez wspólny śpiew i modlitwę, co
dało nam większą siłę aby dotrzeć do wyznaczonego celu.
Mimo trudnej do przebycia trasy, wydawała nam się ona o
wiele łatwiejszą.
Droga powrotna minęła nam bardzo szybko, cały czas wspominaliśmy wszystkie spędzone razem chwile i we wspólnej
modlitwie dziękowaliśmy za nie Bogu.
Ten wspólny wyjazd był dla nas niezapomnianą przygodą.
Zżyliśmy się ze sobą nawzajem, poznaliśmy nasze słabości i
razem, mogliśmy je pokonywać. Każdy trud, ból, słabość, które towarzyszyły nam w trakcie wędrówki rekompensowały nam
niesamowite widoki i przepiękne uczucie zdobycia szczytu.
Nauczyliśmy się także tego, że jako prawdziwa wspólnota
możemy zrobić więcej, bo będąc razem, wszystko jest łatwiejsze.
Chcielibyśmy bardzo podziękować naszemu księdzu Asystentowi Rafałowi Głowackiemu za zorganizowanie i towarzyszenie nam w tak wspaniałej wycieczce, która nas do siebie
zbliżyła i dała nam siłę i większą motywację do owocnego
działania w naszym oddziale KSM.
Mamy nadzieję, że każdy kolejny wyjazd, nie tylko nas
umocni, ale pozwoli nam na głębsze poznanie Boga, który jest
tak blisko nas.
Joanna Sawicka, Sylwia Kłeczek

To idzie
młodość!

„Niech krzyż, który swoimi ramionami
łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą,
rozrasta się na naszej ziemi
w wielkie drzewo przynoszące
owoce zbawienia.”
Jan Paweł II

Szkolne świętowanie, Szkoła Podstawowa Nr 2 Bratkowice, 5.06.2011 r.

Fot. K. Plizga
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Przeszłość to dziś tylko cokolwiek dalej...
(C.K. Norwid)

Stulecie Szko³y Podstawowej nr 2
w Bratkowicach na Czekaju
W 1911 roku z „powodu ciasnoty i
dużej odległości (...) od Szkoły Głównej” utworzono „klasę eksponowaną

ubóstwem ludności”, braki w wyposażeniu placówki: nie było biblioteczki,
a z pomocy naukowych tylko mapa

Otwarcie nowej szkoły 20 listopada 1966 r.

stopnia I i II” w wynajętym Rok 1966. Nowa szkoła.
budynku na Czekaju. Tak
zaczyna się historia Szkoły
Podstawowej nr 2 w Bratkowicach. Pierwszą nauczycielką była Eugenia Szubówna. Po zakończeniu
pierwszej wojny światowej i
odrodzeniu Niepodległej
Polski, szkołę rozbudowano. W 1920 roku na gruntach wykupionych od J.
Pado wybudowano budynek
drewniany o dwóch klasach
i dwóch mieszkaniach dla
nauczycieli. Pan Kurator
Okręgu Szkolnego Lwowskiego rozporządzeniem z
dnia 15 marca 1927 r. wyznaczył dla Publicznej Szkoły Powszechnej w Bratkowicach „Czekaj” stopień organizacyjny jako dwuklasowej.
Początki były trudne i biedne: „licha Polski. Nie brakowało jedynie wielkiefrekwencja na zajęciach spowodowana go zaangażowania nauczycieli prowa-

dzących edukację wśród najmłodszego pokolenia bratkowiczan.
Aby przypomnieć ten jubileusz, oddać szacunek tym, którzy postanowili
zbudować szkołę, pracowali w niej
przez dziesiątki lat i tym wszystkim,
którzy w „dwójce” stawiali swoje pierwsze kroki w świat wiedzy, Dyrekcja
szkoły, Grono Pedagogów i Rada Rodziców postanowili zorganizować uroczyste obchody w dniu 5 czerwca 2011
roku.
Dzień był piękny, bardzo słoneczny i gorący. Obchody rozpoczęła o godzinie 11.00 uroczysta Msza św. Dyrektor szkoły p. Barbara WasilewskaNaróg powitała w progach kościoła zaproszonych gości: wójta gminy Świlcza – p. Wojciecha Wdowika, przedstawiciela Kuratorium Oświaty – starszego wizytatora p. Marka Soję, prezesa TMZB p. Tadeusza Piętę, przewodniczącego ZNP w Świlczy p. Janusza Bilińskiego, ks. Andrzeja Cyprysia, proboszcza parafii bratkowic-

(ciąg dalszy na str. 14)
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(ciąg dalszy ze str. 13)
kiej ks. Józefa Książka, księży Rafała
Głowackiego i Bogusława Grendysę,
radnych gminy Świlcza pod przewod-
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artystyczną poświęconą patronowi
szkoły – błogosławionemu Janowi
Pawłowi II, przygotowaną przez panie
Bogumiłę Majkę, Elżbietę Borciuch i
Katarzynę Ciołko.

1968 r., kl. I z wychowacą Józefą Naporą.

nictwem p. Krzysztofa Ciszewskiego,
radnego powiatu p. Kazimierza Wojtona, sołtysa p. Ryszarda Franczyka,
członków Rady Sołeckiej wsi Bratkowice, prezesa RESTOLU p. Krzysztofa Trzeciaka, przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich p. Marię Nowożeńską, dyrektorów i nauczycieli szkół
i przedszkoli gminy Świlcza, emerytowanych nauczycieli i byłych dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2. Mszy św.
przewodniczył ksiądz Andrzej Cypryś
– dyrektor Instytutu Jana Pawła II w
Rzeszowie.
Po zakończeniu Mszy św. uczniowie klas IV, V, i VI przedstawili część

Młodym artystom towarzyszyła
Dziewczęca Orkiestra Dęta VI LO i
WDK w Rzeszowie kierowana przez p.
Bronisława Borciucha (składająca się
w dużej części z absolwentek naszej
szkoły). Występy wywołały u widzów
wielkie wzruszenie i gorący aplauz.
Następnie z pompą, w towarzystwie
orkiestry dętej oraz mieszkańców, goście udali się do szkoły. Tam, na dziedzińcu odbyła się oficjalna część uroczystości. Pani Dyrektor w krótkim
wystąpieniu przypomniała historię
szkoły, podkreślając trud i zaangażowanie pokoleń mieszkańców, kolejnych dyrektorów szkół, nauczycieli i
uczniów. Przemawiali też wójt gminy
Świlcza, przedstawiciel Kuratorium
Oświaty, przewodniczący oddziału
ZNP w Świlczy, prezes zarządu RESTOLU i przewodniczący Rady Rodziców p. Rafał Zapartek.
Goście dziękowali za pięknie przygotowaną uroczystość, wspominali hi-

Grono pedagogiczne lata 80-te.

2006 r. Nadanie imienia szkole Jana Pawła II – przemawia Dyrektor Barbara Wasilewska-Naróg.

storię szkoły, życzyli wielu osiągnięć i
wielu jeszcze pięknych jubileuszy. Całość uświetniła muzyka w wykonaniu
Dziewczęcej Orkiestry Dętej.
Obchody 100-lecia zwieńczył uroczysty obiad, podczas którego goście
otrzymali upominki w postaci pamiątkowych medali, folderów prezentujących historię i osiągnięcia szkoły. Goście zwiedzili szkołę, ze szczególnym
zainteresowaniem oglądali pamiątki
zgromadzone w szkolnej i regionalnej
izbie pamięci oraz dokonywali wpisów
do Księgi Pamiątkowej.
Ten piękny jubileusz otrzymał
godną oprawę. Zostanie na długo w naszej pamięci.
Iwona Spychała
Bogumiła Majka
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Cz³owiek nie jest tylko sprawc¹ swoich czynów, ale przez
te czyny jest zarazem w jakiœ sposób „twórc¹ siebie samego”.

Kalendarium
najwa¿niejszych wydarzeñ
(z życia Szkoły Nr 2 w Bratkowicach)
• Rok 1911/12 Utworzenie w wynajętym budynku klasy eksponowanej
stopnia I i II na Czekaju.
• Listopad 1914 – do wrzesień 1915 I
wojna światowa, zawieszenie zajęć
szkolnych.
Burza wojenna – przemarsz wojsk
przez wioskę, zajęcie domów i budynków szkolnych na kwatery wojskowe.
• Rok szkolny 1920/21 Wybudowanie
na koszt Gminy drewnianego budynku szkolnego o dwóch salach lekcyjnych.
• 25 marca 1925 święto sadzenia drzewek – zasadzono około 20 drzewek
owocowych.
• Marzec 1926 – wybuchła epidemia
szkarlatyny. Kilkoro dzieci zmarło.
• 15 marca 1927 Kurator Okręgu
Szkolnego Lwowskiego rozporządzeniem L.I N.2250 wyznaczył dla
Publicznej Szkoły Powszechnej w
Bratkowicach „Czekaj” stopień organizacyjny jako dwuklasowej, z ważnością od 1 września 1927 r.
Szkołę wyłączono spod wspólnego
kierownictwa.
• 10 listopada 1928 Uroczyste obchody 10-lecia Niepodległej Polski.
Udział w nabożeństwie w kościele i
zorganizowania poranku słownomuzycznego.
• Zima 1928/29 W lutym zawieszono
zajęcia na trzy tygodnie ze względu
na silne mrozy nawet do -400. Wymarzło 6 drzew owocowych.
• 1 maja 1929 Szkoła otrzymała biblioteczkę liczącą 20 książek.
• Lipiec 1929 – wybory do Rady
Szkolnej Miejscowej.
Delegatem Szkoły był Pan Jan Lachcik.
• 1933/34 Nowa organizacja roku
szkolnego. Podział na 4 okresy.
• Listopad 1933 Uroczyste obchody

15-lecie Niepodległej Polski.
• 18 maja 1935 Udział w nabożeństwie
żałobnym po śmierci Marszałka Józefa Piłsudzkiego.
• Rok 1936/37 Wybuch epidemii czerwonki. Zawieszono zajęcia, aby przeprowadzić dezynfekcję.
• Rok 1937/38 Zbudowano ogrodzenie szkoły.
• Wrzesień 1939 Wybuch II wojny
światowej – zawieszenie zajęć.
• 12 listopada 1939 Podjęcie nauki.
Zakazano lekcji historii i geografii.
Ściągnięto od dzieci i nauczycieli
podręczniki do historii i geografii i
odstawiono je do Zarządu Gminy.
• 19 czerwca 1940 wprowadzono nowe
pieczątki urzędowe – dwujęzyczne.
• 1940 utworzono szkoły polskie, niemieckie i ukraińskie.
• 1940 brak podręczników do nauki.
Dzieci uczą się z broszur (miesięcznik „Stern”). Nauka odbywa się według wytycznych z 27 lutego 1940.
W szkołach dwuklasowych obowiązywał system dwuroczności kl. III i
IV.
• 1940 Zakaz odmawiania ostatniej
strofy modlitwy przed nauką: „Królowo Korony Polskiej módl się za
nami”
• 13 czerwca 1940 wprowadzono nowe
pieczątki urzędowe z dwujęzycznymi napisami. U góry w języku niemieckim, u dołu w języku polskim.
• XII 1940 Zlikwidowanie biblioteki
szkolnej. Książki odstawiono do inspektoratu Szkolnego w Rzeszowie.
• 18 grudnia 1940 – 12 lutego 1941
Przerwanie nauki z powodu silnych
mrozów i braku opału.
• I 1941 Intensywne opady i mróz do 300.
• 16 IV – 21 IV – szkoła nieczynna z
powodu zajęcia budynku przez wojsko niemieckie.

• 5 – 15 maja 1941 zajęcia szkolne zawieszone z powodu spisu gospodarstw, do którego władze niemieckie wyznaczyły nauczycieli tej szkoły. Spisano 270 gospodarstw z Czekaja.
• XII 1941 – tyfus plamisty na Dąbrach. Naukę przerwano do III 1942.
• IX 1942 gruntowny remont szkoły:
ścian od strony północnej, pieca, dachu.
• Wiosna 1943 – Założono kwietniki
dookoła budynku.
• Jesień 1943 – przeprowadzono zbiór
roślin leczniczych: skrzyp, krwawnik, perz, żołędzie, kasztany.
• Listopad 1943 – epidemia świnki.
• Noc z 2 na 3 sierpnia 1944 – Szkoła
znalazła się w zasięgu działania pocisków w wyniku starcia żołnierzy
radzieckich i niemieckich. Mnóstwo
matek z dziećmi nocowało w piwnicy szkoły. Rankiem 3 sierpnia wkroczyło wojsko rosyjskie.
• 1944/45 przywrócono w szkole historię i geografię.
• 1945/46 Zmiany organizacyjne
szkół. Zarządzeniem ministra oświaty wprowadzono jednolity system
nauczania z klasami jednorocznymi.
Nauczanie staje się obowiązkowe. W
szkole wprowadza się V-ty oddział.
• XII 1946 Po raz pierwszy urządzono dla dzieci Św. Mikołaja. Dzieci
otrzymały podarunki.
Przekazano kwotę 550 zł na odbudowę Stolicy.
• 26 IV 1947 Dzień Święta Lasu. Po
nabożeństwie społeczność szkolna
razem z młodzieżą ze szkoły nr 1 i nr
3 udała się ze śpiewem do lasu, gdzie
wysłuchała przemówienia miejscowego leśniczego.
• 4 V Święto Oświaty. Odbył się po(ciąg dalszy na str. 16)

16

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 20/2011

(ciąg dalszy ze str. 15)

•
•

•
•

•

•

•
•

ranek oraz zbiórka uliczna na bibliotekę szkolną. Zakupiono 8 książek.
22 V klasa IV i V wyjechała na wycieczkę do Rzeszowa.
Rok 1947/48 Msza w kościele, dożywianie – wszystkie dzieci, Św. Mikołaj – prezenty, uruchomiono
szkolne koło PCK. Konkurs czystości – premia dla 15 uczniów. Święto
Lasu: nabożeństwo, spotkanie z Leśniczym. Święto oświaty, akademia
– znaczenie święta 1 Maja.
VI – obchody Święta Morza
Rok 1948/49 Wprowadzenie 6 – tej
klasy.
Działają w szkole następujące organizacje: PCK, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Towarzystwo
Przyjaźni Żołnierza, Komitet Odbudowy Warszawy.
Na skutek zarządzenia Ministra
Oświaty odbył się pod koniec roku
szkolnego egzamin końcowy
uczniów kl. V z języka polskiego i
rachunku składający się z części pisemnej i ustnej. Tematy w zamkniętych kopertach. Wynik na ogół dobry.
1949/50 Liczba dzieci 135. Msza w
kościele. Uruchomiono bibliotekę
dla dorosłych. Wycieczka kl. 3-6 do
Muzeum w Łańcucie. Rozpoczęcie
roku (nie ma Mszy tylko Poranek
Szkolny).
1950/51 TPPR, PCK, Szkolne Koło
Odbudowy Stolicy, Koło Obrońców
Pokoju. Wycieczka klas III-VI do
Rzeszowa. Zakupiono 18 nowych
ławek (dzięki wysiłkowi Komitetu
Rodzicielskiego i przew. Henryka
Świdra).
1951/52 Kradzież księgozbioru.
1952/53 Wydział Oświaty Ofiarował dla szkoły połowę baraku poniemieckiego przeznaczając je na 2
następne sale.
Rozbiórkę, przewiezienie i montaż
wykonali członkowie Komitetu Rodzicielskiego: Henryk Świder, Władysław Czapka, Henryk Książek,
Władysław Wdowik – pracowali z
pełnym poświęceniem.

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Wydział Oświaty daje nowe ławki,
szafy, tablice i krzesła.
1953/54 Nauka odbywa się już w 4
salach.
1954/55 Jest 7 oddziałów.
1955/56 Mrozy -330. Zawieszono
zajęcia 11-20 II
Komitet budowy Szkoły urządził 2
festyny, z których dochód przeznaczony był na zakup parceli sąsiadującej ze szkołą.
1959 – 22 XII elektryfikacja wsi –
szkoła otrzymała światło elektryczne
1960/61 od 1 IX nauka religii została wyeliminowana ze szkoły i odbywa się w punkcie katechetycznym.
Wycieczka do Krakowa.
1961/62 W związku z mającą się budować szkołą rozebrano barak,
gdzie mieścił się 2 sale lekcyjne i
wynajęto je w domu ob. Jana Dzika.
1962/63 W październiku Komitet
Budowy Szkoły uzyskał pozwolenie
na rozpoczęcie budowy szkoły.
Budowano z entuzjazmem aż do
pierwszych dni grudnia (zrobiono
wszystkie wykopy, przeprowadzono
prace żelbetonowe przy wykopach i
podciągnięto mury).
Kierownik robót – Tomasz Bąk –
dyplomowany magister murarski z
Głogowa.
Ciężka zima (-200) dzieci dokarmiają ptaki.
Budowa szkoły po przerwie zimowej ruszyła w maju.
1963/64 13 IV wznowiono budowę
1964/65 Wykończono sufity na całym budynku oraz przykryto papą
część dachu, wykonano prace blacharskie, wprawiono okna.
1965/66 Nauka odbywa się w trudnych warunkach, gdyż 2 sale dzierżawi się u ob. Mieczysława Pięty
20 listopada 1966 otwarcie nowej
szkoły.
1967/68 Po raz pierwszy szkoła jest
ośmioklasowa, 162 – dzieci.
1973 Nastąpiła zmiana administracyjna i likwidacja powiatów. Bratkowice weszły w skład gminy Mrowla.
1977 r. Powstanie Oddziału Przedszkolnego. Pierwszy nabór liczył 26

osób.
• 1981 Stan wojenny w kraju. Zawieszono zajęcia od 13 grudnia do 4
stycznia.
• 1990 Przywrócenie religii w szkole.
• Wielki Festyn. Dochód przeznaczamy na pierwsze komputery w liczbie 3.
• 1997 Wymiana wszystkich okien.
• 1998 Przebudowa boisk sportowych.
• Styczeń 1999 Początek rozbudowy
szkoły. Dobudowano skrzydło z 4
salami dydaktycznymi. Zakończenie prac 2002 r.
• 1999 Reforma edukacji: sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie
gimnazja.
• 2000 wymiana dachu szkoły.
• 2006 wykonanie termomodernizacji szkoły i elewacji zewnętrznej budynku.
• 18 maja 2006 r. – nadanie szkole
imienia Jana Pawła II.

