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Niecodzienny Jubileusz
Z okazji zbliżającej się 100
rocznicy urodzin (1.07.1908
roku), naszej Dostojnej Jubilatce pani Julii Lis, pragniemy
złożyć najszczersze gratulacje
i życzenia. Niech Błogosławieństwo Boże i płynąca z Niego wytrwałość, nadzieja, radość i siła ducha towarzyszą
Pani na długie jeszcze lata spędzane w gronie życzliwych i
troskliwych najbliższych Pani
osób.
Żywimy nadzieję, że do powyższych życzeń dołącza się
cała społeczność Bratkowic.
Redakcja
Ziemi Bratkowickiej

„Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.

Szanowna Jubilatka pani Julia Lis.

Fot. A. Bednarz

2 MAJA
DZIEÑ FLAGI NARODOWEJ

Czerwień – to miłość,
biel – serce czyste...
Piękne są nasze
barwy ojczyste.”
(wiersz pt. „Powiewa flaga”
Czesław Janczarski)

Kolory biały i czerwony jako barwy narodowe pojawiły się pierwszy raz
w roku 1792 podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Jednak dopiero w 1831 roku
Sejm Królestwa Polskiego uregulował
to prawnie, podejmując w dniu 7 lutego uchwałę, w której ustalono barwy
białą i czerwoną jako barwy Rzeczypospolitej. Nawiązując do heraldyki

Królestwa Polskiego – Białego Orła na
czerwonej tarczy herbowej, kolor biały oznaczał orła, a kolor czerwony tło
godła.
Po odzyskaniu niepodległości w
1918 r., barwy i kształt flagi uchwalił
sejm odrodzonej Polski dnia 1 sierpnia
1919 roku. W ustawie podano: „Za
barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których
górny – biały, dolny zaś – czerwony”.
Na przestrzeni lat precyzowano odcień czerwieni, który zmieniał się od
karmazynowego (1921-1930), poprzez

Na okładce: Stanisław Książek z Przywarów podczas koszenia trawy (pierwszy pokos).

cynober (1928-1980), aż do obecnego,
określonego precyzyjnie w ustawie z dnia
31 stycznia 1980 roku za pomocą współrzędnych trójchromatycznych, a zbliżony jest on do koloru sprzed 1928 roku.
Nieoficjalnie nasze flagi i chorągiewki
mają różne odcienie czerwieni ale przez
każdego Polaka, i dorosłego, i małego
utożsamiane są z barwami ojczystymi.
Mamy dwie wersje polskiej flagi:
biało-czerwona i biało czerwona z godłem na białym pasie, która obowiązuje na równi z pierwszą od 1955 roku.
(ciąg dalszy na str. 5)
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Z a p r o s z e n i e

n a

DNI
Bratkowic
Śladami lat ubiegłych, również w tym roku w dniach 19 i 20 lipca 2008 r. organizujemy po raz piąty święto naszej społeczności pod nazwą „DNI BRATKOWIC”.
Patronat nad uroczystością objął wójt gminy Świlcza pan Wojciech Wdowik oraz
dyrektor GCK pan Adam Majka, za co im serdecznie dziękujemy. Przez dwa dni
stadion będzie tętnił życiem i rozrywką dla wszystkich, którzy nań przybędą. Na
scenie miejscowego amfiteatru występować będą zespoły szkolne, młodzieżowe,
zespoły i kapele ludowe. Czynne będzie „wesołe miasteczko”, karuzela, zjeżdżalnia
dla dzieci oraz inne atrakcje, w tym stoiska handlowe. Ukoronowaniem imprezy w
dniu 19 lipca (sobota) będą występy zespołów polonijnych m.in. z Brazylii i Białorusi. W drugim dniu 20 lipca (niedziela) będą rozprowadzane bilety wstępu, które
wezmą udział w losowaniu cennych nagród ufundowanych przez sponsorów. Zapraszamy kolejnych sponsorów pragnących uatrakcyjnić nasze lokalne święto. Wieczorem zapraszamy na zabawę ogrodową ze wspaniałą orkiestrą.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
MIESZKAŃCÓW BRATKOWIC
I SĄSIEDNICH MIEJSCOWOŚCI
ORAZ WSZYSTKICH MIŁYCH GOŚCI
NA WSPANIAŁY RODZINNY PIKNIK.
ORGANIZATORZY:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej
Ochotnicza Straż Pożarna
Ludowy Klub Sportowy „Bratek” Bratkowice

