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Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat...

/Janusz Korczak/

Najmłodsze
pokolenie
Bratkowic
Fot. K. Plizga

Pół wieku temu
opuścili szkolne mury...

Spotkanie
po latach
Zespół Szkół w Bratkowicach
24 czerwca 2012 r.

Fot. K. Plizga
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Nasze Bratkowice.

Krajobraz pe³en nadziei
Zieleni się młody las ciepłą wiosną
To tu to tam... dachy domów wciąż rosną!
Niedobrych wróżb nie słyszy pejzaż ten...
Śni swoich marzeń niezmienny sen..
gdy budzi się świtu blaskiem
Nadzieja mu splata i myśli i czyny
z nią płynie czas – z owej prostej przyczyny,
że szczęście to cel... a rozum Dobry Bóg
który wymyślił tak wiele, i tak wiele mógł
i wciąż można na niego liczyć...
Wierzę w promenadę ludzkich serc
biegnących w przyszłość i dal i przestrzeń
czar zdobytej wielkiej wiedzy
niech im wiele szczęścia da!
Wierzę w wielką ludzką siłę życia
trwającą wiecznie – bo tak dobry
jest ten pejzaż, który służy...
tyle lat pod niebem gwiazd!
Marzymy już o odkrytych planetach
Dwudziesty wiek... woła gwiezdna podnieta
Może i tam wyrośnie kiedyś łan... złocistych zbóż
bo rozum...tak nas ciągle zadziwia...
Lecz Ziemia ta z pięknym słońcem, księżycem
wyjawia wciąż tą niezwykłą różnicę
wszystko tu jest...tylko rozsądnie brać
Każdemu może szczęścia dać... Ziemia co rodzi i karmi!
/Marek Grechuta/

Drodzy Czytelnicy!
Jest wiele spraw, które łączą ludzi. Zbliżają nas do siebie
przeróżne sytuacje, zainteresowania, wspólne cele. Na wielu
płaszczyznach przychodzi się nam spotkać. I nie jest ważne to,
że dzieli nas czasem „życia zawiłość”, ważne jest serdeczne
nastawienie do świata i ludzi, to, co nas łączy, a nie to co nas
dzieli. A to wszystko tworzy krajobraz pełen nadziei.
Bratkowice, to nie tylko obszar, krajobraz, miejsce na mapie, to przede wszystkim lokalna wspólnota i tworzący ją ludzie....
Spotkania, pikniki, wydarzenia, nabożeństwa, jubileusze, szkolne uroczystości, rocznice, mecze piłkarskie, procesje, zawody,
wycieczki, koncerty, zebrania, praca świadczona jedni drugim...
Rok 2012 obfituje w różnego rodzaju jubileusze, czyli ważne,
okrągłe rocznice różnych wydarzeń dotyczących bratkowickiej
wspólnoty. Minął drugi jego kwartał – okres czasu wypełniony
zdarzeniami, które przemijając, wpisały się już w naszą historię.
Ich bohaterami są jak zwykle ludzie i całe bogactwo ich przeżyć.
Jesteśmy świadkami tak wielu nieodwracalnych zmian cywilizacyjnych. Dzieją się one wokół nas, a ich przejawem jest m.in.
zauważalna nie tylko w wielkich miastach, nasilająca się anonimowość człowieka, brak poczucia wspólnotowości. Już niewiele
jest takich płaszczyzn, które łączą ludzi, które powodują, że człowiek spotyka się z drugim człowiekiem nie tylko poprzez ekran
telewizyjny, monitor komputerowy, słuchawkę telefonu czy też
wpadając na siebie przypadkiem w tłumie przemierzającym galerie handlowe. I tak zamieniamy łaskę duchową na „łaskę megapromocji” dającą nam poczucie egzystencji. A przecież to wszystko
będzie nam zabrane i „Pójdę boso”... – jak powiedział prof. Kazimierz Ożóg w swym wykładzie podczas IX Podkarpackiego Forum Lokalnej Prasy Samorządowej, które miało miejsce 16.05.br
w Świlczy. Podkreślił on również, że: Prasa lokalna, która narodziła się po 1989 roku to fenomen. Przywraca pamięć lokalnych
wspólnot. Ta pamięć jest zawarta na jej kartach dla kultury. Nie
może zaginąć, bo gdzie szukać wiadomości o życiu wspólnot?
Od sześciu już lat na łamach naszego kwartalnika, poprzez
obraz i słowo próbujemy ukazać właśnie to, co zdawać by się
mogło, tutaj na wsi jeszcze się uchroniło, czyli wspólnotę ludzi,
których wciąż łączą różnego rodzaju więzi.
Tradycyjnie już, zachęcając Czytelników do lektury naszego
kwartalnika, zwracamy się z gorącą prośbą o dzielenie się na jego
łamach zapisami w formie słowa bądź obrazu, tego wszystkiego,
co ukazuje życie toczące się tu i teraz.
Redakcja
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Spotkanie po latach
W dniu 24.06.2012 r. odbyło się jubileuszowe spotkanie absolwentów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Bratkowicach z okazji 50-ciu lat jej ukończenia.
Spotkanie to rozpoczęło się uczestniczeniem w uroczystej sumie odpustowej o godz. 11.00 w kościele parafialnym,
a następnie „młodzież jubileuszowa” przeszła do budynku
Zespołu Szkół w Bratkowicach.
W szkole zgotowano nam przywitanie takie, że słowa ludzkie nie są w stanie wyrazić zachwytu z tego, co nas tu spotkało. Wchodząc do sali, gdzie odbyć miało się spotkanie, zasta-

W trakcie spotkania zaszczycił nas swoją obecnością
ksiądz proboszcz Józef Książek, który czynnie włączył się w
radosne przeżywanie naszej uroczystości.
Nie jest możliwe opisanie w szczegółach wszystkiego tego,
co przeżyliśmy w ciągu zaledwie kilku godzin tego wspaniałego spotkania, bo trzeba by chyba wydać oddzielną całą gazetę Ziemia Bratkowicka.
Po 50 latach nie widzenia się były przypadki trudnego
rozpoznawania się, ale identyfikacja przebiegła bardzo szybko, a radość, szczęście i serdeczność widoczne były wszędzie.
Po tym, co usłyszeliśmy od naszych nauczycieli, możemy
stwierdzić, że Oni też bardzo mile i serdecznie to spotkanie
przeżyli. Pan Józef Chmaj zaproponował nawet kolejne spotkanie za 50 lat i wszyscy propozycję tę przyjęli, więc wierzymy że ono nastąpi, ale może już nie tu na ziemi.
W trakcie spotkania porównaliśmy zbiorowe zdjęcia od I
Komunii Świętej z roku 1957 i z ukończenia
Szkoły Podstawowej z 1962r. Bardzo dużo czasu koleżanki i koledzy spędzili nad identyfikacją osób na zdjęciu komunijnym. Trochę jednak od tamtej pory zmieniliśmy się.
Część artystyczną ubogacał grą na akordeonie mąż naszej
zmarłej koleżanki Pan Józef Pisarek.

Pan Stanisław Grędysa – główny organizator spotkania – podczas
czytania mszalnego.

liśmy pięknie ustawione i udekorowane stoły. Na głównej ścianie, w kierunku której byliśmy zwróceni twarzą widniał napis:
Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina.
Pięknie przywitała nas Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Joanna Różańska.
W trakcie „sprawdzania obecności”, jubilaci wyposażani
zostali przez uczennice i uczniów szkoły w Identyfikatory w
kształcie słoneczka z wypisanym imieniem i nazwiskiem każdego jubilata.
Następnie odbył się piękny koncert słowno-muzyczny w
wykonaniu chóru szkolnego, a także pojedynczych uczniów i
uczennic, które śpiewały, recytowały oraz grały na skrzypcach, a jeden z uczniów zademonstrował przepis jak być dobrym uczniem.
Koncert ten zakończył się odtańczeniem poloneza w wykonaniu pięknie ubranych uczennic i uczniów szkoły.
Jak się dowiedzieliśmy później, część artystyczną przygotowała młodziutka Pani nauczycielka Iwona Woźniak.
Po tych wspaniałych powitaniach wszyscy udaliśmy się
przed budynek szkoły, by wykonać pamiątkową fotografię, a
następnie czekał na nas smaczny posiłek przygotowany przez
Panie ze stołówki szkolnej.
Po posiłku, kiedy nabraliśmy sił, rozpoczął się czas wspólnej radości ze spotkania z naszymi wspaniałymi Nauczycielami tj. z Panią Zofią Kamińską – Domką oraz Państwem
Władysławą i Józefem Chmaj.

Narada grona pedagogicznego.

Ostatnim punktem programu naszej uroczystości jubileuszowej, było wyjście delegacji klasowej na cmentarz na groby zmarłych nauczycieli, naszych koleżanek i kolegi oraz za-
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palenie zniczy i wspólna w
ich intencji modlitwa.
Po tym zakończonym
miłym spotkaniu jubileuszowym stwierdzam, że
było warto. W oparciu o
przeprowadzone rozmowy
z moimi koleżankami i kolegami, a także z naszymi
Nauczycielami, słysząc ich
radość wypowiadaną i okazywaną, zaliczam ten dzień
i chwile spędzone razem do
jednych z najprzyjemniejszych w moim życiu.
Pragnę nadmienić, że to
piękne spotkanie mogło się
odbyć dzięki moim wspaniałym koleżankom – Zosi
Kwoka – Homa i Marysi
Zagrodnik – Kwoka oraz
koledze Władkowi Dziedzicowi, którzy nie szczędzili sił, czasu i wykazali
tyle energii w przygotowanie tego spotkania, za co im
bardzo dziękuję.

Pierwsza Komunia św.

Stanisław Grędysa

Informacja
z ostatniej
chwili
Msza Św. w intencji
Jubilatów odbędzie się
4 sierpnia 2012 r. godz.
18.00 w Kościele w
Bratkowicach (pierwsza sobota miesiąca).
Po Mszy Św. będzie
wspólne ognisko dla
Jubilatów i ich małżonków. Niezbędne
wiktuały każdy załatwia sam. W trakcie
spotkania będą rozprowadzane płyty DVD ze
zdjęciami z uroczystości z 24 czerwca 2012
r. u kolegi Władka
Dziedzica. Obecność
oczywiście obowiązkowa!
Pozdrawiam
Stanisław Grędysa

Absolwenci, 24 czerwca 1962 r.

Podczas Mszy św.
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OdnaleŸæ m³odoœci œlad
Podczas jubileuszowego szkolnego spotkania udało się nam zamienić kilka zdań z tymi, którzy intensywnie włączyli się w przygotowania do tego wyjątkowego dnia. Jak się okazało,
panu Stanisławowi Grędysie z Rzeszowa, głównemu pomysłodawcy i organizatorowi czynnie
pomagała „klasowa trójka”, do której należeli: pani Zofia Homa z Klepaka, pani Maria
Kwoka z Zapola i pan Władysław Dziedzic z Piasków, którzy „na gorąco” podzielili się z nami
swymi wrażeniami.
śmy się. Dużo mieliśmy pracy z tym związanej, ale zaproszenia dostali wszyscy,
nawet ci, którzy mieszkają poza granicami Polski, jednym słowem – cała klasa.
Frekwencja dopisała. Zjawiło się 37
osób. Zamówiliśmy intencję mszalną i
ufundowaliśmy ołtarzowy obrus jako
pamiątkowy dar dla kościoła w Bratkowicach. Po wspólnym, radosnym biesiadowaniu wybraliśmymy się na cmentarz,
by pomodlić się na grobach naszych koleżanek i kolegów oraz nauczycieli i wychowawców, do których należeli m. in.
śp. pani Bronisława Urban i Karolina
Ciejko.
Gorąco polecam organizowanie takich spotkań. To coś wspaniałego!

Pani Zofia Homa
24 czerwca 1962 roku otrzymaliśmy
świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej w Bratkowicach. Nasze losy, jak
to w życiu, potoczyły się bardzo różnie.
Dziś po 50-ciu latach znów razem wspominamy ten dzień, ciesząc się z obecności pośród nas naszych nauczycieli. Czworo spośród nas nie dożyło jednak tego
dnia. To spotkanie to bardzo przyjemna
sprawa. Zawdzięczamy je Stasiowi Grędysie, który wychodząc swego czasu z tą
propozycją chyba nie spodziewał się, że
to tak pięknie się uda. Jesteśmy ucieszeni i wzruszeni. Obecna dyrektor Zespołu
Szkół w Bratkowicach pani Joanna Różańska zadbała o piękną oprawę naszej
uroczystości, za co jesteśmy jej bardzo
wdzięczni. Umówiliśmy się tak kiedyś, że
jeśli z naszego rocznika ktoś umrze, to
będziemy się wzajemnie o tym powiadamiać, by móc uczestniczyć w ostatnim
pożegnaniu koleżanek i kolegów z klasy,
pomodlić się, zamówić intencję Mszy św.
I tak po pogrzebie naszej koleżanki Jani
Lewickiej postanowiliśmy zrealizować
pomysł Stasia Grędysy. Zorganizowali-

przed odpustową Sumą, wśród witających się koleżanek i kolegów można było
zauważyć łzy radości i wzruszenie ze spotkania po latach. Pełne emocji było też
spotkanie z naszymi nauczycielami:
Panią Zofią Domką oraz Państwem Władysławą i Józefem Chmaj. Niezykle miłe i
zaskakujące było dla nas również powitanie naszej klasy przez obecną Panią
Dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowicach,
Joannę Różańską, a akademię przygotowaną także specjalnie z myślą o nas przez
młodzież szkolną pod kierunkiem Pani
Iwony Woźniak, a szczególnie odtańczonego przez nich poloneza zapamiętamy
na długo. Nazsza „uczniowska” biesiada upłynęła przy wspomnieniach z tamtych lat, wpólnym śpiewaniu i w miłej,
przyjacielskiej atmosferze. Byliśmy szczęśliwi i zadowoleni ze spotkania po 50 latach, które połączyło 3 pokolenia Bratkowian. Bardzo dziękujemy wszystkim
koleżankom i kolegom za odpowiedź na
apel i zaproszenie oraz za udział we wspaniałym jubileuszu. Zachęcam następne
roczniki do organizacji takich spotkań.

Pani Maria Kwoka
Data 24 czerwca 2012 roku nieprzypadkowo została wybrana na nasze jubileuszowe spotkanie.Co prawda, większości z nas kojarzy się ona z odpustem
parafialnym, ale i z zakończeniem roku
szkolnego. Już przy wejściu do kościoła

Pan W³adys³aw Dziedzic
Powiedzieli mi tak: „Sprawdziłeś się
kiedyś jako skarbnik LZS-u, to poradzisz
sobie i teraz”. No i podjąłem się funkcji
skarbnika na czas organizowania tego
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naszego klasowego spotkania. Zaczęliśmy się odszukiwać. Zdobywaliśmy
adresy, telefony, kontaktowaliśmy się z
rodzinami. Dziś bardzo przeżywam to
nasze spotkanie. Inni też. Każdy się cieszy, że doszło do skutku. Nie traciliśmy
nadziei, że się uda i udało się! Niektórzy mieli wątpliwości, ale jak już dostali zaproszenia, to zdecydowali się na
wzięcie udziału w tym wyjątkowym spotkaniu z rówieśnikami. Jest wesoło.
Przypominają się nam młodzieńcze
żarty, a dziewczyny wypominają nam
dziś nasze zaczepki sprzed lat. Nie mieliśmy wtedy kalkulatorów, komputerów,
telewizorów... Świat wyglądał inaczej.
Wzruszające było dziś dla mnie spotkanie z naszą nauczycielką panią Kamińską, która od wielu lat nie mieszka
już w Bratkowicach. Państwa Chmajów zaś, z racji zamieszkania spotykam
często, ale dziś jakoś szczególnie przypomniałem sobie definicję i wzór na
obliczenie liczby π „zaszyfrowane” w
haśle: „Był i jest i osławionym będzie,
który kół pole średnicą wymierzył”.
Bardzo sympatycznie spędzamy to
czerwcowe, niedzielne popołudnie.
Mam już sygnały, że młodsze roczniki
nam pozazdrościły i też będą się organizować, by uczcić swe jubileusze. Warto! Naprawdę warto!
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Nie wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego, złotego, szkolnego
jubileuszu od razu się rozpoznali. Oglądając jednak wspólnie
stare, pamiątkowe zdjęcia, przywoływali wspomnienia. Każdy
powrót w szkolne mury sprawia, że pomimo upływu czasu czujemy się w nich zawsze jak chłopcy i dziewczęta. Więc być może
i nasi Jubilaci mieli ochotę zanucić sobie przy akompaniamencie akordeonu, pośród śpiewanych piosenek także i tę:

Gdzie dziewczęta z tamtych lat
Jak te kwiaty
Gdzie dziewczęta z tamtych lat
Czas zatarł ślad (...)
Gdzie są chłopcy z tamtych lat
Dzielne chwaty
Gdzie są chłopcy z tamtych lat
Czas zatarł ślad (...)
Jak widać dla chcącego nic trudnego. Absolwenci Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, rocznik 1962 udowodnili, że wielką
radością jest odnaleźć ślad, ślad swoich młodych lat.
Opr. Halina Zawisza

Najpiêkniejsze jest to, ¿e czuliœmy siê tak, jakby
tych 50 lat wcale nie minê³o...
Za pośrednictwem Redakcji „Ziemi
Bratkowickiej” chcę gorąco podziękować za zaproszenie na uroczystość 50lecia ukończenia siódmej klasy Szkoły
Podstawowej w Bratkowicach przez
moich Uczniów. Było naprawdę bardzo
miło. Ze wzruszeniem przypominaliśmy sobie tamte czasy. Kiedy zaczęłam
uczyć w Bratkowicach nie było jeszcze
elektryczności, drogi były „pożal się
Boże”. Zapamiętałam tylko trzy budynki murowane: szkołę, plebanię i Dom
Ludowy. Mimo tych trudnych warunków
życiowych i materialnych, panowała
wzajemna życzliwość tak wśród dorosłych, jak i dzieci. Te ostatnie pomagały
sobie nawzajem, były dla siebie dobre i
życzliwe. Opowiadać o tym można by
długo, ale nie czas na to. Cieszę się bardzo, że mogłam we wspomnieniach wrócić do tamtych, „moich” Bratkowic, a
jednocześnie odwiedzić Bratkowice,

które dzisiaj są jak małe, czyściutkie,
piękne miasteczko. Miło było powspominać czasy szkolne, jakie razem spędziliśmy. Jeszcze raz dziękuję Wszystkim, którzy zorganizowali nasz zjazd, za
pamięć i zaproszenie. Naładowałam sobie wspomnieniami wewnętrzne akumulatory na przyszłe lata. W trakcie rozmów z moimi Uczennicami i Uczniami doszłam do wniosku, że to co robiłam przez całe moje życie zawodowe
miało sens i nie poszło na marne. „Dzieci” osiągnęły cele, które sobie wyznaczyły; zrealizowały swoje marzenia i
pomysły na życie. Najpiękniejsze jest to,
że czuliśmy się tak, jakby tych 50 lat
wcale nie minęło. To chyba dobry znak,
że nasza przyjaźń pozostała tak samo
żywa i młoda, jak my wszyscy w naszych
wspomnieniach. Gorąco pozdrawiam i
jeszcze raz dziękuję.
Ewa Zofia Domka
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Po¿egnanie
ze
szko³¹
Do niedawna jeszcze gimnazjaliści.
Dziś już absolwenci Zespołu Szkół w
Bratkowicach. Opuszczają szkolne mury
i ruszają w świat. Przed nimi trudne decyzje. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Życzymy im wielu sukcesów,
spełnienia marzeń, nowych przyjaźni i przede
wszystkim, aby ich wybory były zawsze słuszne i
przynosiły dobre owoce.
Mamy nadzieję, że nie zapomną o tych, którzy
przez wiele lat pomagali
im w odkrywaniu talentów, kształtowaniu osobowości, charakteru i zdobywaniu wiedzy – o swoich
nauczycielach i wychowawcach.
Redakcja

Cud narodzin
Natura jest nauczycielką położnej.
Razem z nią walczy o życie i razem z nią
propaguje najpiękniejszą rzecz na świecie
– uśmiech dziecka
Stanisława Leszczyńska

Służebnica Boża Stanisława Leszczyńska.

Maj, o którym mówimy najpiękniejszy, urzeka nas pięknem zieleni, kwiatów, zapachów i budzącego się życia.
Każdy z nas oczekuje wiosny, bo wraz z
nią odradza się w nas radość życia. Wtedy też w kościołach i przy przydrożnych
kapliczkach śpiewem litanii loretańskiej
wysławiamy Matkę Pięknej Miłości.
Wielu spośród nas w tym miesiącu obchodzi różnorakie jubileusze, imieniny
bądź urodziny. Tym szczególnym dniem,
o którym wszyscy pamiętamy z wielką
wdzięcznością za dar życia jest 26 maja
– Dzień Matki – osoby, która nas urodziła i (lub) wychowała.
Niewielu z nas wie, że dzień 8 maja
to Dzień Położnej – pracownika służby
zdrowia sprawującego opiekę medyczną
nad kobietą ciężarną, rodzącą, będącą
po porodzie oraz noworodkiem. Osoby, która wraz z rodzącą mamą współ-