Od roku 1911 szkołą
kolejno kierowali:
Marian Żychiewicz – kierownik Szkoły
Głównej 1911-1923
Jan Urban – kierownik Szkoły Głównej1923-1927
Kazimiera Lewandowska – 1927
Anna Onufreyczykowa – 1928-1929
Maria Królikowska – 1929-1930
Felicja Brzuzówna – 1930-1940
p. Chodorowski – III 1940-IX 1940
Ludwik Prawdziuk – IX 1940-1943
Felicja Bobolowa – 1943 – 31.12.1966
Teresa Lachcik – 1967-1968
Franciszek Musiałek – 1968-1978
Władysława Musiałek – 1978-1981
Katarzyna Kwoka – 1981-1984
Grażyna Kowalska – 1984-1988
Bogumił Ciołko – 1988-1996
Barbara Wasilewska-Naróg od 1996 do
chwili obecnej
Przygotowano w oparciu
o publikację „Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. Jana Pawła II
w Bratkowicach” , 5 czerwca 2011 r.,
autorstwa p. Barbary
Wasilewskiej-Naróg

Nie bójcie siê s³aboœci cz³owieka ani jego wielkoœci!
Cz³owiek zawsze jest wielkim, tak¿e w s³aboœci.
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Szlachetne zdrowie
Zakres współczesnych zagrożeń wartości zdrowia jest bardzo szeroki. W kontekście zagrożeń zdrowotnych szczególne
zainteresowanie budzą praktyki żywieniowe, styl życia i zachowania zdrowotne.
Przedstawione zagadnienie pozwoli przybliżyć istnienie
dużej liczby problemów związanych z wymiarem ludzkiego chorowania, mających źródło w różnych zagrożeniach.

Zewnêtrzne (egzogenne)
uwarunkowania zagro¿eñ zdrowia
Zdrowie jednostki i populacji uwarunkowane jest wieloma
czynnikami, które można podzielić na trzy podstawowe grupy:
1. Zagrożenia zewnętrzne (środowisko);
2. Zagrożenia wewnętrzne (indywidualne);
3. Styl życia i zachowania zdrowotne.
Zagrożenia są to sytuacje, zjawiska lub zdarzenia niebezpieczne dla zdrowia lub życia człowieka. Mogą one mieć związek ze środowiskiem naturalnym, przyrodą (np. zjawiska atmosferyczne, zwierzęta, rośliny), środowiskiem tworzonym
przez człowieka i urządzeniami (np. ruch drogowy, hałas, wyposażenie pomieszczeń, urządzenia elektryczne), klęskami
żywiołowymi oraz zachowaniami i działaniami samych ludzi.
W ostatnich latach, zagrożenia zdrowia łączą się także z
procesem transformacji ustrojowej w Polsce i obejmują ważne
dla zdrowia psychicznego obszary bezpieczeństwa i świadczeń
socjalnych. Narastają patologiczne zjawiska społeczne, jak bez-

Człowiek ponosi poważną odpowiedzialność za ochronę środowiska
naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń.

robocie, bezdomność, rozszerzanie się sfer ubóstwa, przestępczość zorganizowana itp. Zagraża to dynamicznemu rozwojowi państwa, jest źródłem różnych trudności ekonomicznych i
społecznych, obniża się wyraźnie jakość życia wielu ludzi.
Jednym z najważniejszych zadań przed jakim stanęła cywilizacja współczesna jest ochrona środowiska. Zagrożenia ekologiczne i cywilizacyjne, to nade wszystko zagrożenia płynące z
atmosfery, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody
oraz zanieczyszczenie gleby. W 100 gramach gleby może się
znajdować aż 10 000 różnych gatunków bakterii. Niektóre z
nich występują do trzech kilometrów pod powierzchnią gruntu.
Powietrze pod względem różnych zanieczyszczeń dorównuje
glebie. Unoszą się w nim nie tylko pyłki, zarodniki i nasionka,
ale także tysiące różnych drobnoustrojów. Człowiek zanieczysz-
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czając środowisko dokonuje także skażenia wód, a tym samym upośledza procesy
samooczyszczania, jakie mają miejsce w
naturalnych środowiskach przyrodniczych.
Kluczową rolę w zagrożeniach ekologicznych, odgrywa ogólny charakter gospodarki. Nowoczesny przemysł, wytwarzający zarówno produkty, jak i odpady trujące,
transport samochodowy, rolnictwo z nawozami sztucznymi są bardzo szkodliwe i niszczące środowisko, a tym samym stwarzają zagrożenie dla ludzi.
Przykłady rodzajów substancji zanieczyszczających otoczenie człowieka można by mnożyć, istotne jest jednak to, że przeważnie na organizm ludzki działa jednocześnie nie jeden, ale
wiele szkodliwych czynników.
Pomimo wspaniałych odkryć medycyny do tych naturalnych
zagrożeń, należy zaliczyć również choroby zakaźne, wirusowe,
nieuleczalne, nowotworowe, zawały, AIDS itp.
Człowiek ponosi poważną odpowiedzialność za ochronę
środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Zagro¿enia œrodowiskowe zwi¹zane
z rozwojem i postêpem technicznym
Trzeba podkreślić, że wśród nowych zagrożeń cywilizacyjnych wymienia się negatywne oddziaływanie telewizji,
komputerów i Internetu.
Do zagrożeń płynących z komputera zalicza się:
1) gry komputerowe, które zacierają granicę między fantazją
i fikcją a rzeczywistością, nadmierne korzystanie z sieci prowadzi do uzależnień psychicznych, osłabia reakcje na bodźce zewnętrzne, prowadzi do częstych zmian nastrojów, od
euforii do przygnębienia i odwrotnie, brak kontroli nad podawanymi informacjami;
2) przesiadywanie godzinami przed komputerem ma bardzo
zły wpływ na fizyczną i psychiczną kondycję dzieci, zagrożony jest wzrok, kręgosłup, system nerwowy, następuje osłabienie więzi rodzinnych, niezdolność do nawiązywania pogłębionych stosunków psychicznych i społecznych.
Społeczeństwo powinno być świadome skutków zmian wynikających z rozwoju współczesnej cywilizacji naukowo-technicznej i konkretnej działalności gospodarczej i społecznej
człowieka. Natomiast działania, aby potęgować i chronić zdrowie, muszą być podejmowane w wielu obszarach tj. w rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym, miejscu zamieszkania.

Zagro¿enia w œrodowisku rodzinnym
Refleksję nad znaczeniem rodziny w wychowaniu należy
rozpocząć od odwołania się do najpiękniejszych ludzkich
skojarzeń, doświadczeń, uczuć, ciepła i pokoju, jakie w nas
budzi się na samo słowo „dom rodzinny”.
Rodzina jest potencjalnie najważniejszym sojusznikiem
młodego człowieka w kreowaniu właściwych i pozytywnych
zachowań. Ogólnie można przyjąć, że rodzicom zależy na
zdrowiu i prawidłowym rozwoju dziecka i niewielkie jest
prawdopodobieństwo tego, by świadomie uczyli swoje dzieci szkodliwych zachowań ze zdrowego punktu widzenia. Sami
jednak często mają złe przyzwyczajenia, których szkodliwości albo nie rozumieją, albo nie doceniają.
Obraz niebezpieczeństw i zagrożeń jest różnorodny i obszerny. Środki społecznego przekazu formułują bierne po(ciąg dalszy na str. 18)
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(ciąg dalszy ze str. 17)
stawy, zaniku u młodzieży samodzielności myślenia i działania, słabą znajomość kultury i historii, zubożenie słownictwa, co widoczne jest często w prymitywizmie i wulgaryzmie
językowym obserwowanym w szkołach, na uczelniach, w
domach rodzinnych, na ulicy.
Jan Paweł II w swoim nauczaniu wskazywał, że współczesna rodzina jest zagrożona od wewnątrz i zewnątrz. Przynosi to niekorzystne skutki nie tylko człowiekowi, ale także

Innym czynnikiem wewnętrznym sprzyjającym zagrożeniu
zdrowia jest czynnik hormonalny. Obserwacje zachowań człowieka prowadzą do hipotezy, że zaburzenie równowagi hormonalnej, może wywoływać lub zwiększać możliwości powstawania różnych guzów, ale ciągle jeszcze przyczyny tego zaburzenia i jego właściwości są mało znane.
Kolejnym czynnikiem są czynniki immunologiczne (odpornościowe). U osób starszych odporność zmniejsza się, a w związku z tym zwiększa się częstość występowania chorób. Wiele
bezpośrednich czynników rakotwórczych, takich jak tytoń, który
zmniejsza odporność, może wpływać na powstawanie wielu
chorób zagrażających życiu człowieka.
Są również inne czynniki np. stres psychiczny. Liczne badania wykazują, że czynniki psychiczne (emocjonalne, uczuciowe),
wpływają na organizm człowieka. Wiele badań wykazało, że
gniew i lęk może wywołać wiele chorób. Różne konflikty psychiczne mogą być przyczyną choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, chorób serca czy astmy oskrzelowej.

Styl ¿ycia i zachowania prozdrowotne

Troskliwi rodzice mają na uwadze dobro swych dzieci, ich zdrowie i
prawidłowy rozwój.

społeczeństwu, państwu i narodowi, ponieważ właśnie rodzina jest szkołą cnót społecznych. Zdrowa i zintegrowana
rodzina jest najlepszą drogą do odrodzenia społeczeństw.
Konieczne jest, zatem odnowienie podstawowych cnót
rodzinnych, ponieważ to rodzina jest szkołą cnót – miłości,
posłuszeństwa, ofiarności, służenia drugim, grzeczności,
wdzięczności. Istnieje potrzeba skonstruowania takich programów nauczania i wychowania, które dostarczyłyby rodzinie wiedzy na temat zagrożenia oraz jego skutków zdrowotnych i społecznych.
Troskliwi rodzice mają na uwadze dobro swych dzieci,
ich zdrowie i prawidłowy rozwój.

Zagro¿enia indywidualne (endogenne)
Do zagrożeń indywidualnych należy zaliczyć takie czynniki, które działają wewnątrz organizmu i są wewnątrzpochodne.
Należą do nich: czynniki genetyczne, hormony, odporność i
inne czynniki.
Z pewnymi znaczącymi cechami i właściwościami zdrowia
człowiek się rodzi. Dziedziczymy te, które przekazywane są z
pokolenia na pokolenie, za pośrednictwem genów. Natomiast
cechy wrodzone są te, które powstały w czasie życia płodowego
w łonie matki. Człowiek rodzi się z bardziej lub mniej korzystnymi zadatkami albo z wadami, a nawet upośledzeniami. Jak
wiemy współczesna medycyna pozwala na bardzo wczesne zapobieganie i rozpoznawanie, a także na podejmowanie leczenia.

Styl życia to zespół codziennych zachowań, swoistych dla
danej zbiorowości lub jednostki, charakterystyczny „sposób
bycia” odróżniający daną zbiorowość lub jednostkę od innych,
lub inaczej, bardziej lub mniej świadomie przyjmowana strategia życiowa.
Styl życia determinuje zdrowie ludzkie w 53%, wpływ środowiska to 21%, cechy dziedziczne to 16% oraz opieka zdrowotna to 10%.
Styl życia zależy od wielu uwarunkowań, tj. aktywność ruchowa, sprawność i wydolność fizyczna oraz inne ważne elementy. Należy do nich przestrzeganie zasad właściwego odżywiania się, higieniczne relacje pracy i wypoczynku (w tym snu),
umiejętność opanowania stresów, zachowania abstynenckie,
wyzbycie się konfliktowości i agresji w stosunkach z ludźmi na
rzecz postaw spolegliwych i dążności do zgodnego współdziałania, optymizm życiowy wyrażający się stanem zadowolenia i
sztuką cieszenia się życiem. Wybrany niewłaściwy styl życia
prowadzi do wystąpienia chorób układu krążenia, choroby wieńcowej, zawału serca oraz chorób nowotworowych. Są to główne
epidemie współczesnej ludzkości.
Jak wielki jest problem zagrożeń chorobami nowotworowymi w naszym społeczeństwie, postaram się ukazać w następnym artykule niniejszego Kwartalnika.
Joanna Czapka
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Cz³owiek szuka mi³oœci, bo w g³êbi serca wie,
¿e tylko mi³oœæ mo¿e uczyniæ go szczêœliwym.
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Życie bez przygód jest jak wiosna bez kwiatów,
jak niebo bez słońca, jak morze bez fali.
Julian Ejsmond

W POSZUKIWANIU
LEPSZEGO ¯YCIA
Wyjazd za granicę to dla wielu osób bardzo trudna decyzja, gdyż niejednokrotnie towarzyszy mu rozłąka z najbliższą
rodziną i znajomymi. W ostatnim czasie stał się on jednak
bardzo powszechnym sposobem na zarobkowanie pieniędzy i
wskaźnikiem poprawy jakości życia. Wielu mieszkańców Bratkowic zdecydowało się wyjechać na kilka lub kilkanaście lat,
rzadko jednak z myślą o stałym pobycie. Mieli zazwyczaj określony cel np.; poszukiwanie lepszego życia, kupno mieszkania, postawienie domu czy bieżące potrzeby.
Ponad dziewięć lat temu, a dokładnie 26 stycznia 2002 r.
do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wyjechali wraz
z najmłodszym synem państwo Zofia i Stanisław Janasiowe z
Bratkowic (Zastawie). W maju br. przyjechali na I Komunię
św. najstarszej wnuczki Gabrieli, co stało się także okazją do
spotkania, podczas którego podzielili się z nami swoimi przeżyciami za oceanem.
Pamiętam ten dzień – wspomina córka Beata. – Mama
wysłała wniosek o wizę na zwykłej kartce papieru w kratkę, nie
mając dużej nadziei na to, że ją wylosuje. Jednak się udało. Tata
o wszystkim dowiedział się dopiero po fakcie.
Nie ukrywam – wspomina z kolei pani Zofia, – że była to
dla nas bardzo trudna decyzja, z którą zmagaliśmy się około
roku. Chcieliśmy zmienić diametralnie całe nasze życie. Zaryzykowaliśmy. Jechaliśmy niepewni i braliśmy również pod uwagę
to, że możemy zaraz wrócić, chociaż z nadzieją, że będzie lepiej
i że czeka nas życie o innym standardzie. Liczyliśmy, że pod tym
względem coś zyskamy. Wyruszyliśmy do innego, oddalonego o
tysiące km od Polski kraju o odmiennej kulturze, zwyczajach,
obyczajach. Nie znaliśmy języka, nie wiedzieliśmy gdzie możemy się udać w poszukiwaniu pracy, na spacer, czy na zakupy.
Wszystko było nowe i obce, szczególnie dla naszego wówczas
14 letniego syna Michała znającego wówczas jedynie podstawy
języka angielskiego.
Pomimo tego, że jechali do rodziny (rodziców męża pani
Zofii), to mieli jednak mnóstwo obaw i wątpliwości czy to, co
postawili sobie za cel stanie się rzeczywistością.
Przed wyjazdem Pani Zofia pracowała w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli, a pan Stanisław świadczył usługi
leśne. W przetrwaniu trudnych chwil związanych z rozłąką ze
starszymi dziećmi, pozostałą rodziną i znajomymi oraz z dotychczasowym życiem pomagała rodzina. W niedługim czasie
po przyjeździe podjęli legalną pracę. Pani Zofia pracuje w
NORSING-HOL czyli polskim odpowiedniku Domu Spokojnej Starości. Opiekuje się starszymi ludźmi różnych narodowości. W większości są to Amerykanie, ale także Włosi,
Rosjanie i Polacy. Akurat w tej pracy przydaje jej się znajomość języka rosyjskiego. Z podopieczną narodowości rosyjskiej personel nie mógł się porozumieć z wyjątkiem pani Zofii. Owa staruszka czekała często przy windzie witając ja słowami: „o moje sońce priszło ku mnie”. Do pracy dojeżdża oko-

ło 37 kilometrów.
Pan Stanisław jest
mechanikiem samochodów ciężarowych.
Z kolei Michał po
przyjeździe poszedł
Państwo Janasiowe.
do amerykańskiej
szkoły, a teraz pracuje w firmie budowlanej. I jak mówi mama – On się tu czuje jak
u siebie, nie myśli o powrocie.
Państwo Janasiowie nadal posiadają polskie obywatelstwo,
choć mogą się już starać o amerykańskie. Wymóg jest następujący: pięć latach pobytu na zielonej karcie i pozytywnie zdany
egzamin z historii w języku angielskim oraz odpowiednia opłata. Są mieszkańcami małego miasteczka Burbank pod Chicago. W naszej miejscowości – opowiada dalej pani Zofia – nie
ma autobusów. Drogi są tu idealne, nie umywają się do polskich dróg, nie ma w ogóle korków. Na początku obracaliśmy
się w kręgu gdzie było dużo Polonii. Język polski dominował w
sklepie, kościele, a także w biznesie, w sieci dużych supermarketów nazywanych: KIEJ MARU. Polskie szkoły znajdują się
przy parafiach, w których pracują polscy księża. 5 godzin drogi
od nas w DITROIT mieszka nasz rodak ksiądz Mariusz Lis. W
Nowym Yorku jest najwięcej ludzi z Podkarpacia. Była u nas
koleżanka z Polski, bo jeżeli można pomóc, to się pomaga.
Pracować trzeba wszędzie, tu akurat do 67 roku życia. Jeśli
chodzi o aurę, to zima podobna jest do polskiej. Natomiast
latem jest tu bardzo gorąco i wilgotno oraz przechodzą gwałtowne burze.
Swoją decyzję i pobyt w Ameryce podsumowują krótko:
Teraz jest nam znacznie łatwiej i czujemy się swojsko. Życie w
Stanach jest dla nas bezstresowe. Praca, którą mamy pozwala
nam na utrzymanie się na przyzwoitym poziomie. Wyjechaliśmy
z walizkami, a teraz mamy już dom w połowie spłacony i każdy
ma swój samochód.
Pół roku temu przyleciał do nich syn Robert, który na ten
wyjazd czekał aż 8 lat, bo tyle trwała ta procedura. Wymóg
urzędu imigracyjnego był taki, że ma być kawalerem powyżej
25 roku życia. Był w Anglii i zna język. Zdecydowanie bardziej odpowiada mu praca w Stanach. Pracuje teraz w fabryce,
zrobił prawo jazdy.
W przyszłym roku państwo Janasiowie obchodzić będą
35-lecie pożycia małżeńskiego. Do Polski ponownie planują
przyjechać za dwa lata na Pierwszą Komunię św. wnuczki Julii.
Los jak widać na przykładzie państwa Janasiów rzuca ludzi w różne strony świata. Czasem bywa zdawać by się mogło
nieprzychylny. Wszystkie trudności jednak można pokonać
jeśli ludzie tworząc rodzinę dbają o nią i w niej trwają.
Beata Krupa, Tomasz Smolik
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Matka Bo¿a z Lourdes
Czêœæ II
Ukazanie siê Matki Bo¿ej
w Grocie Massabielle
W skalistym otworze, w owalnym
obramowaniu stała nadzwyczaj piękna
Postać kobieca w całości otoczona aureolą niezwykłego światła, nie dającego
się porównać z innym światłem. Jasność
słoneczna była niczym przy jasności,
która płynęła od tej Postaci. Bernadetta
wpatrując się w skalisty otwór zobaczyła wysmukłą Postać średniego wzrostu.
Piękność i młodość tej Postaci przekonywała, że są one nieprzemijające i wieczyste. Zdawać się mogło, że były połączeniem wdzięku najczystszej dziewicy
z poważną, nieskończenie wyrozumiałą,
bezgraniczną dobrocią matki i monarszym majestatem królowej. Postać była

czonych na łańcuszek lśniący złotem
zbóż.
Bernadetta patrząc na tę Postać oniemiała z zachwytu, chwyciła różaniec i
ujrzała, że Pani stojąc przed nią też przesuwa mleczne paciorki w palcach na
swym różańcu. Postać wpatrując się w
Bernadettę łaskawym i pełnym dobroci ruchem dłoni uczyniła znak krzyża,
a już ośmielona Bernadetta znak krzyża powtórzyła szepcąc pokornie „Wierzę w Boga...”, „Zdrowaś Maryjo łaski
pełna...”. Przy ostatnich słowach tej modlitwy Postać zniknęła.
Rodzice Bernadetty byli sceptyczni
wobec widzeń ich córki w skalnej Gro-

