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Kochasz
ty dom...
(...) Budujcie dom waszego życia osobistego i społecznego
na skale! A skałą jest Chrystus żyjący w swym Kościele,
Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat.
Jan Paweł II, Pelplin, 1999 r.

Drodzy Czytelnicy!
Na pytanie z czym kojarzy się słowo dom, zazwyczaj uzyskujemy odpowiedzi typu: z poczuciem bezpieczeństwa, dobrocią, ciepłem, czułością, wyrozumiałością, miłością. Każdy z nas, na swoją
miarę i możliwości buduje go w swoim życiu najlepiej jak potrafi.
Zarówno ten materialny, jak i ten stanowiący o poczuciu w nim
szczęścia.
Wiemy jednak, że nie zawsze nasz dom tym wymarzonym się
staje. Wówczas, podążając za idealnym o nim wyobrażeniem, nie
poprzestajemy poszukiwać sposobów jego ulepszania, bo jak Stefan Żeromski pisał: Dom jest dla człowieka częścią jego istoty.
Jest też taki dom, do którego człowiek, korzystając z danej mu
wolności zawsze może przyjść i czerpać z jego „zasobów”. I nie
jest to tylko dom z kamieni budowany. Tworzą go ci, którzy korzystając z ciągle aktualnego zaproszenia, wciąż na nowo mogą tu powracać, bo jak mówi hasło kończącego się właśnie roku duszpasterskiego: KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM.
Treści zawarte w niniejszym, jubileuszowym, 25 wydaniu naszego kwartalnika, przesłanie to zdają się potwierdzać. Tak więc sporo wydarzeń ostatniego kwartału ukazujemy w świetle dzielenia się
świadectwem przynależności do tego Szczególnego Domu.
Znajdziemy tu artykuły m.in. o sprawach, którymi żyliśmy w rodzinach, w szkole, w pracy, w naszej wiejskiej społeczności, a które
prędzej czy później przyprowadziły nas, czy też przyprowadzą, do
pięknie rozbudowanej świątyni parafialnej w Bratkowicach.
Piszemy więc m.in. o dziękczynieniu za plony, wzniesieniu nowej kapliczki przydrożnej, o rozbudowie naszego kościoła, misyjnej pracy byłego wikariusza naszej parafii, rozpoczętych przygotowaniach do I Komunii św. i Bierzmowania, jubileuszach kapłańskich i zakonnych, realizowaniu życiowego powołania, spędzaniu
wolnego, wakacyjnego czasu, pielgrzymim szlaku, pięknie witraża,
czy też artystach nie zakopujących swych talentów.
Niech dwudzieste piąte wydanie Ziemi Bratkowickiej będzie także okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy wspierając wydawanie naszej gazety, nigdy nie wywierali presji na treści przez
nas w niej zamieszczane. Za wszystkie głosy motywujące nas do
dalszej pracy, jak i te krytyczne serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy więc do lektury naszego kwartalnika, dedykując
wszystkim Czytelnikom zamieszczony obok wiersz wraz z zachętą
do refleksji nad znaczeniem domu w naszym życiu.
Redakcja

Pieœñ o domu
Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły,
Szumem swych lip wtórzy twym snom,
A ciszą swą koi twe łzy?
Kochasz ty dom, ten stary dach,
Co prawi baśń o dawnych dniach,
Omszałych wrót rodzinny próg,
Co wita cię z cierniowych dróg?
Kochasz ty dom, rzeźwiącą woń
Skoszonych traw i płowych zbóż,
Wilgotnych olch i dzikich róż,
Co głogom kwiat wplatają w skroń?
Kochasz ty dom, ten ciemny bór,
Co szumów swych potężny śpiew
I duchów jęk, i wichrów chór
Przelewa w twą kipiącą krew?
Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co wpośród burz, w zwątpienia dnie,
Gdy w duszę ci uderzy grom,
Wspomnieniem swym ocala cię?
O, jeśli kochasz, jeśli chcesz
żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,
Sercem ojczystych progów strzeż,
Serce w ojczystych ścianach złóż!...
Maria Konopnicka
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B³ogos³aw Panu mój domu rodzinny...
Sięgam pamięcią do sierpniowego poranka, kiedy – żegnając rodzinny dom – uklękłam przed Rodzicami, by prosić ich o błogosławieństwo na nową drogę życia. Było
to blisko trzydzieści lat temu...
„Niech Bóg będzie za wszystko uwielbiony i błogosławiony” – tak często mawiała Matka Małgorzata Szewczyk, założycielka Zgromadzenia Córek Matki
Bożej Bolesnej – Sióstr Serafitek, do
którego wówczas wstępowałam. Jako
jej duchowa córka, w roku mojego
srebrnego Jubileuszu chcę wypowiedzieć Bogu moją wdzięczność, uwielbiać Go i błogosławić...
Błogosław Panu chwilo kiedym się
stawała i ducha Twego tchnąłeś we
mnie.
Błogosław duszo moja Panu, albowiem już wtedy powołał mnie, abym
żyła dla Niego.
Błogosławcie Panu Aniołowie
Pańscy, którym powierzył strzec mnie,
jak źrenicy swego oka.
Błogosław Panu mój domu rodzinny, który mi byłeś pierwszą szkołą wiary i miłości.
Błogosławcie Panu me dziecięce
lata pod okiem Rodziców przeżywane
bezpiecznie.

S. Agata podczas urlopu w rodzinnej parafii, 29 lipca 2012 r.

Dziś, gdy Rodziców nie ma już
na ziemi, o latach dzieciństwa myślę z nutą tęsknoty i nadziei. Ufam,
że tak, jak otaczali mnie swą opieką
i troską, nie przestają mnie wspierać i błogosławić. Bardzo dużo mych
wspomnień wiąże się z domem rodzinnym. Trudno opowiadać wszystkie. Przywołam te, które jak ogniwa łączą się w łańcuch mego powo-

łania. Niedzielne popołudnia...
Chodziłyśmy często z Mamą i
młodszą siostrą Anią na popołudniową Mszę Św. W powrotnej drodze wstępowałyśmy na herbatę do
babci i dziadka Grzesików w Klepaku. Tato wolał sumę, ale w Wielkim Poście wybierał się też wieczorem – nie opuścił nigdy Gorzkich
Żali. Pamiętam moją I Komunię św.
Ksiądz Proboszcz Stanisław Wojnar ustawiał nas według wzrostu.
Cóż, nigdy nie byłam zbyt rosła,
więc nie trudno się domyślić, że stałam w pierwszym rzędzie. Tak było
też w dzień Rocznicy Komunii.
Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam
siostry zakonne. S. Aleksandra Jamuła przyjechała ze swoimi współsiostrami, by się modlić o nowe powołania. Mogłam je dobrze widzieć
i zapamiętałam ich długą, brązową
suknię. Kiedy byłam w klasie VII
szkoły podstawowej, przyjechały w
październiku i przez tydzień towarzyszyły nam podczas nabożeństw
różańcowych. Wracając do domu z
koleżanką, któregoś wieczora wypowiedziałam głośno moje pragnienie, że chciałabym kiedyś, tak jak
one służyć Panu Bogu. Krysia nie
pamięta tego wieczora,
ja tak.
Błogosławcie Panu cisze lasów, dróg polnych
ogarniające pokojem mą
duszę, bym lepiej słyszała Jego głos.
Błogosławcie Panu
deszcze żyzne, rosy łaski,
zlane jak potoki z nieba
na moją duszę.
Błogosław Panu wichuro mych zmagań młodzieńczych, tęsknot nieodgadnionych, porywów
szaleńczych ku gwiazdom
się pnących.
Błogosławcie Panu
chwile, w których słyszałam wołanie Pana: „Pójdź
za Mną”.
W tych słowach można byłoby zamknąć czas
szkoły średniej i wszystkie przeżycia związane z
pracą i formacją w OA-
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ZIE: spotkania oazowe, niedzielne łach stale powiększa moją duchową
Eucharystie, wspólne Adoracje rodzinę. Ucząc ich o Bogu przekaNajśw. Sakramentu, wakacyjne re- zuję i pomagam im pielęgnować
kolekcje...i moje poszukiwania życie Boże. To wielka radość móc
życiowej drogi. Był Ktoś, kto mnie dzielić się wiarą, choć dziś coraz
urzekł swoją prostotą i miłością (do trudniej zachwycić tym darem.
Za dobro, które otrzymałam i
Boga, ludzi i stworzeń). Poznając Go
chciałam spróbować żyć podobnie, którego nadal doświadczam, za osoiść za Chrystusem Jego śladami. I by, które Bóg postawił i nadal staznalazłam... Od imienia Seraficki wia na drodze mego powołania, za
Ojciec Franciszek pochodzi nazwa wydarzenia i czas, w których On do
serafitki. A może to On mnie zna- mnie przychodzi i przemawia chcę
lazł i przyprowadził do Oświęcimia? Go uwielbiać i błogosławić.
Błogosław Panu wszelkie PIĘKNO
Błogosławcie Panu święci i słudzy Pańscy, w których serca wlał swój prze- napotkane przez mnie na niebie i ziedziwny charyzmat i w których ślady mi, i w każdym człowieku.
Błogosław Panu każde DOBRE
pozwala mi stawiać swe stopy, prowaSŁOWO, Boże i ludzkie, zwrócone do
dząc ku sobie.
Błogosławcie Panu mury klasztor- mnie i przeze mnie wypowiedziane.
Błogosław Panu potęgo dobra, czane, które stałyście mi się nowym domem. Najpierw w Oświęcimiu, po- sem niedostrzeżona i pominięta przetem w Krakowie, gdzie przeżywałam ze mnie.
Błogosławcie Panu dłonie przyjaswój nowicjat przygotowując się do
złożenia ślubów zakonnych. Błogo- zne wyciągnięte ku mnie, bym powstać
sławcie Panu pierwsze nieudolne kro- mogła.
Błogosławcie Panu serca bratnie i
ki stawiane na ścieżkach Bożego wezwania pod czujnym okiem mistrzy- siostrzane, którym On dawał przez me
ni. Błogosławcie Panu wschody i za- usta, oczy, serce swą własną DOBROĆ.
Błogosławcie Panu ulewy i pioruchody słońca na niebie i w mojej duszy, coście rodziły zapał i zmierzch ny ciosów co ogłuszały, miażdżyły,
siły. Po trzech latach
wstępnej formacji w postulacie i nowicjacie złożyłam profesję zakonną
na jeden rok (taki czas
próby) 11 lipca 1987 r.
Przez kolejnych pięć lat
ją ponawiałam, by już
na zawsze wypowiedzieć Jezusowi swoje
„TAK” w dniu ślubów
wieczystych. Błogosławiona bądź słodka chwilo, gdy się Bóg nade mną
nachyli i przyjaźń zawarł
ze mną na wieczność.
Błogosławię Panu, iż się
stał moim Oblubieńcem
i ze sobą złączyć się dozwolił na dolę i niedolę,
na wieczność.
Klasztor to mój drugi dom. Dziś mieszkam
w nim dłużej niż w
domu rodzinnym. A Spotkanie Jubilatów. S. Agata i o. Pacyfik Czachor.
właściwie tych domów
zakonnym w moim życiu było już kil- zmuszając, by bardziej wtulić się w
ka. Parafrazując słowa św. Francisz- Jego Ramiona.
Błogosławcie Panu wszelkie niepoka mogę powiedzieć, że Pan dał mi
nowe Siostry. Więcej, posyłając mnie wodzenia, coście się stały WĘGŁEM
do dzieci w przedszkolach, w szko- POKORY i dobrem wzeszły we mnie.
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Prezent na Srebrny Jubileusz.

Błogosławcie Panu chwile, w których nie znajdowałam zrozumienia u
ludzi, albowiem więcej ON mnie rozumiał i ja JEGO.
Błogosław Panu moja duszo i
wszystko, co mam, co we mnie jest z
Niego, co mogę nazwać DOBREM
poczętym z BOGA.

Błogosław Panu Matko Chrystusowa, Maryjo, która uczysz mnie mówić najcudowniejsze słowo FIAT i
śpiewać sercem MAGNIFICAT.
s. Agata Warzocha
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tym samym roku zmontowano w Jelczu
20 autobusów w 95% z części zachodnich. Autobus, w momencie wprowadzania modelu do produkcji, mimo że
nie należał do niezawodnych, był jedną
kiedy Wytwórnia Sprzętu Komunika- z najnowocześniejszych konstrukcji tego
cyjnego zawiesiła kursy tzw. autobusów typu na świecie. Jelcze były tak popurobotniczych do Bratkowic. Pan Józef larnym środkiem transportu, że doczezałożył wówczas własną działalność go- kały się piosenki pod znamiennym tytuspodarczą polegającą na przewozie pa- łem: Jelcz piękny autobus, która doskosażerów, którymi byli głównie pracow- nale oddaje klimat tamtych czasów. A
nicy WSK. Pierwszy kurs odbył się w zaczyna się tak: Jeździli nim kiedyś cośrodę 24 września 1992 r. Do 2004 r. dziennie z roboty/Mój tata i mama upchabyły tylko dwa: rano o godz. 5. 50 do ni jak szproty... Jelcz piękny autobus jak
Rzeszowa i po południu do Bratkowic piękna dziewczyna/I bełta jak flaszka
szampana lub wina...
Przez 3 lata pan Józef sam kiePan Józef Nieroda
rował
autobusem, potem zatrud„za kółkiem”.
niał kolegę, pana Leszka (do 2001/
2002). Od 2002 roku znów zaczął
osobiście prowadzić autobus, a od
27 września 2004 r. zwiększył
ilość kursów do dziesięciu. I tak
zostało do dziś. Stali pasażerowie
jeżdżą najczęściej rano (kursem o
5.50) i po południu o 15.15. Z pozostałych kursów korzystają wszyscy inni chętni.
Uprawnienia kierowcy autobusu reguluje ustawa o transporcie drogowym. Do wykonywania
zawodu trzeba mieć m.in. pozytywny wynik badań lekarskich i
psychologicznych, a także prawo
jazdy kategorii D uprawniające do
kierowania autobusem. Pan Józef
zrobił je w latach 1991/92. Natomiast prawo jazdy kat. B dostał tzw.
przedpoborowe: po 18 roku życia,
przed pójściem do wojska chodził
na kurs prawa jazdy do Ligii Obrony Kraju. W wojsku (w roku 1980)
o godz. 15. 15. Początkowo pan Józef odbył szkolenie dla kierowców, a także
jeździł pożyczonym od brata autobu- jeździł na samochodach ciężarowych i
sem, ale już w październiku, za zarobio- wozach bojowych, dzięki czemu zdobył
ne na kontrakcie w Libii pieniądze, wiedzę z zakresu budowy oraz stanu
kupił własny autobus: 2-letniego Jelcza technicznego pojazdów. Bardzo go to
Berliet. Był to, jak na ówczesne czasy, zagadnienie interesowało. A ponieważ
bardzo duży pojazd: miał 45 miejsc sie- na szkoleniu osiągał dobre wyniki, wydzących i 65 stojących. Od grudnia Jelcz znaczono go do konkursu wiedzy o ruBerliet wypełniony był po brzegi. Raz chu drogowym, na którym zajął II miejsię nawet zdarzyło, że jechało nim oko- sce na 1000 osób. Było to duże osiągnięcie, dlatego skierowano go na kurs prało 140 osób.
Jelcza Berliet PR110 produkowały wa jazdy kat. C+E (uprawniające do kieJelczańskie Zakłady Samochodowe, rowania pojazdami samochodowymi o
czołowy polski dostawca autobusów. W dopuszczalnej masie całkowitej przekralatach 70. XX wieku JZS zaczęły po- czającej 3, 5 tony łącznie z przyczepą).
szukiwać następcy dla przestarzałego Otrzymał je na zakończenie służby wojJelcza 272 MEX, czyli popularnego skowej.
Pan Józef podkreśla, że zawód kieogórka. W 1972 r. zdecydowano się na
podpisanie umowy licencyjnej z upada- rowcy zawsze bardzo go interesował. Po
jącym francuskim Berlietem. Jeszcze w ukończeniu szkoły podstawowej składał

20 lat minê³o!
Myśląc o pracy kierowcy zastanawiamy się, co w niej jest najbardziej interesującego: prowadzenie pojazdu, na które składa się układ wzajemnie ze sobą
powiązanych możliwości, wiedzy, umiejętności, postaw i emocji człowieka czy
też sam pojazd: jego konstrukcja, układy, zespoły, podzespoły, możliwości
techniczne. Zapewne ciekawe byłoby
poznanie wyposażenia warsztatu mechaniki pojazdowej, wejście do kanału naprawczego czy wizyta w zakładzie wulkanizacji, gdzie obserwując stanowiska naprawczoprzeglądowe można poznać budowę pojazdu (układ chłodzenia,
paliwowy, napędowy, jezdny, hamulcowy czy kierowniczy), a także zasady działania oraz obsługi
technicznej samochodów. Ale tak
jak w każdej działalności ludzkiej, tak i w ruchu drogowym decydującym czynnikiem jest człowiek, a w tym przypadku jego
predyspozycje psychofizyczne
czy umiejętność radzenia sobie w
złożonej sytuacji zadaniowej, jaką
jest prowadzenie samochodu.
O różnych aspektach zawodu
kierowcy, nieodzownych w codziennej pracy, opowiada pan
Józef Nieroda, który od 20 lat,
jako kierowca przemierza bratkowickie drogi. Pan Józef wyróżnia
się przede wszystkim życzliwym
i uprzejmym stosunkiem do pasażerów: uśmiechnięty, przyjacielski, zawsze można z nim porozmawiać i pożartować. W autobusie, którym
kieruje panuje natomiast miła, serdeczna atmosfera.
Jak sam mówi – jest to praca, która
spośród wykonywanych przez niego zawodów, daje mu najwięcej satysfakcji. To
jego pasja.
Pan Józef przepracował 25 lat jako
ślusarz-spawacz, 21 lat jeździł kombajnem, a od 20 lat prowadzi działalność
przewozową – jest kierowcą autobusu.
Pracę rozpoczął w1976 roku w firmie
montażowej. W połowie lat 90. sytuacja
w zakładzie zaczęła się pogarszać, trzeba było myśleć o innym zatrudnieniu.
Wówczas to kolega z pracy, mieszkaniec
Bratkowic, pan Leszek podsunął mu
pomysł na przewóz pracowników rzeszowskiego WSK. Był to bowiem czas,
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dokumenty do Zawodowej Szkoły Budowlanej na ul. Sucharskiego w Rzeszowie na kierunek kierowca-mechanik.
Nie dostał się na niego jednak z powodu
dużej ilości chętnych. Kiedy chciał wybrać dokumenty, szkoła zaproponowała mu inny kierunek: ślusarz-spawacz. I
choć zawód ten – jak mówi pan Józef –
wymaga wiele precyzji, zręczności, koncentracji uwagi, dokładności, cierpliwości, to nie budził tyle pasji co samochody... Jeszcze jako ślusarz-spawacz chciał
przekwalifikować się na kierowcę, ale
był młody i kierownictwo nie zgodziło
się.
Ostatecznie i tak dopiął swego – od
20 lat jest zawodowym kierowcą.
Pan Józef pracuje od poniedziałku
do piątku, według stałego rozkładu jazdy (przedstawiamy go poniżej). Dzień
rozpoczyna o godzinie 4 rano: o 4. 35
wyjeżdża z Rzeszowa do Bratkowic (autobusem jadącym do Krzywej). O 5. 50
zaczyna pracę, którą kończy kursem po
18, tak aby zachować limit czasu obowiązujący kierowców. Ze względu bowiem na bezpieczeństwo na drogach,
wprowadzono ograniczenia czasu pracy kierowców niektórych pojazdów,
m.in. autobusów. Pan Józef ma także
przerwę w południe, ponieważ przestrzeganie czasu pracy w tym zawodzie
jest bardzo ważne i podlega kontroli tachografem, którego zapisy służą do określenia przejechanej przez pojazd drogi,
jego chwilowej prędkości, jak również
tzw. aktywności kierowcy, czyli okresów
jego pracy, dyżuru przy pojeździe czy
odpoczynku. Regulacje te zawarte są w
szczegółowych przepisach dotyczących
transportu osób i mienia.
A co z urlopem?
Pan Józef urlop wykorzystuje głównie w okresie zimowym. Wówczas zastępuje go brat lub kolega. Jest też wtedy mniej kursów.
W niedziele pan Józef nie pracuje.
W soboty jeździ tylko rano (kurs o 5.50
z Bratkowic, 7.15 z Rzeszowa i 8.00 z
Bratkowic), ponieważ dzień ten przeznacza na przegląd pojazdu (obecnie ma na
stanie 2 autobusy): na ewentualną naprawę, sprawdzanie i uzupełnienie stanu paliwa i płynów eksploatacyjnych,
wymianę oleju, przegląd hamulców,
oświetlenia, ogumienia, zapewnienie
czystości zewnętrznej i wewnętrznej pojazdu itp. Kierowca bowiem nie tylko
musi stosować przepisy prawa o ruchu
drogowym, ale także doskonale znać
budowę i stan techniczny kierowanego
pojazdu.
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Celem pracy kierowcy autobusu jest
bezpieczny transport ludzi. Z zawodem
tym związanych jest jednak szereg zagrożeń. Nie powinno zatem dziwić, że wymagania fizyczne, psychologiczne i zdrowotne dla kierowców zawodowych są
bardzo szczegółowe. Od osób wykonujących ten zawód wymaga się zwłaszcza
dużej sprawności narządu wzroku (prawidłowej ostrości, rozróżniania barw,
widzenia stereoskopowego umożliwiającego ocenę odległości, dobrego widzenia o zmierzchu), narządu słuchu (prawidłowego rozróżniania natężenia i wysokości dźwięków) oraz układu kostnostawowego (zręczności rąk, czucia dotykowego – odczuwania ucisku, drgań itp.)
W badaniach psychologicznych sprawdza się spostrzegawczość, refleks, koordynację wzrokowo-ruchową pozwalającą

dy na drogach obserwujemy wzmożony ruch oraz bardzo dużo pojazdów o
różnym stanie technicznym. Coraz więcej jest także kolizji i wypadków drogowych. W ruchu uczestniczą kierowcy z
różnym doświadczeniem i predyspozycjami do kierowania pojazdami. Użytkownicy drogi często nie zdają sobie
sprawy z niebezpieczeństwa, niejednokrotnie lekceważą przepisy ruchu drogowego czy wykonują na drodze ryzykowne brawurowe manewry, które stanowią zagrożenie nie tylko dla nich, ale
i dla innych osób uczestniczących w
ruchu. Jest wiele zdarzeń, które
świadczą o braku wyobraźni, uwagi,
niewłaściwej postawie kierowców, niedostosowaniu własnych możliwości do
zmian sytuacyjnych czy prawidłowej
oceny prędkości pojazdu.