uczestniczy w jej bólach i cierpieniach
oraz ogromnej radości z narodzin dziecka. Położna będąca świadkiem cudu narodzin może dodać rodzącej kobiecie
odwagi i siły poprzez swoją życzliwość,
opiekuńczość, serdeczność, a zarazem
stanowczość. W tych wyjątkowo trudnych, a zarazem pięknych chwilach,
przyjmując taką właśnie postawę, staje
się kimś bardzo bliskim, zastępując niejednokrotnie najbliższe osoby.
Do takich osób należała Sługa Boża
Stanisława Leszczyńska urodzona 8
maja 1896 roku – położna, wykonująca
swój zawód – powołanie przez prawie
40 lat. W okresie pobytu w obozie Auschwitz – Birkenau (17.05.1943 –
26.01.1945) mimo wielu prześladowań
oraz warunków, jakie w nim panowały,
ratowała dzieci. Odebrała ponad 3 tysiące porodów. Wbrew wszelkim przewidywaniom – dzieci rodziły się żywe i
śliczne, żadne z nich nie zmarło po porodzie. Sama w wstrząsającym „Rapor-
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cie położnej z Oświęcimia” pisze: „Lu- ty pięknie rodzą”. Pani Elżbieta wykonu- pomagać ludziom. Pracując na oddziale
biłam i ceniłam swój zawód ponieważ jąca od ponad dwudziestu lat zawód po- noworodków jestem świadkiem wzruszeń
bardzo kochałam małe dzieci, może wła- łożnej, postrzegana jest przez wiele ko- i radości, ale także bywam świadkiem syśnie dlatego miałam tak wielką ilość pa- biet – matek, którymi opiekowała się, po- tuacji, smutnych i trudnych, w ktorych
cjentek (...) Pracowałam z momuszę okazać delikatność i
dlitwą na ustach i właściwie
wsparcie. Jakiegoś rodzaju lęk
przez cały okres mej zawodowej
zawsze towarzyszy tej pracy, bo
pracy nie miałam żadnego
tu chodzi przecież o życie ludz„przykrego wypadku”.
kie. Przecież nigdy nie wiadoTa kobieta o matczynej domo co w danym dniu i godzinie
broci, była niezwykle trosklimoże się wydarzyć i jak będzie
wa i opiekuńcza, mówiono o
przebiegał dyżur.
niej „anioł dobroci”. Zawsze
przed każdym porodem modliKiedyś powiedziała mi Pani że
ła się, a potem dziękowała
„dzisiaj kobiety pięknie rodzą”.
Bogu za szczęśliwe rozwiązaCzy nie jest to też zasługą nieżynie. Jej życie dowodzi, że nie
jącego już dziś profesora Włodzima takich warunków, w któmierza Fijałkowskiego, promotorych można zmusić kogoś do
ra szkół rodzenia, przygotowujązabicia dziecka, nawet w obo- Ania podczas kąpieli.
cego do odpowiedzialnego rodzizie śmierci.
cielstwa od chwili poczęcia?
Stanisława Leszczyńska zmarła magała rodzić, jako kompetentna, odpoZ reguły pacjentki dobrze są przy11.03.1974 r. pozostawiając ogromną wiedzialna, serdeczna, życzliwa i godna gotowane do porodu, niekoniecznie
spuściznę dla jej młodszych współsióstr zaufania. Mimo wielu obowiązków ro- muszą być ze szkoły rodzenia. W tej
dzinnych i zawodowych zawsze chętna chwili jest tak duży dostęp do wiedzy i
położnych.
Wraz z rozwojem medycyny i po- do pomocy.
fachowej literatury medycznej, że paZadałam Pani Elżbiecie kilka pytań cjentki mogą sięgać do różnych źródeł.
lepszeniem warunków socjalnych wydaje się, że narodziny dziecka są dla nie- dotyczących tego szczególnego zawodu, Są bardziej otwarte, i zadają dużo pygo jak i jego matki znacznie łagodniej- któremu się poświęciła.
tań posługując się fachowym językiem.
sze. Może i tak jest, ale przy dobrej,
Obecne warunki na oddziałach położopiekuńczej położnej rodzi się po ludz- Pani Elu, niewiele młodych osób wie, co niczo – noworodkowych są bardziej
ku i po usłyszeniu płaczu dziecka jest chciałoby w życiu robić, jaki zawód wykony- przyjazne dla mamy i dziecka, komforwać. Czy Pani wybór dalszej nauki
się najszczęśliwszym na świecie.
był dziełem przypadku czy świadomego wyboru?
To był świadomy wybór.
Sama zdecydowałam. Po szkole
podstawowej chciałam iść do Liceum Medycznego, do którego
niestety nie dostałam się z powodu braku miejsc. Ukończyłam
więc Liceum Ogólnokształcące,
po ukończeniu którego kontynuowałam naukę zgodnie ze swoimi marzeniami w Studium Medycznym, na specjalności położ- O czym ona śni?
nictwo. Mamusia chciała żebym
poszła na krawcową. Tak się jednak nie towe i zapewniające intymność. Mama
stało. Myślę, że na mój wybór mogła mieć otrzymuje dziecko zaraz po porodzie,
też wpływ moja ciocia, która była po- co ma duże znaczenie dla obojga. Konłożną i z którą odbyłam wiele ciekawych takt „skóra do skóry” polega na umożi niezapomnianych rozmów. Patrząc na liwieniu noworodkowi bezpośredniego
mnie często mówiła „rośnie moja następ- kontaktu z matką. Zadaniem personeczyni”.
lu medycznego obecnego przy porodzie
Pani Elżbieta Furman.
jest ocena stanu noworodka, zabezpieKilka miesięcy temu, oczekując na Nie jest to łatwy zawód. Wymaga wielkiej czenie go przed utratą ciepła, zachęcanarodziny wnuczki zwróciłam się o po- odpowiedzialności, dyspozycyjności i odwa- nie matki do rozpoznawania sygnałów
moc do Pani Elżbiety Furman, miesz- gi. Czy nie bała się Pani tego wyboru?
gotowości dziecka do ssania i oferowakanki naszej miejscowości. W tej skromChciałam w tym zawodzie pracować, nie jej pomocy. Obecność męża przy
nej Osobie spotkałam wielką życzliwość swoją wiedzą i profesjonalizmem służyć porodzie jest dzisiaj też czymś normali dobroć. Widząc moje zatroskanie, po- kobietom w wyjątkowej dla nich chwili. nym, co sprawia, że rodząca czuje się
cieszając powiedziała mi: „dzisiaj kobie- Chciałam w miarę swoich możliwości bardziej bezpieczna.
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Pani pacjentki to?
Pacjentki wywodzą się z różnych środowisk, dlatego też położna musi posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu, dotarcia do kobiety, która jest czasem pełna obaw i niepokoju. Po porodzie pojawiają się wahania nastrojów,
zmęczenie. Kobiety wówczas potrzebują
większego wsparcia i zrozumienia, zarówno personelu jak i rodziny. Jeśli jestem wtedy pomocna, to bardzo mnie to
cieszy, zwłaszcza gdy widzę radość i
szczęście na twarzach rodziców.

Dziêkujê Mamo...
Dziêkujê Tato...

Pani Elżbieto, dziękuję bardzo za rozmowę, życzę samych szczęśliwych porodów, a
za pośrednictwem naszego kwartalnika
pragnę wszystkim położnym wyrazić
wdzięczność za ich obecność, trud i okazane serce, życząc wielu łask od Tego, który
Życiem obdarza.
Anna Ząbczyk

Rodzina
W stanie kawalerskim
myślałem o żonie,
żeby była dobra, troszczyła się o mnie.
A kiedy minęło wstępne narzeczeństwo,
to z moją Wybranką
zawarłem małżeństwo
Rok, po roku przyszły
kochane Córeczki,
jak się uśmiechały, mrużyły powieczki.
We właściwym czasie
za mąż wychodziły,
trzech dorodnych dla mnie
– Wnuków urodziły.
Nie wszystko mili można mieć
pod dostatkiem,
jeśli o mnie chodzi, chcę zostać
pradziadkiem.
Wezmę na swe ręce dziecinę słodziutką,
będę jej śpiewał pieśń serdeczną,
milutką:
O mych Bratkowicach
przystrojonych w kwiaty,
gdzie kwitną stokrotki,
bratki i bławatny.
Dzieci uśmiechnięte
śpiewają beztrosko:
żyj nam ukochana
bratkowicka wiosko!
Zdzisław Rzepka

Matka
Och jak bardzo jest szczęśliwa
Kiedy matką staje się
Pierwszy raz na dziecię spojrzy
I uroni z oka łzę.
Później noce nieprzespane
Bo przy dziecku czuwać chce
Pierze, karmi i przewija
I nigdy nie uskarża się.
Pierwszy uśmiech, pierwsze słowo
Tak ogromnie cieszy się
Pierwsze kroki postawione
To zasługa także jej.
Teraz gdy już jest w szkole
Ona przy mnie ciągle jest
I pomaga i tłumaczy
Bo nauka ważna jest.
Lata lecą i w młodzieńczy
Szybko wchodzi dziecko wiek
Wtedy matka też truchleje
O los dziecka boi się.
Nawet gdy rodzinę swą założy
Matki serce dalej drży
Czy im dobrze się ułoży
Nieraz w oczach widać łzy.
Dzisiaj gdy Jej święto obchodzimy
Podziękować chciałam Jej
Za wszystko co dobre
Od swej córki przyjąć chciej.
Krystyna Zając

26 maja i 23 czerwca to
dwa wyjątkowe dni – najwspanialsze dni w roku –
Dzień Matki i Dzień Ojca.
Miłość rodzicielską uznaje się za najwyższy rodzaj miłości, za najgłębszą ze
wszystkich możliwych uczuciowych więzi. To właśnie rodzice szczerze cieszą się
z każdego, nawet drobnego sukcesu swoich pociech. Wkładają w wychowanie
swoich dzieci cały swój trud i poświęcenie, nie wymagając żadnej zapłaty.
Rodzice i dzieci tworzą wspólnotę,
czyli rodzinę i w jej środowisku każdy z
nas rozwija się i zaspokaja wiele swoich
potrzeb. To czego nauczymy się w rodzinach, zostaje w nas na całe życie.
Rodzice wprowadzają swoje dzieci w
świat wartości i norm społecznych. Dlatego głównym celem oddziaływań wychowawczych i integracyjnych w przedszkolu i szkole jest rodzina. Pogłębia się
u dzieci wiedzę o funkcjach rodziny,
wzajemnej miłości i przyjaźni jej członków. Kształtują się cechy osobowości
dziecka: tolerancja, akceptacja, aprobata, empatia, uczciwość, przyjaźń.
W podziękowaniu za włożony trud
w wychowanie swoich pociech, dzieci z
klas 0 – III ze Szkoły Podstawowej Nr 2
w Bratkowicach pod kierunkiem swoich wychowawczyń p. M. Król, I. Bąk,
E. Borciuch i W. Jucha postanowiły
podziękować i wyrazić swoją miłość rodzicom. Zrobiły to tak jak potrafią w
swoim wieku najlepiej: inscenizacjami,
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piosenkami, wierszem, tańcem oraz grając na różnych instrumentach. Występy
„małych artystów” bardzo podobały się
licznie zebranym mamusiom i tatusiom. Niejednemu rodzicowi ze wzruszenia zakręciła się łza w oku.
Po zakończonych występach wszystkie dzieci obdarowały swoich rodziców
różami i laurkami, aby jeszcze mocniej
wyrazić swoje przywiązanie i szacunek.
Cała uroczystość odbyła się przy kawie i herbacie oraz stołach zastawionych
pysznymi wypiekami przygotowanymi
przez mamy.
Władysława Jucha

60 lat aktywnej dzia³alnoœci
na rzecz lokalnej spo³ecznoœci
26 maja 2012 r. w Domu Strażaka w
Bratkowicach odbyła się piękna uroczystość z okazji Dnia Matki połączona z
obchodami 60-lecia działalności Koła
Gospodyń Wiejskich w Bratkowicach.
Spotkanie to zaszczycili swoją obecnością:
• Wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik
• Szefowa Wojewódzkiego Związku
Kółek Gospodyń Wiejskich Stefania
Michałek
• Radni Powiatowi z Gminy Świlcza
• Radni Rady Gminy Świlcza
• Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Adam Majka
• Przewodnicząca Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich Zofia Sagan
• Instruktorka z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego Ludmiła Chmielowska
• Doradca rolny Starszy specjalista Anna
Bar

• Sołtys Sołectwa Bratkowice Ryszard
Franczyk
• Dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowicach Joanna Różańska
• Dyrektor Przedszkola Krystyna Kubas
• długoletnie Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich Maria Stokłosa, Zuzanna Surowiec, Stefania Ciebiera,
Zofia Piątek, Janina Kawa
• wszystkie Przewodniczące z Kół Gospodyń z gminy oraz Członkinie z naszej gminy.
Podczas uroczystości szefowa Wojewódzkiego Związku Kółek Gospodyń
Wiejskich Stefania Michałek poprosiła
Wójta Gminy o wręczenie przyznanych
przez Zarząd Krajowego Związku Rolników i Organizacji Kółek Rolniczych
Orderów Serca Matkom Wsi dla:
• dwóch Członkiń z KGW z Bratkowic:
Marii Rusin i Danuty Pięta

Maria Nowożeńska

• z KGW z Rudnej Wielkiej Kazimiera
Depa
• z KGW z Woliczki Czesława Lustyk.
Po wręczeniu medali, przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach urzekły wszystkich przepięknym występem, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami i słodyczami.
Krótki program artystyczny przedstawiły również gospodynie spotkania.
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W przeciągu tego okresu kobiety ło również wycieczki turystyczno – kraSpecjalnie na tę uroczystość Krystyna
Zając napisała wiersz „Matka”, który aktywnie włączały się w życie kultural- joznawcze. Współpracowało wówczas ze
został odczytany. Następnie dwa skecze ne, społeczne i gospodarcze wsi. Orga- Spółdzielnią Mleczarską, Zakładami
przedstawiły, rozbawiając zebranych Krystyna Zając i
Emilia Chmaj, zaś w przerwie
między ich występami Maria
Rusin zaśpiewała wzruszającą
piosenkę pt. „Podziękowanie
dla Matki”.
Spotkanie przebiegało w
miłej atmosferze przy występie
Kapeli ze Trzciany pod Kierownictwem Romana Olszowego i przy Fleszach aparatów
Zbigniewa Lisa i Krzysztofa
Plizgi.
Na życzenie Członkiń z
KGW Maria Rusin zaśpiewała jeszcze raz przy akompaniamencie Roman Olszowego Wspólne zdjęcie członkiń KGW i członków OSP Bratkowice (zdjęcie z lat 50.).
starą piosenkę pt. „Harmonista” i zaczęło się wspólne śpienizowały m.in. kursy i pokazy piecze- Drobiarskimi oraz Związkami Hodowwanie i biesiadowanie.
nia, kroju szycia, hafciarstwa, racjonal- ców Zwierząt.
Od kilku lat nasze koło świadczy
Poniżej przedstawiam krótką nego żywienia rodziny. Członkinie koła
liczące
wówczas
ponad
100
kobiet
były
usługi
wypożyczania naczyń i sprzętu na
historię z działalności KGW,
słuchaczkami Uniwersytetu Ludowego wesela i inne uroczystości. Obecnie koło
dziękując wszystkim za pomoc i – Szkoły Zdrowia w zakresie I i II stop- liczy 45 kobiet i dzięki ich zaangażowawspółpracę dla dobra Bratko- nia. Z sentymentem wspominamy nie- niu aktywnie działa na rzecz lokalnej
wic.
żyjącego już pana Zygmunta Pyziaka, społeczności.
byłego dyrektora Szkoły Podstawowej
Z tego miejsca pragnę gorąco podzięW tym roku obchodzimy jubileusz nr 1 w Bratkowicach, pod którego kie- kować Ochotniczej Straży Pożarnej w
60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w runkiem powstał Zespół Ludowy, w Bratkowicach na czele z panem MieczyBratkowicach. Nasze koło powstało w skład którego wchodzili również stra- sławem Leją za wszelką pomoc, której
1948 roku, jednakże wszelka dokumen- żacy z OSP w Bratkowicach. Zespół czę- nam udzielają. Dziękuję panu Adamowi
tacja datowana jest dopiero od 1952 r. sto uświetniał liczne uroczystości, takie Dziedzicowi za życzliwość i wsparcie
Wówczas pierwszą przewodniczącą jak dożynki, Dzień Kobiet, Dzień Senio- dla naszego koła. Podziękowania kierukoła była pani Zuzanna Surowiec. Od ra, a także Dzień Matki. Niejednokrot- ję również na ręce pana Tadeusza Pięty
1962 r. aż do 2007 r. funkcję tę pełniła nie zajmował wysokie miejsca w kon- prezesa Towarzystwa Miłośników Ziepani Maria Stokłosa, a od 2008 r. spra- kursach wojewódzkich i krajowych. mi Bratkowickiej za owocną współprawuję ją ja.
Koło Gospodyń Wiejskich organizowa- cę. Władzom Gminy Świlcza dziękuję
za dostrzeganie i zrozumienie dla naszej działalności. Dziękuję również
wszystkim członkiniom za dotychczasowe zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu dla dobra naszej kobiecej
organizacji.
Dziś obchodzimy także Gminny
Dzień Matki. Jest to szczególny dzień,
w którym możemy się spotkać w tak licznym gronie, gdyż zajęte sprawami rodzinnymi nie znajdujemy czasu na chwilę refleksji na samym sobą, nad naszymi
potrzebami i marzeniami. W tym szczególnym dniu pragnę złożyć także życzenia, wszystkiego najlepszego w życiu
osobistym i rodzinnym wszystkim matkom z okazji ich święta.
Maria Nowożeńska
Przewodnicząca KGW
Członkinie KGW i Kapela Ludowa na dożynkach gminnych w Trzcianie (lata 70.).
w Bratkowicach

Zasłużone matki.

Wdzięczność władz gminy na ręce
zasłużonych przewodniczących KGW.

Gminna uroczystość Dnia Matki
w ramach obchodów 60-lecia
Koła Gospodyń Wiejskich w Bratkowicach
„Droga mamo…”.

Gospodynie
Gminy Świlcza
w gościnnych
Bratkowicach.

Kwiaty dla mam.

Fot. K. Plizga

Fot. K. Plizga

Jubileusz 50-lecia Przedszkola Publicznego
im. Jana Pawła II w Bratkowicach
3.06.2012 r.
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Należy czuwać, aby dobro dziecka było zawsze stawiane na pierwszym miejscu.
/Jan Paweł II/

Przemówienie pani Krystyny Kubas
– dyrektor Przedszkola Publicznego w Bratkowicach wyg³oszone
w dniu 3 czerwca br. podczas uroczystego Jubileuszu.
Dostojni Goście, szanowni pedagodzy,
rodzice i dzieci.
W dzisiejszym dniu nasze przedszkole obchodzi wspaniały jubileusz
50-lecia powstania.
Przez kolejne pokolenia dzieci przychodziły do przedszkola by razem bawić się, zdobywać wiedzę i umiejętności, zawierać pierwsze przyjaźnie, aby
stąd wyruszyć w dalszą drogę.

podlegało Dyrekcji szkoły podst. nr 1.
Usamodzielnienie placówki nastąpiło w 1985 r., funkcję dyrektora objęła Pani Bożena Maksymiak pełniąc ją
do 2002 r. Warunki lokalowe były trudne, ze względu na małe pomieszczenia
sal zajęć, łazienek, szatni, zaplecza socjalnego i kuchennego.
Budynek starego przedszkola przestał istnieć ostatecznie w dn. 10 lutego 2004 r. Pozostał po nim pusty plac,
Dyrektor przedszkola Krystyna Kubas.

Społeczny Komitet Budowy Przedszkola powołano w 1986r, jego przewodniczącym był Pan Józef Kogut.
Prace budowlane rozpoczęły się w
1988r. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy na terenie wsi Bratkowice, festyn
dochodowy na rzecz przedszkola, członkowie OSP w Bratkowicach pracowali
społecznie przy wykopach rowów fundamentowych. Prace budowlane z powodu
braku środków zostały przerywane i
wznawiane. Dopiero w 1998r. przystąpiono do realizacji tak pilnego dla Bratkowic zadania. Wielką zasługę wnieśli
Kolejne jubileusze zawsze przywołują wiele refleksji i wspomnień z dziecięcych lat.
Sięgnijmy do kart historii by przywołać pamięć tych, którzy przedszkole
budowali, w nim pracowali, dbali o wychowanie najmłodszego pokolenia
Bratkowic.
Przedszkole zostało wybudowane w
latach 1903/04. Obiekt ten służył przez
wiele lat jako szkoła podstawowa, początkowo dwuklasowa. Po oddaniu do
użytku budynku nowej szkoły podst. nr
1, wyremontowano go i oddano ponownie na cele oświatowe tj. 6 mieszkań
dla nauczycieli i pomieszczenia dla jednooddziałowego przedszkola. Uruchomiono go we wrześniu 1962 r. Kierowniczką została Pani Zofia Wiśniewska,
a w latach 1965-1967 funkcję tę pełniła Pani Eleonora Falendysz.
W 1967 r. utworzono dwuoddziałowe przedszkole, którego kierowniczką została Zofia Pustelak.
W latach 1978 do 1985 przedszkole

przywołując u wielu Bratkowiczan refleksje i wspomnienia z lat dziecięcych.
W 2003 r. rozpoczął się kolejny rozdział w historii nowego przedszkola.

tu Wójtowie gminy – nieżyjący Marian
Wójcik, a następnie Wojciech Wdowik z
zastępcą Ryszardem Chmajem.
Z prawdziwym rozmachem prace
budowlane rozpoczęły się w 2001 r. Od

14

1 września 2002 r. funkcję dyrektora objęła Krystyna Kubas. Pełnię ją do chwili obecnej.
Nowe przedszkole otwarto uroczyście 29 czerwca 2003r., a od 1 września
rozpoczęło w nim nowy rok szkolny
100 przedszkolaków. Pragnieniem
wszystkich było by Patronem Przedszkola został największy z Polaków,
Papież – Jan Paweł II. Uroczystość
nadania imienia miała miejsce
30.05.2004r.
W obecności całej społeczności
przedszkolnej, mieszkańców Bratkowic i zaproszonych gości nasze przedszkole otrzymało imię Jana Pawła II.
Jesteśmy dumni, że Jan Paweł II
jest patronem naszego przedszkola, że
jego postać widnieje na naszym sztandarze.
Nasz Patron przypomina, że dzieci
są nadzieją rodziny i społeczeństwa,
„nadzieją, która rozkwita wciąż na
nowo, projektem, który nieustannie się
urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.
Błogosławiony Jan Paweł II niestrudzenie apelował: „Należy czuwać, aby
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dobro dziecka było zawsze stawiane na
pierwszym miejscu.”
Bratkowice wzbogaciły się o nową
placówkę oświatową, piękny budynek
przedszkola. Warunków pracy, zabawy
nie da się porównać z panującymi w byłym przedszkolu. Wiele lat czekaliśmy
na tak piękny i funkcjonalny obiekt.
W obecnej chwili ze względu na potrzeby rodziców wzrosła liczba oddziałów z 4-6 z liczbą 150 dzieci. Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną: sale zajęć z łazienkami dla dzieci, jadalnię,
szatnie, salę do zajęć rewalidacyjnych i
ruchowych, Salę Patrona wykonana
przez Pana Władysława Kwoczyńskiego. Dysponujemy dużym, bezpiecznym
ogrodem, na którym dzieci chętnie spędzają czas.
Praca z dziećmi daje radość. Wspólnie troszczymy się o dobrą pracę. Organizujemy otoczenie dziecka tak, aby
w sposób naturalny i samodzielny przyswajało wiedze o świecie, poznawało
życie i wartościowało otoczenie.
Dzisiejsza uroczystość jest dla nas
przede wszystkim promocja i wyróżnieniem Gminy za trud i wkład ponie-

siony dla stworzenia bardzo dobrych
warunków edukacyjnych najmłodszym
mieszkańcom Bratkowic i innych miejscowości.
Składamy serdeczne podziękowania ks. Prałatowi Józefowi Trzeciakowi i ks. Proboszczowi Józefowi Książek za wygłoszone do nas słowo w czasie Mszy św., Wójtowi Gminy Świlcza
dr inż. Wojciechowi Wdowikowi za tak
dobre warunki pracy, zabawy, nauki
dla nas i naszych przedszkolaków, dr
Lesławowi Lassocie za zorganizowanie zawodów sportowych dla naszych
dzieci. Dziękujemy budowniczym
przedszkola, emerytom, którzy wnieśli swój wkład i serce w prace na rzecz
dzieci, wszystkim sponsorom, którzy
przyczynili się do uświetnienia naszej
uroczystości, rodzicom przedszkolaków wraz z przewodniczącym Rady
Rodziców Arturem Chmajem za nieocenioną pomoc, wsparcie finansowe
i rzeczowe.
Możemy z dumą powiedzieć, że
przedszkole tętni życiem słychać w nim
gwar i śmiechy, bo „Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się cały świat”.
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Symbol
n ie tylko
od œwiêta

Rok 1989 przyniósł w naszej ojczyźnie wiele zmian. Wielu z nas chętnie zaczęło wyrażać swoje przywiązanie do wartości jaką jest patriotyzm. Jednym z przejawów tego stało się
eksponowanie na naszych domach biało-czerwonych flag.
Dzieje się tak podczas świąt narodowych takich jak: rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada, po czym symbole te wędrują znów na
jakiś czas najczęściej do głębokich szuflad.
Inaczej jest w przypadku Państwa Rozalii i Emila Bieleckich, którzy od roku 2008 zamieszkali w Bratkowicach na
Piaskach. Na ich domu biało-czerwony, narodowy symbol,
powiewa dumnie przez okrągły rok.
Poznali się przed wieloma laty uczęszczając razem do klasy
o profilu matematyczno-przyrodniczym II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
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prawie 25 lat. Zanim jednak opuścili na ćwierć wieku Polskę,
Pan Emil, inżynier budownictwa osiem lat spędził na Śląsku,
gdzie Ukończył Politechnikę Gliwicką na kierunku Budownictwo Wodno-Sanitarne. Przez dwa lata pracował na uczelni
jako laborant w Katedrze Budownictwa Żelbetowego. Później w przedsiębiorstwie Hydrobudowa, a pod jego kierownictwem powstawały m.in. takie budowle jak: zapory wodne
w Rzeszowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rybniku czy Besku.
Pasjonował się sportem. W Rzeszowie działał w klubie
Resovii, na Śląsku zaś, w czasie studiów w GKS Gliwice,
gdzie przez dwa lata w rozgrywkach międzywydziałowych grał
m.in.z takimi późniejszymi sławami polskiej piłki nożnej jak:
Jerzy Musiałek czy Hubert Kostka. Włodzimierz Lubański
grał wtedy w trampkarzach – wspomina Pan Emil.
Pani Rozalia wiele lat pracy poświęciła rzeszowskiej oświacie. Pełniła funkcję kierownika administracyjnego Szkoły nr
8 i 22 w Rzeszowie, pracowała w Wydziale Oświaty oraz w
Wyższej Szkole Inżynierskiej, a później Politechnice Rzeszowskiej.
Realizowała swoje ówczesne pasje tańcząc w klubie Tańca Towarzyskiego w Rzeszowie i występując w Zespole Wojska Polskiego.
Podczas rozmowy, zaciekawieni, słuchaliśmy Państwa
Bieleckich, którzy dzielili się z nami opowieściami i refleksjami na temat minionego czasu. Nas wciąż jednak interesował temat powiewającej, na ich domu, nie tylko od święta –
biało-czerwonej flagi.
Tradycja wywieszania flagi to już u nas jakiś rodzaj przyzwyczajenia – mówi pan Emil – my, Polacy nie mieliśmy i wciąż
nie mamy takiego przywiązania do tej symboliki, bo zawsze
byliśmy „nie swoi” . Zabory, hitleryzm, czasy stalinowskie, komunizm... Była raczej skłonność, by flag nie wieszać, bo ten był
wtedy bohaterem, kto nie podkreślał przywiązania do patriotyzmu, do polskości. Świetnie pamiętam czasy „utrwalania władzy ludowej”. To stąd wywodziła się niechęć do flagi polskiej.
Kto ją wtedy nadmiernie eksponował był niemile postrzegany
nawet wśród sąsiadów. Jak chciał się ktoś podlizać ówczesnej
władzy, to wywieszał flagę na 1-go Maja, a już następnego dnia
ją zdejmował, żeby Boże obraniaj nie pozostała na 3-go Maja,
bo to już było „trefne” święto. Nawet kary były za to. Nie rozumiałem dlaczego, przecież nasza tradycja 3-majowa nie była
związana z komunizmem. No ale było to święto kościelne, i
gdy zaśpiewano „Witaj majowa jutrzenko”, to zaraz powodowało to lęk u ówczesnej władzy.