Grota objawień.

ubrana w skromną, powłóczystą gładką
suknię, śnieżnej białości. Spod brzegu
sukni wychylały się białe, bose stopy
królewskie stojące na skale, a na nich
wiły się gałązki dzikich róż. Białą suknię przepasywała poniżej pasa błękitna
szarfa. Biały welon pokrywał ciemne,
gładko uczesane włosy snujące się po
ramionach ku dołowi sukni. Z tej królewskiej Postaci, z jej rąk splecionych w
modlitewnym geście zwieszał różaniec,
biały jak rząd mlecznych kropel, nawle-

cie. Ale po usilnych prośbach zezwolili
jej tam chodzić. Po niedzielnej Mszy
Św. udała się Bernadetta do Groty wraz
z panią Millet i panną Peyret. Bernadetta przybywszy wcześniej natychmiast
uklękła i zaczęła odmawiać różaniec z
oczami wzniesionymi ku zagłębieniu.
Panie Millet i Peyret podeszły do modlącej się dziewczynki, z której ust wyrwał się radosny okrzyk. Ujrzała cudowną Postać, która pełna niebiańskiej
pogody pochyliła swe oblicze dając

znak, by Bernadetta przybliżyła się. Z
ust Pani usłyszała słowa: „Jeśli tylko
zechcesz przychodź tu przez piętnaście
dni”. Bernadetta odpowiedziała –
„przyrzekam to Pani”. Na te słowa przyrzeczenia Pani odpowiedziała: „A ja
obiecuję Tobie uczynić Cię szczęśliwą,
nie na tym świecie, ale na tamtym”.
Bernadetta na prośbę panny Peyret (która była członkinią Zgromadzenia Dzieci Maryi) zwróciła się do Pani z pytaniem – czy mogłyby obie przychodzić
do Groty przez piętnaście dni? Pani
odpowiedziała: „mogą tu z Tobą przychodzić i one i każdy inny. Pragnę widzieć ludzi w tym miejscu”.
Widzenia Bernadetty z szybkością
błyskawicy rozeszły się po okolicy docierając do jej mieszkańców. Najbardziej szanowany z racji swej wiedzy lekarz z Lourdes – doktor Dozaus, mecenas Dufo i prezes sądu Pougat umówili
się, że przez całe dwa tygodnie będą asystować ekstazom Bernadetty obserwując ją z bliska. Na wiadomość o tym, że
zjawisko nabrało ogromnego rozgłosu
i przyciągało coraz liczniejszych obserwatorów. Na myśl nasuwa się pytanie:
Co na to duchowieństwo w tym czasie
widzeń Bernadetty w Grocie skalnej, jak
zareagowało?
Duchowieństwo postanowiło jak
najstaranniej zbadać wszelkie okoliczności towarzyszące zdarzeniom, które
miały się powtarzać codziennie przez
dwa tygodnie. Ksiądz Pomian – wykładowca katechizmu dzieciom w tej dzielnicy, uczący i Bernadettę, w trzecim
dniu widzeń, w którym tłum ludzi zbierał się do Groty i wiadomość ta dotarła
do niego, postanowił poznać bliżej
dziewczynkę. Rozmawiał z nią dłużej,
egzaminował gruntowniej niż lekcja
tego wymagała i przekonał się, że ma
do czynienia z dzieckiem o małym zasobie wiedzy w sprawach religijnych.
W owym czasie na czele parafii w
Lourdes był proboszcz Peyramale, pięćdziesięcioletni człowiek piastujący
urząd dziekana miasta i gminy Lourdes. W pocerowanej sutannie, w połatanym obuwiu przebiegał ubogie ulice
miasta niosąc wszelaką pomoc biednym, potrzebującym ludziom (aby w
dzisiejszych czasach byli tacy proboszczowie! – przypis Z. Rz.)
Ks. Peyramak patrzył na zachodzące zdarzenia w Grocie skalnej bardzo
rozsądnie. Jako dziekan zabronił podległym sobie kapłanom chodzić do
Groty skalnej i zajmować się tym wydarzeniem. Poprosił parę osób świeckich,
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znanych mu ze swej inteligencji, wykształcenia i dystansu w ocenianiu zdarzeń, aby chodziły do groty skalnej za
każdym razem, gdy będzie Bernadetta.
Osoby te informowały ks. Peyramale o
wszystkim co widziały, same też ciekawe, jakiego jest zdania ks. Proboszcz.
Mówił on, że „trudno tu cokolwiek
twierdzić z całą stanowczością, ale jak
dotąd cudowność tych zjawisk wydaję
mi się bardzo wątpliwa. Jeśli to są cuda,
Bóg sam tak pokieruje sprawą, że nam
wszystko potwierdzi niezbicie”. Stanowczo odmówił chodzenia do Groty
skalnej, a na usilne nalegania ludzi
mówił: „pozostawmy wszystko Opatrzności”, a te rozumne słowa aprobował
jego bezpośredni zwierzchnik – ks. Bp
Laurence z Tarbes.
W kolejnym dniu, wczesnym rankiem zaczęli zbierać się ludzie przed
Grotą skalną oczekując Bernadetty,
która ukazała się wkrótce i uklękła na
zwykłym miejscu. Po rozpoczętej modlitwie, radość opromieniła jej mizerną
twarzyczkę, a Pani zaraz po ukazaniu
odezwała się do niej:
– Bernadetto!
– Jestem – odpowiedziała dziewczynka. Chcę powiedzieć coś wyłącznie dla
ciebie, co tylko ciebie dotyczy i co jest
tajemnicą. Czy przyrzekasz Mi, że nie powtórzysz tego nikomu na świecie?
– Przyrzekam – odpowiedziała dziewczynka. Następnie Pani powiedziała.
– A teraz córeczko moja – idź i powiedz
księżom, że chcę aby Mi tu wzniesiono
kaplicę.
Po tych słowach Pani zniknęła, a
wraz z Nią zniknął z twarzyczki Bernadetty wyraz uniesienia ekstatycznego.
Bernadetta prosto z Groty skalnej
udała się do ks. Proboszcza i powtórzyła mu polecenie Pani, że chce by jej
wzniesiono kaplicę. Ks. Proboszcz głęboko się zamyślił: A jeśli to rzeczywiście
prawda? Bo wszystko jest możliwe, jeśli
Bóg zechce. Następnie zwrócił się do
Bernadetty mówiąc: Jeśli ta Pani, o której mówisz jest królową niebios, to uczynię wszystko, by wznieść Jej kaplicę.
Bernadetta idąc do Groty skalnej na
kolejne widzenie z Panią uklękła na
swym miejscu, wydobyła różaniec i spokojnie zaczęła się modlić. Nagle oczy
jej zabłysły, wzrok nabrał wyrazu bardzo wymownego i ujrzała Panią, która
wprowadziła ją w głąb Groty skalnej wymawiając słowa: Pokuty, pokuty, pokuty, które to słowa powtórzyła i Bernadetta.
W kolejnym spotkaniu, Pani powie-
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działa Bernadetcie tajemnicę, która tylko jej dotyczy i która ma tylko dla siebie zachować. Następnie rzekła do Bernadetty: A teraz idź do źródła, napij się z
niego i obmyj się w nim. Bernadetta za-

osiemnastokrotne ukazanie się Najświętszej Panny w Massabelskiej Grocie i cuda uzdrowień wodą ze Źródła są
bezsprzeczne i postanowił wznieść świątynię na terenie Groty skalnej.

Sanktuarium w Lourdes.

częła szukać owego źródła, ale go nie
znalazła. Obok małej kępki rosnącej
trawy doryny – Bernadetta zaczęła wygrzebywać rękami skalisty piasek, aż
utworzył się dołek głębokości kilku
centymetrów, który nagle zaczął zbytnio wilgotnieć i wypełnił się wodą.
Dziewczynka zaczerpnęła dłonią wodę,
napiła się, a potem obmyła w niej swoją
drobną twarzyczkę, rozpromienioną i
zawsze zwróconą ku zagłębieniu Groty
skalnej dopóki Pani nie zniknęła.
Ludność nurtowała ciekawość kim
jest ta Pani. Pani Millet poprosiła Bernadettę, by ta zapytała Panią o to w czasie widzenia. W czwartek 25 marca
1858 roku Bernadetta w czasie widzenia z Panią trzykrotnie Ją zapytała kim
jest i jakie ma imię. Dopiero za trzecim
razem na ponowne zapytanie, Pani
wzniosła ku niebu swe przeczyste dłonie na znak uwielbienia Boga Najwyższego i równocześnie odpowiedziała: Ja
jestem Niepokalane Poczęcie.
Ze źródła woda zaczęła leczyć ludzi
nieuleczalnie chorych. Sceptycy twierdzili, że uleczenia są krótkotrwałe, a
choroby powrócą do chorych. Biskup z
Tarbes – Laurence powiedział, że będziemy czekać dwa, trzy lata na wyniki
uleczeń wodą ze Źródła.
Wreszcie upłynął trzyletni termin i
w dniu 18 stycznia 1862 roku, bp wydał
werdykt, potwierdzony następnie przez
Ojca Świętego. Kościół orzekł, że

Ks. Bp Laurence z Tarbes niezwłocznie w imieniu Kościoła zakupił całą
skałę Massabelską wraz z otaczającymi
ją terenami. Ofiary na budowę świątyni
zaczęły płynąć szerokim strumieniem.
Bazylikę budowano w szybkim tempie; znakomitemu artyście polskiego
pochodzenia Fabissowi powierzono wykonanie naturalnej wielkości rzeźby z
kanadyjskiego marmuru. Artysta poprosił Bernadettę, aby jak najszczególniej
opisała Panią w swoich widzeniach. Zaproponował jej, aby sama spróbowała
się uśmiechnąć i spojrzeć podobnie jak
Pani. Ks. Proboszcz oświadczył, że nie
będzie to grzechem i Bernadetta zapozowała swoją twarzą wznosząc ku niebu wzrok, złożyła ręce do modlitwy,
wzięła różaniec w dłonie, a w jej oczach,
w całej postaci zarysowało się coś niezwykłego.
Kościół Władczynię Niebios uczcił
uroczystością w dniu 4 kwietnia 1864
roku po ustawieniu Jej posągu, którego
poświęcenia dokonał ks. bp. z Tarbes –
Laurence.
Nie dane było uczestniczyć w tej
Uroczystości dwóm osobom – ks. Proboszczowi Peyramale, powalonego
ciężką chorobą i Bernadetcie, którą
cierpienie przykuło do nędznego szpitalnego łóżka. Oboje słyszeli śpiewy i
modlitwy do Najświętszej Pani, Niepokalanie Poczętej.
Zdzisław Rzepka
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POKAZ EFEKTÓW PRACY UCZNIÓW KLASY I
SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 W BRATKOWICACH
W dniu 8.06.2011 r. w Zespole Szkół
w Bratkowicach miał miejsce pokaz efektów pracy uczniów realizujących III etap
Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Był to
Projekt Edukacyjny współfinansowany
przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowany był on w bieżącym roku
szkolnym w klasie 1 Szkoły Podstawowej nr 1 podczas zajęć obowiązkowych
oraz od 3.01.2011 r. do 20.06.2011 r. w
czasie zajęć dodatkowych.
Podziwiać efekty wspólnej pracy
przybyli: Dyrektor Zespołu Szkół – Joanna Różańska, Wicecedyrektor – Bożena Zwierzyńska – Kret, Dyrektor
Przedszkola w Bratkowicach – Krystyna Kubas, Przewodnicząca Rady Rodziców – Marzena Daniel, nauczyciele i
przedszkolaki z Przedszkola w Bratkowicach, nauczyciele i uczniowie klasy 2
i 3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach, rodzice wszystkich uczniów kla-

sy 1, babcie i dziadkowie oraz rodzeństwo.
Na wstępie zebrani mogli obejrzeć
prezentację multimedialną obrazującą
pracę uczniów podczas realizacji Projek-

tu. Następnie uczniowie klasy 1 pod pokazali widowisko teatralne pt. „W krainie baśni i bajek”, po czym odbyły się
„Popisy Mistrzów” w różnych konku-

rencjach zręcznościowych i sportowych.
W trakcie pokazów miał miejsce poczęstunek przygotowany przez rodziców. Za
udział w Projekcie pierwszoklasiści
otrzymali dyplomy i „Myszki – pacynki”. W końcowej
części pani Dyrektor Zespołu Szkół
podziękowała
wszystkim za piękny „Pokaz efektów
pracy podczas realizacji Projektu”. Z
kolei, pani Dyrektor Przedszkola,
wraz z podziękowaniami, wręczyła
upominki
dla
wszystkich uczniów
klasy 1. Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej
atmosferze.
Realizatorka i koordynatorka
projektu Bogusława Marek
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Przywróciæ pamiêci obraz
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Bratkowicach wraz z wychowawcami w latach:

Uczniowie z nauczycielami. Od
lewej:
Teresa
Lachcik, Stanisław
Bałchan, Felicja
Bobolowa, Emilia
Mielnik, Władysława Bieda.

1961/62

Klasa VI z wychowawcą Katarzyną
Kwoką.

1970/71

Klasa II z wychowawcą Stanisławą
Szczęch.

1982/83
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B³ogos³awiony Patron

dy święta patronalnego odbywały się w
sali gimnastycznej naszego przedszkola.
Część artystyczną uroczystości poprzedziło wystąpienie pani Dyrektor Krystyny Kubas, która powitała zgromadzonych gości, dziękując im za obecność w
tym jakże ważnym dla całej społeczności przedszkola i Bratkowic dniu. Następnie dzieci z grupy V pod opieką nauczycielki mgr Lucyny Trzeciak zaprezentowały program słowno muzyczny
będący hołdem dla Jana Pawła II. Wiersze recytowane przez dzieci poruszyły
zebranych gości, przypominając po raz
kolejny czas pontyfikatu papieża Polaka. Całość wystąpień dzieci wzbogacał
ich śpiew, który na długo wpisał się w
pamięć zebranych.
Uroczystość VII Rocznicy Nadania
Imienia połączona została z Gminnym
Konkursem Plastycznym pt.: „Piękno
naszej Ojczyzny”. Celem konkursu
było: kształtowanie uczuć patriotycz-

Siedem lat temu, 30 maja 2004 roku
w Przedszkolu Publicznym w Bratkowicach obchodziliśmy uroczystość nadania
mu imienia Jana Pawła II. Od tamtej pory

Eucharystii przewodniczył ksiądz
proboszcz Józef Książek, który skierował również słowo do zgromadzonych
pracowników i dzieci. Zwracając się do

W przedszkolu.

wydarzenie to jest na stałe wpisane w kalendarz przedszkolnych uroczystości.
Tegoroczną rocznicę nadania naszemu przedszkolu imienia tak Wielkiego
Polaka przeżywaliśmy szczególnie, bo
przecież od dnia 1 maja 2011 roku o
swoim patronie możemy mówić Błogosławiony. Jak co roku uroczystości poprzedziła Msza św., która odbyła się 26
maja 2011 roku o godzinie 9.30 w naszym kościele parafialnym. Na święto
patronalne naszej placówki przybyli
przedstawiciele władz lokalnych, a także osoby zaangażowane w życie przedszkola – rodzice, dziadkowie i byli pracownicy. Wśród gości obecni byli:
Ksiądz Proboszcz Józef Książek, Pan

Mieczysław Leja, Pan Andrzej Bednarz,
Pan Kazimierz Wojton, Pani Maria Nowożeńska, Pani Maria Stokłosa i Pani
Helena Arendowska.