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 8/2008
(ciąg dalszy ze str. 3)
Flaga z godłem używana jest przez
przedstawicielstwa dyplomatyczne,
urzędy konsularne, misje operacyjne,
na cywilnych lotniskach, na samolotach
międzynarodowych, polskich statkach
morskich, kapitanatach portów i przejściach granicznych.
20 lutego 2004 roku Sejm ustanowił dzień 2 maja Świętem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W Szkole Podstawowe nr 3 w Bratkowicach obchody Dnia Flagi Narodowej zorganizowane zostały 30 kwietnia.
Uroczystą akademię przygotowali najmłodsi uczniowie; oddział przedszkolny
i klasa pierwsza. Wychowawczynie tych
klas, pani Monika Grzybowska i pani
Lucyna Krzanicka opracowały piękny
program artystyczny, na który złożyły się
wiersze, piosenki patriotyczne oraz tańce narodowe. Uroczystość rozpoczęto
od odśpiewania wszystkich zwrotek
hymnu państwowego. Potem zerówka i

Z Księgi imion:
„Franciszek to imię utworzone przez matkę św. Franciszka z Asyżu. Mało które
imię jest tak ściśle związane z człowiekiem,
który nosił je po raz pierwszy. Pochodzi
ono od nazwy Francji, ta zaś od dawnego
germańskiego plemienia Franków, czyli
„wolnych ludzi.” Ta magia nadal działa i
wolność jest wciąż miła wszystkim Franciszkom”.
Już w słuchawce telefonu, podczas
umawiania się na spotkanie można było
usłyszeć pogodne i życzliwe zaproszenie: do mnie drzwi są zawsze otwarte.
Zachęceni tymi słowami zjawiliśmy się
w domu naszego rozmówcy, by przede
wszystkim złożyć mu serdeczne życzenia urodzinowe, bowiem 12.04.2008
roku pan Franciszek Surowiec z Piasków obchodził swe 90-te urodziny. Jest
na dzień dzisiejszy najstarszym mężczyzną urodzonym i zamieszkującym w
Bratkowicach. Nasz czcigodny senior
mieszka na Piaskach wraz z rodziną
swego najmłodszego syna Marka. Dom
wybudował na swojej ojcowiźnie, w niedalekiej odległości od miejsca, gdzie się
urodził, gdzie spędzał swe dzieciństwo
i młodość wraz z rodzicami i pięciorgiem rodzeństwa. Jak sam wspomina:
Dobre to były czasy. Na jednym placu
mieszkało kilka rodzin. Wystarczyło, że
rodzice zapytali sąsiadki – „kumecko
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klasa I zaprezentowały program artystyczny. Dzieci rozpoczęły swój występ
najpiękniejszym i
jakże dostojnym tańcem narodowym –
polonezem. Później
były wiersze o naszych barwach narodowych i godle.
Nie zabrakło
także,
znanego
wszystkim pokoleniom Polaków, wiersza Władysława Bełzy pt: „Katechizm Dzieci na akademii w Szkole Podstawowej Nr 3
Fot. J. Gaweł
polskiego dziecka”,
a rozpoczynającego
się słowami:
charakter akademii podkreślała odpo„Kto ty jesteś? – Polak mały.”
wiednia dekoracja sali gimnastycznej i
Program wszystkim bardzo się po- rekwizyty w rękach dzieci – małe chodobał. Widzowie – uczniowie starszych rągiewki biało-czerwone, niektóre wyklas i nauczyciele – nagrodzili małych konane samodzielnie na zajęciach.
aktorów gromkimi brawami. Uroczysty
Janina Gaweł

Do mnie drzwi
s¹ zawsze otwarte
możemy się tu pobudować?”. Była zgoda. A dziś wszystko się zmieniło. Ile to
różnych załatwień żeby dom wybudować.