Pasażerów nie brakuje.

na jednoczesną obserwację drogi i manewrowanie pojazdem, czy podzielność
uwagi, czyli umiejętność śledzenia kilku
bodźców jednocześnie. Pomiar tych cech
osobowości i sprawności kierowcy jest
bardzo istotny, gdyż decydują one o bezpieczeństwie wykonywanej pracy.
Obserwując mijające nas autobusy, a
nawet korzystając z usług komunikacji publicznej często nie zdajemy sobie sprawy, że
to właśnie kierowca jest odpowiedzialny za
prowadzony pojazd oraz bezpieczeństwo
własne, przewożonych ludzi oraz innych
użytkowników drogi. To on w głównej mierze odpowiada za sprawny i bezpieczny
dowóz pasażerów autobusu...
To trudny i niebezpieczny zawód...
szczególnie w dzisiejszych czasach, kie-

Co zdaniem Pana jest zatem najważniejsze w zawodzie kierowcy? Jakie szczególne predyspozycje, oprócz tych niezbędnych, które obejmują badania psychofizyczne, musi mieć kierowca autobusu?
Osoba pracująca w tym zawodzie
powinna być przede wszystkim odpowiedzialna. Powinna tak zachowywać się,
aby nie narażać na niebezpieczeństwo
siebie i innych. Od kierowcy wymaga się
dodatkowo szybkiego refleksu, spostrzegawczości, zdolności koncentracji.
Bardzo ważne jest doświadczenie oraz
umiejętność pracy – dostosowanie jazdy,
właściwe reagowanie w ciągle zmieniających się warunkach atmosferycznych i
drogowych, a także intuicja, wyczucie
sytuacji, błyskotliwość oraz tzw. trzeźwe
myślenie nawet w trudnych sytuacjach.
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Bardzo ważna jest również w tym zawodzie umiejętność pracy w warunkach
monotonnych przy jednoczesnym skupieniu uwagi na sytuacji, jaka panuje
na drodze.
W ostatnich latach w kilkunastu krajach przeprowadzono wiele badań dotyczących zdrowia zawodowego kierowców autobusów. Dowodzą one, że zawód kierowcy
autobusowego jest zawodem o dużym poziomie ryzyka. Wyniki badań wskazują
zarówno na problemy zdrowotne, jak i psychologiczne, zwłaszcza na silne uczucie
zmęczenia, napięcia i umysłowego przeciążenia. A jakie Pan zauważa największe
utrudnienia w swojej pracy?
Jednym z nich jest po prostu zmęczenie. W pracy takiej jak moja dominują
czynności rutynowe, wspomniana już
monotonia, a wtedy nie trudno o popełnienie błędu. Trzeba cały czas być mocno skoncentrowanym. Czasem pracę
zakłócają także nieprzewidziane awarie
pojazdu i wtedy kierowca autobusu musi
wykazać się umiejętnościami technicznymi. Inne utrudnienia związane są ze
wzmożonym w obecnych czasach ruchem, z problemami występujących na
naszych rodzimych drogach, a więc korkami, remontami, hałasem ulicznym,

„kulturą” jazdy innych uczestników ruchu czy występującymi coraz częściej kolizjami drogowymi. Zjawiskami zakłócającymi prowadzenie pojazdu są także
warunki atmosferyczne (deszcz, mgła,
śnieg), wpływające na jakość nawierzchni (np. mokra lub śliska jezdnia) i prowadzenie pojazdu (zła widoczność). Trzeba wówczas zachować szczególną ostrożność.
Każde tego typu zakłócenie może wywołać u kierowcy określony stan emocjonalny, którego natężenie i treść mogą być
indywidualnie zróżnicowane. Mogą dezorganizować działania kierowcy oraz wpływać na jego zachowanie i postawę. A zatem praca w tym zawodzie wymaga wysokiej odporności emocjonalnej. Przejawia
się ona nie tylko w samokontroli podczas
jazdy, ale i w kontaktach z innymi ludźmi
– pasażerami autobusu. A to z kolei niesie
ryzyko konfliktów... Ile osób jedzie autobusem, tyle jest zdań na temat pracy kierowcy. Dla jednych kierowca jedzie za szybko,
dla innych z kolei za wolno, bo akurat
gdzieś się spieszą...
Jeśli chodzi o pasażerów, to nie narzekam. Staram się zrozumieć ludzi, ale
jak mówi przysłowie: Jeszcze się taki nie
urodził, co by wszystkim dogodził. W sy-

tuacjach trudnych albo się uśmiechnę,
albo przemilczę zdarzenie...
Zawód kierowcy jest odpowiedzialny i trudny. Kierujący pojazdem narażony jest na utratę życia lub zdrowia. Dlatego każdy czynny użytkownik drogi musi
nie tylko doskonale znać przepisy prawa
o ruchu drogowym, ale i stosować się do
nich wszystkich na co dzień. Duże znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy ma umiejętność odpowiedniego, wczesnego przystosowania swego zachowania do zachowania innych uczestników ruchu. Funkcjonowanie bowiem w ruchu drogowym
nie jest działaniem indywidualnym, lecz
współdziałaniem. Uczestnicząc w nim,
trzeba zatem umieć podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. Pamiętając o tym, dbamy nie tylko o bezpieczeństwo własne, ale i innych użytkowników naszych dróg.
Panu Józefowi życzymy, aby czas
spędzony za kierownicą autobusu był
przede wszystkim bezpieczny i bezkolizyjny, a także aby był przykładem harmonijnej współpracy z innymi uczestnikami ruchu, zarówno z tymi czynnymi (kierowcami), jak i biernymi (pasażerami).
Agnieszka Wojturska

ROZK£AD JAZDY
Odjazd autobusu z Rzeszowa do Bratkowic
PRZYSTANEK: Rzeszów

godz.

ul. Matuszczaka
ul. Powstańców Warszawy (WSK dolna brama)
ul. Powstańców Warszawy (obok Tesco)
al. Rejtana (E.LECLERC)
al. Rejtana (obok ul. Dołowej)
ul. Głowackiego (ZUS)
al. Piłsudskiego (CH Ameryka)
ul. Cieplińskiego (pl. Balcerowicza)
ul. Marszałkowska
ul. Warszawska

7. 15

godz.

godz.

8. 55
8. 57
8. 59
9. 02

13. 00
13. 03
13. 05
13. 07
13. 09
13. 15

9. 05
9. 08

13. 18
13. 21

godz.

godz.

15. 15

7. 20
7. 23
7. 27

17. 05
17. 08
17. 10
17. 12
17. 14
17. 20
15. 30
15. 33
15. 37

17. 25
17. 29

Odjazd autobusu z Bratkowic do Rzeszowa



PRZYSTANEK: Bratkowice

godz.

Bratkowice – Czekaj
Bratkowice – Cieniaki
Bratkowice – Klepak
Bratkowice – Zespół Szkół
Bratkowice – Sitkówka
Bratkowice – Piaski
Bratkowice – Piaski k. Szkoły nr 3

5. 50
5. 52
5. 55
5. 57
5. 59
6. 00
6. 02



godz. •

godz. •

godz.

8. 00
8. 02
8. 05
8. 07
8. 09
8. 10
8. 12

9. 40
9. 42
9. 45
9. 47
9. 49
9. 50
9. 52

13. 50
13. 52
13. 55
13. 57
13. 59
14. 00
14. 02



godz.



16. 25
16. 27
16. 30
16. 32
16. 34
16. 35
16. 37

kurs trasą: ul. Warszawska, ul. Marszałkowska, ul. Cieplińskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. W. Pola, ul. Hetmańska, ul. Powstańców
Warszawy, ul. Matuszczaka
• kurs trasą: ul. Warszawska, ul. Marszałkowska, al. Piłsudskiego (PUW, pl. Wolności), al. Rejtana (UR, E.LECLERC)
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Na wschód, na wschód...
17 lutego 2002 roku to dzień, w którym po raz pierwszy wszystkim mieszkańcom Bratkowic została zaprezentowana makieta naszego przyszłego, rozbudowanego kościoła. Jej autorem jest znany z pracowitości, cierpliwości i precyzji Robert
Selwet z Klepaka, który nigdy nie szczędził i nie szczędzi czasu, udzielając się na
wielu płaszczyznach działalności społecznej. Wykonał ją w bardzo krótkim czasie
na prośbę ks. Proboszcza Józefa Książka, na podstawie wstępnych planów rozbudowy. Dziś możemy powiedzieć, że był on pierwszym „budowniczym”, który ukazał kształt naszej nowej świątyni.
Po dziesięciu latach od tej chwili, możemy cieszyć się jej pięknem. Ale zanim
do tego doszło niewiele osób już pamięta, że pod koniec roku 2001 odbyło się
pewne spotkanie, w którym uczestniczyło wielu z nas. Dziś przytaczamy fragmenty
tamtych rozmów, które uświadamiają nam fakt, że tylko wspólnym wysiłkiem i
dobrą wolą można zbudować wiele. Okazuje się, że przejście od myśli do czynu
bywa proste, a tylko czasem wydaje nam się niemożliwe. Wróćmy więc na chwilę
do grudnia roku 2001.
Każdy element wymagał precyzji i dokładności.

możliwości udzieli pomocy finansowej
i innej np. doradztwo.
Ks. Proboszcz zabierając głos w dyskusji stwierdził, że temu dziełu z pewnością będą też towarzyszyły obawy i
lęki, ale jak powiedział – nie bójmy się,
strach to zły doradca.
Jan Bułatek (sołtys wsi Bratkowice) wyraził obawę czy projekt systemu
bazylikowego, który omawiała na ostatnim spotkaniu Rada Duszpasterska, jeżeli byłby realizowany nie spowoduje
braku miejsca na procesje wokół kościoła. Wyraził także obawę przed zniszczeniem istniejących ołtarzy, które jak
stwierdził, pobadają się licznym gościom
odwiedzającym naszą parafię.
Kazimierz Wojton (radny powiatowy) zdecydowanie zaproponował rozbudowę w kierunku wschodnim.
Ks. Zdzisław Sawka stwierdził, że nie
możemy kierować się krótkowzrocznością. Musimy zrobić odważny krok. Piękny architektonicznie kościół to wizytówka naszej miejscowości i zaproponował
także rozbudowę w kierunku wschodnim.

PROTOKÓŁ
z zebrania organizacyjnego dot. rozbudowy kościoła
w Bratkowicach odbytego w dniu 30 grudnia 2001 r.
o godzinie 12.00 w sali Domu Strażaka
1. Rozpoczęcie spotkania modlitwą Anioł Pański odmówionej w intencji zmarłych budowniczych kościoła w Bratkowicach oraz wspólne odśpiewanie kolędy zainicjowane przez
księdza Proboszcza Józefa Książka.
2. Powitanie przez księdza Proboszcza wszystkich przybyłych na zebranie (lista zaproszonych w załączeniu) i zachęcenie do jedności i współpracy.
3. Krótkie sprawozdanie dotyczące ostatnich poczynań i zamiarów oraz
przedstawienie informacji o dobytym
w październiku 2001 spotkaniu z ks.
biskupem Kazimierzem Górnym, któ-

ry udzielił błogosławieństwa na dzieło rozbudowy kościoła w Bratkowicach.
4. Przestawienie trzech propozycji
rozbudowy:
- system bazylikowy (nawy boczne)
- zmiana orientacji kościoła (rozbudowa w kierunku północnym)
- rozbudowa w kierunku wschodnim
(odcięcie istniejących trzech ołtarzy)
5. Dyskusja
Jako pierwszy zabrał głos z-ca wójta
Gminy Świlcza Ryszard Chmaj, który
zapewnił, że Urząd Gminy w momencie realizacji budowy, w miarę swoich

Ks. Proboszcz przypomniał o sondażu przeprowadzonym po każdej mszy
św. w jedną z październikowych niedziel. Wówczas zdecydowana większość
parafian opowiadała się za rozbudową
kościoła. Głosy dot. budowy kaplic były
nieliczne. Ich budowa spowodowałaby
rozbicie parafii – twierdziło wielu.
Aleksander Wcisło – najlepsza wersja, to ta w kierunku wschodnim. To rozwiązanie spowoduje najmniej problemów technicznych, a obecnych ołtarzy
nie ma co żałować. Nie należą do najpiękniejszych.
Marian Stopa – nie byłoby przeszkód z dobudowaniem ścian bocznych,
ale można przecież także podnieść prezbiterium, uzyskując pomieszczenie na
kotłownię. Pozbylibyśmy się wilgoci w
kościele. Jeżeli chodzi o koszty, to z
pewnością tańsze byłoby dobudowanie
naw bocznych.
Ks. Proboszcz dodał, że podczas
rozbudowy cały kościół zostanie docie-
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plony. Zwrócił także uwagę na to, iż ew.
rozbudowa nawowa będzie narażona na
konsekwencje wynikające z ruchu drogowego.
Tadeusz Bednarz (radny sołecki) –
proponuję rozbudowę w kierunku
wschodnim, bo po latach zarzucą nam,
że zbudowaliśmy „szopę” a nie kościół.
Kazimierz Wojton – musimy
wszystko zrobić, żeby była świadomość,
że chcemy tej rozbudowy. Powinniśmy
stanąć na wysokości zadania i rozbudować kościół w kierunku wschodnim.
Rozbudowa powinna nas jednoczyć.
Niezbędne będzie powołanie do działania sztabu ludzi odpowiedzialnych i
świadomych.
Ks. Proboszcz – przekonywanie się
wzajemne i uświadamianie będzie sprzyjać jednoczeniu się parafii. Jeżeli będziemy się dzielić, to nic nie osiągniemy.
Musimy wspólnie nad tym pracować.
Trzeba chęci i zaangażowania. To będzie
nasze wspólne dzieło, dlatego pytam
wszystkich o zdanie.
Janusz Szalony – cieszę się, że
ksiądz szuka tej jedności. Trzeba będzie
powołać komitet rozbudowy. Do zbierania pieniędzy na ten cel trzeba ludzi
oddanych.
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Jan Pięta – budowałem obecny kościół. Trzeba by sprawdzić plany. Jeżeli
wieniec jest na murze, to ściany można
rozebrać i budować dalej. Trzeba sprawdzić strop. Dobrze byłoby zapytać innych, którzy budowali obecny kościół.
Moim zdaniem można byłoby pociągnąć rozbudowę w kierunku wschodnim.
Józef Bachórz – proponuję kontakt
z kilkoma architektami, by przedstawili swoje za i przeciw. Ta rozbudowa musi
być przecież wkomponowana w tło.
Trzeba wziąć pod uwagę natężenie ruchu drogowego oraz jego wpływ na rozbudowę kościoła i na wytrzymałość budowli.
Ks. Proboszcz – były już takie konsultacje. Koncepcje są różne.
Ryszard Chmaj – jestem przeciwnikiem „targów koncepcyjnych”. To są
koszty.
Kazimierz Wojton – wolą parafian
jest rozbudowa w kierunku wschodnim.
Musimy mieć swoje zdanie.
Andrzej Piórkowski – powinniśmy
wypracować i przegłosować koncepcje.
Nie jestem fachowcem, ale niech to, co
zrobimy wygląda pięknie. Może być to

rozwiązanie na wschód plus nawy boczne. Na atmosferę wokół budowy złoży
się wiele. Nie zmuszajmy nikogo. Niech
to zrobią Ci, którzy chcą i mogą. Czasy
są trudne. Choć czasem ten wdowi grosz
będzie ważniejszy.
Ks. Proboszcz – chodząc po kolędzie będziemy roznosić deklaracje dot.
finansów rozbudowy.
Tadeusz Chorzępa – proponuję rozbudowę w kierunku wschodnim
Stanisław Wiktor – trzeba sprzedać
działki, które należą do parafii i przeznaczyć pieniądze na rozbudowę kościoła.
Tadeusz Rogala – ja też jestem zwolennikiem rozbudowy w kierunku
wschodnim. Musimy się wzajemnie
wspierać, przekazywać wzajemnie informacje dot. rozbudowy. Będziemy przecież budować kościół, a nie remizę. Nie
martwmy się o finanse. Określmy jasno
koncepcję rozbudowy.
Ks. Proboszcz – mając koncepcję
przedstawimy ją architektowi, a następnie projekt zatwierdza komisja kurialna. Większość wypowiedzi świadczy o
tym, iż najprawdopodobniej obierzemy
kierunek wschodni. Przy tej koncepcji

Fot. Ł. Słomczyński

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 25/2012
zdecydujemy się z pewnością na większe koszty.
Kazimierz Wojton – rozbudowa jest
koniecznością. Uświadommy to sobie i
innym. Kościół jest mały, brak w nim
miejsc siedzących. Proponuję zakończyć dyskusję i przeprowadzić głosowanie.
Jacek Piątek – żeby głosować trzeba czuć się odpowiedzialnym za dalsze
poczynania. To do czegoś zobowiązuje.
Z pośród nas wybierzmy komitet rozbudowy kościoła.
Ks. Proboszcz – jesteście ludźmi
sprawdzonymi i to świadczy o waszej
odpowiedzialności. Jeżeli ktoś nie
czuje się odpowiedzialnym niech opu-

11
ści salę. Jesteśmy w stanie podjąć decyzje. Zlecę wówczas koncepcję do
opracowania architektowi, którą merytorycznie musi zatwierdzić Kuria
Diecezjalna i wówczas zorganizujemy
podobne spotkanie. Wasza obecność
dzisiaj tutaj i odpowiedź na zaproszenie jest sygnałem, że chcecie coś zrobić dla parafii. To będzie wasze dziedzictwo.

miarę naszych możliwości, realnie szukając funduszy i sponsorów. Zamykam
dyskusję i proponuję głosowanie nad
koncepcją dot. kierunku rozbudowy
kościoła w Bratkowicach.

Kazmierz Wojton – powołując się
na poczynania Komitetu Cmentarnego,
który sobie poradził z niejedną trudnością, zachęcił do tego, by się nie bać nowego przedsięwzięcia. Nie planujmy
długiej rozbudowy. Wszystko jest kwestią nastawienia się.

Obecni na zebraniu jednogłośnie
podjęli decyzję o rozbudowie kościoła
w kierunku wschodnim. Ks. Proboszcz
podziękował za zrozumienie i stwierdził, że: to dobrze rozkuje na przyszłość.
Będzie to dzieło, które świadczyć będzie o
naszym pokoleniu. Od tego momentu dzielmy się tą dobrą nowiną z innymi. Na następnym spotkaniu ukonstytuuje się Komitet Rozbudowy Kościoła.
Spotkanie zakończyło się modlitwą
„Pod Twoją obronę”.

Ks. Proboszcz – Trzeba to zrobić na

prot. Halina Zawisza

Przywróciæ pamiêci obraz
Okolicznościowe pocztówki pochodzą ze zbiorów śp. Karoliny Ciejki. Za ich udostępnienie dziękujemy
Państwu Joannie i Marianowi Czapka z Czekaja.

Niezrealizowany projekt kościoła w Bratkowicach
z lat40-tych.

Zrealizowany projekt dzwonnicy z roku 1947.

OBOK WKŁADKI KOLOROWEJ POMIĘDZY NR 1
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Nasi w drodze
do Czêstochowy

Karolina, Joanna, Paulina i Joanna

Natalia, Katarzyna i Weronika

O szukaniu Matki Bo¿ej
Znam na pamięć jasnogórskie rysy,
ostrobramskie, wileńskie srebro –
wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral,
gdzie Twa rana, Dzieciątko i berło
ręką farby sukni odgadnę –
złote ramy, cyprysowe drewno –
lecz dopiero gdzieś za swym obrazem
żywa jesteś i milczysz ze mną
Kleryk Rafał Kłos

Anna z mamą Lucyną

Ks. Jan Twardowski

Zuzanna

Andżelina i Karolina

Gość w dom, Bóg w dom

4 sierpnia 2012 r.

Jak co roku, Bratkowice gościnnie przyjęły uczestników
35 Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
idącej pod hasłem „Kościół Naszym Domem”.

Fot. K. Plizga

Dożynki

Województwa Podkarpackiego
i Diecezji Rzeszowskiej AD 2012
26 sierpnia 2012 r.

Delegacja TMZB

Przed
Katedrą

Wieś to spiżarnia chleba,
wartości duchowych i tradycji (...)
Wierność tradycji mobilizuje
i tworzy piękno (...)
Nie siła oręża, ale siła ducha, miłość
- przemienia historię społeczeństw

Kościół „na ramionach”

Dzieląc się chlebem...

Dedykacja dla ks. biskupa

Fot. K. Plizga

– powiedział ks. bp. Edward Białogłowski

OBOK WKŁADKI KOLOROWEJ POMIĘDZY NR 2
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Do¿ynkowe dziêkczynienie za plony
Hasło kończącego się roku duszpasterskiego brzmiało „Kościół naszym
domem”. Towarzystwo Miłośników
Ziemi Bratkowickiej przygotowało
wieniec dożynkowy, którego kształt i
wygląd w pewnym sensie odzwierciedlał tę myśl. Grupa wieńcowa zadecy-

Maria Grędysa, Janina Przywara, Halina Zawisza, Dariusz Jamuła,
Krzysztof Plizga, Bożena i Tadeusz
Piętowie.

Parafialne do¿ynki
Grupa wieńcowa, do której dołączyli: Andrzej Rusin, Tadeusz Bednarz i
Paweł Warunek, podczas parafialnego
dziękczynienia za plony, w dniu 15
sierpnia, w czasie uroczystej sumy poświęciła wieniec. Oprócz TMZB, wieńce wykonały grupy reprezentowane

dowała, że podstawą do jego stworzenia będzie makieta naszego kościoła
parafialnego, bowiem w roku bieżącym
przypada 10-ta rocznica wmurowania
kamienia węgielnego pod jego rozbudowę. Do tej rozbudowy mobilizował i
zachęcał nas przy różnych okazjach
Jego Ekscelencja ks. Biskup Kazimierz Górny – Ordynariusz Diecezji
Rzeszowskiej. Spontanicznie więc została podjęta decyzja, że tym razem to
właśnie Jemu ofiarujemy nasz wieniec
jako podziękowanie.