W kościele parafialnym.

przedszkolaków, przybliżył im postać Jana Pawła
II, jako człowieka wiary,
modlitwy i pracy. Wchodząc w dialog z dziećmi
starał się wyjaśnić im, na
czym polega świętość i jak
należy postępować, aby
zostać świętym, tak jak
nasz patron. Dla uświetnienia liturgii przedszkolaki wraz z opiekunami
przygotowały wezwania
modlitwy wiernych. Ponadto wieloletnia wychowawczyni i pedagog, pani
Helena Arendowska przeczytała Czytanie z Dziejów Apostolskich, oddając
hołd patronowi naszego przedszkola.
Po uroczystej Mszy św. dalsze obcho-

nych, rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem naszego kraju oraz
nabywanie poczucia przynależności narodowej. W konkursie wyróżniona została Julia Przywara z naszego przedszkola.
W niedzielę, 29 maja br. przed Mszą
św. o godzinie 11.00 przedszkolaki ponownie zaprezentowały przygotowany
program, tym razem przed szerszą publicznością, znów poruszając serca zgromadzonych ludzi w parafialnym Kościele.
Po raz kolejny dzieci oddały hołd
swojemu patronowi, który swoim wzorem i przykładem uczy każdego z nas
jak żyć i dążyć do świętości bez względu
na to, czy jest się małym dzieckiem czy
osobą doświadczoną wiekiem.
Karolina Pięta
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Wy jesteœcie przysz³oœci¹ œwiata!
Wy jesteœcie nadziej¹ Koœcio³a! Wy jesteœcie moj¹ nadziej¹!

PIKNIK RODZINNY W „TRÓJCE”
W niedzielne popołudnie 14 czerwca br. na placu obok budynku naszej
szkoły już po raz 7 odbył się Piknik
Rodzinny. Impreza została zorganizowana przez Radę Rodziców, Dyrekcję,
Grono Pedagogiczne oraz Pracowników Administracji i Obsługi SP nr 3 w
Bratkowicach.
Piknik Rodzinny to impreza wielopokoleniowa. Od lat uczestniczą w
niej bowiem całe rodziny (dzieci, rodzice, dziadkowie). Nadmienić tu trzeba, że są to nie tylko mieszkańcy Bratkowic, ale również okolicznych wsi.
Dzieci ze wszystkich klas przygotowały bogaty program artystyczny, na
który złożyły się tańce (ludowe, nowoczesne), piosenki, inscenizacje i wiersze. Występy te dostarczyły wszystkim
zebranym wielu miłych wzruszeń.

Program wzbogaciły też występy zaproszonych na tę uroczystość zespołów
i gości. Wspaniale (zresztą jak każdego roku) w dziesięciu nowoczesnych
układach tanecznych zaprezentował się
Dziecięcy Zespół Taneczny „Koloret”
z Bratkowic. Po raz drugi gościli też u
nas członkowie Zespołu Ludowego z
Jasionki – „Jasiołczanie”. W ich wykonaniu mogliśmy wysłuchać pięknych przyśpiewek ludowych. Nie
pierwszy już raz gościła też u nas młoda i bardzo zdolna mieszkanka Mrow(ciąg dalszy na str. 26)
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(ciąg dalszy ze str. 25)
li – Aleksandra Oparowska, która zaśpiewała kilka pięknych piosenek. Na
harmonijce ustnej zagrał pan Wojciech
Błażej. Publiczność gromkimi brawami nagrodziła wykonawców. Wszystkim Im bardzo dziękujemy za gościnny występ!
Ważnym punktem imprezy były też
konkursy z udziałem dzieci i rodziców,
które dostarczyły zawodnikom, a także kibicom wiele radości i dobrej zabawy. W czasie trwania pikniku można było skorzystać z małej gastronomii przygotowanej przez rodziców
(karkówka i kiełbaski z grilla, zapiekanki, ciasto, galaretki itp.)
Wieczorem rozpoczęła się zabawa
taneczna dla dzieci, a po niej miała
miejsce zabawa dla rodziców, którzy
przy dźwiękach muzyki bawili się do
późnych godzin nocnych tym bardziej,
że pogoda w tym dniu była dla nas niezwykle łaskawa.
Lucyna Krzanicka

Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bratkowicach składają serdeczne podziękowanie prywatnym osobom i firmom, które wsparły nas
w organizacji pikniku przekazując na ten
cel środki, gadżety i towar.
Naszą imprezę sponsorowali:
– Bożena i Tomasz Lis Firma (Tom-Res)
– Stanisław Grędysa
– Bożena i Adam Sawka
– Pan Krzysztof Ciszewski
– Państwo Elżbieta i Roman Witowie
– Pan Józef Orzech Bratkowice
– Państwo Maria i Robert Nowożeńscy
– Pan Paweł Kwoka
– Pan Kazimierz Wojton Firma „Kruszgeo” Czarna
– Państowo Zofia i Ryszard Lis
– Państwo Daniel i Wiolleta Przywara
– Państwu Elżbieta i Grzegorz Skrabucha
– Państwo Katarzyna i Grzegorz Płatek
– Państwo Józef i Renata Styka
– Państwo Zuzanna i Jan Zagrodnik
– Państwo Małgorzata i Adam Lis
– Pan Zbigniew Lis Mrowla
– Pan Piotr Salach Firma „Salach”

– Firma „Restol”
– Firma „Long-Phung” Alicja Celek i
Nguyen Thanh Yen
– Firma „Dominio” Pan Ryszard Witowski
– Delikatesy Centrum w Bratkowicach
– Delikatesy Centrum w Rzeszowie
– Zakład mięsny „Dobrowolscy” Wadowice Górne
– Hurtownia „Resgraph”
– Hurtownia „Ania”
– Hurtownia „Misiek”
– Firma „KORAL”
– Piekarnia w Trzcianie Pan Grzegorz
Bednarz
– Pan Bernard Dworak – leśniczy oraz
Nadleśnictwo Głogów Młp.
– Firma Nestle Rzeszów
– Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej
– Pan Paweł Wojturski
– Sklep „Real” Rzeszów
Głęboko wierzymy, że okazana siła
serc i przyjazne dłonie, będą nas wspierać w dalszej pracy dla dobra dzieci.
Dziękujemy!
Janina Gaweł

Niech nas opromienia
Jedną z form wdzięczności w wymiarze duchowym za dar
beatyfikacji Jana Pawła II, jaka zaistniała w naszej parafii z
inicjatywy ks. Proboszcza Józefa Książka, jest perygrynacja
obrazu Bożego Miłosierdzia.
Rozpoczęła się ona w niedzielę, 22 maja 2011r. po Mszy
św. o godz. 11.00, przekazaniem obrazu rodzinie zamieszkałej pod nr 1 w Bratkowicach /leśniczówka/. Państwo Mirosława i Bernard Dworakowie wraz z dziećmi Kingą, Natalią i
Bartoszem uroczyście przejęli obraz, by następnego dnia przekazać go kolejnej rodzinie.
Obraz namalowany przez krakowską artystkę Dorotę Piwowarską został zakupiony i przywieziony z Łagiewnik przez
ks. Proboszcza. Następnie został przewieziony do Rzymu,
przez naszego rodaka ks. Jacka Lewickiego, uczestniczącego
w uroczystościach beatyfikacyjnych, gdzie poświęcił go Papież Benedykt XVI.
Rodzina państwa Dworaków rozpoczynając wpisy do Księgi
Pamiątkowej towarzyszącej perygrynacji obrazu, posłużyła się
słowami Matki Teresy z Kalkuty:
Nie liczy się wcale wspaniałość twego działania.(...)
Nie to jak wiele uczyniliśmy, ale przede wszystkim to, jak wiele
miłości włożyliśmy w swe czyny.
Tak więc zapatrzmy się w To Oblicze, by nam nigdy Miło-

ści Miłosiernej nie zabrakło. Niech nas opromienia, towarzysząc radościom i smutkom, które wypełniają naszą codzienność.
Redakcja

Ka¿dy znajduje w swoim ¿yciu jakiœ porz¹dek praw i wartoœci,
które trzeba utrzymaæ i obroniæ. Obroniæ dla siebie i innych.

Eucharystia to chleb ludzi wolnych

Boże Ciało, Bratkowice 23 czerwca 2011 r.

Fot. A. Bednarz

Dzieckiem być..

.

VII rocznica nadania imienia JP II Przedszkolu w Bratkowicach
Gminny Konkurs Plastyczny 26.05.2011 r.
Piknik Rodzinny 31.05.2011 r.

Fot. A. Bednarz

Fotogaleria
Prace autorstwa Władysława Kwoczyńskiego
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Artysta wszechstronny
Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki
Leonardo da Vinci
Białe, kartonowe serduszko, satynowa wstążka, a na nich
starannie wykaligrafowane imię.
Takie małe, artystyczne dzieło znajdzie w swoich domach
wielu spośród nas, mieszkających tu, w Bratkowicach. Przeglądając albumy, pudełka i szuflady zawierające pamiątki ważnych wydarzeń z życia, napotkamy z pewnością te „pierwszokomunijne rekwizyty” wzbogacające oprawę tego ważnego
dnia. Wszystko wtedy było takie białe i czyste.
Dziś już może dorośli: Karol, Agnieszka, Piotr, Patrycja...
i wielu innych, przypominają sobie, jak wtedy, po wejściu do
kościoła ich uradowane dziecięce oczy z niecierpliwością poszukiwały swojego imienia, mówiąc nawzajem do siebie: Jestem! Jestem!
Na przestrzeni lat wykaligrafował tych imion wiele. I co
ważne, robił to pięknie i z sercem.
Gościmy dziś, w naszej Fotogalerii cichego autora tamtych pamiątek. Jest nim Władysław Kwoczyński – artysta
wszechstronny, który na takie miano z pewnością zasługuje.
Urodził się w Bratkowicach w roku 1951 i mieszka tu do dziś.
Znany od lat w naszym środowisku, zapisał się i zapisuje
na kartach historii Bratkowic jako ten, który nie szczędząc
czasu i talentu, realizuje swoje rozliczne pomysły po to, by
Bratkowice stawały się coraz piękniejsze. Należy do tych artystów, którzy używając różnych środków i różnorakiej techniki
wciąż niestrudzenie i z pasją tworzy, wydobywając i ukazując
kształt piękna.
Dom artysty to „zagłębie” dzieł sztuki. Znajdziemy tu obrazy malowane farbami olejnymi, akrylowymi, wykonane
kredką, ołówkiem, wypalane na
desce, sklejce, wykonane z kory
drzew i wiele innych ciekawych
form. Przydomowy ogród wyposażył w wiele wręcz bajkowych: domków, kładek, altanek, ławeczek, oczek wodnych,
przystani dla ptaków, wykonując wszystko samodzielnie i wg
własnego projektu. Potrafi na
wiele ciekawych sposobów wyrazić siebie i swoje wnętrze.
Jego prace cieszą oczy bliskiej i dalszej rodziny, przyjaciół i znajomych, których nimi
obdarowuje. Nie brak ich tak- W przydomowym ogrodzie artysty.
że w miejscach użyteczności
publicznej takich jak; kościół parafialny, kaplica, przydrożne
kapliczki, miejsca pamięci, szkoły, przedszkole, Dom Strażaka. Wszędzie tu znajdujemy ślady jego życiowej pasji. Mówią
one o nim wiele, bo sam o sobie niewiele lubi mówić.
Zapytany o artystyczną płaszczyznę jego życia odpowiada:
– Od dziecięcych lat każdą wolną chwilę wykorzystywałem na
rysowanie. Jakaś siła wciąż nakazywała mi sięgać po ołówek.
Podpatrywałem wówczas też mojego starszego brata Tadeusza,

który ukończył Liceum Plastyczne w Sędziszowie, a potem ASP
w Poznaniu. Nanosił mi różne poprawki, uczył zachowania proporcji, właściwego używania kolorów. Od wielu już lat mieszka
na stałe w Grecji. Tęskni za Polską, więc wysyłam mu od czasu
do czasu jakieś obrazki. Gdy ofiarowuję mu jakiś przez siebie
wykonany prezent mówi mi, chcąc pewnie sprawić mi przyjemność, że uczeń przerósł mistrza, a mnie do mistrza daleko.
Zawsze skromny, bezinteresowny. Nie chce zarabiać na
swojej twórczości. Obdarowywanie sprawia mu radość. Chce
by była to forma odwdzięczania się Temu, który talentem go
obdarzył. Dlatego też bliskie jest mu motto zdobiące wiele
strażackich sztandarów: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
Skarży się jedynie na brak czasu, którego wiele poświęca także
np. na prowadzenie szóstego już tomu kroniki Ochotniczej
Straży Pożarnej, której członkiem jest od 1984 roku. Fascynuje go ta forma zapisywania historii. Te księgi to prawdziwe
rękodzieła zdobione pięknie rysunkami, fotografią i cudną
kaligrafią. Na licznych konkursach zdobywały uznanie w skali ogólnopolskiej. Będą służyć następnym pokoleniom Bratkowiczan.
Pan Władysław lubi oddawać się pisaniu. Jest autorem
monografii rodzinnej wsi pt. „Bratkowice wczoraj i dziś” wydanej w 1996 roku oraz „Parafia rzymsko-katolicka w latach
1934 – 1999”. Od wielu lat zamieszcza swoje artykuły w lokalnej, gminnej prasie, jaką jest kwartalnik „Trzcionka”.
Zajmuje się też projektowaniem różnych emblematów,
proporczyków, stempli, kalendarzy, folderów i statuetek.
Wykonuje ilustracje do książek i czasopism. Jak mówi – W
każdej technice czuję się dobrze
pod warunkiem, że mam temat
i chęć. Wtedy też ogarnia mnie
pasja stworzenia czegoś nowego, realizacji jakiegoś kolejnego pomysłu. Mogę wtedy nie
jeść i nie spać. Uspokaja mnie
to i jednocześnie jest najlepszą
dietą.
W swojej rodzinie (żona
Zofia, dwie córki, syn i pięcioro wnucząt) nasz artysta ma
swoich następców. Córka Monika i wnuczka Gabrysia
odziedziczyły talent po ojcu i
dziadku.
Zabrakłoby miejsca w naszym kwartalniku, gdybyśmy chcieli szczegółowo przedstawić różne formy zaangażowania naszego rodzimego artysty.
Podsumowując, przytoczmy więc jeszcze niektóre z nich zawarte w tzw. Opisie działalności dot. osoby pana Władysława,
który wypełniła treścią pani Joanna Różańska – dyrektor
Zespołu Szkół w Bratkowicach, występując o przyznanie mu
(ciąg dalszy na str. 28)
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(ciąg dalszy ze str. 27)
statuetki Laur Samorządowy podczas tegorocznej gminnej gali.
W dokumencie wyżej wspomnianym czytamy m.in.: Władysław Kwoczyński – społecznik, który posiada niekwestionowane
zasługi na rzecz społeczności lokalnej, przede wszystkim na polu
kultury i sztuki oraz podtrzymywania dziedzictwa narodowego.
• Jako strażak podejmuje inicjatywy podtrzymywania tradycji
strażackich oraz popularyzowania ponad stuletnich dziejów
bratkowickiej straży
• Był jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej
• Współinicjował utworzenie w Bratkowicach Gminnego
Uczniowskiego Klubu Lekkiej Atletyki „Korzeniowski.pl” (członek Zarządu GUKLA)
• Swoim talentem i pracą wspiera szkołę w realizowaniu wielu
projektów m.in. wykonał szereg rysunków i obrazów dokumentujących ginące zawody, pomógł odtworzyć makietę pieca (dymarki) do wytopu żelaza, przekazał wiele eksponatów do izby
pamięci (na rzecz klasopracowni historycznej), zaprojektował
logo szkoły i kalendarz
• Jako radny Rady Gminy Świlcza (2002-2006) podejmował
wiele inicjatyw kulturalnych i oświatowych służących lokalnej
społeczności, organizacjom społecznym, parafii i szkole, m.in.

rozbudowa stadionu, rekultywacja podworskiego parku, ustawienie Krzyża Milenijnego
• Czynnie zaangażował się w odnowienie pomnika grunwaldzkiego w Bratkowicach oraz włączył się w organizację obchodów 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem
• Od wielu lat przygotowuje projekty ołtarzy polowych na procesje Bożego Ciała
• Jest członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Podczas pamiętnej wystawy prac miejscowych artystów
zorganizowanej przez TMZB w czasie Obchodów Grunwaldzkich w Bratkowicach w lipcu 2010 r., mogliśmy podziwiać tę
wszechstronność naszego twórcy. Prezentowane przez niego
prace cieszyły się wielkim uznaniem wśród zwiedzających.
Przedstawiając wówczas zebranym dorobek naszego artysty
komisarz wystawy, pani Małgorzata Nowińska-Zgurska powiedziała m.in.: – Nazywamy go piewcą bratkowickiego krajobrazu i architektury. Na jego obrazach możemy zobaczyć miejsca nam wszystkim znajome i dla nas ważne.(...) Jego wymiarowo największe dzieło (5,5m x 2,2 m) przedstawiające papieża
Jana Pawła II w górach, możemy oglądać w miejscowym Przedszkolu Publicznym noszącym Jego imię.
Opracowała Halina Zawisza

„Jak drzewiej bywało”

Rys. Władysław Kwoczyński
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DZIEÑ BEZ
PRZEMOCY
„Dzień bez przemocy” jest ogólnopolską akcją organizowaną corocznie 6
czerwca. W tym dniu w wielu szkołach
w Polsce odbywają się imprezy i zajęcia,
których celem jest propagowanie życia
bez przemocy.
W Szkole Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach został także zorganizowany
„Dzień bez przemocy”. Celem zajęć przeprowadzonych w tym dniu było integrowanie społeczności szklonej oraz wspólne działanie przeciwko agresji w szkole
i poza nią.
Uczniowie z klas młodszych wzięli
udział w warsztatach integracyjnych
mających na celu przeciwdziałanie agre-

sji w różnych sytuacjach. Dzieci odgrywały scenki obrazujące pozytywne i negatywne zachowania w codziennym
życiu, były zabawy, które pomagały im
pozbyć się złej energii („tunel”, „kosz i
walizka”) oraz uczestniczyły w rozgrywkach sportowych podczas których uczyły się zdrowej rywalizacji i zachowania
fair play.
Dla uczniów klas IV, V, VI zorganizowano ognisko integracyjne w pobliskim lasku. Uczniowie śpiewali piosenki, piekli kiełbaski, bawili się i grali w
piłkę. Niektórzy łowili ryby. Pogoda
dopisała, był piękny słoneczny dzień.
Dopisały też humory biorącym udział w
imprezie.
Cały dzień minął w przyjaznej i serdecznej atmosferze.
Janina Gaweł
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Sprawozdanie z trzyletniej dzia³alnoœci
Komitetu cmentarza w Bratkowicach
W lipcu 2011 roku minie okres trzyletniej działalności Komitetu, wybranego przez proboszcza parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Bratkowicach ks. Józefa
Książka. Wybrani członkowie reprezentowali poszczególne części parafii:
Tadeusz Pięta – Piaski, Marek Woźnica – Czekaj, Stanisław Stec i Zbigniew
Bułatek – Klepak, Tadeusz Rogala –
Sitkówkę, Zdzisław Kołek – Zapole i
Władysław Jucha – Zastawie. W 2008r.
ustalono plan działania związany z
utrzymaniem cmentarza, szczególnie
dotyczący spraw finansowych. W związku z coraz większymi kosztami utrzymania i prowadzenia robót na cmentarzu, komitet ustalił coroczną składkę z
numeru oraz dokonywał zbiórki w formie kwesty na cmentarzu w dniu
Wszystkich Świętych.
Dzięki temu przeprowadzono następujące prace:

Rok 2008:
1. Wykonano nowe alejki z kostki brukowej.
2. Wykonano nowe alejki z płytek betonowych.
3. Nowe oświetlenie cmentarza – 2 słupy elektryczne.
4. Nowe nagłośnienie na słupach elektrycznych.
5. Nowy śmietnik w zachodniej części
cmentarza.
6. Remont rowu od strony południowej.
7. Inne prace porządkowe (koszenie,
sprzątanie itp.).
Na bieżąco dokonywano opłat za
wodę, energię elektryczną, wywóz śmieci oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych do kosiarek.
Na opłacenie robót, komitet w
dniach 9 i 16 listopada 2008 r dokonał
zbiórki funduszy na ww cele.

