NR 22
grudzień 2011

CENA:

5 zł

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ

W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
J 1,4-5

Blask Żłóbka w naszym kościele...
Fot. K. Plizga

Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom AD 2011
W pierwszą niedzielę Adwentu 30 listopada, rozpoczęła
się akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W diecezji
rzeszowskiej przygotowano ponad 50 tys. świec małych
i 10 tys. dużych. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony m.in. na organizacje zimowisk oraz letnich kolonii.
Jak co roku, mieszkańcy naszej parafii poprzez nabycie
świec, także włączyli się w tę ogólnopolską akcję charytatywną organizowaną przez „Caritas”.
Redakcja

Adwentowe oczekiwanie...

W kolejce po światło na wigilijny stół...

Fot. K. Plizga
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Drodzy Czytelnicy!
Przygotowując 22 wydanie „Ziemi Bratkowickiej” przyświecała nam myśl i kierowała nami chęć, by w przededniu
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2012 Roku móc dzielić się ŚWIATŁEM.
Tak więc jego motyw będzie się pojawiał na stronach
naszego kwartalnika w postaci słów i obrazu. A skoro
światło można znaleźć również w ludzkich oczach, piszemy więc niezmiennie o ludziach, o ich życiu, pracy, radościach i smutkach.
Przekonajmy się więc sami, otwierając w tym świątecznym czasie kolejne strony naszej gazety, że WIELKOŚCIĄ
CZŁOWIEKA JEST PŁOMIEŃ, KTÓRY NOSI W SOBIE.
Zobaczmy ile światła można znaleźć w oczach: przedszkolaka,
ucznia, studenta, górnika, strażaka, policjanta, nauczyciela, rolnika, kapłana, kamieniarza, sportowca, artysty, bibliotekarza, samorządowca, poety, handlowca – wszystkich ich tutaj spotkamy.
Tradycyjnym już prezentem pod choinkę dla naszych Czytelników jest kalendarz na Nowy 2012
Rok. Tym razem jego przewodnim motywem są drzewa rosnące na naszej bratkowickiej ziemi.
„O, cóż piękniejszego nad wysokie drzewa?” – pytał kiedyś w swoim wierszu Leopold Staff.
Niech podczas tych Świąt w Waszych sercach, domach, rodzinach nie zabraknie ŚWIATŁA,
promieniującego z betlejemskiego Żłóbka, które jest źródłem radości i ciepła, a słowa poetki Renaty Strug niech resztę dopowiedzą...
Redakcja

Na Nowy Rok
Oczom
więcej blasków bursztynowych,
by mroki duszy ciepłem ogrzewały;
więcej łez dobrych i spojrzeń tęczowych,
by chmurne myśli światłem rozjaśniały...
Ustom
więcej złotych wykrzykników,
by świt umiały witać w zachwyceniu;
więcej odwagi, pewności ogników,
by rzeczy zwały prosto po imieniu...
Dłoniom
więcej wrzosowej ufności
gestów najprostszych, uścisków najszczerszych,
by znaki serca witały z radością,
jak się na niebie wita gwiazdę pierwszą...
Sercu
więcej słonecznej nadziei,
więcej muzyki dzwonków kryształowych,
by mogło znaleźć w sobie i podzielić
iskrę miłości na tysiące nowych....
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Czas podsumowañ
2011 roku
Tadeusz Pięta
Szanowni Czytelnicy kwartalnika Ziemi Bratkowickiej i
mieszkańcy Bratkowic. Mija kolejny rok działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej. Kończący się rok
2011 skłania do podsumowań,opinii i refleksji nad tym co się
wydarzyło w mijającym roku. Co się udało, a czego nie udało
się zrealizować, osiągnąć. Towarzystwo od samego początku
swego istnienia starało się włączać w życie społeczne, kulturalne, religijne i patriotyczne naszej miejscowości. Reprezentowaliśmy Bratkowice również poza jej granicami na forum
gminy, województwa czy kraju. Również 2011 rok był czasem wielu wydarzeń, w których uczestniczyliśmy.
Trzeba w tym miejscu stwierdzić, że wymagało to wiele
poświęcenia i zaangażowania Zarządu TMZB oraz członków.
Z tym bywało różnie, ale dawaliśmy radę. Czasy, w których
żyjemy nie zachęcają do angażowania się w życie społeczne.
Staliśmy się wygodni i chcemy mieć wszystko podane jak na
talerzu. Idziemy tam, gdzie otrzymujemy gratyfikacje finansowe. Kryzys ten ma również podłoże ekonomiczne, brak
środków finansowych na wsparcie organizacji społecznych i
pozarządowych pogłębia ten stan. Dotyczy to również miejscowości i gminy. Brakuje pieniędzy na oświatę, kulturę, sport
oraz na inne potrzeby. Ogranicza się możliwości organizacji
imprez, które mogłyby wesprzeć finansowo kasy organizacji i
stowarzyszeń. Dlatego dziękuję wszystkim członkom Zarządu i Towarzystwa za społeczną, bezinteresowną działalność
na rzecz Bratkowic i Gminy Świlcza.
Reasumując naszą działalność w 2011 roku pragnę wymienić chronologicznie udział TMZB w życiu społecznym,
kulturalnym patriotyczno-religijnym w naszej miejscowości i
poza:
– 1 marca – zorganizowaliśmy wspólnie z Zespołem Szkół
w Bratkowicach obchody 60 rocznicy zamordowania przez
UB Żołnierzy Wyklętych – w tym naszego rodaka mjr.
Józefa Rzepki
– 7 marca – Rzeszów – udział wraz z pocztem sztandarowym w obchodach 92 rocznicy śmierci płk. Lisa Kuli oraz
w zaprzysiężeniu 10 strzelców z Zespołu Szkół w Bratkowicach
– 17 kwietnia – udział z wykonaną palmą w parafialnym
konkursie palm wielkanocnych
– 3 kwietnia – udział w wyborach sołtysa i rady sołeckiej –
członkowie TMZB Tadeusz Bednarz i Krzysztof Plizga
zostali wybrani radnymi Rady Sołeckiej w Bratkowicach
– 17 kwietnia – wykonanie i udział w konkursie palm wielkanocnych w kościele parafialnym

– 11 maja – udział w VIII Forum Prasy Samorządowej w
Trzcianie wraz z naszym kwartalnikiem Ziemia Bratkowicka
– 21 maja – udział w II Edycji Konkursu Laur Samorządowy 2011r w Trzcianie. TMZB i kwartalik Ziemia Bratkowicka nominowani do nagrody
– 22 maja – udział w pikniku w Zespole Szkół w Bratkowicach
– 5 czerwca – udział w obchodach jubileuszu 100 rocznicy
powstania Szkoły nr 2 w Bratkowicach
– 14 czerwca – udział w pikniku w Szkole Podstawowej nr 3
na Piaskach
– 31 lipca – udział wraz z pocztem sztandarowym w obchodach 67 rocznicy Akcji Burza oraz otwarciu parku w Bratkowicach
– 7 sierpnia udział w Turnieju Gmin na stadionie w Bratkowicach
– 15 sierpnia – udział z wieńcem w dożynkach parafialnych
– 20 sierpnia – wycieczka krajoznawcza TMZB w Góry
Świętokrzyskie (Zamek w Chęcinach, Jaskinia Raj, Sanktuarium w Kałkowie-Godowie)
– 21 sierpnia – reprezentowanie parafii Bratkowice z wieńcem na dożynkach Diecezji Rzeszowskiej w Katedrze
Rzeszowskiej
– 28 sierpnia – udział grupy wieńcowej TMZB w dożynkach gminnych w Mrowli. Przekazanie wieńca dożynkowego Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach jako podziękowanie za 100-lecie istnienia
– 11 września – udział w festynie w Szkole Podstawowej nr
2 na Czekaju
– 17 września – udział w Rzeszowie z pocztem sztandarowym w obchodach 72 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
– 24 września – zorganizowaliśmy zbiórkę żywności w sklepie Delikatesy Centrum w Bratkowicach dla potrzebujących dzieci
– 25 września – udział w obchodach rocznicy Polski Wrzesień 1939 roku
– 18 października – udział w otwarciu stadionu sportowego
po odbudowie
– 11 listopada – udział w obchodach Święta Niepodległości
z pocztem sztandarowym
– 3 grudnia – zorganizowanie świątecznej zbiórki żywności
i przekazanie paczek najbardziej potrzebującym dzieciom
z Bratkowic.
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Wszystkie te wydarzenia z naszym udziałem oraz to, co
miało miejsce na terenie naszej miejscowości w 2011roku
zostały przedstawione w kwartalniku Ziemia Bratkowicka
wydawanym przez TMZB przy wsparciu finansowym Samorządu Gminy Świlcza i Gminnego Centrum Kultury z/ s w
Trzcianie. To już 22 wydanie kwartalnika, który jest życzliwie
przyjmowany przez mieszkańców Bratkowic i poza granicami naszej miejscowości. Ogromne słowa podziękowania kieruję do Zespołu Redakcyjnego, który profesjonalnie przygotowuje każde wydanie, angażując przy tym swój czas i ogromne poświęcenie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają w każdej formie naszą działalność i za współpracę we wspólnym
organizowaniu życia społeczno-kulturalnego oraz patriotyczno-religijnego na rzecz naszej małej Ojczyzny, której na imię
Bratkowice. Mam nadzieję, że w roku który przed nami Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej włączać się będzie we wszystkie działania i wspierać inicjatywy służące na
rzecz rozwojowi naszej miejscowości i jej mieszkańców.

„Podnieś rączkę Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę Miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą”...
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku wszystkim
czytelnikom kwartalnika „Ziemia Bratkowicka”
oraz mieszkańcom Bratkowic składam
najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych chwil wypełnionych miłością
i rodzinnym ciepłem, czasu dobra i wzajemnej
życzliwości w naszych domach, najbliższym
sąsiedztwie w Bratkowicach, Gminie
i całej Ojczyźnie.
Niech w Nowym 2012 roku Boża Dziecina
Swą rączką nam wszystkim błogosławi w każdym naszym życiowym powołaniu: w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym.
Spełnienia marzeń i pragnień oraz
wszelkiej pomyślności –
życzy
Tadeusz Pięta
Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bratkowickiej
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Tajemnica
Najpiękniejsza Wigilia w moim mieszka domu,
przez okno tęsknie patrzy na rzekę szemrzącą,
pozdrawia siostry – gwiazdy światłami lampionów,
zaprasza dobre duszki choinką tańczącą.
Najpiękniejsza Wigilia siedzi przy mym stole,
rękę z białym opłatkiem serdecznie wyciąga
i złotym atramentem pisze dla nas role,
i serca nam rozgrzewa, i w dusze zagląda.
Najpiękniejsza Wigilia w moich świecach płonie,
jasne błyski radości wokoło rozlewa,
ciepłym, dobrym uściskiem łączy nasze dłonie
i Biblię z nami czyta, i kolędę śpiewa.
Najpiękniejszą Wigilię zawsze w sercu noszę;
kiedy duszę mam smutną i zimno mi w domu
srebrnym dzwonkiem Ją wołam,
lecz bardzo was proszę
o mojej tajemnicy nie mówcie nikomu.

Renata Strug
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W tym pięknym czasie Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim mieszkańcom Gminy Świlcza,
w tym mieszkańcom Bratkowic oraz wszystkim Czytelnikom kwartalnika
„Ziemia Bratkowicka” składam serdeczne życzenia.
Niech te wyjątkowe dni, wypełnione betlejemskim blaskiem niosą ze sobą radość, życzliwość
i wzajemne zrozumienie, a w Nowym 2012 Roku życzę siły, zdrowia i wytrwałości,
by spełniały się plany, dążenia i marzenia.
Wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik
***

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych łaską Bożą, radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.
Tego wszystkim Czytelnikom
życzą sołtys Ryszard Franczyk i radni Rady Sołeckiej.
***

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2012 Roku
w imieniu braci strażackiej
czytelnikom i wszystkim mieszkańcom Bratkowic
życzy
Mieczysław Leja
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach.
***

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
przekazujemy wszystkim mieszkańcom Bratkowic
i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności.
Wyrażamy głębokie pr
zekonanie, że te świąteczne dni pr
zeżywane
przekonanie,
przeżywane
zyniosą
szczególny,, ciepły i radosny pr
przyniosą
w naszych domach w sposób szczególny
spełnienie wszelkich planów i pragnień. Życzymy wszystkim, aby
nadchodzący 2012 rok był czasem spełnionych marzeń i nadziei,
pasmem sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Andrzej Bednarz, Krzysztof Ciszewski, Cecylia Homa,
Mieczysław Leja – radni z Bratkowic.
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Wychowawca – Nauczyciel
– Wielka Osobowoœæ
„Dobroć człowieka jest największą wartością,
(...) wprost bezcennym skarbem na świecie”
Maria Grzegorzewska

Idealną osobowość cechują: otwartość na prawdę, wartości idealne (życiowe, społeczne i duchowe), wszelkie dobro,
piękno przyrody i sztuki, głębię bytu – religię (sacrum). Wartości te były zawarte w całym życiu Wspaniałej Wychowawczyni Pani Karoliny Ciejki.
Mieszkańcy Bratkowic, a szczególnie starsze pokolenie
pamięta Ją doskonale jako wychowawcę, nauczyciela a przede
wszystkim człowieka oddanie służącego na rzecz innych.
Urodziła się w roku 1913 w Młodochowie koło Mielca. Szkołę Podstawową
ukończyła w Mielcu. Następnie rozpoczęła naukę w Prywatnym Seminarium Nauczania Żeńskiego im. Emilii Platerówny w Mielcu, gdzie złożyła egzamin dojrzałości w roku 1932. Później ukończyła
Studium Nauczycielskie w Rzeszowie w
zakresie fizyki i chemii oraz podejmowała ciągłe dokształcanie się przez cały
okres pracy nauczycielskiej. Pierwszą pracę jako nauczycielka podjęła w Szkole
Podstawowej w Spiach pow. kolbuszowski, a następnie przerzucano ją na inne placówki (Szklary, Rzeszów, Głogów). We
wrześniu 1937 roku otrzymała już pracę
stałą w Pstrągowej Dolnej skąd 1 września 1938 roku została przeniesiona do
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach,
gdzie zastała Ją wojna. I tu zaczął się jak
sama często mówiła, piękny okres Jej
życia, chociaż bardzo trudny i niebezpieczny.
W okresie okupacji bardzo aktywnie Karolina Ciejka.
działała w Podziemiu na terenie Rzeszowa i okolicy. Była podporucznikiem Armii Krajowej, zastępcą
Komendantki Wojskowej Służby Kobiet (WSK) – Armii Krajowej Obwodu Rzeszów „Rozbratel”, ps. „Szarotka”, „Teresa”. Organizowała i szkoliła drużyny sanitarne oraz pełniła
opiekę nad młodzieżą opuszczoną i wysiedlonymi. Pracowała równocześnie w wywiadzie i łączności oraz w tajnym nauczaniu niezorganizowanym, a później zorganizowanym. O
Jej postawie oraz zaangażowaniu w Ruchu Oporu pisze
Edward Brydak ps. „Andrzej” b. komendant Obwodu AK
„Rozbratel” – „wyróżniała się poświęceniem, ofiarnością i
wspaniałą postawą bojową w walce z hitlerowskim okupantem”.

W okresie powojennym jako wychowawca i nauczyciel
młodego pokolenia, szczególny nacisk kładła na osobowy rozwój ucznia, kształtowanie jego umiejętności i postaw, starała
się ukierunkowywać na poszukiwanie, odkrywanie i wybór
wartości stałych i sprawdzonych opartych na trwałych normach i zasadach etyczno-moralnych. Uczyła dzieci aktywności w każdej dziedzinie, rozwijanie inteligencji i uzdolnień
twórczych, kształcenie umysłowe, moralne, społeczne, religijne i estetyczne. Przygotowywała dzieci i młodzież do pełnienia w przyszłości
określonych ról społecznych i zadań w
społeczeństwie oraz wdrażanie w kulturę i tradycję narodową. Należy nadmienić, że cechowało Ją ogromne poczucie
patriotyzmu, miłość do człowieka i Ojczyzny. Jej przykłady patriotyzmu są dla
nas przykładem jak powinniśmy kochać
swoją Ojczyznę.
Do wychowanka podchodziła z pewnym
wymaganiem, niekiedy nawet grożąc palcem, upominając jak się należy zachowywać, nie używać wulgaryzmów i być człowiekiem prawym. Z pewnością pozostawiło to w naszych umysłach i postępowaniu pozytywne odbicie.
W II połowie XX wieku (lata 50. i 60.),
szkoła była miejscem szerzenia różnych
form oświaty i wychowania zdrowotnego
przez instytucje i organizacje spoza resortu oświaty. Taką działalność przejawiały Oddziały oświaty zdrowotnej stacji
sanitarno-epidemiologicznych, których
koordynatorem w Szkole Podstawowej nr
1 w Bratkowicach była Pani Karolina Ciejka. Organizowała
prelekcje i pogadanki na temat higieny osobistej i otoczenia,
higieny pracy i wypoczynku, żywność i żywienie, bezpieczeństwo, pomoc przedlekarska, życie w rodzinie, życie bez nałogu itp. Organizowała w szkole różnorodne konkursy w dziedzinie oświaty zdrowotnej i inne działania akcyjne.
Rozwijała idee Polskiego Czerwonego Krzyża. Była organizatorem i opiekunem Koła Młodzieży PCK przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Bratkowicach. Jako członek Komisji
Oświatowo – Sanitarnych przy Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Bratkowicach prowadziła przez kilka lat Szkołę Zdrowia dla miejscowej ludności. W latach 1968 – 1972
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Uczyła udzielania pierwszej pomocy.

Wspomagała misje. Na zdjęciu z misjonarzem ks. Józefem Musiołem,
rok 1972.

zorganizowała i prowadziła szkolenie drużyn sanitarnych
TOS, które dbały o higienę środowiska i zapobieganiu chorobom zakaźnym. Prowadziła różne formy pracy, np. ogólnokrajowe akcje – Ogólnopolski Konkurs Czystości i Estetyki Szkolnej, Kluby „Wiewiórka” itp.
Niosła pomoc mieszkańcom Bratkowic w różnych sytuacjach wypadkowych w dziedzinie medycznej – udzielanie
pierwszej pomocy, wykonywanie zastrzyków chorym, opatrywanie ran i innych zabiegów medycznych. Była to pomoc na
ówczesne czasy bezcenna.
Wychodziła z założenia, że aby dobrze wykonywać jakikolwiek zawód trzeba posiadać potrzebną wiedzę i umieć ją
odpowiednio wykorzystać, być człowiekiem prawym i odpowiedzialnym. A w zawodzie pedagoga ma to szczególne znaczenie. Taką też pamiętamy Panią Ciejkównę.
Po przejściu na emeryturę w 1971 roku zamieszkała w
Rzeszowie i nadal pracowała społecznie jako członek Komisji Młodzieżowej PCK i członek WZ PCK, a z ramienia ZBoWiD otaczała opieką nauczycieli najstarszych, samotnych i
chorych.
Jej mieszkanie chociaż małe, bardzo przytulne było zawsze odwiedzane przez wielu ludzi, rodzinę (z okolic Mielca), koleżanki nauczycielki, w tym szczególnie Pani Weronika Róg, również nauczycielka kiedyś pracująca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach, a także wielu mieszkańców
Bratkowic. Cieszyła się jeżeli mogła komuś pomóc w różnych kłopotach rodzinnych czy osobistych. Otoczona przyjaciółmi, pisząca i otrzymująca zawsze obfitą pocztę, rozczytująca się w różnych artykułach i książkach, nie zapominała
także o naszych najmniejszych przyjaciołach, które dokarmiała za oknem swojego mieszkania. Telewizora nie chciała
mieć, słuchała najczęściej radia. Taką też zapamiętaliśmy
Panią Ciejkównę.
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Mieliśmy to szczęście, że zamieszkaliśmy jako młode
małżeństwo w tym samym bloku gdzie pani Ciejka. Czuliśmy
się razem jak najbliższa rodzina. Odwiedzaliśmy się prawie
codziennie, chociaż z umiarem, Pani Ciejka lubiła do nas
przychodzić przeważnie wieczorem i w spokoju rozmawialiśmy na różne tematy, a szczególnie tematy polityki, znała się
na tym znakomicie. W sytuacji choroby dzieci udzielała nam
wszelkich rad. Była bardzo skromną osobą, a zarazem bardzo mądrą posiadająca ogromną wiedzę, którą dzieliła się z
innymi.
Kiedy zmieniliśmy miejsce zamieszkania, Pani Ciejka
bardzo się zmartwiła tym naszym odejściem, pomimo że Ją
zapewnialiśmy, że Jej nie zostawimy samej. I w dalszym ciągu
odwiedzaliśmy się nawzajem, a szczególnie gdy Pani Ciejka
zaczęła chorować. Prosiła nas wówczas abyśmy się zajęli Jej
pogrzebem i pochowali Ją w Bratkowicach, ponieważ chcia-

Z koleżankami z gimnazjum, pierwsza z prawej to pani Karolina.

Zawsze była blisko mieszkańców Bratkowic.

ła nadal być wśród swoich wychowanków. Zmarła w 1993
roku.
Przez całe swoje pracowite i oddane życie ludziom, wypełniała ideologię harcerską. Była wybitną wychowawczynią
wielu pokoleń Polaków, wszystkie swe siły poświęcała pomocy innym. Znana była z działalności charytatywnej i abstynenckiej, a zwłaszcza z nieugiętej postawy katolickiej, pomimo wielu szykan w pewnym okresie swojego życia.
Za swą działalność w Armii Krajowej oraz w „Szarych
Szeregach”, została odznaczona czterokrotnie Medalem
Wojska Polskiego, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem „Polska Swojemu Obrońcy”, Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami za działalność przeciw okupantowi hitlerowskiemu w Szarych Szeregach, Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego za Tajne Nauczanie.
Za wzorową służbę, pracę pedagogiczną i społeczną otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty
Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz honorowe odznaczenia PCK.
Joanna i Marian Czapka

Pośród śmierci trwa życie, pośród kłamstwa trwa prawda, pośród ciemności trwa światło. Stąd wnioskuję, że Bóg jest życiem, prawdą i światłem.
Mahatma Gandhi
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Przywróciæ pamiêci obraz

Grono P
edagogiczne Szkoły P
odstawowej nr 1 w rok
u szkolnym 1961/62. Na zdjęciu od
Pedagogiczne
Podstawowej
roku
lewej: Józef i Władysława Chmajowie, Zofia Domka, K
arolina Ciejka, Michał K
ot
Karolina
Kot
(kierownik), Bronisława Urban, Maria i Józef Kłeczkowie.