Franciszek Surowiec ze swoimi ukochanymi
skrzypcami.
Fot. A. Bednarz

Kiedyś w tych domach pod strzechą ludzie byli szczęśliwi. To było całkiem inne
życie. Ludzie bardziej się szanowali,
odwiedzali się wzajemnie, nie było tyle
zazdrości. Dziś, m.in. w Bratkowicach
robi się miasto. Różnice są nie do pomyślenia. Kiedyś ludzie mieli mniej, napracowali się, ale byli chyba bardziej zadowoleni z życia. Moi serdeczni koledzy z
tamtych lat to: Franciszek Chmaj, którego różne zdolności m.in. aktorskie i kabaretowe zapisały się w pamięci wielu z
nas, a także śp. śp. Józef Chmaj, Władysław Surowiec i Tadeusz Szymański.
Przeżyło się razem niejedno. W 1947 r.
ożeniłem się. Swój dom wybudowaliśmy
z pracy rąk. Sam robiłem pustaki, woziłem kamienie na fundamenty. Kupiliśmy
konia, krowy. Gospodarzyliśmy z żoną.
Wychowaliśmy 6-cioro dzieci. Pracowałem zawodowo przez 40 lat w Spółdzielni Budowlanych przy ul. Wspólnej w Rzeszowie jako konserwator. Gdy wracałem
(ciąg dalszy na str. 6)
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Międzynarodowy Dzień Kombatanta.
To dzień, w którym pamiętamy szczególnie o odwadze tych, którzy nie szczędziz pracy, żona czekała już na mnie w polu
li sił dla swej ojczyzny. Pan Franciszek
z jedzeniem. I tak czasem do nocy, a rano
jest jednym z nich. Jako żołnierz AK o
trzeba było wstać. Dziś konia, krowy nie
pseudonimie „Oręba”, tak przysięgał
zobaczysz. Odłogi wszędzie stoją. Żona
wstępując do Armii Krajowej: „W oblinie żyje już od 21 lat. Rozmaite zgryzoty
czu Boga wszechmogącego i Najświętszej
były. Jak to w życiu. 30 lat temu przeszeMarii Panny, Królowej Korony Polskiej,
dłem zawał serca.
kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak
Pomimo tego, o czym wyżej mowa i
męki i zbawienia i przysięgam być wiernieubłaganego upływu czasu, Pan Frannym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polciszek utrzymuje świetną kondycję fiskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru
zyczną i psychiczną. To wciąż mężczyi o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze
zna o wysokiej, postawnej, smukłej sylwszystkich sił – aż do ofiary mego życia.
wetce, uśmiechniętej, pogodnej twarzy,
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i
swobodnym sposobie wypowiadania
rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznasię, rewelacyjnej pamięci i wielkim uroczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajoku osobistym. Zapytany o tajemnicę zawej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemchowania tej witalności, podchodzi do
nicy niezłomnie dochowam, coszafy, otwiera drzwi i wskakolwiek by mnie spotkać miazując na słoje z miodem
ło.” Dziś jako kombatant i
mówi: Nie ma dnia żebym zaświadek tamtych wydarzeń zapomniał o łyżce miodu do herpraszany jest do szkół, by dziebaty. Nie przepadam za alkolić się swymi przeżyciami z
holem, nie palę papierosów,
młodym pokoleniem.
póki mogę chodzić, to spaceNa koniec spotkania pan
ruję. Na razie zbyt często nie
Franciszek westchnął: Przeżyło
muszę odwiedzać lekarzy. Zasię wiele. Nie wiadomo kiedy to
wsze lubiłem kupować i czyżycie minęło... Wywołał więc
tać, zwłaszcza książki histonasz Szanowny Senior jeszcze
