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Czas zbiorów...

Żniwa na polu Stanisława Książka z Przywarów, uprawa kapusty Piotra Zagrodnika z Sitkówki,
Fot. K. Plizga
wykopki u Władysława i Władysławy Przywarów z Klepaka.

Matko, która nas znasz
z dziećmi Twymi bądź...
Bratkowice, 1 października 2011 r. - ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie,
poświęcenie figury Matki Bożej z Lourdes i

czas spotkań
ks. bpa Edwarda Białogłowskiego z:

... dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej.

... gimnazjalistami przygotowującymi się do Sakramentu Bierzmowania.

... wiernymi.

Fot. K. Plizga
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Wszystko ma swój czas
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu,
czas zawodzenia i czas pląsów,
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,
czas szukania i czas tracenia,
czas zachowania i czas wyrzucania,
czas rozdzierania i czas zszywania,
czas milczenia i czas mówienia,
czas miłowania i czas nienawiści,
czas wojny i czas pokoju.(...)
na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn
jest czas wyznaczony.
Koh 3, 1-8,17

Drodzy Czytelnicy!
Dwudzieste pierwsze wydanie naszego kwartalnika
zawiera treści i fotografie ukazujące, jak zawsze, pewien fragment czasu. Odnoszą się one do wydarzeń
dziejących się tu i teraz oraz takich, które przechodząc do historii nawiązują do nich swoją tematyką.
Od wieków człowiek sieje z nadzieją, że zbierze
plon. Lipiec, sierpień, wrzesień i październik to zawsze intensywny czas zbiorów tego, co ziemia urodziła. Z podziwem patrzymy na tych, którzy pomimo

wielu trudności, odnajdując w sobie entuzjazm, wciąż
czerpią radość ze swej pracy na roli.
Jesień to też czas, gdy rodzice posyłając swoje
pociechy do szkoły, wiedzą, że zbiór owoców trudnej
pracy, jaką oni, nauczyciele i wychowawcy wkładają
w kształtowanie młodego pokolenia dzieje się nieustannie. I moglibyśmy jeszcze długo tak wyliczać co przynosi czas...
Życząc naszym Czytelnikom obfitości wszelakich
zbiorów, które prędzej, czy później czas przynosi, zachęcamy do lektury naszego kwartalnika, w którym
mamy nadzieję, każdy coś dla siebie znajdzie, bo:

Nic się nie dzieje przedwcześnie i nic się nie dzieje za późno
i wszystko się dzieje w swym czasie. Wszystko...
Wszystkie uczucia, spotkania, odejścia, powroty, czyny, zamiary.
Zawsze właściwą godzinę biją Boże zegary.
/Roman Brandstaetter/
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Jubileusz 10-lecia pos³ugi kap³añskiej ks. Proboszcza Józefa Ksi¹¿ka
w parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Bratkowicach

Jubileusz to ³aska, to wdziêcznoœæ,
dziêkczynienie i uwielbienie.
To radosny czas
Dnia 11.02.2001 roku, w święto
Matki Bożej z Lourdes, z woli Bożej,
na podstawie nominacji J.E. ks. Biskupa Kazimierza Górnego, ks. Józef
Książek objął po zmarłym ks. Proboszczu śp. Stanisławie Baniaku probostwo w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach.
Parafia Bratkowice to duża parafia
licząca ok. 4 tys. wiernych. Z pewnością na początku praca w niej nie była

tektom, aby opracowali odpowiednie
plany rozbudowy. Działania ks. Proboszcza od samego początku spotkały
się ze zrozumieniem zdecydowanej
większości wiernych. Potrafił ich zjednoczyć i poderwać do solidnej pracy.
Swoje propozycje i projekty wprowadzał tak, by dać wiernym czas na oswojenie się z nowymi pomysłami. Miał
bardzo dobry kontakt z mieszkańcami
Bratkowic, co było dużym plusem w

cję Jana Pawła II. To nie przypadek, że
właśnie w tym roku, na placu obok kościoła ustawiona została właśnie ta figura. Przecież dokładnie 10 lat temu,
w święto Matki Bożej z Lourdes rozpoczął On swoją posługę w naszej parafii.
Jednak to nie jubileusze są dla Niego najważniejsze. Na pierwszym miejscu swej posługi pasterskiej umieścił
troskę o pomnożenie chwały Bożej,
miłości do Jezusa Chrystusa i czci do
Matki Bożej, oraz starania o budzenie
wiary w ludzkich sercach.
Ks. Proboszcz organizując życie religijne parafii, jako dobry Pasterz zwraca oczy i serca wiernych ku Bogu, który przecież jest ostatecznym celem wędrówki każdego człowieka na ziemi.
Potrafił nas zachęcić do: głębszego
przeżywania wiary poprzez uczestniczenie w rekolekcjach, obchodzenia
pierwszych piątków miesiąca, żywego
uczestniczenia w Nabożeństwach Fatimskich w pierwsze soboty miesiąca,
od maja do października każdego roku.
Wielką Jego troską są coroczne proce-

Ks. Proboszcz kładzie pierwszy pustak pod nową świątynię.

dla ks. Proboszcza łatwa. Mały kościółek był niewystarczający, aby swobodnie pomieścić wszystkich wiernych na
Mszach świętych. W związku z tym ks.
Proboszcz Józef Książek nie zwlekając, podjął konsultacje z parafianami
odnośnie rozbudowy kościoła. Od początku ujawnił swoje zdolności organizacyjne i zdolności mobilizujące
wiernych do działań. Spośród parafian
został powołany Komitet Rozbudowy
Kościoła. 30 grudnia 2001 roku podjęto ostateczną decyzję o rozbudowie
świątyni. Następnie sprawa ta została
przekazana przez ks. Proboszcza archi-

przezwyciężaniu kłopotów i trudności
w trakcie rozbudowy. Zdobył serca
swoich parafian, szczególnie za dzieło
rozbudowy naszej świątyni, za piękny
jej wewnętrzny i zewnętrzny wystrój
oraz za wszystkie dzieła, które powstały
z Jego inicjatywy. Należą do nich: zakrystia, wieża z dzwonami, kostka brukowa przed kościołem, witraże, ławki,
oświetlenie, organy, nagłośnienie, pamiątkowa tablica poświęcona Janowi
Pawłowi II i wiele innych. Ostatnio dołączyła do nich ufundowana przez ks.
Proboszcza kapliczka NMP z Lourdes
jako wotum dziękczynne za beatyfika-

Ks. Proboszcz Józef Książek.
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W naszej parafii również powołał
do działalności Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej, której jest parafialnym asystentem. Jest także bardzo zaangażowany w parafialną działalność
Caritas. Udziela cennych rad i wskazówek w organizowaniu konkretnej
pomocy rodzinom biednym, wielodzietnym i potrzebującym, jak również
osobom chorym. Pomaga w organizacji transportu darów żywnościowych z
Caritas w Rzeszowie. Nie szczędzi pieniędzy na doraźną pomoc dla osób potrzebujących. Godzi funkcje kapelana
powiatowego Ochotniczych Straży Po-

Dzieło rozbudowy świątyni.

sje Bożego Ciała do czterech ołtarzy
przygotowanych przez parafian. Organizuje również wielkopostne drogi
krzyżowe do „Leśnego Zakątka”. W
miesiącu lipcu podejmuje gorącym posiłkiem pieszą pielgrzymkę przemyską
na Jasną Górę, a w sierpniu pielgrzymkę rzeszowską przy aktywnej współpracy z parafianami.
Jest On kapłanem czynu, ale nade
wszystko kapłanem modlitwy. Brewiarz i różaniec są u Niego na pierwszym miejscu. Katechizując i wychowując dzieci w Szkole Podstawowej nr
2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach,
przekazuje podstawy wiedzy religijnej
dzieciom i młodzieży, co jest wielką
pomocą w formowaniu i kształtowaniu młodych serc i sumień. Katechezy
są doskonałą okazją do uświadomienia potrzeby wspólnej troski Kościoła
i szkoły o właściwe katolickie wychowanie młodego pokolenia. Podejmuje
współpracę z dyrekcją i nauczycielami
szkół na terenie parafii. Zachęca i włącza dzieci i młodzież do czynnego
udziału w spotkaniach oazowych i spotkaniach KSM.
Troszczy się również o Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie. Powołał do działalności Stowarzyszenie
Przyjaciół WSD przy naszej parafii.
Członkowie tego stowarzyszenia modlą
się w intencji całego Seminarium i
przekazują dary pieniężne na rzecz
tegoż Seminarium. Ks. Proboszcz jest
głównym koordynatorem organizowania jesiennej zbiórki płodów rolnych
przy współpracy parafian dla Seminarium w Rzeszowie.

Fundator nowej kapliczki.

żarnych, Dekanalnej Poradni Rodzinnej z funkcjami kapelana Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bratkowickiej, którego jest współzałożycielem oraz kapelana OSP Bratkowice. Ma w związku z tym wiele dodatkowej pracy, która zapewne dostarcza Mu wiele satysfakcji.
Można też powiedzieć o Nim, że jest
człowiekiem dialogu. Zawsze stara się
każdego wysłuchać, w miarę możliwości zrozumieć, dodać otuchy, wychodzić
naprzeciw inicjatywom z jakimi wierni
do Niego się zwracają. Łączy ludzi, zapala do dobrego, a pełen ojcowskiej troski jest życzliwy dla każdego.
Dziś zarówno rozbudowana pod
kierunkiem ks. Proboszcza świątynia,
jak i jej całe zaplecze stanowią chlubę
Bratkowic, radość oraz satysfakcję parafian.

Dziś w szczególny sposób chcemy
wyrazić wdzięczność Panu Bogu za posługę ks. Proboszcza w Bratkowicach.
Dziękujemy za to, że przez Sakrament
Chrztu tak wiele dzieci włączył do
wspólnoty Kościoła św. Za to, że przygotowywał je i udzielał im pierwszej
Komunii św. Dziękujemy za Jego posługę w konfesjonale, gdzie jednał słabych i grzesznych ludzi z Panem Bogiem. W naszej pamięci pozostaje
wdzięczność za troskę o chorych, ich
odwiedzanie i namaszczanie na ostatnią drogę życia. Dziękujemy także za
głoszenie Słowa Bożego, odprawiane
Msze św., za nabożeństwa i
procesje. Szczególnie pragniemy podziękować za powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, a także za
każde życzliwe słowo skierowane do powołanych do małżeństwa.
Jubileusz jest też stosowną okazją do złożenia
życzeń.
Czcigodnemu ks. Proboszczowi życzymy obfitego
błogosławieństwa Bożego na
dalsze lata posługi pasterskiej
w naszej parafii, opieki Matki Bożej – Królowej kapłanów, wstawiennictwa patrona
św. Józefa. Życzymy także
wiele sił, dobrego zdrowia,
życzliwości od ludzi, pogody
ducha i wytrwałości w prowadzeniu wiernych do Boga.
Szczęść Boże!
Katarzyna Kwoka
Fot. W. Kwoczyński, A. Bednarz

Kapelan strażaków.
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Matka Bo¿a
z Lourdes
Czêœæ III
Reakcja opinii publicznej
i w³adzy lokalnej na cudowne
ukazywanie siê Matki Bo¿ej
w Grocie Massabielskiej
Francja wkroczyła w laicki ruch społeczny, głoszący
koncepcje ateistyczne i antyklerykalne, oraz prądy racjonalistyczne, liberalne i wolnomyślicielskie. Kodeks Napoleona z roku 1804 w zakresie prawa cywilnego realizował
idee rewolucji francuskiej z 1789 roku, głoszącej wolność
osobistą jednostki, równość wszystkich obywateli wobec
prawa i wolność własności prywatnej. Odtąd zaczął obowiązywać: świecki charakter państwa, świecki charakter
małżeństwa, śluby cywilne, dopuszczalność narodów i ingerencja sądów powszechnych w sprawy małżeńskie. Powstające loże masońskie skutecznie zwalczały doktryny
wiary katolickiej, ośmieszały i wyszydzały praktyki religijne.
W tak istniejącej świeckiej atmosferze państwa, wieść o
cudownym ukazywaniu się Najświętszej Panny, gdzieś w
dalekiej Grocie Massabielskiej gór Pirenejskich, musiała
zaniepokoić gorliwą władzę świecką. Wiadomość o widzeniach Matki Bożej przez czternastoletnią pastuszkę Bernadettę Soubirous rozchodziły się błyskawicznie wśród
mieszkańców okolic Lourdes i ludności Francji. Coraz
bardziej zaczęły napływać bardzo liczne pielgrzymki i coraz większe tłumy gromadziły się u Groty.
Lokalna władza świecka w imię panującej wolności myślenia i wolności sumienia, starała się zabronić ludności
modlić się tam, gdzie tego pragnęła. Jak to, w dziewiętnastym wieku, wielu postępów i nauki zjawia się nagle cud?
Przedstawicielom władzy lokalnej nie chodziło o cud, bo
nie uznawali cudów i w nie wierzyli, chodziło im bowiem
o położenie zebrania tłumów, spowodowane widzeniami
Bernadetty. Miejscowy komisarz policji Jacomet twierdził,
że widzenia Bernadetty w Grocie jest komedią ułożoną
przez nią samą i jej rodziców; taką komedię należy zdemaskować.
W szóstym dniu widzeń, w niedzielę 21 lutego 1858
roku, Bernadetta weszła pod sklepienie Groty, uklękła naprzeciw zagłębieniu i zaczęła odmawiać koronkę. Nagle
jej rysy twarzy opromienił wyraz niewypowiedzianego, nadziemskiego szczęścia. W otworze Groty, w którym stała
Najświętsza Panna, zwisało parę gałązek dzikiej róży. Stojący obok Bernadetty dr Dozous chciał laską odsunąć te
gałązki, ale Bernadetta mimo ekstazy zauważyła ten ruch
laską i powstrzymała go. Później dr Dozous (wolnomyśliciel) powiedział publicznie, że Bernadetta była w stanie
ekstazy podczas widzenia Postaci, a halucynacja jest tu

wykluczona.
Po wiedzeniu w tym dniu, Bernadetta udała się do kościoła i klęcząc przed ołtarzem modliła się. Tłum oczekiwał wyjścia Bernadetty z kościoła, a gdy ona ukazała się
podszedł do niej przodownik policji z posterunkowym mówiąc: w imieniu prawa zatrzymuję cię i odprowadzam do
komisarza policji. Bernadetta stanęła w kancelarii przed
komisarzam Jacomet, który poprosił ją, by usiadła. W tej
samej chwili wszedł naczelnik miejscowego urzędu skarbowego Estrade, który był świadkiem przesłuchania Bernadetty przez komisarza Jacomet. Estrade jako wolnomyśliciel był człowiekiem rozsądnym i stanowczo bezstronnym.
Komisarz Jacomet zwrócił się do Bernadetty, by mu
opowiedziała co za Panią widuje w Grocie. Nie przypuszczała ona, że w serdecznym tonie pytania zadanego przez
Jacomet, kryje się fałsz i obłuda. Jak najchętniej zaczęła
opowiadać o swych widzeniach, ale komisarz często jej
przerywał w opowiadaniu zadawanymi pytaniami o szczegóły. W pewnej chwili wstał i krzyknął ostro na Bernadettę: Nie mówisz prawdy! Wszystkich oszukujesz! Każę cię
aresztować! Jacomet spodziewał się, że Bernadetta się wystraszy, ale ona odpowiedziała spokojnie: „Pan komisarz