Pani K
arolina Ciejka pośród swoich wychowanków
Karolina
wychowanków..
Fotografie z archiwum autorów artykułu zamieszczonego na str. 7-9
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„Ochrona œrodowiska,
a zdrowie cz³owieka”
W sobotę 12 listopada 2011 r. na Politechnice Rzeszowskiej
odbył się Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Ochrona środowiska, a zdrowie człowieka”. W półfinale konkursu naszą szkołę
reprezentowało czterech uczniów: Karol Zając z kl. 5, Weronika
Trojan z kl. 6 oraz dwie gimnazjalistki Sylwia Siwiec i Justyna
Jakubek. W finale świetnie zaprezentowała się Sylwia Siwiec z
kl. 3bG, która została laureatką 4 miejsca w kategorii gimnazjum. Serdecznie gratulujemy! Organizatorem turnieju był Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Rzeszowie. Do konkursu uczniów przygotowywała nauczycielka przyrody Agnieszka Lewieniec.

Wieczna lampka
nie oświetla domu,
Ona tylko łagodzi mrok.
Tak bywa z niektórymi, których
Opatrzność wnosi do mrocznego wnętrza.
Czasem Bóg gasi światła,
Które wybraliśmy
Za przewodników.
Zapala inne,
Sobie znane.
A oczy cierpią długo,
Nim przyzwyczaja się
Do nowej drogi.
A Ojciec, który wie,
Prowadzi do Swojej tajemnicy.
x. A. Henel

„Nie ¿y³, po kim
piêkna pamiêæ nie
zosta³a”
30 listopada br. pożegnaliśmy na cmentarzu w Przecławiu k. Mielca długoletnią nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach panią Józefę Naporę.
Swoją karierę pedagogiczną rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Szklarach w 1952 roku, skąd po jedenastu
latach w 1963 roku zostaje przeniesiona do Bratkowic.
Na początku pracuje w trudnych warunkach lokalowych,
szkoła bowiem jest w budowie, a dzieci uczą się w wynajętych salach prywatnych domów. Pomimo tego jest nauczycielem bardzo zaangażowanym i ambitnym. Zakłada drużynę harcerską, w której przez długie lata będzie
realizować z młodzieżą piękne ideały i wartości „Bóg,
Honor, Ojczyzna”. Jako instruktor harcerski stale podwyższa swoje
kompetencje
zdobywając najwyższy stopień
harcmistrza.
Pani Józefa
cieszy
się
ogromnym szacunkiem społeczności lokalnej. Czynnie angażuje się w pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i
wychowawczych zarówno
Józefa Napora
w szkole, jak i
poza nią.
Po odejściu na emeryturę 1985 roku nadal zachowuje ścisłe kontakty z wychowankami, żyje ich problemami
i pomaga w ich rozwiązywaniu. Była niezawodnym Przyjacielem.
Życie nie szczędziło pani Józefie trosk i kłopotów,
ale mimo tego zachowuje pogodę ducha i pokorę wobec
losu.
Ostatnie lata swego życia spędziła w Domu Opieki
Społecznej w Rzeszowie, nie zrywając kontaktów z Bratkowicami, ponadto udzielając się w Instruktorskim Kole
Seniorów przy Komendzie Chorągwi w Rzeszowie.
Pogrzeb pani Józefy Napory był cichy i skromny, tak
jak ciche i skromne było jej życie. Na zawsze pozostanie
w sercach i pamięci wszystkich, którzy mieli zaszczyt
spotkać Ją na swojej drodze życia.
Fot. A. Bednarz

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny

Barbara Wasilewska-Naróg
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Symbolika Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Wigilia.
W tradycji chrześcijańskiej to dzień kończący Adwent i poprzedzający Święto
Bożego Narodzenia. Słowo „Wigilia”
pochodzi z jęz. łacińskiego i oznacza
czuwanie. Zwieńczeniem całego dnia
jest wigilijna wieczerza. Tak o tym wy-

Od miasta do miasta
w słonecznej spiekocie,
rozpytują wszędzie
o królewskie Dziecię.
Nikt jednak im wskazać
nie potrafi drogi:
w pałacach Go nie ma,
bo to król ubogi.
Zawierzyli przeto
gwieździe nad Betlejem,
ona im stajenkę
wskazała promieniem.

O siano siano,
siano, kwiecie drogi
że się na tobie
kładzie Pan ubogi...

Kolêda.
Słowo to wywodzi się najprawdopodobniej od łacińskiego calendae, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza pierwszy

Op³atek.

jątkowym wieczorze pisała poetka Emilia Waśniowska w utworze „Wieczór wigilijny”:

Bardzo cienki biały płatek chlebowy,
przaśny (czyli niekwaszony i niesolony),
wypiekany z białej mąki i wody bez dodatku drożdży. Z jęz. łacińskiego oznacza „dar ofiarny”. Dzielimy się nim podczas wieczerzy wigilijnej. Jest symbolem

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

Gwiazdka.
Nawiązuje do Gwiazdy Betlejemskiej,
która ukazała się Mędrcom ze Wschodu podążającym pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi. Wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki na niebie
rozpoczyna się wieczerza wigilijna.
Emilia Berndsen „Gwiazda Trzech Króli”
Z dalekiego wschodu
piaskami pustyni,
jadą trzej królowie
bardzo już znużeni.

pojednania i przebaczenia, znakiem
przyjaźni i miłości.
Siano. Symbolizuje ubóstwo betlejemskiego żłóbka, miejsca narodzin Jezusa.
Umieszczamy je pod obrusem wigilijnego stołu. Jest o nim mowa w pięknej
kolędzie „Śliczna Panienka”
Śliczna Panienka
Jezusa zrodziła,
w stajni powiwszy,
siankiem Go okryła.
O siano, siano
siano jak lilija,
na którym kładzie
Jezusa Maryja.
Czemuż litości
nie masz Panno droga
żeś w liche sianko
uwinęła Boga

dzień miesiąca. Pierwotnie była to radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła formę pieśni bożonarodzeniowej. Najstarsza zachowana polska kolęda pochodzi z XV w. i zaczyna
się od słów:
Zdrów bądź królu anielski,
K nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajisty Bóg skryty,
W święte czyste ciało wlity...

Choinka.
Jako drzewko iglaste w wielu kulturach
uważane jest za symbol życia i odradzania się, trwania i płodności. W tradycji
chrześcijańskiej to przypomnienie Drzewa Żywota, którym jest Chrystus. Lampki na choince przypominają o przyjściu
na świat Światłości czyli Jezusa. Są też
symbolem ogniska domowego. Łańcuch
– symbolizuje węża – kusiciela.
C. K. Norwid
Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie,
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata płynie
kolęda na okarynie.
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Pasterka.
Uroczysta Msza św. odprawiana najczęściej o północy z 24 na 25 grudnia. Upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Pasterka otwiera liturgiczne obchody Tajemnicy Wcielenia, czyli przyjęcia przez
Syna Bożego ludzkiej natury i przyjścia
na świat.

Bo¿onarodzeniowa
szopka.
Jej historia sięga średniowiecza. Święty
Franciszek z Asyżu w 1223 roku jako
pierwszy przygotował świąteczną aranżację mającą na celu przybliżyć wiernym
historię narodzin Chrystusa. W Polsce
pojawiła się pod koniec XIII wieku.
ZAWSZE WTEDY, JEST BOŻE NARODZENIE – Matka Teresa z Kalkuty
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata i wyciągasz
do niego ręce, jest Boże
Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz,
aby wysłuchać, jest
Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z

Dziêki, ¿e jesteœcie
„Ziemię Bratkowicką” czytam od A do Z,
dzięki temu wiem co się w naszej wiosce dzieje.
Myślę, że to dobry pomysł
bo ta gazetka rozkwita i promienieje.
Dzięki, że jesteście kochani
z Wami ładniejszy świat,
więc z tej okazji każdej i każdemu
daję świeży, pachnący, różany kwiat.
Genowefa Woźny

Pory roku. Jesieñ.
Po miesiącu sierpniu zawitał wrzesień,
Witamy radośnie polską, złotą jesień.
Wolno, lekko, cicho liście opadają,
I ptaki gromadnie od nas odfruwają.
W sadach trwa zbieranie pachnących owoców,
Ziemniaki zebrane trafiają do kopców.
Jesień nam do końca ciepła nie dotrzyma,
Nastanie czas chłodów, zapanuje zima.

zasad, które jak żelazna
obręcz uciskają ludzi w ich
samotności, jest Boże
Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz
odrobinę nadziei „więźniom”,
tym, którzy są przytłoczeni
ciężarem fizycznego, moralnego
i duchowego ubóstwa, jest
Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w
pokorze, jak bardzo znikome
są twoje możliwości i jak wielka
jest twoja słabość, jest
Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz
by Bóg pokochał innych
przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.
Opracował Dariusz Jamuła

Wêdrowiec
Autobus pekaesu ma to do siebie,
Że gdy zechcesz jechać, to powiezie ciebie.
Może się wybierasz w bliskie okolice?,
Proszę cię wędrowcze, odwiedź Bratkowice.
One są przepiękne, czyste i zadbane,
Kobiety cudowne, mężczyźni lubiani.
Gdy będziesz w potrzebie lub w wielkiej udręce,
Nie pozwolą zginąć, za to tobie ręczę.
Będziesz ugoszczony i mile widziany,
Zawsze ciebie przyjmą w swoje cztery ściany.
Nie odczujesz głodu, będziesz nasycony,
A odchodząc od nich, bądź pozdrowiony.
Zdzisław Rzepka
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Wolontariat dobrych serc

Œwi¹teczna zbiórka ¿ywnoœci
w Bratkowicach
W dniach od 2 do 4 grudnia 2011
roku pod patronatem Federacji Polskich
Banków Żywności odbyła się ogólno-

kiem z dotychczasowych zbiórek. Zebrano między innymi: 87kg cukru, 46kg
mąki, 63kg makaronu, 8kg ryżu, 28l ole-

dla dzieci oraz owoce i środki czystości.
Z zebranej żywności zostało przygotowanych 26 świątecznych
paczek, które zostały przekazane w dniu 10 grudnia najbardziej potrzebującym dzieciom z naszej miejscowości.
Zbiórka nie mogłaby się
odbyć, gdyby nie wolontariat
dobrych ludzkich serc. Szczególnie ten rok, w którym Europa przeżywa kryzys gospodarczy i finansowy – nie bez
znaczenia został ogłoszony
rokiem wolontariatu.
Kolejna, już czwarta
zbiórka żywności w Bratkowicach potwierdziła, że ludzi dostrzegających biedę i
niedostatek drugiego człowieka jest wielu. Niektórzy
specjalnie przyjechali w tym
dniu do sklepu Delikatesy
Centrum, aby przekazać
żywność.

polska akcja zbiórki żywności
pod hasłem „Świąteczna zbiórka żywności”. Celem jej było zebranie artykułów żywnościowych, które zostaną przekazane
najbardziej potrzebującym dzieciom.
W dniu 3 grudnia 2011 r Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bratkowickiej wraz z młodzieżą
gimnazjalną z Zespołu Szkół w
Bratkowicach w sklepie Delikatesy Centrum w Bratkowicach w
godz. od 9 do 18 przeprowadziła
akcję zbiórki żywności. Była to
już czwarta z kolei zbiórka, która pozytywnie zaskoczyła jej organizatorów. Mimo coraz cięższych warunków materialnych
związanych z kryzysem finansowym okazało się, że ludzie chcą
się dzielić z drugim człowiekiem
potrzebującym wsparcia i pomocy.
Ogółem zebrano 288,225kg żywności, co jest do tej pory najlepszym wyni-

ju, 13,5kg konserw mięsnych, 2,6kg konserw rybnych, 9 kg dżemów, 4,2kg kaszy, 9kg słodyczy, 10,5l soków i napoi

Pragnę podziękować wszystkim,
którzy włączyli się w organizację zbiórki:
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– Prezesowi i Dyrekcji Banku Żywności w Rzeszowie
– członkom Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej
– Pani Joannie Różańskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bratkowicach
– młodzieży gimnazjalnej z Zespołu
Szkół w Bratkowicach
– Dyrekcji i Pracownikom Delikatesów
Centrum w Bratkowicach
– OSP w Bratkowicach
– wszystkim klientom sklepu, którzy
przekazali żywność
Mamy nadzieję, że nie jest to nasza
ostatnia akcja dla potrzebujących na terenie Bratkowic. Już dziś deklarujemy
naszą pomoc w organizacji kolejnych
zbiórek.
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bratkowickiej już od siedmiu lat współpracuje z Bankiem Żywności w Rzeszowie i w ciągu kolejnych lat przekazuje
naszym mieszkańcom (około 250 osób)
otrzymaną żywność w ramach pomocy
z Unii Europejskiej (Program PEAD).
Są to podstawowe artykułu spożywcze:
mleko, mąka, makarony, kasze, ryż,
sery, zupy, dania gotowe. Dla wielu rodzin, szczególnie wielodzietnych oraz
ludzi samotnych jest to duża pomoc.
Ogromne podziękowania kieruję do
pań, które od samego początku uczestniczą w comiesięcznym przekazywaniu
żywności. Są to: Krystyna Zając, Maria Rusin, Janina Przywara, Maria
Grędysa. Wymaga to wiele pracy i poświęcania oraz cierpliwości i zrozumie-

nia drugiego człowieka. Zawsze służą
życzliwością, za którą dziś gorąco im
dziękujemy.
Składam również podziękowania:
– Panom: Zdzisławowi Przywarze i
Andrzejowi Sitkowi, Janowi Jucha
– Dyrekcji, Pracownikom Biura i Magazynu Banku Żywności w Rzeszowie
– Firmie Restol za transport darów
– OSP w Bratkowicach za udostępnienie lokalu dla wydawania darów w remizie strażackiej.
Na pomoc różnego rodzaju oczekuje i będzie czekać coraz więcej ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej a w szczególności materialnej. Bądźmy otwarci na drugiego człowieka. Jeśli
będą kolejne akcje, wykorzystajmy ten
czas, podczas którego wszyscy możemy
zrobić coś dobrego.
Tadeusz Pięta, Prezes TMZB
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Nie jestem z kamienia
Mieszka w zacisznym i pięknie
położonym miejscu Bratkowic.
Wzdłuż ściany lasu mijamy Zastawie
I, docieramy do Zastawia II, gdzie

stracie swoich bliskich. Są to momenty, w których człowiek najczęściej nie
ma po prostu głowy do podejmowania
decyzji, a przecież trzeba je podjąć,

wtedy spotkanie nie tylko z dobrym fachowcem w swej dziedzinie, ale przede
wszystkim z dobrym człowiekiem –
taktownym i wrażliwym.
Jest człowiekiem pracowitym i zapracowanym. Wrodzona skromność
powoduje, że na propozycję rozmowy
reaguje początkowo pewnym zdziwieniem komentując ją – a cóż ja takiego
szczególnego robię, żeby o tym gdzieś pisać? – po czym przystaje na zaproponowany termin jej przeprowadzenia.
Tak więc pewnego jesiennego wieczoru, popijając gorącą herbatę z cytryną,
w przytulnym domu państwa Kusiów
padło pierwsze pytanie.
Zawód – kamieniarz. Jak to jest, gdy z
racji wykonywanego zawodu bardzo
często przychodzi panu spotykać się z
ludźmi smutnymi, pogrążonymi w
żałobie, bólu. Czy udzielają się panu
te emocje?
Naturalnie. Jestem tylko człowiekiem,
nie jestem z kamienia, więc mam także

W swoim biurze.

przy końcu drogi tam wiodącej, którą
coraz chętniej przemierzają liczni
spacerowicze, napotkamy urokliwy i
sprawiający wrażenie przytulnego
dom. Uwagę przechodnia zwracają
ułożone nieopodal obejścia domu
skały, kamienne płyty, granitowe i
marmurowe tablice w formie nagrobków i krzyży. Patrząc na te symboliczne elementy mimowolnie rodzi
się refleksja natury egzystencjalnej.
Właścicielem posesji, o której mowa
jest Zbigniew Kuś, który w 1990 roku
założył tu swoją firmę pod nazwą Zakład Kamieniarski „KUŚ”.
Na jednej ze stron internetowych
prezentujących podkarpackie firmy
czytamy w notce dot. w/w zakładu
m.in.:
Zajmujemy się kompleksową budową i remontami nagrobków i grobowców. Wykonujmy również usługi w zakresie produkcji parapetów, schodów,
blatów kuchennych i wycinaniem elementóew kominkowych z marmuru,
agromarmuru i granitu.
Wielu spośród mieszkańców naszej
miejscowości doświadczyło spotkania
z panem Zbyszkiem zwłaszcza w tych
najtrudniejszych chwilach, czyli tuż po

Granit to trudna skała.

choćby tą dotyczącą miejsca i sposobu
pogrzebania doczesnych szczątków
swoich najbliższych. Wielu z nas przekonało się o tym jak bardzo ważne jest

współczucie, dla tych, którzy stracili
najbliższych. Często takie emocje
udzielają się, zwłaszcza gdy umierają
ludzie młodzi. Wtedy patrząc na ludz-
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kie tragedie nie sposób pozostać obojętnym. Staram się służyć pomocą najlepiej jak potrafię. Często podpowiedź,
sugestia, propozycja jakiegoś rozwiązania są wręcz nieodzowne.
To czym się pan zajmuje to taki „męski fach”, ciężka praca w twardej skale. Skąd taki wybór i czy to czym się
pan zajmuje przynosi panu satysfakcję?
Pracuję od świtu do nocy. Kocham to
co robię. Wszystkiego uczyłem się od
podstaw. Pomagał mi brat, który w tej
branży zaczął pracować wcześniej ode
mnie. Z czasem przerodziło się to w
jakiegoś rodzaju zamiłowanie do
„ujarzmiania” kamienia, nadawania
mu kształtu, formy. Początki były trudne. Wszystkie zaoszczędzone pieniądze na remont domu zdecydowaliśmy
się z żoną przeznaczyć na stworzenie
firmy. Czasy nie były wtedy łatwe. Trzeba było zakupić maszyny, wózek widłowy, samochody i mnóstwo innych niezbędnych rzeczy do prowadzenia firmy. Po kamień wtedy jeździło się aż do
Wrocławia. Dziś się to zmieniło. Jak
trzeba przywiozą na miejsce. Mąż –
włącza się w rozmowę żona Lilla – pochodzi z Pstrągowej. To taki trochę
człowiek z gór. Tam mieszkają bardzo
pracowici, wytrwali, uczynni ludzie,
charakteryzujący się siłą woli, a tej
mężowi w dążeniu do celu nigdy nie
brakowało.
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empatii. Ma do nich serce i sporo cierpliwości.

ne formy, czy też oczekują klienci od
pana podpowiedzi?

Czy istnieją jakieś trendy, moda na
formę czy też materiał, z którego wykonuje się dziś nagrobki, pomniki,
grobowce?

Rzeczywiście jest takich sporo. I
wtedy można być świadkiem takich np.
rozmów ludzi spacerujących po cmentarzu: „popatrz, nie wiedziałem, że oni
nie żyją” / tu wymienione, odczytane
na nagrobku imię i nazwisko i niezauważony brak daty śmierci/. Okazuje się,
że ludzie ci żyją. Przygotowali sobie
jednak wcześniej miejsce pochówku, by
– jak często mówią – dzieci nie miały
kiedyś z tym problemu.

Coraz częściej są to nagrobki granitowe. Granit to twarda skała. Poddawana
obróbce takiej jak klinowanie, cięcie i
polerowanie, pozwala na uzyskiwanie
z niej wyrobów różnorodnego asortymentu. Psiada piękną i bogatą kolorystykę, a ze względu na trwałość i estetykę znajduje różne zastosowanie. Bywa,

Za nami listopad, miesiąc, w którym

Czy zdarzyło się, że zlecił ktoś panu
wykonanie nagrobka, który był delikatnie mówiąc bardzo nietypowy, zaskakujący w swej formie? Czy rozmowy z klientami bywają wówczas trudne?
Dziś już nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć jeżeli chodzi o wzory czy też
formy nagrobków. Nie przeraża mnie
stopień trudności ich wykonania. Oczywiście, że są zarówno proste w swojej
formie jak i też bardziej skomplikowane, wymyślane, czy udziwniane, ale jeśli klient życzy sobie konkretny wzór,
to nie widzę przeszkód, by taki wykonać. Nie stawałem dotąd przed takim
dylematem, że nie potrafię zrealizować
zamówienia. Dodam, – włącza się pani
Lilla – że na przestrzeni lat zauważam
jak niezbędną i cenną jest cecha cierpliwości. Mąż w kontaktach z ludźmi,
czasem delikatnie mówiąc z bardzo wymagającymi klientami, wykazuje dużo

że klienci kierując się tym, że jakiś kolor jest w tym momencie bardziej oryginalny niż typowe szarości, wybierają
np. odcienie zieleni, brązu, różu, bieli.
Coraz częściej nagrobki zamawiają ci,
którzy zdawać by się mogło mają
przed sobą wiele lat życia. Czy wówczas są to przemyślane i przygotowa-

częściej odwiedzaliśmy cmentarz. Jakie
myśli towarzyszą człowiekowi, przechadzającemu się po nim, który patrząc na
pracę swoich rąk ma świadomość, że w
pewnym sensie tworzy to miejsce, wpływa na jego wygląd, estetykę?
Przyznaję, że zauważam u siebie jakiegoś rodzaju „skrzywienie zawodowe”.
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Obelisk w parku.