Rok 2009:
1. Wykonano alejkę z kostki brukowej
(od kaplicy do końca ogrodzenia).
2. Dokonano kapitalnego remontu kaplicy:
– pomalowano ściany wewnątrz i na zewnątrz, dach, dzwonnicę i ławki
– zamontowano w kaplicy cztery figury
aniołów i figurę Jezusa Zmartwychwstałego w ołtarzu głównym
– zamontowano nowy krzyż w prezbiterium
3. Wykonano dalsze oświetlenie cmentarza – 1 słup oświetleniowy w rejonie
pomnika poległych wraz z głośnikiem.
4. Przeprowadzono remont nagłośnienia (nowy wzmacniacz).
5. W kaplicy zamontowano nowe oświetlenie wraz z żarówkami energooszczędnymi.
6. Prowadzono na bieżąco prace związane z utrzymaniem cmentarza: koszenie całoroczne trawy, wywóz śmieci,

Bratkowicki cmentarz.

Trzeba pamiêtaæ o nieustannej wdziêcznoœci za ten dar,
jakim dla cz³owieka jest drugi cz³owiek.
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dokonano zapłaty za energię elektryczną, wodę i wywóz śmieci oraz inne
opłaty eksploatacyjne.

nia nie było chętnych do gospodarzenia na cmentarzu. Komitet przeprowadził ww. roboty łącznie z przygotowa-

Na ich zapłatę komitet dokonał
zbiórkę funduszy w miesiącu październiku i listopadzie oraz w czasie kwesty
na cmentarzu w dniach 1 i 2 listopada
2009 r.

niem cmentarza do święta Wszystkich
Świętych.
W czasie kwesty na cmentarzu zebrano ofiary na pokrycie wykonanych
robót oraz opłatę bieżąca związaną z

utrzymaniem cmentarza. Na 2011 rok
w kasie komitetu pozostała kwota ok.
11 tys. złotych, które będą wykorzystane do utrzymania cmentarza w
roku bieżącym.
Ze względu na różną sytuację rodzinną i zawodową komitet w ww. składzie nie zawsze
mógł realizować swoją powinność. Dlatego widząc potrzebę
uzupełnień w składzie komitetu, wspólnie z ks. Proboszczem
zadecydowano, że decyzje o dalszych sprawach związanych z
utrzymaniem naszego cmentarzem zostaną podjęte w czerwcu 2011 r.
W związku z powyższym
wszystkim członkom komitetu
oraz mieszkańcom Bratkowic,
odwiedzającym nasz cmentarz
oraz firmom i instytucjom, które nas wspierały składam serdeczne podziękowania za prace
poświęcone dla funkcjonowania cmentarza parafialnego oraz ofiary złożone
na jego utrzymanie.
Przewodniczący Komitetu
Tadeusz Pięta

Rok 2010:
1. Wykonano nowa alejkę z
kostki brukowej od pomnika
poległych w kierunku zachodnim cmentarza.
2. Nowy chodnik z płyt betonowych w końcowej części
cmentarza od strony zachodniej (od pastwiska).
3. Nowy chodnik z płytek betonowych.
4. Wycięto stare tuje przy alei
do kaplicy i dokonano nasadzenia nowych kulistych tui oraz
innych krzewów,
5. Wykonano 2 nowe ławki
przy kaplicy.
Z początkiem miesiąca lipca 2010 roku z obowiązków
gospodarza zrezygnował Zbigniew Bułatek. Mimo ogłosze-

Cz³owieka trzeba mierzyæ miar¹ serca.
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Na Twoje s³owo Panie
Seminarium Duchowne jak wiemy,
to nie tylko budynek w którym przebywają młodzi ludzie. Jest to przede
wszystkim miejsce, w którym pragną
oni rozeznać swoje życiowe powołanie,
w tym przypadku do kapłaństwa. Na
początku trzeba rozróżnić seminarium
od zakonu, czy też klasztoru. Seminarium to nie szczelnie zamknięta wspólnota, jak ma to miejsce w przypadku
klasztoru. To miejsce, które posiada
swój klimat, swoje obyczaje i tradycje.
Posiada także swój język i wartości. Gdy
popatrzymy na kleryków, na ich życie,
zachowanie, możne nam się wydawać,
że to jakieś więzienie czy obóz. Jednak
tak nie jest. Ma się tu przed sobą dużo
chwil i czasu. Można tu odczytać, czy
tak naprawdę Bóg powołuje do kapłaństwa. Można odczuć prawdziwego ducha modlitwy, którego często zdarza się
nam gubić w codziennym życiu. Nadto,
w pełni można poznać siebie i swoje
duchowe potrzeby. Pragnę przy tym
wspomnieć jak ważną rolę w życiu duchowym spełnia ojciec duchowny. Jest
to taka osoba w seminarium, która na
mocy swojego urzędu sprawuję opiekę
duchową nad klerykami. Każdy rocznik ma wyznaczonego ojca duchownego do którego musi przyjść raz w miesiącu. Na rozmowach z nim poruszamy
różne tematy, nie tylko duchowne. Ojca
duchownego obowiązuje tajemnica, tak
jak w przypadku spowiednika tajemnica spowiedzi. Pragnę w tym miejscu wymienić osobę ks. Jana Kuliga, który w
2010 r. został skierowany przez księdza biskupa do podjęcia funkcji ojca
duchownego w rzeszowskim seminarium. Wcześniej był on prefektem w
seminarium, a w naszej bratkowickiej
parafii wikariuszem w latach 20012003r.
Spróbuję w kilku zdaniach napisać
jak wygląda nasz dzień. Wstajemy codziennie o godz. 5.30 (z wyjątkiem
czwartku i niedzieli w tych dniach wstajemy o 6.00). Wszyscy gromadzimy się
w kaplicy seminaryjnej o godz. 6.00
gdzie rozpoczynamy dzień porannymi
modlitwami i medytacją. Przedmiotem
medytacji jest Ewangelia z bieżącego
dnia. Następnie o godz. 6.30 uczestniczymy w centralnym punkcie dnia czyli w Eucharystii, z której czerpiemy siły
do dalszej pracy i modlitwy na cały

Seminarzyści.

Kaplica WSD w Rzeszowie.
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dzień. Po Mszy św. gromadzimy się na
refektarzu, czyli jadalni, aby pokrzepić
ciało. Następnie od godz. 8.00-12.20
odbywają się wykłady, na których zgłębiamy naszą wiedzę filozoficzną i teologiczną. O godz. 12.30 gromadzimy się
w kaplicy na rachunku sumienia. Później schodzimy na refektarz na obiad.
Po obiedzie mamy czas wolny, tak aby
wypocząć i rozpocząć punktualnie o
godz. 14.00 studium własne, które polega na przygotowywaniu się na wykłady na dzień następny. Na tym czuwają
księża prefekci, którzy odwiedzają nas
i dopingują do dalszej nauki. Czas studium trwa 2 godz., bo o godz. 16.00 jest
przerwa, która trwa do 16.30 i rozpoczyna się kolejne studium, które trwa
do 17.40, a 5 minut później gromadzimy się w kaplicy na wspólnym nabożeństwie, konferencji lub na swoich wykładówkach, gdzie odbywają się spotkania wychowawcze z księdzem wychowawcą lub ojcem duchownym. O godz.
18.00 gromadzimy się na kolacji, po
której mamy czas wolny. Najczęściej
wykorzystujemy go na modlitwę, spotkania z braćmi oraz na różnych zajęciach sportowych. Mamy bowiem do
dyspozycji halę sportową. O godz. 20.00
w swoich pokojach odbywamy tzw. kwadrans duchowy: czytając w tym czasie
Pismo Św., dokumenty Kościoła oraz
lekturę duchowną. Kwadransem także
rozpoczyna się w seminarium silentium
(czyt. silencjum co z łac. oznacza ciszę
aż do następnego dnia do śniadania).
Następnie o godz. 21.00 gromadzimy
się wspólnie na komplecie czyli modlitwie na zakończenie dnia.
Także w seminarium odbywają się rekolekcje jesienne i wielkopostne, które
trwają tydzień oraz dzień skupienia. Ten
czas przeżywamy w milczeniu. Z tego
planu można wywnioskować jak ważne
jest życie wspólnotowe. Dzięki wspólnocie możemy się wiele nauczyć, wnieść
coś nowego od siebie. W seminarium
ważne są 4 etapy formacji: ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej.
Seminarium to czas 6 letnich studiów filozoficznych i teologicznych,
dzięki którym kandydat do kapłaństwa,
a później kapłan może z pewnym przygotowaniem być posłanym do pracy na
parafii. To niezwykle ważny i trudny
czas przygotowań do wypełnienia swojego życiowego powołania i pewnie niejeden świecki kierunek studiów okazałby się w porównaniu z nimi łatwiejszy
do zrealizowania.
Kleryk Dawid Jucha
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Œladami Karola Wojty³y
Tradycyjnie już dzieciom, które przystąpiły do sakramentu I Komunii Świętej w
bieżącym roku w naszej parafii ksiądz Proboszcz zorganizował pielgrzymko-wycieczkę. 14 maja we wczesnych godzinach porannych wyruszyliśmy dwoma autokarami do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. W intencji
dzieci z naszej parafii ojcowie Bernardyni odprawili Mszę św. w kaplicy Matki
Bożej Kalwaryjskiej, podczas której dzieci ubrane były w swoje komunijne stroje.
Zarówno dzieci jak i rodzice mogli umocnić się Eucharystią w miejscu, z którego
często czerpał nasz Wielki Rodak będąc małym dzieckiem. Tu, kalwaryjskie dróżki
przemierzał będąc dzieckiem, młodzieńcem, księdzem, biskupem i wreszcie będąc
następcą św. Piotra. Uczestnicy pielgrzymki mogli także wysłuchać wykładu na
temat historii powstania Kalwarii Zebrzydowskiej, podziwiać piękno dziedzińca
klasztornego oraz kalwaryjskich dróżek.
Kolejny etap wyjazdu to Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Tam pod przewodnictwem ks. Rafała Głowackiego odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz wysłuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem, opowieści jednej z sióstr zakonnych o życiu św. siostry Faustyny.
Każdy z uczestników pielgrzymki skorzystał z możliwości obejrzenia Krakowa
z wieży widokowej przy Bazylice.
Na koniec wyruszyliśmy na podbój krakowskiego Zoo i gdyby nie ogromna
burza, która przerwała nam zwiedzanie, na pewno spędzilibyśmy tam więcej czasu.
Do domów, pomimo odczuwalnego zmęczenia, dzieci wracały szczęśliwe, ze śpiewem i uśmiechem na ustach...
Józefa Jucha

Kalwaria Zebrzydowska.

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej.
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PRZYJACIELE JÊZYKA NIEMIECKIEGO
Od września roku szkolnego 2010/11 kilkunastu uczniów klasy 3aG uczestniczyło w zajęciach w ramach innowacji z języka niemieckiego prowadzonych przez
nauczyciela języka niemieckiego zatytułowanych „Deutschfreund! – Przyjaciel języka niemieckiego”. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
Celem tych zajęć była chęć podniesienia efektywności nauczania języka niemieckiego, wzbudzenie u uczniów zainteresowania językiem niemieckim, pragnienie uświadomienia uczniom, że język ten jest równie ciekawy, potrzebny i atrakcyjny, co język angielski, preferowany w większości szkół.
Wszystkie podjęte
przy realizacji innowacji działania miały
uczniom ułatwić poznanie języka niemieckiego, a także uprzyjemnić
zapamiętywanie i zrozumienie przekazywanych treści. Uczniowie
chętnie uczestniczyli w
tych zajęciach, poznawali kulturę, literaturę,
geografię i obyczaje krajów niemieckojęzycznych. Warto było poznać elementy gwary młodzieżowej, bawić się przy inscenizacji „Jasia i Małgosi”
braci Grimm, śpiewać kolędy, wykonywać collage na temat krajów niemieckojęzycznych, poznawać życiorysy znanych Niemców. Na ostatnich zajęciach uczniowie
rywalizowali w teście z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
Jedno jest pewne – NAUKA JĘZYKA OBCEGO MOŻE BYĆ PRZYJEMNA. Uczniowie zostali „przyjaciółmi języka niemieckiego” – DEUTSCHFREUNDE!
Dla zainteresowanych podajemy kilka przykładów z gwary młodzieżowej:
affig – śmieszny brandneu – nowy
cool – fajny geil – świetny
Klamotten – ubrania Puppe – dziewczyna
trendy – modny Kohle – pieniądze
Typ – chłopak Power – moc
Depp – głupiec raffen – rozumieć
Karina Rabczak
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Bratkowickie
gospodynie
we Lwowie
Wakacyjny wyjazd do Lwowa zorganizowany został przez przewodniczącą
Koła Gospodyń Wiejskich panią Marię
Nowożeńską. Dla większości członkiń
koła był to pierwszy wyjazd na Ukrainę,
stąd z niecierpliwieniem oczekiwały tego
dnia. Z Bratkowic do Lwowa wyjechaliśmy autokarem o godz. drugiej w nocy. O
godz. 2.30 zatrzymaliśmy się w Rzeszowie by zabrać jeszcze kilka osób i dalej w
kierunku Medyki. Odprawa graniczna i

Grób Marii Konopnickiej.

celna na przejściu granicznym w Medyce, ku naszej uciesze była krótka (ok. 1,2
godz.). Na trasie mijaliśmy kolejne miejscowości i miasteczka, m.in. Mościska,
Gródek Jagielloński i ukraińskie Bratkowice liczące 1312 mieszkańców. Do Lwowa dotarliśmy około godziny ósmej czasu polskiego.
Lwów przywitał nas piękną, słoneczną
pogodą. Wjechaliśmy do tego pięknego,
wielokulturowego miasta ulicą Gródecką, najdłuższą w mieście. Z powodu
licznych remontów drogowych, objazdami dotarliśmy na parking przy Cmentarzu Łyczakowskim, podziwiając po drodze z okien autokaru ten prastary gród.
Mnóstwo tu tramwajów, trolejbusów i
małych busików tzw. marszrutek.
Spacerem po Cmentarzu Łyczakowskim rozpoczęliśmy nasz pobyt we Lwowie. Wędrując cmentarnymi alejkami zatrzymywaliśmy się przy pomnikach i gro-
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bowcach znanych i wybitnych ludzi kultury, nauki, kościoła i polityki z Polski i
Ukrainy, wsłuchując się przy tym w opowieści przewodnika grupy. Ta najstarsza
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Lwowa, który nazywany jest również
Cmentarzem Orląt Lwowskich, gdyż spośród pochowanych tam prawie 3 000 żołnierzy walczących w obronie Lwowa w

Na Cmentarzu Łyczakowskim.

Kolejnym punktem wycieczki był rynek Starego Miasta. Z każdego narożnika rynku wychodzą po dwie ulice. Dookoła niego wznoszą się 44 kamienice
prezentujące wszystkie style od renesansu po modernizm, wśród których na uwagę zasługuje kamienica czarna i królewska. W centralnej części rynku znajduje
się ratusz, który obecnie jest siedzibą
władz Lwowa. W 1998 r. rynek wraz z
całą starówką wpisany został na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacerując historycznymi uliczkami Lwowa
dotarliśmy do Kaplicy Boimów, jedynej
z zachowanych kaplic dawnego cmentarza katedralnego. Wnętrze kaplicy jest
bardzo bogato zdobione ornamentami i
licznymi rzeźbami. To zabytek klasy zerowej. Następny przystanek znajdował się
na Placu Mickiewicza przy pomniku –
kolumnie Adama Mickiewicza wzniesionej przez mieszkańców miasta w 1904r.
Plac Mickiewicza wraz z Aleją Wolności
(Prospektem Swobody) łączy Teatr Opery i Baletu. Jest to serce Lwowa, przepiękny spacerowy trakt. Tu spotykają się

zabytkowa nekropolia Lwowa położona
we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach pośród starego drzewostanu zajmuje powierzchnię ok. 40
hektarów, na której pochowanych jest blisko 300 tys. ludzi. Spoczywają tu m.in.
Maria Konopnicka, Artur Grottger, Seweryn Goszczyński, Gabriela Zapolska,
Władysław Bełza, Stefan Banach, Julian
Konstanty Ordon. Na cmentarzu znajduje się wiele zabytkowych nagrobków i
kaplic. Przemierzając cmentarne alejki
dotarliśmy do Cmentarza Obrońców

Na cmentarzu Orląt.

Kolumna-pomnik
Adama Mickiewicza.