Przygotowanie wieñca
Tradycyjnie jak w latach poprzednich wieniec został wykonany u Krystyny Zając z Sitkówki. Makietę kościoła w odpowiedniej skali wykonał
Robert Selwet, podstawę pod wieniec
wykonała firma Restol, figurkę Jezusa
Miłosiernego wyrzeźbił w drewnie Robert Kwas. Przy dostosowaniu podstawy i umocowaniu makiety pracowali
Paweł Zając i Robert Selwet. Następnie prace wykończeniowe związane
m.in. z oklejeniem makiety zbożami
pod kierownictwem Henryki Warzochy wykonywali: Maria Rusin, Krystyna Zając z wnuczką Sylwią Mazan,

przez KGW w Bratkowicach, Akcję
Katolicką oraz mieszkańców Czekaja. W czasie Mszy św. ks. Proboszcz
Józef Książek, przedstawiając wykonane wieńce podkreślił, że wciąż istnieje
przywiązanie do tradycji, mimo tak
trudnych czasów dla środowiska wiejskiego i kryzysu gospodarowania. Jednocześnie podziękował za ich wykonanie i udział grup wieńcowych w tradycyjnych strojach ludowych.
Należy także wspomnieć, że w czasie Mszy św. Jubileusz 25-lecia ślubu –
„srebrne gody” obchodzili Bożena i Tadeusz Piętowie – starostowie grupy
wieńcowej TMZB.
Tradycyjnie, po zakończeniu uroczystości ks. Proboszcz przyjął grupy
wieńcowe na poczęstunku. W czasie
miłego spotkania przy grillowanej kiełbasce i pysznej herbatce oraz przy-

śpiewkach dożynkowych i ciekawych
rozmowach, mile upłynęło świąteczne
popołudnie.

Diecezjalne
dziêkczynienie
za plony w Katedrze
Rzeszowskiej
26 sierpnia br. na Dożynkach Diecezjalnych i Wojewódzkich w Katedrze
Rzeszowskiej, parafię Bratkowice re-

prezentowało Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej wraz z przy-
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Koœció³
Naszym Domem
Dożynkowa pieśń
okolicznościowa

Ten rok liturgiczny
Z kościołem związany
Dlatego my w wieńcu
Takie hasło mamy

gotowanym wieńcem. O godz 9:30
spod kościoła parafialnego w Bratkowicach wyruszył samochód OSP Bratkowice prowadzony przez dh. Józefa
Mazana. W Rzeszowie do grupy dołączyli: Zdzisław Rzepka oraz państwo
Władysława i Mieczysław Sawiccy. W
czasie prezentacji wieńców, starostowie
Bożena i Tadeusz Piętowie przekazali
na ręce ks. Biskupa Edwarda Białogowskiego specjalne podziękowanie dla
Ordynariusza Diecezji JE ks. Biskupa
Kazimierza Górnego wraz z aktem darowania naszego wieńca ks. Biskupowi. Po zakończeniu uroczystości został

Przekazanie wieñca
do Muzeum Kurii
Diecezjalnej
w Rzeszowie

ustalony z ks. Jerzym Buczkiem kanclerzem Kurii Diecezjalnej termin i
miejsce przekazania wieńca.

Po wcześniejszych ustaleniach z Dyrektorem Muzeum ks. Franciszkiem
Dziedzicem, w dniu 5
września 2012r. o godz.
16:00 wieniec dożynkowy TMZB został
przekazany do muzeum na ręce dyrektora, który po jego przyjęciu przedstawił nam
historię powstania muzeum oraz opowiedział
o najciekawszych i cennych eksponatach w
nim zgromadzonych.
Należą do nich m.in.,
rzeźby, obrazy sakralne, zabytkowe ornaty
oraz sprzęty liturgiczne. Byliśmy dumni, że
wśród tych eksponatów
znajdzie także tutaj
swoje miejsce wieniec
przedstawiający nasz kościół parafialny.
Wracając do Bratkowic dziękowaliśmy
za dobro i życzliwość, które spotykali-

Po powrocie do Bratkowic w siedzibie TMZB odbyło się spotkanie dożynkowe jako podziękowanie wszyst-

śmy w czasie powstawania wieńca aż do
jego przekazania.
Maria Rusin

10 lat temu
Kamień wmurowano
I nasz przepiękny kościół
Na nim zbudowano
Za wszystko dzisiaj
Bogu dziękujemy
Matce Boskiej Zielnej
Ten wieniec niesiemy
Do Ciebie o Matko
Z wieńcem tym idziemy
Za zebrane plony
Podziękować chcemy
Za to żeś Matko
Nad nami czuwała
Grady huragany
Od nas odwracała
A zboże dojrzało
Szczęśliwie zebrane
Dzisiaj w formie wieńców
Jest poukładane

kim tym, którzy brali udział w wykonaniu wieńca, oraz poświeceniu go w
czasie dożynek parafialnych i diecezjalnych.

O uproś Matko
Dla nas syna Twego
By nam nie zabrakło
Chleba powszedniego
Twój Syn rozmnażał
Chleb i wino z wody
Chlebem tym nakarmił
Tysięczne narody
W Monstrancji o Jezu
Dla nas wystawiony
Bądź po wszystkie wieki
Czczony i wielbiony
Pozwól nam obsiać
Znowu te zagony
Aby w roku przyszłym
Był wieniec pleciony.
Krystyna Zając
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Niezwyk³y goœæ
W niedzielę, 29 lipca br. naszą parafię odwiedził o. Pacyfik Czachor. Mogliśmy wtedy wysłuchać
opowieści o jego misjonarskiej działalności, odprawił również uroczystą Mszę św. jako podziękowanie za jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich i 25-lecia profesji zakonnej naszej rodaczki siostry
Agaty Warzocha
Dzień później miałem przyjemność spotkać ojca po raz kolejny, tym razem przysłuchując się
wywiadowi, którego udzielał dziennikarce Katolickiego Radia VIA. Poniżej przedstawiam fragmenty tego wywiadu.
Jestem ojciec Pacyfik Czachor. Imię
chrzestne Edward, ale imię zakonne
Pacyfik. Należę do zakonu ojców Bernardynów w Leżajsku, w Polsce. Pochodzę od Kolbuszowej, dokładnie z Hadykówki parafia Cmolas, więc gdy wracam na urlop, wokół Rzeszowa najczęściej przebywam. Na misjach jestem w
Republice Demokratycznej Kongo już
od 41 lat.
W jaki sposób ojciec związany jest z
naszym terenem. Wiem, że np. wczoraj
ojciec był w pobliskich Bratkowicach.
Ponieważ przyjeżdżam na urlop,
więc mam czas spotkać się z różnymi
księżmi. Ks. Józef Książek, obecny proboszcz parafii w Bratkowicach pochodzi z Cmolasu, więc on mnie zaprasza
jako rodaka do swojej obecnej parafii,
aby pobudzić w swoich parafianach
ducha misyjnego. Wczoraj starałem się
opowiadać. Nie była to homilia, a raczej opowieść o tym jak tam się żyje i
pracuje, jakie mamy problemy w Afryce. Poza tym, 12 sierpnia będę gościł z
podobnymi pogadankami w Werynii
pod Kolbuszową. Jest tam proboszczem ksiądz, który był wikarym w Cmolasie. Dlatego zna mnie i zaprosił mnie,
abym i w jego parafii opowiedział o
misjach. Mam wielu uczniów już dziś
dorosłych, którzy też zapraszają mnie,
bym opowiadał o misjach. Tak więc
wakacje dla mnie są czasem odpoczynku fizycznego, ale umysłowo i duchowo ciągle pracuję, zupełnie jak na misjach w Afryce.
Porozmawiajmy o ojca jubileuszu,
który miał swoje zwieńczenie w Bratkowicach. 50 lat kapłaństwa. To jest sporo
czasu.
Sporo czasu i przeżyło się różne okresy w pracy duszpasterskiej i dlatego też

są różne wspomnienia. Ogólnie mógłbym ocenić, ze moje życie w kapłaństwie układa się bardzo szczęśliwie.
Moja mama lubiła się modlić. Chyba
ona wyprosiła to powołanie kapłańskie. Misyjne doszło później. Dużo ludzi za mnie się modli. W Polsce jest kil-

Błogosławieństwo relikwiami św o. Pio.

ka Margaretek, a równocześnie w Afryce ludzie też za mnie się modlą, gdyż
chcą abym nie wracał do Europy, ale
pozostał z nimi jak najdłużej.
Na ojca obrazku jubileuszowym możemy przeczytać, że święceń kapłańskich

udzielał ojcu sufragan Karol Wojtyła. Czy
czuje ojciec obecność błogosławionego już
dziś ojca świętego Jana Pawła II w swoim życiu i na misjach?
Nie tylko czuję teraz, po jego śmierci, gdy został błogosławionym, ale odczuwałem jego obecność od początku
na misji afrykańskiej. Cały
czas. Często przychodził do
mnie we śnie. Czułem, że on
modlił się za tych, których wyświęcił, a może szczególnie
nawet za tych, którzy są na
misjach i potrzebują więcej tej
modlitwy. Jego obecność czułem zawsze i modliłem się również za niego. Teraz, gdy on już
jest błogosławionym, gdy wspominam, kiedy wyświęcał mnie
jako młody biskup, czuję się tak
jakby w jego rękach.
To jest też tak, jak ojciec tu
wspomniał, że powołanie kapłańskie różni się od powołania
misyjnego.
Wielu księży, moich kolegów,
są bardzo dobrymi kapłanami
tu, w Polsce, np. mój bratanek
jest u Palotynów, ale on powiedział, że nigdy by na misje nie
wyjechał, nie ma serca do tego,
nie czuje się na siłach. Misje dla
niego to jest rzecz obca, do której się nie nadaje, a tu jest dobrym księdzem. Dlatego mogę
stwierdzić, że powołanie misyjne jest tak jakby drugim stopniem powołania kapłańskiego. To jest ten
wyższy stopień, gdy kapłan może służyć
ludziom na innych kontynentach, innych
ras, kultur, zwyczajów i innej mentalności. Przede wszystkim też w innych językach. To nie wydaje się łatwe, ale jak Bóg
wysyła to w sumie jest to łatwe.

16
Kiedy ojciec w sobie odkrył to powołanie misyjne?
Byłem duszpasterzem młodzieżowym i również przygotowywałem dzieci
do pierwszej komunii św. oraz uczyłem
przedszkolaki w przedszkolu przy naszym klasztorze w Radomiu. W roku
1970 przybył do polskich klasztorów z
prośbą o pomoc przełożony misji franciszkańskiej z Konga. Mówił, że na misjach mają klasztory, kościoły, wiernych,
ale brak im księży misjonarzy. Wtedy nie
było jeszcze mowy o powołaniach kapłańskich na ziemi afrykańskiej, tam
w Kongo. Gdy usłyszałem to wezwanie
o pomoc, pierwsze moje wrażenie było
takie, że się do tego nie nadaję, gdyż
mam osłabione serce z młodych lat, gdy
prze dwa lata jeździłem rowerem 8km
do liceum do Kolbuszowej. Ale po jakimś czasie, gdy zacząłem się intensywnie modlić o rozeznanie, jaką podjąć
decyzję, coś zaczęło mówić, że tak, powinienem jechać. Zacząłem się głęboko modlić, aż w końcu usłyszałem wyraźnie to wezwanie: Jedź, zgłoś się.
Zgłosiłem się i od tego czasu, gdy wyjechałem, czuję się bardzo dobrze.
To aż widać po ojcu. Ojciec ma aż
taki blask szczęścia w oczach. Gdy ojciec
wyjechał do Konga, jakie były początki
misji?
Myśmy przyjechali bezpośrednio z
Polski, bez przygotowania misyjnego do
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misyjnych. Sami musieliśmy się wiele
domyślać, najczęściej na podstawie
różnych lektur, o misjach, o misjonarzach. Musieliśmy wziąć ze sobą lekką
odzież, aparat fotograficzny, oczywiście
różaniec, brewiarz, habit oraz maszynę
do pisania. Była ona potrzebna, aby pisać sprawozdania do Polski z początków misji, a także uczyć się języków.
Tam trzeba było rozpocząć pracę w
dwóch językach. W języku kiluba i w
języku francuskim. Tych języków nie
znaliśmy wyjeżdżając w 71 roku. Uczyliśmy się ich dopiero na miejscu. Maszyna byłą potrzebna, by pisać słówka
w trzech językach: polskim, francuskim
i kiluba. Tych słówek uczyliśmy się i w
sześć miesięcy zdobyliśmy znajomość
obu tych języków i udaliśmy się do pracy duszpasterskiej, podczas której doskonaliliśmy ich znajomość.
A jak teraz, po 41 latach, pracuje się
ojcu w Kongo?
Teraz się już wszystko zmieniło. Już
znamy ludność, ich mentalność, oni tez
nas już znają. Mamy wspólne problemy, mamy kontakt bezpośredni poprzez naszą pracę i modlitwę. Obecnie
pracuję w miejscowości Bukama nad
rzeką Kongo. Na prośbę tamtejszej ludności rozwinąłem tam kult maryjny.
Założyłem ośrodek kultu Maryjnego
wzorowany na tym w Niechobrzu. Zająłem więc 5ha terenu, rozbudowałem

py różańcowe i modlimy się wypraszając łaski od Boga poprzez Matkę Bożą.
Ostatnio doszedł do tego wzmożony
kult ojca Pio. Potrzeba nam jednak pieniędzy, aby kontynuować budowę, a
tych pieniędzy nie ma. Sam mam
skromną pensję na utrzymanie siebie,
samochodu. Staram się i z tej pensji
oszczędzać, np. na jedzeniu. Jem prosto, ubogie jedzenie daje mi zdrowie.
Pracujemy jednak. Postawiliśmy krzyż,
zbudowaliśmy stacje drogi krzyżowej,
wykopaliśmy studnie, ostatnio zbudowaliśmy dom stróża, składy na narzędzia pracy, a teraz przymierzamy się do
budowy kaplicy ojca Pio. Ludzie przychodzą tu i otrzymują łaski od padre
Pio, który nam się tu ukazuje, ludzie
odczuwają go, rozmawiają z nim w pewien sposób i to nas bardzo wiąże. Atmosfera tam jest taka, że gdyby nie
moja obecność, to pewnie by to wszystko upadło. Wobec tego oni starają się
tak postępować, abym był zadowolony. Współpracujemy zgodnie, aby rosło
dzieło, które nam wszystkim wiele pomaga. Są u nas przypadki uzdrowień,
szczególnie uzdrowień psychicznych, czy
z opętań. Ludzie są zadowoleni, władze patrzą na nas przychylnie i z wielkim uznaniem. Misjonarz tam cieszy się
szacunkiem. Mnie nawet złodzieje
oszczędzają, nie chcą mnie chyba wystraszyć. Atmosfera jest ogólnie miła,
wręcz taka święta.

tam wszystkie punkty modlitewne i to
stało takim naszym miejscowym sanktuarium. Ludzie przyjęli tę inicjatywę
bardzo serdecznie, powstały liczne gru-

Rozumiem, z tego, co ojciec mówi, słyszę, że ojciec bardzo chce wrócić do Konga.
No oczywiście! Ja otrzymałem tylko
pozwolenie od tamtejszej ludności, by
pojechać na urlop, ale obiecałem im
tez, że powrócę. Musze wrócić, gdyż jest
rozpoczęta budowa kaplicy padre Pio.
Gdy miałem wrócić do Polski, maiłem
wiele trudności. Skończył i się paszport,
musiałem jechać 400km samochodem
na Lumbaszy, najbliższego miasta,
skąd mogłem lecieć samolotem, nie
miałem ważnych dokumentów, groziły
mi za to duże kary pieniężne. Wtedy zainterweniował o Pio. Ukazał się pewnej młodej dziewczynie i trzykrotnie w
nocy ją upominał. W tym czasie miałem jechać do buszu na 3 tygodnie.
Wszystko było już przygotowane, statek,
zakupione paliwo, rozesłane zawiadomienia. Wahałem się. Modliłem się jaką
podjąć decyzję. I wtedy poprzez tę
dziewczynę ojciec pio mi odpowiedział:
Nie jedź do buszu, buduj kaplicę. Poprosiłem wiec kolegę, księdza z sąsied-

Podczas wywiadu dla radia VIA.

pracy w Afryce. Wyczytywaliśmy, wypytywaliśmy, co wziąć ze sobą, czego się
uczyć. Niewiele mieliśmy odpowiedzi,
gdyż nie było wtedy wzorów wyjazdów
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niej parafii, by mnie zastąpił. Ja zostałem. Po nowy paszport musiałem jechać
do Belgii, gdyż w Kongo nie chcieli mi
wydać paszportu. Podczas, gdy mój
paszport leżał w kongijskich urzędach,
upłynęła jego ważność. Nie mogłem
więc pojechać do Belgii. Musiałem wykupić bilet do Polski. W ciągu jednego
dnia dojechałem zza równika do Polski. To wszystko zapowiedział mi o Pio.
Budowa rozpoczęta, materiały są, ale
ludzie czekają na mnie, ponieważ jestem kierownikiem budowy. Moje serce by nie wytrzymało, gdybym tam nie
pojechał, tym bardziej, że Bóg ciągle
daje mi siły do pracy, więc chcę jechać,
by budować to wielkie dzieło – sanktuarium padre Pio.
Ojcze, budowa kaplicy o. Pio w Kongo. Czy oprócz tego ma ojciec jeszcze jakieś plany? Dzięki ojca pracy, wioska, w
której ojciec pracuje jest już na pewno
bardzo rozwinięta.
Rzeczywiście, moja obecna placówka to Bukama nad rzeką Kongo. Jest to
miasteczko liczące około 35tys. mieszkańców. Jest to duże miasto, są tam
władze administracyjne w randze naszego powiatu. Jest tam duży kościół misyjny zbudowany przez mojego poprzednika i tam odprawiam nabożeństwa.
Obok misji mamy 3 szkoły podstawowe, w każdej uczy się około tysiąca dzieci. W każdą środę odprawiamy specjalne Msze św. dla dzieci. Obok misji jest
też sześcioletnia średnia szkoła pedagogiczna, a także handlowa. Bukama jest
ważnym miastem portowym w regionie.
Leży na przecięciu szlaków lądowych,
kolejowych i wodnego. Jestem tam jedynym duszpasterzem i mam wiele zajęć. Odprawianie nabożeństw, szerzenie
kultu Maryjnego, kultu ojca Pio, nadzór
nad budowami. Równocześnie jestem
proboszczem 40 wiosek w buszu, do
których muszę dojeżdżać.
No to ojciec ma pod opieką taką małą
diecezję.
Tak, teren nasz będzie jak taka mała
diecezja. Do tej posługi duszpasterskiej
mam do dyspozycji niewielki, solidny
statek, którym docieram do tych wiosek. Jeśli chcę odwiedzić je wszystkie,
to trzeba przynajmniej dwadzieścia kilka dni poświęcić na nieustanne podróżowanie i posługę. Nie jest łatwo wytrzymać tak poza misją dłużej. Przede
wszystkim doskwiera brak pożywienia,
do którego my Europejczycy jesteśmy
przyzwyczajeni. Tam jestem na żywie-
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niu takim, jak ludzie we wioskach. Nie
jest to dobre dla zdrowia. Noce spędzam na statku. Jest on metalowy i
bardzo się nagrzewa. To też trudno wytrzymać. Ciężko o sen i odpoczynek,
odpoczynek pracy jest przecież wiele w
każdej wiosce. Rozmowy, spowiedź,
Msza święta, udzielanie innych sakramentów, odwiedzanie chorych, załatwianie różnych innych spraw i w każdej wiosce od nowa to samo. W tym

Europy. Teraz już duszpasterstwo obejmują tu lokalni kapłani. Nas już na
misjach niewielu też zostało. Dlatego
problemu zastępstwa nie będzie, bo
biskup po prostu wybierze spośród tych
wielu księży kogoś, kto po mnie obejmie parafię Bukama. Dodam jeszcze,
że biskup ten, dość młody, mający za
sobą około dwudziestu lat biskupstwa
nazywa się moim wychowankiem. Gdy
był diakonem, był ze mną na misji na

Wdzięczność parafian Bratkowic.

czasie chwyta też malaria. Trzeba brać
lekarstwa. Jednak wtedy żołądek nie
przyjmuje pokarmu i zaczyna brakować
sił. Ciężko wytrzymać te dwadzieścia
kilka dni. Na misji jest zdecydowanie
lepiej. Tam upał powyżej 30-40 stopni
też wprawdzie jest na co dzień, ale grube mury zapewniają przynamniej spokojny wypoczynek.
Szykuje ojciec swojego następcę, lub
chciałby ojciec, by ktoś tam ojcu pomagał w tej trudnej posłudze?
Z Polski już nikt z misjonarzy nie
dojeżdża. Są wprawdzie chętni, ale odradzamy. Tam, w Kongo jest bardzo
wiele powołań kapłańskich i zakonnych. Seminaria nie nadążają z przyjmowaniem chętnych. Również, aby być
przyjętym do naszego zakonu, trzeba
bardzo długo czekać. Także mamy następców Afrykańczyków. Dochodzi do
tego, że w diecezji jest nadmiar kapłanów. Biskup więc wysyła ich na studia
do Europy, a często też zostają potem
czy to w Belgii, czy we Francji, gdzie
zaczyna brakować kleru. Wyjeżdżają
też do Ameryki. Dlatego nie ma sensu,
by przyjeżdżali tu kolejni misjonarze z

praktyce duszpasterskiej. Wyjeżdżał ze
mną do buszu. W 1975 roku budowaliśmy wspólnie pierwszą grotę Matki Bożej na tamtejszym terenie. Pewnego
razu przyjechałem z nim, zająłem się
rozmową odnośnie planów itd., a on w
tym czasie zniknął. Zacząłem go więc
szukać. Patrzę, a on z robotnikami miesza zaprawę na budowę groty. Afrykańczycy nie lubią pracy, przy której brudzi
się ręce, a on sam szybko poszedł pracować. Wtedy powiedziałem, że będzie
z niego dobry ksiądz.
Okazało się, że nawet bardzo dobry.
Ja dziękuję dziś bardzo serdecznie ojcu
serdecznie za rozmowę. Z mojej strony
życzę wszystkiego najlepszego i obiecuję
modlitwę.
Ja również dziękuję. Tam w Kongo
proszę w modlitwach o uzdrowienie
wielu ludzi i tu, w Polsce też staram się
pomagać.
Dziękuję Ojcu bardzo jeszcze raz!
Szczęść Boże!
Rozmawiała Marlena Pieniążek
Opracował Krzysztof Plizga
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Jak pomóc naszym dzieciom
na drodze do samodzielnoœci?
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z
tego, że jednym z ważnych naszych celów jest pomoc dzieciom, aby mogły stać
się niezależnymi ludźmi, którzy pewnego dnia będą zdolni do samodzielnego
życia.
Jak możemy pomóc im stać się indywidualnościami?
Przede wszystkim musimy pozwolić im na działanie według ich własnego
uznania, na borykanie się z własnymi
problemami. Powinniśmy dopuścić, aby
uczyli się na własnych błędach. Łatwiej
powiedzieć, trudniej wykonać.
Zachęcanie do samodzielności może
okazać się bardziej skomplikowane.
Choć zdajemy sobie sprawę, jak ważna
jest dla naszych dzieci ich samodzielność i niezależność od nas, to jednak istnieją w nas siły buntujące się przeciw
temu. Niewątpliwie jest to sprawa naszej wygody. Ponieważ żyjemy w wielkim pośpiechu, łatwiej jest pewne rzeczy robić samemu. Wyręczamy zatem
nasze dzieci myśląc: „Co w tym złego, że
zawiążę własnemu dziecku te sznurówki, albo zadbam o to, by nie popełniło
błędu? Przecież to jeszcze dziecko, bezradne i niedoświadczone, całkowicie ode
mnie zależne”.
Musimy jednak walczyć z naszymi
pragnieniami, aby zawsze i za wszelką
cenę pomagać we wszystkim naszym dzieciom. Musimy też zaprzestać postrzegania błędów dzieci jako swoich własnych
porażek. Z pewnością trudno jest nam
zgodzić się na to, aby najdroższe nam istoty miały same zmagać się z przeciwnościami i popełniać błędy, skoro my jesteśmy obok i kilka naszych dobrych rad
może je ustrzec przed rozczarowaniem,
niezadowoleniem, bólem.
A jednak musimy się na to zdobyć.
Musimy starać się zachęcać nasze
dzieci do samodzielności. Możliwości
rozwinięcia dziecięcej autonomii pojawiają się na każdym kroku. W przedszkolu dziecko uczy się samodzielności
w następujących sytuacjach:
- umie poprawnie umyć się i wytrzeć
oraz umyć zęby,
- właściwie zachowuje się przy stole
podczas posiłków, nakrywa do stołu i
sprząta po sobie,