może mnie aresztować jeśli zechce, ale ja przecież nie mogę
nic innego powiedzieć jak to, co mówiłam, bo to jest prawda”. Komisarz Jacomet rzekł do Bernadetty: Ano, dobrze
spiszemy protokół. Zaczął pisać, odczytując to, co wcześniej napisał. Przesłuchiwana bądź potwierdziła, bądź przeczyła. Jacomet denerwował się oświadczając: „że tak mówiłaś”, ale Bernadetta odpowiadała, że tak jemu jak z innymi osobami nic takiego nie mówiła, bo to nie jest prawda;
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a ona mówi prawdę, że Pani ukazuję się w Grocie i z Nią
rozmawia. Jacomet musiał ustąpić przed stanowczymi wyjaśnieniami Bernadetty i pisać to, co ona mówiła. Na zakończenie pisania protokołu oświadczył groźnie Bernadetcie, że jeśli będzie chodziła nadal do Groty, to stanowczo
każe ją aresztować.
Po przesłuchaniu w komisariacie, w następnym dniu tj.
w poniedziałek (22 lutego) Bernadetta nie udała się do
Groty, gdzie tłum oczekiwał jej przybycia. Rodzice jej wysłali ją do szkoły, prowadzonej przez siostry zakonne, które sceptycznie odnosiły się do widzeń Bernadetty w Grocie; również rówieśnicy z klasy wyśmiewali ją, dokuczali i
drwili z niej. Bernadetta przyszła ze szkoły zmartwiona i
zapłakana. Ojciec jej, szczery katolik widząc jej stan oświadczył: „chodź do Groty, już ci nie zabraniam”. Komisarz
Jacomet gdy się o tym dowiedział, wezwał do komisariatu
Bernadettę i jej rodziców i począł na nich krzyczeć, że odwołali zakaz chodzenia jej córki do Groty.
Rodzice oświadczyli, że jeśli taka wola Boga i tej Pani,
to ich córka Bernadetta jeśli tylko zechce, będzie chodzić
do Groty. Natomiast Bernadetta powiedziała do Jacomet:
„Pan komisarz gniewa się na mnie niesłusznie. Ja do Groty chodzę pomodlić się i nikogo tam nie wzywam. A jeśli
tyle ludzi tam przychodzi, to nie moja wina”. Komisarz
groźnie popatrzył na Bernadettę i jej rodziców i kazał im
wracać do domu.
W środę, 7 kwietnia po Wielkanocy tłum zebrał się
przed Grotą, gdzie wśród setek płonących świec, modliła
się Bernadetta. Zagłębienia przy Grocie, zatłoczone były
wotami, haftami, koronkami i wiązankami – co świadczyło o oznakach czci, hołdu i oddania się Najświętszej Pani.
W pewniej chwili twarz Bernadetty rozpromieniła się, a
ona modląc się w ekstatycznym wzniesieniu, wyciągnęła
dłonie ku Niepokalanej, gdzie palce jej prawej dłoni były w
ogniu świec, nie doznając poparzenia, czy wręcz zwęglenia. Po widzeniu w dniu 7 kwietnia 1858 roku, objawienia
w Grocie ustały na dłuższy czas.
Komisarz Jacomet i prefekt Massy znów zasłynęli swoją
gorliwością, a ten drugi zwrócił się do ministra Rouland,
by napisał do biskupa Laurence list urzędowy, informując
go o tłumnych manifestacjach „nacechowanych mistycznym fanatyzmem”, które mogą doprowadzić do zakłócenia porządku publicznego. Ks. bp. Laurence odpisał ministrowi, że modły przed Grotą, która znajduje się na pustkowiu – nie zagrażają porządkowi publicznemu, a on siebie nie widzi (bp. Laurence) jako upoważnionego do dyskutowania z ministrem w sprawach dotyczących administracji państwowej. Minister podrażniony nauczką ze strony biskupa Laurence, upoważnił prefekta policji Massy do
przedsięwzięcia środków, zabezpieczających spokój i porządek w granicach obowiązującego prawa. Zaczęły się represje.
Komisarz policji Jacomet widząc spokojne i godne zachowywanie się miejscowej ludności, postanowił „zadać”
cios wodzie ze źródła, która w cudowny sposób leczyła
choroby u ludzi, pijących lub się nią obmywających. Jacomet znalazł chemika (wolnomyśliciela) o nazwisku Latour, który miał swoje laboratorium chemiczne, ale jego
kwalifikacji naukowych nikt nie sprawdził. W wydanym
oświadczeniu Latour stwierdził, że woda ze źródła zawiera pierwiastki chemiczne i sole mineralne, które również
znajdują się w wodach płynących obok Groty. Prefekt
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policji Massy „dbając” o dobro obywateli i ich zdrowie,
wydał rozporządzenie, aby wstęp do Groty zagrodzić, a
wszystkie znajdujące się tam „przedmioty” (wota, hafty,
koronki itp.) złożyć w komisariacie, skąd właściciele będą
mogli je odebrać. Z wielką gorliwością zabarykadowano
Grotę i drogi wiodące do niej, wszystkie „przedmioty”
przewieziono do komisariatu. Ludność tym widokiem

była przygnębiona; obecna wśród niej młoda kobieta
(dzień wcześniej uzdrowiona wodą ze źródła w cudowny
sposób) o nazwisku Adela Letoubie zawołała do zebranych: „Nie pójdziemy do komisariatu po te przedmioty,
bo one nie są naszą własnością, lecz są własnością Najświętszej Panny i Ona sama każe je tu przynieść z powrotem tym, co je zabierają”. Ludność nie mogąc zbierać się
bezpośrednio u Groty z powodu jej zabarykadowania, gromadziła się po drugiej strony rzeki, naprzeciwko Groty.
Pomimo nakładanych kar, ludzie przekradali się poprzez
bariery, by stamtąd zaczerpnąć wody dla chorych z cudownego źródła. Prefekt Massy i komisarz Jacomet wysyłali podstawionych swoich ludzi, by ci obdarowywali Bernadettę drogą biżuterią, znacznymi kwotami pieniężnymi żądając, by przestała chodzić do Groty i odwołała
wcześniejsze widzenia. Chcieli oni w ten sposób skompromitować Bernadettę, ale ona była uczciwa i przewidująca, dlatego żadnych darów rzeczowych czy pieniężnych
od nikogo nigdy nie przyjęła. Do Bernadetty przychodzili
ludzie z najodleglejszych stron, prosząc o modlitwę i o
opowiadanie o swych widzeniach. Nadal chodziła nad
brzeg rzeki.
Opracował Zdzisław Rzepka
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Czas
nauki...
Kolejny
rok nauki
w Szkole
Podstawowej
nr 2
rozpoczêty

Witaj szkoło :)

Czas wakacyjnych beztroskich dni
mamy już za sobą. Choć lato tego roku
podczas wakacyjnego wypoczynku nas
nie rozpieszczało, to jednak postanowiło nam to wynagrodzić, oferując piękny,
gorący i słoneczny wrzesień (też letni
miesiąc).

Nadszedł jednak 1 września i nowy
rok szkolny. W szkole Podstawowej nr
2 z nową energią i zapałem powitało go
100 uczniów. Po Mszy św. odprawionej
w intencji uczniów i nauczycieli odbyła
się kolejna uroczysta inauguracja roku
szkolnego 2011/2012. Dyrektor szkoły

Nasi milusińscy spędzili wakacje jak
to zwykle bywa – różnie. Niektórzy byli
na koloniach, obozach, wypoczywali z
rodzicami na wczasach. Nie zabrakło
również krótkich jednodniowych wypadów po Podkarpaciu, które jest przecież
bardzo piękne i godne zwiedzania.
Wszyscy nabyli nowe doświadczenia
i przywieźli niezapomniane wrażenia.
Nie brakowało też dzieci, które z różnych przyczyn, często finansowych,
musiały spędzić cały okres wakacji w
domu rodzinnym.
Dla wszystkich dzieci i nauczycieli
był to mimo wszystko czas beztroski i
odpoczynku od obowiązków szkolnych.

pani Barbara Wasilewska-Naróg serdecznie powitała wszystkich zebranych:

uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do najmłodszych, które po raz pierwszy przekroczyły próg szkoły, tj. dzieci kl. „O” i
kl. I.
Poinformowała też rodziców o najważniejszych sprawach dotyczących
funkcjonowania szkoły.
W szkole już kolejny rok
funkcjonuje świetlica szkolna, a uczniowie odwożeni są
do domu autobusem pod
opieką nauczyciela. Pani dyrektor przypomniała również o możliwości zapisu
dziecka na obiad – cena posiłku to 3 zł za jedno danie
plus deser.
Wspomniała także, że
szkoła prowadzi kolejny rok
w ramach dożywiania dzieci
akcję „Szklanka mleka”. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków
żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów
mlecznych.
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Unia Europejska dofinansuje spożycie mleka w placówkach oświatowych za
pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.
W Polsce mechanizm został uruchomiony dn. 18 maja 2004 r. zarządzenia Prezesa ARR nr 215/2004(z). wprowadzającego „Warunki udzielania dopłat do
spożycia mleka i przetworów mlecznych
w placówkach oświatowych”. W ramach
programu dzieci spożywają mleko białe
i smakowe o różnej zawartości tłuszczu.
Mleko białe jest bezpłatne, do mleka
smakowego (waniliowe, truskawkowe,
czekoladowe) rodzice dopłacają 25 gr.
Kolejną akcją, w której udział bierze nasza szkoła jest „Owoce w szkole”. Program skierowany jest do uczniów klas IIII szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych
dzieci poprzez zwiększanie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na
etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE
(75%) oraz środków pochodzących z
budżetu krajowego (25%).
Całkowity budżet programu w roku
szkolnym 2011/2012 wynosi ok. 12.3
mln EUR (48.9 mln PLN). Dzieciom
uczestniczącym w programie udostępnia się:
– świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki)
– świeże warzywa (marchew, papryka
słodka)
– soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.
Najmłodsi uczniowie czyli dzieci
klas I – III mają również możliwość w
bieżącym roku szkolnym uczestniczyć
w projekcie finansowanym przez UE.
Projekt polega na udziale dzieci w
zajęciach grupowych:
– dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu
– z trudnościami matematycznymi
– w zajęciach logopedycznych
– w zajęciach dla dzieci uzdolnionych.
Na zakończenie uroczystości pani
dyrektor życzyła uczniom dużo wytrwałości, zapału, samych pozytywnych ocen
w nowym roku szkolnym. Nauczycielom, wychowawcom i rodzicom zaś cierpliwości i jak najlepszych efektów pracy. Na koniec pierwszego dnia nowego
roku szkolnego uczniowie spotkali się
ze swoimi wychowawcami.
Władysława Jucha
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NOWY ROK SZKOLNY
2011/2012 w SP 3
w BRATKOWICACH
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INDYWIDU ALIZACJA
NAUCZANIA
I WYCHOWANIA
W KLASACH I-III

Już wakacje są za nami, szybko zbiegły letnie dni.
Jesień staje przed oknami, jesień puka już do drzwi.
Znowu cię witamy, szkoło, bo nauki nigdy dość.
W szkole zawsze jest wesoło i ciekawych rzeczy moc.
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2011/2012. Jak co roku
inaugurację nowego roku szkolnego rozpoczęła Msza św. w kościele
parafialnym w Bratkowicach, w której uczestniczyły poczty sztandarowe szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice.

W Szkole Podstawowej nr 3 naukę rozpoczęło 84 dzieci (razem z
zerówką). Pierwsze powakacyjne spotkanie z dyrekcją, nauczycielami i
wychowawcami odbyło się w pięknie wyremontowanej i odnowionej
sali gimnastycznej.
Wakacje w „Trójce” były czasem przeznaczonym na dalsze remonty
pomieszczeń szkolnych. Wyremontowano salę gimnastyczną, sekretariat, gabinet dyrektora i klatkę schodową.
Wymienione zostały wszystkie drzwi na parterze. Remont pomieszczeń obejmował wymianę starych drewnianych podłóg na wykładzinę
lub panele, odmalowanie pomieszczeń, gipsowanie i malowanie ścian
na klatce schodowej. Wszystkie materiały do remontu zostały zakupione przez rodziców za środki uzyskane z inicjatywy Rady Rodziców i
zarobione w czasie Pikniku Rodzinnego. Z tych Funduszy zapłacono
również robotnikom wynajętym do wykonania wylewek, położenia wykładziny i remontu ścian na klatce schodowej. Mnóstwo prac przygotowawczych oraz wykończeniowych wykonali sami rodzice i pracownicy szkoły tj. usuwanie starych podłóg, piasku, malowanie drabinek
sportowych, ścian na sali gimnastycznej, w klasach i pozostałych pomieszczeniach na parterze, wymiana drzwi, położenie paneli.
Organizowaniem prac zajmowała się z wielkim zaangażowaniem
Pani Beata Szczur – przewodnicząca Rady Rodziców. W imieniu swoim, nauczycieli i uczniów serdecznie dziękuję Pani Przewodniczącej,
pracownikom szkoły i wszystkim rodzicom za prace na rzecz szkoły. Po
czterech latach wakacyjnych prac remontowych szkoła wewnątrz jest
całkowicie odremontowana.
Dyrektor szkoły Janina Gaweł

Od września 2011 r. wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie rozpoczynają realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania
w klasach I-III szkól podstawowych” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych”.
Projekt będzie realizowany do końca czerwca
2012 roku.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u uczniów szkół podstawowych w Gminie
Świlcza poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych i doposażenie bazy szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
We wszystkich szkołach w klasach I-III zostaną
zorganizowane następujące zajęcia:
– dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem
dysleksji,
– dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
– logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
mowy,
– rozwijające zdolności dla dzieci szczególnie
uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem
nauk matematyczno-przyrodniczych.
Ponadto w dwóch szkołach (SP 1 w Bratkowicach i SP w Trzcianie) będą zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, a w SP w
Rudnej Wielkiej będą zajęcia socjoterapeutyczne.
Na potrzeby efektywnego prowadzenia zajęć
wszystkie szkoły otrzymają pakiety nowoczesnych
pomocy dydaktycznych.
Janina Gaweł
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W

spółczesne społeczeństwa
zdają sobie sprawę z tego, jak
ważne jest zdrowie dla człowieka, a szczególnie taka świadomość
się budzi, gdy pojawiają się nowe problemy zdrowotne wywołane objawami
chorobowymi.
Ostatnie lata XX wieku przyniosły ze
sobą wiele zagrożeń związanych z różnymi chorobami, a szczególnie zauważamy znaczny wzrost zachorowań na
nowotwory złośliwe. Wzrost tych zachorowań pociąga za sobą ogromne konsekwencje społeczne i ekonomiczne, a także zmusza do lepszego poznania przyczyn tej choroby, aby skutecznie jej zapobiegać i leczyć.
Dlatego celem niniejszego artykułu
jest ukazanie znaczenia edukacji onkologicznej w kształtowaniu świadomości
i zachowań prozdrowotnych w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodego pokolenia, aby w przyszłości uchronić przed
chorobami nowotworowymi.

Ogólna charakterystyka
nowotworów z³oœliwych
w Polsce
Wokół słowa „nowotwór” wyrasta
swoista psychoza, choć przecież wiadomo, że wiele z nich wykrytych stosunkowo wcześnie jest całkowicie uleczalnych.
Nowotwory w Polsce wzbudzają przerażenie i negatywne skojarzenia. Źródłem
lęku jest brak wystarczającej wiedzy na
temat choroby, jej przyczyn, czy możliwości skutecznego opanowania schorzenia.
Prawie 156 000 nowych zachorowań
w 2008 roku, z czego 78 300 zachorowań u mężczyzn i 77 600 zachorowań u
kobiet, ponad 93 000 zgonów rocznie i
około 320 000 osób z chorobą nowotworową w początku XXI wieku pokazują
wielkość tego problemu.
Raport o epidemiologii nowotworów
złośliwych w Polsce w 2006 roku, którego autorami są Witold Zatoński, Urszula Wojciechowska i Joanna Didkowska z
departamentu epidemiologii i prewencji
nowotworowej Centrum Onkologii w
Warszawie, podaje, że nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce
(po chorobach układu krążenia), co wynika z faktu późnego ich wykrywania i
niskiej skuteczności leczenia. Powodują
one ponad 26 procent zgonów u mężczyzn i 23 procent zgonów u kobiet. Raport pokazuje, że w populacji kobiet najczęściej jest to nowotwór piersi, płuc i
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Szlachetne zdrowie
macicy. Niepokojąco przedstawia się sytuacja raka płuca – coraz częściej to właśnie on jest przyczyną śmierci kobiet.
Natomiast w przypadku raka piersi zauważa się stałą liczbę zachorowań i obserwuje się wyraźny spadek umieralności, co świadczyć może o pierwszych pozytywnych wynikach programów zapobiegania nowotworom piersi w Polsce.
Bardzo niekorzystnie przedstawia się na
tle innych krajów europejskich polska
walka z nowotworami szyjki macicy, które w krajach europejskich (np. w Finlandii, Szwecji) stały się schorzeniem niezwykle rzadkim.
W przypadku mężczyzn, podobnie
jak u kobiet, to rak płuca jest nowotworem odpowiedzialnym za największą zachorowalność. W następnej kolejności
jest rak jelita grubego oraz gruczołu krokowego. Nadal jednak nowotwory złośliwe płuca (dane z Instytutu Onkologii) są najczęstszym dominującym nowotworem złośliwym u mężczyzn. Drugim schorzeniem o największej dynamice wzrostu, co do częstości występowania, są nowotwory jelita grubego. Żołądek i gruczoł krokowy to pozostałe najczęstsze lokalizacje nowotworowe u
mężczyzn.

większa, to jednak w
dalszym ciągu niewystarczająca. Pomimo licznych
kampanii społecznych, których celem
jest uświadomienie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, Polacy
niechętnie korzystają z tego typu badań.
„Nowotwór wcześnie wykryty jest
wyleczalny” – przypominają nam hasła
różnych kampanii społecznych. Badania jednak odkładamy na później, przekonani, że „jeszcze się zdąży”. Tymczasem bagatelizowanie, czy też wręcz ignorowanie niepokojących objawów może
sprawić, że na skuteczne leczenie bywa
po prostu za późno. Dlatego badać powinniśmy się nie tylko wtedy, gdy zaobserwujemy u siebie objawy mogące
świadczyć o chorobie, ale dla własnego
bezpieczeństwa. Warto też pamiętać, że
im większą wiedzę mamy na temat tych
schorzeń, tym lepiej i skuteczniej możemy się przed nimi bronić.