1918-1920, większość to Orlęta, czyli
młodzież szkół średnich i wyższych. Oba
te cmentarze bezpośrednio ze sobą sąsiadują. W czasach komunistycznych cmentarz był zdewastowany. Urządzono tu zakład kamieniarski, wysypisko śmieci i
gruzu. Dopiero po 1989 r. rozpoczęły się
prace restauracyjne. Dzisiaj wygląda pięknie. Tysiące nagrobków zwieńczonych
krzyżami, posadowione w rzędach jeden
koło drugiego. Byliśmy pod wielkim wrażeniem tego ważnego dla Polaków miejsca. Pamiątkowe zdjęcie całej grupy wykonane na cmentarzu będzie zapewne
wspaniałą pamiątką z tego pobytu.

mieszkańcy, by porozmawiać, zagrać w
szachy, pojeździć na rolkach, ochłodzić
się przy fontannie. Przemierzając tę aleję
poczuliśmy wspaniałą atmosferę tego
miejsca. Kilkadziesiąt minut wolnego
czasu wykorzystaliśmy na odpoczynek
właśnie w tym miejscu. Korzystając z okazji wymieniliśmy złotówki na ukraińskie
hrywny. Ostatnim punktem pierwszego
dnia wycieczki był Teatr Opery i Baletu.
Wspaniały budynek Opery Lwowskiej
wybudowany został w latach 1897-1900
wg projektu prof. Zygmunta Gorgolew(ciąg dalszy na str. 36)
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(ciąg dalszy ze str. 35)
skiego. Widownia mieści 1200 osób, a
spektakle odbywają się codziennie. Na
wieczornym spektaklu w tym dniu znalazło się także kilkoro uczestników naszej
wycieczki na czele z przewodniczącą
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w katedrze tej, przed cudownym obrazem
Matki Boskiej Łaskawej śluby lwowskie
złożył król Jan II Kazimierz. W katedrze
znajdują się relikwie świętych: arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i księdza Zygmunta Gorazdowskiego, których beatyfikował Jan Paweł II 26 czerwca 2001

Zabytkowy Rynek w Żółkwi.

Marią Nowożeńską.
Zbliżało się późne popołudnie. Zrobiliśmy jeszcze ostatnie zakupy w hurtowni i autokarem udaliśmy się do oddalonej
o 30 km od Żółkwi. Całodniowe zwiedzanie spowodowało, że zmęczenie odczuliśmy dopiero w autokarze. Po kilkudziesięciu minutach jazdy dotarliśmy do
hotelu. Warunki hotelowe wspaniałe.
Pokoje dwu, trzy i czteroosobowe z klimatyzacją i łazienką. Po obiadokolacji
udaliśmy się na nocny odpoczynek. Niektórzy z nas udali się do centrum Żółkwi
podziwiać jej piękne zabytki.
Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy
ponownie do Lwowa. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Katedry Ormiańskiej pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. XIV wieczna katedra jest jedną z najstarszych i najcenniejszych zabytkowych
kościołów Lwowa. W czasach sowieckich
zamieniona na magazyn. Dopiero w 2001
r. odbyła się tu pierwsza od ponad pięćdziesięciu lat Msza św. Przebywał tu również błogosławiony Jan Paweł II podczas
swojego pobytu we Lwowie. O godz. 10.30
czasu polskiego uczestniczyliśmy we
Mszy św. w Bazylice Archikatedralnej pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Katedrze Łacińskiej). Oprawę Mszy
św. uświetnił chór mieszany z Bytomia.
Polska Katedra we Lwowie jest jednym z
na najstarszych kościołów znajdujących
się przy południowo-wschodnim narożniku lwowskiego rynku. Trójnawowy kościół w stylu gotyckim o długości 67 m i
szerokości 23 m zbudowany został na
przełomie XIV i XV w. 1 kwietnia 1656

Lwowska ulica.

roku we Lwowie. W bocznej kaplicy Matki
Boskiej Częstochowskiej znajdują się relikwie (włosy) błogosławionego Jana
Pawła II. Również tu przechowywany jest
papieski pas i pastorał. Wielu z nas modliło się przy relikwiach błogosławionego Papieża.
Po Mszy św. udaliśmy się na obiad, a
następnie do Katedralnej Cerkwi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego
– metropolii halickiej, która jest położona przy placu św. Jura. Zbudowana w
XVIII wieku świątynia założona jest na
planie krzyża greckiego, z eliptyczną
kopułą po środku i czterema kopułami
nad kaplicami w nawach bocznych. W
jej wnętrzu znajduje się rzeźbiony rokokowy ikonostas oraz cudowna XVIIwieczna ikona Matki Boskiej Trembowelskiej, uratowana przed Turkami
przez bpa Józefa Szumlańskiego i przywieziona do Lwowa w 1673 r. Mieliśmy
to szczęście, że we wnętrzu świątyni
mogliśmy podziwiać wystawioną kopię
Całunu Turyńskiego.
Ostatnim punktem drugiego dnia
wycieczki były ostatnie zakupy i wyjazd
w kierunku granicy w Szeginiach, na
którą dotarliśmy około godz. 18.00.
Kontrola graniczna bardzo krótka, około 1 godz. i jedziemy w kierunku Rzeszowa. Do Bratkowic docieramy na
22.00. Zadowoleni są wszyscy uczestnicy wycieczki, a przewodnicząca Koła
Gospodyń już snuje plany na następną.
Za pomoc w zorganizowaniu tego wyjazdu, słowa podziękowania należą się
pani Alinie i Markowi Kowalowi z Bratkowic, uczestnikom wycieczki i jednocześnie właścicielom autokaru, którym
podróżowaliśmy.
Tekst i fot. Dariusz Jamuła

Pamiątkowe zdjęcie.
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Dwa oblicza
W dniach 24-26 czerwca 2011 r., z
niemal rocznym opóźnieniem spowodowanym zniszczeniami wywołanymi przez
zeszłoroczną powódź, nastąpi otwarcie
Karpackiej Troi – Skansenu Archeologicznego położonego w Trzcinicy, który od
dawna wzbudza zainteresowanie turystów w całej Polsce. (...) – czytamy w zredagowanej na tę okazję informacji prasowej.
Program 3-dniowej imprezy inaugurującej działalność placówki koncentrował się będzie na dwóch głównych wydarzeniach. Pierwszym z nich będzie niezwykłe widowisko plenerowe pt. „Karpacka
Troja – Dwa Oblicza”, które odbędzie się
24 czerwca 2011 r., stanowiące nie tylko
wstęp do działalności obiektu, ale także
do pierwszej edycji festiwalu archeologicznego noszącego nazwę Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza, który
rozpocznie się w sobotę 25 czerwca i potrwa 2 dni.

Ok. 60-minutowy spektakl opowiadał będzie dzieje Karpackiej Troi od momentu powstania na wzgórzu w Trzcinicy
pierwszej osady obronnej, co miało miejsce 4100 lat temu, aż po upadek grodu
słowiańskiego ok. 1030 r. n.e. Połączy on
scenerię górującego nad doliną majdanu
grodziska i znajdujących się u jego stóp
zrekonstruowanych wiosek z początków
epoki brązu i wczesnego średniowiecza, z
inscenizacjami odgrywanymi przez aktorów ubranych w stroje i wyposażonych w
rekwizyty charakterystyczne dla danej
epoki. Odbiór prezentowanego tematu
ma natomiast ułatwić nowoczesna forma spektaklu, na którą złożą się projekcje filmowe, efekty świetlne, pirotechniczne i dźwiękowe.(...)
Następnego dnia po widowisku rozpocznie się 1. Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza – Trzcinica 2011.
Impreza ta będzie jedną z największych
imprez archeologicznych w Polsce, a jej

Krzysztof Plizga – uczestnik Karpackiej
Troji.

dotyczący jego uczestnictwa w Karpackiej Troji znajdujemy na jego blogu:

kolejne odsłony odbywać się będą co
rok.(...) W programie festiwalu znajdą
się m.in. pokazy dawnego rzemiosła, turnieje bojowe i łucznicze, występy taneczne i teatralne oraz koncerty muzyki dawnej, wśród których na szczególną uwagę
zasługuje ok. 1,5 godzinny występ projektu zatytułowanego „Słowiański Mit o
Stworzeniu Świata” stanowiącego połączenie spektaklu i muzyki autorstwa zespołu Percival i Radbora, który odbędzie
się w sobotę wieczorem i dostarczyć ma
odpowiedzi na pytanie o źródła kultury
ludów słowiańskich. Z pewnością wielką
atrakcją będzie także obóz wojów wczesnośredniowiecznych, który na dwa dni
rozbije się na terenie Karpackiej Troi i
pozwoli turystom nie tylko na podglądanie, ale przede wszystkim na czynne
uczestnictwo w swoim życiu. W pierwszej edycji imprezy udział weźmie ponad
200 odtwórców z całej Polski, prezentujących różne aspekty kultury materialnej i duchowej naszych przodków, co
sprawia, że w długi czerwcowy weekend
Karpacka Troja stanie się archeologicznym centrum nie tylko Podkarpacia, ale
całej Polski (...).
***
Od Redakcji:
Powyższy materiał stanowi część informacji prasowej, którą opracował Dawid Iwaniec.
W tym niezwykłym wydarzeniu
uczestniczył również nasz redakcyjny
kolega Krzysztof Plizga. Taki oto wpis

Prawie zwyczajny dzień... Start z własnego łóżka, poranna modlitwa, po niej
parę z przyzwyczajenia wykonywanych
czynności. Obowiązki, umiarkowana
bieganina, miły spacer, telefony...
Pomiędzy tym wszystkim przebija się
pewien niepokój. Lekki... Jak przed
wszystkim, co nieznane, a nastąpi niebawem.
Ostatnie, w pewnym pośpiechu pakowane rzeczy. Mało ich, zbyt mało...
Krótkie rozmowy, niezbyt długa podróż... Zaczęło się.
Wysiadam z samochodu, rozglądam
się wokół. Stoimy na płaskiej łączce,
przed nami kilka już rozbitych namiotów, za nami wysokie wzniesienie, porośnięte drzewami, przez które przebijają
się pokryte gliną ściany grodziska. Lewa
strona – zwykłe domy mieszkalne kontrastują z rekonstrukcjami chat sprzed
wielu stuleci, które widnieją po prawej.
Karpacka Troja wita nas dobrą, póki
co, pogodą. Przystajemy na chwilę, jakby zawieszeni pomiędzy dwoma wymiarami. Krótkie przygotowania. Jutro już
będzie wyglądać inaczej. Wciąż sporo
niepewności krąży w mojej głowie...
Wielkie otwarcie późnym wieczorem,
w piątek 24 czerwca rozpływa się w strugach rzęsistego deszczu. Po godzinnym
opóźnieniu, nie mam już ochoty w nim
uczestniczyć. Wybieram sen. Jakiś...
Drugi dzień zaczyna sie zupełnie inaczej... Tylko modlitwa pozostaje. Zamiast łóżka – słoma w namiocie przyrzucona owczą skórą. A to dopiero po(ciąg dalszy na str. 38)
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czątek. Niebawem wybije 10. Czas więc
otworzyć mały, lniany worek – wehikuł
czasu i wraz z jego zawartością, wyjąć
na te dwa dni kawałek nowego życia. Po
paru minutach wychodzi z namiotu wczesnośredniowieczny pomocnik kowala.
Ubogi strojem, jeszcze uboższy doświadczeniem w nowej roli... Nawet imienia
jeszcze nie mam... Na szczęście wiem kto
mi może pomóc.
Tak oto staję się Bożydarem. Czuję
się w pewnym sensie jak zaraz po przebudzeniu, tyle, że stan ten nieznośnie
wolno mija. Ale mija na szczęście.
Niewiele jest czasu na obserwowanie czegoś poza naszym stanowiskiem i
sąsiednim, zaprzyjaźnionym namiotem...
Za dużo nowego, aby wiele z tego mogło
dotrzeć i zostać zapamiętanym... Wszystko takie inne. Fascynujące. Sam już nie

wiem, czy bardziej mnie dziwią przychodzący do naszego niewysokiego stolika z
ekspozycją prac Bożymira (kowala, którego pomocnikiem jestem) grupki widzów, czy wikingowie oraz wojowie słowiańscy... Czas mija szybko, gdy się go
nie mierzy. Małe przerwy wymusza pogoda, częstując nas krótką ulewą, bądź
gradobiciem. Korzystając z takiej przerwy sięgam po telefon, by usłyszeć choć
na chwilę głos sprawiający tyle radości...
Sobota, 25 czerwca zbliża sie do końca wyznaczanego nie dyktatem zegarów,
a przez zachód słońca. W obozie płoną
ogniska... Rąbanie drewna to taka znana mi czynność... Pomaga się bardziej
swojo poczuć. Niby nie ja powinienem
to robić, ale co tam... Niepewność ustępuje powoli. Coraz bardziej zaczyna mi
się tu podobać. Kładę się dość wcześnie.
Jutro z rana będzie mały skok do przyszłości. Obozowe życie powędruje do

małego worka, a ja powędruję na poranną Mszę św. do pobliskiego kościoła.
Choć ponoć wcale blisko on nie jest...
Do obozu wracam przed 10, przebieram się... Bożydar wraca na końcówkę
śniadania. Dobrą strawę Widarowie gotują. Dobrze żyć z nimi w zgodzie i obozować obok. Niedziela mija o wiele mniej
pracowicie, choć nic nie robić się nie da.
Czuję się już zupełnie swojo w nowej roli
i zaczynam nawet myśleć co dalej z losami Bożydara...
Jest już późne popołudnie. Obozowisko wczesnośredniowiecznych wojów
powoli przestaje istnieć. Czas pożegnań,
powrotów do codzienności... Mały, lniany worek wchłania to, czym przez ostatnie dwa dni żyłem poniekąd... Wracam
do domu.
Na trochę.
Ciekawe jak widzieli to inni...
Kowal Sid

TOCZY SIÊ ¯YCIE...
Fragmenty wielkiej drogi
Mosty, wiadukty, przejścia, tunele... Czyli ciąg dalszy budowy Autostrady A4 w Bratkowicach.

Fot. K. Plizga (5)
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Ju¿ nie trzeba grabiæ...
Pani Danuta Kwoka z Klepaka w trakcie liczenia snopów.
Już na palcach policzyć można tych, którzy nasze łąki przyozdabiają charakterystycznymi kopkami i wypełniają letnie
wieczory zapachem siana.
Fot. K. Plizga
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W kwiaciarni „Bratek”
kupisz ka¿dy kwiatek
Pan Paweł Kwoka, właściciel kwiaciarni znajdującej się w
centrum Bratkowic, na placu obok filii GCK w trakcie mocowania reklamowego baneru. Jak wiadomo – reklama dźwignią handlu.

Pogodowe kaprysy
Grad, ulewny deszcz i burza z piorunami, które nawiedziły Bratkowice w niedzielny poranek 10 lipca br znów spowodowały lokalne podtopienia i strach mieszkańców o swój dobytek. Na szczęście nie była to „powtórka” sprzed roku.

Prawie 2 kilometry radoœci...
W czerwcu br. zakończył się długo oczekiwany remont
drogi gminnej od Szkoły Podstawowej nr 3 na Piaskach do
skrzyżowania w Sitkówce. Remont obejmował nową nawierzchnię jezdni, budowę chodników, poboczy oraz rowów
odwadniających. Na pozór wszystko wyglądało pięknie, aczkolwiek szybko ujawniły się różne mankamenty nowo powstałej drogi, które zostały usunięte później. Dodatkowo, wykonawca ograniczył na pewien czas możliwość wjazdu na drogę
do czasu odbioru technicznego, tłumacząc tę decyzję ograniczeniem ruchu pojazdów ciężarowych, które nie przestrzegając zakazu i powodują szybkie niszczenie nowej nawierzchni.

(ciąg dalszy na str. 40)
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PIKNIK RODZINNY

TOCZY SIÊ ¯YCIE...
Pe³en wypas na Czekaju
Nie znajdując drogi do Pacanowa, jako jedna z nielicznych
pozostała w Bratkowicach.

Fot. K. Plizga (3)

Zab³ocie tonie w b³ocie
Rezerwat, który do niedawna był chlubą Bratkowic, w skutek ingerencji człowieka, zatracił swoje piękno i przestał być
ostoją natury. To urocze miejsce, w środku naszego lasu stało
się źródłem wydobycia surowca (piasku) do budowy autostrady. I tak oto, na naszych oczach, dla „dobra cywilizacji” piękno przyrody rezerwatu Zabłocie tonie w błocie.

Fot. K. Plizga

W ZESPOLE SZKÓ£
W BRATKOWICACH
TO WSPÓLNA
ZABAWA I INTEGRACJA
Już po raz trzeci rodzice, dyrekcja, nauczyciele i cała społeczność szkolna Zespołu Szkół w Bratkowicach w niedzielne popołudnie w dniu 22 maja zorganizowała Piknik Rodzinny. Coroczna impreza nawiązuje swoją tematyką do jednego z
najpiękniejszych dni w roku, który zawsze jest aktualny, bez
względu na czas i miejsce. To Dzień Matki. Osoby w życiu
każdego człowieka tak bardzo ważnej i kochanej. Stąd też i
kochanym mamom uczniowie zadedykowali swoje występy
artystyczne. Nie zabrakło w nich pięknych recytacji wierszy,
piosenek i tańca. To właśnie rodzinne, radosne świętowanie,
wspólna zabawa i integracja były naczelnym celem tego przedsięwzięcia. Wśród występów naszych uczniów, którzy przygotowali bardzo bogaty program artystyczny, prezentując swój
dorobek w formie wierszy i piosenek zarówno wykonywanych
w języku polskim jak również piosenek obcojęzycznych nie
zabrakło występu zespołu Koloret, pod kierunkiem p. Ewy
Chmaj. Zaprezentował on nowy, barwny repertuar tańców
nowoczesnych. Występy teatralne uczniów wprowadziły także widzów w zaczarowany świat bajek. Cała impreza tętniła
życiem, kolorem barw, radością i zabawą. Wiele atrakcji dla
dzieci dostarczyły przygotowane konkursy i zawody sportowe, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem i budziły duże
emocje. Na naszym pikniku po prostu nie można było się nudzić. Artystyczne malowanie twarzy mogło spełnić marzenia
tych, którzy chcieli wcielić się w bajkowe postacie. Wiele atrakcji i „wybuchowych” emocji przyniósł pokaz akcji bojowej
przygotowany przez strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2021
z Rzeszowa. Był dowodem sprawności i świetnego przeszkolenia, które młodzież może zdobywać na zajęciach specjalistycznych.
Swoja różnorodnością, kusiły słodkie wypieki rodziców.
Ogromną popularnością także cieszyły się gofry i zapiekanki
przygotowane przez rodziców, nauczycieli i pracowników
szkoły. Jak przystało na piknikowe „szaleństwo” nie zabrakło
zabawy tanecznej dla dzieci prowadzonej przez wodzireja.
Wesołe rytmy wciągnęły do zabawy nie tylko dzieciaki, ale
także ich mamy i tatusiów, którzy tworzyli barwne taneczne
korowody.
Piknik był świetną okazją do promocji naszej szkoły w lokalnym środowisku, wspólnej zabawy, prezentacji dorobku
artystycznego uczniów oraz pokazania ich talentów i miłą
formą rodzinnego spędzenia czasu w niedzielne popołudnie.
Nasza piknikowa zabawa mogła się odbyć dzięki wspólnemu
zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły,
którzy w przygotowanie tego święta radości włożyli wielki
wkład pracy. Jednak jedno jest pewne, że wspólna inicjatywa,
która daje radość i przynosi satysfakcję, motywuje do dalszego
działania. Serdeczne podziękowania składamy także licznym
sponsorom, bez których trudno byłoby zorganizować tak wspaniałą imprezę.
Joanna Różańska

Piknik Rodzinny
w Zespole Szkół w Bratkowicach, 22.05.2011 r.