Nawet wtedy, gdy tak jak w dniu 1 listopada zatrzymując się nad grobami
bliskich, przychodzi refleksja, modlitwa, to mimowolnie spacerując po
cmentarzach, czasem łapię się na tym,
że dokonuję oceny wykonanych nagrobków. Czasem nie sposób się od tego
uwolnić. Dostrzegam mankamenty.
Coś bym zmienił, ulepszył, podpowiedział. Często też patrząc na swoją pracę, cieszę się, że spełniłem oczekiwania tych, którzy mi ją zlecili. To, że
dzięki temu zmienia się oblicze miejsc
szczególnych, jakimi są cmentarze i że
mam na to jakiś wpływ też z pewnością
przynosi jakiegoś rodzaju satysfakcję.
To, o czym powyżej, to nie jedyny
wpływ działalność pana Zbyszka na
zmianę oblicza m.in. naszej miejscowości. Jest wszędzie tam, gdzie poproszony o fachową pomoc uzna, że trzeba
bezinteresownie się włączyć w prace
posiadające wymiar społeczny. Widoczne ślady jego zaangażowania, zdolności i solidnie wykonaną pracę możemy podziwiać patrząc m.in. na:
– granitową tablicę poświęconą bł. Janowi Pawłowi II umieszczoną na
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Odnawiana kapliczka Grunwald.

frontonie naszego kościoła parafialnego, granitowe cokoły we wnętrzu
kościoła i schody do niego prowadzące,
– granitowy obelisk upamiętniający
bohaterstwo miejscowych żołnierzy
AK wzniesiony w odrestaurowanym niedawno bratkowickim Parku,
– pomnik poległych znajdujący się w
centrum wsi oraz ten na pograniczu
Bratkowic i Trzciany,
– odnowiony postument historycznej
kapliczki Grunwald w Sitkówce,
– odnowiony zabytkowy, przydrożny
krzyż – kapliczkę na skrzyżowaniu
dróg, w obrębie Zespołu Szkół, którego postument z piaskowca nabrał
pierwotnego blasku,
– grobowiec śp. ks. Stanisława Baniaka.
Zbigniew Kuś to jeden z wielu ciężko pracujących mieszkańców Bratkowic, który z pasją i zamiłowaniem wykonuje swoją pracę. Jednak to nie niezwykły zawód, który sobie wybrał czyni z niego kogoś wyjątkowego, ale sposób, w jaki go wykonuje.
Rozmawiała Halina Zawisza

S¹ jeszcze
Są jeszcze drobne serca drgnienia,
dzwonków świątecznych kołysanie,
uściski dłoni i westchnienia,
i ciepło, które w nas zostanie...
Są jeszcze złote gwiazd promienie
zaklęte w małej łez kropelce,
bez słów uśmiechy i spojrzenia,
i radość podzielona sercem...
Są jeszcze jasne, dobre znaki
najczystszym piórem zapisane,
co z duszy wiodą prostym szlakiem
w głąb Tajemnicy Niepoznanej....
Renata Strug

W NASZYM PARKU
o zmierzchu

Bądź jak światło,
które wędruje przez noc
i po drodze zapala
zgasłe gwiazdy.
(Phil Bosmans)
Fot. K. Plizga

Marsz Niepodległości
w obiektywie fotoreportera „Ziemi Bratkowickiej”

Warszawa, 11 listopada 2011 r.

Fot. K. Plizga

ARTYKUŁ PRZY WKŁADCE KOLOROWEJ POMIĘDZY NR 2
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Jak nie być dumnym po środku morza biało-czerwonych flag?

Œwiêto Odzyskania
Niepodleg³oœci
AD 2011
Umilkły już echa petard, przebrzmiały relacje, padło wiele słów. A co z tego wszystkiego zostało?
Trochę spontaniczna decyzja o udziale w tegorocznym
Marszu Niepodległości, której nie żałuję. Rzeszów i okolice
reprezentowało około 90 osób, prawie sami młodzi. Tam, w
stolicy szliśmy ramię w ramię z osobami w różnym wieku.
Wszyscy z podniesionym czołem, dumni patrioci. Ale jak nie
być dumnym po środku morza biało-czerwonych flag? Ponad 30 tysięcy gardeł krzyczy: Bóg, honor i ojczyzna!, Cześć i
chwała bohaterom! i wiele innych. Ponad 30 tysięcy wiernych
Polsce serc bijących mocniej w jednym miejscu!
Mieszane uczucia budzą incydenty, które zaszły w ciągle
mało jasnych okolicznościach. Przez nie, niektórzy traktowali mnie jak jakiegoś reportera wojennego, który wrócił
wprost z frontu... Wojny tam żadnej nie zauważyłem i to nie
moja wina, że w obiektywach mieściła się co niektórym tylko
mała grupka, zamiast wielu tysięcy.

Ale nie zamierzam tu nikogo oceniać. Za każdego mówią
jego czyny i to wystarczy. Za rok zapewne znów pojadę do
stolicy. Może nawet będzie nas więcej, może będzie też więcej tych niejasnych okoliczności... Nie wiem... Obyśmy tylko
nadal potrafili iść ramię w ramię, pomimo różnych poglądów, wieku, czy przynależności... Zjednoczeni, dumni, odważni Polacy.
Krzysztof Plizga, fotoreporter kwartalnika
„Ziemia Bratkowicka”
PS. W Bratkowicach, tak jak w kościołach całej Polski, odbyła się w tym dniu uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.
Wzięły w niej udział poczty sztandarowe poszczególnych organizacji społecznych oraz wierni.

Superfinisz z sarn¹ w tle
W mikołajki, 6 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół w Trzcianie, została rozstrzygnięta szósta edycja ogólnopolskiej akcji „Ożywić pola. Rok sarny”, organizowanej przez czasopismo „Łowiec Polski”, Polski Związek Łowiecki oraz Lasy Państwowe. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach zajęła w tym konkursie
piąte miejsce w Polsce, na 169 startujących szkół! Na Podkarpaciu zaś, byliśmy najlepsi!

Laureaci 5 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Ożywić pola. Rok sarny” – Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach.
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Mirosław Głogowski redaktor „Łowca Polskiego” oraz główny pomysłodawca programu „Ożywić pola” wręcza główną nagrodę szkole z
Bratkowic.

W programie aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić
pola” wystartowaliśmy po raz szósty. Razem z myśliwymi i
leśnikami „chroniliśmy” już: kuropatwę, bobra, cietrzewia,
zająca, aż wreszcie w ostatnim roku przyszedł czas na... sarnę.
Głównym celem konkursu „Ożywić pola” jest wzmacnia-

Mikołajkowa sarna z młodymi ekologami ze SP nr 1 (kl. 3 i 6).

nie wrażliwości ekologicznej młodych ludzi i edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej. Od lat z powodzeniem się nam
to udaje. Wykonujemy ogromną ilość zadań i różnorodnych
przedsięwzięć, które składają się na całość konkursowych
zmagań. Najważniejsze z nich to pielęgnacja założonej remi-
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zy śródpolnej dla ptactwa i drobnej zwierzyny leśnej. Ponadto
zbieramy karmę dla zwierząt na zimę i dokarmiamy je, prowadzimy działania edukacyjne nt. programu NATURA 2000,
potrzeby istnienia remiz śródpolnych i sytuacji zwierzyny
drobnej w Polsce. Organizujemy i uczestniczymy w wielu konkursach, quizach i ekologicznych imprezach. Sadzimy i sprzątamy las, ucząc się przy tym wielu cennych rzeczy.
Na sukces w ogólnopolskim konkursie „Ożywić pola”
składa się ogrom działań wielu osób: uczniów, nauczycieli,
myśliwych i leśników. Wspierają nas także władze samorządowe, szczególnie Pan Wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik, który zawsze docenia wszystkie działania proekologiczne. Najwięcej jednak przedsięwzięć wykonują uczniowie, zaangażowani w działalność ekologiczną w naszej placówce.
Koordynatorami ich dokonań są pani Dyrektor Joanna Różańska oraz nauczyciele Agnieszka Lewieniec i Elżbieta Bąk.
Z ramienia Koła Łowieckiego „Jedność” w Rzeszowie, z którym od kilku lat współpracuje nasza szkoła, koordynatorami
są myśliwi Ryszard Hałgas, Łowczy Adam Bałut i Prezes
Tadeusz Bednarz. Koniecznie należy wspomnieć o Panu Bernardzie Dworaku, leśniczym Leśnictwa Bratkowice, który
pomaga nam w pracach wykonywanych w lesie.
Ogromnie cieszymy się ze zdobytego, po raz kolejny, tytułu laureata w ogólnopolskim konkursie ekologicznym. Mamy
satysfakcję i moc radości z dobrze wykonywanej pracy na rzecz
rodzimej przyrody. Optymistycznym jest fakt, że spora liczba
uczniów uczestniczy w zajęciach przyrodniczych. Z nadzieją
więc patrzymy w przyszłość.
Agnieszka Lewieniec,
koordynator akcji „Ożywić pola”

Cud stajenki
Po wymalowanych na kartonie górach
wiatr śniegu nie przegania, nie mruczy, nie hula;
Plastikowe jodełki nie są wonnym lasem,
stary pasterz w kożuchu nie zaśpiewa basem;
Anioł w sztucznych brylantach nad szopką nie wzleci,
gwiazda gwieździstym światłem bez prądu nie świeci;
Owce ciche, gipsowe grzecznie stoją w kątku,
Trzej Królowie się sztywno kłaniają Dzieciątku
i tylko siano pachnie w żłóbku rozesłane...
Czemu więc oczy płoną jak zaczarowane?
Czemu echo powtarza śpiew dzwonków pasterskich?
Dlaczego wkoło słychać szelest piór anielskich?
Skąd płynie dziwne ciepło, co świat zimą grzeje?
Czemu złocistym blaskiem mrok nocy jaśnieje?
I skąd w duszy radości najczystsze strumienie?
Cud cudów! W głębi serca Boże Narodzenie.
Renata Strug

Sarna – główna bohaterka tegorocznej akcji, mikołajkowym prezentem dla organizatorów konkursu z Warszawy.
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Matka Bo¿a
z Lourdes
Czêœæ IV
Cudowne uzdrowienia wodą
ze Źródła w Grocie Massabielskiej
W Grocie Massabielskiej w jednym ze swoich objawień
Najświętsza Panna poleciła Bernadetce: „A teraz idź do źródła, napij się z niego i obmyj się w nim”. Bernadetta zaczęła
szukać źródła, ale nie mogła go znaleźć. Zobaczyła natomiast małą kępkę trawy rosnącej na skałach doryny i zaczęła
rękami wygrzebywać skalisty piasek. Utworzył się dołek o
głębokości kilku centymetrów, którego dno zaczęło wilgotnieć, a następnie wypełnił się wodą. Bernadetta zaczerpnęła
wodę dłonią, napiła się, a potem obmyła swą twarzyczkę.
Dołek napełniony wodą zamienił się w wąski strumyk, by
po kilku dniach już jako strumień mógł spływać do pobliskiej rzeki Gawy.
Cudowne wytryśnięcie źródła nastąpiło rano 25 lutego
1858 roku. Lud czerpał tę wodę dzbankami wierząc, że ma
właściwości o leczniczym działaniu.
Pewien rzemieślnik o nazwisku Ludwik Bourriette podczas rozsadzania dynamitem marmurowego bloku (był rzeźbiarzem nagrobków) uległ wypadkowi. Wybuch uszkodził
mu prawe oko, na które zaniewidział. Dowiedziawszy się o
wytryśnięciu Źródła, nie wątpił, że woda, która pojawiła się
za sprawą Niepokalanej, musi mieć cudowne właściwości
lecznicze. Kiedy jego własna córka przyniosła mu wodę ze
Źródła, pomodlił się serdecznie, po czym zaczął nią przemywać ciało. I natychmiast krzyknąć w uniesieniu: „Widzę!
Widzę! – ozdrowiałem. Dzięki Ci Matko Przenajświętsza’’.
Nazajutrz udał się do Groty, gdzie w czasie ekstazy Bernadetty, modlił się gorąco. Bourriette wracając od Groty do
domu, spotkał doktora Dozous, który bezskutecznie leczył
mu chore, prawe oko. Powiedział do niego „Panie doktorze,
ozdrowiałem! Widzę już na obydwoje oczu”. Doktor Dozous nie dowierzając, w notatce napisał kilka słów i zasłoniwszy lewe oko Bourriette kazał mu przeczytać napisane słowa, które brzmiały: „Bourriette cierpi na amaurozę nieuleczalną, na którą nie ma sposobu jej wyleczenia”. Po przeczytaniu tych słów przez Bourriette, doktor Dozous oniemiał z wrażenia i choć był ateistą, to był przede wszystkim
prawdziwym człowiekiem nauki, nie walczący z Kościołem
i szanujący ludzi wierzących. Po powtórnym zbadaniu wzroku u Bourriette w swym gabinecie lekarskim oświadczył:
„Tak, to uleczenie nie daje się wytłumaczyć naukowo. Jest
ono sprzeczne z prawami przyrody i nie mogę zaprzeczyć,
że jest cudem”.
W późniejszym czasie pod przewodnictwem i zwierzchnictwem biskupa Laurence powołana została specjalna Komisja do badania charakteru uzdrowień, do której został zaproszony doktor Wergez, profesor uniwersytetu w Montpellier. I on, podobnie jak doktor Dozous, uznał uleczenie rze-

mieślnika Bourriette za zjawisko nad przyrodnicze. Obaj
lekarze uznali, że woda ze Źródła Groty Massabielskiej ma
cudowne właściwości lecznicze. Ich opinia i podpisy figurują w dokumentach Komisji Biskupskiej.
Blisko trzy letni chłopczyk Justynek, dziecko matki Ducouts, cierpi na porażenie kończyn dolnych, gruźlicę, a częste
drgawki doprowadzają dziecko do tragicznego stanu. Doktor Wergez, który leczył chłopczyka, w czasie jednej z wizyt
lekarskich i oświadcza matce dziecka, że niestety zbliża się
koniec jego życia. Matka nieszczęśliwa, jak w obłędzie porwała synka, owinęła szalem i biegnąc ku wyjściu, woła do
zdumionego doktora: „Do Groty, do Groty”. Doktor Wergez podąża za nią, a ona przybiegłszy do Groty, klęka i
modli się żarliwie. W pewnej chwili na oczach kilkaset osób,
obnaża dziecko, robi na nim znak krzyża i zanurza je po
szyję w lodowatej wodzie. Ludzie wydają okrzyki zgrozy
wołając „Wariatka! Szalona! Kobieta zabijasz dziecko, zgnijesz w więzieniu!”. Ona odpowiada „Zostawcie mnie, zostawcie! Pan Bóg i Najświętsza Panna uzdrowią mi dziecko” i trzyma go przeszło 15 minut w wodzie. Matka wyjmuje
swego synka z wody, które jest całkiem sine. Po powrocie do
domu kładzie zimnego synka do kołyski. Nazajutrz Justynek budzi się rumiany i uśmiechnięty. Matka go nakarmiła
i na chwilę wyszła z izby. Gdy powróciła, ujrzała chłopczyka na odłodze na nóżkach, stawiającego pierwsze – dosłownie pierwsze kroki w swoim życiu. Justyn Ducouts – Bouhorts – takie było bowiem nazwisko uzdrowionego – umrze

Świece nocą w Lourdes.

dopiero w 1935 eoku, w mieście Pau jako ogrodnik, przeżywszy 78 lat.
Wspomniany wyżej doktor Wergez już jako profesor zaświadcza o niepojętym, wielkim uzdrowieniu Piotra de Rudder, któremu w lutym 1876 roku na nogę upadło ścinane
drzewo i zgruchotało kości poniżej kolana. Liczne odłamy
kości w nodze, chrzęszczały jak orzechy poruszane w worku; zgruchotana kończyna nie goiła się, była pokrywana zgangrenowanymi tkankami i licznymi ropiejącymi przetokami.
Zagrażała choremu amputacja nogi, na którą to amputację
Rudder nie wyrażał zgody.
W Oostacker pod Gandawą (Belgia) zbudowano na cześć
Matki Bożej kaplicę i grotę, podobną do Groty z Lourdes.
W dniu 7 kwietnia 1875 roku, chorego de Rudder ze
zmiażdżoną nogą położono przed grotą w Oostacker, dając
mu napić się wody ze źródełka, do którego codziennie wlewano trochę wody z Lourdes. Obok chorego klęczy jego żona
i oboje modlą się żarliwiem naprzeciw statuy Matki Bożej.

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 22/2011
W pewnej chwili de Rudder doznaje jakiegoś dziwnego
wstrząsu – zrywa się, odrzuca kule, postępuje kilka kroków
naprzód, pada na kolana u stóp posągu Niepokalanej Dziewicy i woła nieprzytomny z wrażenia: „Gdzie ja jestem? Co
się ze mną dzieje? Ja na kolanach?!....Boże, jam uzdrowiony!’’.
Dnia 15 kwietnia 1875 roku wybitni świadkowie potwierdzają cud w raporcie uwierzytelnionym przez władze cywilne. Udrowienie to było przedmiotem licznych badań nie

Ciało św. Bernadety

tylko w Belgii, ale w Holandii Anglii, Niemczech, Włoszech
i we Francji. Piotr de Redder zmarł w marcu 1892 roku
przeżywszy 73 lata. Ks. Biskup Weffer – ordynariusz diecezji w Bruges, uroczystym wyrokiem kanonicznym z 25 lipca
1908 r. uznaje uzdrowienie Piotra de Rudder za cudowne.
Mili czytelnicy! Nie sposób przytoczyć cudownych
uzdrowień pochodzących ze źródła z Lourdes – było ich
kilka tysięcy. Wszystkie one świadczyły, świadczą i będą
świadczyć, że uleczenia osób wodą z cudownego Źródła z
Lourdes, są przyczyną Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, zawsze dziewicy.
Wspominany w tym artykule parę razy profesor, doktor
medycyny Wergez doszedł nawet do wniosku, że „w dziejach medycyny nie wydarzyły się i nigdy nie wydarzą się
podobne wypadki”, tzn., że wszystkie znane i opisane cudowne wyleczenia nie były dziełem przypadku lub za przyczyną działania ludzkiego, ale zaistniały dzięki interwencji
Bożej, za przyczyną Maryi Niepokalanej.
Przez wiele lat uczony, profesor zajmował się problematyką cudów ludzkich, skontrolował wiele uzdrowień nadzwyczajnych, przekraczających wszelkie oczekiwania.
Umarł w roku 1888 z radością, że znalazł się godny kontynuator jego prac, doktor Saint-Machow, który pod upływem
zachęt biskupa Tarbes założył Biuro Stwierdzeń Lekarskich.
Od roku 1946 nosi nazwę: Biuro Lekarskie Matki Bożej
Lourdeckiej i wraz z Międzynarodowym Komitetem Lekarskim, ma za zadanie obserwować fakty, badać dokumenty i
opracowywać wyjaśnienia naturalne nawet najbardziej zdumiewających uzdrowień.
Kościół przez swoich Biskupów bada. Kościół przez
swoich biskupów decyduje. Cuda są znakami, znakami Bożymi, znakami nadnaturalności „bardzo pewnymi znakami
objawienia” – jak stwierdza sobór watykański pierwszy.
Można powiedzieć za uczonym Taymansem: „Cud jest znakiem urzeczywistnionym przez Boga w celu zaradzenia pew-
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nemu odrętwieniu świadomości religijnej wobec
zwyczajnego porządku rzeczy!”
Papież Pius XII mówiąc o cudach w Lourdes
oświadcza, że są one „zdalne wzbudzić ogólne zdumienie i potwierdzić, że religia katolicka jest jedyną religią
daną przez Boga ludziom”.
P.S A teraz coś o naszej wizjonerce – Bernadetcie. Po wydarzeniach, jakie nastąpiły po wydaniu rozkazu przez cesarza
Napoleona III, by wszelkie przeszkody wydane przez władze lokalne zostały usunięte, przystąpiono do budowy sanktuarium dla Panny Maryi w Lourdes. Bernadetta po wyleczeniu się z choroby jaka ją nawiedziła w 1864 roku, chodziła nadal do Groty Massabielskiej modląc się do Niepokalanie Poczętej Dziewicy. W roku 1867 w wieku 22 lat wstąpiła
do zakonu Sióstr Miłosierdzia w Newers i została tam siostrą
Marią Bernardą. Wolnomyśliciele nadal interesowali się
Bernadettą, a gdy wstąpiła do zakonu poczęli głosić, że dostała obłędu. Ateistyczny dziennik „Le Siecle” twierdził, że
„księża zamknęli ją w klasztorze, ponieważ jej obłąkanie
rzuciłoby niepożądane światło na owe widzenia, które były
początkiem umysłowej choroby”
Ten obelżywy dla duchowieństwa fałsz, zmiażdżył w
dzienniku „L’Univers” publicysta E. Artus w następujących
słowach: „Publiczne ogłoszenie rzeczy niezgodnych z prawdą
jest zbrodnią społeczną. Ogół nie ma bowiem czasu ani możności ich sprawdzania i zostaje wprowadzony w błąd”. Skończyło się to oczywiście skandaliczną kompromitacją gazety
oszczerczej – „Le Siecle”.
Doktor Sainteyr, prezes Izby Lekarskiej w Newers i lekarz naczelny tutejszego szpitala ogłosił list w pismach, datowany 3 września 1872 roku. Pisze on, że „od pięciu lat ma
sposobność stykania się niemal codziennie z Bernadettą
Soubirous, obecnie Marią Bernardą, która w charakterze
pielęgniarki opiekuje się chorymi. Nie była ona nigdy umysłowo chora, lecz przeciwnie, jest osobą bardzo równego i
spokojnego usposobienia. Jest pielęgniarką bardzo inteligentną, rozgarniętą i pełną poświęcenia. Znam ją jako osobę
głęboko religijną, lecz nie ma w tym żadnej chorobliwej egzaltacji.
Chorzy w szpitalu i postronni ludzie cisnęli się do niej,
by wyrażać jej swe uwielbienie, lecz ona jak mogła tego unikała. Skutkiem słabej budowy fizycznej i trudów ponad siły
zapadała często na zdrowiu. W 1876 roku byłą bardzo chora i obawiano się poważnie o jej życie, ale dopiero 16 kwietnia 1879 nadszedł kres życia siostry Mari Bernardy. Była
tak osłabiona, że podtrzymywano ją, gdy przyjmowała komunię świętą. Po półgodzinie od przyjęcia Wiadyktu uniosła się sama i złożywszy dłonie powiedziała: „Matko Przenajświętsza, módl się za mną, biedną grzesznicą. Idę do Jej
stóp, będę znów ją widziała” i martwa upadłą na poduszki.
Po trzydziestu latach, 22 września 1909 roku dokonano
ekshumacji zwłok Bernadetty, której ciało było nienaruszone. Ojciec Święty Pius XI, w dniu 8 grudnia 1933 roku, ogłosił dekret kanonizacyjny; została Świętą Kościoła Powszechnego.
Zdzisław Rzepka
Literatura:
Ks. J. Belleney: Uzdrowienia w Lourdes w świetle dokumentów lekarskich, Katolik 1983-1984.
G. Lasserra: Niepokalana z Lourdes, 1992.
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Na dole nie ma mocnego
Jak wystąpiła jakaś awaria, to zdarzało się, że zostawaliśmy
pod ziemią nieraz dwie, trzy dniówki. Przez ostatnie 10 lat
był górnikiem przodowym. Miał swoją brygadę i odpowiadał za cały odcinek mechaniczny na oddziale wydobywczym.
Warunki w kopalni były różne i zmienne w zależności
od poziomu wydobywczego. Decydujący wpływ na pracę
górników miała temperatura, wilgotność, prędkość przepływu powietrza, promieniowanie cieplne górotworu oraz
zagrożenie metanowe. Stąd tez ryzyko wystąpienia wypadków w kopalni było bardzo duże. Bywało różnie – mówi –
nieraz było tak zimno, że trzeba było ubierać kufajki. Natomiast przy temperaturze powyżej 28 stopni czas pracy był
krótszy. Drobne urazy zdarzały się praktycznie codziennie.
Pamiętam – mówi dalej – taki tragiczny wypadek, który
wydarzył się w naszej kopalni w 1989 roku. Było to na koniec zmiany. Wyszliśmy wcześniej, żeby pochować narzędzia.
Napięcie było wyłączone, a wentylatory już nie chodziły. Na
przodku pozostało jeszcze 4 kolegów; 2 górników, ślusarz i
elektryk, który jeszcze naprawiał wyłącznik od wentylatora.
W tym czasie powstała iskra elektryczna i nastąpił wybuch

Tadeusz Surowiec

Mówią o nich twardziele, lecz nie wszyscy są nimi.
Mówią o nich odważni, lecz odwagę często zostawiają na
powierzchni. Mówią o nich bogobojni, bo tak często wypowiadają pozdrowienie „Szczęść Boże”, a przed swoją patronką św. Barbarą chylą czoło. Górnicy, bo o nich tu mowa,
swoje święto zwane Barbórką corocznie obchodzą 4 grudnia. W kopalniach Śląska pracowało lub nadal pracuje kilku naszych rodaków. Jednym z nich jest pan Tadeusz Surowiec z Piasków.
O pracy w górnictwie myślał już w podstawówce. Po jej
ukończeniu wyjechał na Śląsk, a dokładnie do Katowic,
gdzie podjął naukę w Przyzakładowej Szkole Górniczej
kopalni Staszic w Murckach. Jak sam mówi – chciałem się
wyrwać z domu, by zarobić trochę grosza i w ten sposób
ulżyć rodzicom, bo w domu się nie przelewało. Po szkole już
jako mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
podjął pracę w kopalni Staszic na stanowisku młodszy ślusarz, miał wówczas 18 lat. Początkowo pracowałem na
poziomie 520, pod okiem starszych ślusarzy przodowych –
wspomina pan Tadeusz. Budowaliśmy rurociągi doprowadzające wodę do ściany i do przodków, taśmociągi i napędy,
szyny i kolejki. Po roku czasu zostałem przeniesiony na przodek do pracy przy kombajnie, jako pomocnik ślusarza, a po
dwóch latach fedrowałem na ścianie oddziału wydobywczego, na poziomie 720 jako ślusarz, mając już odpowiednie uprawnienia zatwierdzone przez Wyższy Urząd Górniczy.
Do pracy chodziłem praktycznie zawsze na szychtę D tj. od
północy do 7.30 rano, bo szychta w kopalni trwa 7,5 godz.