Profilaktyka i leczenie

Głównym celem edukacji zdrowotnej w zakresie onkologii, jest ukształtowanie opinii, postaw i zachowań zdrowotnych korzystnych z punktu widze-

Choć wiedza na temat nowotworów
złośliwych jest z każdym rokiem coraz

Edukacja prozdrowotna jako
narzêdzie w podnoszeniu
œwiadomoœci zdrowotnej

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie – placówka onkologiczna. Instytut został założony 29 maja 1932 roku z inicjatywy i na prośbę Marii SkłodowskiejCurie jako Instytut Radowy przy ulicy Wawelskiej. Jego pierwszym szefem została siostra Marii
Skłodowskiej-Curie – Bronisława Dłuska. Maria ofiarowała nowej placówce gram radu, będący jej własnością. Był on podstawą rozpoczęcia działalności Instytutu.
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nia walki z nowotworami złośliwymi.
Natomiast podstawą działań profilaktycznych jest znajomość i unikanie czynników ryzyka. Wysoka świadomość,
wiedza o czynnikach karcinogennych,
związek ich występowania ze stylem
życia, a więc paleniem tytoniu, piciem
alkoholu oraz odżywianiem może im
przeciwdziałać, czyli może spowodować
zmniejszenie zachorowalności.
Należy podkreślić, że niewłaściwe
odżywianie, wysokie spożycie tłuszczu
całkowitego oraz tłuszczu nasyconego
wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka
jelita grubego, prostaty i sutka. Przewlekłe nadużywanie alkoholu ma wpływ na
powstawanie raka górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz wątroby.
Alkoholizm, palenie tytoniu, narkomania i inne uzależnienia prowadzące do zagrożenia zdrowia są plaga-
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mi przełomu XX i XXI wieku. Narastanie tego zjawiska i jego dalsze skutki mogą być katastrofalne dla młodego pokolenia.
Ocenia się, że 25 procent zmarłych
z powodu raka, było ofiarą własnej nieświadomości. Niski poziom wyleczalności chorych jest wynikiem nieprawidłowych postaw i zachowań naszego
społeczeństwa tj. słaba wiedza na temat
nowotworów i ich leczenia, opinii części społeczeństwa o ich nieuleczalności
nawet w początkowym stadium zaawansowania choroby, niedostatecznego
przygotowania lekarzy pierwszego kontaktu (lekarzy rodzinnych) oraz niezadowalająca dostępność do leczenia specjalistycznego.
Reasumując należy podkreślić, że
świadomość zdrowotna jest zatem
wiedzą o zdrowiu i skupia tę wiedzę na

Czas rozwa¿ania...
Siostra Agata – takie imię zakonne przyjęła Elżbieta
Warzocha z Bratkowic /Czekaj/ wstępując do Franciszkańskiego Zgromadzenia Sióstr Serafitek. Droga realizacji Jej powołania to nieustanny rozwój zdolności i talentów, którymi Ją Pan Bóg obdarzył. To czas rozwoju osobi-

Spotkanie z Ojcem Świętym.

potrzeby egzystencji człowieka. Podejmowane działania edukacyjne i wychowawcze, aby potęgować i chronić zdrowie, muszą być podejmowane w wielu
obszarach tj. w rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym, miejscu zamieszkania. Trzeba postawić przed wychowaniem istotne zadanie, polegające na promowaniu zdrowia jako wartości, ważnej
w życiu, ponieważ „dbamy o zdrowie nie
dlatego, że jest ważne, ale dlatego, że bez
niego wszystko staje się nie ważne”.
Joanna Czapka
Literatura:
1. Karski J.B., Promocja zdrowia. Warszawa, 1999.
2. Wojciechowska U. Didkowska J., Zatoński W., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2008
roku. Warszawa 2010. Centrum Onkologii.
Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie.

stego, ale przede wszystkim nieustannej pracy na rzecz innych. Rozsypywała i rozsypuje wokół wiele dobra. Siostra
Agata obiecała opowiedzieć nam o swoim życiu we wspólnocie zakonnej, ale o tym niebawem... Obecnie przebywa
w Domu Sióstr Serafitek we Frydrychowicach, gdzie większość czasu poświęca nauczaniu dzieci.
W tym październikowym czasie, w przededniu Jubileuszu 25lecia swoich ślubów zakonnych, który przypada na rok 2012, dzieli
się z nami refleksją na temat różańca. Oddajmy więc Jej głos.
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SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYÆ
W tym roku Bóg pozwolił mi pielgrzymować śladami Pana Jezusa i Jego
Najświętszej Matki po Ziemi Świętej.
Tam pozostawiła też swoje ślady Założycielka naszego zgromadzenia (Sióstr Serafitek) Służebnica Boża Matka Małgorzata Szewczyk, która w XIX w. przez
dwa lata w Jerozolimie służyła biednym
i chorym. O Ziemi Świętej mówi się, że
jest piątą Ewangelią. To prawda. Pobyt w

Gethsemani.

świętych miejscach przenosi w czasy Jezusa i pomaga lepiej słuchać i rozumieć
Słowo Boże. Spotkanie z Ziemią Świętą
było także dla mnie nowym spotkaniem
z różańcem. Niech kilka krótkich myśli
nawiązujących do tajemnic różańcowych
będzie pomocą w przeżywaniu tej pięknej modlitwy.
Od najdawniejszych czasów ludzie
poszukiwali skarbów. Przetrząsali podziemia zamków, niedostępne groty, w

Grota Zwiastowania w Nazarecie.

nadziei znalezienia bogactwa, które
otworzyłoby im podwoje szczęścia i dobrobytu. Niekiedy właśnie ci, którzy odbywali dalekie i niebezpieczne wyprawy,
u kresu swojego życia przekonywali się,
że skarb był w zasięgu ich ręki.
Błogosławiony Jan Paweł II nazwał
różaniec skarbem, który trzeba odkryć.
On sam nie tylko odkrył wartość tego
skarbu, ale starał się dzielić z innymi odnalezionym bogactwem. Każdemu, kto do
niego przychodził,
wkładał w rękę różaniec. Słowem i przykładem życia uczył nas kochać Maryję i czcić Ją
w modlitwie różańcowej. Papież dobrze wiedział, że to nie tylko
modlitwa, którą przez
kwadrans odmawia się
ustami. On dał nam
przykład, że jest to modlitwa, którą trzeba odmawiać życiem i tajemnice różańca należy
wprowadzać w czyn.
W życiu każdego z nas, jak w życiu
Jezusa i Maryi, przeplatają się ze sobą
chwile radosne, pełne szczęścia i bolesne, gdy doświadczany cierpienia, porażki, niezrozumienia... Gdy nasze serce
przepełnia radość i zadowolenie, chcielibyśmy się tym podzielić z
innymi. Jak Maryja, która po zwiastowaniu pobiegła do Elżbiety, szukamy kogoś, komu możemy powiedzieć o naszym szczęściu. Czy w
takich chwilach umiemy być Bogu wdzięczni? Czy, jak Ona, wielbimy Go w duszy za
wielkie rzeczy, które
nam uczynił?
O codzienności często mówimy: „szara”. Nad Jordanem.
Trzyletni okres publicznej działalności Jezusa rozpoczyna się od
chrztu w Jordanie. Wtedy zostaje On
umocniony Duchem Świętym i słowem
Ojca, który mówi: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
Do każdego z nas w sakramencie chrztu
świętego Bóg zwraca się z zapewnieniem:

Jezioro Galilejskie.

>>Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem<<. Pewność, że Ktoś nas kocha,
że w nas wierzy, jest wielką siłą. Pomaga
przebijać się przez – trudną czasem –
„szarą codzienność” i czyni ją pełną światła. Pomaga, dzięki wierze, dostrzegać cudowne interwencje Bożej Opatrzności,
choć inni tego nie widzą, choć o tym nie
wiedzą – jak w Kanie Galilejskiej, gdzie
tylko słudzy wiedzieli dlaczego na stołach było nadal dobre wino. Różaniec
stawia przed nami pytanie: czy w codzienności szukam Królestwa Bożego i czy
chcę się nawracać, przemieniać?
Są także w życiu doświadczenia
Ogrójca, wewnętrzne zmagania, by przy-

jąć wiadomość o chorobie, zgodzić się
na krzyż. Często w cierpieniu czujemy
się osamotnieni i niezrozumiani. Dla jednych jest ono drogą szukania pomocy u
Boga, dla innych buntem przeciw Niemu. Jezus w tajemnicach bolesnych chce
nam dać pewność, że On przeszedł dro-
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Widok na Jerozolimę z Góry Oliwnej.

Ciemnica Jezusa.

gę cierpienia przed nami, by nas umocnić, byśmy na tej drodze nie byli sami.

Czy zapraszamy Go w momentach cierpienia i bólu?
W życiu są również chwile zwycięstw,
gdy coś po ludzku się nam udaje i gdy
zwyciężamy nad sobą, nad grzechem. Czy
przypisujemy je tylko sobie? Czy wtedy,
gdy inni nas chwalą dostrzegamy obda-

Widok z Góry Przemienienia.

rowanie przez Boga zdolnościami,
wsparcie bliskich nam osób?
Życie jest jak różaniec. Nie ma w nim
tylko radości, ani tylko bólu. Jest jedno i
drugie. Może właśnie odkrycie różańcowych tajemnic poprowadzi nas do odkrycia piękna i bogactwa naszego życia.
Maryja, przez rozważanie tajemnic Jezusowego życia w różańcu, pomaga nam
odkryć drogę do szczęścia, a jest nią prawda, że Bóg jest zawsze blisko nas, niezależnie od tego, czy nam dobrze, czy źle.
On chce pomnażać naszą radość, dzielić
nasze cierpienia. To jest właśnie tajemnica i bogactwo różańca, które trzeba odkryć: Bóg jest Emmanuelem, Bogiem z
nami!
„Nie potrzeba szukać szczęścia gdzieś
daleko, gdzie nas nie ma”. Trzeba włożyć
do kieszeni różańcową koronkę, by pamiętać, że Boga i szczęście, które On daje
mamy blisko, w zasięgu ręki. Bóg chce,
byśmy Go o nie prosili z Maryją, odmawiając różaniec.
Siostra Agata, Serafitka

Czas ucieka, wiecznoœæ czeka...
14 sierpnia br. w przeddzień święta Wniebowzięcia Matki Bożej odeszła do
wieczności śp. Antonina Kwoka – najstarsza mieszkanka Bratkowic. 29 października br. skończyłaby 102 lata życia. Przy okazji setnej rocznicy jej urodzin przeprowadziliśmy z sędziwą Jubilatką rozmowę. Przedstawiliśmy Jej sylwetkę w 13 numerze naszego kwartalnika tytułując artykuł Czas ucieka, wieczność czeka. Wielu z
nas zapamięta panią Antoninę jako pogodną, miłą i uśmiechniętą osobę nigdy nie
użalającą się nad swoim losem, czasem niełatwym.
Podczas tej wizyty zapytana o to, co w życiu jest ważne, powiedziała: – Szczęście
jest wtedy jak jest zgoda. Dziś tyle ludzi się nienawidzi, a ludzi trzeba lubić. Trzeba się
odwiedzać, pocieszać jak jest smutno, odwiedzać chorych. Trzeba siać zgodę. Mieć dobre
słowo dla starszych i dla dzieci. Z nikim się nie gniewać. Coś przecież trzeba na tamten
świat zanieść. Jak z pustymi rękami przed Panem Bogiem stanąć? Niech to przesłanie
będzie dla nas życiowym drogowskazem.
Jej doczesne szczątki spoczęły na bratkowickim cmentarzu parafialnym obok
męża, który zmarł ponad 30 lat wcześniej.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Redakcja
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Czas
zadumy...
Życie
życie nie dokończone
gdy oczy ci zamkną i zapalą świecę
miłość spełnioną i nieudaną
płacz przed jedzeniem
między mądrością i zabawą
Bożej powierzam opiece
/x Jan Twardowski/

Bratkowicki cmentarz parafialny.

Fot. K. Plizga,
D. Jamuła
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Dziêkczynny wieniec AD 2011
Rok 2011 w naszej Ojczyźnie jest
rokiem szczególnym. W dniu 1 maja
papież Benedykt XVI w Rzymie ogłosił Jana Pawła II Błogosławionym. W
miesiącu lipcu br. szkoła podstawowa
nosząca imię Jana Pawła II obchodziła
piękny Jubileusz 100-lecia swego istnienia.
Fakty te były inspiracją przygotowania wieńca dożynkowego przez
członków Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej. Reprodukcja
obrazu bł. Jana Pawła II oraz herb
papieski umieszczone zostały na tle
zarysu konturu Polski wyklejonych
pieczołowicie różnorodnym ziarnem
w kolorach biało-czerwonym i białożółtym. W południowo-wschodniej
części umieszczony został napis Bratkowice. W ten sposób wybrzmiała nazwa naszej Małej Ojczyzny, która zawarła się w tej Wielkiej. Podnóże wieńca ozdobiły snopki owsa i pszenicy
oraz biało-czerwone róże, zielone ga-

łązki ziół i czerwone korale jarzębiny.
W przygotowaniu wieńca uczestniczyli: Henryka Warzocha, Krystyna
Zając, Maria Rusin, Janina Przywara, Maria Grędysa, Bożena Pięta,
Halina Zawisza, Dariusz Jamuła,
Paweł Zając, Tadeusz Pięta, Gniewek
Lucyna, Halina Rusin, Kazimierz Rusin, Andrzej Rusin, Tadeusz Bednarz,
Piotr Jucha, Krzysztof Plizga.
W dniu 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
podczas Parafialnych Dożynek został
on poświęcony wraz z trzema innymi,
przygotowanymi przez: Koło Gospodyń Wiejskich, Akcję Katolicką i grupę wieńcową z Czekaja.
21 sierpnia w Katedrze Rzeszowskiej podczas Dożynek Diecezjalnych
reprezentował wieniec przygotowany
przez TMZB.
28 sierpnia podczas Dożynek
Gminnych w Mrowli przekazaliśmy
nasz wieniec na ręce pani Barbary Wa-

Męskie spojrzenie.

Pani Henryka Warzocha i Pani Krystyna Zając omawiają
plan wykonania wieńca.

Ostatnie uwagi.

silewskiej-Naróg, Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w
Bratkowicach. Chcieliśmy w ten sposób podziękować wszystkim tym, którzy tą szkołę tworzyli i czynią starania
o jej rozwój i trwanie do dnia dzisiejszego: dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły,
urzędom i instytucjom wspierającym
oraz ludziom dobrej woli. W dniu 30
sierpnia nasza grupa wieńcowa spotkała się z panią Dyrektor w szkole nr 2.
To spotkanie było okazją do wielu wspomnień, m.in. o dawnych dożynkach
oraz zwyczajach z nimi związanych.
Uważamy, że należy te zwyczaje podtrzymywać, gdyż stanowią one kontynuację tradycji polskiej wsi. Spotkanie
zakończyliśmy życzeniami pomyślności i przychylności dla funkcjonowania
szkoły oraz doczekania kolejnych jubileuszy.
Redakcja
Fot. K. Plizga

Czas żniw...

Fot. K. Plizga

Czas dziękczynienia...

Grupa wieńcowa TMZB w drodze do kościoła

Powitanie delegacji

Parafialne
święto
plonów
Bratkowice, 15 sierpnia 2011 r.

Zaszczepiona tradycja

Wieniec Koła Gospodyń
Wiejskich

Zadanie - być dobrym jak chleb...

Wieńcowe przyśpiewki

Wieniec Akcji Katolickiej

Wieniec mieszkańców Czekaja

Siostra Marta Przywara
dzieli chleb

Wieniec TMZB

Fot. K. Plizga
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Czas œwiêtowania...

Przed Katedrą Rzeszowską.

Dziękczynna Eucharystia.

Koło Gospodyń Wiejskich – Dożynki Gminne
w Mrowli.

Spotkanie z ks. biskupem Kazimierzem Górnym.

Wójt Gminy Świlcza
Wojciech Wdowik podczas dzielenia chleba.

Wieniec TMZB ofiarowany Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach.
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Do¿ynkowe
wspomnienia
Dzięki zaproszeniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej, uczestniczyliśmy wraz z żoną, w uroczystościach
dożynkowych w naszej rodzinnej parafii
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sta. Dziewczęta miały białe bluzki, a
chłopcy białe koszule i biało czerwone
szarfy przewieszone przez prawe ramię.
Całość dopełniały kobiety niosące bukiety kwiatów, ziół oraz owoce do poświęcenia. Pamiętam, że wśród młodzieży panowała rywalizacja o to, kto będzie
jak najbliżej wieńca. Wszyscy uważali to
za zaszczyt. Nasi rodzice i dziadkowie
ciężko pracowali na roli, a jednak to my,
młodzi mieliśmy ich uroczyście repre-

zentować przynosząc zebrany plon w
postaci wieńca w ofierze do świątyni.
Po południu, 15 sierpnia, na Dąbrach odbywały się festyny. Ciągnęli na

u nas sierpem. Powoli zaczynano używać do koszenia zboża kos ze specjalnymi kabłąkami, choć wielu gospodarzy
krytykowało ten sposób, twierdząc, iż
ucina się w ten sposób kłosy zbożu. Z
jeszcze większymi oporami przyjmowano pierwsze próby mechanizacji. Synów
śp. Józefa Trzeciaka z Klepaka, Jana i
śp. Władysława nazwano wręcz bezbożnikami, kiedy jako pierwsi do koszenia
zboża użyli ciągniętej przez konie kosiarki listwowej własnej konstrukcji.
Żniwa zwykle zaczynało się około
10 lipca. Pięknie wyglądały wtedy nasze
bratkowickie pola, przyozdobione jak
okiem sięgnąć, tysiącami mendli żyta i
pszenicy. Przy żniwach pracowano całymi rodzinami. Nawet dzieci pomagały nosić snopki zboża. Uważało się bardzo przy noszeniu, aby kłosy z ziarnem
– darem Bożym, nie były przypadkiem
ciągane po ziemi. Omłoty zboża w młockarniach rozpoczynało się po 25 lipca.
Wcześniej wiec młodzież musiała dopilnować, aby odłożyć najdorodniejsze
snopy każdego zboża, z których później
wykonywano wieniec dożynkowy.
Choć tamte nasze wieńce były o wiele mniej okazałe, niż te, które podziwialiśmy 15 sierpnia bieżącego roku, to ich
wykonywanie dawało nam młodym wiele radości, satysfakcji i od młodzieńczych lat wyrabiało postawę zaangażowania w życie lokalnej społeczności.

nie ochoczo mieszkańcy z całych Bratkowic, a także z Trzciany i Klęczan. Zainteresowaniem cieszyły się występy
dzieci i młodzieży reżyserowane przez
panią Kazimierę Bąk.
Mówiąc o dożynkach, nie sposób nie
wspomnieć o tym jak wyglądały wówczas żniwa. Jeszcze do początku lat 50tych ubiegłego wieku, zboże ścinało się

Dziś to zaangażowanie jakby osłabło.
Mam jednak nadzieję, że z Bożą pomocą
znajdą się i na Dąbrach i w całych Bratkowicach ludzie młodzi, którzy podtrzymując tradycje, będą gotowi iść w nasze
ślady.
Na podstawie wspomnień
pana Mieczysława Sawickiego
opracował Krzysztof Plizga

Banderia konna.