Państwo Rozalia i Emil podczas jednej z rodzinnych uroczystości w
Chicago.

Ci rodowici Rzeszowianie w roku 1984 wyemigrowali do
Stanów Zjednoczonych, gdzie w centrum Chicago spędzili

Pamiątkowe zdjęcie.
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ba. Nie ma jedności. Ta starsza generacja emigrantów trzymała się mocno. Jechali tam za chlebem, nie znali języka.
Często nie umieli czytać i pisać. Mało Polaków zaznaczyło
tam swoją obecność, w przeciwieństwie do Niemców czy Irlandczyków, którzy robili spektakularne czasem kariery.
Jak to się stało, że po powrocie ze Stanów właśnie Bratkowice wybrali Państwo na swoje „miejsce na ziemi”?
Proszę sobie wyobrazić – mówi pani Rozalia – że w roku
2007 przyleciałam tak po prostu, na urlop do Polski. Było 15
sierpnia, święto MB Zielnej. Chcąc odwiedzić moją koleżankę, z którą przed laty pracowałam, a która mieszka w Czarnej Sędziszowskiej przejeżdżałam przez Bratkowice. Jadąc zauważyłam wywieszkę „Dom do sprzedania”. Zanotowałam
numer kontaktowy. Później sprawy potoczyły się już szybko.
Wszyscy w rodzinie do dziś uśmiechając się mówią, że będąc
na urlopie, pod nieobecność męża, w dwóch tygodniach potrafiłam kupić dom.

Wyrazy wdzięczności.

Co państwa skłoniło do powrotu i czy po tylu latach życia w
innym świecie trudno było się przyzwyczaić do życia tutaj
w Bratkowicach?
Przyjeżdżaliśmy w ciągu tych lat na urlopy i widzieliśmy
jak np. nasz Rzeszów wypiękniał. Jesteśmy tym faktem zachwyceni. Jest się czym pochwalić. Mnie ciągnęło do Polski i
ja jak Cygan przyzwyczaiłam się stosunkowo szybko, mąż jednak nie miał ochoty na powrót i po dzień dzisiejszy pozostaje
w nim jakieś „ale”. Pan Bóg jak chce człowieka skarać, to
mu rozum odbiera – mówi żartobliwie pan Emil i dodaje –
żona załatwia wszystko w instytucjach i urzędach, bo mnie
nie starcza cierpliwości. Drażni mnie ta przesadna ilość formalności niezbędna w załatwieniu najprostszych spraw, co w
Stanach jest nie do pomyślenia. Tam załatwia się sprawy od
ręki, a u nas wciąż urzędnik jest najważniejszy. Dlatego życie
jest tam bez porównania prostsze, łatwiejsze. Wszelkie sprawy takie jak np. wyrobienie prawa jazdy, pozwolenie na łowienie ryb, polowanie, zakup mebli czy samochodu załatwia się
bez jakichkolwiek zaświadczeń i oświadczeń. Posiadając dokument, na którym widnieje numer /odpowiednik naszego
PESEL/ można załatwić wszystko.

Spędziliśmy prawie 25 lat w Stanach Zjednoczonych i tam
bardzo uroczyście obchodzi się święto flagi narodowej – dodaje pani Rozalia. W centrum Chicago, na naszym domu,
który nawiasem mówiąc tak się złożyło, że poświęcał nam
podczas pobytu w Ameryce ordynariusz rzeszowski, ks. bp.
Kazimierz Górny, powiewały dwie flagi: polska i amerykańska.
Amerykanie są bardzo przywiązani
do symboli. Jak ktoś chce im dopiec,
uderzyć w czuły punkt, to znieważając
flagę wymierza im największy policzek.
Każdy naród, nacja ma tam swoje święto. My Polacy też. Ponieważ człowiek
tęskni bardzo za ojczyzną, to bardzo
przestrzegaliśmy i szanowaliśmy to święto. Polacy tam są wtedy ze sobą razem,
solidarni. Flagi powiewają na samochodach, na domach, urzędach. Weszło
nam to w nawyk. Gdy wróciliśmy do
Polski cieszyło nas to, że tutaj też ten
ważny symbol zaczyna być należycie
eksponowany. Jeżeli chodzi o więź tam
miedzy Polakami, to bywa różnie. Nasze wady narodowe dochodząc do głosu, czasem tę więź wyraźnie osłabiają.
Jak widzimy zagrożenie, to się razem
trzymamy. Tacy jesteśmy. Polonia też nie
za bardzo się tam wybiła. Jest raczej słaTaaaka ryba. W Ameryce lepiej biorą!
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Jak państwo postrzegają Bratkowice?
Jest tu w miarę cicho i spokojnie. Widzimy jednak wiele
rzeczy jakby rozpoczętych i niedokończonych. Np. park. Szkoda. Czasem mamy wrażenie, że Bratkowice w Gminie Świlcza traktowane są jakby „po macoszemu”. Miejscowość uboga jest też w wodę. Nie ma możliwości wędkowania, stoi więc
w domu bezużytecznie kilka wędek. Poza tym przeraziła mnie
ta cała buchalteria i obostrzenia wokół wędkowania. Musiałbym chyba zatrudnić sekretarkę, która skrupulatnie wypełniałaby rejestr połowu ryb i pilnowałaby wszelkich zapisów w
karcie wędkarskiej po to bym od czasu do czasu mógł „zamoczyć kija”. Przez to wszystko wędkarstwo pozbawione jest
uroku. Tak więc najczęściej jednym z miejsc, do którego się
udajemy jest droga do kościoła i z powrotem.
Państwo Bieleccy w Chicago pozostawili dwoje dzieci, dla
których Polska będzie zawsze drugą ojczyzną – syna i córkę,
a także 14-letniego wnuka Eryka, który co roku odwiedza
swoich dziadków w Bratkowicach. Podczas tegorocznej wizyty z pewnością w rozmowach będą wracać do jego sukcesów odnoszonych w szkole filmowej i podczas turniejów tańca towarzyskiego, a wieczorami Eryk zagra im na pianinie.
Jego obecność, choć krótka wypełnia dom Państwa Bieleckich radością. Są dumni z wnuka, który pomimo tego, że urodził się w Chicago, świetnie mówi po polsku. Zawdzięcza to
m.in. swoim dziadkom, przed domem których powita go jak
co roku powiewająca biało-czerwona flaga.

Wnuk Eryk jest prawdziwym powodem do dumy.

Halina Zawisza
Dariusz Jamuła

PIKNIK Z „JEDYNK¥”
Już po raz kolejny, w tym roku w dniu 27
maja rodzice, nauczyciele i cała społeczność
szkolna Zespołu Szkół w Bratkowicach zorganizowała wspaniałą, plenerową imprezę
– Piknik Rodzinny z „Jedynką”.
Tym razem skorzystaliśmy z gościnności pięknego
obiektu jakim jest bratkowicki stadion, który nie tylko pełni rolę obiektu sportowego ale także scena plenerowa i
zaplecze umożliwiają organizację imprez o charakterze
piknikowym. Impreza rozpoczęła się o godz. 14.00 występami naszych uczniów.
Swoje talenty wokalno-aktorskie prezentowali zarówno uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej jak również gimnazjaliści. Na scenie wystąpił także absolwent naszej szkoły wraz ze swoim zespołem muzycznym Radek
Klesyk.
Nie zabrakło atrakcji dla dzieciaków. Dla bardziej odważnych czekały emocje turlania w plastikowej kuli czyli
zorbing. Jak na piknik przystało – zarówno w organizacji
przedsięwzięcia, jak też i jego przebiegu – czynny udział
brali rodzice.
Pyszne gofry, zapiekanki, kiełbaski i inne przysmaki

tradycyjnej plenerowej kuchni budziły zachwyt smakoszy.
Słodkie, kolorowe wypieki zachwycały podniebienia „łasuchów”.
Atrakcją była „Mała loteria fantowa – wesoła jedynka”,
na której chętni mogli spróbować swego szczęścia, a na
każdego uczestnika czekała miła niespodzianka. Wielkie
emocje budził finał z dodatkowymi nagrodami.
W wesołych korowodach najpierw przy muzyce zespołu Pro Dance bawiły się dzieciaki, a później młodzież i
starsi.
Impreza piknikowa to wspaniała forma integracji i rodziców, i całej społeczności szkolnej. To także okazja zaprezentowania dorobku artystycznego szkoły.
Ogromne podziękowania w imieniu swoim, nauczycieli i uczniów składam na ręce przewodniczącego Rady Rodziców pana Artura Chmaja oraz za-cy przewodniczącego
pani Marzeny Daniel. Ich trud, a także duże zaangażowanie wszystkichrodziców i pracowników szkoły sprawiły,
że niedzielne popołudnie można było spędzić w miłej, rodzinnej atmosferze.
Wszystkim ludziom dobrej woli i darczyńcom składam
serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie.
Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na doposażenie i wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły.
Joanna Różańska
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Piknikowo i rodzinnie
Rada Rodziców wraz z Gronem Pedagogicznym Zespołu Szkół w Bratkowicach po raz kolejny umiejętnie połączyła przyjemne z pożytecznym. Bratkowice, 27.05.2012 r.

Fot. K. Plizga
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Dzieñ Dziecka

bez rutyny
W dniu 31 maja z okazji
Dnia Dziecka Szkoła Podstawowa nr 2 wybrała się
do parku linowego „Linoskoczek”. W wycieczce brały udział klasy 4-6. Wyruszyliśmy autokarem o godz.
9.00 a na miejsce dotarliśmy około 10.30.

czątku wszyscy się trochę bali i starali
się chodzić po dwoje, lecz później strach
znikł i bawiliśmy się świetnie. Większość korzystała z trasy zielonej, ale po
jakimś czasie zrobiły się niesamowite
kolejki, gdyż na jedną przeszkodę mogło wejść tylko dwie osoby. Dlatego pa-

nie kazały klasie szóstej przejść na trudniejszą trasę czerwoną. Jednak na tej trasie nawet tym najodważniejszym puściły nerwy i musieli być ściągani na linie
asekuracyjnej. To była niezła próba na
sprawdzenie, czy ma się silne nerwy, a
cała wspinaczka wymagał trochę cier-

Ogólnie w parku znajdowały się 4
trasy, z czego my korzystaliśmy z trzech:
brązowej, czerwonej i zielonej na których było 44 przeszkody. Mieliśmy także do dyspozycji ściankę wspinaczkową
oraz plac zabaw. Przed wejściem na tory
instruktor pokazał nam, jak obsługiwać
sprzęt potrzebny do wspinaczki. Na popliwości. Przyznam szczerze, że dość
śmiesznie to wyglądało, lecz dla ściąganych nie było to wcale zabawne, ale to
była heca, bo ściągani byli chłopcy, którzy się ogromnie przed wspinaczką przechwalali swoimi możliwościami.
Po wspinaczce odbyło się ognisko,
na którym wszyscy smażyli kiełbaski.
Atmosfera była naprawdę świetna. Byliśmy bardzo zadowoleni i weseli. To był
naprawdę miło i aktywnie spędzony
dzień. Cudownie jest czasami oderwać
się od szkolnej rutyny.
Agata Bogdan
Uczennica klasy 6
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DZIEÑ
DZIECKA
w Leœnej Woli
Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie, lecz nie we
wszystkich krajach w tym samym dniu i
w ten sam sposób. Różnice wynikają
przede wszystkim z tradycji narodowych
i religijnych danego obszaru kulturowego. W Polsce oraz w krajach byłego bloku socjalistycznego, święto dzieci obchodzone jest 1 VI.
Dzień Dziecka został wprowadzony
w 1952 r., a jego inicjatorem była organizacja „The International Union for
Protection of Childhood” działająca na
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na całym świecie. W 1953 r. Do
obchodów tego święta przyłączyła się
ONZ i w wielu krajach święto to przypada na dzień 20 XI (obchodzone jako
Dzień Praw Dziecka), w dniu upamiętniającym uchwalenie Deklaracji Praw
Dziecka w 1951 r.

Są kraje, w których dzień ten obchodzi się w sposób szczególny, nie tylko
bawiąc się, ale też nawiązując do i hołdując wielowiekowej tradycji. Przykładowo
Dzień Dziecka we Francji i we Włoszech
to równocześnie Dzień Rodziny obchodzony 6 I w nawiązaniu do Święta trzech
Króli, którzy przybyli do stajenki i złożyli dary maleńkiemu Jezusowi.
Nam Polakom, święto kojarzy się
zwykle z luźniejszym dniem w szkole
jak również z całą masą prezentów. To
czas radosnej, beztroskiej zabawy, kojarzonej wszędzie i bez wyjątku z przywilejem młodego wieku. Tego dnia reprezentacje dzieci i młodzieży naszego kraju
zasiadają np. w polskim Parlamencie.
Wiele polskich szkół i przedszkoli stara się, aby ten dzień dzieci i młodzież
spędzili oryginalnie i wyjątkowo. Tak też
było w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach. W tym roku szkolnym została zmieniona formuła obchodów tego
święta. W latach ubiegłych dzień ten
połączony był z Dniem sportu Szkolnego. Były to zazwyczaj rozgrywki sportowe, współzawodnictwo pomiędzy klasami oraz słodki poczęstunek dla dzieci.

Tegoroczny Dzień Dziecka dzieci i młodzież naszej szkoły spędziły na wyjeździe. Klasy IV – VI wyjechały 31 V do
Rzeszowa do Parku Linowego mieszczącego się na ulicy Rodzinnej, o czym
pisze dalej jedna z naszych uczennic, zaś
klasy 0 – III wraz ze swoimi wychowawczyniami spędziły ten dzień w Stadninie Koni – Leśna Wola k. Głogowa Małopolskiego. Obie te wycieczki sfinansowała Rada Rodziców. Chociaż pogoda na początku nie dopisywała, jednak
wszystkie przewidziane atrakcje odbyły
się. Najpierw dzieci zwiedziły stadninę
koni i dowiedziały się wielu ciekawostek o ich hodowli, następnie doświadczyły jazdy na koniku huculskim. Po zjedzeniu kiełbasek z grilla dzieci grupami udały się na przejażdżkę bryczką po
terenie stadniny. Jazda na koniu i przejażdżka bryczką były dla dzieci wielka
frajdą i przyjemnym doświadczeniem.
Na terenie stadniny w Leśnej Woli miały możliwość gry w piłkę czy skakania
na skakankach. Do domów wróciły radosne, zadowolone, pełne wrażeń i nowych doświadczeń.
Władysława Jucha

Aktywna wiosna w bibliotece
Biblioteka Publiczna w Bratkowicach, jako filia GBP w Świlczy z/s w
Trzcianie (biblioteki wiodącej w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek)
uczestniczyła w dniu 19.04.2012 r. w
zainicjowanym przez Bibliotekę
Gminną pierwszym spotkaniu na rzecz
partnerstwa lokalnego. Na spotkanie
został zaproszony Wójt Gminy Świlcza
Wojciech Wdowik, Przewodniczący
Rady Gminy Krzysztof Ciszewski, Przewodnicząca Komisji Kultury Agata
Wójcik – Mendelowska, Dyrektorzy

Szkół i Przedszkoli, Prezesi Towarzystwa Miłośników Wsi, Proboszcz parafii Trzciana ks. Janusz Winiarski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Adam Majka, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce
Małgorzata Świderska, Sołtys wsi Mrowla Zbigniew Pasterz, animatorka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL – Agnieszka Krzemień oraz przyjaciele bibliotek. Spotkanie odbyło się
w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Trzcianie, wzięło w nim udział 22 osoby. Ideą tego
spotkania było
zawiązanie lokalnego partnerstwa, po
przez które
chcemy aktywizować i integrować młode
pokolenie,
kształtować nawyki aktywnego uczestnictwa w kulturze
u mieszkańców, rozszerzać
Klasa 2 Szkoły Podstawowej podczas wizyt z okazji tygodnia biblioteka.

ofertę usług edukacyjnych i kulturalnych
(dla indywidualnych osób i małych
grup), rozpowszechniać kulturę naszego środowiska oraz promować naszą
gminę swoim zaangażowaniem i swoją
pracą. Efektem końcowym spotkania
była dyskusja wokół proponowanych
działań, które przedstawiła biblioteka.
Uczestnicy na następnym spotkaniu
przedstawią nam swoje propozycje i wierząc że „razem można więcej” wspólnie
wybierzemy cel działania i postępowania.
Natomiast w maju obchodzimy corocznie Dzień Bibliotekarza, który połączony jest z Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek. W 2012 r. przypadał
on na okres 8-15 maja, hasło tegorocznego Tygodnia nawiązywało do święta
piłkarskiego, które ma miejsce w naszym
kraju czyli EURO 2012, a brzmiało
„Biblioteka ciągle w grze”. W ramach
tego tygodnia od 7 do 10 maja w Bibliotekach Publicznych naszej gminy odbywały się między innymi spotkania z sympatycznym pieskiem Reksiem. To główny bohater polskiego serialu animowanego pt. Reksio, stworzony przez jednego z reżyserów Studia Filmów Rysun-
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Reksio w bibliotece.

kowych w Bielsku-Białej Lechosława
Marszałka.
7 maja gościł on w Filii Bibliotecznej
w Bratkowicach. W ciągu całego dnia w
spotkaniu uczestniczyły wszystkie grupy
z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach wraz wychowawcami oraz opiekunami. Był czas na pamiątkowe zdjęcia
oraz słodkie niespodzianki. Dzieci otrzymały od Reksia kolorowanki oraz zakładki do książek, wysłuchały bajeczek o przygodach Reksia oraz obejrzały króciutkie
animowane historyjki. W ramach wspomnianego tygodnia Bibliotekę odwiedziła również klasa II Zespołu Szkół w Brat-
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Spotkanie na rzecz partnerstwa lokalnego.

kowicach wraz z wychowawczynią Panią
Bogusławą Marek, na spotkanie dla dzieci przygotowane zostały zagadki i ciekawostki z życia Ch.H. Andersena i świata
jego baśni, na zakończenie wspólnie przypomnieliśmy sobie zasady korzystania z
biblioteki. Z okazji święta bibliotek
otrzymaliśmy od naszych małych gości
laurki i życzenia, które ozdabiają nam
pięknie wejście i przypominają o miłym
spotkaniu.
Biblioteka nasza zorganizowała również w miesiącu maju kiermasz książek
i pamiątek pierwszokomunijnych, który cieszył się dużym zainteresowaniem

Wyruszyæ w procesji...
Nabo¿eñstwo Fatimskie,
5.05.2012 r.
Tradycyjnie już w pierwszą sobotę
miesiąca maja odbyło się pierwsze z pięciu na przestrzeni roku Nabożeństwo
Fatimskie. Po Maszy św. wieczornej jego
uczestnicy wyruszyli procesyjnie do „Leśnego Sanktuarium”.
To szczególne miejsce w głębi lasu,
gdzie usytuowany jest Krzyż Milenijny i
figura Matki Bożej, pięknie wkomponowało się w przestrzeń sakralną naszej miejscowości, którą tworzą właśnie m.in. krzyże i liczne kapliczki przydrożne. Tym razem w procesji licznie wzięły udział dzieci klas drugich, które za tydzień miały
przystąpić do I Komunii Świętej oraz młodzież gimnazjalna przygotowująca się do
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Podczas nabożeństwa dzieciom klas
drugich uroczyście zostały wręczone
modlitewniki.
W trakcie procesji odmawiano różaniec, śpiewano pieśni i litanię do
NMP.

Bo¿e Cia³o, 7.06.2012 r.
Jak co roku w eucharystycznej procesji do czterech ołtarzy uczestniczyło
wielu wiernych. Obraz małych dziewczynek w bieli rozsypujących kwiaty na
drogę, po której przechodzi kapłan z
Najświętszym Sakramentem, od wieków
wzrusza, wciąż przypominając nam:
Zróbcie Mu miejsce,
Pan idzie z Nieba pod postaciami ukryty
chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi...
W tym roku udaliśmy się procesyjnie w kierunku wschodnim i zachodnim.

Odpust parafialny,
24.06.2012 r.
O św. Janie Chrzcicielu, patronie
również naszej bartkowickiej parafii,
podczas niedzielnej audiencji generalnej na Placu Św. Piotra w Rzymie
24czerwca br. Ojciec Święty Benedykt
XVI powiedział m.in.:
Już od matczynego łona, św. Jan jest

wśród czytelników i nie tylko. Za prowizję uzyskaną ze sprzedaży zostały zakupione książki, które wzbogaciły nasz
księgozbiór, bo mimo różnych dodatkowych działań, które prowadzimy i
przez które staramy się uatrakcyjnić
naszą ofertę nie zapominamy o naszej
podstawowej funkcji i zadaniu czyli gromadzeniu i wypożyczaniu. Jednocześnie
przypominamy iż biblioteka w miesiącach wakacyjnych również funkcjonuje
i oferuje ciekawe pozycje wydawnicze
do sięgnięcia po które zachęcamy i do
naszej wypożyczalni zapraszamy.
Lidia Bułatek

poprzednikiem Jezusa: jego cudowne poczęcie jest zapowiadane przez Anioła Maryi,
jako znak, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37), na sześć miesięcy przed
wielkim cudem, który daje nam zbawienie,
zjednoczenie Boga z człowiekiem przez działanie Ducha Świętego. Cztery Ewangelie
podkreślają wielkie znaczenie postaci Jana
Chrzciciela, jako proroka, który zamyka Stary Testament i zaczyna Nowy, wskazując na
Jezusa z Nazaretu, jako Mesjasza, Pomazańca Pańskiego. Faktycznie sam Jezus będzie mówił o Janie używając tych określeń:
„On jest tym, o którym napisano: Oto Ja
posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci
przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam
wam: Między narodzonymi z niewiast nie
powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz
najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on” (Mt 11,10-11).
Wierni zebrani w naszej świątyni
podczas Odpustowej Sumy mogli wysłuchać kazania ks. Kazimierza Kawy,
proboszcza parafii w Nowej Sarzynie,
który podkreślił konieczność dokonywania w życiu radykalnych wyborów w
imię Chrystusa i Prawdy, tak jak robił
to nasz patron, św. Jan Chrzciciel.
Po Mszy św. udaliśmy się z modlitwą
i śpiewem w uroczystej procesji wokół
naszego kościoła.
Redakcja
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Święty patronie nasz
uproś nam wiary męstwo!...