ryczne. Całą trylogię przeczyjedno pytanie – to co w tym
tałem. Interesuje mnie też
życiu, patrząc z perspektywy
sport. Oglądam mecze piłki
czasu i wydarzeń było, jest dla
nożnej i siatkowej. Jest jednak
pana najważniejsze? I tu pan
coś, co lubię najbardziej.
Franciszek z wielkim spokoI tu pan Franciszek sięga Kapela Magrysie. Franciszek Surowiec – trzeci od lewej.
po swoje ukochane skrzypce.
Fot. archiwalne jem, oczywistością i bez cienia
wątpliwości udziela szybkiej
Znany jest pokoleniom Bratkowiczan przede wszystkim ze swej naj- niem i uśmiechem. Znał wiele melodii odpowiedzi. Najważniejsza jest wiara!
Pielęgnuje ją do dziś. Jeżeli stan
większej pasji, jaką jest zamiłowanie do ludowych, był jednak zawsze skromny w
muzyki. Już jako mały chłopiec chcąc swych prezentacjach. Nigdy nie robił z sie- zdrowia nie pozwala na bezpośredni
grać „podkradał” instrument swemu bie arcymistrza i nie miał kompleksu udział w nabożeństwie w kościele pastarszemu bratu Stanisławowi. Wkrót- muzykanta. Granie ozdabiało i ubarwia- rafialnym, to w każdą niedzielę i piące jednak doczekał się swoich. Zakupił ło jego uczciwe i prawe życie rodzinne. Tak tek uczestniczy we Mszy św. transmitoje w komisie „u Gmyrka” przy ul. Ber- samo zachowywał się w podróżach zagra- wanej z Łagiewnik. W każdy pierwszy
nardyńskiej w Rzeszowie. Trzymając je nicznych. Zawsze godnie. Nie przywiązy- piątek miesiąca przyjeżdża kapłan z
w ręku mówi: Trzeba wszystko wyczuć, wał wagi do pieniędzy za granie. Do dziś Najświętszym Sakramentem.
Ponieważ łamy naszego kwartalni„ustawić” duszę, odpowiednio wycienio- próbuję stosować miodową kurację pana
ka nie pomieszczą szczegółowej biograwać. Lubię sobie zagrać. Nie ma dnia Franciszka. Życzę mu 200 lat życia!”
Kolejnym potwierdzeniem tego, że fii naszego Czcigodnego Seniora, tak
żebym skrzypiec nie wziął do ręki.
I tu sięgając po instrument Pan nie wszystko minęło jest fakt, iż dwaj więc z konieczności w bardzo wielkim
Franciszek zaczyna grać skoczną po- synowie odziedziczyli po ojcu talent. Pan skrócie przybliżamy postać tego jakże
leczkę. Pokój wypełnia muzyka. Zasłu- Marek gra świetnie na akordeonie, Ta- młodego duchem ojca, dziadka, prachani, z podziwem patrzymy jak arty- deusz na skrzypcach, więc często sobie dziadka, muzyka, żołnierza, patrioty i
sta wydobywa smyczkiem piękne me- w trójkę przygrywają. Czasem jeszcze człowieka wiary. Wyrażamy nadzieję, że
lodie. Jak tak gram, to przypominają mi odwiedzą Pana Franciszka młodsi kole- już w najbliższym czasie będzie okazja
się młode lata-mówi pan Franciszek – dzy, którym też „w duszy gra” i wówczas do uhonorowania zasłużonej dla naszegrałem pierwsze skrzypce w wielu kape- w domu Surowców rozlega się muzyka go środowiska postaci, a także do posłuchania wiązanki melodii ludowych
lach: w Trzcianie, w Dąbrowej, w Brat- jak za dawnych lat.
Dawne lata to także wspomnienia „na żywo” w wykonaniu naszego Czcikowicach. Jestem samoukiem. Przesłuchiwali mnie muzycy z Wojewódzkiego trudne, dotyczące przeżytej II wojny godnego Jubilata.
Halina Zawisza
Domu Kultury i z Filharmonii Rzeszow- światowej. 15 kwietnia br. obchodziliśmy
(ciąg dalszy ze str. 5)