Bratkowice w dniu święta Matki Bożej
Zielnej, 15 sierpnia br. Wzruszyła nas pomysłowość i estetyka wykonanych wieńców. Ich poświęcenie i procesyjne wprowadzenie do świątyni wywarły na nas niezwykle pozytywne wrażenie. Przy tej okazji wróciłem pamięcią do mojej młodości, do lat 1951-60 i do pierwszych bratkowickich dożynek.
Nasz dom rodzinny stał na Dąbrach,
tuż obok leśniczówki. Mieszkałem tam
w latach 1935-67. Tam też zrodziła się
tradycja parafialnych dożynek w Bratkowicach, kiedy to, w roku 1951 młodzież z Dąbrów wykonała pierwszy dożynkowy wieniec. W rok później w nasze ślady poszli też mieszkańcy Czekaja. Wieniec nasz do kościoła parafialnego przewożony był wozem drabiniastym, drewnianym, na drewnianych,
okutych kołach. Wóz ciągnął zaprzęg
czterech koni, a powoził nim ceniony w
okolicy gospodarz, śp. „Michaś” Bąk.
Ponad pięciometrowy wóz zdobiły świeżo przynoszone z pobliskiego lasu dębowe gałązki. Był on wypełniony do
ostatniego miejsca młodzieżą i dziećmi,
a po środku znajdował się wieniec. W
kościele wieniec trzymało się w rękach
przez całą Mszę św. Byli do tego wyznaczeni chłopcy ubrani w ludowe stroje.
Towarzyszyła im odświętnie ubrana asy-
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Przywróciæ pamiêci obraz
Plon,
niesiemy
plon...

Bratkowice
lat 70-tych
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Kobieta-spo³ecznik
Jest październikowy wieczór gdzieś około godz. 18.00.
Siedzę przy okrągłym stole przykrytym białym, ręcznie haftowanym obrusem. W skromnym pokoiku 76-letniego domu
czas jakby się na chwilę zatrzymał. Obok mnie modlitewniki,
sterta książek, kilka krzyżówek. Na segmencie ręcznie wyszywane serwety. Przede mną stary ścienny zegar, który zdawać by się mogło podpowiada – opowieści czas zacząć. I tak
też się dzieje. Wsłuchuję się w głos kobiety, która przez całe
życie angażowała się w sprawy społeczne, interesując się sprawami wsi i jej mieszkańców. Chętnie dzieliła się i nadal się
dzieli swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Urodziłam się
1923 roku w Bratkowicach – rozpoczyna ten czas opowieści
pani Maria Stokłosa z domu Zagrodnik. – Miałam dwóch
braci. Ojciec, żeby utrzymać rodzinę musiał dwukrotnie emigrować za chlebem do Brazylii. W czasie jego nieobecności
wychowywała nas mama. Było ciężko. Chodziłam do szkoły i

opatrywania ran, bandażowania, udzielania
pierwszej pomocy,
transportu rannych.
Pani Ciejkówna była
bardzo dobrym człowiekiem, wspaniałym nauczycielem i wychowawcą – wspomina.
Praktykę medyczną odbyła w czasie dwutygodniowego kursu medycznego w jednym z
rzeszowskich szpitali.
Jako żołnierz AK prze- Pani Maria Stokłosa.
szła również przeszkolenie wojskowe z zakresu musztry i uzbrojenia. Nauczyła się rozkładać i składać broń,
odbezpieczać granaty. Była także łączniczką.
Działała w konspiracyjnej służbie łączności
AK. Zawsze była w pełni gotowa do wykonania każdego zadania, które jej wyznaczono. Jej
misja polegała na dostarczeniu informacji
otrzymanej z plebanii w Bratkowicach, która
wówczas pełniła rolę kwatery konspiracyjnej,
do jednej z placówek w Rzeszowie. Drogę z
Bratkowic do Rzeszowa pokonywała pieszo.
Zaklejoną kopertę z informacjami nosiła przy
piersi. Jak mówi – nigdy się nie bałam. Kiedy
mama dowiedziała się o mojej działalności
konspiracyjnej wówczas zapytała: dziecko, czy
ty wiesz co ty robisz? Ja jej wtedy odpowiedziałam – tak trzeba mamo. Więcej już nie pytała.
Zgrupowanym w bratkowickim lesie żołnierzom AK, a było ich około trzystu dostarczaJako uczennica Szkoły Rolniczej w Bratkowicach.
ła własnoręcznie uszyte czapki i opaski, przywspólnie z braćmi pomagałam na gospodarce. Skończyłam 7 nosiła żywność – w większości jajka i własne wypieki.
klas Szkoły Powszechnej, a później jeszcze 2 klasy Szkoły RolPo wojnie wyszła za mąż. 6 stycznia 1946 r. zawarła zwiąniczej w Bratkowicach. Mam z tego okresu nawet zdjęcie – zek małżeński z Tadeuszem Stokłosą. Ślubu udzielił im ówopowiada pani Maria.
czesny proboszcz parafii ks. Jan Jakubowski.
Kiedy wybuchła II wojna światowa miała
Wspólnie wychowali czwórkę dzieci i razem
16 lat. Pamiętam – wspomina – uciekłyśmy z
doczekali złotego i diamentowego wesela. Za
domu na łąką i tam siedziałyśmy pod kopkami
długoletnie pożycie małżeńskie zostali odznasiana. Mam jeszcze przed oczami jadące samoczeni okolicznościowymi medalami. Mąż Tachody i maszerujących niemieckich żołnierzy.
deusz zmarł w 2006 roku.
Cudem uniknęła wywózki na przymusowe roW 1967 roku pani Maria objęła funkcję
boty do Niemiec. W zamian musiała pracować
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w
we dworze za 1 złoty dziennie, notabene kiloBratkowicach i z sukcesami pełniła ją nieprzegram cukru w tym czasie kosztował właśnie 1
rwanie przez 42 lata. Przez cały ten okres dziazłoty. Nie udało się to jej przyszłemu mężowi,
łała na rzecz poprawy sytuacji społecznej koktóry przez 5 lat był na przymusowych robobiet wiejskich i ich rodzin. Organizowała kurtach w Niemczech.
sy np. w zakresie gotowania, pieczenia, racjoW 1942 roku wstąpiła w szeregi Żołnienalnego żywienia, kroju i szycia, haftowania,
rzy Armii Krajowej. Działała w jednej z utwofryzjerstwa. Ważnym aspektem tej pracy sporzonych dwóch sanitarnych sekcji kobiet.
łecznej była także dbałość o kulturę i kultywoMiała w tym udział ówczesna nauczycielka
wanie folkloru, bowiem członkinie koła naleKarolina Ciejka. To ona uczyła młode dziew- Krzyż Kawalerski Orderu Od- żały do chóru, zespołu teatralnego i zespołu
czyny podstawowych czynności medycznych; rodzenia Polski.
śpiewaczego. Organizowałyśmy uroczystości
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W roli starościny na dożynkach gminnych.

dożynkowe i patriotyczne. W celu ochrony zdrowia inicjowałyśmy spotkania z lekarzami o różnych specjalnościach – mówi
pani Maria. – Brałyśmy udział w Szkołach Zdrowia w ramach
ówczesnego Uniwersytetu Ludowego. Dokształcałyśmy się z
zakresu rolnictwa, pomagając gospodarstwom domowym rozprowadzałyśmy pisklęta kaczek, kur, indyków, pasze dla zwierząt. Koło działało prężnie. Był okres, że w kole było ponad 100
kobiet – dodaje pani Maria.
Jej praca nie skupiała się jedynie na działalności społecznej w Kole Gospodyń Wiejskich. Swoje zdolności kulinarne
wykorzystywała do obsługi wesel. Piekła i gotowała na ponad
dwustu. Przez 15 lat na pół etatu pracowała w bratkowickiej
mleczarni, gdzie mieścił się także sklep mleczarski, w którym sprzedawała. Na przestrzeni minionego czasu pełniła
wiele funkcji społecznych. Była radną gminy Świlcza przez 3
kadencje, radną Powiatowej Rady Narodowej w Rzeszowie w
latach 1972-1976 i Wojewódzkiej Rady Narodowej w latach
1976-1980. Była również członkinią: Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rzeszowie i w Świlczy, w Zarządzie Powiatowym Kółek Rolniczych w Rzeszowie, Spółdzielni Mleczarskiej i Zakładach Drobiarskich w Rzeszowie oraz Rady
Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie. Działa tak-

Z koleżankami z PCK.
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że w Polskim Czerwonym Krzyżu. Umiejętności medyczne wykorzystywała dając np. wielu mieszkańcom
Bratkowic zastrzyki.
Od początku lubiłam tę pracę, dlatego moje życie
było społecznie bujne. Nie robiłam tego dla siebie ani
dla zaszczytów, tylko dla ludzi. Zastanawiałam się nieraz jak mogłam temu podołać. Tyle obowiązków, zadań. Starałam się jednak, żeby moja rodzina na tym
nie ucierpiała. Zawsze godziłam pracę społeczną z
życiem rodzinnym i pracą na gospodarstwie. Miałam
wielkie oparcie w swoim mężu, który był dobrym i wyrozumiałym człowiekiem – podsumowuje pani Maria.
Za tak wspaniałą pracę na rzecz drugiego człowieka pani Maria Stokłosa została uhonorowana kilkoma odznaczeniami państwowymi. W 1986 roku
otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1995 roku ówczesny prezydent Lech Wałęsa
odznaczył ją Krzyżem Armii Krajowej, a w 1997 roku
prezydent Aleksander Kwaśniewski Złotym Krzyżem
Zasługi. W swoim domowym zbiorze posiada także setki dyplomów i odznaczeń m.in.
zasłużony pracownik
rolnictwa czy działacz
ruchu społecznego. 17
września 2000 roku
otrzymała awans na
stopień podporucznika Wojska Polskiego.
23 maja 2009 roku
otrzymała z rąk wójta
gminy Świlcza Wojciecha Wdowika statuetkę „Laur Samorządowy” przyznany jej w
kategorii „Osobowość
gminy”.
Pani Maria mieszka sama ale ma stały W trakcie gotowania dla weselnych gości.
kontakt z dziećmi i
wnukami, które bardzo często ją odwiedzają. Pomagają posprzątać, wyprać, zrobić porządki przy obejściu.
Przynajmniej raz w tygodniu dzwonią. Pomimo prawie 90 lat pani Maria prezentuje doskonałą sprawność
intelektualną i fizyczną. Czyta bardzo
dużo książek i rozwiązuje krzyżówki. W swoim przydomowym ogródku uprawia warzywa. Hoduje 3 kurki. Towarzystwa dotrzymuje jej czworonożny przyjaciel Misiek. Od czasu
do czasu jeździ na rowerze. Codziennie rano chodzi do kościoła na Mszę
świętą.
Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem tej wspaniałej, życiowej
opowieści. Szkoda tylko, że stary
ścienny zegar ani na chwilę się nie
zatrzymał.
Dariusz Jamuła
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„Bóg w Ciebie ci¹gle wierzy” (...)
Szara rzeczywistość, z którą człowiek spotyka się na każdym kroku sprawia, że dusza znajduje się na drugim planie. I choć codziennie snujemy milion
planów, to z reguły zapominamy o swych
duchowych potrzebach. Trudno też przyznać się przed samym sobą, iż istnieje
potrzeba refleksji nad własnym postępowaniem. Wciąż modna jest pogoń za
szczęściem różnie rozumianym. Niektórzy w pierwszej kolejności chcieliby zadbać o nowe ciuchy, mieszkanie, wymarzony samochód. Inni zaś pragną naj-

ki którym można wystrzegać się błędów
wcześniej popełnionych.
Kolejnym istotnym krokiem w odbudowie swej duszy była tegoroczna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Chęć
do pielgrzymowania narodziła się ok. 2
lata temu. Jednak realizacja tego celu
miała miejsce dopiero podczas tych wakacji. Był to pierwszy raz. Dlatego też
rodziło się mnóstwo wątpliwości. Ostatecznie dnia 26 lipca odwiedziłam Kancelarię Parafialną, gdzie mogłam zapisać się do grupy, która mnie intereso-

pierw znaleźć spokój duszy, (co jakoś
ze śmiercią mi się bardziej kojarzy) oraz
założyć rodzinę.
Od kilku lat staram się układać swoje plany według drugiego programu –
powyżej wspomnianego. Wchodzi tu w
rachubę regularna spowiedź, uczestnictwo w nabożeństwach, oraz obserwacja
otaczającego świata. I co wydaje się najważniejsze – wyciąganie wniosków, dzię-

wała (polecam grupy: św. Jadwigii, św.
Kingii, św. Stanisława, św. Józefa). Były
to ostatnie chwile zapisów, gdyż w niedzielę 31lipca miało już miejsce spotkanie przedpielgrzymkowe, które było dla
mnie bardzo ważne z uwagi na to, iż była
to moja pierwsza pielgrzymka. Podczas
tego spotkania istotną dla mnie wskazówką od prowadzącego je księdza było
zdanie: „Przed wyruszeniem w drogę,

wzbudźcie w sobie intencję, z jaką chcecie iść na Jasną Górę”. I faktycznie jest
to bardzo ważna kwestia, której nie można zaniedbać.
Wędrówka trwa ładny kawał czasu i
dla osób nie pielgrzymujących wcześniej wydaje się nie do pokonania. Pragnę zaznaczyć, że bardzo często organizowane są postoje w rozsądnych momentach, więc bez obaw można pokonywać
dzienny dystans. Nawet, jeśli mamy gorszy dzień lub dwa, to zdecydowanie podniesie nas na duchu kroczący obok brat
lub siostra. Ich pomocna dłoń, słowo,
czy gest bywają niekiedy balsamem dla
naszych serc lub opłakanego stanu fizycznego. W naszej grupie takim „słońcem” w pochmurne dni był brat Michał,
który powtarzał: Do Maryi tup tup tup oj
tak tak..
Gdy było smutno zawsze potrafił
tymi słowami wywołać uśmiech na twarzy. Nigdy nie można szukać pomocy
tylko i wyłącznie licząc na samego siebie, gdyż prędzej czy później stanie się
to męczące. Dlatego warto jak najczęściej podejmować rozmowy z bliźnim,
który jest na wyciągnięcie ręki. Podczas
drogi znajdzie się chwila na radość i zadumę.
Dla wielu osób pielgrzymka wiąże
się z ciągłą modlitwą. Oczywiście należy brać to pod uwagę. Jednak napięty
grafik pozwala również na budowanie
relacji z przyjaciółmi. Marsz, postój,
nocleg są idealnymi sytuacjami, gdzie
czas można dzielić z drugim człowiekiem. Poprzez ten przykład pragnę zauważyć, iż podobnie w życiu codziennym powinniśmy dostrzegać naszych
braci i nasze siostry, ponieważ bardzo
często czekają skrycie na naszą pomocną
dłoń.
Zatem uważaj, gdzie
krok masz postawić i wszystkie twe drogi niech będą prawe. Nie zbaczaj na lewo i
prawo, odwróć swą nogę od
złego (Prz 4, 26-27).
A także z całą pilnością
strzeż swego serca, bo życie
tam ma swoje źródło (Prz 4,
23).
Nie rezygnuj z marzeń.
Pamiętaj, jedna iskierka,
jedno miłe słowo i można
poczuć siłę i wiarę w swoje możliwości.
Pozdrawiam, Kropka.

Czas pielgrzymowania...

„We wspólnocie z Bogiem”
Pod tym hasłem, trzydziesty czwarty raz wyruszyli pieszo na Jasną Górę. Tradycyjnie trasa wiodła przez Bratkowice...
Autostradowy kurz
na pielgrzymim szlaku
Kasia i Karolina Lis
wraz z koleżankami

Licząc na błogosławieństwo
w drodze...