Fot. K. Plizga

Święto samorządowców
Trzciana, 21.05.2011 r.

NOMINOWANI Z BRATKOWIC:

Krzysztof Ciszewski

Mieczysław Leja

Tadeusz Pięta

Wanda Dziedzic

Władysław Kwoczyński

Lucyna Gniewek

Krystyna Kwoka

Maria Mostek

Laureaci.

Waldemar Pijar

Ks. Józef Książek

Fot. K. Plizga

Grzegorz i Wojciech Rusin
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Nagroda „Laur samorz¹dowy” 2011
W dniu 21 maja 2011 roku w Trzcianie odbyły się obchody
Gminnego Dnia Samorządu Terytorialnego Gminy Świlcza.
W tym dniu w kościele parafialnym w Trzcianie została odprawiona msza św. za wszystkich samorządowców gminy Świlcza z intencji wójta gminy Wojciecha Wdowika.
Następnie w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie rozstrzygnięto konkurs ogłoszony
przez wójta gminy Świlcza „Laur samorządowy”. Przybyli
wszyscy nominowani do statuetki pracownicy samorządowi
oraz zaproszeni goście. Galę samorządową prowadził Adam
Majka – dyrektor gminnego centrum kultury w Świlczy. Przedstawił cele konkursu oraz wszystkie 33 nominacje w poszczególnych kategoriach. Z naszej miejscowości nominowani zostali w kategoriach:

Z przyjemnością, satysfakcją i dumą przyjęliśmy werdykt kapituły o przyznaniu laurów samorządowych naszym mieszkańcom; ks. Proboszczowi Józefowi Książkowi i Kasi Kwoce.
Jest to szczególne wyróżnienie naszej miejscowości w gminnej społeczności. Pewnym zaskoczeniem dla nas było nie przyznanie statuetki jedynemu nominowanemu w kategorii Gospodarka i przedsiębiorczość. Był nim nominowany przez
nasze organizacje społeczne Waldemar Pijar. Uważamy, że
za zasługi w pozyskiwaniu środków na inwestycje spoza kasy
gminnej, mających wpływ na rozwój gospodarczy i zachętę do

1. Działalność społeczna, troska o człowieka i bezpieczeństwo:
Krzysztof Ciszewski – nominowany przez OSP Bratkowice
OSP Bratkowice – nominowana przez TMZB
TMZB – nominowane przez Zespół szkół w Bratkowicach
W tej kategorii Laur samorządowy otrzymał Józef Kornak ze Świlczy.
2. Kultura i sztuka
Wanda Dziedzic – nominowana przez KGW w Bratkowicach
Władysław Kwoczyński – nominowany przez OSP i Zespół
Szkół w Bratkowicach
Lucyna Gniewek – nominowana przez TMZB w Bratkowicach
Kwartalnik społeczno-kulturalny Ziemia Bratkowicka –
nominowany przez Zespół Szkół w Bratkowicach
W tej kategorii Laur otrzymał Andrzej Świstara z Trzciany.
3. Sport, kultura fizyczna i turystyka
Katarzyna Kwoka – nominowana przez GUKLA Bratkowice i OSP Bratkowice
Grzegorz i Wojciech Rusin – nominowani przez KGW Bratkowice, TMZB i Zespół Szkól w Bratkowicach
W tej kategorii statuetkę otrzymała nasza zawodniczka w
chodzie sportowym Katarzyna Kwoka.
4. Oświata i edukacja
Maria Mostek – nominowana przez TMZB Bratkowice
W tej kategorii laur otrzymała Janina Godlewska z Rudnej Wielkiej.
5. Gospodarka i przedsiębiorczość
Waldemar Pijar nominowany przez TMZB i OSP Bratkowice (jedyny nominowany w tej kategorii).
W tej kategorii kapituła konkursowa nie przyznała statuetki Laur samorządowy.
6. Osobowość gminy
Ks. Józef Książek – nominowany przez OSP Bratkowice
W tej kategorii Laur przyznano ks. Józefowi Książkowi –
proboszczowi parafii Bratkowice.
7. Inne szczególne zasługi na rzecz gminy Świlcza
W tej kategorii statuetkę otrzymał Zbigniew Pasterz z
Mrowli.

Statuetkę zaprojektował
Władysław Kwoczyński.

podejmowania zamierzeń w sferze przedsiębiorczości w pełni
na nią zasłużył.
Idea przyznawania wyróżnień w działalności samorządowej jest naprawdę słuszna. Jest bowiem wielu ludzi, którzy
poświęcają swój czas na pracę społeczną na rzecz rozwoju swoich miejscowości i gminy. Sam fakt dostrzeżenia tych ludzi i
nominowanie do tej nagrody jest podziękowaniem dla nich za
to co robią. Ale w przyszłości formuła czy też regulamin muszą
ulec pewnym zmianom. Również sama nominacja w poszczególnych kategoriach powinna być wypracowana w szerszym
gronie w zgodzie z zasługami jakie nominowany wnosi poprzez swoją pracę na rzecz środowiska lokalnego.
Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się spotkanie okolicznościowe przybyłych gości na galę samorządową. Był to
czas miłych spotkań i dyskusji całego środowiska samorządowego gminy, członków organizacji społecznych i zaproszonych gości.
Tadeusz Pięta
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Spotkajmy siê
w parku
Zachęceni optymistycznymi zapowiedziami naszych władz
gminnych dotyczącymi ukończenia prac w bratkowickim parku, w jednym z numerów „Ziemi Bratkowickiej” napisaliśmy,
nadając tytuł jednemu z artykułów – Spotkajmy się w parku.
Nie znając wówczas jeszcze konkretnej daty oddania tej inwestycji do ostatecznego użytku, wyobrażaliśmy sobie na podstawie planów jakie zostały poczynione, jak może wyglądać kolejne urokliwe miejsce w Bratkowicach.

Minęła jesień, zima, piękna wiosna, zapowiada się długie,
gorące lato, a zniecierpliwieni mieszkańcy Bratkowic nie oczekując na czas przecięcia wstęgi, już korzystają z możliwości
spotkania się w miłej scenerii. Oficjalny termin oddania inwestycji, uroczyste otwarcie parku, nadanie mu nazwy, poświęcenie umieszczonego w nim głazu – pomnika upamiętniającego męczeńską śmierć młodych żołnierzy Armii Krajowej z

Do parku zaprasza ozdobna, drewniana
brama wejściowa, zakończona okazałym
łukiem. Tajemniczo i ciekawie wygląda też
zadaszona altana, która może służyć jako
mała teatralna scena, przed którą w wielkim zakolu umieszczono nowiutkie, drewniane ławeczki. Wzdłuż krętych alejek znajdują stylowe lampy, które dodatkowo
wzbogaciły klimat tego miejsca. Pomimo
trwania prac, przez cały czas nie brakuje
amatorów spacerów, przemierzających
nowe alejki, stojących na nowo zbudowanych kładkach i mostkach, przeglądających
się w lustrze stawu, siedzących na ławkach
i podziwiających nowe nasadzenia roślin,
krzewów i młodych drzew. Jest miło i pięknie. Ale czy będzie? Szanujmy więc i dbajmy o nasze wspólne dobro. Niech posłuży kolejnym pokoleniom ludzi tu żyjących.
Redakcja

Od Redakcji:
Niepełnosprawni są wśród nas. Należy do nich także Genewefa Woźny – autorka wiersza zamieszczonego obok, która
z niepełnosprawnością zmaga się już od wielu lat.
Pomimo cierpienia jej twarz promienieje uśmiechem. W
pisaniu, którym dzieli się na łamach naszego kwartalnika znajduje siłę i inspirację do pokonywania codziennych trudności.

Bratkowic, którzy zginęli w czasie Akcji Burza, jak poinformował nas wójt gminy Świlcza Wojciech Wdowik nastąpi w
niedzielę 31 lipca br. Do tego czasu trwać będzie uzupełnianie braków i naprawa ew. usterek, po czym nastąpi technicy
odbiór wykonanych dotychczas prac.

Pani Genowefa (pierwsza z prawej) w trakcie podróży na odpoczynek.
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Zapisane na p³atkach ró¿y
Co by to było gdyby cię nie było
śpiewaliśmy kiedyś tak na uzdrowisku,
i w zamian za jeden uśmiech,
ofiarowano nam czerwone serduszko.
Razem też z nami śpiewał
w przestworzach skowronek
„dobrze, że jesteś” – nam wtórował,
wsparty na lasce kuracjusz Bronek.
Muszę przyznać, że byliśmy jak dzieci,
cieszyliśmy się, że deszczyk pada i słońce świeci,
wszyscy głośno śpiewali: „Bóg ofiarował nam siebie”
aż ukazała się cudna tęcza na niebie.
Innym razem w zamian za jeden uścisk dłoni,
przypinano nam błękitne wstążeczki
wszyscy się świetnie bawili –
i odstawili w kąt swe laseczki.
Byli także wspaniali wolontariusze,
i o nich pamiętać muszę,
studenci i studentki z pierwszego roku
opiekowali się nami na każdym kroku.
Wtedy była piękna, złota polska jesień,
więc nazbierali nam kasztanów całą kieszeń
myślę, że wielka przyjaźń powstała,
bo mi Gosia ze swego ślubu kartkę przysłała.
Kiedyś Władzia dała mi róże,
wkrótce byliśmy autokarem na Jasnej Górze
„dobrze, że jesteś” – jakby Matka Boża te słowa szeptała,
miałam wrażenie, że cała pielgrzymka te słowa słyszała.
Ksiądz Andrzej na wózku, odprawiał msze święte
to było całkiem nowe i niepojęte.
przemawiał do nas z wysokości swego krzyża,
tak pięknie mówił, że każde cierpienie i dobro do Boga
zbliża.
Ksiądz Czesław też kuracjusz
robił mi kanapki z chleba.
i mówił, że każdy dobry uczynek – choćby najmniejszy,
idzie prosto do nieba.
„Dobrze, że jesteś” – te słowa do ciebie pasują,
podnoszą na duchu, budują,
weź je sobie do serca i rozdaj ludziom, nic nie kosztują
one ubogacają i inspirują.
Dzięki Ci Boże –
za wspólnie spędzony czas,
bo serce i dobroć tych ludzi,
na długo zostaną w nas.
Wróciłam do domu szczęśliwa
z bardzo dalekiej podróży
na drogę życia wzięłam trzy słowa,
zapisane na płatkach róży.
13) Moi drodzy i kochani przyjaciele,
czasem do szczęścia trzeba niewiele
to były niezapomniane lekcje
może kiedyś będzie mi dane pojechać jeszcze na wczasorekolecje.
Genowefa Woźny

Pory roku – Wiosna
Po odejściu zimy nadeszło przedwiośnie,
budzi się przyroda, wszystko pięknie rośnie.
Po przedwiośniu wiosna nam ciepła nastała
rozsiewając swą woń, będzie pomagała:
Wzrastającym ziołom obleczonych w trawę,
z której wyrastają kwiatuszki ciekawe.
Na podwórkach kopce już pootwierane,
gdyż w nich były ziemniaki przechowywane.
Posegregowane: jedne do jedzenia,
następne dla zwierząt, inne do sadzenia.
Byłem dzieckiem, więc przyglądałem się z boku,
w mym domu rodzinnym było tak co roku.

Niespe³nione podró¿e
Kiedy dawno temu małym chłopcem byłem,
o wielkich podróżach bez przerwy marzyłem.
Że będę we Francji, Kanadzie, w Afryce;
z marzeń pozostały tylko Bratkowice.
Za nic mi Amsterdam, Budapeszt czy Charków,
wolę Bratkowice, bo tam mam Rodaków.
Zawsze uśmiechnięci idą do swej pracy,
z nieróbstwa, z lenistwa nie ma dziś kołaczy.
Życzę Wam Rodacy zdrowia, pomyślności,
żebyście dożyli szczęśliwej starości.
Niechaj Wam codziennie jasne słońce świeci,
niech Was kochają Wasze wnuki i dzieci.

Dobranoc
Dzień już się nachylił, mrok okrywa ziemię,
do snu się szykuje wszelkie ludzkie plemię.
Dzieci, młodzież, starsi i wszyscy żyjący
serdecznie żegnają dzień już odchodzący.
Za czas tak przeżyty, w nim szczęśliwe chwile,
dziękują Ci Boże nasze serca tkliwe.
Wszelkie życie ludzkie ku wieczności zmierza,
nie wolno nam nigdy zapomnieć pacierza.
Codzienne modlitwy mają w sobie tą moc,
że ofiarowują śpiącym szczęśliwą noc.
Rodaków mych drogich miej Boże w opiece,
niech zdrowym snem śpią kochane Bratkowice.
Zdzisław Rzepka
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W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w poprzednim numerze naszego kwartalnika, pragniemy ponownie
wraz z naszą panią bibliotekarką Lidią Bułatek, zachęcić
Czytelników do sięgnięcia po kolejne interesujące pozycje
z półek naszej biblioteki.

„Ostatnie lato” Catrin Collier

Allenstein, Prusy Wschodnie (obecnie Polska), 1939 rok.
Rodzice Charlotte von Datski urządzają wspaniały bal, by
uczcić osiemnaste urodziny córki i ogłosić jej zaręczyny z pruskim arystokratą. Wybucha jednak wojna, ślub nie dochodzi
do skutku, Charlotte zaś musi uciekać do Anglii.
Wiele lat później, wnuczka Charlotte, Laura, przekonuje
babkę, by wybrała się w podróż do Polski. W jej trakcie Charlotte wspomina największą miłość jej życia i w końcu ma odwagę zmierzyć się z demonami, które dręczyły ją przez ponad
pół wieku.
„Ostatnie lato” to wspaniała, tragiczna historia miłosna
Charlotte i żołnierza Armii Czerwonej, który pracował przed
wybuchem wojny w majątku jej ojca. Ich losy poznajemy dzięki dziennikowi Charlotte, który prowadziła jako młoda dziewczyna. Catrin Collier pisząc „Ostatnie lato”, wykorzystała wątki
autobiograficzne. W 1995 roku pojechała wraz z matką do
dawnych Prus Wschodnich, gdzie przeczytała pamiętniki matki
i babki. „Ostatnie lato” powstało w oparciu o wspomnienia
obu kobiet.

„Cieñ wiatru” Carlos Ruiz Zafon

W letni świt 1945 roku dziesięcioletni Daniel Sempere
zostaje zaprowadzony przez ojca, księgarza i antykwariusza, do niezwykłego miejsca w sercu starej Barcelony, które
wtajemniczonym znane jest jako Cmentarz Zapomnianych
Książek. Zgodnie ze zwyczajem Daniel ma wybrać, kieru-

jąc się właściwie jedynie intuicją, książkę swego życia. Spośród setek tysięcy tomów wybiera nieznaną sobie powieść
„Cień wiatru” niejakiego Juliana Caraxa. Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne jego książki i odkryć tajemnicę pisarza, nie podejrzewając nawet, iż zaczyna się największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia, która da również początek
niezwykłym opowieściom, wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom rozgrywającym się w cudownej scenerii Barcelony gotyckiej i renesansowej, secesyjnej i powojennej.