Wręczenie szpady górniczej.

metanu. Wszyscy czterech zginęli. Innym razem – dodaje –
koledze, który pracował przy czyszczeniu taśmociągu urwało rękę. Na dole nie ma mocnego. Ciągle człowiekowi towarzyszy strach i lęk.
Wypadek nie ominął również jego samego, pomimo, że
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Przy remoncie kołowrotu transportowego na poziomie 720.

pracował w jednej z najnowocześniejszych kopalń. W trakcie urabianie ściany eksploatacyjnej kombajn natrafił na
Rzeźba w węglu.
przerost w postaci skały. Organ urabiający kombajnu wyrzucił odłamek
tej skały trafiając go prosto w głowę.
Stracił przytomność.
Dzięki błyskawicznej akcji ratowniczej kolegów szybko znalazł się
szpitalu. Miał porozrywaną twarz,
obustronnie złamaną szczękę i wybite zęby. Leżał w szpitalu 2 miesiące.
Lekarze przez pierwsze dni, nie pozwolili nikomu go odwiedzać, bo był
nie do poznania. Liczne operacje i 9
miesięczna kuracja spowodowały, że
powrócił do pracy w kopalni.
Z ważnych wydarzeń pan Tadeusz ze wzruszeniem przywołuje
chwile związane z pacyfikacją kopalni po wprowadzeniu stanu wojennego. Zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego – wspomina – rozpoczęliśmy
strajk na cechowni, który trwał 3 dni.
15 grudnia 1981 roku na teren ko- W drodze do miejsca pracy.
palni wkroczyły oddziały ZOMO, rozbijając bramy czołgami i pojazdami opancerzonymi. Brutal- tej hiszpańskiej kopalni. Niemal wszystkie roboty górnicy
nie nas zaatakowali. Bili pałami gdzie popadnie. Kolegów, wykonywali ręcznie, począwszy od wydobycia aż do transktórzy mieszkali w hotelu i w domu górnika, po sforsowaniu portu i to w bardzo wysokich temperaturach. Była to praca
drzwi wyrzucali siłą na zewnątrz. Niektórzy ze strachu wy- siłowa, wręcz niewolnicza. Starczyło mi siły tylko na kwarskakiwali przez okna. Utkwił mi w pamięci ten moment, tał. Z doświadczenia i z całą odpowiedzialnością za słowa
kiedy jednemu z moich kolegów zomowcy założyli na głowę stwierdzam, że polskie kopalnie są najnowocześniejsze w
Europie.
metalowe wiaderko i bili w nie z całej siły pałami.
Za długoletnią pracę w kopalni został odznaczony brąPan Tadeusz przepracował w kopalni Staszic 26 lat
życia. Nigdy nie żałował swojej decyzji, aczkolwiek jak zowym i srebrnym krzyżem zasługi oraz odznaczeniami
mówi – gdybym teraz miał wybierać, to na pewno nie został- resortowymi. 2 lata przed emeryturą w 2000 roku z rąk
bym już górnikiem, bo jest to bardzo ciężki chleb, a ryzyko dyrektora został uhonorowany górniczą szpadą. Ze Śląska
utraty życia lub zdrowia olbrzymie. Na emeryturę przeszedł do rodzinnych Bratkowic powrócił wraz z żoną w 2008
1 kwietnia 2002 roku. Po roku wyjechał znowu pracować roku, by zamieszkać już na stałe w nowo wybudowanym
w kopalni, ale tym razem w Hiszpanii. Podpisałem kon- domu.
Z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”
trakt na 2 lata – opowiada. Niestety wytrzymałem tylko 3
Dariusz Jamuła
miesiące. Przeżyłem szok, jak zobaczyłem warunki pracy w
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EDUKACJA EKOLOGICZNA
W SP 3 W BRATKOWICACH
Szybki rozwój cywilizacji wpływa
negatywnie na przyrodę i środowisko
naturalne. Na skutek niszczącej działalności człowieka giną gatunki zwierząt i
roślin, następuje niszczenie warstwy
ozonowej, skażenie gleby, powietrza,
wód itp. Zmiany te maja również znaczny wpływ na zdrowie i samopoczucie
człowieka. A przecież jesteśmy częścią
przyrody i powinniśmy o nią dbać a nie
marnotrawić i nadużywać jej zasoby.
Aby uratować nasze środowisko, musimy uwrażliwiać na jego problemy ludzi
a zwłaszcza dzieci i młodzież. Głównym
zadaniem współczesnej szkoły jest, zatem wzbudzenie świadomości ekologicznej uczniów a przez to również całego społeczeństwa.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Bratkowicach realizuje program, którego celem jest między innymi kształtowanie
wśród uczniów postaw sprzyjających trosce o środowisko w domu rodzinnym,
na podwórku, szkole i jej okolicy oraz
promowanie zdrowego trybu życia i
odżywiania się.
W ramach tego programu uczniowie
szkoły uczestniczyli w dwóch wycieczkach, które miały charakter warsztatów
ekologicznych: do Strzyżowa i do Grzegorzówki.

Gniazdo recyklingowe.

WYCIECZKA DO
STRZY¯OWA W „POSZUKIWANIU EKOLANDII”
21 września uczniowie klas IV – VI
uczestniczyli w wyprawie, której celem
było poszukiwanie „Ekolandii” – kra-

iny o szczególnych walorach przyrodniczych.
Trasa naszej wycieczki wiodła z Bratkowic przez Rzeszów do Strzyżowa. W
Rzeszowie zatrzymaliśmy się przy Szkole Podstawowej nr 27 gdzie znajdują się
pojemniki do selektywnej zbiórki szkła,
plastików, metali, makulatury, odpadów

W Strzyżowie.

organicznych itp. Pan przewodnik przypomniał dzieciom zasady prawidłowej
segregacji odpadów, powiedział co można a czego nie wolno wrzucać do tych pojemników a także uzmysłowił wszystkim,
jak duże znaczenie ma segregacja śmieci
dla środowiska i dla człowieka.
Następnie pojechaliśmy na składowisko śmieci położone niedaleko Strzyżowa. Tu na własne oczy ujrzeliśmy jak
ogromny problem stanowią niesegregowane odpady komunalne i jak dużo ich produkujemy każdego roku. Już po krótkim
czasie pobytu na wysypisku wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że miejsce to nie ma
nic wspólnego z poszukiwaną przez nas
Ekolandią, dlatego wyruszyliśmy w dalszą
drogę – na Pogórze Strzyżowskie do
Łętowni. Po drodze wstąpiliśmy do kolejowego tunelu schronowego pod Żarnowską Górą, pochodzącego z II wojny
światowej, gdzie zaczerpnęliśmy garść
wiadomości z tego okresu naszej historii.
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cę, orkisz i owies oraz opowiedział o ich uprawie,
przeznaczeniu, wartościach
odżywczych i smakowych.
Po zwiedzaniu piekarni zostaliśmy zaproszeni na degustację produktów ekologicznych – różnych rodzajów chleba z domowym smalcem, masłem i serem a także
ziemniaków pieczonych w piecu chlebowym. Były to nie tylko zdrowe, ale również
bardzo smaczne artykuły, dlatego wszyscy
chętnie się nimi częstowali. Następnie udaliśmy się na pobliskie pola uprawne, gdzie
pan A. Bały opowiedział nam o jesiennych
pracach polowych. Tu mogliśmy też podziwiać piękne krajobrazy (gospodarstwo położone jest w malowniczej okolicy) oraz
pobyć w pobliskim lesie.
Danuta Rudzka

Strzyżów – wysypisko śmieci

Wędrując ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną w Łętowni odnaleźliśmy naszą
Ekolandię – czyste powietrze, śpiew ptaków, piękne lasy bukowo-jodłowe i urokliwe krajobrazy. Z zainteresowaniem
oglądaliśmy głębokie jary i doliny, napotkane rośliny i zwierzęta (żaby, salamandry, chrząszcze czy mrówki) a przewodnik-ekolog ciekawie opowiadał nam o ich
życiu i roli w środowisku.
Na zakończenie wycieczki, na dużej
polanie rozpaliliśmy ognisko, przy którym był czas na pieczenie kiełbasy, zabawę i rozmowy. Wszyscy uczestnicy
wyprawy otrzymali Certyfikaty Odkrywcy Ekolandii oraz „słodkie” nagrody za
aktywny udział w zajęciach, grach i zabawach.

WYCIECZKA DO
GRZEGORZÓWKI
17.11.2011 uczniowie klasy III, IV,
V i VI wzięli udział w wycieczce do gospodarstwa ekologicznego i piekarni
pana A. Bały, w której wypiekane jest
pieczywo oparte na zdrowej recepturze.
Gospodarstwo to jest położone w Grzegorzówce niedaleko Tyczyna. Celem
wycieczki było zapoznanie dzieci z procesem produkcji chleba i innych rodzajów pieczywa oraz z jesiennymi pracami polowymi.
Właściciel gospodarstwa opowiedział nam o codziennej pracy niewielkiej piekarni. Dzieci mogły zobaczyć też
cały proces wytwarzania pieczywa – robienie ciasta, formowanie bułeczek, ich
wyrastanie oraz wypiek. Pan gospodarz
pokazał też uczniom zboża, z których
wypiekane jest pieczywo – żyto, pszeni-

W piekarni – Grzegorzówka.

Grzegorzówka – degustacja

PRZEDSZKOLAKI PRZY WKŁADCE ŚRODKOWEJ 1
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Sukces
naszej
uczennicy
W dniu 10.11.2011 r. odbyło się
podsumowanie powiatowego etapu
konkursu plastycznego pod hasłem
„Bezpieczne wakacje 2011”. Z 431
prac, jakie zostały przesłane do Komendy Miejskiej Policji, międzyinstytucjonalna komisja wyłoniła 18. Te
właśnie prace zostały nagrodzone na
etapie powiatowym, a także zostały zakwalifikowane do eliminacjach wojewódzkich. Organizowany corocznie
konkurs prac plastycznych dla dzieci
i młodzieży pod hasłem „Bezpieczne
wakacje” jest jedną z form popularyzowania bezpiecznego zachowania,
ograniczania przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży.
Główny cel konkursu, to edukowanie i uwrażliwianie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności
i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.
Uczniowie naszej szkoły już po raz
kolejny odnoszą sukces w tym konkursie. Karolina Osypka uczennica klasy 1b Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach – zajęła pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 13-15 lat na szczeblu
powiatowym. Nagrodzona praca zatytułowana: „Najbezpieczniej z ratownikiem”, została wykonana pod kierunkiem nauczyciela plastyki mgr Agaty
Pełczyńskiej. Organizatorami konkursu byli: Komenda Miejska Policji,
Starostwo Powiatowe i Prezydent Miasta Rzeszowa. Nagrody i dyplomy wręczyli wicestarosta Rzeszowski Marek
Sitarz i podinspektor Bogusław Kania. Liczymy, że praca naszej uczennicy odniesie także sukces na etapie
wojewódzkim.
Joanna Różańska

Finaliści konkursu.

Zdobywczyni I miejsca w swojej kategorii Karolina Osypka.

Zwycięska praca.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BRATKOWICACH

Policjanci i górnicy
wśród najmłodszych

My zdążyliś

Wójt Wojciech Wdowik wprowadza na stadion
bramą główną

Oddanie do użytku Stadio
16 paźd
Moment poświęcenia stadionu przez ks. Józefa Książka

Start!

Wstęgę przecina poseł Stanisław Ożóg

Bramkarska parada

Panie sędzio, ale to nie tak!...

śmy przed Euro...

Oby jak najdalej... Karolina Prokop
skacze w dal

onu Sportowego w Bratkowicach.
dziernika 2011 r.

Walka o piłkę

Przedstawiciel firmy IKEA - sponsora tartanowej bieżni
na stadionie wręcza upominek Markowi Kubasowi

Fot. K. Plizga

Cenne sekundy przed metą...

Rozbudowany obiekt
służący sportowcom

Fotogaleria
Prace autorstwa Stanisława Jakubczyka.
Osiem scen ewangelicznych – spotkania z...

Faryzeuszem (Mk 12,13-17)
Nikodemem (J 3,1-21)
Kobietą (J 8)

Martą i Marią (Łk 10,41))
Młodzieńcem (Mk 10,17-22)

Tomaszem (J 20,19-31)
Samarytanką (J 4,1-15)
Uczonym w Piśmie (Mk 12,28-34)
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Jest taki film, który łzy z oczu wyciska
Jest taka pieśń, co Cię dreszczem przeszywa
Jest taki wiersz, który za gardło nas ściska
I obraz jest co nasze serca zdobywa
(...)
Jakże ubogi byłby świat
Bez sztuki, źródła wzruszeń
To najpiękniejszy życia kwiat
Sztuka kształtuje nam dusze

/Marek Grechuta/

N ie tylko barwy
Stanisław Jakubczyk

Pod takim właśnie tytułem w roku
2003 wydał swoją autobiograficzną
książkę Stanisław Jakubczyk. Ten
wszechstronnie uzdolniony artysta, malarz, rzeźbiarz, fotografik, filmowiec i
podróżnik urodził się w 1916 roku w
Lubatowej nieopodal Dukli. Ukończył
Akademię Sztuk Pięknych, Studium
Filmowe i Wyższe Studium Pedagogiczne w Krakowie. Uprawiał rzęźbę, malarstwo sztalugowe i akwarele. Wykonywał witraże i mozaiki. Jest autorem
pięknych polichromii w ponad stu polskich kościołach oraz kilku w Szwecji,
Anglii i Słowenii. Oprócz wielu wątków
zawartych we wspomnianej wyżej książce, znalazł się i ten, w którym autor podsumowując swoją pracę artystyczną zadaje pytanie: Czy warto było tworzyć?
Dorośli mieszkańcy Bratkowic z
pewnością zachowali w swej pamięci
wygląd naszego kościoła parafialnego
przed kolejną jego rozbudową rozpoczętą w roku 2002, w którym autorem
ówczesnej polichromii był właśnie
wspomniany wyżej krakowski artysta
Stanisław Jakubczyk.
A tak o tym fakcie pisał w swym opracowaniu „Parafia Rzymsko-katolicka w
Bratkowicach w latach 1934-1999”
Władysław Kwoczyński:
Ksiądz Stanisław Wojnar od samego
początku zarządzania naszą parafią,
wyjątkowo dbał o wygląd kościoła. Stąd
też jesienią 1974 roku zlecił wykonanie
polichromii w jego wnętrzu. Prace te wykonał pan Stanisław Jakubczyk z Krakowa w ciągu 10 miesięcy. Wreszcie w
dniu 25 grudnia 1975 roku polichromia
została uroczyście poświęcona przez ks.
bpa Ignacego Tokarczuka.
W dwadzieścia lat później, gdy proboszczem prafii był ks. Stanisław Baniak
wnętrze kościoła znów nabrało blasku,
bo jak czytamy w innym miejscu niniejszego opracowania:
W naszym kościele parafialnym 29

września 1996r. odbyło się uroczyste poświęcenie odnowionej polichromii i witraży, którego dokonał bp Rzeszowski
Kazimierz Górny.
Dziś, w nowo rozbudowanym bratkowickim kościele, na sklepieniach starej jego części uchroniło się osiem ściennych malowideł. To ślad artysty Stanisława Jakubczyka, który w swej twórczości natchnienie i inspirację czerpał z
największego światowego bestselleru jakim niezmiennie pozostaje dla wielu
księga Pisma Świętego.
Marek Czarnota znany rzeszowski
gawędziarz i badacz dziejów w swych
„Regionalnych gawędach” tak opisuje
jego pracę: Artysta przygotowując projekty polichromii i ich założenia teologiczne brał pod uwagę uwarunkowania lokalne – między innymi środowisko, w jakim znajduje się świątynia, styl
architektoniczny budowli, układ i rodzaj wnętrza, wezwanie (patronowie)
kościoła, historię parafii i losy ludzi w
niej zamieszkujących. Brał pod uwagę
sugestie proboszcza, ale realizował
swoje koncepcje, pomysły i ostateczną
wizję dzieła.
Ktoś, kiedyś powiedział, że sztuka
to piękno i tajemnica. Te prosto i pięknie namalowane sceny ewangeliczne,
które przypominamy, zamieszczając je
w naszej fotogalerii, przedstawiają kilka spotkań. Zwyczajnych i zarazem
niezwykłych. Zwyczajnych, bo niosą ze
sobą proste, pytania i odpowiedzi. Niezwykłych, bo skrywają w sobie Przesłanie i Tajemnicę.
W życiu, niemal codziennie doświadczamy różnych spotkań. Przemijają, pozostawiając po sobie bardziej lub
mniej trwały ślad, ale pewnie wszystkie
są „po coś”. Te, które przedstawił artysta z pewnością też były „po coś”.
Sens spotkań oddaje inny artysta
który w jednym ze swoich wierszy pt.
Spotkania pisze:

Ktokolwiek nas spotyka od Niego
przychodzi
tak dokładnie zwyczajny że nie wiemy
o tym
jak osioł co chciał zawyć i nie miał
języka
lub chrabąszcz co swej nazwy nie zna
po łacinie
będziemy się mijali nie wiadomo po co
spoglądali na siebie i sięgali w ciemność
myśleli o swym sercu że trochę zawadza
jak wciąż ta sama małpa w secesyjnej
klatce
Ktokolwiek nas spotyka od Niego
przychodzi
jeśli mniej religijny – bardziej
chrześcijański
wspomni coś od niechcenia podpowie
adresy
jak śnieg antypaństwowy co wzniosłe pomniki
z wyrazem niewiniątka zamienia
w bałwany
niekiedy łzę urodzi ważniejszą od twarzy
co pomiędzy uśmiechem a uśmieszkiem
kapie
Ktokolwiek nas spotyka od Niego
przychodzi
nagle zniknie – od razu przesadnie
daleki
czy byliśmy prawdziwi – sprawdził
mimochodem
/x Jan Twardowski/
Może warto więc, będąc w naszym
bratkowickim kościele podnieść od czasu do czasu wyżej wzrok, żeby nakarmić
się nie tylko barwą i pięknem prac Stanisława Jakubczyka, ale i treściami, które ze sobą niosą. Tym samym chciałoby
się odpowiedzieć artyście na zawarte w
jego autobiograficznej książce pytanie –
Warto Mistrzu, warto było tworzyć!
Halina Zawisza
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POZNAJEMY CIEKAWE ZAWODY
Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa oraz zdobywanie wiedzy przez dzieci stanowi podstawowe zadanie dla rodziców i nauczycieli. Wraz z rozwojem
dziecka i jego samodzielności musimy

riatu Policji w Rzeszowie. Policjanci w
mundurach z pełnym wyposażeniem:
broń, pałka, kajdanki, radiostacja i pies
rasy labrador wywołali niezwykłe poruszenie wśród przedszkolaków. Wszyscy

wyposażyć je w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie z napotkanymi dziecięcymi trudnościami. Prostymi
słowami, ilustrowanymi obrazkami i spotkaniami z interesującymi ludźmi mówimy o bardzo
ważnych rzeczach, o niebezpiecznych sytuacjach w jakich może się
znaleźć dziecko, kiedy będzie
samo w domu, na ulicy, w parku
czy na podwórku
Bardzo ważną rolę w realizowaniu zadań bezpieczeństwa odegrała literatura i zabawy dydaktyczne. Najważniejszą jednak spełniło spotkanie z przedstawicielami Policji. Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Bratkowicach pani
Krystyna Kubas wystosowała pismo do podinspektora Bogusława Kanii, z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie z
prośbą o spotkanie policjantów z
dziećmi. Spotkanie takie odbyło
się w miesiącu listopadzie dzięki pomocy pana Roberta Dworaka, rodzica jednego z naszych przedszkolaków. W spotkaniu z dziećmi wzięli udział funkcjonariusze policji z Miejskiego Komisa-

z dużym zaciekawieniem chcieli czegoś
dotknąć i zobaczyć. Policjanci opowia-

wi Witko i jego psiego przyjaciela, dzieci zdobyły wiedzę na temat prawidłowego zachowania i reagowania podczas
spotkania z nieznanymi i często groźnymi psami. Przedszkolaki dowiedziały
się również, że policjant nie tylko ściga bandytów i złodziei, kieruje ruchem drogowym i daje
mandaty, ale przede wszystkim
służy pomocą i radą. Wybierając
zaś pod numer 997 można dodzwonić się do policji i tam uzyskać pomoc.
Na zakończenie spotkania dzieci mogły zobaczyć policyjny radiowóz, wejść do niego i obejrzeć
jego wyposażenie. Ponadto przedszkolaki otrzymały ciekawe i pouczające książeczki „Policja... nie
tylko dzieciom” wydaną przez
KMP w Rzeszowie, aby wspólnie z rodzicami przeczytali informacje jak uniknąć wielu niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażone. Radością dla dzieci
przedszkolnych były wspólne
zdjęcia, które znajdą się w naszej
kronice przedszkolnej. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem i
wręczeniem skromnych upominków

dali o swojej pracy i o zasadach ruchu
drogowego. Tłumaczyli, wyjaśniali i
podawali przykłady różnych zachowań
i sytuacji na drogach, które mogą być
niebezpieczne. Dzięki panu Wojciecho-

oraz złożeniem przyrzeczenia przez
dzieci, że będą ostrożne podczas przebywania w pobliżu dróg, przechodzenia
przez jezdnię, unikania niebezpiecznych zabaw i spotkań z nieznajomymi i
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niebezpiecznymi zwierzętami.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w bratkowickim Przedszkolu było spotkanie dzieci z górnikami. Dzięki uprzejmości Prezesa
Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
„Kruszgeo” S.A. w Rzeszowie pana
Jana Batora przedstawiciele tej
grupy zawodowej mogli spotkać
się z naszymi przedszkolakami.
Panowie Paweł Karcz, Krzysztof Duhl i Dariusz Jamuła w pięknych galowych mundurach górniczych, z charakterystycznymi czapkami zwanymi „czako” zaprezentowali się dzieciom, aby opowiedzieć im o swojej pracy. Górnicy
dokładnie opisali swoje stroje,
czapki, kolory pióropuszy oraz wyszyte symbole. Opowiedzieli jak

ciężka i niebezpieczna jest
praca w kopalni. Praca pod
ziemią związana jest z ciągłym ryzykiem i zagrożeniem z powodu naturalnych tąpnięć, zawałów,
oberwaniem skał i wyrzutu gazów. W oparciu o ilustracje opisali dzieciom jakimi maszynami i urządzeniami posługują się górnicy wykonujący prace udostępniające, przygotowawcze i eksploatacyjne związane z wydobyciem węgla
kamiennego. Drążone i zabezpieczone chodniki pełnią rolę miejsca, w którym
górnicy mogą załadować
na przenośniki lub wózki
węgiel i wywieźć go na powierzchnię. Dzieci poznały również pracę górników
na wyrobisku żwirowym.
Dowiedziały się jakie ma-

szyny i urządzenia niezbędne są do wydobycia piasku i żwiru, jego transportu
na wyznaczone miejsce oraz sposobu
jego oczyszczania i przesiewu. Podczas
rozmowy i w oparciu o ciekawe zdjęcia,
dzieci poznały pracę górników. Piękną
legendę o św. Barbarze i sposób w jaki
górnicy obrali ją sobie za patronkę oraz
opowieść o koniu Łysku przedstawił Dariusz Jamuła.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki podziękowały gościom za wizytę
wręczając im skromne upominki jednocześnie składając życzenia z okazji nadchodzącego Barbórkowego Święta.
Niewątpliwie oba spotkania z ludźmi pracującymi w tak różnych zawodach w dużej mierze przyczyniły się do
wzbogacenia wiedzy dzieci na temat ich
ciężkiej, ale jakże ważnej pracy. Ciekawe wiadomości pomogły naszym pociechom zrozumieć trud policyjnej i górniczej służby ponoszony dla wszystkich
ludzi.
Lucyna Trzeciak

Nie ma żadnej dla ciebie nadziei, jeżeli jesteś ślepy na
to światło, które nie wynika z samych rzeczy, lecz
z sensu rzeczy.
Antoine de Saint-Exupéry
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Podczas każdego tańca,
któremu oddajemy się z radością,
umysł traci swoją zdolność kontroli,
a ciałem zaczyna kierować serce.

Taniec
w nas
Trudno wymienić wszystkie zalety
tańca. Na pewno jest to sposób na
piękną, harmonijną sylwetkę bez wad
postawy, lekki chód i kondycję. Żaden
inny sport nie wyrabia w takim stopniu
wytrzymałości fizycznej i psychicznej.
Pozwala przyjemnie spędzić czas, oderwać się od codzienności, głębiej przeżywać piękno muzyki. Dostarcza niezapomnianych wrażeń estetycznych. Najbardziej jednak trzeba podkreślić zbawienny wpływ tańca na ludzką psychikę. Podczas rytmicznych ruchów ciała
uwalniają się coraz większe pokłady
drzemiącej w organizmie energii, znika
depresja, zmęczenie, znużenie, wraca
radość życia. Mózg wytwarza w tym czasie hormony szczęścia, tzw. endorfiny,
poprawiające nastrój.
Regularne uprawianie tańca wpływa
na postawę życiową, przebudowuje osobowość. Ucząc się panować nad ruchami ciała, z czasem zaczynamy czuć, iż
mamy kontrolę nad własnymi działaniami nie tylko na parkiecie. Stajemy się
bardziej opanowani, pewniejsi siebie. Z
większym spokojem i nadzieją podchodzimy do różnych problemów. A poza
tym... łatwiej nam znaleźć właściwe rozwiązanie. Udowodniono bowiem, że taniec stymuluje rozwój komórek mózgowych, wpływa na sprawniejsze myślenie.
Tańczące dzieci z reguły lepiej się uczą,
łatwiej zapamiętują. Mają niezwykle rozwiniętą pamięć ruchową, więc łatwiej im
uczyć się.
Temu również ma służyć działający
przy Gminnym Centrum Kultury w
Świlczy z/s w Trzcianie, w filii nr1 w
Bratkowicach, dziecięcy zespół taneczny KOLORET. Zespół działa od 2003 r.
i w różnych okresach swojego istnienia
liczył od 50 do 80 dzieci w wieku od 6
do 15 lat. Obecnie zespół skupia 70 dzieci w czterech grupach wiekowych. Do
zespołu należą dzieci z Bratkowic jak
również innych miejscowości: Mrowli,
Rudny Wielkiej i Trzciany. Do największych osiągnięć zespołu należy zdobycie:

• III miejsca w IV Przeglądzie Zespołów Tanecznych KLAUNADA w Rakszawie.
• I miejsce w Gminnym konkursie Nowoczesnych Form Ruchu w kategorii
wiekowej klas I-III
• IV miejsce w VIII Przeglądzie Zespołów Tanecznych PASIKONIK w Mielcu
Od początku swojego istnienia zespół Koloret bierze czynny udział w
życiu kulturalnym Bratkowic i gminy
Świlcza. Czasami występuje też na terenie innych gmin, reprezentując naszą

gminę na różnego rodzaju
pokazach czy przeglądach
tanecznych.
Swoje umiejętności taneczne członkowie zespołu doskonalą podczas wyjazdowych warsztatów tanecznych. Są one okazją nie tylko do pracy,
ale również wypoczynku.
Praca w zespole wymaga od wszystkich
ogromnej dyscypliny, wysiłku i odpowiedzialności, ale z drugiej strony daje poczucie dorosłości i uczy szacunku do sztuki.
Ewa Chmaj,
choreograf i opiekun zespołu

...podczas tańca wraca radość życia...

Grupa taneczna w trakcie występu.
Zgrupowanie nad Soliną.
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DWA PYTANIA DO:
Artura Chmaja
– przewodniczącego Rady Rodziców Przedszkola Publicznego
im. Jana Pawła II i Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Bratkowicach
Jako wieloletni nauczyciel akademicki
Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz rodzic dwóch córek – Kasi i
Karolinki, przyjął pan na siebie podwójny obowiązek przewodniczenia
gremiom, którym leży na sercu dobro i
rozwój placówek oświatowych w Bratkowicach. Co najbardziej przemawiało za podjęciem decyzji pełnienia tej
właśnie roli?
Szczerze mówiąc, trudno jest mi
wskazać ten jeden, decydujący czynnik,
który jest powodem pełnienia takich
funkcji. Tak naprawdę, motywy w takich
sprawach zawsze są dwa: osobisty – chęć
wpływania na to, co dzieje się w szkole
czy przedszkolu oraz społeczny – trzeba zostać wybranym, co oznacza swoiste wotum zaufania i wiarę w człowieka wyrażoną przez wybierających rodziców. Początek mojej przygody zaczął się
pięć lat temu w Przedszkolu w sposób,
jaki do dziś wydaje mi się przypadkowy.
Jako tata trzyletniej Kasi wybrałem się
na zebranie ogólne rodziców na początku roku szkolnego, oczywiście z zerowym doświadczeniem tego rodzaju na
koncie. Chciałem po prostu dowiedzieć
się wszystkiego o nowym otoczeniu swojego dziecka, tymczasem nominacja do
trójki oddziałowej, wybory rady przedszkola, no i do domu wróciłem jako przewodniczący. Z jednej strony duma, jednogłośne wyniki głosowania jakoś tam
połechtały własne ego. Z drugiej świadomość wyzwania. Na szczęście w skład
tej pierwszej w moim przypadku rady
weszli ludzie, którzy wiedzieli po co w
niej są, i – co równie ważne, czego chcą.
Dość szybko zbudowaliśmy taką umiejącą ze sobą pracować drużynę. We
współpracy z dyrekcją i kadrą przedszkola udało się zrobić parę fajnych rzeczy: imprez dla dzieci i rodziców, zakupów wyposażenia, także dzięki znalezionym sponsorom. Rok, jak zwykle,
minął w oka mgnieniu, no i kolejne wybory do kolejnej rady. Pierwszy raz potraktowałem to jak epizod, a okazało się,
że to jednak kilkuletni cykl... Każdy rok
pozwalał zdobywać nowe doświadczenia. W każdym kolejnym roku na hory-

zoncie pojawiał się jakiś nowy cel. Mogę
chyba stwierdzić, że w pewnym momencie zaistniała jakaś forma przyzwyczajenia do tej roli, ale przyzwyczajenia w
pozytywnym tego słowa znaczeniu. W
międzyczasie Kasia zdążyła ukończyć
edukację przedszkolną, rozpoczęła ją z
kolei młodsza córka Karolina – słowem,
nie było szans na rozstanie z funkcją.
Gdy przychodziła refleksja, że już dosyć, czas na innych rodziców, i takie tam
skojarzenia – wtedy zawsze zadziałał ten
czynnik społeczny. Najwyraźniej środowisko rodziców dostrzegało jakieś pozytywne strony mojego przewodniczenia, i nie chciało zgodzić się na rozstanie. Szczególnie mocno doświadczyłem
tego w bieżącym roku szkolnym, kiedy
po wyborze na przewodniczącego rady
w „jedynce”, chciałem przekazać przedszkolną rolę w inne ręce. Nie mogłem
jednak odmówić tym, którzy prosili bym
został. Jakoś da się pogodzić obydwie
funkcje, chociaż mój tryb pracy zawodowej nie sprzyja nadmiarowi czasu na
dodatkowe obowiązki – z jednym wolnym popołudniem w tygodniu w tym
semestrze akademickim trudno poszaleć z aktywnością na niwie środowiskowej. Ale od czegóż samoorganizacja i
samodyscyplina? Bywa że nie mogę nadziwić się rodzicom odmawiającym
współpracy czy pomocy „z braku czasu” – a co ja mam powiedzieć... Widzę
sens swojej aktywności w obydwu radach
rodziców. Czasem udaje się zrobić coś
pożytecznego, przede wszystkim dla
dzieci i młodzieży. Będąc blisko życia
przedszkola i szkoły mam komfort wiedzy. Wiedzy o tym co się dzieje w placówkach, zarówno dobrego i złego. Wiedzy, która pozwala reagować kiedy trzeba. Dość znaczna autonomia współczesnej rady rodziców stwarza również poczucie rzeczywistego wpływu na funkcjonowanie placówki. Rada nie jest jedynie fasadowym tworem, ale gremium,
które faktycznie może skutecznie zaistnieć, pod warunkiem, że tego chce.
Czy ma pan jakieś indywidualne pomysły na to, by uaktywnić rodziców na
polu ich współpracy z kadrą pedago-

Artur Chmaj

giczną tak, aby ona przyniosła wymierne korzyści dla rozwoju młodego pokolenia Bratkowiczan?
Nie da się tu wymyślić nic szczególnie odkrywczego. Rodzice w danej społeczności szkolnej, jak każda grupa społeczeństwa podlega zasadom tzw. rozkładu normalnego, czyli, statystycznie
rzecz ujmując, zawsze jest grupka rodziców intensywnie zaangażowanych we
współpracę z dyrekcją i nauczycielami
oraz grupka, która od takiej współpracy
dla zasady stroni. Najważniejsza wszakże jest ta najliczniejsza część rodziców,
której nie da się zaliczyć do żadnej z
dwóch wymienionych wyżej. I tu pojawia się miejsce na pomysły. Moim zdaniem, kluczową rolę odgrywa komunikacja społeczna, umiejętność dotarcia
do rodziców z informacją, przekonania
do czegoś. Czasem do rodziców udało
mi się trafić obwieszając ogłoszeniami
każde drzwi w przedszkolu (i to z obydwu stron) – nie było to może zbyt ładne
ani subtelne, ale oczekiwany efekt udało się osiągnąć. Czasem trzeba po prostu cierpliwie tłumaczyć, o co chodzi,
czego potrzebujemy do zrealizowania
jakiegoś planu, na jakiej współpracy czy
pomocy zależy nam najbardziej. Na ogół
rodzice życzliwie reagują na różne prośby czy apele, szczególnie gdy podzielają
zdanie o celowości danej inicjatywy. Ale
zawsze muszą wiedzieć o co chodzi.
Liczą się także zwykłe relacje między-
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ludzkie. Gdy pod koniec poprzedniego
roku szkolnego okazało się, że jest szansa na wyremontowanie jednej z pracowni szkolnych, pod warunkiem wkładu
pracy rodziców, poprosiłem o pomoc
kolegów i znajomych. Żaden nie odmówił. Nie wiem, czy zadział jakiś dar przekonywania, czy tylko mi się tak udało.
Ważne, że cel osiągnięto – dzieci mają
ładną, odnowioną i wyposażoną w nowe
sprzęty salę. Nie mniej istotna jest jednak również komunikacja w przeciwnym kierunku – od forum rodziców do
tych ojców i matek, którzy pełnią obowiązki członków rady rodziców. Zbyt
bowiem często uwagi, komentarze, opinie, i to na ogół te negatywne, są wyrażane na zasadzie plotek wygłaszanych np.
na placu targowym, w sklepie czy na
przystanku autobusowym. Od początku
mojej aktywności w radzie apeluję przy
różnych okazjach do rodziców: ROZMAWIAJCIE Z NAMI!!! Jeżeli jest
cokolwiek, co Was irytuje, martwi, niepokoi – zwróćcie się bezpośrednio do
nas. Osoby pracujące w radzie z pewnością wysłuchają i zareagują. Jeśli trzeba,
zorganizujemy spotkanie stron, które
mają pod swoim adresem jakieś żale czy
uwagi. Nie ma takiego problemu, który
jest nie do rozwiązania. Trzeba tylko
chcieć o nim porozmawiać i spróbować
konstruktywnie go naprawić. Znowu
wracam do tego wątku, że wystarczy
chcieć... Nigdy nie spotkałem się, i zapewne nigdy się nie spotkam z postawą
obojętności, niezrozumienia czy niechęci ze strony personelu przedszkola czy
szkoły, wobec przedstawianych przeze
mnie czy innych członków rady uwag,
próśb, sugestii lub skarg. Nie zdarzyło
się, bym nie uzyskał odpowiedzi na pytanie lub wątpliwość. Wystarczy spotkanie, rozmowa, dialog. Dlatego wierzę,
że nie trzeba odkrywać Ameryki na
nowo wymyślając jakieś rewolucyjne
metody uaktywniania rodziców we
współpracy z placówką. Na siłę zrobić
się tego nie da. Rodzic odwracający się
plecami do instytucji, do której uczęszcza jego dziecko, uznający, że i tak nie
ma na nic wpływu, albo – co gorsza –
wymawiający się brakiem czasu, niestety nie jest i nigdy nie będzie partnerem
dla mnie czy innych członków rady. Ale
musi sam to zrozumieć, nie da się nikomu nakazać takiej aktywności. Jeżeli
tylko zechce, z całą pewnością może liczyć na naszą współpracę.
Dziękujemy za udzielone odpowiedzi.
Redakcja
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PASOWANIE NA UCZNIA
W SP Nr 3
W BRATKOWICACH
13 października 2011 r. uczniowie klasy I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paweł Bachórz,
Julia Dworak,
Natalia Gaweł,
Kacper Kozubal,
Kamil Krówka,
Marcelina Lis,
Kacper Madej,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Kamila Majewska,
Karolina Majewska,
Oliwer Nguyen Thanh,
Damian Płatek,
Mateusz Szczur,
Joanna Trzeciak,
Kacper Żuczek,

zdawali swój pierwszy egzamin i zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Bratkowicach. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, podczas
której uczniowie pokonując tremę wykazali się talentem aktorskim oraz wiedzą
odpowiadając na pytania przygotowane przez Panią Dyrektor i koleżanki z Samorządu Uczniowskiego. Po pomyślnie zdanym egzaminie przyszedł czas na złożenie
ślubowania i pasowanie na ucznia oraz zasłużone prezenty i słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
Krystyna Berdel

Wigilia
W płomieniu świecy zapalonej
świat jaśnieje, a winy bledną,
Gwiazdy patrzą w okno zdumione,
a ten płomień łączy nas w Jedno...
Biały chleb bierzesz ze stołu
w dłonie –
serca nasze zbłąkane ogrzewa...
I choinka w twych oczach płonie,
i wiatr z nami kolędę śpiewa...
Nasze słowa – jak ulotne ptaki,
zanim jeszcze odzieją się w dźwięki
płyną jasnym, świetlistym szlakiem,
drganiem ust, ciepłym gestem ręki...
Tak nas złoci, czaruje ta chwila,
pośród innych najlepsza, jedyna...
Koi lekkim skrzydłem motyla;
Coś w nas kończy. I coś zaczyna...
Renata Strug
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Andrzejkowe wróżby.
Zabawa.

ZABAWA ANDRZEJKOWA
W Szkole Podstawowej nr 3 zostały zorganizowane zabawy andrzejkowe dla dzieci. Tu oprócz tańców odbyły się także tradycyjne wróżby andrzejkowe. Wychowawcy klas i sami
uczniowie przygotowali bogaty zestaw
wróżb. Wszystkie dzieci uczestniczyły w nich aktywnie. Każde było ciekawe, jaki będzie wynik wróżby – traktowano je jednak na wesoło i z przymrużeniem oka.

***
19 listopada 2011 r. w Domu Strażaka odbyła się zabawa andrzejkowa dla
dorosłych. Imprezę przygotowała Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3.
Rodzice przygotowali bogaty bufet: trzy
gorące posiłki, ciasta, sałatki, owoce,
napoje. Do tańca przygrywał zespół
muzyczny „Pro Dance” z Widełki. Przy
wspaniałej muzyce wszyscy świetnie się

Owo światło przebijało z wolna poprzez zdarzenia codzienne,
do których przywykają od dziecka oczy i dłonie niewieście –
lecz z wolna w tych samych zdarzeniach taki blask się odsłonił niezmierny,
że dłonie się same związały,
kiedy słowa zgubiły swą przestrzeń.
Mój Synu – w tamtej mieścinie,
gdzie ludzie znali nas razem,
mówiłeś do mnie „matko” –
i nikt nie przejrzał w głąb mijanych dnia każdego
zdumiewających zdarzeń –
a życie twoje się zlało z życiem ludzi ubogich,
do których chciałeś należeć przez ciężką pracę rąk.
Lecz ja wiedziałam, że światło,
które snuje się w owych zdarzeniach
jak włókno iskry głębokie pod korą dni jest Tobą.
Nie było ono ze mnie –
a ileż więcej miałam Ciebie w tym blasku i w tym milczeniu,
niż miałam Ciebie z owocu ciała mojego i krwi.
(K. Wojtyła)

Lanie wosku.