Przywitanie
Spotkanie

Widok
z wieży
kościelnej
Fot. K. Plizga

Sylwia Surowiec, Izabela
Pijar i Małgorzata Olech

Monika Przywara z Zapola
po raz pierwszy na pielgrzymim
szlaku

Czas przywrócenia...

świetności Parku w Bratkowicach
i pamięci bohaterstwa żołnierzy AK
Po uroczystym otwarciu parku nastąpiła rekonstrukcja wydarzeń upamiętniających
„Akcję Burza”.

Bratkowice, 31 lipca 2011 r.

Fot. K. Plizga

Fotogaleria
Prace autorstwa HENRYKA WAWRZYNIAKA

Fatima w trakcie tworzenia...

Matka Boża Karmiąca

Skrzydlate dzieło
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Czas tworzenia...
Najtrudn iej
je st wyrzeŸbiæ
d³on ie...
Sąsiedzi z Zastawia mówią o nim:
życzliwy, skromny, pracowity, dokładny w tym co robi, ciepły, otwarty człowiek. Na pytanie czy zgodzi się na rozmowę o swojej pasji, uśmiecha się z zakłopotaniem, by po chwili dać przyzwolenie na zadawanie pytań.
Gdy jego ręce dotykają kawałka lipowego drewna, to wiadomo już, że myśl
o tym, co z niego powstanie musiała zakiełkować dużo wcześniej, że każdy
szczegół dzieła, które ma powstać jest
już w wyobraźni precyzyjnie zaplanowany. Jak określić to czemu się z pasją
oddaje, zagospodarowując każdą wyszukaną z trudem wolną chwilę? Czym jest
jego twórczość? Jak ją nazwać? Rękodziełem, rzemiosłem, sztuką ludową,
amatorską, intuicyjną? Ale przecież nie
o nazwę tu chodzi. Dobrze, że są pośród
nas ci, którzy obdarzeni coraz rzadziej
spotykanymi uzdolnieniami „częstują”
nas pięknem. Drzemiące talenty, raz
obudzone, nie dają spokoju dopóty, dopóki człowiek nie nada im kształtu. Tworzone wówczas obrazy, rzeźby, dzieła
„otrzymują duszę”. Zatrzymują na sobie uwagę innych, spragnionych podziwiania piękna. Tak też jest z twórczością kolejnego naszego rodzimego artysty pana Henryka Wawrzyniaka z Zastawia I.
– Panie Henryku, jak to z tą pasją w
pana życiu było i jest?
To moja towarzyszka życia od najmłodszych lat. Miałem wujka, który bardzo dużo rzeźbił w gipsie. Fascynowało
mnie zawsze jak wyczarowywał przeróżne rzeczy. Podpatrywałem tę jego pracę.
Jako dziesięcioletni chłopiec postanowiłem już sam coś wyczarować, ale w trudniejszym materiale. Z kawałka osikowego, twardego drewna wyrzeźbiłem podobiznę ówczesnego filmowego idola –
Hansa Klosa. Pamiętam jak chcąc zakonserwować tę wyrzeźbioną postać topiłem styropian, żeby uzyskać lakier, o
który wtedy było trudno. Inna fascyna-

cja to konie, które bardzo lubiłem rysować.
Może też dlatego tak
bardzo lubiłem wtedy
oglądać w telewizji westerny. Przenosiłem potem niektóre, szczególnie zapamiętane obrazy na papier. Na niedzielę jeden blok rysunkowy nie wystarczał.
Nie raz dostałem burę
od rodziców, ale mi niczego tak naprawdę
nie zabraniali. Cierpliwości uczyłem się wtedy wykonując okręty z
zapałek. Żmudna to
była praca, ale ją lubiłem. Pochodzę z
Łodzi. Tam chodziłem do szkoły podstawowej, zawodowej i tam spędzałem młode lata. W szkole robiłem różne plakaty,
wycinanki, rysunki. Nauczyciele widząc
to namawiali mnie na rozwijanie uzdolnień w tym kierunku. Życie jednak potoczyło się inaczej i profesjonalnej wiedzy w
tym kierunku nie zdobywałem. Każdy ma
swoją ścieżkę...
– A na niej Anioła Stróża?
Uśmiecham się, bo a propos Anioła
Stróża, to moja żona może coś o Nim
opowiedzieć.
Wyrzeźbił mąż kiedyś w lipowym drewnie scenę jak Anioł Stróż przeprowadza
dzieci przez most – mówi pani Danuta –
i bardzo mi się ta rzeźba podobała. Ustawiliśmy ją w kuchni. Lubiłam się jej przyglądać. Odwiedził nas kiedyś siostrzeniec
męża, który mieszka w Łodzi i dostał ją
od niego w prezencie. Trochę mi było żal
się z nią rozstawać, ale gdy 9 m-cy później urodziło mu się dzieciątko, to ucieszyłam się, że mąż mu ją ofiarował, stwierdzając, że Anioł Stróż nad nimi czuwał.
Dziś miejsce tamtej rzeźby zajęła inna –
Matka Boża karmiąca Dzieciątko. Rozstawałam się już z wieloma rzeźbami, obrazami czy też rysunkami wykonanymi

Ręce artysty.

przez męża. Albo je rozdawał, albo z konieczności sprzedawał. Nauczyłam się do
nich nie przywiązywać. Jeśli cieszą oczy
innych, to mnie też to cieszy.
– Panie Henryku, gdyby pan miał
dziś policzyć wykonane przez siebie
dzieła i przypomnieć sobie ich tematykę, to od czego by pan zaczął?
Było ich sporo. Pamiętam rzeźbę
przedstawiającą Świętą Rodzinę, Chrystusa na krzyżu z drewna oliwnego. Znalazły swoje miejsce w Anglii. Stojącą rzeźbę przedstawiającą Ojca św. Jana Pawła
II ofiarowałem czterem moim braciom
mieszkającym na Śląsku. Wykonałem ją
też na zamówienie dla śp. ks. Stanisława
Szylaka, który dodatkowo zamówił u
mnie jeszcze krzyż, taki bez wizerunku.
Wyrzeźbiłem też kilka szopek bożonarodzeniowych, łowiącego rybaka i wiele innych.Teraz rozpocząłem pracę nad figurą
Matki Bożej Fatimskiej i klęczącymi przed
nią dziećmi. Właściwie to nie ma takiej
rzeczy, której nie dałoby się wyrzeźbić, jednak najtrudniej jest zawsze wyrzeźbić w
postaciach dłonie. Chodzi za mną wyrzeźbienie Drogi krzyżowej. Mam różne
marzenia. Drewniane klocki w stodole
cierpliwie czekają. Jak jest czas i chęci to
wiele można zdziałać. To wszystko jest
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cudowne, ale życia by brakło. Jak się zabieram za rzeźbienie, to żona wie, że wtedy ze mną nie porozmawia. Milczy, patrzy i jak trzeba pomaga. Ona wie, że jestem wtedy skupiony i skoncentrowany.
Jak przyjdzie wena, to ani się człowiek
spostrzeże jak na zegarze 4 rano. Tylko
kot wtedy mi już towarzyszy. Do pracy
trzeba się zbierać, a tu człowiek we wiórach po kolana. Lubię też malować.
Najchętniej kredkami. Farby i płótno
kosztują, wolę więc dzieciom w zamian
coś kupić, tym bardziej, że sam pracuję
żeby utrzymać rodzinę.
– A ten tu stojący kawałek lipowego
drewna, z którego jakiś kształt zaczyna się wyłaniać?
To jest zarys postać Jana Pawła II w
mitrze, z rozpostartymi ramionami. Marzy mi się kapliczka z taką postacią Papieża. Ciągle mam w pamięci obraz z
Jego pogrzebu. To był bardzo wzruszający moment. Miałem to szczęście, że w tym
właśnie czasie pracowałem w Austrii,
skąd wraz z kolegami wybraliśmy się w
tym szczególnym dniu do Rzymu. Staliśmy 22 godziny w kolejce, by móc oddać
hołd zmarłemu Ojcu świętemu, tam w
Bazylice św. Piotra. Nie spaliśmy, nie jedliśmy. Chcieliśmy tam być. Przeżycie niesamowite, pozostające na zawsze w pamięci.
– Czy pośród pana prac jest jakieś
szczególne dzieło, którego wykonanie
przyniosło panu najwięcej radości?
Na to pytanie mogę odpowiedzieć
krótko – to dzieło, któremu na imię dom.
W roku1982 poznałem swoją żonę, która przyjechała na delegacje właśnie do
Łodzi. W roku 1988 wzięliśmy ślub. Nasz
pierwszy syn Kamil źle znosił wielkomiejski klimat. W trosce o jego stan zdrowia
podjęliśmy decyzję o zamieszkaniu w
Bratkowicach, gdzie osiedliliśmy się na
ojcowiźnie mojej żony. Bratkowice bardzo mi się spodobały. Odziedziczyliśmy
dom, który od podstaw wraz z żoną odnawiamy i remontujemy, ciągle w nim coś
zmieniając i udoskonalając. Cieszy nas
to, tym bardziej, że wprowadzamy te
zmiany dosłownie własnymi rękami. Początkowo była to jedna izba mieszkalna
bez podłogi z prześwitującymi drewnianymi belkami i stare zabudowania gospodarcze. Nie zniechęcaliśmy się jednak.
Cieszyła nas i cieszy każda wprowadzona zmiana.
Pamiętam – mówi pani Danuta – był
taki czas jak przyszła moda na fototapety. Mąż wtedy na jednej ze ścian dużego
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pokoju, co roku malował nam inny pejzaż. Przytulnie i radośnie robiło się w
domu.
– Wiem, że oprócz nieustannego
udoskonalania własnego domu, wkładał pan także dużo pracy i serca w odnawianie innych wnętrz...

– Rozpoczyna pan dzień o 5 rano, i
wraca po pracy do domu ok. 20. Kiedyś jednak trzeba odpoczywać. W jaki
sposób najchętniej pan odpoczywa?
Odpoczywam rzeźbiąc, ale lubię też
powędkować, wybrać się na grzyby i tak
spontanicznie popodróżować. Czasem w
niedzielę rano budzimy się i wymyślamy z

Obraz kredką malowany.

Rzeczywiście tak się złożyło, że remontowałem kaplicę w Bliznem i zajmowałem się renowacją figur w kościele w
Będziemyślu. Sprawiało mi to wiele satysfakcji. Cieszyłem się widząc jak te miejsca odzyskują blask i świeżość i że mogę
do tego rękę przyłożyć. Jak jadę czasem
drogą i widzę kościoły, to zatrzymuję się,
by zobaczyć ich wnętrze z nadzieją, że coś
zapamiętam i może kiedyś odwzoruję.

Z żoną Danutą.

żoną jakąś trasę „na gorąco”. Wsiadamy do samochodu i robimy czasem setki
kilometrów, zmierzając do wytyczonego
celu. Bardzo nas cieszą takie niezaplanowane podróże.
Jadąc drogą przez Zastawie możemy zauważyć wiele pięknych, nowych
domów. Pośród nich dom państwa Wawrzyniaków zwraca uwagę. Niewielki,
przytulny, cały przyozdobiony kamieniami, które wyglądają jak „okrąglaki”
przywiezione prosto z górskiego potoku. Trzeba jednak dopiero dotknąć te
elewacyjne ozdoby, by przekonać się, że
to wyobraźnia właściciela wymyśliła
coś, co je imituje w tak doskonały sposób. Do końca jednak pan Henryk tego
pomysłu nie zdradził. W ogródku przed
domem witają przechodnia postaci zwierząt i ptaków zaprojektowane i wykonane przez naszego artystę. Oglądając zdjęcia z albumu rodzinnego państwa Wawrzyniaków można rzeczywiście zauważyć nieustanne zmiany pojawiające się
w wyglądzie ich domu, zarówno w jego
wnętrzu jak i na zewnątrz. Tak więc, to
najważniejsze dzieło w życiu pana Henryka, o którym opowiadał z nieskrywaną
radością, jest wciąż w fazie tworzenia.
Ale tak już z duszą artysty bywa, wciąż
w niej rodzą się wyzwania...
Rozmawiała Halina Zawisza
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Czas zwiedzania...
Pamiątkowe zdjęcie członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej
w ruinach zamku w Chęcinach, podczas pobytu na Ziemi Kieleckiej w dniu 20 sierpnia 2011 r.
w ramach kolejnej wycieczki krajoznawczej.

67 Rocznica Akcji Burza
– otwarcie Parku w Bratkowicach
W dniu 31 lipca 2011 roku w Bratkowicach odbyła się patriotyczna uroczystość upamiętniająca kolejną rocznicę Akcji Burza. W kościele parafialnym
w Bratkowicach o godz. 11.00 odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. prałat Władysław
Jagustyn – kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie, w asyście ks. proboszcza Józefa
Książka oraz księdza rodaka Zdzisława Sawki. W czasie homilii ks. Jagustyn przypominał o ofierze młodego
życia, które na ołtarzu Ojczyzny złożyli
żołnierze rodacy. Aby ich ofiara nie została zapomniana, trzeba stale o tym przypominać młodemu pokoleniu, szczególne teraz kiedy jest tyle zagrożeń, które
mogą pozbawić nas wolności i niepodległości – mówił kaznodzieja.
W uroczystości tej wzięli udział
m.in.: poseł Stanisław Ożóg, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas-Hul, Starosta
Rzeszowski Józef Jodłowski, przedsta-

wiciele wojska, jednostki strzeleckiej
„Strzelec”, terenowych kół żołnierzy
AK z Rzeszowa, radni powiatowi, gminni i sołeccy, przedstawiciele placówek
oświatowych, prezesi organizacji społecznych. Po zakończeniu Mszy św.
wszyscy uczestnicy udali się do odrestaurowanego parku, gdzie odbył się Apel
Poległych oraz oddano salwę honorową
przez żołnierzy z XXI Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Poświęcenia obelisku dokonał ks. Władysław Jagustyn w asyście ks. Józefa Książka. Następnie tablice pamiątkową odsłonił wójt gminy Świlcza Wojciech
Wdowik, Ignacy Lis – były żołnierz AK
oraz sołtys wsi Bratkowice Ryszard
Franczyk. Po odsłonięciu tablicy delegacje uczestniczące w uroczystości złożyły wiązanki kwiatów. Ku upamiętnieniu poległych i pomordowanych żołnierzy AK, członkowie ich rodzin posadzili 13 dębów.
Po zakończeniu uroczystości, na terenie parku i wokół niego odbyła się re-

konstrukcja działań wojennych z II wojny światowej mająca odniesienie do walk
żołnierzy AK z hitlerowcami przygotowana przez grupę rekonstrukcyjną z
Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów. Była to żywa lekcja
historii, która na długo pozostanie w
pamięci jej uczestników.
Zainteresowanie sprzętem, bronią
oraz militariami było bardzo duże,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Oddany do użytku park będzie stanowił
będzie piękną wizytówkę Bratkowic i
służył będzie z pewnością nie tylko ich
mieszkańcom. Mamy nadzieję, że to
szczególne miejsce nie tylko ze względu
na swoją historię będzie szanowane, ale
będzie również miejscem tworzenia nowej historii, czyli płaszczyzną spotkań,
wypoczynku, relaksu, zabawy i radości
kolejnych pokoleń. Wszystkim, którzy
przyczynili się do jego powstania składamy serdeczne podziękowania.
Redakcja
Fotoreportaż – patrz kolorowa wkładka
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Czas młodości...