- samodzielnie korzysta z toalety,
- samodzielnie ubiera się i rozbiera,
dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na
zgubienie lub kradzież,
- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
A oto pewne sposoby, które mogą
pomóc nauczyć nasze dzieci polegać na
sobie.
Aby zachęcić dziecko do samodzielności:
Pozwól dziecku dokonać wyboru.
Możliwości wyboru dają dziecku
korzystną sposobność podejmowania
decyzji.
„Masz ochotę dzisiaj włożyć szare
spodnie czy czerwone?”.
„Czy chcesz pół szklanki soku czy
całą?”.
„Czy wolisz bułkę czy drożdżówkę?”.
Proste pytania zadawane w codziennych sytuacjach zmuszają dziecko do
dokonywania wyboru, a tym samym podejmowania samodzielnych decyzji.
Okaż szacunek dla dziecięcych
zmagań.
Kiedy dziecięce wysiłki są doceniane, zbiera ono w sobie odwagę do samodzielnego pokonywania przeszkód.
Zamiast „Daj ten słoik i tak go nie
otworzysz”.
Okaż szacunek „Otwarcie słoja może
sprawiać trudności. Czasami pomaga
gdy postukasz łyżką wieczko”. Zamiast
„Co robisz tak długo z tymi butami?”.
Okaż szacunek „Wiązanie butów
wymaga nie lada zręczności”.
Dziecko zdaje sobie sprawę, że wysiłek jaki podejmuje jest ważny i doceniony.
Z pewnością podejmie następną próbę.
Nie zadawaj zbyt wielu pytań.
Może to być potraktowanie jako wtargnięcie na zbyt osobiste terytorium.
Zamiast „Jak było? Z kim się bawiłeś? Co Jadłeś? Co robiłeś, dlaczego?”.
Lepiej „Jak dobrze znów Cię widzieć
kochanie.”.
Zamiast „Dlaczego Ty mi nic nie
chcesz powiedzieć? Coś przede mną ukrywasz!”.
Lepiej „Witaj w domu”.
O tym co dla Twojego dziecka jest
ważne i tak się dowiesz, ale niech ono
zadecyduje kiedy Ci o tym powie.

Nie spiesz się z dawaniem odpowiedzi.
Kiedy dziecko zadaje pytania, trzeba dać mu szansę, aby same próbowały
na nie odpowiedzieć.
„Tato, skąd się bierze deszcz?”.
Zamiast „Deszcz jest spowodowany
parowaniem”.
Lepiej „To interesujące pytanie jak
myślisz?”.
„Dlaczego babcia odwiedza nas co
tydzień?”.
Zamiast „Bo nas kocha”.
Lepiej „Zastanów się nad tym dlaczego?”.
Unikając podawania „na tacy” gotowych odpowiedzi, zmuszamy dziecko
do samodzielnego myślenia.
Zachęć dziecko do korzystania z
cudzych doświadczeń.
Pragniemy aby dzieci wiedziały, że
nie są całkowicie od nas zależne. W ich
otoczeniu są ludzie, którzy mogą okazać się pomocni w rozwiązywaniu ich
problemu.
„Mój chomik źle wygląda, dlaczego?”.
„Może weterynarz cos poradzi?”.
„Wszyscy moi koledzy żują gumę, kupisz mi?”.
„Sprawdzimy u dentysty. Dowiemy
się, co on sądzi o żuciu gumy”.
Dziecko musi wiedzieć, że w razie
konieczności ma się ono zwrócić do innych np. do specjalisty aby rozwiązać
swoje problemy.
Nie odbieraj nadziei.
Zamiast przygotować dzieci na
ewentualne porażki, pozwól im na własne poszukiwania i doświadczenia.
„Mamo chcę wyrecytować najdłuższy
wiersza na uroczystości”.
Zamiast „Z twoją pamięcią, daj spokój!”.
Lepiej „Czeka cię dużo pracy ale i
wspaniała przygoda”.
„Może zostanę architektem kiedy
dorosnę?”.
Zamiast „Z twoimi stopniami? Nie
masz szans!”.
Lepiej „A więc myślisz o karierze architekta?”.
Próbuj zabezpieczyć dziecko przed
porażką pozbawiamy je nadziei, dążeń,
marzeń a może nawet realizacji planów.
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Z pewnością wielkiej siły woli i samodyscypliny wymagać od nas będzie
aby nie śpieszyć za każdym razem z
pomocą lub ze zbawienną ręką kiedy
się nam wydaje, że nasze dziecko tego
potrzebuje. Niewątpliwie droga do usamodzielnienia naszych dzieci i rozwijania się ich samodzielności przysporzy nam także uczucia bólu i pustki,
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że nie jesteśmy im tak bardzo potrzebni jak kiedyś.
Początkowo jesteśmy niezastąpionymi dla naszych pociech, dajemy im
naszą miłość, troskę i wysiłek, wiedzę
i doświadczenie.
Jeżeli będziemy robić to mądrze,
poczynając już od najmłodszych lat
nasze dzieci będą miały w przyszłości

dość siły wewnętrznej i odwagi aby nas
opuścić, a tym samym samodzielnie i
odpowiedzialnie ułożyć sobie własne,
dorosłe życie.
Ewa Kwoka
Na podstawie książki Adele Faber i Elanie
Malich „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.
Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Na zdjêciach dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
„na drodze do samodzielnoœci”
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Kap³ani na misjach
Od połowy sierpnia do połowy września na urlopie w Polsce przebywał ks.
Józef Trela. Ksiądz Józef pracował w
naszej parafii w 1996 roku. W styczniu
1997 r. podjął posługę na misjach w

lei Turkiestańsko-Syberyjskiej w 1931
roku.
Od 1854 roku miasto było ośrodkiem administracyjnym. W 1997 roku
Semipałatyńsk utracił status miasta ob-

Kazachstanie, gdzie jako duszpasterz
pracował 2 lata w Tarazie (1997-1998),
a następnie 5 lat w Kamyszence koło
Astany (1998-2003). W 2003 roku przybył do parafii w Tałgarze (obw. ałmatyński), gdzie przez 9 lat pełnił funkcję
proboszcza.
Korzystając z okazji, za naszym pośrednictwem, ks. Józef przesyła pozdrowienia dla parafian.
Obecnie ks. Józef Trela rozpoczął,
jako proboszcz, posługę misyjną w Semipałatyńsku.

wodowego na rzecz Oskemenu, ale nadal jest największym miastem regionu.
W 1949 roku w Semipałatyńsku
powstał pierwszy radziecki poligon
nuklearny, biologiczny oraz chemicz-

jak rosyjscy decydenci i naukowcy zainteresowali się nową bronią – bombą
atomową. Plany jej budowy zostały
wykradzione przez radziecki wywiad
Amerykanom.
29 sierpnia 1949 r. na poligonie
przeprowadzono pierwszą radziecką
próbę z bombą atomową. W 1953 r.
także tu wypróbowano pierwszą radziecką bombę termojądrową, a dwa
lata później pierwszą na świecie bombę wodorową. Do 1963 roku oficjalnie przeprowadzono ok. 500 naziemnych i podziemnych wybuchów jądrowych. Spowodowały one skażenie terenu poligonu oraz jego otoczenia, tj.
300 tys. km kw., a 1,5 mln osób to ofiary, które dotknęła choroba popromienna. Nie ma domu, w którym nie
byłoby osoby cierpiącej na schorzenia
wywołane radioaktywnością. Przez 40
lat ludzie wokół Semipałatyńska żyli
nieświadomi zagrożenia napromieniowaniem. Gdyby nie rozpad ZSRR, najprawdopodobniej świat nigdy by nie
usłyszał o ofiarach wojskowych prób
jądrowych wokół radzieckich poligonów nuklearnych. Kiedy skala ofiar
promieniowania i zniszczenia w środowisku dotarły do świadomości polityków kazachskich, zdecydowano o

ny. Poligon zajmujący obszar o powierzchni 18 mln ha był jednym z największych na świecie. Powstał po tym,

zaprzestaniu tych śmiercionośnych
eksperymentów. W lutym 1989 r. w
Kazachstanie, powstał pierwszy ruch

Semey (Semipałatyńsk) to miasto
leżące w północno-wschodnim Kazachstanie, w pobliżu granicy z Rosją, liczące ponad 300 tys. mieszkańców.
Semey został założony w 1718 roku
jako warownia położona 18 km na południe od obszaru dzisiejszego miasta,
w pobliżu ruin klasztoru buddyjskiego, składającego się z siedmiu budynków (stąd nazwa Semipałatyńsk). Na
swoje obecne miejsce przeniesiony został w 1778 roku w celu ochrony przed
wiosennymi powodziami. Od XIX wieku było to miejsce zesłań politycznych.
Rozwój miasta nastąpił po doprowadzeniu linii kolejowej z Syberii w 1906
roku oraz po zakończeniu budowy Ko-
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antyatomowy „Newada Semipałatyńsk”. Przeciwnicy eksperymentów
atomowych m.in. zablokowali przeprowadzenie 11 z zaplanowanych 18
eksplozji. Zainicjowany międzynarodowy ruch antyatomowy doprowadził
również do zamknięcia największych
poligonów radzieckich. W 1991 roku
prezydent Kazachstanu podpisał rozkaz o zamknięciu poligonu w Semeju.
Z inicjatywy Kazachstanu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w grudniu 2009 r. zdecydowało o
ustanowieniu Międzynarodowego Dnia
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Działania Przeciwko Próbom Jądrowym. Przypada on 29 sierpnia.
W maju bieżącego roku, w 20. rocznicę powstania Diecezji Rzeszowskiej,
została wydana publikacja pt. Misje
sercem diecezji. Jej autorem jest
ksiądz prałat Stanisław Tarnawski,
dyrektor Referatu Misyjnego.
Publikacja przedstawia udział kapłanów diecezji rzeszowskiej w działalności misyjnej, którzy podjęli trud
siejby słowa Bożego, często w bardzo
trudnych warunkach materialnych i klimatycznych, w wielu krajach Afryki,

Ameryki Południowej
i Środkowej, Azji, Europy. Publikacja wzbogacona jest ilustracjami ukazującymi posługę misyjną, o której ks.
Tomasz Atłas (autor
zapisków z misji pn.
Zakochani w ludziach) mówi, że jest
to fascynująca praca,
wspaniałe doświadczenia, a przede wszystkim
odkrywanie duchowego bogactwa tylu młodych Kościołów lokalnych i utwierdzanie się
w przekonaniu, że „wiara umacnia się, gdy jest
przekazywana”.
W publikacji jest także informacja
o działalności misyjnej ks. Józefa Treli oraz zdjęcia jego autorstwa, ukazujące Kazachstan – kraj, gdzie obok siebie żyją muzułmanie i chrześcijanie.
Zachęcając do lektury obu wymienionych publikacji, wyrażamy przekonanie, że nie tylko zachwycą czytelnika misyjnym światem, ale także zainspirują do refleksji oraz rozbudzą misyjną świadomość.

Agnieszka Wojturska
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Podziel siê posi³kiem
Już po raz kolejny wzięliśmy udział
w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności. W
tym roku odbyła się ona w dniach 28 i
29 września pod patronatem marki Danone. Partnerem strategicznym był Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie,
który poprzez organizacje współpracujące oraz wolontariuszy przekazuje pozyskaną żywność najbardziej potrzebującym dzieciom z województwa podkarpackiego. Podobnie jak w poprzednich
latach Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bratkowickiej wspólnie z młodzieżą
gimnazjalną z Zespołu Szkół w Bratkowicach przeprowadziło w godz. 8:00 –
20:00 zbiórkę w sklepie Delikatesy

Centrum w Bratkowicach. Dzięki informacjom o zbiórce żywności w mediach,
akcja ta jest znana. Klienci sklepu bardzo życzliwie i ze zrozumieniem włączyli się do dzielenia się żywnością.
Ogółem zebrano 216,44 kg żywności m.
in. 52 kg cukru, 40 kg mąki, 7,6 kg ryżu,
3,8 kg kaszy,19,47 kg płatków dla dzieci, 41,55 kg makaronu, 18,5 l oleju, 3,8
kg konserw mięsnych, 1,38 kg konserw
rybnych, 1,7 kg czekolad i ciastek, 3,64
kg dżemów, 17,55 l napojów oraz inne
artykuły.
Wzorem lat poprzednich zebrane
artykuły żywnościowe zostały przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom
wielodzietnym z naszej miejscowości w
formie paczek przygotowanych z zebranych artykułów spożywczych.
Kolejna zbiórka żywności potwierdziła, że nie brakuje ludzi, którzy rozumieją sytuację drugiego człowieka po-

trzebującego wsparcia. Dotyczy to w
szczególności rodzin wielodzietnych.
Najbardziej cenne jest to, że do akcji
pomocy włącza się także młodzież gimnazjalna, u której dały się
zauważyć otwartość, serdeczność i ogromna radość z tego, że mogą poprzez uczestnictwo w
zbiórce, wnieść swój
wkład w pomoc swoim
rówieśnikom i młodszym
dzieciom.
Słowa szczerego podziękowania kieruję do
dyrektora Zespołu Szkół
w Bratkowicach Pani Joanny Rożańskiej za zorganizowanie i skierowanie młodzieży jako wolontariuszy do dyżurów w
sklepie. Dzięki ich
ogromnej kulturze i zaangażowaniu, efekty zbiórki są bardzo dobre. Dziękuję młodzieży – wolontariuszom: Łucji
Baran, Monice Mierzwa, Martynie Różańskiej, Weronice Trojan, Aleksandrze Szalony, Gabrieli Piątek, Sylwii
Guzy, Edycie Lewickiej, Justynie Surowiec, Patrycji Pomianek, Kindze Malec, Angelice Surowiec, Kindze Grędysa, Dominice Wołowiec, Natalii Baran,
Matyldzie Wcisło, Agnieszce Rusin,
Kindze Dworak, Karolinie Osypka za
piękny udział w zbiórce.
Dziękuję także członkom Towarzy-

stwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej:
Krzysztofowi Plizga, Tadeuszowi Bednarz, Dominikowi Bąk za opiekę nad
prowadzeniem zbiórki, Paniom Marii
Rusin i Krystynie Zając za podliczenie
zebranej żywności i przygotowanie paczek dla dzieci.

Kieruję również słowa podziękowania dla Właścicieli Sklepu Delikatesy
Centrum za możliwość przeprowadzenia zbiórki oraz za przekazaną żywność
dla dzieci, a także personelowi za
ogromną życzliwość w trakcie jej trwania.
Najbardziej cenne i budujące jest zapewnienie uczestników zbiórki o udziale w kolejnych tego typu akcjach.
Tadeusz Pięta
Prezes TMZB
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Z potrzeby serca
Wolontariusze z Zespo³u Szkó³ w Bratkowicach podczas akcji
„Podziel siê posi³kiem”

Fot. T. Pięta, K. Plizga
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Czekaj
w drodze...
Zarząd Spółki Pastwiskowej „Czekaj” w Bratkowicach zorganizował w
dniach 20-22 lipca 2012 r. pielgrzymkę
autokarową do Częstochowy i Lichenia.
20 lipca o godz. 23.00, po wcześniejszej wspólnej modlitwie w naszym kościele i błogosławieństwie udzielonym
przez ks. proboszcza na pielgrzymkę
wyruszyło dwa autokary ze 103 osobami. Byli to członkowie Spółki Pastwi-

skowej z Czekaja, ich rodziny oraz znajomi.
Grupa pod względem wiekowym
była bardzo zróżnicowana. Najstarszy
uczestnik p. Jan miał 80 lat, a najmłodszy Jakub lat 7. Opiekę duchową nad
pielgrzymką sprawował ks. Rafał Głowacki, a pomagało mu trzech młodzieńców ze służby liturgicznej (Daniel, Piotrek i Wojtek). Wszystkim składam serdeczne podziękowania.
Pierwsze kroki wczesnym świtem 21
lipca grupa skierowała do tronu Królo-
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wej Polski w Częstochowie, gdzie uczestniczyła we Mszy św. i odsłonięciu Cudownego Obrazu. Następnie odprawiliśmy drogę krzyżową na klasztornych
wałach i wyruszyliśmy w dalszą drogę
do Lichenia.
W Licheniu oczywiście zwiedzanie
i modlitwa, której głównym punktem
była Msza św. w intencji rodzin, uroczysta procesja ze świecami po placu klasztornym i Apel Maryjny.

W niedziele 22 lipca, późnym wieczorem wszyscy szczęśliwie wrócili do
domów.
W tym miejscu pragnę wszystkim
uczestnikom podziękować za udział i
modlitwę.
Dziękuję również wszystkim za pomoc w zorganizowaniu i obsłudze tak
licznej grupy pielgrzymów.
Tomasz Wojton
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Zawsze
mo¿na
na nich
liczyæ!

Mieszkañcy Czekaja
w trakcie
przygotowañ
do Do¿ynek
Parafialnych
AD 2012

Fot. T. Wojton
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Wspomnienie œp. Zofii Sieniawskiej
W dniu 18 sierpnia 2012 roku w
sobotę w kościele parafialnym w Bratkowicach została odprawiona Msza
Św. w intencji zmarłej śp. Zofii Sie-

W grudniu 1947 roku mjr. Józef
Rzepka został aresztowany przez oprawców Urzędu Bezpieczeństwa w swoim
mieszkaniu w Zabrzu, po czym UB
utworzyło tam tzw. „kocioł”. Po urodzeniu córki Anny, funkcjonariusze UB
opuścili mieszkanie. Od tego czasu zaczęła się gehenna dla Zofii i jej córki
Anny. Kilkakrotnie zmieniała mieszkanie, żeby unikać moralnego znęcania się
nad nią i jej córką oraz ciągłego zastraszania. Zamieszkała w Gdańsku i mimo
ciężkiej choroby depresyjnej ukończyła

Podhalańczycy niosący urnę z prochami
zmarłej.

niawskiej, żony śp. Józefa Rzepki, ps.
Sieniawski. Mszy św. przewodniczył
ks. Infułat Józef Sondej, a wraz z nim
odprawiali ją: ks. Prałat Władysław Jagustyn – kapelan Kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ks. Prałat Stanisław Słowik –
Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej i kanonik Józef Książek – proboszcz parafii Bratkowice. Homilię
wygłosił ks. Infułat Józef Sondej, kolega z ławy szkolnej Józefa Rzepki,
męża zmarłej śp. Zofii.
Śp. Mjr Józef Rzepka, działając w
konspiracji na terenie Śląska pod pseudonimem Sieniawski zawarł sakramentalny związek małżeński z Zofią
w grudniu 1945 r, w bocznej nawie kościoła Mariackiego w Krakowie o
godz. 24-tej, w ścisłej tajemnicy by
uchronić się przed aresztowaniem.
Nawet metropolita krakowski, ks. Kardynał Adam Sapiecha nic o tym fakcie nie wiedział. Ślubu Józefowi i Zofii udzieli ks. Kapitan Michał Sternal
– kapelan Armii Krajowej, były proboszcz parafii Bratkowice.
Po zawarciu związku małżeńskiego, Józef i Zofia Sieniawscy wyjechali
do Katowic. Tam mjr. Józef Rzepka
prowadził w dalszym ciągu pracę konspiracyjną, jednak w obawie przed
aresztowaniem, wyjechali razem do
Zabrza.