skiej, proponując wejście w skład kapeli
„Magrysie” działającej przy Spółdzielni
Budowlanych w Rzeszowie. Byłem już na
emeryturze, więc się zgodziłem. Polskę
objechaliśmy z występami jak długa i szeroka. Graliśmy w Niemczech, Austrii,
Czechach. W składzie kapeli było troje
skrzypiec, dwa klarnety, basy, cymbałki.
Mieliśmy też dwie solistki. Wszystko jednak minęło...
Tu pan Franciszek się zamyśla. Chyba jednak nie wszystko minęło. Talent,
którego „nie zakopał” i dzielił się nim z
innymi pozostał w sercach i we wspomnieniach wielu ludzi. Tak m.in. wypowiedział się na temat pana Franciszka
pan Jan Zołoteńko, długoletni pracownik WDK w Rzeszowie: „Ujmował mnie
swą pogodą ducha, dobrotliwym spojrze-
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DZIEÑ MATKI
26 maja
„O matce pieśń, to pieśń przez łzy,
to pieśń bez słów.
To cały świat z dziecięcych lat
wskrzeszony znów...”
(Z pieśni „O Matce”. Śpiewał M. Fogg)
W dniu 26 maja każdego roku w Dzień Matki dzieciom, niezależnie od wieku mocniej biją serca. Przyśpieszony puls oznajmia, że w tym Dniu jest coś wyjątkowego. To przecież dzień Matki, święto naszej
Mamy, Mamusi, Mamuni. Dzieci wtedy są grzeczniejsze, milsze, starają się nieść pomoc swojej Rodzicielce. Z pięknymi kwiatami w rękach składają najukochańszej mamusi najserdeczniejsze życzenia. Są wzruszenia, łzy, podziękowania i zapewnienia, że się będzie lepszym. Mamusia wzruszona, ze łzami w
oczach wysłuchuje życzeń swojej pociechy
i niedowierza, że tak szybko Jej dziecko urosło. A tak niedawno nosiła je
pod swoim sercem. Gdy przyszło na
świat bezbronne, kochane, mogło
zawsze liczyć na czułe Jej serce.
Ona czujnie w dzień i w nocy otaczała je macierzyńską opieką.
Kiedy dorosło udzielała mu
cennych wskazówek dotyczących dobrego zachowania, poszanowania innych osób oraz
rzetelnego i sumiennego wykonywania swoich obowiązków.
To nasza kochana Mama brała małe rączki swego dziecka i składając je do modlitwy uczyła znaku
Krzyża św.: „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – Amen”. Zawsze w jej sercu jest troska, czy dziecko jest zdrowe, czy w miarę możliwości
ma wszystko, czego mu na co dzień potrzeba. Starajmy się w tym Dniu i przez cały rok być wobec swojej
kochanej Mamy dobrymi dziećmi. Nie zasmucajmy Jej
swym niewłaściwym zachowaniem, a w miarę swoich
sił i możliwości nieśmy Jej pomoc, na którą zasługuje.
Podejdźmy do swojej ukochanej Rodzicielki, zarzućmy jej swe ręce na szyję i powiedzmy: „Mamusiu
najdroższa – kocham Cię bezgranicznie, a jeśli było
coś niewłaściwego z mojej strony – to serdecznie przepraszam i proszę o przebaczenie”. A nasza kochana
Mama przytuli nas do swego gorejącego miłością serca, popatrzy nam głęboko w oczy i przebaczy.
Mamusiom, które odeszły od nas do Wieczności,
dziękując za dar życia i wychowanie złóżmy też „życzenia” – niech będzie nimi modlitewna pamięć.