Odpust
parafialny
Bratkowice, 24.06.2012 r.

Procesja.

Liturgia.

Oblegane kramy, czyli... kolorowe jarmarki...

Fot. K. Plizga
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Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Uro czystoœæ
Pierwszej
Komun ii
Œwiêtej
Bratkowice, 13 maja 2012 r.
Na zakończenie uroczystej
Mszy św. Pierwszokomunijnej
dzieci głośno zaśpiewały:

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Panie Jezu
zabierzemy Cię do domu
Panie Jezu
nie oddamy Cię nikomu
Dniem i nocą
Panie Jezu będziesz z nami
Bo gorąco
Panie Jezu Cię kochamy

Razem z Tobą
będzie z nami Twoja Mama
Żeby nasza już nie była
nigdy sama
Święty Józef
tatusiowi dopomoże
I grzeczniejsze będą dzieci
z Tobą Boże

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3.
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Bierzmowanie
Bądźcie radośni, dokonujcie w życiu mądrych wyborów, kochajcie ojczyznę... powiedział do młodzieży gimnazjalnej Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny udzielający jej Sakramentu Dojrzałości
Chrześcijańskiej w dniu 26 maja br.

Duch wieje
kędy chce…

Fot. K. Plizga
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Wycieczka do Warszawy
z programu „O¿ywiæ pola”
27 kwietnia 2012 r. najaktywniejsi uczniowie naszej szkoły, działający na przestrzeni ostatnich kilku lat w Ogólnopolskim Programie Aktywnej Edukacji Ekologicznej „Ożywić pola”, wzięli
udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy. Pomysłodawcą i
sponsorem wyjazdu był Pan Wójt Wojciech Wdowik, który jest
od dwóch lat gminnym koordynatorem programu.
Wczesnym rankiem dwudziestu
młodych ekologów z naszej szkoły,
wspólnie z Panią Dyrektor Joanną Różańską, Panią Wicedyrektor Bożeną

rzeć stoiska wystawowe z wszelkimi akcesoriami myśliwskimi, uczestniczyć w
pokazie sokolniczym i wystawie ptaków
drapieżnych, a także spotkać się z koor-

Zwierzyńską-Kret, szkolnym koordynatorem akcji „Ożywić pola”, Panią
Agnieszką Lewieniec oraz grupą
uczniów z Trzciany, wyruszyło na podbój naszej stolicy. Po kilkugodzinnej jeździe dotarliśmy do Warszawy na Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo 2012,
których celem jest promocja i popularyzacja łowiectwa. Mieliśmy okazję obej-

dynatorem krajowym akcji „Ożywić
pola, redaktorem
czasopisma „Łowiec
Polski”, Mirosławem Głogowskim.
Kolejnym punktem zwiedzania stolicy były Łazienki Królewskie i znajdujące

się tam Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Przed muzeum zostaliśmy powitani
przez Zespół Sygnalistów „Echo”, który
po krótkim koncercie zagrał sygnał do
rozpoczęcia obiadu. Po posiłku nadszedł
czas na prawdziwą ucztę łowiecką, bowiem pan Paweł Biliński zaprezentował
sposoby wabienia i naśladowania odgłosów ptaków i zwierzyny łownej. Następnie podziwialiśmy kilka sal muzealnych,
nazwanych tematycznie „Las i ptaki”,
„W polu i kniei”, „Oko w oko – czyli
spotkanie z egzotycznymi zwierzętami
dalekich krain”, „Polski salon myśliwski” oraz Powozownię. Licznie zgromadzone eksponaty myśliwskie wzbudziły
duże zainteresowanie i ciekawość wśród
uczestników wycieczki.
W drodze powrotnej podziwialiśmy
osobliwości Kazimierza nad Wisłą. Spacer wzdłuż Wisły, na tle zachodzącego
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słońca robił duże wrażenie. Na słynnym
rynku miasta, jak to na wycieczkach
bywa, nadszedł czas na lody i pizzę oraz
słynnego „kazimierzowskiego koguta”.
Oczywiście Urząd Gminy w Świlczy
pokrył wszelkie rachunki naszej eskapady. Dziękujemy serdecznie!
Nieco zmęczeni, ale pełni niezapomnianych wrażeń, pięknych przeżyć i
cennych doświadczeń, dotarliśmy późnym wieczorem do Bratkowic.
Agnieszka Lewieniec

Osada Myœliwska Ko³a
£owieckiego „Jednoœæ”
w Bratkowicach – Bugaj

W piękny słoneczny popołudniowy
dzień 31 maja 2012 roku w Osadzie
Myśliwskiej Koła Łowieckiego „Jedność” w Bratkowicach – Bugaj, odbyło
się spotkanie podsumowujące pierwszy
etap działań w ramach Ogólnopolskiego Programu „Ożywić pola. ROK
KACZKI”. Pomysłodawcą i inicjatorem spotkania był Wójt Gminy Świlcza Pan Wojciech Wdowik, który jest
zarazem gminnym koordynatorem
prowadzonej akcji.
Na zaproszenie Pana Wójta przybył
redaktor naczelny czasopisma „Łowiec
Polski” Pan Mirosław Głogowski – koordynator krajowy akcji „Ożywić pola”
wraz przedstawicielem komitetu redakcyjnego wyżej wymienionego czasopisma Bogusław Bronowski.
W spotkaniu nie mogło zabraknąć
myśliwych, leśników współpracujących ze szkołami w Bratkowicach,
Trzcianie, Rudnej Wielkiej, które podejmują działania na rzecz środowiska
przyrodniczego.
Nasza szkoła reprezentowana była
przez koordynatorów Panią Dyrektor
Joannę Różańską, panią Agnieszkę Le-

wieniec i Elżbietę Bąk. Nie mogło zabraknąć uczniów, którzy bezpośrednio
angażują się w program „Ożywić pola”.
Głównym celem spotkania było
przedstawienie dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach programu
„Ożywić pola. Rok Kaczki”. Prezentacje multimedialne przedstawiane przez

poszczególne szkoły były bardzo ciekawe. Pani Agnieszka Lewieniec opowiedziała o lekcjach przyrody, na których
opisywano życie i zwyczaje kaczek, o
obserwacji ich zachowania w środowisku naturalnym, organizowanym sadzeniu i sprzątaniu lasu.
Motyw kaczki wykorzystano w
szkolnym konkursie plastycznym pod
tytułem „Tropem kaczki”.
Na zakończenie prezentacji, na pamiątkę wspólnego spotkania Pani dyrektor wraz z koordynatorami wręczyła gospodarzowi obiektu, pracę plastyczną, która zdobyła pierwsze miejsce w wyżej wymienionym konkursie,
ozdobi ona pomieszczenia domu myśliwskiego. Wspólna fotografia była
uwiecznienie wspaniałego i pouczającego spotkania.

Nasza szkoła w programie „Ożywić
pola” bierze udział już po raz siódmy i
za każdym razem odnosi znaczące sukcesy, zajmując medalowe miejsca. Zaangażowanie koordynatorów jak i dzieci zostało wielokrotnie zauważone i nagrodzone przez organizatorów akcji.
Elżbieta Bąk
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DZIEÑ ZIEMI
I PROMOCJA
ZDROWEJ ¯YWNOŒCI
25.04.2012 r. po raz kolejny w SP 3 w Bratkowicach był obchodzony Dzień Ziemi.
Uczniowie klasy IV przygotowali z tej okazji apel, na który złożyły się wiersze i piosenki o tematyce ekologicznej.
W tym roku tematyka apelu poświęcona była Ziemi jako
planecie, która jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju a jej losy to także nasze losy, – jeżeli Ziemia zostanie
zniszczona to również ludzie nie będą mieli szansy na normalne życie.
Na apelu została podsumowana akcja zbierania zużytych baterii. Uczniowie przez cały rok przynosili do szkoły zużyte baterie – odpady bardzo niebezpieczne dla środowiska. Zostaną one przekazane do utylizacji. Ilość zebranych baterii świadczy o dużej świadomości ekologicznej zarówno uczniów jak i ich rodziców.
Obchody Dnia Ziemi to również dobry moment na propagowanie zdrowej żywności i zdrowego stylu życia. Jak
co roku dzieci pod opieką wychowawców przygotowały
różne przekąski, które były nie tylko smaczne ale również
zdrowe. Uczniowie klas starszych tradycyjnie zrobili kolorowe i apetyczne kanapki, na których znalazły się różne
serki, sałata, rzodkiewki, pomidory, ogórki itp. Chleb
otrzymaliśmy od Pana A. Bały – właściciela piekarni w
Grzegorzówce, która słynie z wypieku zdrowego i smacznego chleba orkiszowego i żytniego wg tradycyjnej receptury. (W piekarni Pana A Bały byliśmy w listopadzie 2011
r. na wycieczce gdzie poznaliśmy smak tego wyśmienitego
pieczywa). Dzieci z klas 0-III w tym roku
zaś przygotowały talerze pełne różnorodnych owoców: jabłek, gruszek, bananów,
winogron i pomarańczy. Menu uzupełniły
różne płatki zbożowe z mlekiem, tradycyjnie już sponsorowane przez panią dyrektor
J. Gaweł. Przygotowane potrawy było bardzo smaczne, więc z wielkim apetytem zostało spałaszowane przez wszystkich
uczniów obecnych na degustacji.
Mamy nadzieję, że taka forma edukacji
utrwali wśród uczniów zdrowe nawyki
żywieniowe i pozwoli im rozsmakować się
w owocach, warzywach, serach czy ciemnym chlebie a także spowoduje że staną się
wrażliwi na potrzeby środowiska naturalnego i będą mądrze korzystać z dóbr jakie
daje nam Ziemia.
Danuta Rudzka

wkładka kolorowa pomiędzy stronami - środkowa
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Przywróciæ pamiêci obraz
... bo przedszkole
uczy, bawi nas,
bo w przedszkolu
miło płynie czas.

Dzieci przedszkolne z Bratkowic
wraz z opiekunkami na przestrzeni
lat 60. i 70.

Beztr oski
świ a t dzieck a
wiosna-lato, Bratkowice 2012

Czy spełnią się ich marzenia?...
Kim będą w przyszłości?...
Może po wielu latach usłyszymy
o ich osiągnięciach i dokonaniach…
Oby nigdy nie zapomnieli o swojej
małej ojczyźnie, o Bratkowicach.

Fot. K. Plizga

Nabożeństwo Fatimskie,
5.05.2012 r.

rocesji…
Boże Ciało, 7.06.2012 r.

Fot. K. Plizga

Odpust parafialny, 24.06.2012 r.

Fotogaleria
Prace autorstwa Wandy Dziedzic

wkładka kolorowa pomiędzy stronami - środkowa
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Piêkno
ubogaca
W czerwcu tego roku, w ogrodzie pani Wandy Dziedzic z Bratkowic (Dąbry) królowały
pachnące róże i wzniosłe, dumne juki.
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wanie wrażliwości człowieka. Pani Wanda
była chyba bardzo
uważnym obserwatorem, bo wiele wartości
wyniesionych z rodzinnego gniazda zaszczepiła w swojej rodzinie,
przekazując je już dziś
swoim dzieciom i
wnukom. Dziś w jej
ogrodzie, też wśród
kwiatów stoi kapliczka
ku czci Matki Bożej.
Tradycja wicia wieńców dożynkowych też
została zachowana.
Realizuje ją będąc wieloletnią członkinią
Koła Gospodyń Wiej- Wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z 2010 r.

Zamiłowanie do kwiatów odziedziczyła po swojej mamie,
bo przydomowy ogródek przed jej rodzinnym domem w Sitkówce, pośrodku którego stoi kapliczka ku czci Matki Bożej
Niepokalanej, zawsze tonął w kwiatach. Jej mama pani Maria
Jucha znana była w okolicy nie tylko ze zdolności krawieckich,
ale także z innej twórczości artystycznej. Pamiętamy ją jako autorkę pomysłowych, wypracowanych i pięknych wieńców, które 15 sierpnia każdego roku mieszkańcy Sitkówki dumnie prezentowali podczas uroczystości dożynkowych. Zimą zaś u państwa Juchów w domu,
w ganku można było podziwiać pokaźnych rozmiarów, rozświetloną, bożonarodzeniową
szopkę. Mama zaskakiwała nas czasem swoimi pomysłami – mówi pani Wanda. Zdarzało
się, że przeszywała coś z lewej strony na prawą i
ku zaskoczeniu wszystkich powstawała rzecz
„.nowa”. Gdy zaczynały się przygotowania do
wicia dożynkowego wieńca, w domu zawsze było
wesoło. Ludzie chętnie przychodzili pomagać
mamie. Potem się rozchodzili, a ona nocami
wykańczała te dzieła. Wraz z rodzeństwem przyglądałam się temu – trzeba powiedzieć – podtrzymywaniu tradycji.
Jak widać kontakt ze sztuką od wczesnego
dzieciństwa ma ogromny wpływ na kształto- Delegacja z wieńcem dożynkowym przed rodzinnym domem Pani Wandy, lata 80.

Pani Wanda w ogrodzie

skich w Bratkowicach. Corocznie panie z
KGW liczą na jej pomysłowość i chlubią
się pięknym wieńcem, w wykonanie którego pani Wanda wkłada całe serce. Wiosną
zaś, przygotowuje wystrój kilkumetrowej,
wielkanocnej palmy, którą ozdabiają różnobarwne kwiaty wykonane przez nią misternie podczas długich, zimowych wieczorów.
Patrząc na kolorowe kompozycje ozdabiające wnętrze jej domu, śmiało można
stwierdzić, że przedłuża życie kwiatom. Powstają więc w jej dłoniach łudząco żywe,
wykonane z bibuły: fiołki, kaczeńce, róże,
hiacynty, tulipany, krokusy, magnolie, strelicje i inne niezliczone gatunki. Gdy patrząc na nie wyraziłam zdziwienie, jak można tak wiernie je odtworzyć, pani Wanda z
właściwym sobie spokojem powiedziała –
dla chcącego nic trudnego. Wszystkiego
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można się nauczyć pod warunkiem, że się nie zniechęcamy. Mnie
ta praca uspokaja, wycisza, tak jak rozwiązywanie krzyżówek.
Należę do grona tzw. samouków. Lubię poczytać, podglądnąć i
nie zniechęcam się jak coś mi nie wychodzi. Próbuję do skutku.
Oprócz wykonanych przeróżną techniką kolorowych kwiatów, pisanek, choinek z piór i makaronu, szyszek weselnych z
ciasta, na ścianach domu naszej artystki zauważamy misternie
wyszywane haftem krzyżykowym obrazy. Ich tematyka jest różna. Patrząc na te dzieła nasuwa się pytanie o granice cierpliwości
i wytrwałości ich twórcy. Nieodparcie odnosi się wrażenie, że
technikę haftu krzyżykowego pani Wanda opanowała do perfekcji. Nie mam za dużo czasu – mówi – dzielę go teraz na opiekę
nad moją mamą, wnukiem i innymi domowymi obowiązkami.
Chciałam obdarować moimi obrazami dzieci, więc wyszywałam
je najczęściej wieczorami, zwłaszcza zimą. Syn jak przyjeżdża od
czasu do czasu z Londynu, gdzie teraz przebywa, zawsze coś ze
sobą zabiera. Ostatnio „złożył zapotrzebowanie” przed świętami
wielkanocnymi na pisanki ozdabiane kolorową wstążką. Bardzo

O niesfornym
wietrze
Ach ten wiatr tu przylatuje
Wszystkie kwiaty mi rachuje
Hula, psoci, romansuje
Co ładniejszy pocałuje
I nie pyta mi się wcale
Czy mu kwiatek któryś daję
Ujął róże w swe ramiona
„Jaka piękna narzeczona”
I już wcale nie próżnuje
Liście róży rozczesuje
Coś jej szumi, coś jej szepce
Czy go może jeszcze zechce
Mój wietrzyku, mój ty miły
Tylko nie wiej z całej siły
Moje kwiaty nie dla ciebie
Czarne chmury goń po niebie
Leć daleko i nie wracaj
Nie przeszkadzaj w mojej pracy
I przyrzeknij, daj mi słowo
Że nie wrócisz tu na nowo
Trochę wietrzyk był niegrzeczny
Lecz posłuchał moich rad
Wszystkie kwiaty ucałował
I pofrunął hen we świat.
Genowefa Woźna

wiele rzeczy, które wykonuję, rozdaję moim bliskim i znajomym.
Sprawia mi to radość.
Prace, które zachwycają precyzją wykonania, nasza artystka
prezentowała m.in. na wystawach organizowanych przez Koło
Gospodyń Wiejskich podczas różnych spotkań i uroczystości .
Doceniając talent pani Wandy przedstawiciele Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zaproponowali jej współpracę w
ramach rękodzieła artystycznego, która z pewnością byłaby jakiegoś rodzaju „oknem na świat” dla jej poczynań. Nie zdecydowała
się jednak jeszcze na tę współpracę z uwagi na brak czasu.
Jak widać wciąż nie wyczerpują się możliwości ukazywania na łamach naszego kwartalnika tych spośród nas, którzy w zaciszu swojego domu tworzą piękno. Dzieląc się nim
powodują , że świat staje się ciekawszy, pełniejszy, bogatszy.
Prezentując więc w naszej Fotogalerii prace naszych rodzimych twórców, wciąż pragniemy zachwycać naszych Czytelników pięknem, które ubogaca.
Halina Zawisza

DZIEÑ USMIECHU I ¯YCZLIWOŒCI
Należałoby się zastanowić kim jest
człowiek życzliwy? W słowniku języka
polskiego zdefiniowane jest to jako osoba
nastawiona przychylnie, przyjaźnie, dobra
i serdeczna. Powinniśmy sobie zadać pytanie z czego składa się życzliwość? Wystarczyłoby zsumować miłe słowo,
uśmiech i ciepłe spojrzenie. Nie jest to
wiele, ale niestety na co dzień wielu z nas
zapomina o takich gestach dlatego też zrodził się pomysł organizacji Dnia Uśmiechu i Życzliwości.
15 maja 2012 roku w Zespole Szkół w
Bratkowicach obchodziliśmy ten szczególny dzień. Przygotowania do niego rozpoczęły się już dwa tygodnie wcześniej. W
cały proces organizacji oprócz nauczycieli: mgr Moniki Garbaczewskiej i mgr Anety Szemraj żywo zaangażowały się uczennice: Sylwia Siwiec i Justyna Jakubek.
Efekty wspólnej pracy były widoczne dla
wszystkich dzieci. Tydzień przed rozpoczęciem akcji został ogłoszony kokurs na
gazetkę klasową pt. „Bądź życzliwy i
uśmiechnięty”. Wszystkie klasy w szole
wykonały piękne gazetki tematyczne.
W kategorii klas 1-3 SP I miejsce zajęła klasa 3 w 4-6 klasa 4, a w kategorii gimnazjum 3b.
W nagrodę uczniowie otrzymali słodki poczęstunek. W dzień obchodów na
holu głównym powitał uczniów słoneczny
plakat wykonany przez uczennicę Martę
Grędysę. W tym szczególnym dniu wszyscy mili, uśmiechnięci i życzliwi uczniowie oraz pracownicy szkoły otrzymali ordery uśmiechu, które dumnie nosili przez
cały czas trwania akcji. W ten radosny dzień

korytarze naszej szkoły mieniły się odcieniami żółtego koloru nawiązującego do
słońca i symbolizującego uśmiech i życzliwość. Na ścianach i witrynach zostały wywieszone kolorowe hasła oraz rysunki, które przypominały uczniom o zasadach dobrego postępowania. Ponadto każdy „życzliwy” uczeń mógł w tym dniu wyrazić swoją
wdzięczność kolegom, koleżankom czy
pracownikom szkoły zawieszając na
„drzewku życzliwości” podziękowania i
życzenia. Owocem starań zarówno
uczniów jak i nauczycieli było olbrzymie
drzewko życzliwości znajdujące się na głównym korytarzu szkoły. Dzień ten obfitował w różne niespodzianki dla uczniów,
jedną z nich było zwolnienie z odpowiedzi
ustnej każdego dziecka, który w tym dniu
miał na sobie dowolną część garderoby w
kolorze żółtym. Przeprowadzona akcja
znalazła akceptację i uznanie u uczniów
naszej szkoły. Wszystkim naszym działaniom przyświecały słowa:
Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,
W każdym życzliwym słowie,
I przyjaznym geście,
W każdym pomocnym czynie.
Kawałek raju jest w każdym sercu,
Które stanowi zbawienny port dla
nieszczęśliwego.
W każdym domu z chlebem, winem
i serdecznym ciepłem.
Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce,
Jak klucz do raju.
Phil Bosmans
Oprac. M. Garbaczewska

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 24/2012

31

Nasz udzia³ w Podkarpackim Programie
Odnowy Wsi
Na przełomie roku 2011/2012
Urząd Gminy Świlcza na prośbę radnych i sołtysa złożył do Zarządu Województwa Podkarpackiego wniosek przystąpienia miejscowości Bratkowice do
grupy pilotażowej Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011/2016.
Członkostwo Polski w strukturach
Unii Europejskiej stawia nowe wyzwania dla kierunków działania regionów,
w tym także stymulowania rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z założeń rozwoju regionalnego jest realizacja modelu wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
nie jest możliwy bez bezpośredniego i
szerokiego udziału społeczności lokalnych, które powinny przejąć odpowiedzialność za przyszłość wsi, wykorzystanie miejscowych zasobów, ukierunkowanie lokalnych inicjatyw między innymi poprzez formułowane oddolnie wizje rozwoju swoich miejscowości. Nie
ulega wątpliwości, iż podkarpacka wieś
na przestrzeni lat będzie w dalszym ciągu ulegać przemianom. Rolą i celem
strategicznym Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 są
obszary wiejskie i rolnictwo, priorytetem zaś min. Odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni wiejskiej.
W dniu 17.04.12r. w Domu Strażaka
w Bratkowicach odbyło się zebranie wiejskie na którym została powołana Lokalna Grupa Działania (zgodnie z założeniami programu grupa ta powinna liczyć
8-10 osób), w skład której weszli:

Bednarz Andrzej – radny wsi,
Ciszewski Krzysztof – radny wsi,
Franczyk Ryszard – sołtys wsi,
Homa Cecylia – radna wsi,
Leja Mieczysław – radny wsi, prezes OSP,
6. Pięta Tadeusz – prezes TMZB,
7. Pijar Waldemar – doradca Starosty
Powiatu Rzeszowskiego,
8. Piórkowski Andrzej – prezes LKS
„Bratek” Bratkowice,
9. Słowik Wojciech – pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego,
10. Szczur Beata – wiceprezes Stowarzyszenia „Nasza Trójka”, członek
KGW.
Koordynatorem programu z ramienia Urzędu Gminy został Wójt Wojciech Wdowik. Na lidera grupy jednogłośnie wybrano Cecylię Homa.
W dniach 23-25. 05.2012 r., jako
pierwszy etap cyklu szkoleniowego,
odbył się wyjazd studyjny do województwa opolskiego. Naszą społeczność reprezentował Wójt Wojciech Wdowik.
Poprzez liczne spotkania z liderami
grup odnowy wsi, uczestnicy poznawali
doświadczenia oraz ciekawe projekty
realizowane w ramach odnowy wsi.
W dniu 22.06.2012 r. naszą miejscowość odwiedził pan Lesław Czernik –
Koordynator Programu Odnowy Wsi
Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego,
który rozpoczął realizację cyklu szkoleniowo-aktywizującego. Na spotkaniu
omówione zostały formy współpracy,
1.
2.
3.
4.
5.