Przygotowanie do salwy honorowej.

w Rzeszowie, a po jej śmierci o kremację (spopielenie) zwłok i pochowanie prochów w urnie na cmentarzu w
Bratkowicach.
Od 2 kwietnia 2012 roku śp. Zofia
Sieniawska zamieszkała w Domu
Kombatanta im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie-Słocinie, gdzie
często Ją odwiedzałem. Zawsze była
uśmiechnięta, wszystko słyszała i rozumiała co się do Niej mówiło. Niestety sama mówić nie mogła.
W trzeciej dekadzie lipca 2012r
stan zdrowia Zofii się pogorszył. Została przewieziona
na Oddział Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Po kilkunastu dniach intensywnego leczenia, zmarła 6-go
sierpnia 2012r przed godziną czwartą nad ranem.
Pragnąc spełnić wolę
Zmarłej, żeby jej doczesne
prochy w urnie spoczęły na
cmentarzu parafialnym w
Bratkowicach, wraz z Anną
Nowakowską – córką śp. Zofii, udałem się ks. Józefa
Książka – proboszcza bratkowickiej parafii z prośbą o
wyrażenie zgody na pochówek zmarłej. Obecny przy tej
rozmowie pan Tadeusz Pięta
– Przewodniczący Zarządu
cmentarza zaproponował na
pochówek śp. Zofii a w przyszłości Jej męża Józefa Rzepki, miejsce obok zbiorowego grobu poległych i zamordowanych w 1944 roku
partyzantów AK-naszych rodaków.

studia na Uniwersytecie Gdańskim.
Uczyła historii w Pomaturalnej Szkole
Budownictwa do chwili przejścia na
emeryturę. Została
odznaczona Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Po kilku latach
przeniosła się do Zabrza.
W listopadzie
2011 r. dosięgła ją
ciężka choroba. Mając jeszcze możliwość mówienia, prosiła swoja córkę
Annę o przeniesienie
z Domu Opieki w
Zabrzu do jakiegoś
podobnego ośrodka Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie...
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W sobotę, 18 sierpnia 2012 roku
urna wraz z prochami zmarłej sp. Zofii Sieniawskiej spoczęła w grobie na
cmentarzu w Bratkowicach. W uroczystości oprócz Rodziny i Duchowieństwa uczestniczyli:
Pan Franciszek Batory z Weryni,
brat Józefa Batorego rozstrzelanego
wraz z naszym rodakiem Józefem
Rzepką w dniu 1 marca 1951 roku.
Pan płk Józef Mroczka – szef działu organizacyjnego Podkarpackiej
Rady Kombatantów
Pan Stanisław Micał – prezes Podkarpackiej Rady kombatantów i Osób
Represjonowanych
Pan Ryszard Ziobro – z Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
Pan por. Krystian TerlikowskiDowódca Wojskowej Asysty Honorowej Garnizonu Rzeszów
Pan Wojciech Wdowik – Wójt
Gminy Świlcza
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Pan Tadeusz Pięta – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej
Pani Joanna Różańska – Dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowicach
wraz z pocztem sztandarowym Drużyny Strzeleckiej przy Zespole Szkół
w Bratkowicach oraz mieszkańcy
Bratkowic, którym czas pozwolił w
uroczystości pogrzebowej wziąć
udział.
Wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej wymienionym powyżej, z upoważnienia Anny Nowakowskiej i w Jej imieniu oraz w imieniu własnym serdecznie dziękuję.
Niech mi będzie wolno na łamach
kwartalnika Ziemia Bratkowicka jeszcze raz podziękować także Duchowieństwu, Gościom z zewnątrz i
Uczestnikom uroczystości pogrzebowej.
Serdecznie dziękuję także szanownym panom:

Sp³acanie d³ugu
wdziêcznoœci
18 sierpnia 2012 roku na cmentarzu parafialnym w Bratkowicach zostały złożone do grobu prochy zmarłej śp. Zofii
Sieniawskiej, żony mjr Józefa Rzepki naszego rodaka, żołnierza AK i WIN, zamordowanego strzałem w głowę przez
katów UB 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu.
Bratkowicka ziemia przyjęła prochy żony bohatera, który
walczył o wolność i niepodległość ojczyzny. Rozpoczęło się
spłacanie długu wdzięczności człowiekowi, którego doczesnych szczątków do tej pory nie odnaleziono. Być może prowadzona aktualnie ekshumacja szczątków zwłok na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie pozwoli potwierdzić, że
będą to szczątki śp. mjr Józefa Rzepki. Symboliczna mogiła
w której spoczęły prochy śp. Zofii Sieniawskiej oczekiwać
będzie na jej męża. Czekają również w zbiorowej mogile na

Tadeuszowie Pięcie – za wyznaczenie godnego miejsca i pomoc w pochówku zmarłej śp. Zofii Sieniawskiej
Zbigniewowi Kusiowi – za piękne
wykonanie grobu, w którym spoczęła
śp. Zofia. Uczestnicy uroczystości pogrzebowej podkreślali piękne wykonanie grobu i jego umiejętne wkomponowanie obok mogił Poległych i Pomordowanych Partyzantów AK – naszych bohaterskich Rodaków.
Panu Józefowi Peperze – organiście, dziękuję za piękny wzruszający
śpiew i muzyczną oprawę liturgiczną.
Panu Zbigniewowi Bułatkowi –
grabarzowi za dołożenie wszelkich
starań przy pochówku zmarłej śp. Zofii Sieniawskiej.
Jeszcze raz, serdeczne podziękowanie dla wszystkich Uczestników
pogrzebu zmarłej Zofii składają Jej
córka Anna Nowakowska i piszący te
słowa:
Zdzisław Rzepka

swego dowódcę zamordowani i polegli w 1944 roku żołnierze AK z Bratkowic.
Patriotyczna uroczystość pogrzebowa, w której wzięli
udział duchowni, przedstawiciele kombatantów AK, IPN w
Rzeszowie, kompani honorowej 21 Brygady Strzelców podhalańskich w Rzeszowie, władz samorządowych, organizacji
społecznych z terenu Bratkowic, córki zmarłej, najbliższej
rodziny oraz nieliczna grupa mieszkańców Bratkowic pozostawiła jednak wiele pytań i refleksji.
Trudno znaleźć odpowiedź na często zadawane pytania.
Dlaczego nie potrafimy poświęcić odrobinę czasu na udział
w uroczystościach, które przypominają o historii ojczyzny, o
losach ludzi którzy oddali dla niej życie? Kto i kiedy nauczy
młode pokolenie pielęgnować wolność, o którą inni walczyli,
oddając niejednokrotnie za nią własne życie? Nikt teraz nie
wymaga aż takich ofiar, ale czy znamy przyszłość, czy wiemy
co ona nam przyniesie? Papież Jan Paweł II często przypominał, że wolność nie jest nam dana, lecz zadana.
Poprzez takie lekcje patriotyzmu możemy pamiętać o tych,
którzy o tą wolność walczyli i ginęli. Naszą powinnością jest
tę pamięć zachowywać, pielęgnować i przekazywać dalej. Bo
naród który traci pamięć – ginie.
Tadeusz Pięta

wkładka pomiędzy stronami - środkowa
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Jesieñ w lesie
Fot. K. Plizga

Darz bór, darz Bóg!
Kościół parafialny w Bratkowicach od niedawna zdobi nowy witraż. To już
kolejne dzieło wykonane przez krakowskich artystów w pracowni witrażowej
Wojciecha Kirsza wykonane w naszej świątyni. Przedstawia on wizerunek
świętego Huberta - patrona myśliwych i leśników. 3 listopada przypada dzień
poświęcenia Jego relikwii. Święto to dawniej czczono uroczystymi łowami,
poprzedzanymi Mszą św. w intencji myśliwych.
W dniu 29 września br. podczas uroczystej Mszy św., poświęcenia witraża
ufundowanego przez Koło Łowieckie „Jedność” w 60. rocznicę jego powstania,
dokonał ks. Edward Rusin z Miłocina, duszpasterz myśliwych.
Red.

Myśliwi, leśnicy
też patrona mają
właśnie Hubertowi
cześć i hołd oddają
A że wioska nasza
lasem otoczona
to w naszym kościele
czczą swego patrona
Prosili myśliwi
by za nimi się wstawił
więc teraz im z okna
będzie błogosławił
Krystyna Zając

Poświęcenie witraża w asyście pocztów sztandarowych

Nawiązanie współpracy pomiędzy Kolem Łowieckim a Zespołem Szkół
w Bratkowicach

Fot. R. Halgas, K. Plizga

Nasz srebrny Jubileu

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWIC

usz

CKIEJ

wydań Ziemi
Bratkowickiej

Fotogaleria
Wakacyjna galeria sztuki u Christiny
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Sztu k¹ je st stworzyæ
galeriê sztu ki
O Christinie i jej twórczości pisaliśmy w numerze 10
Ziemi Bratkowickiej. Jej prace prezentowane w 2010 roku
podczas Obchodów Grunwaldzkich w Bratkowicach, w
ramach wystawy malarstwa i
rzeźby naszych rodzimych artystów, zachwycały zwiedzających.
Pani Krystyna Gniewek z
Zastawia II, bo o niej tu mowa,
nie przestaje tworzyć. Latem
tego roku każdy przechodzący
obok usytuowanego w urokliwym miejscu Bratkowic jej rodzinnego domu, mógł poczuć
się zaproszonym do zwiedzania wakacyjnej galerii sztuki.
Ekspozycja przyciągała
uwagę przechodniów rozmieszczonymi obrazami już
na podwórku, w obrębie domu naszej
artystki. Różnobarwny baner o sporych rozmiarach informował o otwarciu galerii. Już na zewnątrz, mijając
rozstawione i rozwieszone obrazy,
żywe kompozycje kwiatowe, okrągły
stół z krzesłami i rozsypanymi na nim
owocami, można było odczuć harmonię i klimat tego wyjątkowego miejsca. To pierwsze zaciekawienie prowadziło dalej do otwartych drzwi pomieszczenia, w którym wszystko zaskakiwało i zachwycało. Można było
tutaj nacieszyć oczy i ducha twórczością rozmaitą.
Dzięki wyjątkowemu spojrzeniu na
sztukę nasza artystka ze starego budynku gospodarczego uczyniła miejsce, które z dumą możemy nazwać pierwszą w
historii Bratkowic galerią sztuki. To
miejsce odzwierciedla jej szczególną artystyczną osobowość, bo sztuką jest
stworzyć galerię sztuki.
Jego przygotowanie to nie tylko
umiejętne rozmieszczenie w nim obrazów. To stworzenie wyjątkowego klimatu tego miejsca, do którego można było
zaprosić tych, którzy chcieli się tu zatrzymać, porozmawiać i zachwycić pięknem. Wiele zwykłych rzeczy stawało się
tutaj niezwykłymi, a należały do nich
m.in. kolorowe butelki służące jako
świeczniki, stara lampa naftowa, półka

z
desek na pędzle, stary kredens, krzesło i
okrągły stolik, zasuszone trawy i kwiaty...
Pobielone ściany ukazywały częściowo starą, naturalną cegłę, a u drewnianych tragarzy zwisały wiązanki zasuszonych ziół i kwiatów. Uwagę zwiedzających przyciągała gra kolorów i światła. Zarówno to naturalne, wpadające
przez drzwi i małe okienko, jak i to, które rozbłyskało od wielu zapalonych
świec, tworzyło tajemniczy, niepowtarzalny nastrój. To wszystko powodowało, że można było się tutaj poczuć jak na
wykwintnej uczcie, rozsmakowując się
w pięknie.
A oto, co powiedziała nam o swojej
galerii Christina:
Stworzyłam to miejsce nie tylko dla siebie, to przede wszystkim propozycja dla
mieszkańców, chęć podzielenia się twórczością z ludźmi, którzy na co dzień nie mają
do czynienia ze sztuką, popatrzenia na
rzeczy proste, zwykłe widziane moimi oczami. Rzeczywistość, którą staram się uchwycić, zatrzymać – malując. Piękno, które
nas otacza, codzienność zwykłych przedmiotów. Pragnienie by chwilę mojego widzenia pokazać innym.
Christina wracając do swego rodzinnego domu, wie, że czeka na nią ktoś, na
kogo zawsze może liczyć. Przy wejściu
do galerii, wśród kwiatów, na ławeczce,

można było spotkać mamę naszej artystki. Pani Weronika Gniewek, dyskretnie
przesuwając w dłoniach paciorki różańca, witała serdecznym uśmiechem
wszystkich tutaj przychodzących. Ten
wyjątkowy, duchowy patronat nad kolejnym przedsięwzięciem utalentowanej
córki wyraźnie zaowocował, bo jak powiedziałaby poetka Anna Kamieńska:

„Dom to wcale nie są ściany
i sufity i podłogi
ale ręce naszej mamy”
Przyg. Halina Zawisza
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W bieżącym roku, dwudziestą rocznicę święceń kapłańskich obchodził nasz rodak, ks. Zdzisław
Sawka ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, który obecnie jest proboszczem w parafii
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łętowem, w Archidiecezji Krakowskiej. Księdzu Zdzisławowi
życzymy obfitości Łask Bożych na realizację życiowego powołania, a Czytelników pragniemy zachęcić do lektury poniższego artykułu przybliżającego historię objawień Matki Bożej w La Salette.
Redakcja

Matka Bo¿a P³acz¹ca
z La Salette
19 września 2012 r. minęła 166 rocznica zjawienia się Matki Bożej na górze
w La Salette, dwojgu pastuszkom: Melanii – 15-letniej dziewczynce i Maksyminowi 11-letniemu chłopczykowi.
Przyjmijcie więc ten artykuł, jako wyraz
wdzięczności dla Matki Bożej z La Salette, płaczącej nad grzeszną ludzkością
Francji, a także Europy i
świata.
Dziewiętnastowieczna
Francja przeżywała wielki
zamęt, tak pod względem
ekonomicznym jak i umysłowym, a także kulturalnym. Rewolucja przemysłowa zapoczątkowała powstanie nowych fabryk, kopalń i
innych miejsc pracy, stwarzając ogromne zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą,
rekrutującą się z biednej ludności wiejskiej. Zatrudniona
w przemyśle, jest przez pracodawców bezlitośnie wyzyskiwana, żyje w skrajnej nędzy; z czasem stworzy tzw.
Lumpenproletariat, to jest
warstwę społeczną ludzi będących na najniższym szczeblu społecznym.
W życiu kulturalnym i
umysłowym idee wolnomyślicielskie propagują wartość
umysłu, życie religijne wśród
ludności Francji jest bardzo
zaniedbane, słabnie wiara,
zaprzestaje się praktyk religijnych. W zastraszający sposób spada ilość powołań kapłańskich, a niektórzy kapłani zaniedbują
swe obowiązki duszpasterskie.
W takim stanie bezbożnictwa i apatii do wiary katolickiej, przybywa Matka Najświętsza, aby przemówić do „swego ludu”, przybywa nie do uczonych, czy

bogatych, ale do biednych, nieuczonych
dzieci: Melanii Calvat i Maksymina
Giraud – pastuszków z La Salette.
Melania, wątła, prawie piętnastoletnia dziewczynka urodziła się 7 listopada
1831r. w miasteczku Corps, oddalonym
około 5km od La Salette. W bardzo młodym wieku została oddana na wieś Abla-

dens, by u Jana Pra paść owce i bydło.
Był on sąsiadem Piotra Selme, który w
niedzielę 18 września 1845r. przyszedł
do Corps, do swego znajomego Giraud,
by ten zezwolił swojemu synowi Maksyminowi iść do niego, do pasania bydła.

Maksymin był chłopcem ruchliwym
i roztrzepanym, o drobnej posturze, półsierotą, pozbawionym matki. Ojciec,
ożenił się po raz wtóry, a macocha obchodziła się z nim szorstko, biła go i
morzyła głodem. Pewnej niedzieli lipcowej 1845 roku, ojciec Maksymina (z
zawodu kołodziej) wraz z nim szedł do
mieszkańca z Le Coin, by u
niego zakupić drzewo jesionowe, potrzebne mu do pracy. Gdy wracali do domu do
Corps, Maksymin głodny,
poprosił ojca o chleb. Ojciec
dał synowi kawałek chleba
mówiąc do niego: „Bierz i
jedz chleb jeszcze tego roku,
ponieważ nie wiem, czy jeść
go będziesz w roku przyszłym, jeżeli zboże tak dalej
będzie się psuło”. Właściciel pola, u którego ojciec
Maksymina kupił jesion
powiedział do niego: patrzcie jak zboże się psuje i
wziąwszy kłosy do rąk pokruszył je, a wszystko obróciło się w proch.
W sobotę 19 września
1846 roku, Melania i Maksymin jak zwykle paśli owce
i bydło. Około godziny
12.00 pędzili bydło do wodopoju „Źródła Ludzi” i
usiadłszy na kamieniu, zaczęli spożywać swój skromny posiłek, po którym Melania i Maksymin położyli
swe worki na kamieniach i
pogrążyli się w głębokim
śnie. Po przebudzeniu Melania obudziła Maksymina i oboje zaniepokojeni zaczęli wyglądać swego bydła, które spokojnie odpoczywało. W pewnej chwili
Melania nagle zauważyła ognistą kulę,
bardzo jasno błyszczącą, mającą około
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metra średnicy. Zaniepokojona tym widokiem, zawołała Maksymina na pomoc
mówiąc do niego: przyjdź i zobacz tę jasność. Maksymin zobaczył to niezwykłe
światło, które zaczęło drżeć i wirować,
po czym ognista kula otwarła się i Melania wraz z Maksyminem dostrzegli
ludzką postać a konturach jeszcze nie
wyraźnych. Po krótkiej chwili sylwetka
zaczęła się dokładnie zarysowywać i
obydwoje rozpoznali oblicze „Pięknej
Pani”, siedzącej na kamiennej ławce,
opierającej łokcie na kolanach, stwarzając wrażenie jakby płakała.
Ona wstała i zaczęła zbliżać się do
nich mówiąc w języku francuskim: Moje
dziatki, nie lękajcie się, zbliżcie się do mnie,
chcę wam powiedzieć wielką nowinę.
„Piękna Pani” – Matka Najświętsza
miała na głowie czepek, chusteczkę na
szyi, suknię i fartuch. Zwisał łańcuch na
trzy palce szeroki, ponadto drugi łańcuch z krzyżem na ramieniu którego, z
jednej strony wisiał młotek a z drugiej
obcęgi. Na nogach miała w białym kolorze trzewiczki, z błyszczącymi klamerkami, całe ozdobione różami. „Piękna
Pani” nie była wcale zasłonięta. Melania i Maksymin dobrze ją widzieli, była
całkowicie przeźroczysta tak, że przez
Jej świetliste ciało można było dostrzec
trawę i skały. „Z Jej oczu płynęły łzy,
ale nie spadały na ziemię, znikały w świetle” – powie Melania, która dotąd dostąpiła specjalnego przywileju widzenia
płaczu Matki Bożej.
Matka Najświętsza zwraca się do
Melanii i Maksymina mówiąc do nich:
Jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę
zmuszona opuścić ramię mojego Syna,
jest ono już tak ciężkie, że nie zdołam go
dłużej powstrzymać. Od jak dawna cierpię za was. Chcąc, aby mój Syn nie opuścił was, jestem zmuszona ustawicznie
Go o to prosić, a wy nic sobie z niego nie
robicie! Choćbyście nie wiem jak się
modlili i nie wiem co czynili, nie potraficie nigdy odwdzięczyć się mi za trud, jaki
dla was podjęłam.
Matka Boża w tym posłannictwie
mówi do pastuszków: Dałam wam sześć
dni pracy, sobie zastrzegłam siódmy dzień,
a wy nie chcecie mi go przyznać. To właśnie czyni tak ciężkim ramię mego Syna.
Dalej Matka Boża mówi Jeżeli zbiory się
psują, to tylko z waszej winy. Zepsute ziemniaki przeklinaliście, przeplatając przekleństwa imieniem mego Syna. Będą się
one nadal psuły, a tego roku (1846) na
Boże Narodzenie nie będzie ich wcale.
Przepowiednia Matki Bożej spełniła się zbyt dokładnie, już w Boże Naro-
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dzenie 1846roku zabrakło ziemniaków
w Corps, a wieśniacy w górach umierali
z głodu. W latach 1854-1856 z głodu we
Francji zmarło 251 tysięcy osób, w Europie ofiar głodu było około jednego
miliona osób.
W dalszej rozmowie „Piękna Pani”,
powierzyła Melanii pewną tajemnicę, któ-

rej nie słyszał Maksymin, oraz Maksyminowi którą nie słyszała Melania. Dopiero
na życzenie papieża Pisa IX, Melania i
Maksymin zgodzili się je ujawnić.
Z kolei Matka Boża pyta pastuszków
Czy dobrze się modlicie, moje dzieci? Nie
proszę Pani, nie bardzo – odpowiadają
dzieci. Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić, rano i wieczorem; jeżeli nie
macie czasu, odmówcie przynajmniej
„Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, a jeżeli będziecie miały czas i będziecie mogły, módlcie się więcej. Dalej Matka Boża
mówi Na Mszę św. Chodzi kilka starszych
niewiast. Inni pracują w niedzielę przez
całe lato, a w zimie, gdy nie wiedzą czym
się zając idą na Mszę św. Jedynie po to by
sobie drwić z religii.
Na koniec swego zjawienia Matka
Boża wydaje Melanii i Maksyminowi
następujące polecenie: A więc, moje dzieci, ogłoście to memu ludowi, po czym przechodzi Ona przez potok Sezia wspina
się po zboczu wąwozu idąc drogą podobną do kształtu wydłużonej litery „S”.
w literze tej pewien pielgrzym z Ziemi
Świętej zauważył, że taką podobną drogę wykonał Jezus Chrystus, idąc od trybunału sądowego na Kalwarię.

Maksymin przedstawia ostatnie
chwile zjawienia się „Pięknej Pani”:
Przebyła Ona drogę 30 kroków wznoszącą się pod górę, muskając trawę, jak
gdyby była zawieszona w powietrzu i przez
kogoś popychana. Jej nogi zaledwie dotykały czubków trawy. Szliśmy za Nią na
mały wzgórek aż do miejsca, gdzie przedtem przybiegaliśmy. Melania wyprzedziła
„Piękną Panią” i zatrzymała się przed
Nią, a ja z boku, o dwa lub trzy kroki od
Niej. Przed zniknięciem „Piękna Pani”
wzniosła się na około półtora metra i
pozostała w ten sposób zawieszona w
powietrzu przez chwilę. Potem nie widzieliśmy już Jej ramion, a na końcu reszty
ciała. Zdawała się roztapiać w powietrzu.
Później pozostała tylko wielka jasność,
którą chciałem chwycić ręką i kwiaty,
które zdobiły Jej stopy, ale za chwile już
nic nie było.
Maksymin po sprowadzeniu bydła ze
stoków górskich, zwierzył się swemu
gospodarzowi, Piotrowi Selma, że przy
strumyku wraz z Melanią zobaczyli
Piękną Panią i pozostawiając swego gospodarza w osłupieniu, pobiegł do Melanii. Na progu spotyka matkę Jana Pra
i pyta, czy nie widziała Pięknej Pani
wznoszącej się ponad doliną. Pani całej
w blasku, która rozmawiała z Melanią i
z nim. Wezwana do dojenia krów Melania zaczęła opowiadać, że wraz z Maksyminem widzieli Piękną Panią. Jan Pra
wraz z sąsiadami, zdecydowali, że o
wszystkim należy powiadomić proboszcza. Nazajutrz, w niedzielę 20 września
1846 roku, Melania i Maksymin poszli
na plebanię i wszystko opowiedzieli proboszczowi. Głosem wzruszonym od płaczu, proboszcz im oznajmił: Moje dzieci! Jakże jesteście szczęśliwe! Widziałyście Matkę Najświętszą!
Poczciwy proboszcz wzruszonym
głosem ogłasza z ambony usłyszaną wiadomość. Wierni domyślają się, że tam,
na górze musiało wydarzyć się coś tajemniczego.
Wójt M. Petard wraz z doradcami
zainteresowali się szybko tą sprawą.
Wypytywali wpierw Melanię, zadawali
podchwytliwe pytania, usiłowali przekupić, grozili więzieniem, jednak wszystko na nic. Melania wciąż opowiadała o
zjawieniu Pięknej Pani. Również Maksymin, przesłuchiwany przez nich, potwierdzał wciąż, że mówią prawdę.
W poniedziałek, 21 września 1846
roku, Jan Pra przybył wraz z kilkoma
sąsiadami na górę. Zdumieni, stwierdzili, że w miejscu małego, słabego źródełka, płynie teraz nieprzerwanie woda.
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Jest to Cudowne Źródło, dzięki któremu nastąpiło wiele nawróceń i spłynęło
wiele łask.
W niedzielę, 27 września tegoż roku,
na górę objawienia przyszło 10 osób.
Malania i Maksymin odpowiadali na ich
pytania. Obecni są głęboko wzruszeni
dokładnością, a zwłaszcza szacunkiem,
z jakim pastuszkowie powtarzają słowa
Pięknej Pani.
Nazajutrz, ks. proboszcz wspina się
w towarzystwie parafian i świadków objawienia. Przed zejściem klęka obok Cudownego Źródła i gorąco modli się do
Matki Bożej. Na pamiątkę przynosi do
Corps kawałek kamienia, na którym siedziała Piękna Pani. Po powrocie informuje o wszystkim biskupa w Grenoble,
ordynariusza de Bruillard, który z kolei
rozważa zdarzenia z La Salette i w końcu
powołuje komisję złożoną z szesnastu
wykształconych i roztropnych kapłanów.
Wieści o cudownym zjawieniu rozchodzą się bardzo szybko. Ludzie nie
czekając na oficjalne potwierdzenie ze
strony Kościoła, pielgrzymują na górę
objawienia. W rocznicę zjawienia się
Pięknej Pani – 19 września 1947 roku,
przybyło na górę około 50 tysięcy pielgrzymów.
Świadkowie zjawiania, Melania i
Maksymin zostali w tym czasie umieszczeni na 4 lata w klasztorze Sióstr
Opatrzności w Corps. Siostry zakonne
nauczyły ich czytać i pisać, zapoznały z
prawdami wiary katolickiej tak, że mogły przystąpić do Pierwszej Komunii
Świętej. Podczas pobytu w klasztorze,
pastuszkowie byli często nagabywani pytaniami.
Po niedługim czasie zaczynają się
dokonywać cuda. Ojciec Maksymina
został uzdrowiony z astmy, niewiasta
Laureat z Corps, od lat ciężko chora na
nogi, zaczyna chodzić. Wywiera to wielki wpływ na otoczenie. Ludzie zaczynają
się nawracać i to właśnie te nawrócenia
są największym cudem w La Salette.
We wrześniu 1950 roku Maksymin
udaję się do Ars, aby poradzić się tamtejszego proboszcza, Jana Vianey w sprawie swego powołania. Aby rozproszyć
wszelkie wątpliwości, Święty Proboszcz
poprosił w modlitwie o znaki z nieba.
Umocniony w ten sposób, do końca
swego życia zachęcał do nabożeństwa ku
czci Matki Bożej Saletyńskiej i pielgrzymowania na świętą górę.
W pięć lat po objawieniu, 19 września 1951 roku ogłoszony został list pasterski biskupa z Grenoble: Sądzimy, że
zjawienie się Najświętszej Panny dwojgu
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pasterzom dnia 19 września 1846 roku
na jednej z gór należących do łańcucha
Alp, położonej w parafii La Salette, w
dekanacie Corps, posiada w sobie
wszystkie cechy prawdziwości, i że wierni
mają uzasadnione podstawy uznać je za
niewątpliwe i pewne.
Misja Melanii i Maksymina zakończyła się, rozpoczęła się natomiast misja Kościoła. Jakie były więc ich dalsze
losy?