„Nadzieja Koœcio³a”
Bł. Jan Paweł II mówił o młodzieży:
Wy jesteście nadzieją Kościoła”. Te słowa brzmią bardzo wymownie w kontekście Triduum przed świętem św. Stanisława Kostki i w tym roku były taką
myślą przewodnią. Ten czas modlitwy
za dzieci i młodzież
był równocześnie
dobrą okazją, aby docenić ich obecność i
zaangażowanie w
życie naszej wspólnoty parafialnej. Tradycyjnie w pierwszy
dzień Triduum modliliśmy się za kandydatów do bierzmowania. Rozpoczynali
oni w tym dniu swoje
przygotowanie do Sakramenty Bierzmowania. Takie duchowe rozpoczęcie jest
bardzo ważne, bo Ci
młodzi ludzie uświadomili sobie, że w
tym przygotowaniu nie są sami, że jest z
nimi ich najlepszy Przyjaciel – Jezus
Chrystus, że towarzyszy im Maryja –
Matka Boga i każdego z nas, że oręduje
za nimi ich patron – św. Stanisław Kostka. Drugi dzień poświęcony był ministrantom i lektorom z naszej parafii. W
tym dniu modliliśmy się za nich, ale to
był także dzień kiedy mogliśmy docenić ich służbę przy ołtarzu, ich systematyczność, ich wierność zasadom dobrego ministranta. W tym dniu uświadamia-

liśmy sobie, że ministrant czy lektor,
poprzez swoją posługę, służy nie tylko
wspólnocie parafialnej ale przede
wszystkim Panu Bogu. W trzeci dzień
Triduum modliliśmy się w intencji dzieci
z Oazy – która została reaktywowana w

tym roku w naszej parafii – i młodzieży
z naszego parafialnego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W
tym dniu zwróciliśmy uwagę na radość i
spontaniczność, jaką wnoszą młodzi w
życie Kościoła. Uwieńczeniem była
Msza św. w niedzielę (w dniu liturgicznego wspomnienia św. Stanisława Kostki) o godz. 9.30, kiedy to w czasie uroczystej Eucharystii modliliśmy się w intencji młodzieży z naszej parafii. Był to
również dzień rachunku sumienia nas –

dorosłych. Bo to my, dorośli kształtujemy młodzież. To nasze wzorce, to czego
my uczymy ich w domu, w szkole, na
katechezie przenoszą później w swoje
dorosłe życie. Stąd tak ważne jest dostrzeżenie dobra w młodzieży ale także
bardzo ważna i potrzebna jest nasza reakcja na zło. Samo zgorszenie i mówienie że młodzież jest zła, to trochę za
mało...
Pracuję już ponad dwa lata z młodzieżą i dziećmi w naszej parafii. Spotykam się z nimi na katechezie, na spotkaniach KSM – u, czy w zakrystii przed
Mszą św. Warto dostrzec w nich dobro.
Bo są w nich duże pokłady Bożej radości i pięknego przeżywania wiary. To jest
bardzo budujące. Przyznam się szczerze, dzięki tym młodym ludziom, których Pan Bóg postawił na mojej drodze
na bratkowickiej ziemi inaczej przeżywam moją wiarę i chyba lepiej rozumie
bł. Jana Pawła II – przyjaciela młodzieży, człowieka, który miał odwagę postawić na młodzież. Ich radość, szczerość,
spontaniczność w relacji do Boga są nadzieją Kościoła i nauką dla nas, że wiara w Boga nie jest czymś nudnym, że to
nie tylko zakazy czy nakazy ale to fajna,
wspaniała przygoda, w której spotykamy się z osobowym Bogiem.
Kończąc chciałbym podziękować
młodzieży z naszego KSM – u za uświetnienie liturgii w czasie Triduum pięknym śpiewem przy akompaniamencie
gitary, na której grała Joanna Sawicka,
oraz udział w asyście Mszy św. w sobotę
i niedzielę. W imieniu KSM – u zapraszamy młodzież z naszej parafii aby do
nas dołączyła. Spotkania KSM – u odbywają się w każdy piątek po wieczornej
Mszy św. Wszystkich, którzy chcą bliżej
poznać Jezusa serdecznie zapraszamy!
Ks. Rafał Głowacki
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Zawsze
razem
Czym jest miłość? Powiedz serce!
Czym jest miłość? Szepnij skrycie!
To dwie dusze, a myśl jedna,
To w dwóch sercach jedno bicie”
(...)
Złoty jubileusz małżeństwa obchodzili 13 sierpnia 2011 r. w parafii Tęgoborze koło Nowego Sącza. Na tę wyjątkową uroczystość przylecieli ze Stanów
Zjednoczonych gdzie mieszkają od 13
lat. Mszę św. w intencji dostojnych Jubilatów i ich rodzin odprawił ks. prałat
Władysław Sitko w asyście ks. dziekana
Mariana Jedynaka. Miała ona miejsce w
drewnianym, XVII – wiecznym kościołku pw. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny, gdzie znajduje się słynąca łaskami siedemnastowieczna kopia obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej, czczona
przez miejscową ludność jako Matka
Boża Juścieńska. Zgromadzeni wokół
ołtarza Pańskiego, w obecności dzieci,
wnuków, krewnych i znajomych Złoci
Jubilaci dziękowali Panu Bogu za
wspólnie przeżyte lata, prosząc o błogosławieństwo na kolejne dni ich życia.
Były kwiaty, życzenia, gratulacje i prezenty. Jednym z nich był ufundowany
przez dzieci wyjazd do Rzymu.
Państwo Teresa i Stanisław Lachcikowie do 1971 r. mieszkali w Bratkowicach. Tu, dzięki wspólnym znajomym
poznali się i po dwuletnim okresie narzeczeństwa zawarli związek małżeński.
Ślub odbył się 12 sierpnia 1961 roku w
parafii Przemienienia Pańskiego w
Cmolasie. Udzielił go brat pani młodej
ks. prałat Władysław Sitko. Pomimo, że
był to dzień pochmurny, a w drodze powrotnej z kościoła przywitał nas deszcz,
to był to jednak najwspanialszy i najszczęśliwszy dzień w naszym życiu – mówi
pan Stanisław i dodaje – odległość około 9 km z kościała do domu weselnego
pokonywaliśmy tradycyjnie na wozach
konnych. Po ślubie młodzi zamieszkali
w Bratkowicach na Dąbrach.
Czcigodni Jubilaci pochodzili z różnych stron. Pani Teresa z domu Sitko
urodziła się w miejscowości Mechowiec
koło Kolbuszowej. Pochodziła z wielodzietnej, bardzo wykształconej rodziny,
notabene jej stryj śp. Stanisław Sitko był
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kierownikiem szkoły podstawowej nr 1
w Bratkowicach w latach 1948 – 1957.
Po ukończeniu liceum pedagogicznego
w Rzeszowie podjęła pracę w szkole
podstawowej nr 2 w Bratkowicach na
Czekaju. Uczyła języka polskiego i nauczania początkowego. Ówczesna pani
kierownik szkoły śp. Felicja Bobolowa
przyjęła mnie jak własne dziecko. To była
wspaniała kobieta – wspomina pani Teresa. W 1959 roku ukończyła studia
wyższe, a po odejściu pani Bobolowej

cę w PZL – WSK Rzeszów. Pracował
na stanowisku kierowniczym w kontroli jakości wyrobów wydziałów narzędziowych, jednych z ważniejszych w procesie technologicznym zakładu. Był doskonałym fachowcem i cenionym rzeczoznawcą w dziedzinie przemysłu lotniczego. W rzeszowskim zakładzie przepracował 46 lat.
Państwo Lachcikowie wychowali
trzech synów i doczekali się siedmiorga
wnucząt (dwie wnuczki i pięciu wnuków). Cała trójka ukończyła studia wyższe. Dwóch z
nich mieszka na stałe w
USA i pracuje w swoich zawodach. Średni syn Marek z
rodziną mieszka w Rzeszowie. Jak wspólnie podkreślają Jubilaci – najważniejszym naszym celem było wychowanie dzieci i zapewnienie im odpowiedniego wykształcenia. Myśląc o ich
edukacji, w celu poprawy
warunków mieszkaniowych
przenieśliśmy się w 1971 roku
z Bratkowic do Rzeszowa.
Los sprawił, że obydwoje od
kilkunastu lat mieszkają w
Jubilaci – Stanisław i Teresa z koszem pięknych czerwonych
Stanach Zjednoczonych. Za
róż.
każdym razem kiedy wracają
na emeryturę objęła obowiązki kierow- w ojczyste strony, są zachwyceni przenika szkoły. W szkole tej pracowała do piękną polską ziemią i wspaniałą archi1971 roku.
tekturą. Przyjeżdżając do Polski pamięPan Stanisław urodził się w Mrowli tają również o Bratkowicach. Mówią, że
skąd pochodziła jego mama. Miał czwo- Bratkowice za każdym razem wyglądają
ro rodzeństwa. W 1936 roku z całą ro- piękniej.
dziną przeprowadzili się do domu roDostojnym Jubilatom życzymy zdrodzinnego ojca do Bratkowic na Dąbry. wia i kolejnych tak wspaniałych jubileJako młody chłopiec po ukończeniu uszy.
Technikum Mechanicznego podjął praDariusz Jamuła

Od lewej: syn Marek, Teresa, wnuczka Klaudia, Stanisław, synowa Grażyna.
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Pieœñ Do¿ynkowa 2011
Matko Boska Zielna
Do Ciebie idziemy
Co z trudem zebrane
Dziś Tobie niesiemy
Ref. Matko pociesz nas
Pobłogosław nas
Matko Boska Zielna
Nie opuszczaj nas

Odwiedziny
Bukiet z ogrodu marzeñ
Dobry człowiek jest jak bukiet pachnących kwiatów
Jak uśmiech słońca, muśnięcie wiatru
Jak szmer leśnego strumyka
Jak błękit nieba i śpiew słowika
Jest jeszcze inne oblicze człowieka:
Jest jak wicher i burza co niosą spustoszenia
Jest on jak potok górski, albo rwąca rzeka
Dlatego bądźmy dobrzy i piękni duchem
Jak bukiet pachnących kwiatów z ogrodu – marzenia
Genowefa Woźny

Pory roku: Lato
Lato, lato mamy, cieszą się dziś wszyscy,
Dalsi nam znajomi, także nasi bliscy.
Słoneczko z wysoka radośnie przygrzewa,
W górze, hen pod niebem skowroneczek
śpiewa.
W polach dojrzałe już schylają się kłosy,
Chłopi w swoich domach szykują swe
kosy.
Pora gdy nadejdzie będą zboże kosić,
Po jego wyschnięciu, do sąsieków zwozić.
Młocarnia wymłóci, ziarna wsypie w
wory,
Które zaniesione będą do komory.
Młynarz złociste zboże na mąkę zamiele,
Z której będzie chlebuś w zwykły dzień,
niedzielę.

Jadąc przez wsie Miłocin, Rudną i Mrowlę,
Gdzie są Bratkowice, wskaże nam niemowlę.
Ono z mlekiem matki tę nazwę wyssało;
Już jako dorosłe, będzie wymawiało:
Wiosko ukochana, drogie Bratkowice,
Jesteś wsią piękniejszą ponad okolice.
Tutaj schludne domy różnią się barwami.
A w domach mieszkańcy srodze utrudzeni
Swymi zajęciami, troskami zmęczeni.
Zawsze w swoich sercach wielką radość
noszą,
Będących w potrzebie, zawsze ich pocieszą.

Têsknoty pieœñ
Niechaj płynie ta pieśń do mych drogich
Bratkowic,
W których się urodziłem i w latach wzrastałem;
Ukochana miejscowość z pobliskich okolic,
Gdzie w niej żyłem, psociłem, beztrosko
hasałem.
Chodziłem do szkoły i uczyłem się nieźle,
Poznając litery, ręka pisała sama
Nowe sylaby, słowa wyrazy i zdania,
Oraz najukochańsze, drogie słowo: Mama.
Gdzież czasy ukochane i przeżyte lata
Wieku dziecięcego, nauki i obowiązków,
Radości i smutków, i tragedii lipcowej
W której zginęło trzynastu Akowców.1
Dziś po tylu latach życia, mozołu, pracy,
Stroskaną moją głowę pokryła siwizna,
Pokornie proszę Boga o zdrowie i siły.
Niech żyją Bratkowice- ma mała ojczyzna.
Zdzisław Rzepka
26-27 lipca 1994 r.

Co z pola zebrane
W wieńcu uplecione
Jako dziękczynienie
Tobie przyniesione
Kwiatami i zielem
Wszystko to przybrane
U stóp Matki Bożej
Dzisiaj jest zebrane
Deszczu nam ostatnio
Oj nie brakowało
A zboże choć ciemne
Jakoś się zebrało
Żniwa zakończone
A zbóż mało było
Ale widzimy
Na chleb wystarczyło
Może i to dla nas
Jest jakaś przestroga
Bo te nasze pola
Toną aż w odłogach
Choć przez autostradę
Spustoszenia mamy
I tak naszą ziemię
Jak matkę kochamy
Rozkopane pola
Brak dojazdów do nich
Po zbożach, ziemniakach
Zwierzyna się goni
To cośmy zebrali
Do Ciebie niesiemy
I za to co mamy
Dzisiaj dziękujemy
Niesiemy tu Matko
Dziś sługę Twojego
Jana Pawła – Papieża
Błogosławionego
Przez Jego zasługi
Dzięki Ci składamy
I Twojej opiece
Wszystkich polecamy
Krystyna Zając

Czas pamięci…

Polski wrzesień 1939

Lekcja żywej historii
Panel patriotyczny w Zespole Szkół w Bratkowicach, 25 września 2011 r.

W koś

Przy p

W Ze

Fot. K. Plizga, A. Szary

Czas niedzielnego popołudnia...

Festyn w Szkole Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II na Czekaju
Bratkowice, 11 września 2011 r.

Fot. E. Młynarczyk, A. Bednarz
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TOCZY SIÊ ¯YCIE...
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Zabawa na podwórku. Rzadki to dziś widok. Nawet Misiek
wyszedł z budy i ze zdziwieniem się przygląda.

Gdzieœ na podwórku...
Gabrysia Rokosz z Piasków z babcią Danielą i Edim – przyjacielem domowników.

Sklepik blisko ludzi
W czasach, gdy wielkie centra handlowe rosną jak grzyby
po deszczu, małe sklepiki, takie jak ten, Pani Józefy Cyło z
Piasków wciąż są potrzebne. Jak mówi pani Józefa – już od
roku 1994 staram się służyć ludziom najlepiej jak potrafię, by
mogli zaopatrywać się w artykuły pierwszej potrzeby.

Na spacerze w parku byłam... Kasia Gomułka z Zastawia z
Czarkiem wracają na własne podwórko.

Czas porz¹dków i nie tylko...

Szczepienie – bo każdy chce być zdrowy.

O to, by wokół
bratkowickich
kapliczek panował ład i porządek dbają ich
właściciele i sąsiedzi. Tym razem jesienne porządki wokół Kapliczki Grunwald w Sitkówce
przypadły
w
udziale Ani Król.
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TOCZY
SIÊ
¯YCIE...
W Klepaku zaś pani
Krystyna Homa tradycyjnie troszczy się o
kapliczkę Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej.
Nasi przodkowie na przestrzeni lat wznosili na bratkowickiej
ziemi dziękczynne wota w postaci kapliczek. I tak oto, kontynuując tę tradycję, powstało na naszych oczach jeszcze jedno
z nich. Fundatorem nowo powstałej kapliczki Matki Bożej z
Lourdes jest ks. proboszcz Józef Książek. Na zdjęciach: Kazimierz Zając, Piotr Dudek, Jan Szyjka i Piotr Szyjka w trakcie prac budowlanych.

By móc zachwycić się pięknem ogrodu, trzeba poświęcać mu
wiele czasu i pracy. Pani Maria Bułatek z Klepaka podczas
pielęgnowania ogrodowego trawnika.
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Rocznica
17 wrzeœnia
Na zaproszenie Podkarpackiego Związku
Piłsudczyków oraz dowódcy Związku Strzeleckiego Strzelec w Rzeszowie Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej wraz z pocztem
sztandarowym wzięło udział w obchodach 72
rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystej Mszy św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie przewodniczył ks. Biskup Edward Białogowski w asyście licznej grupy kapłanów.
W czasie homilii usłyszeliśmy słowa przypominające tragiczne losy Polaków, które zgotował im nieludzki system komunistyczny. Były
również słowa skierowane do rządzących, aby
dobro i niepodległość Ojczyzny były ich życiowym przesłaniem. W uroczystości wzięli udział
parlamentarzyści z naszego regionu, samorządowcy, przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, młodzież szkolna oraz kandydaci do wyborów parlamentarnych 2011r. Towarzystwo
Miłosników Ziemi Bratkowickiej reprezentowali: Tadeusz Pięta, Dariusz Jamuła, Zdzisław
Rzepka, Tadeusz Bednarz oraz Krzysztof Plizga.
Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy w procesji udali się ulicą 3 Maja, aleją Pod Kasztanami i ulicą Szopena pod Krzyż Ofiar Komunizmu na Placu Śreniawitów. W trakcie przemarszu śpiewano pieśni i odmówiono litanie
narodu polskiego. Punktem kulminacyjnym
drugiej części uroczystości była modlitwa za
ofiary sowieckiego systemu. Po odśpiewaniu
Roty złożono wiązanki kwiatów i zapalono
znicze. W imieniu TMZB wiązankę złożył prezes Tadeusz Pięta. Uroczystość zakończona
została odśpiewaniem hymnu narodowego.
Biorąc udział w tej uroczystości oddaliśmy
również hołd naszym rodakom z Bratkowic –
por. Tadeuszowi Lisowi ps. Ukleja oraz kpr.
Franciszkowi Lachcikowi, którzy zginęli w
nocy 7 października 1944 roku podczas uwalniania kolegów, żołnierzy AK uwięzionych w
Zamku Rzeszowskim.
Redakcja
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„... I święcić będą nam potomni,
po pierwszym września siedemnasty”
/Jacek Kaczmarski „Ballada wrześniowa”/
Rzeszów, 17 września 2011 r.

Fot. K. Plizga
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Czas wolontariatu...

Podziel siê posi³kiem
W dniach 23-24 września 2011 roku
pod patronatem Federacji Polskich Banków Żywności odbyła się Ogólnopolska Akcja Zbiórki Żywności pod hasłem
„Podziel się posiłkiem”. Celem jej było
pozyskanie artykułów żywnościowych,
które zostały przekazane najbardziej
potrzebującym dzieciom.