aktywizacji oraz zasoby.
Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zwrócił się do Urzędu Gminy Świlcza o zorganizowanie
warsztatów szkoleniowych pt. „Planowanie w procesie odnowy wsi”. Jest to
nazwa kluczowa dla powodzenia procesu odnowy wsi w każdej zgłoszonej do
udziału w Programie miejscowości.
Warsztaty te będą odbywały się w dniach
10-11.07.2012 r., w GCKSiR w Trzcianie. Prowadzić je będzie koordynator
Programu Odnowy Wsi z województwa
Opolskiego – Pan Lesław Czernik a
uczestniczyć w nich będą przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z Gminy:
Świlcza, Głogów Małopolski, Lubenia,
Trzebownisko i Iwierzyce.
W ramach programu operacyjnego
nasza miejscowość została zgłoszona do
konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka”,
którego celem jest wspieranie rozwoju
wsi poprzez pobudzanie aktywności
gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs ten jest
również doskonałą okazją do promowania i nagradzania tych sołectw z terenu Województwa Podkarpackiego,
które szczególnie wyróżniają się w dziedzinie podnoszenia estetyki wsi, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz
oraz aktywizują społeczność wsi do
wspólnych działań.
Cecylia Homa
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Zdrowie
zaczyna siê od zêbów....
...Dowodzą tego badania prowadzone na całym świecie, które jednocześnie
potwierdzają, że próchnica i choroby
przyzębia są nie tylko problemem jamy
ustnej, ale mają także niekorzystny
wpływ na cały organizm. Wyleczone
zęby poprawiają ogólny stan zdrowia i
pomagają bardziej cieszyć się życiem.
Rynek stomatologiczny dwoi się i troi,
by zaspokoić wszelkie potrzeby naszego uzębienia. Nici dentystyczne, irygatory, płyny do płukania ust... Wybielanie, piaskowanie, lakierowanie... Periodontologia, stomatologia estetyczna, implantologia... to tylko niektóre oferty
współczesnej stomatologii.
O tym, że warto regularnie chodzić
do dentysty, a także o współczesnej stomatologii, leczeniu zębów, profilaktyce
oraz właściwej higienie jamy ustnej rozmawiam z panem Bartoszem Tomaszewskim, lekarzem stomatologiem,
który od 2006 roku pracuje w bratkowickim ośrodku zdrowia. Od czterech
lat prowadzi także własną praktykę w
jednym z rzeszowskich gabinetów.

ny w państwowym zakładzie opieki zdrowotnej. W Polsce od kilkunastu lat następuje redukcja publicznej stomatologii. Odnotowuje się m.in. niski wskaźnik pracujących w niej dentystów albo zatrudnienie
na część etatu. Dentyści powtarzają, że nie
opłaca im się pracować w publicznych
ośrodkach. Wolą pracować w prywatnych
klinikach. Powodów jest wiele: wysokość
zarobków, możliwość korzystania z lepszego sprzętu. Dentyści często przechodzą do
sektora prywatnego również ze względu na
pacjentów, którzy zwyczajnie nie chcą się
leczyć w publicznych ośrodkach. Co skłoniło zatem Pana do tego, aby podjąć pracę
właśnie w publicznym ośrodku, w Bratkowicach?
To był zupełny przypadek. W Centrum Medycznym MEDYK w Rzeszowie, mojej pierwszej – po ukończeniu
studiów w 2003 roku – placówce, miałem możliwość współpracy z wieloma

ośrodku w Bratkowicach jestem całkowicie samodzielnym pracownikiem.
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych. Umowa zawiera zapisy dotyczące m.in. odpowiedzialności zawodowej, warunków i zasad udzielania świadczeń, czy zakresu
usług. Sam natomiast podejmuję decyzje dotyczące, np. zatrudnienia osoby do
wykonywania czynności pomocniczych
(asystentki) czy kierunku leczenia. Realizacja zabiegów stomatologicznych finansowanych przez NFZ oparta jest bowiem na systemie punktacji za wykonane usługi. Wykonując zabiegi w ramach
ubezpieczenia, muszę uwzględniać limity punktowe, choć zdarza mi się je przekroczyć...
Przemiany ustrojowe, polityczne i gospodarcze w ostatnich latach wymusiły zmiany w strukturze i organizacji opieki sto-

Pacjenci mówią o Panu: kompetentny, dokładny, rzeczowy, cierpliwy, życzliwy, miły,
otwarty... To chyba miło słyszeć tyle pozytywnych opinii pod swoim adresem, tym
bardziej że duża część społeczeństwa czuje
lęk przed dentystą, cierpi na tzw. dentofobię.
To bardzo miłe... Słowa uznania, które często także słyszę osobiście, są niezwykle dla mnie ważne, zwłaszcza po
całym dniu pracy, wypełnionym wieloma obowiązkami. Ludzka życzliwość,
której doświadczam, najbardziej motywuje do pracy. To siła napędowa w zawodzie, który wykonuję.
Czy zatem to, co najbardziej lubi Pan w
swojej pracy, to właśnie kontakt z ludźmi?
Tak, to kontakt z drugim człowiekiem. To, co często najbardziej wypala,
to także najbardziej napędza do dalszej
pracy. A ludzie w Bratkowicach są wyjątkowi...dają wiele pozytywnej energii.
Jak wynika z danych statystycznych ponad
60 proc. Polaków nie korzysta z usług publicznej stomatologii. Na 10 tys. osób nie
przypada nawet jeden dentysta zatrudnio-

Rodzinna wizyta u stomatologa – obecność rodzica obok dziecka, które dzięki temu czuje się
bezpieczne.

specjalistami. Chciałem się jednak usamodzielnić. Złożyłem więc ofertę do
Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie. ZOZ zaproponował mi pracę w
Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Bratkowicach. W 2006 roku podpisałem umowę na udzielanie tutaj właśnie świadczeń
zdrowotnych (stomatologicznych). W

matologicznej. Restrukturyzacja polegała
głównie na prywatyzacji gabinetów stomatologicznych. Czy Pana zdaniem polska
stomatologia zmieniła się w ostatnich latach na lepsze, czy raczej na gorsze?
Zmiany, jakie nastąpiły w stomatologii w ostatnich kilkunastu latach są
ogromne. Błędem była redukcja lub
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wręcz likwidacja gabinetów szkolnych,
co w konsekwencji spowodowało zaniechanie profilaktyki. W wyniku restrukturyzacji służby zdrowia w obszarze stomatologii, nastąpiła prywatyzacja gabinetów, zapewniająca wprawdzie większą
dostępność do usług stomatologicznych,
ale pokrywanych w całości przez pacjenta. Natomiast w publicznych ośrodkach
wprowadzono system finansowania (refundowania) tychże usług. W konsekwencji w publicznych gabinetach nie
tylko jest ograniczony dostęp do bezpłatnej opieki, ale i czas oczekiwania na
wizytę jest niejednokrotnie dosyć długi.
Rynek stomatologiczny zmienia się
bardzo intensywnie. W ostatnich latach
obserwujemy olbrzymie tempo i znaczące postępy stomatologiczne w stosunku
do ubiegłego wieku. Składa się na to
ogromy rozwój wiedzy medycznej, w tym
nieograniczony dostęp do literatury fachowej, bieżącej informacji medycznej
oraz specjalistycznych szkoleń, dzięki
którym wiedza stomatologiczna staje się
bardziej rozległa. Obecnie lekarze mają
możliwość korzystania ze środków o
wysokiej jakości, zarówno materiałów
przeznaczanych do higieny jamy ustnej,
jak i do leczenia. W pracy stosują innowacyjne metody, dzięki czemu pacjenci
są leczeni na światowym poziomie. Polskie gabinety – wyposażone w najlepszy
sprzęt, nowoczesne urządzenia diagnostyczne, precyzyjne aparatury – spełniają
standardy europejskie.
Przy zawieraniu umów na realizację
świadczeń stomatologicznych, niejednokrotnie kwota, jaką można przeznaczyć na
leczenie jest zbyt niska i nie zabezpiecza w
pełni potrzeb w tym zakresie. Czy Pana
zdaniem stosowany obecnie sposób podziału środków jest adekwatny do zapotrzebowania na świadczenia stomatologiczne w
środowisku wiejskim? Czy jest Pan w stanie zapewnić podstawową opiekę stomatologiczną wszystkim mieszkańcom wsi?
Przyczyną niezaspokajania w pełni
potrzeb stomatologicznych na wsi jest
głównie deficyt stomatologów w tymże
środowisku. Z jednej strony mamy dużą
liczbę mieszkańców, z drugiej –
mniejszą liczbę świadczeniodawców
(dentystów). Najczęściej mieszkańców
danej wsi leczy jeden dentysta. Aglomeracje miejskie dysponują natomiast
większą bazą stomatologów skoncentrowanych w jednym mieście. Przy takiej
populacji, jaka jest w Bratkowicach, stomatolog zatrudniony na pełnym etacie,
jest w stanie obsłużyć ok. 50 proc. chęt-
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nych osób. Dziennie przyjmuję 10-12
pacjentów, miesięcznie jest ich ok. 400.
Wszystkich zaś ok. 2 tysiące.
Leczy Pan pacjentów nie tylko w Bratkowicach, ale także w Rzeszowie. Czy praca
w ośrodku wiejskim różni się od pracy w

sza jest profilaktyka, zapobieganie
próchnicy, dlatego tego typu zabiegów
wykonuję najwięcej. Tym bardziej, że u
dzieci w ramach NFZ realizowane są
zabiegi o charakterze profilaktycznym
oraz zabiegi lecznicze. Jeśli chodzi o
protetykę, to w ośrodku wykonujemy jej

Odważny Kubuś... Może pójdą w ślady pana Bartosza Tomaszewskiego, który zafascynowany
swym dentystą z dzieciństwa wybrał ten właśnie zawód.

dużej aglomeracji miejskiej? Czy przypadki leczenia zębów na wsi z medycznego punktu widzenia są trudniejsze, ciekawsze?
Jeśli chodzi o dzieci i młodzież to
nie ma tu właściwie żadnej różnicy. Dysproporcje takie istniały w latach 70. i
80. XX w. Bratkowice to miejscowość
położona blisko Rzeszowa, profil wsi
podobny jest do miejskiego, a co za tym
idzie, także w obszarze stomatologii, nie
ma właściwie żadnych różnic. Oczywiście zdarzają się trudniejsze przypadki,
ale są to sytuacje sporadyczne.
Jakie są najczęstsze problemy pacjentów
Bratkowic?
Standardem jest próchnica; problem,
który dotyka właściwie wszystkich – zarówno dzieci, młodzież, jak i starsze
osoby. U dorosłych pacjentów często
natomiast występują ubytki w uzębieniu,
wówczas mamy do czynienia z protetyką. Do najczęściej wykonywanych zbiegów należy leczenie zębów z próchnicą,
czyli m.in. opracowywanie ubytków i
wypełnienie, usuwanie kamienia nazębnego, a także leczenie kanałowe (u dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz
kobiet w ciąży i połogu jest ono całkowicie bezpłatne). Dla mnie najważniej-

niewiele (ok. 3 przypadki na miesiąc),
ponieważ dysponując określonym limitem staram się wybierać to, co jest ważniejsze i korzystniejsze dla całej populacji. Pacjenci rozumieją ten problem i
decydują się na protetykę w gabinetach
prywatnych, tym bardziej, że wykonanie
tych świadczeń oferowane jest w korzystnych cenach.
Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że
generalnie ludzie boją się wizyty u dentysty. 52 proc. Polaków odwiedza stomatologa tylko w razie konieczności. Jedną z przyczyn jest wspomniana już dentofobia –
paraliżujący strach, który często wręcz
uniemożliwia podjęcie decyzji o wizycie w
gabinecie stomatologicznym. Często nawet
małe dzieci, które wcześniej nigdy nie miały wykonywanych zabiegów stomatologicznych, obawiają się spotkania z dentystą...
Wydaje się jednak, że ostatnio sytuacja ta
zmieniła się – przestajemy się bać dentysty
a traumatyczne wspomnienia odchodzą
definitywnie w przeszłość. Czy Pana zdaniem jest to zasługą zmiany myślenia i
większej świadomości społeczno-zdrowotnej, czy może nowoczesnych metod leczenia
i technologii stosownych w stomatologii,
które nie tylko poprawiają jakość i dokład-
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ność wykonywanych zabiegów, ale sprawiają, że wizyta u dentysty staje się coraz
przyjemniejsza dla pacjentów?
Dostęp do najnowszych technologii,
materiałów i sprzętu nie tylko zapewnia
bardzo wysoki poziom świadczonych
usług, ale wpływa także na postawę pacjentów, na ich stosunek do leczenia zębów. Na pewno jest to także w dużej
mierze zasługa prawie bezbolesnego
wykonywania zabiegów stomatologicznych – głównie za sprawą nieograniczonego dostępu do środków znieczulających (obecnie ok. 95 proc. pacjentów
korzysta z takiej możliwości i to bezpłatnie).
Ponadto większa świadomość społeczna, którą w dużym stopniu kształtują środki masowego przekazu znacząco
wpływa na częstsze wizyty
w gabinetach stomatologicznych. Piękne uśmiechy
w reklamach telewizyjnych
czy gazetach promują nie
tylko higienę jamy ustnej,
ale i kreują wizerunek osoby ze zdrowymi, zadbanymi zębami.
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szonego dostępu do wiedzy na temat higieny jamy ustnej, a także do środków
czyszczących, oferowanych na rynku
różnorodnych past i szczoteczek, nici
dentystycznych, czy płynów do płukania jamy ustnej. Wszystko to wprawdzie
przełożyło się na większą dbałość o zęby,
ale nie jest ona jeszcze w pełni zadawalająca.
A jak sytuacja ta wygląda obecnie wśród
dzieci i młodzieży? Kiedyś w szkołach były
gabinety dentystyczne, gdzie stomatolodzy
wykonywali zabiegi profilaktyczne i kontrolowali zęby uczniów, a szkolne higienistki uczyły właściwego dbania o higienę jamy
ustnej. Dzisiaj wszystko zależy od rodzi-

lęgnację uzębienia. Stanowią one istotny element profilaktyki. Wspomnieć tu
można o ogólnopolskiej akcji polegającej na wykonywaniu fluoryzacji u dzieci
i młodzieży. W tutejszym Zespole Szkół
pani higienistka przeprowadza zabieg
lakierowania zębów preparatami fluorowymi. Ma on duże znaczenie w profilaktyce próchnicy, ponieważ m.in. remineralizuje początkowe jej ogniska.

Wydaje się, że likwidacja gabinetów szkolnych, w konsekwencji spowodowała zaniechanie profilaktyki, która przecież w tym
leczeniu jest niezwykle ważna. Co zatem
należałoby zrobić, aby na nowo przywrócić
rolę profilaktyki przeciwpróchniczej i chorób przyzębia?
Faktycznie był taki moment, kiedy m.in. ze względów ekonomicznych w placówkach oświatowych zamykano gabinety stomatologiczne. Ale wydaje się, że
powoli profilaktyka szkolna odbudowuje się. Zależy
to wszystko od dobrej woli
i chęci – lekarzy, dyrekcji
szkoły, rodziców. W tutejszym Zespole Szkół nr 1
Czy za wymienionymi zmiaprofilaktyka istnieje. Dzienami idą też zmiany w staje się tak głównie dzięki
nie uzębienia i higieny jamy
przychylności dyrekcji
ustnej dorosłych? Czy w trakoraz zaangażowaniu higiecie swojej pracy zawodowej
nistki szkolnej pani Boguzauważył Pan poprawę, czy
miły Janik. Organizowane
raczej odwrotnie – sytuacja
są na przykład pogadanki
się pogarsza?
dla dzieci i młodzieży poPowyższe zmiany dokoświęcone właściwej higienywały się przez wiele lat.
nie jamy ustnej, w których
Ja wykonuję swą pracę już
miałem przyjemność
w nowych warunkach spouczestniczyć. Jedno z tałecznych i ekonomicznych.
kich spotkań, w formie poPorównując sytuację, jaka
gadanki i prezentacji mulbyła w latach 80. czy 90.
timedialnej, odbyło się w
ubiegłego wieku, obserwugrudniu 2010 roku. Wzięli
jemy dużą zmianę stylu
w nim udział uczniowie
życia polskiego społeczeńklas 4-6 ze szkoły podstastwa. Znacząco zmieniło
wowej.
się także podejście do zdro- Wyrozumiały lekarz, dzielna 4-letnia Klaudia i niezastąpiona pani Kasia... O zęby należy dbać od
A po zabiegu drobny upominek od dentysty – nagroda dla pacjenta za dobrą
wia, higieny. Od starszych współpracę.
dziecka. Dlatego leczenie
kolegów dentystów, którzy
próchnicy wśród najmłodmieli okazję pracować wówczas w sto- ców, od ich świadomości i stosunku do zdro- szych pacjentów to nasz priorytet. Lematologii państwowej, wiem, że sytuacja wia dziecka. Możemy tu mówić o leczeniu czymy wszystkie chętne dzieci. Nagłe
ta wyglądała znacznie gorzej. Problem we własnym zakresie...
przypadki, tzw. z bólem leczone są od
W tym przypadku bardzo dużo zale- razu. Na planowane wizyty trzeba nietkwił w niskiej świadomości społecznej,
ubóstwie społeczeństwa i złych nawy- ży od rodziców. Zachowania prozdro- stety czekać trochę dłużej, około 3 miekach. Były to lata zaniedbań pielęgnacji wotne wynosimy z rodzinnego domu. W sięcy, ale kontrola taka, jeśli nie dzieje
i higieny jamy ustnej, brakowało prze- szkołach nie ma wprawdzie teraz gabi- się nic niepokojącego, jest wystarczającież nawet przyzwoitej pasty do zębów; netów stomatologicznych, ale istnieją ca. Sytuacja ta wynika tylko i wyłącznie
dostępna była właściwe tylko pasta Po- programy edukacyjne promujące higie- z moich ograniczonych możliwości filenna. Schyłek XX wieku to okres zwięk- niczny tryb życia oraz prawidłową pie- zycznych.
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Naszą codzienną dietę niejednokrotnie
charakteryzuje się jako niewłaściwą, niezdrową, małowartościową. Składa się bowiem na nią m.in. barwna i bogata w cukry żywność, przetworzone produkty z dużą
ilością chemii i konserwantów, czy kolorowe, słodkie napoje, do których dostęp jest
łatwy i praktycznie nieograniczony. Czy
taki sposób odżywiania, a także różnego
rodzaju używki (np. palenie papierosów),
a także niektóre leki powodują choroby zębów i przyzębia?
Z rozwojem cywilizacji, otwarciem
się na rynki światowe wiązała się dostępność do słodkich napojów gazowanych
typu coca-cola, chipsów oblepiających
zęby, produktów przetworzonych, a
zwłaszcza różnego rodzaju słodyczy:
batonów, landrynek, toffi. We współczesnej diecie jest zbyt duża ilość węglowodanów, cukrów prostych, które zakwaszają jamę ustną. Batoniki czy słodkie
napoje dostępne są w każdym niemal
szkolnym sklepiku. Niestety przekłada
się to na stan zębów najmłodszych pacjentów. Wraz ze wzrostem dobrobytu,
paradoksalnie zwiększyły się problemy
z próchnicą, zwłaszcza wśród dzieci.
Dlatego w prawidłowej higienie ważna
jest dobrze zbilansowana dieta.
Na stan zębów, a także dziąseł ma
wpływ także palenie papierosów. Substancje smolne powodują żółknięcie zębów, osad, odkładanie się kamienia nazębnego, a także zmieniają kolor szkliwa. Palenie papierosów przyczynia się do
występowania ostrych i przewlekłych
chorób przyzębia, stanów zapalnych i
krwawienia dziąseł. Ponadto zwiększa
ryzyko zachorowania na nowotwory jamy
ustnej, języka, wargi, gardła, przełyku czy
układu oddechowego. Palenie tytoniu
sprzyja powstawaniu próchnicy oraz paradontozy, a w konsekwencji może grozić utratą zębów. Jeśli chodzi o lekarstwa, to mamy głównie na myśli antybiotyki, głównie z grupy tetracyklin, które
kiedyś, podawane zwłaszcza małym dzieciom mogły uszkadzać szkliwo lub powodować przebarwienia. Dziś, pediatrzy
tak dobierają antybiotyki, aby nie wpływały negatywnie na uzębienie pacjenta.
Co składa się na właściwą higienę jamy
ustnej?
Na właściwą higienę jamy ustnej
składają się trzy podstawowe elementy: od najmłodszych lat należy myć zęby
(są nawet specjalne szczoteczki dla niemowląt), a półtoraroczne/dwuletnie
dziecko powinno myć zęby pastą dostosowaną do jego wieku. W czynno-
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ściach tych muszą mu pomagać rodzice, ponieważ nie jest ono w stanie wykonać ich prawidłowo. Od około szóstego roku życia dziecka należy wprowadzić do higieny płyny do płukania
jamy ustnej (specjalne dla dzieci), a od
7-8 roku włączać do higieny nitkowanie zębów. U dorosłych wszystkie te
elementy składają się na kompleksową
higienę jamy ustnej, a pasta, szczoteczka, nici dentystyczne i płyn do płukania to konieczność w codziennej higienie jamy ustnej. Ale nie można tu przesadzać. Często możemy zaobserwować
dwie skrajności: przypadki pacjentów,
którzy nie dbają właściwie w ogóle o
zęby, i pacjentów, którzy nadmiernie
dbają o higienę, np. myją zęby pięć razy
dziennie, stosują pasty wybielające,
które bardzo często są przyczyną problemów – niszczą bowiem szkliwo zębów. Dlatego należy używać ich sporadycznie, raz na jakiś czas, bardzo
ostrożnie, gdyż mogą spowodować duże
uszkodzenia. W młodym wieku, kiedy
dziąsła są mocne, zęby można myć trzy
razy dziennie, ale od około 40. roku
życia wystarczy dwa razy dziennie. Po
jedzeniu należy wypłukać usta, a między posiłkami można popijać zieloną
lub ziołową (np. rumiankową, miętową, imbirową) herbatę, napary szałwi, które także wypłukują resztki pokarmu z zębów.
Każdy chce, aby jego zęby były nieskazitelnie białe, a uśmiech był olśniewający. Niestety, często trudno jest utrzymać biel zębów i pojawiające się na nich przebarwienia oraz kamień nazębny. Co jest powodem tego, że zęby przestają być naturalnie
białe i pojawiają się na nich przebarwienia? Co robić, aby zachować jak najdłużej
piękny uśmiech?
Zmiana barwy zębów to naturalny
proces fizjologiczny dokonujący się z
wiekiem. Następują wówczas zmiany
strukturalne tkanek zębów, które mineralizują się i zmieniają barwę na
żółtawą. Pojawiający się natomiast na
zębach osad i kamień jest wynikiem
niedokładnego mycia zębów albo powstaje pod wpływem kwasów produkowanych przez bakterie w jamie ustnej.
Kwasy powodują demineralizację, a
potem próchnicę. Mogą być także przebarwienia próchniczne, które wymagają leczenia, podobnie jak kamień
nazębny, który, jeśli jest duży może być
groźny, bowiem przyczynia się do rozwoju zarówno paradontozy, jak i próchnicy. Trzeba zwrócić tu uwagę na do-

kładne oczyszczanie zębów, aby nie
dopuścić do odkładania się płytki nazębnej (bakteryjnej), złożonej z drobnoustrojów i resztek jedzenia, która
nieusuwana twardnieje i zmienia się w
porowaty kamień.
Jakich rad, zaleceń udzieliłby Pan, aby jak
najdłużej zachować zdrowe i piękne zęby?
Jak powinniśmy o nie właściwie dbać?
Po pierwsze, należy dbać o to, aby
nasza dieta była dobrze zbilansowana,
tak by skutecznie chronić i wzmacniać
uzębienie. Powinna być uboga w węglowodany, a bogata w białko, świeże warzywa i owoce oraz dobre tłuszcze (nienasycone), tj. ryby, oliwę z oliwek, orzechy. Trzeba natomiast unikać słodyczy,
sięgać po nie sporadycznie. Po drugie,
niezwykle ważne jest regularne, dwa
razy dziennie, czyszczenie zębów szczoteczką manualną lub elektryczną, a raz,
dodatkowo, płukanie i nitkowanie przestrzeni zębowych, np. na wieczór. I po
trzecie: regularne wizyty u stomatologa. Osoby z mniejszymi problemami
powinny to robić raz w roku, zaś pacjenci o większej podatności na problemy z
próchnicą czy choroby przyzębia dwa
razy w roku.
Dziękując za rozmowę, życzę, aby praca
przynosiła Panu jak najwięcej satysfakcji,
aby spotykał Pan ludzi, którzy obdarowywać będą Pana pięknym, zdrowym uśmiechem.
Liczba chętnych do leczenia zębów
u pana Bartosza Tomaszewskiego, a także jego postawa oraz podejście do pacjentów, świadczą o tym, że wizyta w
gabinecie stomatologicznym to czysta
przyjemność. I jak mówi nasz rozmówca – nie należy się jej absolutnie bać.
Trzeba tylko zaufać dentyście i uświadomić sobie, że jest on naszym przyjacielem, nie wrogiem. A dzięki regularnym wizytom szybko można się przekonać, że warto to robić, aby mieć ładne,
zdrowe i zadbane zęby.
Kontrakt na świadczenie usług stomatologicznych w ośrodku w Bratkowicach kończy się panu Bartoszowi Tomaszewskiemu pod koniec 2013 roku. Jak
sam mówi jest zadowolony zarówno z
dotychczasowej pracy, jak i ze współpracy z kierownictwem placówki. Mamy
więc nadzieję, że będzie kontynuował
swą praktykę w naszym ośrodku.
Rozmawiała Agnieszka Wojturska
Fot. A. Wojturska
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Geneza Nocy
Œwiêtojañskiej
Wigilia św. Jana to święto obchodzone w nocy z 23 na 24 czerwca w wigilię Świętego Jana Chrzciciela. Data
obchodów wyznaczona przez Kościół
nieprzypadkowo zbiega się z datą słowiańskich obchodów sobótki (nocy
Kupały, kupalnocki) związanych z letnim przesileniem Słońca. Najkrótsza
noc przypada zazwyczaj z 21 na 22
czerwca i właśnie w czasie wtedy odbywały się główne obrzędy związane z obchodami tego święta.