Maksymin pragnął zostać misjonarzem wśród dzikich ludów. Jednak księża, którzy się nim opiekowali, odradzili
mu tę decyzję. Uczył się więc w kilku
szkołach i kilku seminariach, ale bez
większych sukcesów. W wieku 20 lat
zdał maturę, po czym podjął studia u
Księży Jezuitów w Dax. Po dwóch latach wraca do Corps, próbuje studiować
medycynę w Paryżu. Po trzech latach
nędzy, decyduje się zaniechać wszelkie
studia. Aby bronić papieża, angażuje się
w 1865r. do papieskich żuawów, ale
przygoda ta nie trwa długo. Potem wraca do Corps, gdzie umiera 2-go marca
1875 roku. Na łożu śmierci, wyznał:
Wierzę mocno, nawet za cenę mojej krwi
w słynne zjawienie Najświętszej Maryi
Panny na górze w La Salette, 19 września 1846r. Broniłem go słowem, piórem
i cierpieniem. Niech po mojej śmierci nikt
nie twierdzi i nie mówi, że usłyszał ode
mnie zaprzeczenie tego zdarzenia w La
Salette, ponieważ kłamiąc przed całym
światem, okłamałby samego siebie. Z
tymi uczuciami oddaję moje serce Matce Bożej Saletyńskiej.
Melania jako dziewiętnastoletnia
dziewczyna zostaje przyjęta jako postu-

lantka do klasztoru Sióstr Opatrzności
w Corps, gdzie wcześniej spędziła już 4
lata. Jako siostra Maria od Krzyża, pracuje jako opiekunka w przedszkolu w
Carenc, niedaleko Grenoble. W roku
1854, nie uzyskawszy profesji do zakonu, za zgodą biskupa opuszcza Francję,
by zamieszkać w klasztorze Karmelitanek w Darlington w północnej Anglii.
Wraca po sześciu latach, kilkakrotnie
odwiedza La Salette. Resztę życia spędza jednak we Włoszech, żyjąc w ubóstwie oddając się modlitwie i rozmyślaniom. Zmarła 14 grudnia 1904r, w Attamura, tam też została pochowana. Na
wieczny spoczynek odprowadził ją miejscowy Biskup.
Za czasów Melanii i Maksymina, do
La Salette wiodły niebezpieczne, górskie
ścieżki wijące się nad przepaściami.
Obecnie wiedzie tam szeroka, położona wśród malowniczego pejzażu droga,
którą każdego roku pokonuje około 200
tysięcy pielgrzymów. Odwiedzają oni
Bazylikę Matki Bożej, udają się do miejsca, gdzie Piękna Pani zjawiła się pastuszkom, gdzie płakała, gdzie przekazała
ludziom swe orędzie. Odwiedzają też
Cudowne Źródło, z którego piją wodę i
przy którym się modlą, a kiedy zapada
zmrok, idą ze świecami w rękach, śpiewając pieśni ku czci Maryi.
Wśród wielu państw, również w Polce
powstały placówki misjonarzy Saletynów,
np. w Krakowie, Puźnikach w Archidiecezji Lwowskiej, w Dębowcu k. Jasła.
Wszędzie, gdzie się pojawili saletyni, natychmiast rozpoczynali prace misyjną
Kościoła, głosząc misje i rekolekcje. Wielkim darem od Boga i Najświętszej Panny dla Rzeszowa jest świątynia Matki
Bożej Saletyńskiej przy ul. Dąbrowskiego, w której modlą się nie tylko miejscowi parafianie. Ja, piszący te słowa, nieraz chodzę do tej świątyni, by w modlitwie porozmawiać z Matką, prosząc ją o
zdrowie i opiekę dla mych najbliższych,
dla siebie i mych rodaków z ulubionych
Bratkowic. Przyznam się wam moi drodzy, że zawsze wychodzę od niej wzmocniony i pokrzepiony. Za to Jej serdecznie
dziękuję.
Opracował Zdzisław Rzepka
Literatura:
J.B. Pohl, Historia cudownego zjawienia się
Najświętszej Maryi Panny dwom pastuszkom
na górze La Salette, Sanok 1850.
C. de Salmiech, Piękna Pani, Pallotinum
1976.
Luis Dufaur, Sławomir Skiba, Zatroskana
Matka, Przymierze z Maryją nr 58 z 2011 r.
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27.09.2012 r. w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach obchodzone było Święto Szkoły. W tym dniu uczniowie klas III-VI wzięli
udział w wojewódzkich obchodach 73
rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego, które odbyły się w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Świętego Krzyża na ul. 3 Maja, gdzie
uczniowie uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Górnego. Po Mszy św.
odbyła się uroczystość patriotyczna pod
pomnikiem Armii Krajowej, na którą złożyły się: podniesienie flagi państwowej na
maszt, odśpiewanie hymnu państwowego,
przemówienie Prezesa Zarządu Okręgu
Podkarpackiego Światowego Związku
Żołnierzy AK Aleksandra Szymańskiego,
apel poległych zakończony salwą honorową. Na koniec uroczystości delegacje
władz, instytucji i szkół (w tym również
delegacja uczniów SP 3 w Bratkowicach)
złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty.
Uczniowie klas 0-II również obchodzili Święto Szkoły. W tym dniu nie mieli
lekcji, tylko gry, zabawy oraz zajęcia dy-

daktyczne, na których poszerzali swoje
wiadomości o patronach naszej szkoły –
Żołnierzach Armii Krajowej.

Powstanie oraz działalność Polskiego Państwa Podziemnego
Szkoła Podstawowa nr 3 obchodzi
swoje święto 27 września w rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski. W
nocy z 26 na 27 września 1939 roku w
oblężonej Warszawie powstała konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca pro-
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Œwiêto Szko³y
Podstawowej nr 3
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wadzić walkę przeciw okupantom o nazwie Służba Zwycięstwu Polski (SZP). 13
listopada 1939 roku została ona przekształcona w Związek Walki Zbrojnej
(ZWZ), podlegający rządowi emigracyjnemu. 14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w
Armię Krajową (AK). Jej Komendantem
Głównym został generał Stefan Rowecki.
Utworzenie AK miało służyć scaleniu
wszystkich grup wojskowych w jedną organizację, podległą rządowi RP na uchodźstwie.
Główne zadanie Armii Krajowej polegało na gromadzeniu sił do uderzenia w
chwili załamania się Niemiec. Pod koniec
1942 roku AK nasiliła działalność dywersyjną: atakowała niemieckie posterunki,
wykolejała transporty wojskowe przezna-
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czone na front wschodni, wysadzała mosty, odbijała więźniów.
Polska, choć znajdowała się pod okupacją, posiadała legalny i uznawany na
Zachodzie rząd emigracyjny. Istniały Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, oraz podziemna Armia Krajowa. W Warszawie
przebywał (oczywiście w ukryciu) Delegat Rządu na Kraj w randze wicepremiera. Podlegały mu wydziały: wywiadu, dywersji, oświaty, sądownictwa i polityki.
Działały konspiracyjne sądy, wychodziła
prasa i czasopisma polityczne, wojskowe,
literackie, kobiece, humorystyczne. W
podziemnych drukarniach wydawano też
książki. Przez całą okupację działały tajne komplety, tzn. podziemne szkoły. Tajna Organizacja Nauczycielska zapewniała im kadrę oraz przygotowywała i roz-

3 września odbyła się inauguracja
roku szkolnego 2012/2013. W SP 3 w
Bratkowicach naukę rozpoczęło 90
uczniów (74 w szkole i 16 w oddziale
przedszkolnym). Oprócz obowiązkowych
zajęć dydaktycznych uczniowie mają
możliwość nieodpłatnego korzystania z
zajęć dodatkowych (kółko języka polskiego, matematyczne, informatyczne,
plastyczne, taneczne i zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki). Dzieci
mają zapewniona opiekę świetlicową
rano przed lekcjami od 6.30 i po lekcjach do 16.00.
We wrześniu korzystając z pięknej
pogody wychowawcy wszystkich klas zorganizowali dzieciom wyjazd na ognisko
do Ośrodka Koła Łowieckiego „Jedność” na Czekaju. Oprócz ogniska z pieczeniem kiełbasy dzieci miały zorganizowane zajęcia rekreacyjno- sportowe.
W taki sposób uczniowie naszej szkoły
pożegnali wakacje i odchodzące lato.
J.G.

prowadzała podręczniki. Na terenie Generalnej Guberni (GG) utworzono prawie 2 tysiące szkół średnich. Podziemne
wyższe uczelnie kształciły polonistów, historyków, matematyków, lekarzy.
W prywatnych mieszkaniach lub piwnicach działały teatry, w których wystawiano zakazane przez okupanta sztuki –
dramaty Słowackiego, Wyspiańskiego,
Szekspira. Odbywały się też koncerty i
wieczory poetyckie.
Ruch oporu w okupowanej Polsce
obejmował prawie wszystkie dziedziny
życia. Dlatego tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie
było w całej Europie.
Janina Gaweł

Nowy rok szkolny
w SP 3
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(...) I jest
w nim
wszystko...
W sobotę, 25 sierpnia br. w filii
GCK w Bratkowicach, w siedzibie
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bratkowickiej i Redakcji Ziemi
Bratkowckiej przyjęliśmy peregrynujący od maja ub. roku w naszej
parafii Obraz Bożego Miłosierdzia. To pierwsza tak szczególna
wizyta w pomieszczeniach byłego
Domu Ludowego, obecnie filii
GCKSiR w Świlczy – obiektu użyteczności publicznej, który pamięta czasy różne.
W przeddzień wyjazdu na wojewódzkie i diecezjalne Święto Plonów, przygotowując nasz dożynkowy wieniec, zebraliśmy się wokół
obrazu, Bożemu Miłosierdziu polecając nasze rodziny i pracę na
rzecz naszej Małej Ojczyzny.
W księdze pamiątkowej zamieściliśmy wpis, wiersz Juliana Tuwima, który cytujemy poniżej.
Redakcja

Przyjęcie obrazu od rodziny Marii i Stanisława Jucha.

Przed Obliczem.

Wprowadzenie obrazu do naszej siedziby.

Ojczyzna
Ojczyzną moją jest Bóg,
Duch, Syn i Ojciec wszechświata.
Na każdej z moich dróg
Ku Niemu dusza ulata.
Ojczyzną moją jest łan,
Łan Polski, prostej, serdecznej,
Niech mi pozwoli Pan
W nim znaleźć spoczynek wieczny.
Ojczyzną moją jest dom,
Kochany dom rodzicielski,
Przytułek cichym snom
Młodości sielskiej-anielskiej.
Patrzę, strudzony śród dróg,
W oczu twych błękit przeczysty,
I jest w nim wszystko: i Bóg
I Polska i dom ojczysty.

Pamiątkowe zdjęcie.

Przekazanie rodzinie
Krystyny i Stanisława
Przywara.

Fot. K. Plizga
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Z ¿ycia Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Bratkowicach
27 lipca 2012 r. w przepięknej scenerii domku myśliwskiego położonego na
Bugaju w Bratkowicach odbyło się spo-

oraz wiceprezesa koła pana Tadeusza
Paściaka. Wszyscy mogliśmy podziwiać
przepiękny budynek z gustownie urzą-

Głos zabrał Wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik.

dzonym wnętrzem, jak również jego obejście; dużą okazałą altanę z grillem i stoły
biesiadne na wolnym powietrzu.
Podczas spotkania przy
wspólnym stole pan wójt podziękował za długoletnią współpracę
pani Zofii Sagan i pani Stanisławie Ciebiera. Wybrano nową
przewodniczącą Gminnej Rady
Kobiet. Została nią pani Maria
Nowożeńska. Funkcję sekretarza
powierzono pani Danucie Pachorek. W trakcie spotkania degustowano wspaniałe, grillowe potrawy i śpiewano biesiadne piosenki, a także okolicznościowe
przyśpiewki pisane na gorąco (na
serwetce) przez panią Krystynę

tkanie towarzyskie pań ze
wszystkich Kół Gospodyń z terenu gminy Świlcza. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy
Świlcza pan Wojciech Wdowik
oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pan Adam Majka. Obecna
była również przewodnicząca
Gminnej Rady Kobiet pani Zofia Sagan, a także prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w
Świlczy pani Józefa Niedbała.
Spotkanie mogło się odbyć dzięki uprzejmości i gościnności gospodarza tego obiektu, a zarazem
prezesa Koła Łowieckiego „Jedność” pana Tadeusza Bednarza Prezes KŁ „Jedność” Tadeusz Bednarz wskazuje na piękno lasu.

Przekazanie władzy – Zofia Sagan i Maria Nowożeńska.

Zając. Wydarzenie to utrwalił na
kliszy fotograficznej nasz nieoceniony fotograf pan Zbigniew Lis.
W dalszej części zostały ustalone
terminy kolejnych spotkań członkiń kół oraz imprez, które będą
obsługiwane przez poszczególne
koła z naszej gminy. Spotkanie
trwało w miłej i serdecznej atmosferze do późnych godzin wieczornych, bez uciążliwych komarów,
co w warunkach leśnych jest niewytłumaczalne. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy panu Tadeuszowi Bednarzowi za umożliwienie nam spędzenia tak wspaniałych
chwil w leśnej ciszy.
Maria Nowożeńska
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W cieniu drzew na Bugaju.

Nowe oblicze sali
Klasa Oddzia³u Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Bratkowicach po remoncie
Najmłodsze dzieci 5-, 6-letnie uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach doczekały się długo oczekiwanego remontu swojej sali. Remont
rozpoczął się końcem maja, a całkowite
zakończenie prac oraz wyposażenie sali
odbyło się na wakacjach. Nowo przybyłe do klasy „0” dzieci oraz te, które
uczęszczały jako pięciolatki przywitała
„nowa” sala, chociaż mieszcząca się na
dawnym miejscu.
Sala powiększyła znacznie swoje
wymiary, o około 50% powierzchni, ponieważ została wyburzona jedna ze ścian.
Firma przeprowadzająca prace remontowe położyła również w nowej części
sali wylewkę wyrównującą oraz wykładzinę PCV. Koszty tej części remontu
zostały pokryte przez Organ Prowadzący – Urząd Gminy w Świlczy.
W remont sali dla przedszkolaków
włączyła się również Rada Rodziców, która sfinansowała zakup nowych firanek,
malowanie całości sali, lamperii, drzwi,
ozdobienie jej kolorowymi, bajkowymi
paskami dekoracyjnymi – bordiurami.
Klasa zyskała również piękniejszy wygląd
dzięki nowej wykładzinie, którą położono na całej powierzchni podłogi.

Dzięki remontowi sala jest jasna,
przestronna i pozwala na przeprowadzanie w niej wielu zabaw, ćwiczeń i
gier ruchowych. Nowa przestrzeń otworzyła możliwości stworzenia kącików
zainteresowań, a dzieciom dała większą
swobodę poruszania się podczas zabaw
oraz zajęć zorganizowanych. Remont
ten nie odbyłby się bez finansowego zabezpieczenia, dlatego też składamy ser-

deczne podziękowania Urzędowi
Gminy na ręce pana wójta Wojciecha
Wdowika.
Pragniemy też podziękować Radzie
Rodziców za zaangażowanie i dofinansowanie remontu. Mamy nadzieję, że
odnowiona i powiększona sala będzie
dobrze służyć jeszcze wielu „zerówkowiczom”.
Tekst i fot. Władysława Jucha
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Taki ma³y wielki Skarb
(...) Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa,
postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z
wszystkimi świętymi w niebie...

Miłosz Tomasz Jucha
ochrzczony w dniu 14.10.2012 r. Szczęśliwi rodzice: Iwona i Tomasz Juchowie z Zapola.

Szymon Mieczysław Pijar
ochrzczony w dniu 8.09.2012 r. syna Agaty i Tomasza Pijarów z Zapola.
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W kolejce po WIARÊ...
Podczas ostatniego w tym
roku Nabożeństwa Fatimskiego, kandydaci do sakramentu Bierzmowania i dzieci przygotowujące się do
Pierwszej Komunii Świętej
ustawili się w kolejce odpowiednio po modlitewniki i
różańce. Również w tym
dniu, (6.10. br.) w pierwszą
sobotę października, członkowie Róż Różańcowych
tradycyjnie przybyli na zmianę tajemnic różańcowych.
Głównym celebransem
uroczystości był zaproszony
przez ks. proboszcza Józefa
Ksziążka, ks. infułat Wiesław Szurek, który w okolicznościowej homilii podkreślił znaczenie wiary w naszym życiu, zapowiadając tym
samym rozpoczęcie roku
duszpasterskiego 2012/13 –
Roku Wiary.

Fot. K. Plizga
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... i œlubujê Ci
miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w
Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.
Na nową drogę życia, przed ołtarzem w bratkowickim kościele, ślubowali sobie:

Andżela Cyło i Konrad Ciach, 13.10.2012 r.

Marzena Maciej i Marcin Grzywacz, 1.09.2012 r.
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Pamiêæ
nie tylko o bliskich
Spotkaliśmy Ją tutaj w październikowe, niedzielne popołudnie, siedzącą
przed cmentarną kaplicą.
Dla Pani Bronisławy Bednarz z
Klepaka cmentarz był zawsze miejscem „po sąsiedzku”.
Mieszka niedaleko, wystarczy
przejść przez łąkę. Dlatego też, bardzo często można ją spotkać przechadzającą się alejkami naszego cmentarza.
Zamyślona, zadumana, ale zawsze
pogodna, mówi: Już niedługo Wszystkich Świętych. Byłam na grobach bliskich i mojego kochanego taty, a teraz
modlę się za wszystkich, którzy tu spoczywają...
Red.

42

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 25/2012

Toczy siê ¿ycie

Nie podzieli nas ta góra!
Zapole – wiadukt nad autostrad¹

Pan Robert Trzeciak z Klepaka, jak
wielu innych, też postanowił prowadzić
swój jednoślad, myśląc o bezpieczeństwie swojej córeczki.

Zmiany cywilizacyjne w Bratkowicach spowodowały, że niektórzy
mają znów pod górę...

Widok z wiaduktu na
wschodnią część autostrady A4.

Widok na część zachodnią – prace wykończeniowe w toku.

Zjazd w stronę centrum wsi.

Fot. K. Dworak
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Nie mo¿esz kochaæ domu, który nie ma swego
oblicza i w którym kroki s¹ pozbawione sensu.
Antoine de Sant Exupery

Wo³asz Boga;
On czêsto
schodzi
po kryjomu
i puka
do drzwi twoich,
aleœ rzadko
w domu.
Adam Mickiewicz

Twój dom mo¿e ci zast¹piæ ca³y œwiat.
Ca³y œwiat nigdy nie zast¹pi ci domu.
Autor nieznany

Nie jest wcale tak wa¿ne, gdzie cz³owiek
osi¹dzie. [...] Ja sam tu³a³em siê nieustannie
tu i tam – wszêdzie pozostaj¹c obcy. [...]
Idea³em dla cz³owieka takiego jak ja
jest czuæ siê wszêdzie jak w domu.
Albert Einstein

Dla cz³owieka,
podobnie jak
dla ptaka,
œwiat ma wiele miejsc,
gdzie mo¿na
odpocz¹æ, ale gniazdo
tylko jedno.

Jeœli domu
Pan nie zbuduje,
na pró¿no sie trudz¹
ci, którzy go
wznosz¹.