7

DZIEÑ OJCA
23 czerwca
„Nie przytulałeś mnie często...
... ale zawsze wiedziałem(am),
że mnie kochasz TATO”.
Dzień Ojca jest uroczystością obchodzoną w wielu krajach;
różni się jedynie terminem i sposobem świętowania. Dzień ten
zawdzięczamy pani Sonora Louise Smart, która miała niezwykłego ojca Wiliama Smart, weterana wojennego i wdowca. Wychowywał on samotnie sześcioro dzieci na rodzinnej farmie. Był
dobrym i opiekuńczym ojcem, zyskując wielki szacunek w oczach
swych dzieci. Jego córka Sonora w 1909 roku przekonała duszpasterza i mieszkańców swojej miejscowości, aby poświęcić
wszystkim ojcom na świecie dzień 5 czerwca, dzień urodzin jej
taty. Okazało się jednak, że duszpasterz nie zdąży przygotować
specjalnych uroczystości na ten dzień i wspólnie ustalono, że uroczystości te odbędą się 19 czerwca 1909 roku.
Prezydent USA Calvin Coolidge w 1924 roku okazał
poparcie dla tego dnia, ale dopiero prezydent Lyndon
Johnson w roku 1966 nadał Dniu Ojca znaczenie święta. Odtąd w USA Dzień Ojca jest obchodzony w trzecią niedzielę czerwca każdego roku.
W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest co roku
23 czerwca (rozpoczęcie astronomicznego lata). Ojciec jako mężczyzna, z racji
swej natury nie ma aż tyle wrażliwości
czy czułości w przeciwieństwie do
mamy, ale z pewnością kocha swoje
dzieci. Na ojcu spoczywa troska zabezpieczenia rodzinie wyżywienia, mieszkania i innych powinności. Dobry Ojciec
swoim zachowaniem i postępowaniem
powinien być wzorem i przykładem dla
swoich dzieci. Święty Paweł z Tarsu w liście
do Kolosan napomina: „Ojcowie nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha”, a w
Liście do Efezjan napomina: „Wy Ojcowie nie pobudzajcie do
gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i
napominanie Pańskie”.
Na dziecku ciąży obowiązek czci, szacunku i miłości wobec
własnego Ojca nie tylko w Dniu Ojca, ale także na co dzień.
Mili Ojcowie! Dedykuję Wam poniższy wiersz nieznanego mi
autora:

„Milczenie jest złotem, niech więc mówią kwiaty,
każde mądre dziecko słucha swego Taty.
Drodzy tatusiowie zróbcie ważne miny,
bo to piękna rola być głową rodziny”.
Drodzy Bratkowiczanie – Ojcowie! Serdeczne życzenia i pozdrowienia przesyła Wam, Wasz Rodak – też Ojciec –
Zdzisław Rzepka
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Bliźnięta od zawsze wzbudzały nasz podziw, uznanie i zainteresowanie, a przede wszystkim sympatię. Jest ich niewielu w naszej grupie społecznej i dlatego, gdy ich widzimy nasuwa się nam mnóstwo pytań między innymi czy są charakterologicznie takie same, czy to samo lubią jeść, czy mają takie
same nawyki, sposoby
reagowania na te
same sytuacje, czy razem spędzają wolny
czas, czy oddzielnie, a
nawet czy mają takie
same zainteresowania. Czy to, że mają
siostrę lub brata bliźniaka ułatwia im czy
utrudnia funkcjonowanie społeczne. Mówiąc krótko, czy są
po prostu tacy sami pod każdym samym względem.
Znamy wielu mniej lub bardziej popularnych bliźniaków
zarówno w kraju jak i na świecie, którzy zaistnieli w różnych
dziedzinach życia społecznego, ale szczególnie są nam bliscy
ci, z którymi łączą nas więzi rodzinne, przyjacielskie, koleżeń-