Obrzêdy sobótek
w tradycji s³owiañskiej
W tradycji słowiańskiej było to święto wody i ognia, ale również święto miłości, płodności, Słońca i Księżyca. Zwyczaje i obrzędy kultywowane w Noc
Kupalną miały na celu zapewnienie
zdrowia i urodzaju. W trakcie tej najkrótszej nocy w roku palono ogniska
wokół których tańczono przy wtórze
muzyki. Stare gospodynie rzucały do
ognia zioła (bylicę, szałwię i inne), by
zapewnić płodność oraz urodzaj. Skakanie przez ogniska i tańce wokół nich
miały oczyszczać, chronić przed złymi
urokami i chorobami.

Wianki
Noc Świętojańska (Noc Kupały) odgrywała również rolę podobną do współ-

czesnych Walentynek (14 lutego). W noc
świętojańską młode dziewczęta (panny)
plotły wianki z kwiatów i ziół, a następnie rzucały je do wody (rzeki, jeziora).
Chłopcy usiłowali je wyłowić. Dziewczęta wróżyły o zamążpójściu na podstawie tego, czyj wianek kto złowił, czyj
utonął, czyj najdalej popłynął. Pozwalano również młodym parom na samotne
spacery po lesie w poszukiwaniu kwiatu
paproci, którego odnalezienie wróżyło.
/źródło: www.kalendarzswiat.pl/
W tym roku przedstawienie sobótek
miało miejsce w niedzielę 17 czerwca w
odnowionym bratkowickim parku. Organizatorem tego wspaniałego widowiska artystycznego, które po raz pierwszy odbyło sie w Bratkowicach było
Gminne Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. Plenerowe przedstawienie przygotowali i przedstawili: Zespół Pieśni i
Tańca „Pułanie” z Trzciany wraz Grupą
Obrzędową oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Mała Olsza” pod kierownictwem Romana Olszowego. Narratorem i reżyserem widowiska był pan Andrzej Świstara z Trzciany, który stworzył wyjątkowy
klimat tego miejsca, a licznie zgromadzoną publiczność przywitał słowami:
(...) To wyjątkowy wieczór – Sobótka!.
Świętujemy czerwca najkrótszą noc! Na
brzegach stawów ognie rozpalcie! Zabawnym tańcem zaznaczmy swą moc!...

Młodzi aktorzy, chłopcy i dziewczęta ubrani w ludowe stroje z minionych
lat, przy płonącym ognisku i śpiewach
wprowadzali widzów w wyjątkowy i
magiczny nastrój tego wieczoru. Odgłosy śpiewu i muzyki rozchodziły sie po
całej okolicy. Kulminacyjnym punktem
tego sobótkowego wieczoru było puszczanie wianków na wodę w stawie, który znajduje sie w parku. Każda z dziewcząt brała swój wianek i umieszczając w
środku każdego z nich zapaloną świeczkę puszczała go na wodę, śpiewając przy
tym obrzędową pieśń: ... Popłynął, popłynął mój wianeczek wodą, o, mój Boże
kochany, komu się spodobam?
Z pewnością spodobały się, bo zgromadzeni w parku widzowie nagrodzili
widowisko gromkimi brawami, a przestrzeń tego miejsca wypełniła się pradawnym nastrojem, co podkreślały
szczególnie stroje aktorów uszyte przez
Panią Sabinę Nabożny z Bratkowic.
W organizację włączyły się także
panie z bratkowickiego Koła Gospodyń
Wiejskich, przygotowując smaczne ruskie pierogi oraz strażacy z OSP Bratkowice i OSP Trzciana, którzy dbali o
ład, porządek, zapewniając także nastrojowe oświetlenie.
Było to wyjątkowe i piękne widowisko. Mamy nadzieję, że następne już
wkrótce.
Redakcja
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Matko, moja droga
Ziemio Bratkowicka,
Ciebie pokochałem
Od małego dziecka.
/Z. Rzepka/

Dawno temu
w Bratkowicach...
Słowa powyższego motta niech świadczą o mojej miłości
do rodzimej Ziemi Bratkowickiej, gdzie się urodziłem, wzrastałem, przeżywałem najpiękniejsze lata życia, wieku dziecięcego i młodzieńczego. Przez dwadzieścia lat (1934-54)
mieszkałem w umiłowanych Bratkowicach, w ukochanej Sitkówce. Patrzyłem na znój i ciężką pracę moich Rodziców i
Sąsiadów, którzy w wielkim mozole i pocie czoła uprawiali
ziemię, by wydobyć z niej wszystko, co potrzebne było do
życia.
W moim sercu narodziła się powinność napisania wspomnień z życia mieszkańców, zwłaszcza Sitkówki, wśród których wzrastałem, przygotowując się do dorosłego życia.
Obok pracy na roli, nasi przodkowie trudnili się również bartnictwem, zajmowali się destylacją rozkładową drewna, pozyskując m.in. dziegieć stosowany jako środek grzybobójczy w
leczeniu chorób skóry. Innymi zawodami, którymi od dawna

WYCIECZKA
ROWEROWA
DO TRZCIANY
31 maja uczniowie klasy V i VI SP 3
uczestniczyli w rowerowej wycieczce do
Regionalnego Domu Tradycji Ludowych
w Trzcianie. Tam wzięli udział w kilkugodzinnych zajęciach poświęconych
życiu ludzi w dawnych czasach.

zajmowali się nasi rodacy
były: garbarstwo, czyli wyprawianie skór, garncarstwo,
kowalstwo (jak zapamiętałem, ten zawód wykonywali
w Sitkówce Lachcikowie:
Walenty i jego synowie: Jan i
Józef, w Klepaku Józef Trzeciak, a następnie jego syn
Jan, na Zastawiu Tomasz
Trzeciak – ojciec Józefa,
dziadek Jana. Przykrym jest
fakt, że ten zawód zanika.
Trudno dziś usłyszeć dźwięk
kowadła, czy radosne rżenie koni, które właśnie dostały nowe
„buty” na kopyta. Nie brak było również szewców. Należeli
do nich Tomasz Rzepka (mój dziadek), jego syn (a mój ojciec) Franciszek, a także Henryk Grędysa z Sitkówki, Marcin Bajek i Jan Bednarz z Piasków oraz wysiedlony ze
wschodnich kresów Jan Zaborniak. Popularnym zajęciem
było również tkactwo. Nie pamiętam jednak kto w Bratkowicach nim się trudnił.
Proszę miłych Czytelników o łaskawe przyjęcie powyższych
wspomnień. Mam pełną świadomość, że mogą wystąpić pewne
nieścisłości, czy inne spojrzenia i opinie. Liczę również, że
owe wspomnienia staną się zachętą dla innych, by także podzielili się swoimi, opisując życie ówczesnych Bratkowic.
Mile będą widziane zdjęcia z tamtych lat.
Z poważaniem: Zdzisław Rzepka
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Kustosz muzeum pan Zbigniew Lis
ciekawie i barwnie opowiadał młodzieży o pracy, codziennych zajęciach,
kulturze i tradycjach ludzi mieszkających tu przed stu laty. Uczniowie w
muzeum mogli zobaczyć stare narzędzia rolnicze, ubrania, wnętrze wiejskiej chaty i komory oraz obejrzeć fotografie przedstawiające sceny z życia
i pracy ludzi na wsi. Najważniejsze jed-

nak było to, że każdy mógł sam wszystkiego dotknąć, wziąć do ręki, spróbować zemleć mąkę w żarnach, usiąść
przy stole i ogrzać się w cieple kuchennego pieca a przez to poczuć atmosferę tamtych zapomnianych już czasów.
Dużą atrakcją dla nas była możliwość
samodzielnego przygotowania proziaków – placków przyrządzanych według starej receptury i pieczonych na
płycie kuchennej. Wszyscy chętnie
uczestniczyli w wyrabianiu ciasta i formowaniu placków. Trzeba przyznać,
że udały się wyśmienicie, bo szybko
znikały z talerza podczas degustacji.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy Krzyżu upamiętniającym
miejsce pochówku Żołnierzy Armii
Krajowej zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Złożyliśmy tam kwiaty, zapaliliśmy znicze i wspominaliśmy ich poświęcenie
i odwagę.
Wycieczka była bardzo udana. Pogoda nam sprzyjała, dzięki czemu mogliśmy wstąpić również na lody oraz
zajechać nad staw położony koło
Trzciany, gdzie odpoczęliśmy a przy
okazji zaobserwowaliśmy bociany i
kaczki, które tam żerowały.
Danuta Rudzka

PIKNIK RODZINNY W TRÓJCE
Jeden z najgłębszych sekretów życia
polega na tym, że tylko to wszystko,
co robimy dla innych jest tym,
co naprawdę warto robić
Carroll Lewis
17 czerwca br. w niedzielę przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach
odbył się już ósmy Piknik Rodzinny.
Piknik został zorganizowany przez rodziców i pracowników szkoły. Impreza
rozpoczęła się o 15:00 programem w
wykonaniu uczniów SP nr 3. Swój program dzieci zadedykowały swoim rodzicom z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
Niezwykle bogaty program został opracowany i przygotowany przez nauczycieli początkowego nauczania i j.polskiego. Składał się ze scenek z życia rodziny, szkoły, przedstawienia „Święto
bajek” oraz piosenek i tańców. Młodzi
aktorzy otrzymywali od widzów gromkie brawa. Program artystyczny został
wzbogacony występem zespołu Koloret.
Wszyscy chętni mieli okazję uczestniczyć w różnych konkursach, które przygotowała i prowadziła pani Joanna Nowak –
nauczyciel wychowania fizycznego.
Organizatorzy zapewnili bogaty bufet
oraz przygotowali loterie fantową z ciekawymi nagrodami. Dla dzieci były także
inne atrakcje; zjeżdżalnie, trampolina,
kucyki.
Od 19:00 do 20:30 odbyła się zabawa
taneczna dla dzieci, a później do 2:00 zabawa dla dorosłych. Do tańca przygrywała kapela Pro Dance.
Pogoda dopisała wyjątkowo, było słonecznie i bardzo ciepło. Wszyscy uczestnicy miło spędzili niedzielne popołudnie
i wieczór.
Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego
było możliwe dzięki niezwykłej życzliwości, hojności i bezinteresownej pomocy
wielu firm i osób prywatnych, którzy
wsparli szkołę finansowo lub przekazali
nieodpłatnie na potrzeby pikniku swoje
produkty, towar i gadżety.
Sponsorami pikniku byli:
– Sklep Spożywczo-Przemysłowy Józef
Orzech
– Firma „Alfa” Damian Orzech Usługi
Transportowe i Koparko-Ładowarką
– Spółka Pastwiskowa Bratkowice Piaski
– Firma „Restol”
– Delikatesy „Centrum” Bratkowice
– Pan Paweł Wojturski
– Państwo Renara i Józef Styka
– Państwo Małgorzata Lis-Klesyk i Adam
Lis

– Państwo Zuzanna i Jan Zagrodnik
– Państwo Jolanta i Janusz Olbrot
– Państwo Krystyna i Tadeusz Surowiec
– Państwo Małgorzata i Adam Bednarz
– Pan Piotr Salach
– Firma „BOF-BUD” Pan Bogdan
Orzech
– Firma Budowlana Pan Krzysztof Woźny
– Państwo Elżbieta i Roman Wit
– Firma „TOM-RES” Producent okien i
drzwi z PCV Państwo Bożena i Tomasz
Lis
– Pan Tadeusz Kozubal
– Salon fryzjerski E.M.S. Justyna i Edward
Szlendak
– Firma „AUTO NAPRAWA” Katarzyna i Grzegorz Płatek
– Państwo Wioleta i Daniel Przywara
– Pan Bernard Dworak – leśniczy oraz
Nadleśnictwo Głogów Młp.
– Pani Sabina Nabożny
– Państwo Elżbieta i Grzegorz Skrabucha
– Pani Afrodyta Kwoka
– Pan Sławomir Grędysa
– Kwiaciarnia „Bratek” Pan Paweł Kwoka
– Firma „Elitex” z Miłocina
– Hurtownia „Misiek”
– Pani Alina Głodek
– ABC Computers Rzeszów ul. Sportowa
– Firma „Koral”
– Urząd Marszałkowski
– Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
– Pro Cam Polska Sp z o.o. Tczew
– Kino „Zorza”
– Firma „Generali”
– Firma Resgraph z Rzeszowa
– Zakład mięsny „Dobrowolscy” Wadowice Górne
– Piekarnia Kolbuszowa Świerczów
– Piekarnia „Bednarz” Trzciana
– Piekarnia z Racławówki
– Piekarnia z Zaczernia
– Piekarnia z Trzciany Pani Róg
– Piekarnia z Klęczan
– Piekarnia z Rzeszowa Pan Tulczyn
– Piekarnia z Miłocina
– Piekarnia z Kolbuszowej Pan Węgrzyn
– Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział Świlcza
– Krystyna i Andrzej Piórkowscy,
– Pani Stanisława Majka,
– Pan Paweł Kwoka.
Rada Rodziców i Dyrekcja SP nr 3
oraz cała społeczność szkolna gorąco
dziękują wszystkim sponsorom.
Janina Gaweł
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Szko³a integruje...

Fot. K. Plizga

Fotoreporta¿ z Pikniku Rodzinnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach
17.06.2012 r.
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Toczy siê ¿ycie
Koko, koko, Euro spoko!
Jak widać, atmosfera związana z Euro 2012 udzieliła się
wielu, również w Bratkowicach.

Zmotoryzowani, też kibice!

Biało-czerwona na domu Państwa Bożeny
i Tomasza Lisów z Piasków na czas Euro
powiewała na balkonie.

Euro 2012, 16.06.2012 r. Mecz Polska – Czechy, decydujący o wyjściu z grupy. Bratkowice – Zapole.
Rodzinna strefa kibica. Ileż integracji i emocji!!!
Ja też kiedyś zagram na Euro! –
młody piłkarz ćwiczy nawet w trakcie Pikniku przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach.

Lato, lato zostań dłużej…

Uroki letniej pogody
Piękny las i zalew to znane już
atrakcje turystyczne Bratkowic

Bratkowice, 5 lipca 2012 r.,
temperatura w cieniu sięga
350C. Uff, jak gorąco...

Podczas tegorocznych, majowych burz nasz fotoreporter uchwycił takie oto znaki na niebie.
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Pod Twoj¹ obronê uciekamy siê...
Przydrożne kapliczki wrosły już na stałe w pejzaż Bratkowic. W miesiącu
maju stają się miejscem modlitwy, podtrzymywania wiary i tradycji. Mieszkańcy Klepaka zgromadzeni przy kapliczce ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.
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Toczy siê ¿ycie
Zakupy na odpustowych
kramach
24 czerwca 2012 r. Julia i Antoni cieszą
się z odpustowych zabawek, jednak w pewnym momencie rodzice – p. Magda i Bogdan
Zającowie z Zapola musieli powiedzieć:
STOP zakupom.

Pielgrzymi szlak wiedzie od lat przez Bratkowice. Tym razem, w sobotę
7.07.br w gościnnych Bratkowicach odpoczywały i posilały się przy Zespole
Szkół trzy grupy uczestników pielgrzymki przemyskiej do Częstochowy.

Autostradowy bezruch
Wraz z końcem Euro na nowo budowanych drogach też jakby ucichło, zamarło, przestało się dziać…
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Toczy siê ¿ycie

Sianokosy

Praca wre

Kiedyś bratkowickie łąki pełne były zapracowanych, zatroskanych o dobrą pogodę rolników. Nie to, co dziś – pokrzywy, krzaki, zarośla i dzikie zwierzęta. Niektórzy jednak
nadal się trudzą...

Choć lato dopiero się zaczyna, czas już szykować się do zimy. Wiedzą
o tym pan Stanisław Jucha z Sitkówki wraz z synami.
Pomoc wnuków okazuje się być nieodzowna. W dodatku pomagając babci
Bronisławie Warzocha z Klepaka Konrad i Kacper mają rzadką już dziś okazję
poczuć zapach siana.

O sprzęt należy dbać! Przykład daje Ryszard Franczyk, sołtys wsi
Bratkowice.
Dwa konie, ale tylko jeden z nich wiezie dla siebie paszę...
Ten z prawej, mechaniczny, pewnie mu zazdrości.

Podczas, gdy jedni wciąż jeszcze gromadzą siano, inni pomagają się go pozbyć.
Daniel, Krystian, Maksymilian i Rafał chętnie podjęli się tego zadania i pomagają
pani Marii z Końca.

Bezrobotne grabie...
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Owoce lata
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Wzrastanie pod czujnym
okiem rodziców
Wróciły do nas, jak co roku. I tak oto rośnie kolejne pokolenie naszych bratkowickich bocianów.

Zbiór borówki amerykańskiej na Czekaju. Do niedawna było tu pastwisko…

O czym pisali m.in. redaktorzy serwisu Bratkowice.info:

Zapisy dzieci do Niepublicznej Szko³y
Podstawowej nr 3
[01.07.2012 16:49 • @DB]
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach ogłasza rozpoczęcie zapisów dzieci urodzonych w
latach 2008-2003 do klas 0-VI do Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 3. im. Żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach (Piaski) na rok szkolny 2013/2014 oraz zapisy dzieci do
oddziałów przedszkolnych (rok urodzenia: 2006-2007) i
pierwszej klasy (rok urodzenia: 2005-2006) w roku szkolnym 2012/2013.

Bratkowice otrzyma³y dofinansowanie na
rozbudowê targowiska
[21.05.2012 21:43 • @MO]
Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 137/
3154/12 z 14 maja 2012 r. zatwierdził listy operacji skierowanych do współfinansowania w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013.
Ostatnią pozycję na liście
operacji skierowanych do
współfinansowania zajmuje
targowisko w Bratkowicach.
Koszt inwestycji szacuje się na
około 141 tys. zł. z czego 75%
zostanie dofinansowane. Na
razie nie posiadamy szczegółowych informacji nt. realizacji projektu.
Miejmy nadzieję, że targowisko będzie się dobrze komponować z nowym stadionem i parkiem.

Zderzenie dwóch ciê¿arówek
[19.05.2012 13:59 • @DB]
W sobotę 19 maja br. koło godz. 11 w lesie w stronę Poręb
Kupieńskich zderzyły się dwa samochody ciężarowe wożące
ziemie na autostradę. Do wypadku doszło w okolicy zjazdu
na stawy. Jeden z kierowców
został zakleszczony w kabinie.
W akcji uczestniczyła jednostka OSP Bratkowice, 3 zastępy PSP z Rzeszowa oraz
zespół ratowników z pogotowia ratunkowego. Działania
strażaków polegały na uwolnieniu kierowcy, za pomocą
sprzętu hydraulicznego z pogniecionej kabiny. Kierowca
nie odniósł poważniejszych
obrażeń. Na miejscu wypadku pracują policjanci, wyjaśniający przyczynę zderzenia.
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Zagrody nasze widzieæ przychodzi
i jak siê dzieciom Jego powodzi...
W niedzielę 22 maja 2011 roku rozpoczął swoją wędrówkę po Bratkowicach.
Już od ponad roku, przekazywany codziennie z rąk do rąk, od rodziny do rodziny, od domu do domu, perygrynuje
po bratkowickiej parafii. Najpierw odwiedził Zastawie I i II, potem Blich,
Skworczę i Krzemyki, następnie Koniec
i Piaski, a w niedzielę 8 lipca br. o godzinie 17.00 pan Andrzej Fura z Sitkówki
przekazał obraz Bożego Miłosierdzia
odwiedzający nasze domy, swej sąsiadce
z naprzeciwka, pani Eugenii Bułatek,
która wraz ze swoją rodziną uroczyście
przeniosła Go do swojego domu. Na Jego
przyjęcie czekają jeszcze mieszkańcy
Klepaka, Przywarów, Cieniaków, Czekaja, Dąbrów, Zapola i Bloku.
Nazajutrz pani Eugenia podzieliła
się z nami taką oto refleksją:
Dzień 8 lipca 2012 roku to szczególny dzień w moim życiu. W mojej samotności odwiedził mnie Gość szczególny –
Jezus w kopii obrazu Miłosierdzia swojego. Przeżycie to pełne radości, ale i łza z
oka obficie spływała. Pomimo upału
wszystkie moje dzieci i wnuki przyjechały, by przeżywać rodzinnie to nasze święto, zwłaszcza, że była to niedziela. Każdy
dzień mojego życia miłosierdziu Bożemu
oddaję. Budząc się dziękuję za sen, a kładąc się do snu, za przeżyty kolejny dzień.
I tak, pomimo tego, co mnie dotknęło
przed trzema laty, z Miłosiernym Jezusem
i dzięki Jego opiece życie przemija póki
będzie dane. I tak, jak w tej pieśni:
Płacz na ziemi, płacz cichutko
Niech cię słyszy tylko Bóg
On przy tobie tak bliziutko
Łzy swe składaj Mu u stóp

nących prosto z serca wpisów świadczyć
będzie o jeszcze jednej wspólnej płaszczyźnie, łączącej nas, ludzi żyjących tu i
teraz, a zarazem tak bardzo osobistej,
bo dotyczącej relacji z Tym, który jest
Niewidoczny. Traktuje o tym m.in. piękny wiersz Emily Dickinson.
Wiara – jest Mostem bez Filarów –
Co – podtrzymując mocno
Jawę – prowadzi w Niewidzialne –
Sam zaledwie widoczny,
Tak śmiało dźwiga Duszę, jakby
Osadzony był w Stali
I spięty przez stalowe Przęsła –
A gdzieś za Mgłami – dalej –
Łączy się z czymś, co gdyby można
Uznać za Pewnik prosty –
Naszym odległym, chwiejnym Stopom
Zbędne byłyby Mosty.
Trudno jest opisywać coś, co jest niewyrażalne. We wspomnianej powyżej
Księdze Pamiątkowej znajdujemy jednak
wiele słów dzielenia się radością, nadzieją, wdzięcznością i ufnością pokładaną w wierze. Tak więc przytoczmy
choć kilka z nich.