„Kiedy Bóg odwróci³ wzrok”
Wies³aw Adamczyk

Autor był małym chłopcem, kiedy razem z matką i rodzeństwem deportowano go z wygodnego domu w Polsce
na Syberię w maju 1940 roku. Jego ojciec, oficer Wojska
Polskiego, został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną
i ostatecznie stał się jedną z ofiar rzezi katyńskiej, w ramach której zginęły dziesiątki tysięcy polskich oficerów.
Wymuszony rozpad rodziny i deportacja w 1940 roku stanowiły początek dziesięcioletniej odysei, podczas której
rodzina Adamczyka trapiona głodem i chorobami doświadczyła życia w skrajnych warunkach bytowych, początkowo
w Związku Radzieckim, a potem w Iranie, gdzie matka autora uległa skrajnemu wyczerpaniu po morderczej ucieczce
od Sowietów. Adamczykowi udało się przetrwać jakoś wędrówkę z kraju do kraju, życie w obozach dla uchodźców
albo domach obcych ludzi i zachować godność wśród
wszystkich okropności wojny.
W opracowaniach dotyczących II wojny światowej często przemilcza się cichą acz brutalną kampanię Związku
Radzieckiego wymierzoną przeciwko obywatelom polskim,
kampanię, która – jak już obecnie to wiemy – skutkowała
zbrodniami wojennymi, do odpowiedzialności za które radziecki, a potem rosyjski rząd przyznał się dopiero niedawno. Ten epizod historii europejskiej, skryty w cieniu Holokaustu, jest często pomijany. Wiesław Adamczyk w swoich
wspomnieniach udziela głosu setkom tysięcy ofiar sowieckiego barbarzyństwa.
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AKCJE SPO£ECZNE
CI¥GLE NA CZASIE
W dniu 12.07.2011 r. w
godzinach popołudniowych
na miejscowym stadionie w
Bratkowicach, zebrali się
radni gminy, radni sołeccy,
działacze i zawodnicy LKS
Bratek, aby uporządkować
pozostałości prac budowlanych. Rozgarnięto składy
ziemi, wygrabiono, wywieziono gruz, uporządkowano
plac wokół nowego budynku sportowego. Usunięto
stare słupy elektryczne z pomocą dźwigu samochodowego pana Lesława Bendryczka. Kilka godzin wspólnej
pracy sprawiło, że stadion
wygląda czysto i można teraz wyeksponować cały
front robót, jaki został wykonany, aby nasz bratkowicki
stadion był na miarę stadionu XXI wieku. Z niecierpliwością czekamy na jego oficjalne otwarcie i mamy nadzieję, że kibice przejmą troskę o swój stadion i nie dopuszczą aby wandale zniszczyli ten wspaniały obiekt.
To będzie brakowicka wizytówka, podobnie jak park czy
inne obiekty w naszej miejscowości. Wszyscy jednak
musimy się czuć za nie odpowiedzialni.
Andrzej Bednarz
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Trzeba pokazaæ wielkiej cywilizacji
przemiany w lokalnych œrodowiskach

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wspólnie z
Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Gminnym Centrum Kultury w
Świlczy z/s w Trzcianie oraz Gmina
Świlcza zorganizowało kolejne już,
VIII Podkarpackie Forum Lokalnej
Prasy Samorządowej, które odbyło się
11 maja br.
W programie forum przewidziano
wystąpienia programowe gości. Marszałek Województwa Podkarpackiego Mi-

Mirosław Karapyta

rosław Karapyta zaznaczył wielki rozwój naszego województwa, przypominając, że rola mediów i ich spojrzenie na

lokalne problemy są nie bez znaczenia.
Sposób przekazywania informacji dotyczących lokalnych społeczności jest bardzo istotny, bo jak powiedział: Mała ojczyzna to coś, co człowiek ma w sercu. Marszałek zaznaczył, iż jesteśmy świadkami
cywilizacyjnej zmiany, odbywającej się
na naszych oczach. W Gminie Świlcza
czuje się puls tej zmiany. Powstające autostrada A4, przecinająca Bratkowice i
droga ekspresowa S-19 (Via Carpatia)
staną się niebawem oknem na świat.
Gmina Świlcza stanie się wówczas miejscem spotkania wschodu, zachodu, północy i południa. To właśnie m.in. infrastruktura drogowa, czy szerokopasmowy Internet zapewni to, że coraz częściej
dziać się będą wokół nas różne ciekawe
rzeczy i takie właśnie „perełki” należy
również w lokalnej prasie pokazać światu. Trzeba pokazać wielkiej cywilizacji
przemiany dziejące się w lokalnych środowiskach.
Marszałek zachęcał również wszystkich zebranych do współpracy. Polegałaby ona m.in. na przekazywaniu ciekawych tekstów dot. naszego środowiska,
w celu zmieszczenia ich w wydawnictwach Urzędu Marszałkowskiego, tak
aby mogły dotrzeć do wszystkich samorządów w województwie i urzędów marszałkowskich w Polsce.
Stanisław Sowa, redaktor naczelny
GC „Nowiny” dzielił się swymi spo-

strzeżeniami na temat etyki w mediach,
podając konkretne przykłady jej stosowania lub nie. Zaznaczył, że takie same

Stanisław Sowa

zasady w tej dziedzinie obowiązują ludzi piszących zarówno do prasy centralnej, regionalnej czy lokalnej. Od dziennikarzy w sposób szczególny wymaga
się przestrzegania zasad etyki. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy SRRP, a
także Karta etyczna mediów, które
mówią m.in. o niezależności, uczciwości, rzetelności, wrażliwości i szacunku
dla ludzkich uczuć są w tym pomocne.
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Redaktor Sowa zapraszając do współpracy ze swoją gazetą zadedykował naszemu kwartalnikowi następujące słowa: Z życzeniami wspaniałych publikacji wdzięczności Czytelników – Stanisław
Sowa.
W dalszych wystąpieniach poruszone zostały także aktualne problemy dotyczące naszego środowiska naturalnego i jego ochrony na Podkarpaciu. Na
ten temat wypowiadali się Wojciech Za-

Wojciech Zapało

pało oraz Anna Panek z Departamentu
Ochrony Środowiska UMWP.
Powyższa tematyka łączyła się z rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą
prezentację problematyki ochrony śro-

dowiska w czasopismach samorządowych. Jednym z trzech laureatów konkursu został nasz gminny kwartalnik
„Trzcionka”, w którym większość tematów o tej treści redaguje Bratkowiczanin Władysław Kwoczyński. Serdecznie gratulujemy!
Podczas Forum zaprezentowaliśmy
kilka egzemplarzy ostatnich wydań naszego kwartalnika, które były wnikliwie oglądane przez pozostałych uczestników spotkania. Zawarte w nich treści były chętnie i głośno komentowane
w kuluarach. Jak zauważyliśmy, nasz

kwartalnik pośród innych czasopism
lokalnych (miesięczników, tygodników, biuletynów, kwartalników i nieregularników) przyciągał uwagę swoją
szatą graficzną, objętością i innymi
walorami.
Obrady zakończyła owocna dyskusja i wspólny, smaczny obiad.
Nasz kwartalnik reprezentowali:
Zdzisław Rzepka, Tadeusz Pięta i
Krzysztof Plizga oiraz pisząca te słowa
Halina Zawisza
Fot. Krzysztof Plizga
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Dwa pytania do...
Tym razem w naszym „pytającym”
cyklu poprosiliśmy o odpowiedzi na
nurtujące mieszkańców Bratkowic pytania Prezesa Klubu Sportowego „Bratek”
w Bratkowicach pana Andrzeja Piórkowskiego:
1. Kiedy nastąpi zakończenie prac i
oficjalne oddanie do użytku stadionu
sportowego w Bratkowicach, a jeśli już
to nastąpi to kto i w jakim zakresie będzie mógł korzystać z tego pięknego
obiektu?
Odkąd ta inwestycja została wsparta
środkami unijnymi są zakusy skrócenia
terminu zakończenia inwestycji. Niestety kolejne terminy nam uciekają. Przyczyną są wadliwie wykonane prace (np.
wykonanie podłoża na bieżni), które
trzeba wykonać ponownie, jak i dodatkowe zakresy robót, które wynikają z
potrzeby chwili i są odpowiedzią na sy-

gnały od naszej społeczności. Mam tu na
myśli choćby doprowadzenie instalacji
do nawodnienia stadionu, dodatkowe
powierzchnie wyłożone kostką brukową,
remont budynku po dawnej stacji paliw,
który ma służyć za pomieszczenie gospodarczo-magazynowe, czy też wykonanie boiska do piłki siatkowej wyłożonego tartanem. Nawet po oddaniu stadionu widzimy konieczność wykonania
na tym obiekcie jeszcze kilku inwestycji, które wydają się niezbędne.
Co do terminu oficjalnego otwarcia stadionu, to kolejny termin jest przewidziany na drugą połowę września, tak by mło-

dzież szkolna mogła w tym dniu współzawodniczyć w zawodach lekkoatletycznych.
Chciałbym jednak nadmienić że
przed oficjalnym otwarciem bo, w dniu
7.08.2011 r. na obiekcie odbędzie się impreza integracyjno-rekreacyjna „Turniej
Gmin” organizowany przez Gminy
wchodzące w skład Lokalnej Grupy
Działania TRYGON. Chcielibyśmy
również kolejny sezon rozgrywkowy (początek 21.08.2011 r.) rozpocząć na własnym boisku.
Co do dalszej części pytania to pozwolę sobie przedstawić 4 pkt projektu
Regulaminu korzystania ze stadionu.
4. Do korzystania ze stadionu są uprawnieni:
a) Użytkownicy stali (posiadający swoje siedziby na terenie stadionu):
– Ludowy Klub Sportowy „BRATEK”
Bratkowice

– Gminny Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „GUKLA” Bratkowice
b) Doraźni użytkownicy:
– Gminne Centrum Kultury w Świlczy z
siedzibą w Trzcianie
– Szkoły Podstawowe i Gimnazja
– Ochotnicza Straż Pożarna oraz inne
organizacje społeczne działające w Bratkowicach.
c) Korzystanie z obiektu przez inne
podmioty, oraz zorganizowane grupy
mieszkańców jest możliwe na indywidualnie uzgodnionych zasadach w miarę
wolnych terminów.
Oczywiście w sposób zorganizowany

Prezes Klubu Sportowego „Bratek” w Bratkowicach Andrzej Piórkowski.

i we wcześniej uzgodnionych terminach.
Co do korzystania przez „zorganizowane
grupy mieszkańców”, to planujemy piętro budynku zagospodarować pod możliwość ćwiczeń na atlasie i innych przyrządach oraz gry w tenisa stołowego, tak by
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym
była możliwość czynnego
spędzania wolnego czasu.
2.
Czy
drużyna
„Bratka” dysponuje takim potencjałem, by w
przyszłym sezonie zawalczyć o wejście do ligi
okręgowej?
Na to pytanie nie
można odpowiedzieć
„tak” lub „nie”. Od
trzech sezonów nasza
drużyna kończy rozgrywki na wysokich pozycjach, a w dwóch poprzednich sezonach ocierała się o awans. Klasa
rozgrywkowa A1 prezentuje wysoki poziom, za
przeciwników często mamy drużyny złożone w większości z zawodników, którzy od lat dziecięcych trenowali pod
okiem szerokiej kadry trenerskiej (Stal,
Resowia, Orły...), a teraz reprezentują
inne kluby oczywiście odpłatnie. Nasi
zawodnicy często pokazywali, że takie
drużyny nie są im straszne, ale bywa też,
ze potrafimy przegrać mecz z teoretycznie słabszym zespołem.
Ja osobiście wierzę w naszych zawodników i uważam że wcześniej czy później zawitają do ligi okręgowej i będzie
to ich awans, na który pracują już od kilku lat.
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Rewelacyjna runda mimo
falstartu na pocz¹tku
Po dwóch porażkach na początku
rundy wiosennej w drużynę „Bratka”
Bratkowice wstąpił nowy duch, w kolejnych spotkaniach zespół zagrał na swoim normalnym wysokim poziomie pokazując jaki drzemie w nim potencjał.
Jako pierwszy przekonał się o tym zespół „Granitu” Wysoka Strzyżowska. Po
pięknym strzale Pawła Czaji z rzutu wolnego, bramce Kamila Kurowskiego i
dwóch bramkach Rafała Łobody nasz
zespół pokonał rywala 4-1. Po tym meczu nastąpiły trzy tygodnie przymusowej
pauzy spowodowane przerwą świąteczną
oraz meczem oddanym walkowerem 30 przez drużynę z Lutoryża, która wycofała się z rozgrywek. Po tak długiej przerwie forma naszej drużyny była dużą niewiadomą. „Bratek” Bratkowice podejmował na boisku w Świlczy walczący o
utrzymanie zespół z Jasionki wzmocniony przed rundą dwoma doświadczonymi zawodnikami z przeszłością pierwszoligową (Kopeć, Amarowicz). Po
świetnym meczu całej drużyny i dwóch
bramkach Marcina Depy, jednej Kamila
Hejniga (karny), Kamila Kurowskiego i
Pawła Czaji (karny), nasz zespól rozbił
rywali 5-1. Rozpędzona drużyna „Bratka” nie miała litości dla kolejnego rywala aplikując drużynie „Zimowitu” Rzeszów na ich specyficznym boisku cztery
bramki po strzałach Kamila Hejniga
(karny), Kamila Kurowskiego, Kamila
Rusina i Marcina Cyło. Naszych rywali
było stać jedynie na honorowe trafienie.
W dwudziestej kolejce spotkań na stadionie w Świlczy podejmowaliśmy mocny zespół „Piasta” Nowa Wieś. W pojedynku tym w pełnym wymiarze czasowym w bramce wystąpił nasz junior Damian Depa zaliczając bardzo udane spotkanie. Po ciężkim i wyrównanym meczu „Bratek” pokonał gości 1-0 po bramce Pawła Czaji. Kolejny mecz był prawdziwym sprawdzianem wartości naszej
drużyny, udaliśmy się na daleki wyjazd
do lidera i najlepszej drużyny ligi „Wisłoka” Strzyżów. Mecz rozpoczął się
bardzo dobrze dla nas, Marcin Hejnig
wykorzystał błąd bramkarza gospodarzy
i wyprowadził nas na prowadzenie. Po
chwili drużyna gospodarzy wyrównała.
Niestety jeden z naszych obrońców za
krytykowanie decyzji sędziego (w przeciągu całego spotkania mylił się strasz-

nie w obie strony) został ukarany czerwoną kartką i musieliśmy grać w osłabieniu prawie 75 minut. Drużyna „Wisłoka” poszła za ciosem zdobywając drugiego gola. Tuż przed przerwą wyrównu-

jącą bramkę zdobył strzałem głową Mariusz Dziedzic. Na początku drugiej połowy Strzyżów wyszedł znowu na prowadzenie. Mimo gry w osłabieniu przez

naszą drużynę mecz był bardzo wyrównany i nie wiele zabrakło aby nasz zespół wyrównała (strzał P. Czaji w słupek).
Niestety w samej końcówce meczu nasza drużyna nie mając nic do stracenia
odkryła się co wykorzystał rywal zdobywając czwarta bramkę po szybkiej
kontrze. W następnej kolejce zmierzyliśmy się z wiceliderem tabeli „Głogovią”
Głogów Młp. Do przerwy mimo kilku
niezłych sytuacji przegrywaliśmy 1-0. Po
przerwie „Bratek” w pięć minut rozłożył rywala na łopatki po szybkich bram-

kach Marcina Depy i Pawła Czaji. Rywal próbował się odgryźć ale drużyna
„Bratka” zagrała bezbłędnie w obronie
nie dając sobie wyrwać zwycięstwa. W
dwudziestej trzeciej kolejce podejmowaliśmy zespół „Hermana” Hermanowa.
Spotkanie rozgrywane w wielkim upale
spowodowało, że akcje naszej drużyny
nie były tak płynne jak zawsze jednak po
świetnej akcji Pawał Czaji wykończonej
przez Łukasza Juchę odnieśliśmy kolej-

ne cenne zwycięstwo. W następnej kolejce rozegraliśmy mecz w Boguchwale
z drużyną „Jedności” Niechobrz. Po
ospałym początku nasza drużyna przebudziła się i po szybkiej kontrze Kamil
Hejnig zdobył bramkę do szatani. Po
przerwie nasza drużyna świetnie się broniła i po dwóch kontrach wykorzystanych
w końcówce meczu przez Bartka Noska
oraz Kamila Rusina ostatecznie pokonaliśmy rywali 3-0. Do zakończenia sezonu pozostały jeszcze dwa mecze z drużynami broniącymi się przed spadkiem,
„Sokołem” Sokołów Młp i w ostatniej
kolejce derby gminy na boisku w Świlczy z miejscową „Świlczanką”.
Runda wiosenna można powiedzieć,
że była bardzo udana w wykonaniu naszej drużyny. Duży wpływ miał na to fakt,
że od połowy rundy mogliśmy już normalnie trenować na naszym nowym boisku. Niestety chociaż budowa stadionu
trwała prawie dwa lata to stan murawy
naszego boiska jest nie najlepszy, niestety ktoś tego nie potrafił dopilnować.
Dziwne jest również, że na takim obiekcie (inwestycja warta ponad 2 mln.) nikt
nie pomyślał o zainstalowaniu nagłośnienia niezbędnego aby przeprowadzić
zawody lekkoatletyczne oraz rozegrać
mecz na wyższym szczeblu rozgrywek.
Damian Hejnig

50

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 20/2011
- Naprawdę.
Jasiu:
- Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z
historii i jedynkę z polskiego...

Jedzie baca bryczką a na bryczce beczki.
Widzi go policjant, zatrzymuje go i pyta
się:
- Baco co tam wieziecie??
- Sok z Banana.
- To dajcie spróbować.
Policjant pije i po chwili mówi:
- Trochę kwaśny ten sok, ale wierzę wam
na słowo, jedzcie już
- Banan wio!!!!!
***
Jasiu przychodzi do domu i mówi do
mamy:
- Mamo dostałem 5 w szkole.
Mama:

***
Baca stoi przed sądem:
- ma pan do wyboru: dziesięć dni więzienia albo tysiąc złotych;
- to ja sobie wezmę te tysiąc złotych decyduje oskarżony.
***
Pani pyta Jasia w szkole.
- Jasiu czemu ściągnąłeś od Małgosi.
- Skąd pani wie?
- Bo w ostatnim zdaniu Małgosia napisała nie wiem, a ty napisałeś ja też.
***

Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- panie doktorze od paru dni czuje się
jak ćma
- to dlaczego pani nie poszła do psychologa???
- Bo u pana świeciło się światło
***
Policjant do bacy:
- Proszę podać nazwisko!
- Baca.
- Proszę o imię.
- Baca.
- Baco, a jakiś adres to wy macie?
- Jasne - mówi Baca - www.baca.pl!
***
Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, coś mi śmierdzi w nosie. - Lekarz zagląda i mówi:
- Koza pani zdechła.

WIRÓWKA PRZYRODNICZA PRAWOSKRÊTNA
Początek wpisu poziomo. Ostania litera wyrazu jest
początkiem następnego itd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rezerwat przyrody w bratkowickim lesie
Przysmak koali
Wśród leśnych zwierząt
Wyspa koralowa
Bez
Grupa drzew, krzewów lub kwiatów w ogrodzie
Spaceruje po bratkowickich łąkach
Poetycko o uprawnym polu
Kwiat jesieni
Np. Zabłocie
Roślina lecznica z rodziny krzyżowych
Las, puszcza
Słodka, soczysta, zielona kula
Niejadowity wąż naszych lasów i pól
Potok, ruczaj
Domowe zwierzę
Oprac. Daj
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Bratkowice górą!
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Świlcza
Trzciana, 12 czerwca 2011 r.

8 drużyn
pokonanych!

Fot. K. Plizga

Szczęśliwe kwiaty! mogą patrzeć śmiale
I składać życzeń utajonych wiele,
I śnić o szczęściu jeden dzień słoneczny...
Zanim z tęsknoty uwiędną serdecznej.
Adam Asnyk