skie, jak i również ci, którzy mieszkają w naszej bądź sąsiedniej okolicy i znani są nam z przysłowiowego „widzenia”. W
naszej miejscowości również mieszkają bliźniacy będący w
różnym wieku i na różnym etapie swojego życia.
Warto wiedzieć, że bliźnięta dzielimy na jedno i dwujajowe. Jeżeli spotkamy rodzeństwo tej samej płci,
bardzo podobne, niemal identyczne, to można zaryzykować stwierdzenie, że to bez wątpienia są bliźniaki jednojajowe. Są one ze sobą
bardzo zżyte, bardziej
niż bliźniaki dwujajowe,
które są do siebie podobne i różnią się od siebie pod wieloma
względami. Określenie czy noworodki są bliźniętami jedno
czy dwujajowymi jest możliwe na podstawie szczegółowych
badań.
Przedstawiamy państwu sylwetki 4 par bliźniaków z naszej miejscowości.

KAROL I KACPEREK GRENDYSA

jednakowe poduszki z owieczkami, które bardzo lubią. Karolek bardzo lubi bawić się pluszowymi zwierzątkami. Są to głównie kurki, kotki i pieski. Na żywego czerwonego koguta mówi
„kogut-ogień”, natomiast Kacper bawi się głównie samochodami i traktorami, chociaż ma też ulubionego pluszowego kotka. Obydwaj lubią się bardzo długo kąpać, toteż wychodzenie wody zajmuje im
dużo czasu. Lubią spacerować, chodzą z
rodzicami i siostrą do lasku niedaleko
domu. Oglądają dużo bajek, chociaż wolą,
gdy im się je czyta. Dużo rysują, jednak
upodobania pod tym względem mają różne. Kacperek rysuje kółeczka, a Karolek
szczególnie lubi rysować kurki i kurczątka. Chłopcy lubią również układać klocki
i puzzle. Przeważnie mama ich jednakowo ubiera, chociaż jeżeli mają różne ciuszki, to wiedzą, które należą do Karolka, a
które do Kacperka. Rodzice oraz starsza
siostra i brat nie mają problemów z ich
rozróżnieniem, chociaż twierdzą jednogłośnie, że gdy byli niemowlakami, to mieli z tym problem.
Karolek i Kacperek mają dopiero po dwa
latka. Wszędzie jest ich pełno, są bardzo
żywymi i wesołymi dziećmi. Sprawiają
swoim rodzicom bardzo dużo radości.

Chłopcy ku naszemu zaskoczeniu są bliźniakami dwujajowymi. Urodzili się 30 stycznia 2006 roku. Kacperek urodził

się o 12.45, a Karol 12.46. Kacperek miał większą wagę. Zarówno rozwój mowy jak i chodzenie zaczęły się u nich równocześnie. Pierwsze słowo wypowiedział Kacperek i było to słowo tata. Sami mówią o sobie, że Karol jest mamy,a Kacperek
jest taty. Wstają około 8.30. W ciągu dnia śpią od 3 do 4 godzin i kładą się spać o 22.00. Jedzą samodzielnie, spożywają
posiłki razem o tej samej porze. Zawsze martwią się jeden o
drugiego, niepokoi ich nieobecność jednego z nich i powtarzają: nie ma „niunia” Karolka lub nie ma „niunia” Kacperka.
Chłopcy bardzo lubią słodycze szczególnie czekoladę i cukierki
miętowe, które nazywają „ciuciu ziololo”. Mają swoje dwie