27 września członkowie Zarządu
TMZB przygotowali z powyższych produktów 24 paczki żywnościowe, które
29 września zostały przekazane przez
nich oraz młodzież gimnazjalną z Zespołu Szkół w Bratkowicach rodzinom
wielodzietnym i potrzebującym z terenu Bratkowic. Kolejna akcja zbiórki

24 września w sklepie Delikatesy
Centrum w Bratkowicach pod patronatem Banku Żywności w Rzeszowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej wraz z młodzieżą gimnazjalną z
Zespołu Szkół w Bratkowicach przeprowadziła w godz. od 9.00 do 18.00 zbiórkę żywności. Była to już trzecia z kolei
akcja, która została bardzo życzliwie
przyjęta przez klientów odwiedzających
w tym dniu sklep.
Ogółem zebrano 244,1 kg żywności,
która została komisyjnie policzona i
zważona. Zebrano miedzy innymi: cukier, mąkę, makaron, ryż, olej, konserwy mięsne i rybne, dżemy, nabiał i słodycze.

żywności w Bratkowicach przekonała
nas, że jest dużo ludzi dobrej woli, którzy rozumieją ciężką sytuację innych
potrzebujących pomocy. Gorące podziękowania kierujemy pod adresem pomysłodawców i organizatorów tej pięknej akcji – Prezesa i Dyrekcji Banku
Żywności w Rzeszowie, z którymi Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej współpracuje już ponad sześć lat.
To dzięki nim potrzebujący wsparcia
mieszkańcy Bratkowic otrzymują pomoc
żywnościową. Serdeczne słowa podziękowania kierujemy również na ręce pani
Joanny Różańskiej – Dyrektora Zespołu Szkół w Bratkowicach za włączenie
się do tej akcji poprzez młodzieżowy wo-

lontariat. Wzięło w nim udział 32
uczniów gimnazjum. Byli to: Paulina
Lech, Marta Grędysa, Justyna Surowiec, Monika Andrzejewska, Monika
Pięta, Karolina Salach, Klaudia Szalony, Natalia Partyka, Edyta Lewicka,
Karolina Osypka, Mateusz Daniel,
Agnieszka Rusin, Przemek Furman,
Natalia Baran, Matylda Wcisło, Bartek Fuglewicz, Adrian Sitek, Bartek Gil,
Weronika Piątek, Anna Lachcik, Justyna Jakubek, Marek Kubas, Tomek Bąk,
Michał Szalony, Marta Krochmal,
Gabriela Cisło, Magda Kwoka, Robert

Pięta, Kinga Grędysa, Klaudia Burdaś,
Krzysztof Lekki, Ewa Szalacha, Gabriela Cisło. W dniu 29 września w przekazywaniu paczek brali udział: Sylwia
Siwiec, Monika Pięta i Karolina Kwas.
W zbiórce żywności, przygotowaniu i przekazaniu paczek rodzinom
wielodzietnym z Bratkowic brali
udział przedstawiciele TMZB: Tadeusz Pięta, Dariusz Jamuła, Tadeusz
Bednarz, Krzysztof Plizga, Krystyna
Zając, Maria Rusin, Bożena Pięta,
Piotr Jucha.
Słowa podziękowania kierujemy do
Prezesa OSP w Bratkowicach pana Mieczysława Leja za udostępnienie samochodu strażackiego do transportu paczek. Dziękujemy również
dyrekcji Delikatesów Centrum za możliwość przeprowadzenia tej akcji na terenie sklepu oraz wszystkim
pracownikom delikatesów
za okazaną życzliwość.
Kolejna akcja zbiórki
żywności planowana jest w
dniach 2-3 grudnia 2011
roku. Mamy nadzieje, że
będziemy mogli ponownie
włączyć się w jej organizację.
Prezes TMZB,
Tadeusz Pięta
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„Wykopkowe” rozmowy
Gdy wyjść dziś na te nasze bratkowickie pola, to nic już nie wygląda jak
dawniej. Nie ma już tych szachownic różnych upraw, które pamiętam z dzieciństwa, nie mówiąc już o obrazach z Dożynkowych wspomnień pana Mieczysława Sawickiego zamieszczonych w bieżącym wydaniu naszego kwartalnika.
Przyczyny można mnożyć, ale nie o tym

ma być mowa, a o ludziach, którzy ciągle rolę uprawiają. Pomimo trudów pracy na roli, znaleźli się jednak tacy, którzy z otwartością i życzliwością zgodzili się na krótką rozmowę. Chciałbym,
aby te kilka słów było podziękowaniem
dla nich za trud wkładany w dochowanie wierności bratkowickiej ziemi.

dla siebie ziemniaki, możemy jakąś kurę
wykarmić, więc i jajko i mięso jest swoje. Do tej pory nie chodziłam po takie
produkty do sklepu. Maszyny mamy
swoje, więc za obrabianie pola płacić nikomu nie musimy. Wtedy by się pewnie
nie opłaciło. Ale tak, to sami powoli pracujemy, dzieci nam pomagają, trochę już
i wnuki zaczynają. Poza tym, jak urodzaj większy to i sprzedać się czasem
coś udaje.
– Wspomina Pani o pomocy młodszych pokoleń. Jak Pani pamięta swoje
dzieciństwo i ówczesną pracę w gospodarstwie rodziców?
No oczywiście, pracy nigdy nie brakowało. Krowy trzeba było pasać, na
pastwisko gonić. Pomagało się rodzicom i dziadkom we wszystkim. Stąd
pewnie to przywiązanie do roli. Moje
dzieci też od małego ze mną w pole
chodziły. Pewnie dlatego dziś od tego
rolnictwa nie stronią. Zięć też przy gospodarstwie wychowany, więc mamy
nadzieję, że po nas to pole kiedyś
przejmą. Jednak tak źle z tymi młodymi nie jest, jak mówią. Choć i prawdy w
tym jest dużo, bo ile to pól dziś odłogiem leży. Coraz więcej dzieci nie widzi tej pracy, nie uczestniczy w tym rolniczym życiu, więc nauczyć się tego nie
mają gdzie, a i nudzą się przez to o wiele bardziej niż my w ich wieku. My przecież nie tylko u siebie wtedy pracowaliśmy, więc robić zawsze było co. Sąsiedzi przychodzili pomagać, ale i do
sąsiadów iść trzeba było.

– Cieszę się, że zgodziła się Pani
poświęcić mi czas i odpowiedzieć na
kilka pytań.
To żaden problem, postaram się odpowiedzieć najlepiej jak umiem.
– Mieliśmy okazję porozmawiać już
krótko przy wykopkach. Poniekąd
chciałbym wrócić do tamtej rozmowy.
Wspomniałem wtedy, że coraz mniej
pól jest uprawianych. Państwo jednak
ciągle pozostajecie wierni rolniczym
tradycjom. Czy zdarzało się wam zadawać sobie pytania: Dlaczego jeszcze
tę rolę uprawiamy? Czy to się w ogóle
opłaca?
Mamy małe gospodarstwo. Nie da się
z takiego wyżyć, to oczywiste, ale mamy

– Właśnie, wspominała Pani o pomocy sąsiedzkiej. Czy może Pani coś
więcej powiedzieć, jak wtedy było, a jak
wygląda to dziś?

Tak, kiedyś to zupełnie inaczej niż
dziś było. Pamiętam jeszcze, jak rodzice gospodarowali, a nie mieli na początku swojego konia. Trzeba było chodzić
odpracowywać, żeby nam później ktoś
tym koniem zorał, zawlókł, rządki zrobił, ziemniaki obsypał. Poza tym, ludzie
wtedy jakoś tak razem wszystko robili.
W ogóle wykopki, żniwa to takie małe
święta było. Przygotowywało się przecież jakiś posiłek, kompoty się gotowało i ciasta piekło. Schodziła się bliższa i
dalsza rodzina, sąsiedzi i tak się wspólnie pracowało. A potem szło się do in-

nych. Nawet jak tej pracy nie było, to
jakoś tak ludzie jedni do drugich chodzili. Gospodarze radzili, a gospodynie
choć się i czasem pokłóciły, bo jakaś kura
poszła tam, gdzie nie powinna, to jednak była taka otwartość, nie to co dziś,
bo dziś to już zupełnie inne czasy.
Teraz to „każdy sobie rzepkę skrobie”.
– Trudno się z tym, co usłyszałem
od Pani Danuty Mech z Klepaka nie
zgodzić. I chociaż naiwnością byłoby
oczekiwanie, że po tych paru słowach
ludzie od razu powrócą od tak do
wszystkiego, co wartościowe i co wypływa z wiejskich tradycji, to warto jednak mieć nadzieję i starać się okazywać na co dzień choć odrobinę więcej
życzliwości innym, a także nie zapominać o szacunku dla ludzkiej pracy.
Dziękując Pani za rozmowę, życzę
siły, zdrowia, optymizmu i Bożego błogosławieństwa w trudnej pracy na roli.
Rozmawiał Krzysztof Plizga
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Czas
wyborów...
Władza
/sł. i muz. Marek Grechuta/

Władza w kraju jest potrzebna
Jak ster dla okrętu
Żeby kraj się nie pogrążył
w otchłani zamętu
Cechą władzy sprawiedliwej
Jest szacunek władcy do poddanych
Tak mawiają najlepsi doradcy
Władzę swą wybiera naród
Dlatego powinien
Władzę swą szanować z tego
demokracja słynie

Lecz czasami władza bierze
Przykład z króla słońca
A jej wzrok i słuch dosięga
Ledwie biurka końca
Naród zaś czasami żąda
Cudów manny z nieba
Zamiast swoją pracą pomóc
Gdy potrzeba chleba
Dobrze będzie tylko wtedy
Kiedy naród władzę
No i władza naród też mieć
Będzie na uwadze

Spokój jest potrzebny ludziom
By czegoś dokonać
Rząd ma znaleźć dobrą drogę
Naród ją pokonać
Lecz jeżeli taka droga
Będzie jednak zmorą
Ludzie pójdą inną drogą
Nowy rząd wybiorą

Aby czasu nie marnować
I sił nie roztrwonić
Mądrych ludzi trzeba słuchać
I jak skarb ich chronić

Za wyborczym parawanem.

Wybory
Parlamentarne
Bratkowice, 9 października 2011 r.
Wybory parlamentarne w Polsce do obu izb parlamentu, czyli Sejmu i Senatu,
odbywają się co cztery lata. W niedzielę 9 października br. wybieraliśmy kandydatów na posłów VII i senatorów VIII kadencji. Oto jak przedstawiały się wyniki
głosowania w Bratkowicach (dane z dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych).
Liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców – 3390
Wybory do Sejmu wg kolejności list:
Liczba oddanych głosów – 1605, w tym głosów ważnych – 1512, głosów nieważnych – 93
1. Prawo i Sprawiedliwość – 854 głosy, najwięcej otrzymał Stanisław Ożóg – 496
głosów
2. Polska Jest Najważniejsza – 43 głosy, najwięcej otrzymał Piotr Marek Przewrocki – 19 głosów
3. Sojusz Lewicy Demokratycznej – 59 głosów, najwięcej otrzymał Tomasz Kamiński – 39 głosów
4. Ruch Palikota – 83 głosy, najwięcej otrzymał Dariusz Cezar Dziadzio – 26
głosów
5. Polskie Stronnictwo Ludowe – 138 głosów, najwięcej otrzymał Jan Bury – 96
głosów
6. Polska Partia Pracy „Sierpień 80” – 6 głosów
7. Platforma Obywatelska – 290 głosów, najwięcej otrzymał Zbigniew Franciszek Rynasiewicz – 96 głosów
8. KW NDP Samoobrona Leppera – 2 głosy
9. KW Nowa Prawica – 21 głosów
10. KW Prawica – 16 głosów
Wybory do Senatu
Liczba oddanych głosów – 1605, w tym głosów ważnych – 1565, głosów nieważnych – 40
Najwięcej głosów otrzymał Kazimierz Jaworski (KW Prawo i Sprawiedliwość) –
737
Frekwencja w wyborach wyniosła 47,07%.
Na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych w Bratkowicach
Redakcja
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Karty do głosowania.

Miejsca odosobnienia.

Podpis
rzecz
ważna.
Rodzinnie przy urnie.

Sprawdzanie.

Fot. K. Plizga

Tłumnie po sumie.

Wybieram swoją przyszłość.
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Od Redakcji: Na zwołanym w trybie nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Sołeckiej z udziałem członków Radny Gminy i Powiatu z Bratkowic, podjęta została decyzja o skierowaniu poniższego pisma
na ręce Starosty Powiatu Rzeszowskiego:
Sołectwo Bratkowice Bratkowice, dn. 30.09.2011r.
36- 055 Bratkowice
tel: 17 855 10 02

Pan
Józef Jodłowski
Starosta Rzeszowski
Szanowny Panie Starosto
W związku z licznymi z naszej strony pismami zawierającymi prośby o zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w naszej wsi oraz brakiem widocznych działań
zmierzających do jego poprawy, zarówno ze strony władz samorządowych, jak i firm budujących autostradę A-4 oraz odpowiednich służb, a coraz to większej dewastacji infrastruktury drogowej,

żądamy natychmiastowej reakcji
i wykonania poniższych zadań:
– załatanie wszystkich dziur w jezdni i naprawienie poboczy
na drogach powiatowych nr 551 (Miłocin – Czarna S.), oraz
nr 2150 (Trzciana – Kupno).
– udrożnienie zamulonych rowów przydrożnych i melioracyjnych oraz studzienek drogowych
– zaniechania bezprawnego transportu niezabezpieczonego i
ponadnormatywnego ładunku przez samochody zaopatrujące budowę autostrady A -4 w kruszywo,
– zaniechania nagminnego łamania przepisów Prawa o ruchu
drogowym, przez pojazdy budowy (nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu),
– podjęcia działań zmierzających do uprzątnięcia z błota i
kurzu chodników oraz ogrodzeń posesji,
– podjęcia niezbędnych działań zmierzających do ograniczenia szkodliwych skutków budowy
autostrady A-4 dla mieszkańców wsi Bratkowice,
– niezwłocznego przystąpienia do budowy chodników wzdłuż
dróg powiatowych,
– wyjaśnienia pozyskiwania kruszywa z terenu rezerwatu „Zabłocie” (brak koncesji, pozwoleń i opłat eksploatacyjnych).

Jeżeli nasze żądania nie zostaną spełnione do dn. 15.10.2011r. to od dnia
17.10.2011r do odwołania, skutecznie za-

blokujemy ww. drogi i uniemożliwimy dowóz materiałów na budową autostrady
A-4.
Determinacja mieszkańców jest ogromna, a postępująca
dewastacja i brak jakichkolwiek działań zmuszają nas do takiej reakcji. Już teraz przejechanie niektórych odcinków drogi jest prawie niemożliwe, a co, gdy przyjdą opady deszczu
lub śniegu?
Firmy budujące autostradę widzą tylko swój zysk i nie liczą
się z ogromnymi stratami jakie wyrządzają mieszkańcom naszej wioski. Mamy już dość bezkarnego niszczenia naszego
wspólnego dobra oraz narażania życia i zdrowia mieszkańców naszej wsi.
Prace przy budowie autostrady A-4 trwają już ponad rok i
widoczne są jej pozytywne efekty, jednak my bardziej zauważamy i odczuwamy jej negatywne skutki. Ciągły huk, hałas,
ogromne zapylenie powietrza, wzmożony ruch na drogach,
wiążą się dla nas z ciągłymi i coraz to większymi utrudnieniami, a przyległe do dróg powiatowych tereny, jak i sama droga
przypominają krajobraz księżycowy. Dlatego mówimy dość
dewastacji naszego dobra i igrania z naszym życiem i zdrowiem.

Żądamy podjęcia natychmiastowych
działań, oraz niezbędnych rozmów i ustaleń z poniżej wymienionymi przedstawicielami społeczności lokalnej.
W imieniu radnych powiatu, gminy, sołectwa oraz mieszkańców Bratkowic –
sołtys Ryszard Franczyk

W załączeniu zdjęcia dróg powiatowych w Bratkowicach.
Do wiadomości:
1. adresat
2. GDDKiA w Rzeszowie
3. Budimex S.A. biuro budowy w Dębicy
4. Wojewoda Podkarpacki
5. Marszałek Województwa Podkarpackiego
6. Wójt Gminy Świlcza
7. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
8. Inspekcja Transportu Drogowego w Rzeszowie
9. PZMiUW Inspektorat Rzeszów
10. RZSW w Rzeszowie – Trzebownisko

Od Redakcji: W odpowiedzi na pismo, w dniu 13 października odbyło się robocze posiedzenie
Sołtysa z przedstawicielami dyrekcji firmy Budimex, na którym ustalony został nowy termin usunięcia zniszczeń – 31 października br.
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AUTOSTRADA A4

Czas
budowy
i zniszczeñ

Nowe, przecinające się szlaki.
Grube warstwy kurzu i błota pokrywają
wszystko wokół.

Objazdy – kolejne utrudnienia.

... i tak jeden za drugim, całe dnie i noce...
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Kontynuując cykl zachęcający do odwiedzenia naszej biblioteki, wraz z naszą panią bibliotekarką Lidią Bułatek, przedstawiamy kolejne recenzje ciekawych pozycji książkowych.

„Rio Anakonda” Cejrowski Wojciech
W książce autor opisuje kolejną ze
swoich wypraw w głąb amazońskiej
dżungli, którą podjął w poszukiwaniu
jednego z izolowanych od współczesnej
cywilizacji plemion indiańskich. Wojciech Cejrowski, ekscentryk z fantazją i
niezwykłym poczuciu humoru, podróżnik, fotograf, dziennikarz radiowy i telewizyjny (WC Kwadrans, Z kamerą
wśród ludzi). Od 20 lat organizuje wyprawy w najdziksze zakątki kuli ziemskiej. Jako trzeci w historii Polak został przyjęty do Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie.