Jezu Miłosierny
Niech Twoja obecność wśród nas przemienia nasze serca, sprawia wzrost miło-

ści, szacunku, wzbudza ducha przebaczenia i pojednania, abyśmy z każdym dniem
zbliżali się do Ciebie Dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski i prosimy o dalsze błogosławieństwo dla całej rodziny.

Jezu ufam Tobie
Ktoś powiedział, „czas to pieniądz,
chwytaj czas”. Ale to nie tak. Czas to dar,
który dał nam Bóg, a my mamy to wykorzystać. Ci, co nie mają czasu już nic nie
zrobią. Nawet nie mogą kochać. Warto
swój czas rozdać innym. Można być biednym materialnie, ale bogatym w czas rozdawania miłości. Nie opuszczaj nas, nie
opuszczaj nas o Jezu.
Panie Jezu odwiedziłeś mój dom i pragnę podziękować Ci za otrzymane łaski.
Oddaję się Twojej opiece i proszę o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny i bliskich. Jezu ufam Tobie, bo Ty
mnie prowadzisz i czuwasz nade mną.

Drogi Jezu ufam Tobie
Jestem wdzięczna za Twoje nawiedzenie w tym wizerunku. Twa obecność
napełniła mnie i mój dom radością i pokojem. Dzięki Ci za te wszystkie lata opieki nade mną i nad całą rodziną. Proszę o
dalszą opiekę i Miłosierdzie dla mnie i
całego świata.
Redakcja

Dziękując Bożemu Milosierdziu, że
dane mi było dożyć tej chwili, oddaję się
Jego opiece z całą moją rodziną. Niech
swą opieką otoczy całą naszą parafię i
wszystkich ludzi cierpiących. Jezu ufam
Tobie, Jezu kocham Ciebie.
Szczęść Boże!
Eugenia Bułatek
Wraz z obrazem Bożego Miłosierdzia wędruje też Księga Pamiątkowa,
która pozostanie nie tylko źródłem wiedzy o tym co wydarzyło się na przestrzeni kilku lat drugiej dekady XXI wieku w
Bratkowicach. Setki wzruszających, pły-

Pani Eugenia podczas modlitwy.

Wielkanocne
Misterium
w Bratkowicach

Triduum Paschalne 5-7 kwietnia 2012 r.

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremne jest nasze nauczanie,
próżna jest także wasza wiara
(1 Kor 15,14)

Fot. K. Plizga

To wiara tylko pozwala
spokojnie śmierć przyjąć…

/Juliusz Słowacki/

Dnia 10 lipca 2012 r. w Cmolasie
- rodzinnej parafii ks. Proboszcza
Józefa Książka odbył się pogrzeb
jego Taty

śp. Czesława Książka.

Wyrazy głębokiego współczucia
księdzu Proboszczowi i jego Bliskim
składają parafianie Bratkowic

Druhowie z bratkowickiej OSP w Święto Matki Bożej
Królowej Polski oraz rocznicę Uchwalenia Konstytucji
3 Maja, uczcili także święto swojego patrona
św. Floriana, 3 maja 2012 r.
Poczty sztandarowe w hołdzie poległym za Ojczyznę.

W szyku...

Oddanie honorów.

Już wiem, kim będę!

Strażacka brać.

Fot. K. Plizga
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Kolejny triumf

bratkowickich stra¿aków
Tradycyjnie, co roku na terenie naszej gminy odbywają się
gminne zawody sportowo-pożarnicze drużyn ochotniczych
straży pożarnych. Celem organizowania takich zawodów jest
m.in. mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. W tym roku zawody odbywały się w niedzielne
popołudnie 1 lipca na boisku sportowym w Świlczy. W zawodach wzięły udział następujące jednostki OSP: Błędowa Zgłobieńska, Bzianka, Dabrowa, Mrowla, Świlcza, Trzciana,
Rudna Wielka, Woliczka i nasza bratkowicka jednostka.
Wyniki oceniała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z sędzią głównym bryg. mgr inż. Mirosławem Puskarzem.
Przed rozpoczęciem zawodów komisja sędziowska dokonała
sprawdzenia placu zawodów. Nie zgłoszono zastrzeżeń do rozmieszczenia i ustawienia poszczególnych przeszkód. O godz.
15.15 Komendant Gminny Ochrony P.Pożarowej dh Bogdan
Cioch wprowadził startujące drużyny na płytę stadionu i zameldował Wójtowi Gminy Świlcza Wojciechowi Wdowikowi
gotowość drużyn do rozpoczęcia zawodów.
Zawody polegały na przeprowadzeniu dwóch konkurencji: sztafety pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego. Na końcowy wynik wchodzą czasy ze sztafety i
ćwiczenia bojowego i ewentualne punkty karne. Sztafeta pożarnicza polega na jak najszybszym pokonaniu przez drużynę
składającą się z 7 strażaków toru o długości 350 m, na którym
ustawione są przeszkody: płotek lekkoatletyczny, „rów z
wodą”, tyczki do slalomu, równoważnia i ściana. Oprócz pokonania przeszkód strażacy wykonują w czasie biegu zadania
związane z podłączaniem węży, rozdzielacza i prądownicy.
Po pierwszej konkurencji klasyfikacja drużyn przedstawiała się następująco:
I miejsce – OSP Trzciana – wynik 62,45 pkt,
II miejsce – OSP Bratkowice – wynik 62,95 pkt,
III miejsce – OSP Rudna Wielka – wynik 68,43 pkt,
IV miejsce – OSP Świlcza – wynik 68,61 pkt,
V miejsce – OSP Dąbrowa – wynik 69,09 pkt,
VI miejsce – OSP Bzianka – wynik 70,61 pkt,
VII miejsce – OSP Błędowa Zgłobieńska – wynik 71,73 pkt,
VIII miejsce – OSP Mrowla – wynik 79,58 pkt,
IX miejsce – OSP Woliczka – wynik 81,56 pkt,
Druga konkurencja zawodów, ta bardziej widowiskowa to
ćwiczenie bojowe. Polega na zbudowaniu linii ssawnej, zbudowaniu linii głównej z dwóch odcinków węża W-75 do rozdzielacza i zbudowaniu dwóch linii gaśniczych po dwa odcinki węża W-52 każda, uruchomieniu motopompy i zassaniu wody ze zbiornika oraz podaniu dwóch prądów wody do
stanowisk gaśniczych celem przewrócenia czterech pachołków i odwróceniu tarczy prądem wody. Szybkość i dokładność, a przede wszystkim bezbłędne wykonanie zadania ma
główny wpływ na końcowy wynik rywalizacji. W ćwiczeniu
bojowym startujące drużyny uzyskały następujące wyniki:
I miejsce – OSP Bratkowice – wynik 44,49 pkt,
II miejsce – OSP Rudna Wielka – wynik 49,02 pkt,
III miejsce – OSP Bzianka – wynik 56,70 pkt,
IV miejsce – OSP Trzciana – wynik 59,60 pkt,

V miejsce – OSP Dąbrowa – wynik 62,26 pkt,
VI miejsce – OSP Świlcza – wynik 63,93 pkt,
VII miejsce – OSP Błędowa Zgłobieńska – wynik 68,75 pkt,
VIII miejsce – OSP Woliczka – wynik 69,35 pkt,
IX miejsce – OSP Mrowla – wynik 95,67 pkt,
Po pasjonującej rywalizacji w ćwiczeniu bojowym układ
tabeli się zmienił i pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Bratkowice. To już kolejny raz bratkowicka drużyna pokazuje, że
na zawodach gminnych na obecna chwilę nie ma sobie równych. Na profesjonalizm i szybkość wykonania ćwiczenia
przez bratkowiczan wiele drużyn patrzyło z podziwem i zazdrością. Po raz kolejny drużyna udowodniła, że będzie godnym reprezentantem gminy na zawody powiatowe, które odbędą się w przyszłym roku na nowym stadionie w Bratkowicach, choć tego nie musiała czynić, bo jako gospodarz przyszłorocznych zawodów start miała zapewniony bez względu
na osiągnięty wynik.
Końcowe wyniki przedstawiaja się następująco:
I miejsce – OSP Bratkowice – wynik łączny 107,44 pkt,
II miejsce – OSP Rudna Wielka – wynik łączny 117,45 pkt,
III miejsce – OSP Trzciana – wynik łączny 122,05 pkt,
IV miejsce – OSP Bzianka – wynik łączny 127,31 pkt,
V miejsce – OSP Dąbrowa – wynik łączny 131,35 pkt,
VI miejsce – OSP Świlcza – wynik łączny 132,54 pkt,
VII miejsce – OSP Błędowa Zgłobieńska – wynik łaczny
140,48 pkt,
VIII miejsce – OSP Woliczka – wynik łaczny 150,91 pkt,
IX miejsce – OSP Mrowla – wynik łaczny 175,25 pkt,
W skład zwycięskiej drużyny OSP Bratkowice weszli następujący strażacy: Krzysztof Plizga, Robert Selwet, bracia
Sławomir i Piotr Wojton, Rafał Fabiński, Michał Kwas,
Dawid Ziobro, Paweł Stec. Trenerem drużyny jest Robert
Kwas, który w latach ubiegłych sam wielokrotnie reprezentował Bratkowice na wielu zawodach sportowo-pożarniczych,
więc na tym „rzemiośle” się zna doskonale i bardzo dobrze
przygotował drużynę do zawodów. Porównując uzyskany czas
bratkowickiej drużyny do czasów drużyny OSP Racławówka, która zwyciężyła na ostatnich zawodach powiatowych
(112,10 pkt.), widzimy, że mamy drużynę, która będzie jednym z głównych faworytów przyszłorocznych zawodów.
Po zakończeniu konkurencji startującym drużynom za
zajęte miejsca dyplomy uznania i okazałe puchary wręczyli
włodarze naszej gminy Wójt Pan Wojciech Wdowik i jego
zastępca Pan Wiesław Machowski. Serdeczne gratulacje i
podziękowania za udział i uzyskane wyniki przekazali strażakom także Kapelan Powiatowy Strażaków Ks. Józef Książek – proboszcz parafii Bratkowice i bryg. mgr inż. Stanisław
Kuźniar – Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Rzeszowie.
W podsumowaniu wyników sędzia główny zawodów podkreślił, że zawody zostały zorganizowane sprawnie i zgodnie
z obowiązującymi regulaminami, w czasie ich trwania nie
odnotowano żadnych wypadków gdzie konieczna byłaby pomoc medyczna. Lipcowe zawody były ważnym sprawdzianem sprawności organizacyjnej i bojowej strażaków i będącego na ich wyposażeniu sprzętu. Były także dobrą popularyzacją strażackiego ruchu w poszczególnych miejscowościach
gminy Świlcza.
Mieczysław Leja
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Puchar jest nasz!
Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze Gminy Œwilcza,
Œwilcza, 1.07.2012 r.

Fot. E. Rejman
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Tym razem
w £agiewnikach...
Tego dnia wstali wcześniej niż zwykle i nie sprawiało im
to żadnej trudności. Powód był szczególny. Bliźniacy Kacper
i Karol Grendysa z Dąbrów, w niedzielny, wczesny poranek
29 kwietnia br. zasiedli w piżamach przed ekranem telewizora. Z niecierpliwością oczekiwali na rozpoczęcie coniedzielnej, ogólnopolskiej transmisji Mszy św. z krakowskich Łagiewnik.. Jakaż była radość na twarzach obu chłopców, gdy na
ekranie telewizora pojawili się w galowych strojach członkowie łączonego, mieszanego chóru z Pstrągowej i z Bratkowic
pod kierownictwem Pawła Łąckiego, pośród których bracia
bliźniacy dostrzegli swojego tatę Jana.
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Warto przeczytaæ
– czyli co nowego
w naszej bibliotece:
Lech Kaczyński – ostatni wywiad
to zapis rozmów, które Łukasz Warzecha prowadził z Prezydentem Rzeczypospolitej w marcu i na początku kwietnia 2010 roku. Ostatnie spotkanie autora z Lechem Kaczyńskim odbyło się
zaledwie trzy dni przed śmiercią głowy
państwa w katastrofie pod Smoleńskiem. Dziś składają się one na poruszający polityczny testament. Pozwalają
zrozumieć Lecha Kaczyńskiego jako
polityka, a także jako człowieka.

Marzenia i tajemnice – Danuta Wałęsa

Łagiewniki. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Powody do dumy mieli także członkowie rodzin innych
naszych chórzystów reprezentujących Bratkowice w tym szczególnym miejscu krzewienia Bożego Miłosierdzia, bo byli tam
również: Andrzej Gniewek z Piasków, Bogdan Wójcik z Sitkówki i Piotr Bułatek z Zapola.
Jak mówi jeden z chórzystów, Bogdan Wójcik: Jechaliśmy z
obawą, że może nas „spalić trema”. Występ w tak szczególnym
miejscu, w dodatku przed kamerami ogólnopolskiej telewizji był
dla nas wyzwaniem, pomimo tego, że już występowaliśmy z chórem, m.in. w Ostrej Bramie. Chcieliśmy, żeby wszystko było jak
najlepiej dopracowane i wyszło pięknie, bez żadnych pomyłek.
Wiedzieliśmy, że nasi bliscy i znajomi będą śledzić z uwagą nasze
poczynania. Po powrocie gratulowali nam wspaniałego występu, zapewniając równocześnie, że byli z nas dumni.
My także gratulujemy! Jak dowiedzieliśmy się następny
występ chóru w ramach tournée, który odbył się 8 lipca br. w
licheńskim sanktuarium wypadł równie pięknie.
Redakcja

Drugi od prawej: Piotr Bułatek, Jan Grendysa,
Bogdan Wójcik, Andrzej Gniewek.

W odważnej i przejmującej autobiografii autorka opowiada o sobie, swojej
rodzinie i burzliwej historii Polski ostatnich dekad.
Kiedy Lech Wałęsa stawał się ikoną
Solidarności, Danuta była bohaterką
dnia codziennego. Pragnęła miłości i rodzinnego szczęścia, a los wrzucił ją w
wir rewolucyjnych wydarzeń, które przetaczały się przez Polskę i jej małą kuchnię na gdańskim blokowisku. On siedział w obozie internowania, ona, w piątym miesiącu ciąży,
zdobywała świniaka, żeby dzieci na Boże Narodzenie nie były
głodne.
Świat poznał jej klasę, kiedy w zastępstwie męża odbierała nagrodę Nobla. Jako prezydentowa, potrafiła znaleźć się w
każdej sytuacji, nigdy nie wysuwała się na pierwszy plan i
bardzo strzegła swojej prywatności.
Teraz, jako dojrzała kobieta, opowiada światu swoją wersję wydarzeń. Mówi, jak – zawsze naturalna i silna – zarówno
o chwilach wspaniałych, jak i o cenie, która przyszło za nie
zapłacić.

Kwiaty na poddaszu Andrews Wirginia C.
Wciągająca opowieść o rodzinnych
tajemnicach i zakazanej miłości. Szczęśliwą z pozoru rodzinę Dollangangerów
spotyka tragedia – w wypadku samochodowym ginie ojciec. Matka z czwórką
dzieci zostaje bez środków do życia i
wraca do swego rodzinnego domu. Niezwykle bogaci rodzice mieszkający w
ogromnej posiadłości, wyrzekli się córki z powodu jej małżeństwa z bliskim
krewnym, a narodzone z tego związku
dzieci uważają za przeklęte. W tajemnicy przed dziadkiem
rodzeństwo zostaje umieszczone na poddaszu, którego nigdy
nie opuszcza. Dzieci żyją w ciągłym strachu, a odkrycie, jakiego dokonuje najstarszy brat, stawia rodzeństwo w obliczu
nieuniknionej katastrofy.
Lidia Bułatek
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Z ¿ycia wsi i jej mieszkañców
Uciążliwości związane z przedłużającą się budową autostrady oraz przystąpienie Bratkowic
do Programu Odnowy Wsi były głównymi tematami zebrań wiejskich z ostatniego kwartału.
Zebrani w dniu 17.04 br. mieszkańcy Bratkowic, jednogłośnie podjęli
uchwałę o przystąpieniu wsi Bratkowice do Programu Odnowy Wsi. Wcześniej wysłuchali wystąpień Wójta Gminy Świlcza Wojciecha Wdowika i rad-

czasie czeka nas remont budynku Zespołu Szkół (dach i elewacja), rozbudowa placu targowego, wykonanie projektu brakującego oświetlenia dróg.
W dyskusji poruszone zostały również następujące tematy:

Ożywiona dyskusja.

nej Cecylii Homa na temat programu i
korzyści płynących z udziału w nim.
Najważniejsze założenia Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011
– 2016 to m.in.: zachowanie tożsamości wsi,
jej dziedzictwa kulturowego, tworzenie wysokiej jakości i standardu życia, rewitalizacja
zasobów podkarpackiej wsi, w taki sposób,
aby służyły nowym celom, wykorzystanie
energii i zaangażowania mieszkańców oraz
ich integracja. Szerzej
na ten temat pisze w
odrębnym artykule
pani Cecylia Homa.
W dniu 24.04 br.
miało miejsce kolejne zebranie. Z wystąpień zaproszonych gości mogliśmy
dowiedzieć się m.in., że w najbliższym

– p. Tadeusz Bednarz – zgłasza problem
z inst. elektryczną na stadionie, wskazuje na potrzebę odnowy sceny i odgrodzenia jej od płyty boiska sportowego.

Same problemy...

Porusza również problem lustra na
skrzyżowaniu dróg obok szkoły nr 3 –
Piaski, który to od dawna jest nieroz-

wiązany oraz wydobycia i wywozu kruszywa z rezerwatu „Zabłocie”,
– p. Stanisław Książek – fatalnego stanu drogi 551 (w lesie przed Czarną
Sędz.), rowów i poboczy oraz rosnących
przy niej drzew,
– p. Wojciech Bobola –
zniszczonych ogrodzeń i
drzew przy drodze
(Trzciana – Kupno) dojazdowej do budowy autostrady,
– p. Ryszard Franczyk –
budowy chodnika przy
drodze na Trzcianę,
– p. Mieczysław Leja –
częstych stłuczek na
skrzyżowaniu w centrum
i potrzebie przesunięcia
znaków drogowych,
– p. Edward Miśta –
szkód wyrządzonych
przez zwierzynę leśną i
niskich za to odszkodowań, a także lokalizacji
przepompowni na terenie
pastwiska na Piaskach.
Ponieważ z powodu nieobecności przedstawicieli GDDKiA oraz
firmy BUDIMEX, nie udało się rozwiązać problemów związanych z uciążliwościami przy budowie autostrady A4, w
dniu 3.07 br. odbyło się spotkanie, w
którym udział wzięli: Starosta Powiatu
Rzeszowskiego – Józef Jodłowski, Wójt
Gminy Świlcza – Wojciech Wdowik,
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych –
Marek Radion, Przedstawiciele firmy
Budimex – Dębica, wykonawcy autostrady A 4, Przedstawiciele GDDKiA
w Rzeszowie, inwestor budowy autostrady A 4, Radni powiatu, gminy, członkowie rady sołeckiej i mieszkańcy Bratkowic.
Mieszkańcy Zapola (p. Gniewek, p.
Różańscy, p. Jucha, p. Kwoka, p. Nabożny) opisali swoje problemy i uciążliwości jakich doświadczają już drugi rok
zarówno w dzień jak i w nocy związane
z ruchem samochodów zaopatrujących
budowę autostrady A 4. Ciągły huk, hałas, kurz lub błoto, zamulone i niedrożne rowy, zniszczone ogrodzenia, elewa-
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cje oraz roślinność w
przydomowych ogródkach. Ciągłe narażenie na
niebezpieczeństwo na
drodze tak dla pieszych
(brak chodnika) jak i innych uczestników ruchu.
Mieszkańcy zwracają
się do kompetentnych
osób o usunięcie i wynagrodzenie wszystkich
wyrządzonych szkód na
prywatnych posesjach,
naprawienie doraźne
drogi (wyrwy i koleiny).Proszą również o
budowę chodnika jako
Warto rozmawiać.
zadośćuczynienie za dwa
lata ogromnych uciążliwości jakie doświadczyli w związku z w ciągu 14 dni powiadomi sołtysa. Wszy- zał się również do niezwłocznego rebudową autostrady.
scy zainteresowani wyrazili zgodę na montu i załatania niebezpiecznych
Starosta zapewnia, że przed rozpo- takie rozwiązanie.
dziur, wyrw i kolein w jezdni.
częciem budowy autostrady podpisał
Tomasz Wojton
Przedstawiciel Budimexu zobowiąstosowne umowy i posiada gwarancje
bankowe na odbudowę zniszczonej drogi
Trzciana – Kupno wraz z infrastrukturą.
Niestety nie obejmują one budowy chodnika. Starostwo z własnych środków nie
jest w stanie go wybudować. Zapewnia
Z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia kwartalnika, składamy
że zrobi wszystko co możliwe by zasposzczere gratulacje i życzenia wszystkim, którzy tworzą to lokalne,
koić potrzeby mieszkańców.
społeczno-kulturalne czasopismo ukazujące się na terenie naszej
Przedstawiciel firmy Budimex zaGminy Świlcza.
pewnia zebranych, że ze złożonych
Niech nigdy nie zabraknie Wam nowych pomysłów, świeżości
wcześniej deklaracji się wywiąże i
spojrzenia
i niesłabnącej chęci dzielenia się z mieszkańcami naszej
przedmiotowa droga będzie wyremonGminy informacjami o jakże bogatym w treści życiu jej mieszkańtowana. W sprawie zniszczeń na pryców. Niech działalność w ramach lokalnej prasy samorządowej
watnych posesjach i odszkodowań za
nie prosi by każdy indywidualnie wyprzynosi Wam satysfakcję i radość, a Czytelnikom pogłębioną wiestąpił pisemnie do Budimexu w Dębidzę i rzetelną informację. Wszystkiego dobrego i... połamania piór!
cy ul. Wielopolska 23. Sprawy te będą
Siostrzana Redakcja
rozpatrywane przez ubezpieczyciela
Ziemi Bratkowickiej
budowy indywidualnie. Zaś sprawa budowy chodnika wymaga rozmów z samorządem powiatu i gminy.
Przedstawiciel GDDKiA w Rzeszo– zakończono budowę chodnika na
wie jako inwestor budowy potwierdza,
Czekaju od p. Bendryczka do końca
że po zakończeniu inwestycji droga zowioski,
stanie naprawiona. Obecnie trwają pra– w celu poprawy bezpieczeństwa zace inwentaryzacyjne wszystkich zniszmontowano latarnię uliczną obok
czeń związanych z rowami i kanałami
posesji p. Burdasia na Czekaju
wokół budowy autostrady. Po uzyska– Urząd Gminy w Świlczy zakupił koniu stosownych pozwoleń GDDKiA
siarkę do pielęgnacji stadionu i parprzystąpi do usunięcia zamuleń i nieku w Bratkowicach,
drożności.
– pracownicy interwencyjni w miesiąPodsumowując spotkanie wójt pocu maju wykosili pobocza dróg i podziękował za merytoryczną dyskusję i
rządkowali place użyteczności puzobowiązał się do prowadzenia rozmów
blicznej w Bratkowicach,
z firmą Budimex i Starostwem Powia– Zarząd Dróg Powiatowych ze wzglętowym w sprawie budowy chodnika przy
du na natężony ruch i poprawę bezdrodze Trzciana – Kupno od skrzyżopieczeństwa na drogach przesunął
wania na Dąbry do Leśniczówki. O efek- – zamontowano lustra na skrzyżowaznaki drogowe na skrzyżowaniu w
tach rozmów i podjętych decyzjach wójt
niu przy SP nr 3 na Piaskach,
centrum wsi.