Oliver Wendel Holmes

Psalm 127,1

Wiemy bowiem,
¿e jeœli nawet
zniszczeje przybytek
doczesnego
zamieszkania,
bêdziemy mieli
mieszkanie od Boga,
dom nie rêk¹
uczyniony, lecz
wiecznie trwa³y
w niebie.
2 Kor 5,1

Gdy cz³owiek siê
starzeje, choæby los
rzuca³ nim po ca³ym
œwiecie, musi mieæ
gdzieœ miejsce, które
jest dla niego
prawdziwym domem,
bo nawet wêdrowny
ptak ma jedno miejsce,
do którego zd¹¿a.
Hans Christian Andersen
– Baœñ mojego ¿ycia
(Rozdzia³ VIII)

Ka¿dy z nas ma
dwa domy – jeden
konkretny,
umiejscowiony
w czasie
i w przestrzeni: drugi
– nieskoñczony, bez
adresu, bez szans na
uwiecznienie
w architektonicznych
planach
Olga Tokarczuk

Wiedzê buduje siê
z faktów, jak dom
z kamienia;
ale zbiór faktów
nie jest wiedz¹,
jak stos kamieni
nie jest domem.
Henri Poincaré
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Kapliczki i krzyże przydrożne od dawna wpisują się w piękno bratkowickiej ziemi. Wrosły już na stałe w nasz wiejski pejzaż i są
jego nierozerwalną częścią. Stanowią one bezcenne bogactwo sakralnej kultury. Są przede wszystkim wyrazem naszej pobożności,
tradycji i wiary (...). Tak pisaliśmy we wstępie do wydanego w 2010 roku okolicznościowego albumu ukazującego bratkowickie kapliczki, krzyże przydrożne i miejsca pamięci. Wszystkie kapliczki wznoszone były w różnych intencjach, każda
z nich ma swoją, odrębną historię. Refleksją o powstaniu nowo wzniesionej kapliczki Matki Bożej Fatimskiej dzieli się
z naszymi Czytelnikami Pani Maria Jarząb z Klepaka.
Redakcja

Spe³nione marzenie
Witam Drogich Czytelników tego
wspaniałego czasopisma jakim jest „Ziemia Bratkowicka”. Skoro jest mi dane
podzielić się moimi radościami, czynię
to bardzo chętnie. Bardzo lubię kwitnące krzewy, kwiaty i aby podtrzymać tradycję naszych babć i mam, przypominając sobie dawne przydomowe ogródki
pełne kolorowych kwiatów, pielęgnuję
je koło mojego domu. Wśród nich są
między innymi: nasturcje, dalie, kosmy,
astry, róże, pięknie pachnąca maciejka i
jaśminek, a także wiele innych roślin
tych „dawnych” i tych „nowoczesnych”.
Każdy z nas ma jakieś marzenia i dlatego, że czasami bardzo chce by się spełniły, dąży do celu, pokonując po drodze
dużo przeszkód i trudu. Ja od wielu już
lat marzyłam, aby w moim ogrodzie,
wśród tych pięknych krzewów i kwiatów, stanęła figurka Matki Bożej, zdecydowanie Fatimskiej Pani, bym mogła
stanąć blisko Niej wieczorem i podziękować za dobrze przeżyty dzień, prosić
o spokojną noc i pomoc na następny
dzień mojego życia. Kilkanaście lat
temu, kiedy rozbudowywaliśmy nasz
dom, została wstawiona wysoko nad

oknami mała figurka Matki Bożej Fatimskiej. Przywiozłam ją z kolejnej już
pielgrzymki autokarowej, które tak często organizował nam do różnych sanktuariów w Polsce nasz parafianin śp. pan
Stanisław Lis. Ta mała figurka jest tam
do dziś.
Kilka lat temu w naszym ogrodzie
zasadziliśmy wierzby, magnolię i rajskie
jabłuszko, które właśnie w tym roku wydało obficie swoje pierwsze owoce. To
właśnie między tymi krzewami zostało
puste miejsce, na którym miała stanąć
obecna już dziś kapliczka.
Każdy chrześcijanin w swoim życiu
ma różne problemy, zmartwienia, małe
i poważne, którym tylko Matka Boża
może zaradzić, dodać nadziei i zamienić, jeśli nie całkiem, to częściowo te
smutki w radości. Tylko Ona zna życie
najlepiej z nas, bo choć jest Matką Samego Boga, to gdy żyła na ziemi również cierpiała, płakała i serce jej przeszył miecz boleści. Teraz gdy jest już w
niebie w chwale Boga Ojca i otoczeniu
aniołów świętych opiekuje się nami. Pamiętamy wszyscy jak ocaliła od śmierci
naszego Wielkiego Polaka, Błogosła-

wionego Papieża Jana Pawła II, aby mógł
jeszcze przez wiele lat służyć Polsce i
światu.
Moja kapliczka została wzniesiona
w dniu 3 sierpnia br., na wcześniej przygotowanym fundamencie, a 4 sierpnia

Fot. K. Plizga

rano, gdy wyruszała do Częstochowy 35
Piesza Pielgrzymka Rzeszowska pod
hasłem „Kościół naszym domem”, została wstawiona do niej figurka. Nie
ukrywam, że były łzy radości, gdyż spełniło się moje wielkie marzenie. Jest to
wotum dziękczynno-błagalne za moją
rodzinę, za życie, moje dzieci: dwie córki, syna, zięcia i za wnuki Damiana i
Weronikę, które są dla mnie największą
radością. Weronika, która obecnie ma 6
lat, pewnego razu została na noc i gdy
było już późno zauważyła, że zakładam
buty, więc zapytała: Gdzie idziesz babciu? Już ciemno... Odpowiedziałam, że
na ogród do Bozi. Wtedy ona oznajmiła, że też idzie, bo musi Bozię o cos poprosić. Gdy podeszłyśmy blisko figurki, Weronika zaczęła coś szeptać, a gdy
zapytałam co tak długo szepcze, odpowiedziała, że to jej tajemnica. Potem od-

Módl się za nami...
Bratkowice, 6.10. 2012 r. - Nabożeństwo Fatimskie

Fot. K. Plizga

Rok szkolny 2012/13
rozpoczęty!
Zespół Szkół w Bratkowicach, 3.09.2012 r.

Od początku schody…

Dyrektywy Pani Dyrektor

Mówię Ci, te 10 miesięcy szybko minie…

Radość z powrotu do szkoły :)
Fot. K. Plizga
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mówiłyśmy Zdrowaś Mario i gdy juz
odchodziłyśmy do domu, mała powiedziała Pa, pa, dobranoc Boziu.
Innym razem mnie zapytała: Babciu
ile ty masz lat? Odpowiedziałam jej, że
60. Popatrzyła na mnie i gdy zobaczyła
moją zasmuconą twarz pewnie myśląc,
że to dużo, znowu zapytała: Wiesz babciu ile Ty będziesz żyć? Tego nikt nie wie
– odparłam, a ona z uśmiechem mówi:
To słuchaj, ja Ci policzę. I zaczęła liczyć
61, 62 i tak liczyła do 100, a potem znowu zapytała: Ile chcesz jeszcze? Bo ja jeszcze umiem liczyć.
W dniu 06.10.2012 r. moja rodzina
radowała się tym szczególnym momentem, jakim było poświęcenie naszej kapliczki. W ten piękny, październikowy
wieczór, podczas ostatniego w tym roku
Nabożeństwa Fatimskiego ks. Infułat
Wiesław Szurek z Rzeszowa dokonał jej
uroczystego poświęcenia w obecności
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naszego ks. proboszcza Józefa Książka, księży wikariuszy ks. Grzegorza
Guziora i ks. Marcina Grabosia, Liturgicznej Służby Ołtarza, naszego pana organisty oraz licznie zgromadzonych parafian. W tym miejscu pragnę z całego
serca w imieniu moim i mojej rodziny
serdecznie wszystkim podziękować.
Mamy świadomość, że hymn Magnifikat
odśpiewany w naszym ogrodzie przy figurze Matki Bożej Fatimskiej przez
wszystkich uczestniczących w Jej poświęceniu na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach. W tym dniu, po powrocie do kościoła miały miejsce jeszcze dwa
ważne wydarzenia. Po zakończeniu uroczystej Mszy świętej nastąpiło rozdanie
różańców dzieciom przygotowującym się
do Pierwszej Komunii Świętej i modlitewników kandydatom do Sakramentu
Bierzmowania, w tym także mojemu
wnukowi. Rok 2012, czyli rok poświę-

cenia naszej kapliczki będzie dla naszej
rodziny ważny także z tego powodu, że
właśnie w tych dniach Papież Benedykt
XVI ogłosił nadchodzący rok duszpasterski 2012/13, Rokiem Wiary.
Zapewniam Was drodzy Czytelnicy,
że ta moja Matka Boża Fatimska jest dla
nas wszystkich i chcę aby nam wszystkim parafianom błogosławiła. Niech ma
w opiece całą naszą małą ojczyznę, jaką
są Bratkowice, kapłanów, siostry zakonne z naszej wsi, a w szczególności siostrę Martę Przywara (obecnie przebywającą na Ukrainie), która jest bardzo
ważną osobą w naszej rodzinie, mojego
brata i jego rodzinę, braci i siostry mojego męża z ich rodzinami oraz sąsiadów,
a także wszystkich moich bliskich, znajomych i nieznajomych.
Szczęść Boże!
Maria Jarząb

Jedynka
piêknieje
Od połowy lipca tego roku w Zespole Szkół w Bratkowicach rozpoczął się
remont obiektu. Została zmodernizowana i kompleksowo wymieniona więźba dachowa na „starszej” części szkoły
wraz z pokryciem dachowym. Również
ta część budynku została docieplona. Na
całym obiekcie planowane jest wykonanie elewacji zewnętrznej. Docieplona
częściowo zostanie również hala sportowa. Remont realizowany jest ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Poszanowanie Energii” oraz ze środków finansowych gminy Świlcza. Również w
realizacji przedsięwzięcia nie zabrakło
wkładu rodziców uczniów naszej szkoły, którzy przekazali środki w wysokości pięciu tysięcy złotych pozyskane w
czasie organizowanego w maju Pikniku
Rodzinnego. Mamy nadzieję, że ciepłe,
pastelowe kolory naszej „Jedynki”, będą
oddawały miłą i przyjazną atmosferę
naszej placówki. To jedna z największych i najstarszych placówek oświatowych Bratkowic, bogata w tradycję i historię tego miejsca, jak również niepowtarzalne losy jej absolwentów. Zmodernizowany i odremontowany budynek
mamy nadzieję będzie również upiększał centrum Bratkowic.
Joanna Różańska

Fot. K. Plizga
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Biblioteka

Warsztaty

nowym miejscem
dla m³odych

Przedstawiciele Grupy Odnowy Wsi w trakcie warsztatów: radna Cecylia Homa, sołtys Ryszard Franczyk i przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Ciszewski.

Rolą Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi jest realizacja zapisów Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020, gdzie w
celu strategicznym: Obszary Wiejskie i
Rolnictwo ujęty został między innymi
priorytet – Odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni wiejskiej, którego realizację planuje oprzeć się na trzech kierunkach działań, tj.:

1. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskich,
2. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego,
3. Modernizacja przestrzeni
wiejskiej.
Program w założeniach ma sprzyjać
zmianom strukturalnym obszarów wiejskich, które wiążą się m.in. z rozwijaniem poza rolniczych form aktywności
mieszkańców wsi i bardzo mocno promuje postulat wielofunkcyjnego rozwoju, który polega na przejmowaniu przez
tradycyjną wieś nowych funkcji (np. turystycznych, biznesowych), uniezależniając ją tym samym od tradycyjnie pojmowanego rolnictwa.
Przedstawiciele Grupy Odnowy
Wsi z Bratkowic uczestniczyli w warsztacie szkoleniowym przeprowadzonym
w sali GCKSiR w Trzcianie w dniach
10-11.07.2012r., wraz z przedstawicielami sołectwa Nockowa (gm. Iwierzyce), Nowa Wieś (gm. Trzebownisko).
Na warsztacie dokonana została m.in.
analiza potencjału rozwojowego wsi
Bratkowice, z której wynika, że najsilniejszym obszarem jest tożsamość wsi
i wartości życia wiejskiego, który jednak nie ma zbyt wielu możliwości rozwoju. Najsłabszym obszarem jest byt i

głównie temu obszarowi mieszkańcy
powinni poświęcać jak najwięcej uwagi. Niezły jest obszar jakości, który ma
czynniki sprzyjające i możliwości poprawy. Obszar standardu życia wygląda bardzo pozytywnie ale może ulec
osłabieniu. Ustalona została wizja rozwoju wsi:

BRATKOWICE – zintegrowana wieś, dzięki więzom, miedzy pokoleniowym z dużym potencjałem
rozwojowym, otwarta na innowacyjność. Wieś bezpieczna i przyjazna z bogatą tradycją kulturową
i historyczną.
Na warsztacie ustalono program
krótkoterminowy odnowy wsi i opracowano Projekt Małych Grantów pod
nazwą: „Poprawa estetyki miejscowości
Bratkowice poprzez wykonanie wymiany wiat przystankowych i uporządkowanie terenu wokół wiat”.
Na to zadanie uchwałą Zebrania
Wiejskiego z dnia 24.07.12 r. przekazane zostały środki z funduszu Sołeckiego
w kwocie 18.000.00 zł. Na mocy podjętej uchwały Grupa Odnowy Wsi Bratkowice złożyła w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
opracowany na warsztacie Projekt Małych Grantów. Efektem tego działania
było pozyskanie dodatkowych funduszy
w kwocie 10.000.00 zł. Założone zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę
wiat na przystankach autobusowych w
rejonie: Dąbry I, Dąbry II, Klepak, Czekaj I Czekaj II oraz wymianę 3 peronów
przystankowych. Zadanie zostało wykonane w całości i będzie służyło wszystkim mieszkańcom.
Cecylia Homa

Żyjemy w czasach szybko postępujących zmian. Rosnące wymagania szkolne, zapracowani rodzice mający coraz
mniej czasu, problemy w domu rodzinnym sprawiają, że dzieci i młodzież czują
się coraz bardziej zagubieni we współczesnym świecie. Wzrastają w świecie obrazu. Dane statystyczne informują, że na
1000 gospodarstw domowych przypadało ponad 900 telewizorów i ponad 500
magnetowidów [1992]. Coraz więcej czasu spędzają dzieci przed komputerami.
Tymczasem prawie połowa osób dorosłych nie kupiła ani jednej książki. Jednocześnie polscy badacze stwierdzają, że od
30% – 80% badanych grup dzieci lubi
czytać książki i nie tylko lektury szkolne.
Dzieci szukają powiernika ich problemów, przyjaznej duszy, a jednocześnie źródła aktualnej wiedzy o świecie.
Jaka jest rola książki w życiu dziecka i
młodzieży w otaczającym go świecie
komputerów i innych massmediów? Czy
biblioteka dla dzieci może spełniać rolę
powiernika ? Jaka jest jej współczesna funkcja w kształtowaniu kultury czytelniczej
młodego pokolenia?
Współczesna biblioteka dla dzieci to
placówka, która działa w oparciu o nowoczesny księgozbiór i warsztat informacyjny dostosowany do potrzeb czytelników.
Nie jest majestatyczną instytucją czekającą
na czytelników, lecz wychodzącą ze swoimi działaniami do środowiska, współdziałając z innymi instytucjami o charakterze oświatowo-kulturalnym w trosce o
edukację czytelniczą dzieci i młodzieży.
Biblioteka dla dzieci to miejsce, w którym młodzi czytelnicy znajdą fachową
pomoc bibliotekarza. Będą mogli uczestniczyć w zajęciach, na których poprzez
zabawę poznają ciekawe książki i rozwiną
swoje zainteresowania.
Biblioteka Publiczna Bratkowicach
również stara się zaproponować swoim
młodszym czytelnikom ciekawą ofertę,
która ich zainteresuje. Jedną z takich form
były zorganizowane dla naszych młodszych czytelników zajęcia w ramach akcji
„Wakacje w bibliotece” pod hasłem
„Książka, uśmiech i słońce w wakacyjne
miesiące”. Na każdy dzień przygotowane
zostały ciekawe propozycje zajęć, w pierwszym dniu zaprosiliśmy Panie Ewę Kwoka oraz Agnieszkę Motyka, które zapre-
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zentowały uczestnikom różne techniki
wykonywania kwiatów z bibuły oraz innych dekoracji z papieru, w następnym
dniu dzieci malowały na szkle wspólnie
witraż, co było okazją do pracy i zabawy
w grupie. Kolejny dzień zajęć to „zabawa
z angielskim”, którą poprowadziła Anna
Cisło, w czwartek uczestnicy mieli moż-
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Natomiast wrzesień przyniósł rozstrzygniecie Gminnego Wakacyjnego
Konkursu Czytelniczego „Najlepszy
Czytelnik Wakacyjny”. Skierowany był
do czytelników w trzech kategoriach
wiekowych:
- I kategoria dzieci do 10 lat
- II kategoria dzieci i młodzież od 11 do

Spotkanie laureatów konkursu czytelniczego z Wiesławem Jamą.

liwość wypróbowania swoich możliwości
w tworzeniu z gliny ceramicznej. Efektem
tych zajęć są piękne prace, które można
podziwiać odwiedzając naszą bibliotekę.
W ostatnim dniu udaliśmy się do pobliskiego parku gdzie wspólnie oddawaliśmy
się zabawom na świeżym powietrzu.
W czasie trwania zajęć nie zabrakło
również gier planszowych, kalambur, zabawy w „ciepło, zimno, gorąco”, głośnego czytania bajek oraz wykonywania do
przeczytanego tekstu ilustracji. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz drobne upominki. Bardzo
dziękujemy wolontariuszkom za pomoc
w przeprowadzeniu zajęć, a młodym
uczestnikom za aktywny w nich udział i
zapraszamy na kolejne.

16 lat
- III kategoria młodzież od 17 do 24 lat.
Uczestnicy przeczytali w sumie 365
książek, a laureatami zostali:
- I kategoria: Gąsior Karolina 9 lat – 59
książek
- II kategoria: Piątek Gabriela 13 lat – 51
książek
- III kategorii: Kwoka Agnieszka 17 lat –
43 książki
Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcianie. Połączone zostało ze
spotkaniem laureatów z Panem Wojciechem Jamą, pasjonatem i kolekcjonerem
komiksów, który na spotkaniu w Bibliotece prezentował komiksy przedwojenne i współczesne wydawane w formie
książek, czasopism, puzzli, kart telefonicznych, oraz miniaturki bohaterów
komiksów, oraz przybliżył tą tematykę.
Na zakończenie laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez sponsorów.
W swojej pracy zawodowej spotykamy się z negatywnymi opiniami na temat

Uczestnicy zajęć plastycznych w ramach akcji „Wakacje w bibliotece”.

potrzeby prowadzenia szerokiej działalności popularyzacyjnej, biblioteka to przecież nie dom kultury. Nie można zgodzić
się z tym twierdzeniem. Bogate doświadczenia różnych krajów Europy wskazują,
że prowadzona działalność popularyzująca kulturę oraz zbiory biblioteczne jest
nieodłącznym elementem kształtowania
kultury czytelniczej, budowania własnej
osobowości i postaw otwartości wobec
świata. Dlatego nie negujmy takich działań tylko wspierajmy je, zachęcając nasze
dzieci i wnuki do aktywnego udziału w
nich, a na pewno przyniesie to pozytywne
skutki zarówno dla nich jak i dla nas
wszystkich.
Zajęcia z pracy z gliną.

Lidia Bułatek
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Warto przeczytaæ
Porzucone – Philips A.
Droga z koszmarnego rosyjskiego domu dziecka do nowego życia w Ameryce. Wania jako
chore niemowlę został opuszczony przez niedojrzałą matkę i umieszczony w upiornym rosyjskim
sierocińcu. W wieku zaledwie 6 lat został przeniesiony na zamknięty oddział psychiatryczny, w
którym był przywiązywany do łóżka, faszerowany lekarstwami, niedożywiony i przemarznięty.
Na drugim krańcu świata w Stanach Zjednoczonych, Paula poznaje historię chłopca, postanawia go uratować: adoptuje go i sprowadza do Ameryki. Historia Wanii to dowód na to, że nawet
najbardziej nierealne marzenia mogą się ziścić.

Obietnice, których trzeba dotrzymywaæ – Green J.
Ciepła, chwilami zabawna a chwilami wzruszająca powieść o trudnych wyborach, którym czasami musimy stawić czoła, o potrzebie bycia dzieckiem swoich rodziców, mimo że już dawno
dorośliśmy i o tym, że są takie obietnice, których po prostu trzeba dotrzymać...
Callie Perry mieszka eleganckim miasteczku Bedford w stanie Nowy Jork i jako fotografik z
dużym powodzeniem wykonuje portrety rodzinne. Kocha swoje dzieci, ma wspaniałych przyjaciół
i w ogóle nie przeszkadza jej fakt, że mąż wraca zwykle do domu po dwudziestej pierwszej, gdyż
dzięki temu zyskuje trochę czasu tylko dla siebie.
Steffi, w przeciwieństwie do swojej niezaprzeczalnie poukładanej siostry Callie, jeszcze nie
dorosła. Jest wolnym duchem i mieszka na Manhattanie, wciąż zmieniając adresy i chłopaków. W
wieku lat trzydziestu odkrywa w końcu, że kocha gotowanie i że pociąga ją spokojne wiejskie życie,
z jego prostymi przyjemnościami.
I wreszcie rodzice Callie i Steffi – Walter i Honor. Rozwiedzeni od trzydziestu lat, zasadniczo
ze sobą nie rozmawiają. Owszem, mają dwie córki, ale oprócz nich chyba niewiele ich łączy.
Tę rodzinę czeka wkrótce egzamin z miłości, sztuki przebaczania i trudnych wyborów...

Tak daleko jak nogi ponios¹ – Bauer J.M.
Oparta na faktach powieść, którą czyta się z większym napięciem niż thriller.
To historia ucieczki niemieckiego jeńca wojennego i przejmujący portret człowieka. Odyseja
prowadzi od przylądka na wschodnim krańcu Azji przez Syberię, Ural i Kaukaz. Samotny zbieg
trzy lata próbuje dotrzeć do domu.
Światowy bestseller od ponad pięćdziesięciu lat przetłumaczony na piętnaście języków.
Na podstawie książki powstał film Jeniec.
Lidia Bułatek

Pierwszy
bankomat
w Bratkowicach
W ostatnim czasie, w ścianie budynku
filii GCKSiR, w którym swoją siedzibę ma
oddział Banku Spółdzielczego w Głogowie Mlp., zamontowano bankomat. Wielu
mieszkańców Bratkowic potraktowało ten
fakt jako wielkie udogodnienie.
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NAPISALI
DO NAS
Pokój i Dobro!
Z wielkim zainteresowaniem zapoznałem się z kwartalnikiem Ziemia Bratkowicka. Pragnę przekazać Szanownej Redakcji wyrazy najwyższego uznania za niezwykle ciekawy sposób przedstawiania spraw związanych z życiem Ojczyzny i
Kościoła, historią i kulturą Waszej Ziemi, uwrażliwiając czytelnika na aktualne problemy, jak również jednocząc pokolenia w umiłowani Rzeczypospolitej.
Niech Chrystus obficie błogosławi Redakcji i Czytelnikom Ziemi Bratkowickiej!
Szczęść Boże!
o. Roland Jabłoński OFM
misjonarz pracujący w Hongkongu
Sopot, 20.08.2012 r.