„Uprowadzone” Lunnon Charlene
ZAGINIONE DZIECI CZASEM SIĘ ODNAJDUJĄ. W
1999 roku, w wieku dziesięciu lat, Charlene Lunnon i Lisa
Hoodless zostały porwane w drodze do szkoły. Przez kilka dni
były więzione w brudnym mieszkaniu komunalnym, torturowane i gwałcone. Niemal postradały życie. Ale zdarzył się cud.
Dziewczynki zostały odnalezione, ich oprawca aresztowany i

W I E Œ C I
z rzek i potoków
W roku bieżącym na potoku Bratkowskim przepływającym przez naszą miejscowość przeprowadzono prace melioracyjne mające na celu polepszenie drożności oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem skarp i dna potoku. W miesiącu
lipcu na długości 4,6 km firma Bud-Wod z Rzeszowa przeprowadziła bieżącą konserwację potoku. Roboty polegały na
wykoszeniu skarp oraz usunięciu roślin korzeniących się w
dnie. Oczyszczono również wyloty drenarskie, aby woda mogła

skazany, a sprawę udało się zamknąć.
To jednak nie był koniec dla Charlene i
Lisy. Przez kolejne kilka lat starały się
pogrzebać bolesne wspomnienia i wrócić do normalnego życia. W ogniu heroicznej walki z własnymi demonami
ich przyjaźń została wystawiona na próbę, której prawie nie podołała.
Uprowadzone to opowiedziana
przez nie historia tego, co przeżyły, jak
udało im się przetrwać tę gehennę oraz
skąd czerpały siłę, aby iść dalej i odbudować swoje życie.

„Stalingrad” Beevor Anthony
Bitwa pod Stalingradem jest wydarzeniem o tak wielkiej wadze w historii
drugiej wojny światowej, że opisanie jej
w jednej książce wydaje się zadaniem
niemożliwym. Podjął się go jednak wybitny brytyjski historyk Antony Beevor.
I udało mu się!
W Stalingradzie jest wszystko, co w
książce historycznej być powinno. Niezwykłe bohaterstwo i ogromne poświęcenie zwykłych żołnierzy obu walczących
stron. Rozterki i problemy dowódców.
Potworna tragedia mieszkańców Stalingradu i rozpacz rodzin
skazanych na zagładę niemieckich żołnierzy. Bezwzględność komunistycznych i nazistowskich decydentów. Zaciekłe walki
wręcz w miejskich ruinach oraz manewry milionowych armii
przeprowadzane na ciągnącym się setki kilometrów stepie.
swobodnie odpływać z sieci drenarskich. W sierpniu i wrześniu br. firma Bud – Mel Tobiasz z Rzeszowa przeprowadziła
roboty polegające na usuwaniu szkód popowodziowych z lat
poprzednich. Wykonano nowe umocnienie skarp i dna potoku z faszyny między dwoma rzędami pali oraz wyrównano
wyrwy w skarpach. W rejonie mostu koło kapliczki św. Jana
Nepomucena umocniono dno i skarpy narzutem kamiennym
w siatce stalowej. Wykonano również odmulenie dna potoku
i przepustów na długości ok. 2 km. Inwestorem tych robót był
Podkarpacki Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, który w imieniu Skarbu Państwa jest administratorem urządzeń melioracji wodnych na terenie Bratkowic.
Tadeusz Pięta
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Informacja Sołtysa
i Rady Sołeckiej
z działalności na terenie
Bratkowic za okres
od 21.03. do 10.09.2011 r.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wykonano kolektor na rowie przycmentarnym od strony wschodniej,
a w dalszej części pogłębiono rów
odprowadzający wodę do rzeki.
11 kwietnia br. Urząd Gminy Świlcza przeprowadził zbiórkę odpadów wysokogabarytowych na terenie naszej wsi.
W maju br. strażacy OSP Bratkowice rozebrali budynek na placu
targowym i uporządkowali teren.
Wykonano także klimatyzację w
części weselnej Domu Strażaka w
Bratkowicach.
W czerwcu wycięto zakrzaczenia
na placu targowym w Bratkowicach. Wykonano także doraźny remont nawierzchni drogi na II Zastawiu w kierunku zachodnim.
Również w czerwcu wykonano
200mb chodnika przy parku podworskim. Materiał dostarczył
urząd gminy, wykonanie natomiast
sfinansował powiat.
Wycięto zakrzaczenia przy drodze
powiatowej Bratkowice – Trzciana oraz na II Zastawiu.
Utwardzono kamieniem nawierzchnię drogi od II Zastawia do
drogi strategicznej, a także wycięto zakrzaczenia w obrębie tej drogi.
W lipcu br. oddano do użytku drogę gminną Pisaki – Sitkówka po
remoncie obejmującym położenie
nowej nawierzchni bitumicznej,
budowę chodnika od strony północnej, a także pogłębienie i udrożnienie rowów odwadniających.
W dniu 31 lipca br. miało miejsce
uroczyste otwarcie zrekultywowanego parku podworskiego i poświęcenie ustawionego w nim obelisku
upamiętniającego pomordowanych Żołnierzy Armii Krajowej z
Bratkowic.
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10. 7 sierpnia br. na stadionie sportowym w Bratkowicach odbył się turniej gmin. Gminy Boguchwała,
Lubenia i Świlcza rywalizowały w
konkurencjach sportowych, a także przedstawiły ciekawe programy
artystyczne oraz liczne inne atrakcje.
11. Trwają prace wykończeniowe na
stadionie sportowym w Bratkowicach (układanie tartan na bieżni i
boisku do siatkówki).
12. Wykonano duże studzienki rewizyjne i kratkę ściekową przy zespo-

le szkół. Przepustów pod chodnikiem nie udało się jednak całkowicie udrożnić. Będą podjęte dalsze
prace w tym zakresie.
13. Ogrodzono kontenery na śmieci
na placu targowym. Ma to wyeliminować problem podrzucania
śmieci z zewnątrz.
14. Pracownicy interwencyjni Urzędu
Gminy rozebrali walący się drewniany budynek na Piaskach za
szkołą i uporządkowali teren.
15. Przyjmowano kolejne raty podatku.

Fot. K. Plizga

Zebranie Wiejskie, Bratkowice – 11 września 2011 r.
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Nareszcie na swoim
Po latach tułaczki i gry na obcych
boiskach, w końcu wszyscy doczekali się
zakończenia prac na obiekcie sportowym
w Bratkowicach. Chociaż stan płyty boiska pozostawiał wiele do życzenia, to
działacze „Bratka” Bratkowice postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i dzięki
ich staraniom udało się doprowadzić

do przerwy udało się nam zdobyć tylko
jedną bramkę za sprawą strzału głową P.
Czaji. Po przerwie sprawdziło się stare
piłkarskie porzekadło, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Przeciwnicy przeprowadzili jedną akcję, zdobyli bramkę i
szczęśliwie broniąc się, dowieźli remis
do końca. Trzeci mecz to daleki wyjazd

płytę do takiego stanu, aby można było
na niej rozgrywać mecze piłkarskie już
od początku sezonu. Niestety od pierwszego meczu zaczął naszą drużynę prześladować ogromny pech.
Nie minęło kilka minut
pierwszego spotkania w
Jasionce, a poważnej kontuzji nabawił się M. Hejnig, który musiał opuścić
boisko i jechać do szpitala. Wydarzenie to podziałało deprymująco na naszą
drużynę i mimo ogromnej
przewagi w całym meczu i
mnóstwa okazji bramkowych, udało się nam zwyciężyć zespół z Jasionki
tylko 2-0 po bramkach K.
Hejniga i K. Rusina. W
drugim meczu, a pierwszym oficjalnym na stadionie w Bratkowicach przyszło nam się zmierzyć z beniaminkiem rozgrywek „Sokołem” Grodzisko. Mimo ogromnej przewagi naszej
drużyny i mnóstwa sytuacji bramkowych

do Wysokiej Strzyżowskiej. „Bratek” zagrał świetne spotkanie pomimo osłabionego składu, pewnie pokonując „Granit”
3-0. Bramki zdobyli: dwie R. Łoboda i

Mecz rozpoczął się bardzo źle dla nas,
straciliśmy bramkę i grało się nam bardzo ciężko. Pod koniec pierwszej połowy zawodnik gości dostał czerwoną kartkę i od tego momentu zarysowała się nasza wyraźna przewaga. Niestety jakaś niemoc powodowała, że mimo przewagi i
sytuacji nie strzeliliśmy bramki. Mało
tego, nadzialiśmy się w końcówce na
kontrę i przegraliśmy mecz 2-0. Kolejny
mecz rozegraliśmy na wyjeździe w Boguchwale z rezerwami „Izolatora”. Niestety mecz ten rozgrywany był w środę,
gdy wolne miała pierwsza drużyna dlatego rezerwy wyszły wzmocnione zawodnikami III- ligowymi. Mecz rozpoczął się
dobrze dla nas, po szybkiej kontrze K.
Rusin wyprowadził nas na prowadzenie.
Później fatalny błąd popełnił sędzia tego
spotkania, w sytuacji sam na sam faulowany był M. Hejnig, a sędzia zamiast
odgwizdać rzut karny i wyrzucić obrońcę gospodarzy z boiska, ukarał naszego
zawodnika żółtą kartką, co wzbudziło
śmiech nawet wśród zawodników „Izolatora”. Niestety w dalszej części meczu
zarysowała się przewaga gospodarzy, którzy ostatecznie wygrali 3-1. W trzecim
meczu na naszym boisku podejmowaliśmy jednego z faworytów ligi „Sokół”
Sokołów Młp. Początek meczu to nasza
przewaga udokumentowana bramką K.
Hejniga z rzutu karnego. Wraz z upły-

jedną M. Depa. W czwartej kolejce „Bratek” podejmował dobrze spisujący się do
tej pory zespół „Zimowitu” Rzeszów.

wem czasu mecz się wyrównał, a do głosu zaczęli dochodzić goście, którzy doprowadzili do wyrównania tuż przed
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przerwą. Po przerwie przewagę posiadała nasza drużyna aż do momentu utraty
bramki. Od tej chwili wszyscy stanęli, a
zespół gości zdobył jeszcze trzy bramki
w przeciągu 15 minut. Ostatecznie mecz
zakończył się naszą porażką 5-1. W następnej kolejce znów graliśmy u siebie
podejmując zespół „Novi” Nosówka. W
końcu udało się odnieść pierwsze zwycięstwo na nowym stadionie, pokonując
pewnie przeciwników 6-3. Należy dodać,
że goście grali przez większość meczu w
10 po czerwonej kartce dla jednego z graczy Nosówki. Kolejny mecz rozgrywaliśmy na boisku wicelidera z Przybyszówki. Początek meczu był znów pod nasze
dyktando, ale mimo kilku świetnych okazji, piłka nie chciała wpaść do bramki. W
całym meczu posiadaliśmy przewagę, a
mimo tego musieliśmy zejść z boiska pokonani. Gospodarzom udało się wyprowadzić jedną kontrę, która zakończyła się
bramką. Pomimo tego, że mecz kończyli w 10, obronili jednobramkową przewagę pokonując nas 1-0. Kolejny mecz
rozegraliśmy na naszym obiekcie z ze-
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społem „Piasta” Nowa Wieś. Pojedynek
ten zakończył się remisem 1-1, a bramkę
dla nas zdobył K. Rusin. W końcówce
meczu mogliśmy przechylić szalę zwycięstwa na naszą stronę jednak piłka jak
zaczarowana po strzale naszego zawodnika odbiła się od słupka, przetoczyła
wzdłuż linii bramki i wyszła w pole. W
następnej kolejce graliśmy z liderem rozgrywek „Hermanem” Hermanowa w Tyczynie. Pierwsza połowa należała do nas,
gospodarze nie mieli nic do powiedzenia i przegrywali 2-0 po bramkach K.
Rusina i R. Łobody. Mogliśmy prowadzić wyżej, niestety szczęście znów nam
nie dopisało i po przepięknym strzale K.
Kurowskiego piłka odbiła się od wewnętrznej części słupka, zatańczyła
wzdłuż linii i wyszła w pole. Po przerwie
do ataku ruszyli goście, wykorzystali to,
że w naszej drużynie brakowało zmienników i udało im się doprowadzić do remisu, a w końcówce zdobyć zwycięską
bramkę. Następnego dnia w niedzielę
odbyło się uroczyste otwarcie stadionu
w Bratkowicach poprzedzone Mszą św.

w intencji sportowców. Punktem kulminacyjnym był finałowy mecz o Puchar
Wójta Gminy Świlcza. W finale spotkały
się zespoły „Bratka” Bratkowice i
„Mrowlanki” Mrowla. W pierwszej minucie meczu zawodnik gości oddał strzał
życia umieszczając piłkę w samym okienku bramki „Bratka”. Sensacyjnie zespół
gości wyszedł na prowadzenie. Od tego
momentu zaczęła się dominacja „Bratka”, jednak zespół z Mrowli bronił się
umiejętnie, a czasem szczęśliwie (dwie
poprzeczki). Świetnie bronił bramkarz
„Mrowlanki”, dwa razy wręcz niewiarygodnie i mimo dużych chęci i starań naszych zawodników wielka sensacja stała
się faktem i zespół z Mrowli pokonał
zespół z Bratkowic 1-0, zdobywając Puchar Wójta. Królem strzelców imprezy z
trzema bramkami na koncie, który jednak w finałowym meczu nie wystąpił z
powodu kontuzji, został piszący te słowa
Damian Hejnig
PS. W ostatnim meczu „Bratek” pokonał u siebie „Jedność” Niechobrz 2:0.

Z tym kuponem otrzymasz rabat 5% na zakupy w sklepie „KupCiuszek”!!!
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Krzyżówka

Poziomo:
1.
2.
3.
4.

może być np. ducha lub warunki
atmosferyczne
zapalany na grobie
stary cmentarz
oznaczenie miejsca pochówku

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

daje światło
późnojesienny kwiat
spalenie ciała po śmierci
jest nieśmiertelna
wytchnienie w cierpieniu
zmarły
z napisem na wieńcu

12. trzydziestodniowa Msza św. odprawiana za zmarłych
13. listopadowe modlitwy za zmarłych
Litery z zaciemnionego pola czytane pionowo utworzą rozwiązanie.
Opr. jadar

ły: – Nie wytrzymam z tymi osłami z VIIa! Pytam ich, kto
wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to żaden z nich! – Niech się
pan nie denerwuje – uspokaja dyrektor. – Może to rzeczywiście
ktoś z innej klasy?
***
Pani kazała dzieciom przynieść do szkoły swoje domowe zwierzątka. Małgosia przyniosła kotka, Jadzia pieska,
a Jasio przyniósł żabę. No i co ta twoja żaba potrafi, Jasiu?
– pyta pani. Jasio szturchnął żabę, a ona: – Kła! Jasio ze
stoickim spokojem jeszcze raz szturchnął żabę, ale ona
znowu: – Kła! Wreszcie Jasiu się zdenerwował i uderzył
pięścią w stół, a żaba: – Kłanta namera, tarira kłantanamera, kłant namera...
***
Jasiu pokazuje mamie zadanie domowe z j. polskiego:
„Fczoraj bylem f szkole”. Mama zdziwiona się zastanawia...
nie wie czy dobrze czy źle więc idzie do męża i się pyta: „kochanie, czy to jest prawda?” Na to mąż: „Nie, przecież wczoraj
była niedziela!”.
***
Zdenerwowany nauczyciel historii mówi do dyrektora szko-

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny: – Jasiu co
ten wzór oznaczy? – To jest, ojej, mam to na końcu języka... –
Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy!
***
Stoją dwie blondynki na przystanku i czekają na autobus.
Autobus podjeżdża, a one podchodzą do drzwi kierowcy i jedna się pyta: – Dojadę tym autobusem do Centrum? – Nie –
odpowiada kierowca.
– A ja? – pyta druga.
***
Przed automatem z wodą sodową stoi blondynka. Wrzuca monetę, czeka aż szklanka napełni się wodą, wypija,
wrzuca monetę i tak bez końca. Ludzie stojący za nią
w kolejce niecierpliwią się.
– Niech się pani pośpieszy! – Nie ma głupich, ja cały czas
wygrywam!
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Czas współzawodnictwa...

Turniej Gmin
Bratkowice, 7 sierpnia 2011 r.

Fot. K. Plizga

Czas podziwiania...

Spacerując po ogrodach...

Nowe oblicze ogrodu
pani Krystyny Pepery

Amarantowy balkon pani Marii Mazur

Pani Marii Koseckiej agawowy zakątek

Ogrodowa kompozycja pani Jolanty Franczyk

on

Witające kwiatami wejście do domu państwa
Haliny i Jacka Drozdów

Soczysta zieleń w ogrodzie pani Jolanty
Wójs

Barwne zacisze ogrodu Krystyny i Michała Siwiec

...
a je
st przecudna

Ogrodowe rondo pani Doroty Bąk

Rękodzieło pana Sławomira Bąka
zdobiące przydomowe oczko wodne

Rozświetlające ogród pani Marii Przywary
pomarańczowe i żółte aksamitki

Fot. K. Plizga