Droga Redakcjo „Trzcionki”!

Informacja so³tysa
za okres
od 30.04.2012 r.
do 30.06.2012 r.
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Kolejny udany sezon „Bratka”,
ale pora powalczyæ o coœ wiêcej...
„Bratek” Bratkowice rozpoczął rundę rewanżową od meczu na własnym
boisku z outsiderem drużyną LKS Jasionka. Goście wzmocnieni przede
wszystkim przyjściem znanego trenera
J. Słomskiego chcieli za wszelką cenę
zdobyć jakieś punkty na inaugurację.
Zespół „Bratka” pomimo, że miał dużą
przewagę nie mógł
zdobyć bramki, a po
jednej z kontr to goście cieszyli się z
prowadzenia. Na
szczęście udało się
wyrównać po pięknym strzale z rzutu
wolnego wykonywanym przez K. Kurowskiego. Na inaugurację „Bratek”
zremisował z Jasionką 1-1. Drugi
mecz nasz zespół
zagrał na wyjeździe
w Grodzisku z miejscowym „Sokołem”.
Beniaminek przekonał się o sile zespołu z Bratkowic przegrywając aż 0-8. Nie
lada wyczynem popisał się P. Czaja zdobywca pięciu bramek. Oprócz niego
bramki zdobyli: R. Łoboda, K. Hejnig,
M. Depa. W trzeciej kolejce w wielkanocną sobotę „Bratek” Bratkowice pokonał zespół „Granitu” Wysoka Strzyżowska 3-1 po dwóch trafieniach R.
Łobody i jednym K. Rusina. W czwartej
kolejce nasza drużyna po bardzo zaciętym meczu pokonała na wyjeździe zespół „Zimowitu” Rzeszów. Zwycięska
bramkę zdobył niezawodny P. Czaja. W
następnej kolejce niestety „Bratek” poniósł pierwszą porażkę w rundzie wiosennej. Wzmocniony zawodnikami z
pierwszej drużyny zespół rezerw „Izolatora” Boguchwała był lepszy i zasłużenie wygrał 2-0. W następnej kolejce
„Bratek” zagrał w Sokołowie Młp. z zespołem „Sokoła” z jednym z kandydatów do awansu. Tego meczu kibice długo nie zapomną. Nasza drużyna do 90
min. przegrywała 2-1 bramkę dla nas na
początku drugiej połowy strzelił P. Czaja. W 90 minucie do wyrównania doprowadził R. Łoboda a w 92 minucie gospodarze wyszli znowu na prowadzenie.
„Bratek” pokazał, że ma charakter i w

ostatniej akcji meczu w 94 minucie M.
Hejnig doprowadził do wyrównania 33. W kolejnym meczu nasz zespół odniósł gładkie zwycięstwo w Nosówce z
zespołem „Novi” 3-1 po dwóch bramkach R. Łobody oraz bramce P. Hejniga. W następnej kolejce na stadion do
Bratkowic zawitał
lider z Przybyszówki. „Bratek” po
bramkach M. Depy
i P. Czaji prowadził
2-1 będąc drużyna
lepszą. Goście jednak skorzystali z
bardzo mocnej
ławki rezerwowych
wprowadzając na
boisko pięciu nowych zawodników
gdzie „Bratek” dokonał tylko jednej
zmiany. Pozwoliło
to gościom na zepchnięcie nas do
obrony i zdobycie przez nich w samej
kocówce dwóch bramek. Niestety lider
wywiózł 3 punkty z Bratkowic zwyciężając 3-2. Kolejny mecz nasza drużyna
rozegrała w Nowej Wsi pokonując zespół „Piasta” 5-2. Bramki zdobyli: dwie
R. Łoboda i po jednej M. Dziedzic, M.

Depa oraz P. Czaja. W następnej kolejce
zawitał na stadion w Bratkowicach kolejny kandydat do awansu. Zespół „Hermana” Hermanowa mający w składzie
M. Bilińskiego zawodnika znanego z wyższych lig poza jedna akcja w pierwszej
połowie po której wyszedł na prowadzenia nie miał nic do powiedzenia. Brat-

kowice zaraz wyrównali po pięknym
strzale z rzutu wolnego K. Hejniga a na
początku drugiej połowy po bramce M.
Depy wyszli na prowadzenia 2-1, którego już nie oddali do końca. W następnej
kolejce nasz zespół zmierzył się z wiceliderem z Niechobrza, dla którego był
to praktycznie mecz o awans. Lepiej
mecz ułożył się dla „Jedności’, która do
przerwy prowadziła 1-0. Zaraz po przerwie wyrównał P. Czaja, niestety w dalszej części gry gospodarze zdobyli dwa
gole. Nasz zespól jednak nie poddawał
się, niestety pod koniec meczu nie udało się wykorzystać naszej drużynie rzutu karnego. W doliczonym czasie gry
bramkę zdobył D. Hejnig ale już zabrakło czasu na wyrównanie. W przedostatniej kolejce Bratkowice zremisowały na
swoim stadionie w derbach z zespołem
„Victoria” Budy Głogowskie 3-3. Niestety w wyniku tym duży udział miał sędzia, który nie zauważył ewidentnych
spalonych przy pierwszych dwóch bramkach dla gości. Dla nas bramki zdobyli:
M. Depa, P. Czaja oraz R. Łoboda. W
ostatniej kolejce „Bratek” zagrał na wyjeździe z zespołem z Zabajki. Obie drużyny zagrały na koniec rundy radosny
futbol stąd wynik 5-4 dla nas. Bramki
zdobyli: dwie K. Hejnig oraz po jednej
D. Hejnig, P. Czaja, M. Depa.
„Bratek” Bratkowice zakończył sezon na
piątym miejscu. Do klasy
okręgowej awansowała
Przybyszówka oraz „Jedność” Niechobrz. Do klasy „B” spadły Jasionka
oraz Nosówka. Jak widać
nasza drużyna była w stanie z każdym powalczyć i
wygrać większość meczów. Był to kolejny sezon, w którym kilka punktów więcej i „Bratek” walczył by o awans. Niestety
największym naszym problemem jest krótka ławka, jeśli w nadchodzącym sezonie mamy zamiar walczyć o coś więcej, to zespół musi się
wzmocnić kilkoma zawodnikami, bo
nikt jeszcze nie wygrał ligi dysponując
praktycznie 14 zawodnikami.
Damian Hejnig
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Wytrwali
kibice
Rozmowa z najwierniejszymi kibicami „Bratka Bratkowice” –
Bronisławem Lisem z Klepaka
i Janem Bułatkiem z Sitkówki.
Panowie, ile to już lat za wami na ławce
kibica naszego klubu?
B. L. Naszej drużynie kibicuję od
początku istnienia klubu tj. od 1948 r.
Pamiętam jak ks. Brodowicz zakładał
klub, pierwsze mecze na prowizorycznym boisku na Dąbrach, wyjazdy furmanką ks. Ramockiego na mecze do
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szę się, że zdrowie pozwala mi jeszcze
kibicować mojej ukochanej drużynie z
Bratkowic.
Jaka jest Panów opinia o nowym zmodernizowanym stadionie?
J. B. Dzięki władzom gminy, Wójtowi i zapewne jeszcze wielu innym osobom, Bratkowice mają nowy, piękny stadion, którego zazdroszczą kibice z innych klubów. Jedyny mankament, to jednak nie do końca dobrze wykonana murawa.
B. L. Stadion po modernizacji jest
elegancki, bez porównania do tego przed
remontem. Należałoby organizować na
nim jak najwięcej imprez sportowych i
kulturalnych, aby stadion tętnił życiem.
Tak jak to było po oddaniu pierwszego
stadionu. Koszty modernizacji były
duże i należy korzystać ze wszystkich
możliwości tego pięknego stadionu.

Powszechnie znany kibic drużyny „Victorii”
Budy Głogowskie o pseudonimie „Manek”.

granie w wyższej klasie – czego my kibice bardzo pragniemy.

Od prawej: Jan Bułatek, Bronisław Lis i Tadeusz Bednarz.

Mrowli, Świlczy czy Zaczernia. Jako
młody chłopak pomagałem przy budowie nowego stadionu. Po jego ukończeniu cieszyłem się wraz z kibicami, zawodnikami, działaczami i wszystkimi
Bratkowiczanami z najnowocześniejszego na tamte czasy stadionu piłkarskolekkoatletycznego w okolicy.
J. B. Podobnie jak kolega Bronek kibicuję piłkarskiej drużynie Bratkowic od
początku jej istnienia, z przerwą na odbycie służby wojskowej. Po powrocie z
wojska, pomagałem w budowie nowego
stadionu przepracowując niezliczoną
ilość godzin przy jego budowie. Pomagałem również bratu Bronisławowi, który był organizatorem budowy stadionu.
Kibicowanie jest moją wielką pasją. Cie-

Ważną sprawą jest zatrudnienie stałego
gospodarza, który by dbał o ten stadion.
Co sądzicie Panowie o obecnej drużynie
„Bratka”?
B. L. Jest to młoda, perspektywiczna i obiecująca drużyna. Z tego co wiem
grająca od paru lat dla satysfakcji, bez
żadnego wynagrodzenia. Drużynę należałoby wzmocnić i poszukać dla niej
sponsora, aby kibice mogli pokibicować
drużynie w wyższej klasie.
J. B. Fajni, młodzi, zdolni piłkarze,
którzy potrafią grać dobrą technicznie
piłkę. Szwankuje trochę skuteczność w
zdobywaniu goli ale uważam, że jeżeli
drużyna poprawi skuteczność i zostanie
kadrowo wzmocniona, stać ją będzie na

Jaka jest opinia Panów o zakończonym
Euro?
B. L. Organizacyjnie fajna impreza.
Dużo kibiców, ciekawe mecze. Oglądałem wszystkie mecze i zawiódł mnie
jako kibica sposób sędziowania niektórych sędziów i brak awansu polskiej drużyny.
J. B. Tak jak kolega Bronek oglądałem wszystkie mecze. Cieszy mnie jako
Polaka pozytywna opinia kibiców z zagranicy o dobrze zorganizowanym
Euro i polskiej gościnności. Do szczęści brakowało tylko zwycięstw polskiej
drużyny.
Bardzo dziękuję Panom za rozmowę i życzę
dużo zdrowia, aby mogli Panowie kibicować naszemu „Bratkowi” jeszcze długie
lata.
Rozmawiał: Tadeusz Bednarz
PS: Nie tylko nasz klub może poszczycić się wytrwałymi kibicami. Jak widzimy na zdjęciu, nasz sąsiad zza lasu, kibic klubu „Victoria” Budy Głogowskie
o pseudonimie „Manek” będąc bardzo
zaangażowanym i głośno wyrażając swoje emocje, jest o krok od wtargnięcia na
płytę bratkowickiego stadionu.
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Bratkowice notuj¹ kolejny sukces
w chodzie sportowym
Od 22 do 24.06.2012 r. w Białymstoku odbywały się Mistrzostwa Polski
Juniorów w Lekkiej Atletyce.
Zawodnicy z całego kraju startowali
w różnych konkurencjach. Jedną z nich
był chód sportowy na 10 km. Barwy klubu RESOVIA reprezentowała zawodniczka Natalia Wlazło z Bratkowic,
która z czasem 53:08 zajęła III miejsce,
zdobywając tym samym brązowy medal.
Zawody odbywały się niekorzystnych
warunkach pogodowych. Pomimo upału, który dawał się we znaki, udział naszej zawodniczki i zdobyty medal potwierdził jej dobrą formę, którą zawdzięcza wytrwałym i systematycznym treningom. Bez pracy, osiągnięcie takich rezultatów nie jest możliwe. Będąc zawodniczką należącą do kadry Polski może

tez liczyć na uczestnictwo w obozach
treningowych, dzięki którym wzrasta jej
kondycja i wytrzymałość.

W trakcie
zmagań.

sje kombinacji warzyw, ale ta zupa jarzynowa przygotowana tylko w ten sposób, smakuje najbardziej.
Dbający o linię i nie tylko można pominąć mąkę i śmietanę, zwłaszcza latem,
kiedy zupa smakuje nam bez takich dodatków, gdyż warzywa są tak słodkie, że
niczym nie musimy ulepszać smaku zupy.

PRZEPISY
KULINARNE
Na gor¹ce
i ch³odne dni lata
Lato to nie najlepszy czas do spędzania go w kuchni, ale niestety nasze
żołądki tego nie rozumieją i domagają
się dobrego jedzenia. Szczególnie właśnie w lecie, gdy jest gorąco, nie wiadomo co zjeść, żeby być zadowolonym z
przygotowanych potraw i najedzonym,
by nie stracić siły. Proponuję kilka potraw sytych i lekkich oraz oczywiście coś
na słodko.

Zupa jarzynowa
Zupa jarzynowa to pyszny klasyczna
potrawa wśród zup. Istnieją różne wer-

Składniki:
• 1,2 l wody
• porcja mięsa na zupę (np. 1 noga
z kurczaka, 2 skrzydełka kurczaka,
1/2 korpusu kurczaka, kość wołowa/

Medalistka.

Natalia, jak widać, stawia sobie coraz wyższe cele, a my serdecznie jej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja

wieprzowa)
• 2 liście laurowe
• 3 ziela angielskie
• 1 większa marchewka, pokrojona w
kostkę
• 1 średnia pietruszka, starta na tarce
• 2 garście półplasterków pora
• 2 garście startego na tarce selera
• 2 średnie ziemniaki, pokrojone w
kostkę
• 2-3 garście świeżego/mrożonego zielonego groszku lub zielona fasolka
pokrojona na małe kawałki
• ok. 0,5 małego świeżego/mrożonego
kalafiora/brokuła lub 50/50, podzielonego na różyczki (ok. 0,5 kg)
• koperek świeży/mrożony, posiekany
(opcjonalnie, ale bardzo polecam)
• 2-4 czubate łyżki gęstej śmietany
• 1 pełna łyżka mąki
• sól
• pieprz
Przygotowanie:
Do garnka wlać zimną wodę, dodać
porcję mięsną, liście laurowe i ziela angielskie. Doprowadzić do zagotowania.
Gotować 15-20 min. na małym płomieniu pod przykryciem. Dodać marchewkę, pietruszkę, por i seler. Gotować na
średnim płomieniu pod przykryciem do
momentu, kiedy warzywa będą średniomiękkie. Dodać ziemniaki, groszek i kalafior. Gotować na średnim płomieniu
pod przykryciem, aż warzywa będą cał-
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kowicie miękkie. Z zupy odlać 1 dużą
chochlę wywaru i dodać do niej śmietanę, aby się zahartowała. Wymieszać.
Dodać mąkę, wymieszać, wlać do gotującej się zupy, zagotować ponownie i gotować jeszcze 2 min. Jeśli zupa wyjdzie
nam zbyt gęsta (chodzi o ilość warzyw w
stosunku do wywaru), należy dolać odrobinę wody i ponownie zagotować zupę.
Odstawić z płomienia, dodać posiekany
koperek, doprawić solą i pieprzem, wymieszać. Podawać solo lub z pieczywem.

Ciasto z truskawkami
Trwa sezon truskawkowy, a nie ma
nic lepszego niż udane ciasto z owocami,
orzeźwiające na upalne dni i dodające
energii.
Składniki:
• 2 szklanki świeżych truskawek (umyte, bez szypułek, osuszone na papierowym ręczniku)
• 1 szklanka mąki pszennej (dodatkowo osobno 1 łyżka)
• 3/4 szklanki cukru
• 1/2 szklanki gęstego jogurtu naturalnego lub wody mineralnej gazowanej
• 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 kostka masła
• 1 łyżka ekstraktu waniliowego
• 2 jajka
• 1 łyżka soku z cytryny
• 1 szczypta soli
Wykonanie:
Miękkie masło miksujemy za pomocą elektrycznego miksera na puszysty krem., dodajemy cukier i ucieramy aż
połączy się z masłem (nie musi się całkowicie rozpuścić).Następnie dodajemy
jajka (po jednym), cały czas ucieramy, aż
do gładkości. Kolejne jajko wbijamy dopiero gdy poprzednie całkowicie połączy się z masą.. Mąkę przesiewamy z
proszkiem do pieczenia i solą do masy
masłowej.. Ucieramy mikserem aż do
gładkości, dodając pod koniec ucierania
jogurt lub wodę.. Wykładamy na posmarowaną masłem i posypaną mąką lub wyłożoną papierem do pieczenia tortownicę o średnicy 21-24 cm. Truskawki układamy na wierzchu ciasta (kilka można
wcisnąć nieco głębiej do środka). Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180
st. C i pieczemy przez 1 godzinę. Pod
koniec pieczenia wbijamy w środek ciasta wykałaczkę – jeśli jest sucha, możemy wyjąć ciasto z truskawkami z piekarnika.
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Po wyjęciu, przez ok. 10-15 minut,
pozostawiamy do ostudzenia, nie wyjmując z foremki. Gdy wystygnie, wyjmujemy z tortownicy i posypujemy cukrem
pudrem.
Porcję ciasta na talerzu można dodatkowo polać syropem, ozdobić kilkoma
świeżymi truskawkami oraz listkiem
mięty lub stewii. W wersji absolutnie kalorycznej dokładamy do szczęścia bitą
śmietanę.

Gniazda z miêsem
Gniazda z mięsem to dobry pomysł
dla smakoszy potraw jarskich i mięsnych
w jednym. Daniem można się smakować
i nasycić.
Składniki:
• pół paczki makaronu spagetti
• 20 dag mięsa mielonego
• 1 cebula
• 1 marchewka
• 2 pomidory
• pół puszki kukurydzy
• 2 jaja
• pół szkl. mleka
• 5 dkg startego żółtego sera
• 2 łyżki koncentratu pomidorowego
• oregano
• sól (kucharek)
• pieprz
Wykonanie:
Makaron ugotować w dużej ilości
osolonej wody – max. 10 min. Odcedzić.
Rozgrzać olej na patelni, podsmażyć
mięso mielone, po czym zdjąć. Cebulę
obrać, pokroić w kostkę, zeszklić na oleju. Marchew obrać i zetrzeć na tarce o
grubych oczkach, połączyć z cebulą, podsmażyć kilka minut. Zgarnąć do mięsa.
Na patelni podsmażyć pomidory, po
czym wrzucić wszystkie składniki
uprzednio podsmażone na patelnię.
Wlać szklankę wody. Dodać kukurydzę,
dusić 5 min. Dodać koncentrat pomidorowy, przyprawić oregano, solą i pieprzem do smaku, chwilę poddusić.
Naczynie żaroodporne posmarować
olejem. Makaron zwijać w „gniazda”
układać jedno przy drugim. Do każdego
włożyć porcję przygotowanego sosu.
Rozgrzać piekarnik do temp. 1902000 C. Roztrzepać jaja, dodać mleko,
posolić i oprószyć pieprzem. Następnie
zalać makaronowe gniazda. Wstawić do
piekarnika. Po 25 min pieczenia posypać startym żółtym serem. Całkowity
czas pieczenia to 30 min.

Na koniec można udekorować pietruszką.

Sa³atka z makaronem
Składniki:
• 2 szklanki makaronu świderki
• 200 g szynki
• 200 g sera żółtego
• 1 puszka kukurydzy
• 4-5 szt. ogórków korniszonów (w zależności od wielkości)
• 2 czerwone papryki (wkroiłam 1
czerwoną i 1 zieloną)
• natka pietruszki
• majonez
• zioła prowansalskie
• sól
• pieprz
Wykonanie:
Makaron ugotować w/g przepisu na
opakowaniu, odcedzić, ostudzić. Szynkę i ser żółty pokroić w kostkę. Kukurydzę odcedzić z zalewy. Ogórki korniszony pokroić w kostkę, nadmiar soku
odcedzić na durszlaku. Papryki oczyścić
z pestek i pokroić w kostkę.
Wszystkie wymienione składniki
połączyć z makaronem. Wkroić natkę
pietruszki. Dodać kilka łyżek majonezu. Doprawić ziołami, solą i pieprzem
do smaku. Schłodzić w lodówce.
Smacznego!

Befsztyk z polêdwicy
po wroc³awsku
Składniki:
• 400 g polędwicy wołowej,
• 80 g sera żółtego,
• 80 g szynki wędzonej,
• 50 g ketchupu,
• sól, pieprz
Wykonanie:
Polędwicę pokroić w poprzek włókien na 4 kawałki, formować ręką i nożem krążki o grubości 2-3 cm, posmarować tłuszczem, posypać pieprzem, smażyć na rozgrzanym ruszcie po 2-3 min.
tak aby mięso wewnątrz było różowe, pod
koniec smażenia na wierchu położyć plasterki masła. Następnie befsztyki obłożyć plastrami szynki i sera, polać ketchupem, zapiec w gorącym piekarniku lub
przykryć folia – na grilu. Podawać z frytkami, kalafiorem i zielonym groszkiem
Bożena Pięta
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Teściowa przyjeżdża do zięcia i mówi:
– Dzień Dobry zięciu, przyjechałam tu
na tyle ile będziesz chciał.....
– To mamusia nawet herbatki się nie
napije?
***
Przychodzi blondynka do lekarza ze
spalonymi uszami.
Lekarz się pyta:
– Co pani dolega?
– No bo prasowałam, a z przedpokoju
zadzwonił telefon, a ja odruchowo przyłożyłam żelazko do ucha
– A dlaczego ma pani spalone drugie?
– A bo chciałam zadzwonić po pogotowie.

W autobusie straszny tłok.
– No nie pchaj się pan na chama!
– O, przepraszam, nie wiedziałem z kim
mam do czynienia.
***
Przychodzi facet do lekarza i mówi:
– Panie doktorze, mam problem, że kiedy śpię to chrapię. Co mam zrobić?
– Niech pan zaśnie przy otwartym oknie,
to przejdzie.
Na następny dzień facet znowu przychodzi do lekarza, a lekarz mówi:
– I co? Chrapanie zniknęło?

– Chrapanie nie, ale zniknął TV, MP3,
mikrofala i DVD.
***
Dwaj mężczyźni przechodzą koło sejmu.
Nagle w sejmie rozlega się głos:
– Sto lat! Sto lat!
Jeden z mężczyzn mówi:
– Patrz, chyba ktoś tam ma urodziny.
– Nie, wiek emerytalny ustawiają.
***
– Kochanie, jak ci smakował obiad, który dziś ugotowałam?
– Dlaczego Ty stale dążysz do kłótni?!

***
Przychodzi mama z Jasiem do lekarza i
mówi:
– Niech pan coś zrobi! Wszyscy koledzy Jasia uważają, że śmierdzi.
Lekarz go bada, maca, sprawdza.
W końcu pyta:
– Jasiu, czy ty zmieniasz skarpetki?
– No pewnie! Z lewej nogi na prawą, a z
prawej na lewą.

Bratek – ulubiony przez wielu kwiatek

Poziomo:
1) H2O
2) Dwukadłubowa łódź
3) Z trampoliny do wody

4)
5)
6)
7)

Nie tylko od deszczu
Do przykrycia lub na plażę
Kajak wspak
Można na nim spać lub pływać

Litery z zaciemnionego pola czytane pionowo utworzą rozwiązanie.
Opr. DarJa
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Po zielonej trawie
piłka goni.
Albo my wygramy,
albo oni...

Klub kibica..

Fot. K. Plizga

Prawie jak na Euro - czerwcowe
zmagania „Bratka” z drużyną
„Victoria” Budy Głogowskie
na pięknym, bratkowickim
stadionie.

Popłynął, popłynął
mój wianeczek wodą...

Sobótki w bratkowickim parku, 17.06.2012 r.

Fot. K. Plizga