bawili. Tańce trwały do 3:30 w nocy.
Uzyskany dochód zostanie przekazany
na bieżące potrzeby szkoły.
Janina Gaweł
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Podsumowanie rocznej dzia³alnoœci
bratkowickich radnych
Mija pierwszy rok funkcjonowania Rady Gminy Świlcza
VI kadencji. 1 grudnia 2010 roku na I sesji Rady Gminy swoje ślubowanie złożyło piętnastu radnych m.in. i nasza czwórka z Bratkowic. Kandydowaliśmy z dwóch różnych komitetów wyborczych, a z uwagi na podobny program wyborczy
połączyliśmy swe siły, aby jak najwięcej z niego zrealizować
dla dobra i rozwoju naszej miejscowości. Już na samym początku kadencji stanęliśmy przed trudnym zadaniem – uchwaleniem budżetu na rok 2011. Przygotowany projekt w zakresie inwestycyjnym zawierał jedynie kontynuowanie rozpoczętych wieloletnich inwestycji z udziałem środków unijnych oraz
niewielkie, kilkunastotysięczne kwoty z funduszy sołeckich.
Zadłużenie gminy jest już na takim poziomie, że nie pozwala
zaciągać nowych kredytów na realizację nowych zadań. I tak
byliśmy w lepszej sytuacji niż inne miejscowości, bo trzeba
było zakończyć stadion, park, czy drogę na Piaski. Pomimo
kilkunastu spotkań, niestety nie udało się wygospodarować i
zapisać większych kwot na realizację nowych zadań na terenie naszej miejscowości, zadań kierowanych w pierwszej kolejności na poprawę bezpieczeństwa drogowego w związku z
budową autostrady. Budowa, która prowadzenie spędza sen z
powiek wielu naszym mieszkańcom. Wielokrotne interwencje u wykonawców robót (Budimex, Radko) a także starosty
rzeszowskiego, który jest głównym władnym, by poprawić istniejącą sytuację pozostawały w większości przypadków na
obiecywankach. Zaangażowany w naprawę sytuacji na równi
z nami był sołtys z radą sołecką i nasz radny powiatowy. Po
wielu spotkaniach, prośbach i groźbach, dopiero jesienią nastąpiła niewielka poprawa sytuacji. Dziury w asfalcie na drogach zostały prowizorycznie załatane, pobocza podrównane,
ruch ciężarówek w części przeniósł się na drogi serwisowe.
Kolejnym problemem na starcie naszej kadencji była
oświata, która pochłania ogromne środki budżetowe. Na jej
funkcjonowanie sama subwencja oświatowa nie wystarcza. W
celu poszukiwaniu oszczędności pada drastyczna propozycja
– zlikwidować szkoły z terenu gminy, gdzie liczba uczniów
jest najmniejsza. Pada na Błędowę Zgłobieńską, Bratkowice i
Bziankę. Chłodne kalkulacje gminnych specjalistów ds.
oświatowych pokazują pewne oszczędności. Ale są jeszcze
inne aspekty tego zagadnienia. Jako radni podejmujemy różnorakie działania, aby do takiej sytuacji nie dopuścić. Po wielu spotkaniach i analizach kosztów, idziemy na kompromis
głosując za pozostawieniem szkół z klasami I-III. Pewnie rozwiązanie to nie zadowoli wszystkich, ale naprawdę jako radni
musimy spoglądać na sytuację oświaty kompleksowo.
Swój mandat radnego realizujemy również pracując na
posiedzeniach różnych komisji oraz podczas sesji. W minionym okresie wypracowanych i podjętych zostało 108 uchwał
na 14 sesjach Rady Gminy. Uchwały dotyczyły m.in. przepisów gminnych, finansów gminnych, programów gospodarczych, oświaty, pomocy społecznej, gospodarki mieniem komunalnym, ochrony środowiska oraz całego zakresu formalno prawnego funkcjonowania urzędu. Praca ta nie jest łatwa.
Radni reprezentują różne sołectwa i różnych wyborców, różne interesy, różne problemy dla każdego najważniejsze. Ale

staramy się swym działaniem skutecznie przekonać innych,
że trzeba kierować się dobrem całej naszej gminy i dlatego
trzeba niejednokrotnie wybierać co dla całej gminy jest najważniejsze. Trzeba mądrych kompromisów i zrozumienia
możliwości finansowych gminy. Oczywiście nie zapominamy o potrzebach naszej miejscowości. Dzięki naszemu zaangażowaniu przy współpracy z Wójtem Gminy, jego zastępcą,
pozostałymi radnymi, radnymi powiatowymi w roku 2011
udało się zrealizować następujące zadania:
• wyremontowano drogę gminną Sitkówka-Piaski wraz z
brakującym chodnikiem
• i rowami – koszt inwestycji ok. 1,7 mln zł,
• wykonano kolektor na rowie przycmentarnym od strony
wschodniej oraz pogłębiono dalszy odpływ wody do rzeki,
• wykonano chodnik przy parku dworskim,
• zrekultywowano i oddano do użytku Park Dworski – koszt
inwestycji ok. 510 tys. zł.
• wykonano kolektor i częściowo utwardzono drogę od strony południowej cmentarza w kierunku pastwisk,
• wykonano utwardzenie i wyrównano drogę gminną „Blich”
oraz wykonano wzdłuż niej rów odprowadzający wodę,
• wykonano studzienki rewizyjne w celu udrożnienia kanalizacji deszczowej obok Zespołu Szkół w Bratkowicach,
• zakończono prace nad modernizacją stadionu sportowego „Bratek” – koszt całości inwestycji ok. 2,8 mln zł,
• wykonano nowe ogrodzenie kontenerów na placu targowym.
Poza tym czyniono wiele starań w kierunku:
• pozyskania środków unijnych na wybudowanie profesjonalnego targowiska ze stoiskami i zapleczem sanitarnym
(trwają prace nad wnioskiem),
• pozyskania środków finansowych ze sprzedaży działek i
pozostałej części terenu parku,
• uruchomienia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
z umową NFZ (dom ludowy),
• poprawy bazy oświatowej Zespołu Szkół nr 1 – zapisanie
środków finansowych na remont w budżecie roku 2012,
złożenie wniosku o środki w NFOŚr oraz wniosku na kompleksową rozbudowę ze środków unijnych,
• utworzenia spółki pastwiskowej „Klepak” – rozpoczęto wstępne rozmowy z mieszkańcami o reaktywowaniu spółki,
• zakończenia opracowywania dokumentacji na uzupełnienie oświetlenia na terenie całej miejscowości.
• wykonania i zatwierdzenia projektu chodnika na Czekaju
od szkoły nr 2 w kierunku Czarnej.
Przed nami kolejne lata naszych działań. Na nowe inwestycje będą to lata trudne z uwagi na trudne budżety uwarunkowane dość wysokim zadłużeniem gminy. Deklarujemy, że
dołożymy jednak wszelkich sił i starań, aby nasza mała ojczyzna Bratkowice i gmina Świlcza nadal rozwijały się w dobrym
tempie, uwzględniając równocześnie jak najlepsze zaspokojenie społecznych potrzeb wszystkich mieszkańców.
Andrzej Bednarz, Krzysztof Ciszewski, Cecylia Homa,
Mieczysław Leja – radni z Bratkowic

PRZY WKŁADCE wszystkich świętych
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Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych,
Bratkowice, 1.11.2011 r.
Homilia ksiêdza Rafa³a G³owackiego

Drodzy bracia i siostry!
Gdybym zapytał was jakich potraficie wymienić świętych padło by wiele odpowiedzi. Ale gdybym zapytał kto
to, jest święty, już pojawiła by się trudność. Bo kto to jest święty? Odpowiedzią niech będzie pewne opowiadanie.
Adaś poszedł na zakupy ze swoją
mamą. W drodze na rynek przechodzili obok dużego kościoła. Adaś spojrzał do góry i powiedział: „Mamo
spójrz, te duże okna są bardzo brudne,
one tak nieładnie wyglądają”. Mama
nic nie powiedziała, lecz wzięła Adasia za rękę i weszła z nim do kościoła.
Tutaj te same okna, które z zewnątrz
wyglądały szaro i brudno, nagle stały
się jasne i błyszczały wszystkimi kolorami. Adaś zdziwił się i dokładniej
przyjrzał się oknom. Z przodu, nad
ołtarzem, znajdowało się szczególnie
piękne okno – z wieloma postaciami
świętych. A przez jedną postać przeświecało właśnie słońce – była ona
szczególnie jasna. Adaś zapytał:
„Mamo, kto to jest? O tam z przodu?”.
A mama odpowiedziała: „To jest święty Mateusz”. Adaś dobrze to sobie zapamiętał.
Kilka dni później Adaś miał katechezę. Nagle ksiądz zapytał: „Kto z
was może mi powiedzieć, kto to jest
święty?” W klasie zapanowało milczenie. Tylko Adaś podniósł rękę i powiedział: „Ja wiem, święty, to taki człowiek, przez którego prześwieca słońce”.
Kim jest więc święty? To człowiek,
który swoim życiem pokazuje Chrystusa, który świeci blaskiem wierności

Chrystusowi. Wczoraj na katechezie w
klasie II Szkoły Podstawowej rozmawialiśmy na temat cech świętego. I
dzieci z klasy II podały m.in. takie cechy: kocha Boga, modli się, jest miły,
pracowity, uśmiechnięty, kocha bliźniego. Jednak jedna z odpowiedzi
spodobała mi się najbardziej: święty
to dla nas przykład, tak jak starszy brat.
Moi drodzy, święci są dla nas przykładem, święci jak powiedział bł. Jan
Paweł II w czasie beatyfikacji Karoliny Kózki „są po to by nas zawstydzać”.
Święci są po to, by pokazywać nam jak
zdobywać niebo, jak osiągnąć zbawienie. Powtórzę więc pytanie: Kim jest
więc święty? Święty to normalny człowiek. To człowiek, który ma odwagę w
tym świecie być świadkiem Chrystusa. To człowiek, który naprawdę wierzy. Czyli swoją wiarę wyraża nie tylko poprzez słowa, ale także poprzez
konkretne czyny. Przez wierność na
modlitwie, przez miłosierdzie wobec
ubogich, przez gotowość na przyjęcie
konsekwencji wypływających z odważnego wyznawania wiary.
I zadam jeszcze jedno pytanie:
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? Odpowiedź na to pytanie daje
znany zespół „Arka Noego”: Są między nami w szkole i pracy. Bo moi drodzy człowiek święty to człowiek który
jest w stanie łaski uświęcającej. Bo każdy z nas jest powołany do świętości,
do bycia szczęśliwym, do podążania
drogą ewangelicznych błogosławieństw. A my tak często boimy się
być nazwani świętymi. Jak nam powiedzą: „Jaki ty jesteś święty” to od
razu kojarzy się to nam z zacofaniem,
z ciemnotą, z jakimś ograniczeniem.
A my przecież chcemy być nowocześni. Chcemy płynąć ze współczesnym
nurtem, modą.
Moi drodzy nie bójmy się świętości, nie wstydźmy się świętości, bo to
jedyna droga by osiągnąć zbawienie.
Dlatego troszczmy się o naszą duszę,
jak najczęściej przystępujmy do Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Nie spowiadajmy się z okazji... świąt, ślubu czy
pogrzebu, ale spowiadajmy się z grzechów, a więc wtedy kiedy tracimy łaskę

uświęcającą. Nie odkładajmy spowiedzi, bo przecież nigdy nie wiemy, kiedy Pan nas powoła przed swoje oblicze.
Kościół dziś wspomina wszystkich
świętych. A więc tych, których znamy
z obrazów, którzy nam patronują. Ale
Kościół wspomina także dziś tych
wszystkich świętych nieznanych.
Wspomina tych wszystkich, którzy
dobrym życiem zasłużyli na zbawienie, którzy „swoje szaty wypłukali we
krwi Baranka”. Stąd też nasza obecność na cmentarzu. Idąc na groby naszych najbliższych ufamy, że są oni już
zbawieni. Jednak z katechezy dobrze
wiemy, że czasem osiągnięcie pełni
szczęścia poprzedzone jest czyśćcem,
miejscem oczyszczenia, miejscem dojrzewania miłości. Ci zmarli sami sobie nie mogą pomóc. Bo oni już nie
zdobywają zasług. Potrzebują naszej
modlitwy, odpustów zyskiwanych
przez nas by szybciej wejść do Królestwa Bożego. Stąd tak ważna jest nasza modlitwa w intencji zmarłych, zyskiwanie odpustów, ofiarowanie w ich
intencji Mszy świętych. Znicze, piękne wiązanki kwiatów są wyrazem naszej pamięci, ale nic nie pomogą naszym bliskim zmarłym. Odpust zupełny czy cząstkowy, Eucharystia, modlitwa to największy dar jaki możemy
ofiarować osobie zmarłej. I w tych listopadowych dniach pamiętajmy o
tym. Szczególnie, że Kościół daje nam
wiele okazji do zdobywania odpustów
w intencji zmarłych. Pamiętajmy o
tym, że każdego dnia dzięki naszej modlitwie jakaś dusza może osiągnąć pełnie szczęścia.
Drodzy bracia i siostry. Każdy z
nas, jest zaproszony do nieustannego
kontaktu z Bogiem – co czynimy poprzez przyjmowania sakramentów,
modlitwę wspólnotową i prywatną...
Spotykamy się wówczas z Bogiem na
płaszczyźnie naszego doczesnego pielgrzymowania. Chciejmy w tę modlitewną aktywność włączać naszych
zmarłych, aby miłość, która dziś wyraża się poprzez naszą obecność na
cmentarzach, mogła nadal przynosić
owoce.

... a Światłość
wiekuista

niechaj im świeci ...

Bratkowice, 1 listopada 2011 r.

Fot. K. Plizga

Uroczystość

Chrystusa
Króla
Zbiórka przed wyjazdem

Przed Rzeszowską Katedrą

Nasz KSM

Katedra Rzeszowska
20 listopada 2011 r.

P. Katarzyna Kwoka odbiera nominację na
prezesa Akcji Katolickiej na kolejną kadencję

Pełnoprawne członkinie KSM
Ks. Rafał Głowacki
w koncelebrze

Patronalne święto Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Fot. K. Plizga
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B³. Karolina
– Patronka na dzisiejsze czasy?
Współczesny świat lansuje pogląd o
całkowitej wolności, wolności która
wręcz opiera się na samowoli. Pokonywanie kolejnych tematów „tabu”, mówienie o wyzwoleniu od etyki, od wartości powszechnych, od wartości religijnych powoduje, że człowiek z jednej strony używa samowoli w dziedzinach związanych z ogólnie przyjętym systemem
wartości, a z drugiej strony czuje się
opuszczony, czuje wewnętrzną pustkę.
„Wolność” od Boga od wartości zamiast
szczęścia przynosi krzywdę, która najbardziej uderza w godność i człowieczeństwo. Odpowiedzią na współczesne
trendy świata są święci i błogosławieni
Kościoła. Wśród nich znajduje się bł.
Karolina Kózka, prosta dziewczyna z
okolic Tarnowa, patronka diecezji rzeszowskiej, KSM-u i Ruchu Czystych
Serc. Ta młoda dziewczyna promuje zupełnie inną wolność, zupełnie inne wartości. Nazwana w Lednicy „Córką Króla” przypomina o często zapomnianej
wartości jaką jest wierność. Bł. Karolina swoją wierność realizowała w bardzo
konkretny sposób. Była posłuszną córką,
wiernie trwała na modlitwie, pomagała
innym. W krytycznym momencie swego życia bł. Karolina – „Córka Króla”
pozostała wierna do końca. W obronie
swojej czystości, godności, w obronie
Prawa Bożego poświęciła życie. Jak powiedział kaznodzieja w naszym kościele w czasie homilii w dniu wspomnienia
bł. Karoliny – 18 listopada: „W krytycznym momencie była świadkiem Chrystusa. Miała odwagę, by swoje życie złożyć Bogu na ofiarę żywą, świętą, Bogu
przyjemną, jako wyraz służby Bożej. W
chwili próby rozpoznała jaka jest wola
Boża, co jest dobre, co jest doskonałe.
Była odważna bo do końca umiłowała
Boga”. Taka postawa bł. Karoliny – męczennicy było jednym z powodów uczynienia jej patronką młodzieży zrzeszonej w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
W naszej wspólnocie parafialnej
święto patronki naszej diecezji obchodzone jest zawsze bardzo uroczyście.
Podobnie było i w tym roku. 18 listopada w czasie Mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Grzegorza Guziora i

ks. Rafała Głowackiego o godz. 17.00
nie mogło zabraknąć młodzieży z KSMu oraz ministrantów i lektorów, którzy
pod okiem ks. Grzegorza przygotowali
piękną asystę. Młodzieżowy duch KSMowiczów roznosił się po naszej świątyni
wraz z dźwiękami gitary i śpiewem młodych ludzi, którzy przyszli uczcić swoją
patronkę. Młodzież z KSM-u tradycyjnie włączyła się w asystę poprzez czytanie czytań, modlitwy wiernych, śpiew
psalmu, przyniesienie darów. Po Mszy
św. młodzież z KSM-u zaśpiewała swój
hymn a następnie modliła się w czasie
czuwania. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prosili Jezusa
aby poprzez wstawiennictwo bł. Karoliny prowadził ich „po właściwych ścieżkach” (por. Ps. 23). Obecność młodych
ludzi była pięknym świadectwem wiary, a także lekcją pokory i przypomnieniem o potrzebie gotowości, czuwania i
trwania przy Chrystusie.
Ten piątkowy wieczór dla trójki naszych KSM-owiczów miał również inne
znaczenie. Karolina Guzy, Paulina Wołowiec i Damian Przywara w tym dniu
rozpoczynali rekolekcje w domu rekolekcyjnym im. Bł. Karoliny Kózki w
Rzeszowie – Przybyszówce. Były to rekolekcje przed złożeniem przyrzeczenia w Katedrze w dniu święta patronalnego – w Uroczystość Chrystusa Króla.
Katechezy, udział w Eucharystii, Sakrament Pokuty, osobista modlitwa miała
pomóc młodzieży zgromadzonej na rekolekcjach w dobrowolnym i świadomym opowiedzeniem się za Chrystusem
i złożeniem przyrzeczenia, które czyni

Kto doświadczył cienia, wie, że
czasem w cieniu lepiej widać
rzeczy, które są w świetle.
Stanisław Dziwisz

pełnoprawnym członkiem KSM.
Czy bł. Karolina jest dobrą patronką
na dzisiejsze czasy? Myślę, że tak. Patrząc na naszą młodzież i młodzież zgromadzoną na rekolekcjach, którym dane
mi było głosić Słowo Boże widać potrzebę świadków, którzy wskażą drogę
ku wolności, ku szczęściu, ale też ku
odwadze. Jan Paweł II mówił: „Nie bójcie się być świętymi”. Wpatrując się w
przykład ej prostej dziewczyny, nie bójmy się być świętymi! Nie wstydźmy się
być świętymi!
Ona padła, umarła,
Już jej nie ma...
Już nie ma jej śladów stóp
Na ścieżce do kościoła...
Już nie ma jej kropli potu na czole,
Gdy wracała zmęczona po pracy do
domu...
Już nie słychać jej szybkiego bicia serca....
Już wiatr nie przywieje cichych słów
modlitwy i uwielbienia...
Już... już jej nie ma...
Tak... Karoliny nie ma tu, teraz między nami cieleśnie, ale zapewne jest
obecna w naszych myślach i sercach.
Ciężki był krzyż, który musiała nieść.
Krzyż bólu, wyczerpania i dramatycznych prób podjęcia ucieczki.
I rzeczywiście „ona umarła”, ale poniosła swój krzyż wzniośle i odważnie,
poniosła go z największą czcią, jaką tylko człowiek może ofiarować Bogu.
A my? Jak niesiemy swoje małe, a
jakże dla nas uciążliwe krzyże?
Ks. Rafał Głowacki
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BIBLIOTEKA jest instytucją,
która samym
swoim istnieniem
świadczy o rozwoju kultury.
/Jan Paweł II/
Biblioteka Publiczna w Bratkowicach jest instytucją, która po za wykonywaniem swoich statutowych zadań czyli,
gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem księgozbioru organizuje
różnego rodzaju imprezy i spotkania promujące czytelnictwo. Stara się być również miejscem gdzie promowana jest kultura w różnych jej formach. W ramach
projektu realizowanego wspólnie z LGD
Trygon w gimnazjach naszej gminy bibliotekarze wspólnie z nauczycielami
przeprowadzili konkurs na temat Unii
Europejskiej. Miał on formę testów składających się z 30 pytań z wiedzy o tej instytucji. W ten sposób wyłoniono po 8
osób z największą ilością punktów z każdego gimnazjum, które otrzymały nagrody i wzięły udział w prelekcji wygłoszonej przez Panią Ewę Nowak-Koprowicz
na temat Prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Uroczyste wręczenie nagród
wraz z wykładem odbyło się 25.10.2011
r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Świlczy z/s w Trzcianie.
W ramach wspomnianego projektu
zorganizowany został również gminny

Przedszkolaki gr. II.

Laureaci konkursu ekologicznego wraz z jury.

konkurs „Dziedzictwo Kulturowe Gminy Świlcza”. Zadaniem jego uczestników
było wykonanie pracy plastycznej lub

zdjęcia przedstawiającego zabytki naszej
gminy, ich ruiny, bądź też krajobraz naszej okolicy. Konkurs plastyczny skierowany był do dzieci w wieku do 13 lat,
natomiast fotograficzny do dzieci, młodzieży jak i do osób dorosłych.
Laureatami w kategorii fotograficznej zostali: Marta Grędysa (Bratkowice) – miejsce I, Michał Kłosiński
(Trzciana) – miejsce II, Dominik Machowski (Świlcza) – miejsce III, wyróżnienia otrzymali Maria Rębisz oraz Adrian Madej. Natomiast w kategorii plastycznej Paulina Bartnik (Trzciana) –
miejsce I, Damian Ferenc (Świlcza) –
miejsce II, Aleksandra Styka (Mrowla)
– miejsce III, wyróżnieni zaś zostali Daniela Adreess (Świlcza) oraz Karolina
Gąsior (Bratkowice). Wręczenie nagród
nastąpiło podczas spotkania laureatów
oraz uczniów kl.1 Gimnazjum nr 4 w
Bratkowicach z Panem Damianem Drągiem kierownikiem Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie oraz z artystką
malarką pochodzącą z Bratkowic z panią
Marią Mostek. Jego tematem było przy-
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mowanek dla dzieci, który
uczniom kl. 2 i 3 szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach
zaprezentował swoje książki i
opowiedział o swojej pracy literackiej.
Spotkanie to odbyło się dzięki darczyńcom naszej biblioteki, głównie państwu
Krystynie i Tadeuszowi Surowiec, na których zawsze możemy liczyć, pani Alinie i
Markowi Kowal, a także panu Ryszardowi Lisowi. Wszystkim bardzo dziękujemy.
Nie zapominamy o naszych stałych i
nowych czytelnikach, dla których nasz
księgozbiór jest najważniejszy. Chcąc sprostać ich oczekiwaniom dbamy o to, by
nowości wydawnicze pojawiały się na naszych półkach. Można się o tym przekonać odwiedzając naszą wypożyczalnię, do
czego zachęcamy. Każdy na pewno coś dla
siebie znajdzie na długi zimowy wieczór.
Lidia Bułatek

Przedszkolaki gr. IV.

bliżenie młodzieży dziedzictwa kulturowego, natomiast pani Maria przedstawiła różne techniki, którymi posługuje się
w swojej pracy artystycznej.
Impreza ta odbyła się 15.11.2011 r.
w naszej bibliotece oraz dzięki uprzejmości Pani dyrektor przedszkola Krystyny Kubas w sali patrona Przedszkola
Publicznego w Bratkowicach.
Należy również wspomnieć, iż nasi
czytelnicy brali udział w Powiatowym
Konkursie Ekologicznym „Ziemia niebieska Planeta – walka o przetrwanie”
zorganizowanym przez bibliotekę wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką
Publiczną w Rzeszowie. Wyróżnienie w
nim otrzymała Milena Majka uczennica
kl. 3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach, która osobiście nagrodę odebrała z rąk pani dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej.
W listopadzie a dokładnie 24.11.
2011 r. obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia, była to kolejna okazja do zorganizowania imprezy w naszej bibliotece.
Z okazji tego święta zaprosiliśmy do
nas dwie postacie bajkowe, Misia i jego
przyjaciela Franklina, na spotkanie z nimi
przybyli uczniowie kl. 2 i 3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach oraz
przedszkolaki. Była to również okazja do
podsumowania konkursu „Mój Miś i Ja”,
wręczenia nagród wyróżnionym oraz dyplomów i drobnych upominków wszystkim uczestnikom. Słodycze na to spotkanie ufundował pan Krzysztof Ciszewski,
za co bardzo dziękujemy.
Natomiast na 14 grudnia zaplanowaliśmy spotkanie autorskie z panem Wiesławem Drabikiem autorem bajek i ry-

Przedszkolaki gr. V.

Uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej nr 1.
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1. Przywieziono 8 samochodów kamienia w celu utwardzenia drogi gminnej Skworcza – Blich. Obecnie wykonywane są rowy i przepusty odprowadzające wodę z tej drogi.
2. Wycięto zakrzaczenia na całej długości drogi strategicznej na Piaskach.
W najbliższym czasie planowane jest
wyrównanie i utwardzenie tej drogi.
3. Wyremontowano przystanek autobusowy Bratkowice Cieniaki. Zamontowano nowe ściany i ławkę w miejsce
zdemolowanych po chuligańskich wybrykach.
4. Po interwencji sołtysa i władz samorządowych, firma BUDIMEX dokonała w miesiącu październiku bieżących napraw dróg i poboczy zniszczonych przez pojazdy z budowy autostrady A4.
5. Wyrównano i utwardzono korą asfaltową braki w podłożu na placu targowym pozostałe po rozebranym budynku.
6. Wyrównano i uporządkowano rów
przycmentarny biegnący od strony
wschodniej przy placu targowym. Prace wykonano koparką Urzędu Gminy.
7. Wykonano i zamontowano nowe
tablice ogłoszeniowe: koło Domu Strażaka, na Zastawiu, Zapolu i Dąbrach.
Mamy nadzieję, że poprawi to dostęp
mieszkańców do informacji na temat
wydarzeń w naszej wiosce.

Informacja so³tysa i radnych
za okres 12.09. – 30.11.2011 r.

P odziêkowan ie
Redakcja kwartalnika „Ziemia Bratkowicka” składa serdeczne podziękowania panu Krzysztofowi Ciszewskiemu, Ryszardowi Lisowi, Józefowi Orzechowi, Janowi Kwoce, pani Marii Pokrywie oraz państwu Marii i Robertowi
Noweżeńskim, właścicielom sklepów na terenie Bratkowic za życzliwość i
pomoc w kolportażu naszego czasopisma.

Szlachetne zdrowie
Szlachetne zdrowie, pisał znany poeta i miał rację, bo zdrowie to najważniejsza
wartość jaką możemy posiadać. Tylko dlaczego zaniedbujemy je, nie chodząc regularnie na badania, jedząc byle co i byle kiedy? Żyjemy zbyt szybko i już, teraz. Nie
patrzymy na to co, może stać się w przyszłości. A może czas zacząć od tego?
Od Nowego 2012 Roku rozpoczynamy działalność Przychodni Rodzinnej w
Bratkowicach. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie na usługi medyczne dla mieszkańców Bratkowic oraz Gminy. Zdajemy sobie sprawę, że zdrowie ludzkie jest
najwyższym dobrem i należy o nie dbać i szanować.

Mili Państwo,
Przychodnia Rodzinna Bratkowice czynna będzie od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. Przyjmować w niej będą na zmiany: lekarz rodzinny, pediatra, lekarz chorób wewnętrznych, a w niedalekiej przyszłości lekarze innych specjalizacji.
Opiekę Pielęgniarską będą sprawować Dyplomowane Pielęgniarki
Rodzinne, Środowiskowe oraz Pielęgniarki Opieki Długoterminowej.
Sprzęt medyczny Przychodni Rodzinnej będzie najwyższej jakości.
Zapewnimy naszym Pacjentom bezpłatne badania w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz bezpłatny transport sanitarny na podstawie zlecenia transportu wydawanego przez lekarzy naszej Przychodni.

ZAKRES
USŁUG
W ramach kontraktu z
NFZ Rzeszów świadczyć będziemy usługi w
zakresie medycyny rodzinnej i pediatrii.
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G³ówne zadania
lekarza rodzinnego to:

Pomoc
w stanach nag³ych

– planowanie i koordynowanie postępowania diagnostycznego;
– informowanie pacjenta o możliwościach postępowania diagnostycznego w
odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz
wskazanie podmiotu właściwego do jego
przeprowadzenia;
– przeprowadzanie badań podmiotowych i przedmiotowych zgodnie z
wiedzą medyczną, z wykorzystaniem
technik dostępnych w warunkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
– wykonywanie testów lub zlecanie badań dodatkowych;
– kierowanie pacjentów na konsultacje
specjalistyczne lub do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i terapii;
– dokonywanie interpretacji wyników
badań i konsultacji wykonanych przez
innych świadczeniodawców;
– orzekanie o stanie zdrowia pacjenta w
oparciu o własne badanie i dokumentację medyczną;
– prowadzenie edukacji zdrowotnej;
– prowadzenie systematycznej i okresowej oceny stanu zdrowia w ramach badań bilansowych;
– uczestniczenie w realizacji programów zdrowotnych, działających na
rzecz zachowania zdrowia społeczności
lokalnej;
– rozpoznanie środowiska pacjenta;
– identyfikowanie czynników ryzyka
oraz zagrożenia zdrowotne pacjenta, a
także podejmowanie działania ukierunkowane na ich ograniczenie;
– koordynowanie, wykonywanie i dokonania kwalifikacji do szczepień;
– uczestniczenie w realizacji programów profilaktycznych.

Jeśli po godzinie 18.00 poczujecie
się Państwo źle, możecie uzyskać świadczenie medyczne udzielane przez WSPR
ul. Poniatowskiego lub ZOZ nr 2 ul.
Fredry. Jest to przedłużenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej
opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona
jest codziennie, po godzinach pracy
przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00
rano następnego dnia oraz całodobowo
w soboty oraz dni świąteczne. Ze świadczeń opieki nocnej możecie Państwo
skorzystać w przypadku nagłych dolegliwości.
W przypadku nagłego pogorszenia
stanu zdrowia, zagrożenia życia, wypadku czy porodu należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (Ratownictwo Medyczne) tel. 999 lub 112.

G³ówne zadania
pielêgniarki
œrodowiskowo-rodzinnej to:
– wykonywanie zabiegów zlecanych prze
lekarzy;
– wydawanie badań laboratoryjnych;
– promocję zdrowia i profilaktykę chorób;
– świadczenia pielęgnacyjne;
– świadczenia diagnostyczne;
– świadczenia lecznicze.

Kto mo¿e byæ
pacjentem Przychodni
Rodzinnej
w Bratkowicach?
Każda osoba niezależnie od wieku i
miejsca zameldowania. Osoby ubezpieczone otrzymują świadczenia przewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie.

Pielęgniarkę rodzinną wybiera się
tak jak lekarza. Przychodzi ona do Państwa w takich sytuacjach jak narodziny
dziecka, konieczność wykonania zastrzyków w domu, czy zabiegi pielęgnacyjne u osób obłożnie chorych.

Położną środowiskową wybierają
tylko kobiety. Panie mają z nią kontakt
w okresie okołoporodowym. Położna
przyjdzie po porodzie, sprawdzi czy połóg przebiega prawidłowo, doradzi jak
zająć się sobą i dzieckiem w tym trudnym dla kobiety okresie.

Co zrobiæ, jeœli do tej
pory nie wybra³em
lekarza rodzinnego?

Jak zostaæ pacjentem
Przychodni Rodzinnej
w Bratkowicach?

To nic. Jeśli nie chorujemy, to nie
myślimy o takich rzeczach. Trzeba się
zgłosić do nas i dokonać wyboru lekarza.

Prosimy przyjść do nas i wypełnić
deklarację, dokonując wyboru lekarza,
pielęgniarki czy położnej.

ZAPISY

Jakie dokumenty s¹
potrzebne do zapisania
siê do przychodni?
– numer ubezpieczenia (książeczka
ubezpieczeniowa, książeczka emeryta/
rencisty)
– dowód osobisty

Co to znaczy dokonaæ
wyboru lekarza,
pielêgniarki, po³o¿nej?
Wybrać lekarza, u którego Państwo
chcą się leczyć. Nie oznacza to, że Państwo nie będą mogli iść do innego lekarza w naszej przychodni, ale zachęcamy
do wizyt u innych lekarzy tylko w wyjątkowych i nagłych sytuacjach.

(DEKLARACJE WYBORU)
DO PRZYCHODNI RODZINNEJ
MOŻNA SKŁADAĆ W:
Przychodnia Rodzinna
36-055 Bratkowice 382 B Tel. 17 855
10 06 lub 600 474 293
Dziękując Państwu za przeczytanie
powyższego, z wyrazami szacunku
Personel Medyczny
Przychodni Rodzinnej

***
W następnym wydaniu gazety postaram się Państwu przybliżyć kilka istotnych informacji oraz spostrzeżeń jak
wzywać pogotowie ratunkowe, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Andrzej Kwiatkowski

TOCZY SIĘ ŻYCIE
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Przedœwi¹teczne
zakupy
Jak widać, mieszkańcy Bratkowic i nie tylko, poza miejscowymi sklepami, zaopatrują się
na miejscowym bazarku oraz
korzystają z handlu obwoźnego.

Fot. K. Plizga

Niebezpieczne skrzyżowanie

Kolejny wypadek
w centrum Bratkowic
Skrzyżowanie w centrum Bratkowic okazało się znowu niebezpieczne. 6 grudnia br. około godz. 20.30 doszło tu groźnego wypadku samochodowego, w którym zostało rannych 5 osób.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 45-letni kierowca karetki jadący z Trzciany na skrzyżowaniu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi marki bmw, którym kierował
22-letni mieszkaniec Klęczan. W wyniku zderzenia obrażenia
odnieśli obydwaj kierujący, pasażerka bmw oraz dwóch pacjentów karetki. Wszyscy ranni karetkami pogotowia ratunkowego zostali przewiezieni do rzeszowskich szpitali. W chwili
tego zdarzenia na drodze było bardzo ślisko. Strażacy z OSP
Bratkowice jako pierwsi udzielali pomocy.
Redakcja

Fot. W. Kwoczyński

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 22/2011

45

INFORMACJA
Komitetu Cmentarza w Bratkowicach
W dniu 23 listopada 2011 r. odbyło się Zebranie Komitetu Cmentarza przy udziale Proboszcza parafii Bratkowice ks.
Józefa Książka, W związku z ważnymi sprawami dotyczącymi prawidłowego utrzymania i funkcjonowania naszego cmentarza parafialnego nastąpiło powiększenie istniejącego składu komitetu.
Ukonstytuował się nowy Komitet w składzie:
Przewodniczący
– Tadeusz Pięta
Sekretarz
– Dariusz Szczęch
Skarbnik
– Stanisław Stec
Gospodarz
– Stanisław Pięta
Grabarz
– Zbigniew Bułatek
Członkowie
– Tadeusz Rogala
Władysław Jucha
Zdzisław Kołek
Stanisław Wiktor
Stanisław Kwoka
Ryszard Stanisławczyk
Postanowiono, że dla prawidłowego funkcjonowania i
utrzymania cmentarza musi być stały nadzór i gospodarzenie
na cmentarzu. Dotyczy to przede wszystkim utrzymania czystości polegającego na:
– bieżącym koszeniu traw z zielonych kwater cmentarza,
– segregowaniu i wywózce zniczy,

– zagospodarowaniu odpadów organicznych (kwiatów, ziemi z doniczek).
Funkcję gospodarza naszego cmentarza od 1 grudnia 2011
roku pełni Stanisław Pięta z Piasków.
Omawiano sprawy dotyczące uregulowania pochówku na
cmentarzu, wykonywania nagrobków i korzystania z kaplicy.
Wstępnie poruszono również sprawy dotyczące poprawy infrastruktury na cmentarzu. Ustalono, że na wykonanie robót
w roku bieżącym i 2012, w dniach 4 i 11 grudnia w naszym
kościele zostanie przeprowadzona po Mszach św. zbiórka na
ten cel, której wysokość została ustalona i zaakceptowana
przez parafian jeszcze w 2008 roku.
Sprzyjająca aura w roku bieżącym pozwoliła na wykonanie robót związanych z remontem istniejącego metalowego
ogrodzenia. Zostały podbetonowane słupki ogrodzenia oraz
dokonano nowego zamontowania przęseł ogrodzenia poprzez
wykonanie dylatacji miedzy elementami metalowymi. W przyszłym roku w miesiącach letnich zostanie przeprowadzona
konserwacja polegająca na pomalowaniu metalowych elementów ogrodzenia. O wszelkich pracach oraz sprawach związanych z cmentarzem zainteresowani będą informowani poprzez
ogłoszenia parafialne. Ustalono także, że spotkania komitetu
będą odbywały się raz w miesiącu, aby na bieżąco móc podejmować działania dla prawidłowego utrzymania cmentarza
parafialnego.
Przewodniczący Komitetu Cmentarza

Cmentarz parafialny w Bratkowicach
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Otwarcie stadionu;
czas refleksji i co dalej

W dniu 16 listopada 2011 r. po Mszy
św. i poświęceniu stadionu, odbyło się
przecięcie wstęgi, później okolicznościowe przemówienia i wreszcie zawody sportowe.
Dziś można z perspektywy czasu przypomnieć sobie cały okres, jaki minął od
pomysłu przebudowy naszego stadionu
do zakończenia tej inwestycji.
Kiedy wiosną 2007 roku po przyjęciu obowiązków prezesa Zarządu Ludowego Klubu Sportowego „BRATEK”
Bratkowice spotkałem się w Urzędzie
Gminy z wójtem Wojciechem Wdowikiem, by rozmawiać o remontach koniecznych na naszym obiekcie, wójt pokazał mi gotowy projekt przebudowy
stadionu w Bratkowicach (jak widać
pomysł zrodził się dużo wcześniej) i zaTaki obrazek
to już historia.

proponował, by remonty ograniczyć do
minimum, a skupić się na realizacji projektu odłożonego „na półkę”. Choć efekt
końcowy zdecydowanie wygląda lepiej
niż to, co wtedy zobaczyłem, to i tak nie
bardzo wierzyłem, że taką inwestycję
uda się zrobić, zwłaszcza, że jako mieszkaniec widziałem też inne potrzeby inwestycyjne dla Bratkowic.
Mój pesymizm nie był nieuzasadniony, do nadania biegu przebudowie trzeba było wracać kilka razy, nim projekt
zyskał akceptację i został ogłoszony przetarg. Ale i to nie był koniec odsuwania
terminu rozpoczęcia robót. Kiedy w
sierpniu 2008 cieszyłem się razem z zawodnikami ze zdobycia przez naszą drużynę Pucharu Wójta, podszedł do mnie
Przewodniczący Rady Gminy, by przekazać mi wiadomość jaką otrzymał
przed chwilą; „wynik przetargu na przebudowę stadionu w Bratkowicach został
zaskarżony przez jednego z kontroferentów”. Oznaczało to dalsze przesunięcie
w czasie rozpoczęcia robót. W końcu
doszło do podpisania umowy pomiędzy
Urzędem Gminy, a wykonawcą. Dla
naszych zawodników oznaczało to grę
drużyn na boiskach w Świlczy i Trzcia-

nie, dla członków Zarządu więcej obowiązków związanych zarówno z bieżącymi sprawami jak i z inwestycją, w której choć jako klub nie byliśmy stroną, to
czując się gospodarzami obiektu, uczestniczyliśmy w spotkaniach z wykonawcami i inwestorem, a i niektóre prace
zostały wykonane społecznie przez
członków Zarządu i zawodników. Czas
robót jaki by nie był, to był zwłaszcza
dla kibiców i zawodników za długi. Ale
myślę, że warto było czekać, wprowadzać korekty do zakresu robót, patrzeć
jak niektóre prace nie były odbierane i
wykonawcy musieli je powtarzać. Mamy
za to możliwość nawadniania stadionu,
budynek gospodarczy, kostkę wokół budynku i przed sceną, tartanową bieżnię
i boisko do piłki siatkowej, ogrodzenie
w większym zakresie niż było planowane. Oczywiście będą osoby, które uważają, że wszystko jest zrobione źle, za
późno i w ogóle nie tak, ale tym ludziom
poza krytyką czyjejś pracy niewiele udało się dobrze zrobić.
Koniec wieńczy dzieło. Wreszcie
otwarcie stadionu, piękna impreza i tyko
temperatura trochę za niska. Ale czy to
koniec czy dopiero początek?
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Stare oblicze stadionu.

Dla mnie to koniec pewnego etapu,
a początek kolejnego. To już nie boisko
piłkarskie, ale stadion, już nie tylko
BRATEK ale i GUKLA ma swoją siedzibę na tym obiekcie. Mam nadzieję,
że również dzieci i młodzież szkolna
część zajęć sportowych spędzi na stadionie. Zwłaszcza dla klubu lekkoatletycznego powstały warunki do rozszerzenia
swojej działalności. Bieżnia i inne urządzenia dają szersze pole do uprawiania
sportu. Dla mieszkańców Bratkowic to
możliwość częstszego spędzenia czasu

na stadionie i to już nie tylko na meczach piłkarskich. Mamy obiekt, który,
co najważniejsze, powinien umożliwiać
prawidłowy rozwój fizyczny naszym
dzieciom. Tyle tylko, że sam obiekt to
za mało, do tego potrzebni są ludzie, którzy będą chcieli pracować społecznie,
ludzie którzy zechcą wesprzeć finansowo potrzeby naszych klubów i tacy, którzy pomogą w każdy inny sposób.
Obecny etap to również początek
dalszych, niezbędnych prac i inwestycji
związanych z tym obiektem tak, by wy-

gląd i zakres możliwości uprawiania
sportu były coraz lepsze.
Piękny stadion nie jest dziełem przypadku, ale zaangażowania, pracy, i życzliwości wielu osób (celowo nie wymieniam nikogo z nazwiska, gdyż nie sposób kogoś nie pominąć). Teraz potrzeba
dalszego działania, by tak jak ci, którzy
dziś z podziwem patrzą na nasz stadion,
kiedyś z podziwem patrzyli na to, co się
na nim dzieje.
Andrzej Piórkowski

Napisali do nas...

Poczu³em wielk¹ radoœæ
Pod koniec października br. udając
się na cmentarz parafialny w Bratkowicach, zatrzymałem się na chwilę przy
stadionie sportowym „Bratka”. Przecierałem oczy ze zdumienia, w sercu poczułem wielką radość, że w mojej rodzinnej miejscowości jest taki piękny sportowy obiekt, którego pozazdrościć może
nawet Rzeszów.
W tym miejscu chylę czoła i składam wyrazy uznania wszystkim osobom
i instytucjom, które przyczyniły się do
powstania tak okazałej i na pewno kosztownej inwestycji. Zarządowi i zawodnikom „Bratka” Bratkowice życzę samych sukcesów na tak wspaniałym
obiekcie sportowym. Mając go przed
oczyma, pragnę podzielić się z moimi

rodakami krótkimi wspomnieniami o
początkach gry w piłkę nożną w Bratkowicach. Już w 1948 r. chłopcy z Dąbrów
ze swoich drobnych oszczędności zakupili „prawdziwą” piłkę nożną (wcześniej
kopano tzw. szmaciankę). Rozgrywki
towarzyskich meczy piłkarskich zaczęły się na Dąbrach w 1950 roku, na wyznaczonym wówczas na pastwisku boisku sportowym. Na płycie boiska o normatywnych wymiarach zostały postawione dwie bramki wykonane z drzewa
ściętego w pobliskim lesie. Drzewo na
bramki ścinałem wraz ze swoim starszym kuzynem Tadeuszem Kwoką.
Wówczas to pocięte kawałki wynosiliśmy na skraj lasu, a następnie na kolcach, takich od pługu, drogą polną wieź-

liśmy do domu, gdzie po odpowiednim
przetarciu gotowe były już kantówki na
bramki.
Wiadomość o powstaniu boiska na
Dąbrach rozeszła się szybko. Zainteresowanie grą w piłkę było bardzo duże,
stąd też powstała drużyna, w której grało aż 6 chłopców z Dąbrów. Wyróżniającymi się zawodnikami byli: Ignacy
Darłak, Stanisław Bąk s. Romana i Stanisław Bąk s. Bronisława. Mecze rozgrywano we własnych strojach sportowych. Chociaż płyta boiska była nierówna, to jednak młodzież wykazywała wiele zapału do gry. Zainteresowanie rozgrywkami było duże, dlatego kibicowało im wielu mieszkańców Bratkowic.
Mieczysław Sawicki z Rzeszowa
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Sport to ca³e moje ¿ycie
10-krotna mistrzyni Polski w chodzie
sportowym na różnych dystansach.
20-krotna medalistka mistrzostw Polski.
Uczestniczka Pucharów Świata i Pucharów Europy.
4 miejsce Młodzieżowych Mistrzostw
Europy.

sportowym. Wielokrotnie stawałam na
podium Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, dziś jako
seniorka.
Jestem wielokrotną Mistrzynią Polski na dystansie 3 km, 5 km, 10 km i 20

SPORTOWE MARZENIE – UDZIAŁ
W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH

O swoich sportowych osiągnięciach
w chodzie sportowym opowiadają: mistrzyni z Bratkowic i ci, którzy poszli
w jej ślady.
Przygodę ze sportem zaczęłam w
wieku 13 lat w klubie sportowym „Resovia Rzeszów”. Przez pierwsze lata biegałam, na początku były to treningi ogólnorozwojowe podczas których poznawałam lekkoatletykę. Próbowałam wielu
dyscyplin i brałam udział niemal w każdych zawodach lekkoatletycznych. Później zmieniłam konkurencję na chód
sportowy.
Sport od zawsze był moją pasją. Zawsze wiedziałam, że z nim zwiążę swoją
przyszłość. Lubię rywalizację. Największą satysfakcje sprawia mi stawianie sobie nowych celów i ich osiąganie.
Obecnie mam 26 lat jestem absolwentką Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Od siedmiu lat należę do Kadry Narodowej i reprezentuję Polskę w chodzie

Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w
2012 roku.

Cel i motywacja
W chwili obecnej sport to całe moje
życie. Wszystko jest podporządkowane treningom. Wyczynowe uprawianie sportu to
nie tylko zawody – przygotowania do sezonu trwają bardzo długo. Nie zawsze bywa
łatwo i przyjemnie. Jednak treningi nie są
dla mnie dużym wyrzeczeniem. Nie boję
się ciężkiej pracy, która jest częścią uprawiania sportu i jest nieodłącznie związana
z osiąganiem sukcesów. Motywuje mnie
cel, który chcę osiągnąć i wtedy łatwiej
znieść mi trud treningów. W ciężkich momentach podporę stanowią ludzie, z którymi jestem mocno związana. „Siłą motywującą” jest dla mnie partner, rodzina, przyjaciele. Oni pomagają mi przetrwać te najcięższe chwile. Mocno we mnie wierzą i
dopingują do dalszej pracy.