***
Wspominając miłe chwile w Bratkowicach, przebywając
w Polsce; życzę czytelnikom „Ziemi Bratkowickiej” i Parafianom Bratkowic: łask od Wszechmogącego, dobrego zdrowia, uszanowania wartości duchowych, wewnętrznego piękna, pozytywnych uczuć, wzniosłych myśli i mądrych wyborów.
Pozdrawiam z Semipałatyńska.

1. Zakończono budowę chodnika na Czekaju od posesji P. Bendryczka do końca wioski.
2. Zamontowano lampę uliczną obok posesji P. Burdasia na Czekaju.
3. Zarząd Dróg Powiatowych dokonał odnowienia
przejść dla pieszych oraz poprawił oznakowanie
wokół skrzyżowania w centrum Bratkowic.
4. Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano 5 nowych wiat przystankowych PKS
w zachodniej części wioski oraz ułożono w ich
obrębie kostkę brukową.
5. Trwa wymiana pokrycia dachu i remont elewacji
Zespołu Szkół w Bratkowicach.
6. Bratkowice wzięły udział w konkursie „Piękna wieś
podkarpacka”. W ramach konkursu został nakręcony film promocyjny, który wkrótce będzie dostępny dla mieszkańców.
7. 19 sierpnia w Trzcinie odbyły się Dożynki Gminne. Naszą miejscowość reprezentowała delegacja
KGW wraz ze mną. Wieniec dożynkowy przekazaliśmy Prezesowi OSP Bratkowice Panu Mieczysławowi Leja.
8. We wrześniu przyjmowałem III ratę podatku rolnego. Dziękuję wszystkim za wpłaty.

x. Józef Trela

Bêdzie jaœniej

9.09.2012 r.

OGŁOSZENIE
W związku z problemami technicznymi, jesteśmy zmuszeni zmienić adres poczty elektronicznej. Mamy potwierdzone sygnały, że część materiałów wysyłanych drogą elektroniczną nie dotarła do nas. Dlatego też najmocniej przepraszamy,
jeśli z tego powodu jakiś artykuł nie został zamieszczony.
Podajemy nowy adres e-mail:
ziemiabratkowicka@gmail.com
Redakcja

9 września br. w Bratkowicach odbyło się Zebranie Wiejskie. Głównym jego punktem było głosowanie nad propozycjami zadysponowania Funduszu Sołeckiego na rok 2013.
Przy braku innych propozycji, jednogłośnie przyjęty został
projekt Sołtysa i radnych Rady Sołeckiej zakładający przekazanie wspomnianych środków w kwocie 22 711,20 zł jako
dofinansowanie wykonania brakującego oświetlenia w Bratkowicach. Oprócz tego, mieszkańcy Bratkowic przedstawili
istotne dla nich kwestie wójtowi i radnym powiatu i gminy.
Bratkowiczanie wnioskowali m.in. o przeróbkę kanalizacji
koło Zespołu Szkół, wydłużenie czasu działania oświetlenia
ulicznego, czy też o rozwiązanie kwestii dowozu dzieci do
Szkoły Podstawowej nr 2, zgłoszony został też problem niewłaściwego zachowania młodzieży w pobliżu tejże szkoły w
godzinach nocnych.
Krzysztof Plizga
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POCZTÓWKI Z WAKACJI

Wczasy
nad
Ba³tykiem
Pobyt na wczasach w Kołobrzegu to
czas wspaniały. Nad morzem byliśmy już
3 raz. Było bardzo ciekawie. Myślę ze nie
należy szukać Grecji czy Chorwacji, ale
w naszym kochanym kraju jest co zobaczyć. Bardzo polecamy Kołobrzeg.
Renata i Andrzej Bednarz

W zdrowym ciele zdrowy duch
Na przełomie lipca i sierpnia
uczestniczyliśmy w Rajdzie Górskim
Służby Zdrowia, Muczne 2012. Mieszkaliśmy w namiocie i chodziliśmy na
piesze wycieczki.
Wcześniej odwiedziliśmy Barcelonę. Do Girony polecieliśmy z podrzeszowskiej Jasionki.
Barbara i Krzysztof Smolikowie

Pani Barbara przemierzająca cmentarz nieistniejącej już
bieszczadzkiej wioski.

W gronie przyjaciół we wnętrzu Sagrada Familia.

Pan Krzysztof w Camp Nou.

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 25/2012

51

POCZTÓWKI Z WAKACJI

Ostatni tydzieñ
czerwca w Chorwacji
Oczywiście bardzo ciepło – temp. 35-37stopni. Spędziliśmy te wakacje w domkach campingowych we wspaniałym
ośrodku Zaton, 8 km od miejscowości Nin, gdzie można obej-

Wakacyjny turnus KSM
Młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Bratkowic wraz z ks. Rafałem Głowackim podczas turnusu w
Świątkowej Wielkiej.
Poznałyśmy wspaniałych ludzi przeżyłyśmy niezapomniane
chwile. Kadra przygotowała dla nas m. in. olimpiadę, chrzest
wodą, wyjazd do Dukli oraz wyjście na Magurę – wspominają
Paulina Lewicka i Ania Lewicka.

Spotkania m³odych
– „¯ycie na celowniku”
Wyruszyliśmy wraz z grupą z rzeszowskiej parafii Misjonarzy Saletynów, by w dniach 9-14.07.2012 r. wziąć udział w
XXV Jubileuszowych Międzynarodowych Saletyńskich Spotkaniach Młodych w Dębowcu.
W tym czasie mieliśmy możliwość uczestniczenia w ciekawych konferencjach, koncertach, wspólnych modlitwach,
śpiewie, zabawach oraz codziennych Eucharystiach.
Więcej informacji, np.: zdjęcia, filmy, konferencje gości,
czy też świadectwa uczestników, można odnaleźć na stronie
internetowej MSSM: http://www.spotkania.saletyni.pl/
W skład grupy z Bratkowic wchodzili: Zuzanna Klesyk,
Joanna Sawicka, Paulina Hejnig, Wojciech Sawicki, Daniel
Pięta, Piotr Grendysa, Łukasz Zając oraz pisząca te słowa
Paulina Grendysa.

rzeć ruiny z czasów rzymskiego panowania w tym regionie.
Camping wyposażony we wszystkie udogodnienia i atrakcje
dla rodzin z dziećmi, w tym baseny z podgrzewaną wodą oraz
piaszczystą plażą (rzecz w Chorwacji bardzo rzadka). Można
świetnie wypocząć, szkoda tylko że droga bywa czasem męcząca – przytrafił nam się na autostradzie 30-kilometrowy
korek, ale tak bywa w podróży.
Bogdan Wójcik z rodziną
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„Bratek” otworzy³
Akademiê pi³karsk¹
dla najm³odszych
W trosce o rozwój dzieci, stworzenia im warunków na zagospodarowanie wolnego czasu, zarząd „Bratka”
Bratkowice postanowił otworzyć Akademię piłkarską dla dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych z całej
gminy Świlcza. Zajęcia prowadzone są
przez wykwalifikowanego pedagoga
oraz jednocześnie trenera Kadry Podkarpacia juniorów w piłce nożnej Grzegorza Sitka, odbywają się dwa razy w

tygodniu. Początkowo odbywały się
one na stadionie w Bratkowicach, a
obecnie na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bratkowicach. LKS zapewnia sprzęt do treningu. Planowane są
udziały w turniejach piłkarskich oraz
wyjazdy na zgrupowania. W zajęciach
uczestniczy około trzydzieścioro dzieci, w tym kilka dziewcząt. Cały czas
jest prowadzony nabór do Akademii,
chętne osoby mogą zgłaszać się i roz-

poczynać treningi. Sport jest najlepszą
drogą rozwoju dla dzieci w tak młodym wieku, uczy dyscypliny, systematyczności, pokory oraz pomaga w rozwoju fizycznym najmłodszych. Zachęcamy wszystkich do rozpoczęcia zajęć
w Akademii. Więcej informacji na
stronie www.bratekbratkowice.futbolowo.pl.
Damian Hejnig

Walka o najwy¿sze cele
Po kilku sezonach gry i zajmowania
miejsca w ścisłej czołówce „A” Klasy, zarząd i zawodnicy „Bratka” powiedzieli
sobie, że w końcu nadszedł czas podjęcia
walki o awans. Przed startem sezonu naszą
drużynę opuścili Rafał Łoboda, który odszedł do naszego rywala z Hermanowej i
Grzegorz Hass który gra teraz w „Iskrze”
Zgłobień. Jako wzmocnienie należy zaliczyć powrót do naszej drużyny po kilku
latach Marcina Tarczyńskiego, Daniela
Fabera, juniora z „Resovii” Rzeszów oraz
Jarosława Białka, który za niedługo będzie mieszkańcem naszej miejscowości i
tu chce grać w piłkę.
Inaugurację sezonu 2012/2013
mieliśmy zaplanowaną w Grodzisku.
Miejscowy „Sokół” utrzymał się w lidze dzięki temu, że drużyna rezerw
Izolatora Boguchwała nie została zgłoszona do rozgrywek. Cały mecz przebiegał pod nasze dyktando, po dwóch
bramkach M.Depy i jednej D.Hejniga i
K.Hejniga, pokonaliśmy rywala 4-1. W
drugim meczu sezonu, a zarazem pierwszym w Bratkowicach nasz zespół okazał się bardzo niegościnny wobec rywali z Zabajki, którzy wyjechali z Bratkowic z bagażem sześciu bramek ulegając 6-1. Gole zdobyli: dwa D.Faber i
po jednym P.Czaja, J.Białek, K.Hejnig,
M.Depa. Trzeci mecz to najsłabsze spotkanie jakie nasz zespół zagrał do tej

pory. Po 20 min. LKS przegrywał w
Wysokiej Strzyżowskiej 4-0. „Bratek”
próbował podnieść się z kolan i gonić
zespół „Granitu”, jednak przewaga była
zbyt duża do odrobienia i ostatecznie
przegraliśmy pierwszy mecz w sezonie
6-3. Bramki dla nas zdobyli: D.Faber,
samob, P.Czaja. W drugim meczu na
naszym stadionie „Bratek” podejmował zespół „Piasta” Nowa Wieś. Spotkanie to zakończyło się remisem 1-1
po bramce K.Kurowskiego. Dlaczego
ten mecz nie został wygrany wiedzą tylko piłkarze „Bratka”, którzy w całym
meczu zmarnowali masę dogodnych
sytuacji strzeleckich, a rywal miał tylko jedną i ją wykorzystał. Kolejny mecz
był przez wielu traktowany jak derby.
Mecze z „Victorią” Budy Głogowskie
zawsze miały swoją dramaturgię, tak
było i tym razem. Piłkarze gospodarzy
grający bardzo twardo oraz boisko nie
nadające się do gry w piłkę z powodu
nierówności, gdzie zamiast myśleć o
rozgrywaniu akcji, mogliśmy tylko bezmyślnie wybijać, sprawiły, że zespół
„Bratka” pomimo dwukrotnego prowadzenia po bramkach K.Hejniga i D.Fabera, uzyskał tylko remis 2-2. Kolejny
mecz na stadionie w Bratkowicach na
długo zapadnie w pamięci kibiców.
„Bratek” po dobrej grze nie dał żadnych szans zespołowi „Zimowitu” Rze-

szów i po bramkach D.Juchy, K.Kurowskiego i P.Czaji zwyciężył 3-0. Ewenementem w tym meczu było to, że goście mecz kończyli w 7, co było konsekwencją ich ostrej gry oraz dyskusji z
sędzią. Kolejne spotkanie było hitem
kolejki. „Bratek” Bratkowice zmierzył
się z dotychczasowym liderem „Sokołem” Sokołów Młp. Po świetnym meczu, gdzie gospodarze nie mieli praktycznie nic do powiedzenia „Bratek”
pokonał dotychczasowego lidera 3-2 po
bramkach M.Tarczyńskiego, P.Czaji
oraz D.Fabera. Dwie stracone bramki
były trochę przypadkowe i wynikały z
indywidualnych błędów, natomiast
nasz zespół mógł zdobyć jeszcze kilka
bramek gdyby nie świetna postawa
bramkarza gospodarzy. W następnym
meczu LKS potwierdził, że jest w dobrej formie nie dając żadnych szans
beniaminkowi ze Zgłobnia, pokonując
„Iskrę 5-1. Bramki zdobyli: trzy D.Faber i po jedej K.Hejnig i M.Tarczyński.
Po ośmiu kolejkach „Bratek” Bratkowice znajduje się na trzecim miejscu
z dwoma punktami straty do lidera.
Wszyscy mamy nadzieję, że ciężka praca zawodników na treningach i starania
zarządu przyniosą efekt, by po kilku sezonach dobrej gry, w końcu awansować
o ligę wyżej.
Damian Hejnig
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Schowaj trochê lata do s³oika
Sezon letni już za nami. Dziś radzimy, jak nawet zimą cieszyć zmysły
różnorodnością barw, zapachów i owocowych smaków.
Owoce potrafią dodać nie tylko uroku posiłkom, ale są również ważnym źródłem witamin i energii. Całe szczęście lato można przechować,
wypełniając słoiki konfiturami, sokami i marynatami.
Przełom sierpnia i września jest czasem na domową produkcję przetworów z grzybów, agrestu, jeżyn i rabarbaru. Nie zmarnujmy szansy na
zimowe zachwyty wspomnieniem letniej atmosfery.

Grzyby w s³oiku
na zimê
Grzyby w słoikach są bardzo dobrym
i wygodnym rozwiązaniem. Zimą wystarczy otworzyć słoik, przepłukać grzyby na
durszlaku, poddusić je z cebulką na patelni i zjeść. Można także wykorzystać je
do zapiekanek, pizzy czy jako dodatek
do innych potraw. Smakują świetnie i dlatego każdego roku przygotowuję porcję
właśnie w ten sposób. Polecam.
Składniki:
• grzyby różnych gatunków (oczywiście
wyłącznie jadalne)
• sól
Sposób przygotowania:
Grzyby oczyścić, obrać, pokroić na
kawałki, dokładnie wypłukać (kilka
razy), zalać zimną wodą. Wstawić na gaz.

Kiedy grzyby się zagotują, od razu je
odcedzić, przepłukać zimną wodą.
Grzyby ponownie włożyć do garnka, zalać jak najmniejszą ilością wody,
dobrze posolić (słony smak na być dość
wyraźny, sól jest jedynym środkiem konserwującym). Zagotować.
Gotować 15 minut, po czym przełożyć do słoików. Musimy pamiętać, że
grzybów ma być bardzo dużo, a wody
minimalnie. Słoiki zakręcić.

Słoiki z grzybami wstawić do dużego garnka. Zalać je wodą aż pod nakrętkę i pasteryzować 40 minut. Po tym czasie wyłączyć płomień. Zostawić słoiki
w garnku do następnego dnia.
Nazajutrz uzupełnić wodę w garnku (jeśli wyparowała poprzedniego
dnia). Ponownie zagotować i pasteryzować 30 minut. Po tym czasie gorące
słoiki wyciągnąć z kąpieli wodnej, odwrócić do góry dnem i zostawić do ostygnięcia.

Œliwki w occie
Na 1 kg śliwek węgierek:
3 szklanki wody
szklanka 6% octu
1/2 szklanki cukru
kilka goździków
kawałek kory cynamonowej
W wodzie z octem rozpuszczamy
cukier, dodajemy przyprawy i gotujemy
to kilka minut. Studzimy.
Śliwki myjemy i każdą nakłuwamy
widelcem, żeby nie popękała w trakcie
pasteryzowania. Układamy je w wyparzonych słoiczkach i zalewamy zimną
zalewą. Zakręcamy słoiki i pasteryzujemy w garnku z wodą do 3/4 wysokości
słoików, przez około 20 minut. Jak
wszystkie zaprawy, zostawiamy w przykrytym garnku do ostudzenia, wtedy
mają ładniejszy kolor i aromat.
Zimą cieszymy się aromatycznym
dodatkiem do obiadu lub wędlin.
Smacznego!

Sa³atka z cukini
na zimê
Składniki:
4 kg cukini
1 kg marchwi

PRZEPISY
KULINARNE
1 kg cebuli
1 kg papryki czerwonej
Zalewa:
3/4 szklanki octu 10%
3/4 szklanki oleju
2 łyżki soli
4 liście laurowe
10 ziaren ziela angielskiego
Sposób wykonania:
Cukinię i marchew obrać, opłukać i
zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Paprykę czerwoną oczyścić, opłukać i pokroić w paski.
Do bardzo dużej miski przełożyć
cukinię, marchew, cebulę i paprykę czerwoną. Następnie dodać ocet, olej i sól.
Dokładnie razem wymieszać i zostawić
na 2 godziny. Po tym czasie sałatkę odsączyć z zalewy (nie za dokładnie) i przełożyć do dużego garnka. Dodać liście
laurowe i ziele, delikatnie wymieszać,
zagotować sałatkę i gotować jeszcze około 4 minuty, mieszając żeby się nie przypaliła. Natomiast odlaną zalewę wylać.
Na koniec gorącą sałatkę z cukini
przełożyć do czystych i suchych słoików. Dokładnie zakręcić i odwrócić
słoiki do góry dnem. Pozostawić tak, do
momentu, aż ostygną. smacznego.

Sa³atka makaronowa
z broku³em
Prosta sałatka makaronowa z brokułem i kukurydzą, to jedna z tych sałatek, które sprawdzą się na imprezie czy
imieninach w niewielkim gronie. Ta sałatka makaronowa jest dosyć uniwersalna, prosta i smaczna.
Składniki
100 g makaronu (kokardki)
niewielki brokuł
100 g szynki
puszka kukurydzy
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1/2 natki pietruszki
3 łyżki jogurtu
3 łyżki majonezu
2 łyżeczki keczupu
sól, pieprz

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:
- Wnusiu jakiś ty do mnie podobny.
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i
mówi:
- Mamusiu babcia mnie straszy!
***
Zapisują bacę do Partii. Sprawdzają
życiorys.
- No, a jak to było po wojnie? Byliście w
jakiejś bandzie?
- Ni, ta bydzie pirsa.
***
Przychodzi zajączek do pabu i mówi:
- Oddajcie mi konia, bo jak nie to zrobię
to co mój dziadek 100 lat temu.
Oddali mu konia i mówią:
- A co zrobił twój dziadek 100 lat temu?
Króliczek odpowiada:
- Poszedł na piechotę.

Sposób przygotowania:
Brokuła podzielić na małe różyczki
i wrzucić na 4-5 minut do wrzącej lekko
osolonej wody, odcedzić i przelać zimną
wodą Do miski wrzucić ugotowany i
odcedzony makaron, brokuły, szynkę
pokrojoną w kostkę, kukurydzę i posiekaną natkę pietruszki.
Przygotować sos z majonezu, jogurtu, keczupu i przypraw. Wszystko wymieszać

- Babciu, jak ci smakował cukierek?
- Bardzo dobry.
- Dziwne! Ania go wypluła, pies go wypluł, a tobie smakował...
***
Mama pyta Jasia:
- Dlaczego nie zadajesz się z Zenkiem?
- Mamo, a Ty zadawała byś się z kimś
kto pali, przeklina, kłamie, bierze narkotyki i napada na młodszych.
- Oczywiście, że nie synu.
- No widzisz, Zenek też nie chce.
***

Zupa z cukini
z czosnkiem
Jeśli ktoś lubi zupy kremy to coś
dla niego! Smak czosnku jest lekko
wyczuwalny, nie dominuje nad całością,
dzięki temu zupa jest aromatyczna ale
delikatna. Robi się do tego ekspresowo. I właśnie za takie przepisy kocham
cukinię, mam nadzieję, że pokochacie
i Wy!

LEŚNA KRZYŻÓWKA

Porcja dla 8 osób:
400 g ziemniaków, 1 cebula, 60 ml oliwy,1 główka czosnku – posiekana, 1-1,5
l wywaru drobiowego lub warzywnego
(w zależności jak gęstą zupę chcecie
otrzymać), 2 średnie cukinie, szczypta
suszonej bazylii, sól, pieprz, kilka łyżek
śmietany – do dekoracji.
Obrać i pokroić ziemniaki w grubą
kostkę. Posiekać cebulę i czosnek. Podsmażyć na oleju, aż będą miękkie. Dodać ziemniaki i smażyć ok. 2 minut delikatnie mieszając. W dużym garnku zagotować wywar, do gorącego dodać zawartość patelni oraz pokrojoną w grubą
kostkę cukinię. Gotować pod przykryciem ok. 15 minut – warzywa powinny
być miękkie. Lekko przestudzić i zmiksować na gładki krem – można też zostawić kilka „grudek”. Ponownie zagotować
i doprowadzić do wrzenia. Przed podaniem udekorować śmietaną.
Przyg. Bożena Pięta

Poziomo:
1. pracownik nadleśnictwa chroniący
przydzieloną mu część lasu przed
szkodami
2. ciągnie wilka do lasu
3. krzewinka o zimotrwałych, drobnych liściach i drobnych, różowo-fioletowych kwiatach
4. rudy grzyb
5. białe drzewo
6. gleba organiczna
7. obszar trwale podmokły lub roślina
lecznicza

8. teren o szczególnych wartościach
przyrodniczych lub krajoznawczych
objęty ścisłą ochroną
9. podobna do jeżyny, ale bez kolców
10. najniższa warstwa roślin w lesie
11. okres godowy jeleni
12. obecna pora roku

Litery z zaciemnionego pola czytane pionowo utworzą rozwiązanie.
Oprac. darja
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Międzynarodowe
spotkanie
z tańcem i piosenką
21 lipca br. na scenie bratkowickiego stadionu sportowego podziwialiśmy występy uczestników VII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Artyści
m.in. z Białorusi, Litwy, Kanady, Grecji, Ukrainy i Rosji,
pomimo licznych występów i wielu zaproszeń, zaszczycili
nas swoją obecnością, pozostawiając wspaniałe
wspomnienia. Słowa podziękowania za zorganizowanie
tej pięknej imprezy kierujemy na ręce Pana Adama
Majki, dyrektora GCK w Świlczy.

Fot. K. Plizga

Widziałam orła cień
Do góry wzbił się niczym wiatr
Niebo to jego świat
Z obłokiem tańczył w świetle dnia
Słyszał ludzki szept
Krzyczał, że

wolność domem jest

Nie ma końca drogi tej
I że nie wie co to gniew
Przemierzał życia sens
Skrzydłami witał każdy dzień
Zataczał lądy, morza łez
Bezpamiętnie gasił gniew (…)
Varius Manx - Orła cień