Katarzyna Kwoka, klub – CWKS Resovia
Rzeszów, dyscyplina – chód sportowy

Najwiêksze
osi¹gniêcia

km. Reprezentowałam Polskę na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Brałam udział w Pucharach Europy i Pucharach Świata oraz w zawodach międzynarodowych. Do zakwalifikowania
się na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w
2008 roku zabrakło mi 40 sekund na
dystansie 20 km.
Moim największym sportowym marzeniem jest reprezentowanie Polski na

2004 rok
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów –
3 km brązowy medal
Mistrzostwa Polski Juniorów – 10 km
złoty medal
40 Międzynarodowe Zawody o Puchar
Obrońców Poczty Polskiej – 10 km złoty medal
Akademickie Mistrzostwa Polski – 3 km
złoty medal
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2005 rok
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – 10
km złoty medal
Mistrzostwa Polski seniorów – 20 km
srebrny medal
Akademickie Mistrzostwa Polski – 20
km srebrny medal
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Erfurt – 20 km
Puchar Europy Miskolc – 20 km
Mecz Międzypaństwowy Polska – Grecja – Portugalia w Barcelonie – 5 km
srebrny medal
2006 rok
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – 10
km złoty medal
42 Międzynarodowe Zawody o Puchar
Obrońców Poczty Polskiej – 10 km złoty medal
Międzynarodowe Zawody Iwano-Frankowsk – 10 km srebrny medal
Akademickie Mistrzostwa Polski – 20
km brązowy medal
2007 rok
Halowe Mistrzostwa Polski seniorów –
3 km złoty medal
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – 10
km złoty medal
Mistrzostwa Polski seniorów – 20 km
złoty medal
43 Międzynarodowe Zawody o Puchar
Obrońców Poczty Polskiej – 10 km złoty medal
Akademickie Mistrzostwa Polski – 10
km złoty medal
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Debrecen – 20 km IV miejsce
Puchar Europy Leamington – 20 km
2008 rok
Halowe Mistrzostwa Polski seniorów –
3 km złoty medal
Mistrzostwa Polski seniorów – 20 km
srebrny medal
Akademickie Mistrzostwa Polski – 5 km
brązowy medal
44 Międzynarodowe Zawody o Puchar
Obrońców Poczty Polskiej – 10 km złoty medal
Międzynarodowe Zawody Guadix – 3
km brązowy medal
Międzynarodowe Zawody Finał Chellenge Mundial de Marcha (Hiszpania)
– 20 km
Międzynarodowy Miting w chodzie
sportowym Ibiza – 10 km X miejsce
2009 rok
Mistrzostwa Polski seniorów – 20 km
brązowy medal
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Akademickie Mistrzostwa Polski – 5 km
złoty medal

Puchar Europy w chodzie sportowym
Metz (Francja) – 20 km 12 miejsce indywidualnie
2010 rok
Halowe Mistrzostwa Polski seniorów –
3 km IV miejsce
Mistrzostwa Polski seniorów – 20 km
brązowy medal

Międzynarodowy Miting – Podebrady
– 20 km V miejsce
Puchar Świata w chodzie sportowym
Chihuahua (Meksyk) – VIII miejsce
drużynowo.
2011 rok
Halowe Mistrzostwa Polski seniorów –
3 km srebrny medal
Akademickie Mistrzostwa Polski Katowice 5 km – brązowy medal

Puchar Europy Portugalia
Olhao – 20 km
Biegi uliczne, w których startowałam:
Krościenko Wyżne V BIEG NA POŻEGNANIE LATA 10 km – 41:39
miejsce 3
Tarnobrzeg XXXIII Bieg Nadwiślański
15 km – 1.04.18 miejsce 3
XVII Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta Mielca 3 km – 10:51 miejsce 5
II Bieg Szlakiem Gotów Hrubieszów 9
km – 35:48,04 miejsce 8
XX Bieg Lewitów 10 km – 40.36 miejsce 6 w swojej kategorii wiekowej 2miejsce
V Bieg im.Kazimierza Świerzewskiego
Lipinki – 5 km 18:35 miejsce 5 w swojej
kategorii wiekowej 1 miejsce.
XV Bieg Niepodległościowy w Krośnie
– 7 km 26:38 miejsce w klasyfikacji generalnej 7 w swojej kategorii wiekowej
1 miejsce.
Plany sportowe na rok 2012 rok
Halowe Mistrzostwa Polski w Spale – 3
km w Lutym
Mistrzostwa Polski Seniorów 20 km
Akademickie Mistrzostwa Polski
Puchar Świata Sarańsk (Rosja) 12 maj
start 20 km

Mitingi lekkoatletyczne
Starty kontrolne
W tych imprezach będę cały czas starać się wywalczyć minimum Olimpijskie na 20 km do Londynu które wynosi
1.31:30 Nie będzie to łatwe ponieważ
poprzeczka została podniesiona nieco
wyżej niż to miało miejsce do Pekinu
minimum do Pekinu wynosiło
1.33:30.Minimum jest bardzo mocne,
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jest to bardzo szybkie chodzenie ale podjęłam sie temu zadaniu i jest to główny
cel na 2012.Dokonałam znacznych
zmian w treningu i ogólnym przygotowaniu wierze w to, że osiągnę wyznaczone minimum.
Ze sportowym pozdrowieniem
Katarzyna Kwoka

Ewa Ziêba
Od września 2010 r. trenuję biegi
długie. Moim trenerem jest Pan Piotr
Kowal. Należę do klubu CWKS Resovia Rzeszów. Za mną dopiero pierwszy
rok, jak również pierwszy sezon w bieganiu więc wyniki jeszcze nie są zado-

walające, potrzeba czasu i ciężkiej pracy. Zmagałam się z licznymi kontuzjami. Zaczęłam biegać jako juniorka młodsza, a w tym roku będę startować już jako
juniorka (starsza kategoria wiekowa).
Startowałam w kilkudziesięciu zawodach. Najważniejsze z nich to Halowe
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Spale 20 stycznia 2011
r. Mój dystans tam to 2000m z wynikiem
7:15 i 11 miejsce. Drugie ważne zawody
za mną w tym sezonie to Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży w Przełajach,
która odbyła się 2 kwietnia 2011 r. w
Bydgoszczy. Bieg ukończyłam na 35
miejscu (startujących dziewcząt było
107) z wynikiem 12:35 na 3000m.
Udało mi się również zająć 2 miejsce w Halowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Lekkiej
Atletyce w Mielcu na dystansie 1500 m.
W sezonie startowałam następnie w licz-

nych mitingach, zawodach Ogólnopolskich, Wojewódzkich, Ligach itp., które
odbywały się np. w Rzeszowie, Sandomierzu, Kielcach, Mielcu, Stalowej
Woli, Kraków. Z zawodów na zawody, z
startu na start poprawiałam swoje wyniki. Moje najlepsze czasy to: 3000 m –
11:02, 1500 m – 5:02, 2000 m z przeszkodami – 7:44, 1000 m – 3:12, 800 m
– 2:27
We wrześniu odbył się kolejny Nocny Bieg Solidarności organizowany już
22 raz na Rynku w Rzeszowie. Startują
w nim zawodnicy jak i amatorzy z całej
Polski. W mojej kategorii na 3000 m
zajęłam 1 miejsce.
Moje plany na ten sezon to przygotowanie się głównie do biegu na 2000 m
z przeszkodami. O tym dystansie głównie myślę oraz poprawieniu rezultatów
na innych dystansach. Jeśli nie stanie mi
nic na przeszkodzie, to najważniejszym
celem będzie zakwalifikowanie się na

Mistrzostwa Polski Juniorów – najważniejszej imprezie lekkoatletycznej w sezonie. Wiem, że dzięki ciężkiej pracy i
wytrwałości można wiele osiągnąć. Poprzez moje zamiłowanie do sportu i
wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół
myślę, że będę mogła osiągnąć swoje
cele i kontynuować przygodę ze sportem. Chciałabym godnie reprezentować
swoją miejscowość i gminę oraz zachęcić innych do uprawiania jakiejkolwiek
dyscypliny sportowej.

Marek Kubas
Chód sportowy trenuję już 6 lat. Największym moim osiągnięciem w tym
sezonie i w całej karierze jest zdobycie
II miejsca w Małym Memoriale im. Janusza Kusocińskiego. Były to Mistrzostwa Polski młodzików na dystansie 5
km. Ukończyłem te zawody z czasem
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24.34. Te zawody odbyły się w Kielcach
dnia 01.10.2011 r. Zaliczam te zawody
do udanych. W tym sezonie zrobiłem
czas życiowy na dwóch dystansach 3 i 5
km. Mój rekord życiowy na dystansie 3
km wynosi 14.04. Udało mi się go zrobić na Międzynarodowych zawodach na
Ukrainie. Jest to bardzo dobry czas.
Najlepszy mój czas na 5 km wynosi
24.13. Odbyły się wtedy Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików w chodzie sportowym.
W tym sezonie startowałem też w
innych zawodach np.:
– IX Międzynarodowe zawody w chodzie sportowym Zaniemyśl 16 kwiecień
2011 r. – zdobyłem I miejsce
– Halowe Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego w Lekkiej Atletyce –
zająłem I miejsce
– VII Ogólnopolskie Zawody Lekkoatletyczne w chodzie sportowym Miękisz Stary 10.09.2011 r. – zająłem I miejsce
Ten sezon zaliczam do najbardziej
udanych. Jestem zadowolony z moich
osiągnięć. Mam nadzieję że kolejny sezon będzie jeszcze lepszy niż ten.
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MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
POKARPACKIEGO JUNIORÓW–
chód sportowy 3000m – II miejsce
2. 28.01.2011 r., Spała – HALOWE
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W Lekkiej Atletyce – chód sportowy 3000m – III miejsce
3. 16.04.2011 r., Zaniemyśl – Międzynarodowe zawody w chodzie sportowym
– chód 5000m – II miejsce

4. 29.05.2011 r., Rzeszów –Liga Lekkoatletyczna – chód sportowy 5000m –
V miejsce
5. 12.06.2011 r., Rzeszów – MISTRZOSTWA WOJ. POKARPACKIEGO JUNIORÓW W LEKKIEJ

ATLETYCE – chód sportowy 5000m –
II miejsce
6. 22.07.2011 r., Płock – OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY – Mistrzostwa Polski – chód sportowy 5000m – II miejsce, Wicemistrzostwo Polski
7. 27.08.2011 r., Gdańsk – 47 Międzynarodowe Zawody o Puchar Obrońców
Poczty Gdańskiej – chód 5000m – II
miejsce
8. 3.09.2011 r., Rzeszów – XXII Nocny Bieg Uliczny „Solidarność” – bieg
3000m – II miejsce
9. 10.09.2011 r., Miękisz Stary – VII
Ogólnopolskie Zawody Lekkoatletyczne „Bieg Ku Czci Poległych Lotników”
– chód 3000m – I miejsce, bieg 1000m
– I miejsce
10. 24.09.2011 r., Kielce – Liga Lekkoatletyczna – chód 5000m – I miejsce
Ten sezon uważam za udany, ponieważ bardzo wiele osiągnęłam przez ten
rok. Ciężko pracowałam na to, ale wiadomo, że jeśli chce się coś osiągnąć, to
bez pracy nie jest to możliwe. Najważniejszym dla mnie osiągnięciem jest zdobycie wicemistrzostwa Polski. Mistrzostwa odbyły się w Płocku 22 lipca 2011.
Przeszłam dystans 5 km i doszłam na
metę z nowym rekordem życiowym:
25,28; na 2 pozycji. Mimo nauki w szkole, zawsze znajduje czas na trening. Czasem nie wychodzi tak jak bym tego
chciała, ale zawsze staram się dawać z
siebie jak najwięcej. Zamierzam dalej
trenować i realizować swoje cele.

karzach „Bratka” i po bramkach K.
Kurowskiego i M. Dziedzica nasz zespół
wygrał 2-0. W następnej kolejce spotkań
zespół z Bratkowic grał na boisku sąsiada zza miedzy Budach Głogowskich.
Derby zgromadziły na stadionie „Victorii” sporą ilość fanów w większości
kibiców „Bratka” jeżdżących za swoją
drużyną. Mecz od początku świetnie
układał się dla nas, po bramkach P. Czaji i R. Łobody prowadziliśmy 2-0. W
końcówce meczu przebudzili się zawodnicy z Bud Głogowskich, którzy przy
odrobinie szczęścia doprowadzili do
wyrównania. Jednak ostatnie słowo w
tym spotkaniu należało do zawodników
„Bratka”. W jednej z ostatnich akcji
meczu P. Czaja zdobył zwycięską bramkę doprowadzając do eksplozji radości
na trybunach kibiców z Bratkowic. W
ostatnim meczu rundy nasza drużyna
podejmowała beniaminka rozgrywek
zespół Zabajki. Również w tym meczu

od początku „Bratek” pokazał swoją
wyższość na boisku. Po dobrej grze i
bramkach D. Juchy, P. Czaji i M. Hejniga nasza drużyna pokonała K.S Zabajka
3-0. Kibice i piłkarze mieli nadzieję na
przełożenie kilku kolejek z wiosny na
jesień jednak mimo sprzyjającej aury
władze Związku nie zdecydowały się na
to. Po bardzo dobrej końcówce rundy
„Bratek” Bratkowice uplasował się z 20
punktami na 8 miejscu w tabeli ze stratą
12 punktów do liderującej drużyny z
Przybyszówki. Po zakończonej rundzie
jesiennej zarząd „Bratka” Bratkowice
postanowił podziękować za współpracę
dotychczasowemu trenerowi Arkadiuszowi Stachyrze, który równocześnie
prowadził inną drużynę z wyższej ligi
co czasami kolidowało z obowiązkami
wobec naszego klubu. Nowym trenerem
został Grzegorz Sitek, który zajmuje się
pracą z młodzieżą w „Resovii” Rzeszów.
Damian Hejnig

Natalia Wlaz³o
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W 2011 R.
2011 rok:
Kategoria: Junior Młodszy
1. 23.01.2011 r., Mielec – HALOWE

Udana
koñcówka
sezonu
Po porażce w finale Pucharu Wójta
wydawać się mogło, że „Bratek” jest w
głębokim dołku i końcówka sezonu
może przynieść pogłębienie kryzysu.
Tymczasem okazało się, że piłka nożna
jest bardzo przewrotną dyscypliną. Drużyna z Bratkowic podniosła się i pokazała bardzo dobrą grę w ostatnich trzech
meczach rundy. Jako pierwsi przekonali się o tym zawodnicy „Jedności” Niechobrz, którzy tylko dzięki świetnej postawie swojego bramkarza wyjechali z
Bratkowic z bagażem dwóch bramek.
Pretendent do awansu nie miał nic do
powiedzenie przy świetnie grających pił-
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Na œwi¹teczne sto³y

PRZEPISY
KULINARNE

Dla każdego z nas święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. To nie tylko
wspomnienie ważnego wydarzenia religijnego, ale także czas odpoczynku, spotkań z bliskimi i rodziną. Coraz częściej święta stają się ucieczką od codzienności, czasem wyciszenia i refleksji. Aby te spotkania były jeszcze bardziej przyjemne przedstawiamy państwu kilka propozycji na świąteczny stół. Bo gdy żołądek
jest zadowolony to serce się raduje – smacznego!

Życzymy Państwu zdrowych i smacznych Świąt Bożego Narodzenia i wiele obfitości w Nowym Roku 2012.

Ryba z warzywami

no posiekać, przesmażyć z cebulą na rozgrzanym oleju i posolić. Obłożyć śledzie grzybami i udekorować plasterkami
cytryny i natką pietruszki.

60 dkg filetów rybnych, 1 kg różnych warzyw (marchew, kalafior, fasola szparagowa, zielony groszek, brukselka, kapu-

Sa³atka gyros
1 podwójna pierś z kurczaka, pół niedużej kapusty pekińskiej, puszka czerwonej fasoli, 2 czerwone cebule, garść zielonych oliwek, 200 g pomidorków koktajlowych, mały jogurt
naturalny, 1 łyżka majonezu, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz,
suszone płatki chilli, 2 łyżki soku z pomarańczy, olej z pestek
winogron

sta pekińska), 2 cebule, 1 łyżka oleju, sól, oliwa do smażenia.
Wykonanie
Rybę podzielić na porcje, natrzeć tartą cebulą i oprószyć solą.
Warzywa rozdrobnić, dodać sól poddusić na oleju. Rybę obsmażyćna oliwie, włożyć do podduszonych warzyw, razem
chwilę dusić. Rybę ułożyć na półmisku, obłożyć warzywami,
podawać z ryżem, ziemniakami, surówkami.

Œledzie z grzybami
2 solone śledzie, 2 cebule, 2 garści suszonych prawdziwków,
4 łyżki oleju, sól, pół cytryny, natka pietruszki.
Wykonanie
Śledzie wymoczyć (10 godz.) obrać ze skóry, usunąć ości.
Gotowe filety ułożyć na półmisku. Wymoczone grzyby drob-

Wykonanie
Kurczaka pokroić na małe kawałki, skropić połową soku z
pomarańczy i odrobiną oleju oprószyć pieprzem i chilli, dodać 2 posiekane ząbki czosnku.
Odstawić na 1/2 godziny. Posiekać kapustę pekińską, pomidorki i oliwki przekroić na pół, cebule posiekać na cieniutkie
półplasterki, fasolkę starannie odsączyć.
Jogurt wymieszać z majonezem i resztą soku z pomarańczy,
doprawić solą i pieprzem oraz jednym startym ząbkiem czosnku. Kurczaka obsmażyć na rumiano na rozgrzanym oleju i
odsączyć z tłuszczu na papierowym ręczniku.
Wymieszać wszystkie warzywa i ułożyć na nich podsmażonego kurczaka. Całość polać sosem. Podawać z dobrym chlebem i białym wytrawnym winem. Smacznego.
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Chlebek domowy
4,5 szklanki wody letniej, 7 łyżek otrąb pszennych, 7 dag
drożdży, 1,5 kg mąki pszennej, 2 łyżeczki kminku, 3 łyżeczki
soli, słonecznik, siemię lniane.
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wać, wykrawać szklanką, nałożyć farsz, zlepić i miejscem zlepionym układać na blaszkę. Kapuśniaczki odstawić do wyrośnięcia (10 min) Posmarować białkiem, posypać kminkiem
albo żółtym serem. Piec na złoty kolor.

Œwi¹teczne pierniczki
1 szklanka mąki razowej pszennej, 1 szklanka zrumienionych
płatków owsianych, 1 szklanka mąki kukurydzianej, 1/2
szklanki zmielonych orzechów włoskich, 1 jajko, 1/2 szklanka oleju, 2 łyżki miodu, 1 łyżeczka cukru, sól, 1 łyżeczka
sody, po 1 łyżeczce kakao, cynamonu, pieprz, ziele angielskie
i mielonych goździków.
Wykonanie
Z cukru sporządzić karmel, dodawać płatki owsiane, miód i
przyprawy, jajko, przesianą z proszkiem mąkę, olej, orzechy,

Wykonanie
Rozpuścić drożdże w wodzie, następnie dodać pozostałe produkty i wyrobić ciasto. Pozostawić do wyrośnięcia. Po przełożeni do blaszek można posypać kminkiem. Piec w nagrzanym piekarniku około1 godziny. Po wyjęciu posmarować olejem. Chlebek zawsze się udaje i bardzo smakuje gościom.
Smacznego.

Kapuœniaczki
1 kg mąki pszennej 10 dag drożdży, 4 żółtka, 1 jajko, 0,5 l
mleka, 1 łyżka margaryny, 1 łyżka cukru, 1/2 łyżeczka soli.
Wykonanie

sól. Sporządzić ciasto i wstawić do lodówki co najmniej na 24
godziny. Ciasto cienko wałkować, wykrawać foremkami ciasteczka. Piec w gorącym piekarniku. (Gdy ciasto będzie zbyt
gęste dodać kilka łyżek śmietany).
Z najlepszymi świątecznymi życzeniami
Bożena Pięta

Drożdże wymieszać z łyżką cukru, 3 łyżkami mąki i 3 łyżkami mleka. Rozczyn pozostawić do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu dodać resztę składników i wyrobić aby odchodziło od
ręki. Zostawić do wyrośnięcia. Farsz. Kapustę ugotować do
miękkości, wystudzić i odcisnąć. Boczek pokroić w kostkę,
usmażyć, dodać pokrojoną cebulę i przesmażyć z boczkiem.
Czosnek wycisnąć do kapusty, dodać przesmażony boczek z
cebulą, sól i pieprz. Doprawić do smaku. Ciasto rozwałko-
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Krzyżówka świąteczna

Poziomo:
1) druga w alfabecie, 2) z rodziny motylkowych, ale nie fasola, 3) skrzydlaty koń, 4) pieczone na święta, 5) kwiatostan zboża,
6) wysuszona trawka, 7) ucierany do placka, 8) śpiewana na święta, 9) statek Noego, 10) znawca budowy skorupy ziemskiej,
11) dwunasty miesiąc, 12) najlepszy uczeń, 13) betlejemska stajenka, 14) na kopercie, 15) poprzedza Boże Narodzenie, 16)
znój, 17) niejedno w lesie, 18) np. jabłko, 19) 24 grudnia, 20) zawiadomienie o przesyłce, 21) na wigilijnym stole, 22) biegnie
galopem, 23) jedna z samogłosek.
Opr. Jadar

Siedzi baca na kamieniu. Zagaduje go turysta.
– Achoj baco co tak siedzisz?
– Achoj cie to obchodzi.

W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem:
– Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała?
– A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu.
***
Warszawiak przyjechał do Zakopanego i mówi do Bacy:
– Baco powiedźcie: Chrząszcz brzmi w trzcinie!
Baca po chwilowym zastanowieniu odpowiada:
– Robok świrscy w trowie!
***
Rozmawiają dwie gaździny o swoich dzieciach.
Jedna z nich się chwali:
A mój Jasiek to teroz studjuje w takim uniwersytecie, co to się
tak jakoś nazywo: ugryz – nie, nie ugryz!... użarł – nie, nie
użarł... A! Już wim! UJOT!
***

***
Reporter telewizji polskiej przeprowadza wywiad z 80-letnim góralem – Baco powiedzcie co wy robicie, że dożyliście
tego wieku?
– Nie mogę powiedzieć!
– Dlaczego??
– Bo ojciec mi nie pozwala.
– To wy macie ojca?
– No pewnie! Poszedł z dziadkiem na ryby!
***
Zapisują bacę do spółdzielni produkcyjnej.
– Dacie krowę do spółdzielni?
– Dom.
– Dacie konia do spółdzielni?
– Dom.
– Dacie owce do spółdzielni?
– Nie dom.
– Dlaczego?
– Bo mom.
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– No pewnie! Poszedł z dziadkiem na ryby!
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– Nie dom.
– Dlaczego?
– Bo mom.
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... jeśli nie wiesz dokąd iść
sama cię droga poprowadzi.
x. J. Twardowski

Fot. K. Plizga