MAGDA I PAWEŁ WARUNEK
Magda i Paweł są uczniami drugiej klasy Gimnazjum nr 4
w Bratkowicach. Urodzili się 4 stycznia 1993roku. Magda urodziła się jako pierwsza o 12:45, a Paweł o 12:48. Magda interesuje się wszystkim co jest związane z gotowaniem, natomiast
Paweł ma zamiłowanie do elektroniki i motoryzacji. Interesuje się mechaniką i z tym wiąże swoje marzenia o przyszłym
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zawodzie. Jego zainteresowania, to także sport: bilard, piłka
nożna, siatkówka, tenis stołowy – to dyscypliny, które uprawia w szkole. Magda interesuje się także sportem. Ma też pewne osiągnięcia w tym zakresie: 3 miejsce w zawodach siatkarskich, 3 miejsce w zawodach pływackich, a także2 miejsce w
zawodach tenisowych w Przybyszówce na poziomie gimnazjalnym. W przyszłości chce zostać fryzjerką.
Zainteresowania muzyczne mają różne, Magda interesuje się głównie muzyką hiszpańską, a Paweł rapem i hip-hopem. Jako ulubiony przedmiot w szkole Magda wskazuje informatykę, a Paweł wf i informatykę. Bardzo często konsultują się ze sobą w domu w sprawach dotyczących nauki. Jak
każdy z nas także i oni mają sposób na spędzanie wolnego
czasu. Paweł lubi pojeździć rowerem i motorem, a Magda
spotkać się z koleżankami.
Pytani o ulubioną potrawę, uśmiechają się i wymieniając
spojrzenia twierdzą, że jedzą prawie wszystko. Po chwili zastanowienia Magda jednak dodaje, że nie lubi grochówki i
pierogów z truskawkami. Jak byli mali, to mieli swoje ulubione jednakowe przytulanki. Wraz z upływem Magda zaczęła
bawić się lalkami, a Paweł samochodami.
Autorytetem i zarazem idolem jest dla Pawła Robert Kubica, natomiast dla Magdy piosenkarka Maria Dulce (inf. red.
aktorka i wokalistka oraz autorka tekstów. Dulce María jest członkinią zespołu RBD. Znana przede wszystkim z meksykańskiej
telenoweli Zbuntowani).
Pytani o to czy są rozpoznawani jako bliźniaki twierdzą,
że nie. Do osiągnięcia wieku dojrzałości szkolnej razem bawili się i spędzali wolny czas. Ich więzi rozluźniły się, wówczas
gdy nawiązali nowe, głównie szkolne kontakty i znajomości.
Dzielą się obowiązkami domowymi i pomagają sobie nawzajem. Twierdzą, że bardzo fajnie jest mieć siostrę/brata bliźniaka, chociaż wielu ludzi z niedowierzaniem pyta czy on/ona
twoim bliźniakiem jest.

PIOTR I PAWEŁ BUŁATEK
Kolejne bliźniaki, to Piotr i Paweł Bułatek urodzeni 6
czerwca 1988 roku. Pierwszy na świat przyszedł Piotr o 5:50, a
drugi Paweł o 6:00. Obydwaj jednocześnie zaczęli mówić i sta-
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wiać pierwsze kroki. Są tegorocznymi absolwentami Zespołu
Szkół Mechanicznych im. Gen. Władysława Andersa w Rzeszowie, klasy o profilu technik-mechanik – obsługa obrabiarek CNC. Swoje pierwsze miesiące nauki wspominają z uśmiechem na ustach, ponieważ zarówno nauczyciele jaki i znajomi
mieli problemy z ich rozróżnieniem. Było z tym związanych
wiele zabawnych historii. W szkole, gdy jeden z nich wywołany był do odpowiedzi, nauczyciele wciąż mieli wątpliwości,
czy to ten właściwy. Koledzy i koleżanki także mieli problemy
z ich rozróżnianiem. Znajomi raczej zwracają się do nich po
imieniu, chociaż czasami wołają na nich” Mroczek albo bliźniak”.
Gdy byli małymi chłopcami, to mieli już plany związane z
przyszłym zawodem. Chcieliby zostać piłkarzami albo zajmować jakieś kierownicze stanowisko. Obydwaj interesują się
sportem, a szczególnie piłką nożną. Są nie tylko jej wielkimi
fanami, ale również uprawiają tę dyscyplinę sportu. Jednogłośnie twierdzą, że to dzięki wujkowi Jackowi. On sam, bę-

dąc zawodnikiem „Mrowlanki Mrowla” zabierał chłopców na
mecze i od tego się zaczęło. Piłka nożna stała się ich pasją.
Grają na pozycji pomocników w drużynie „Bratka” Bratkowice. Obecnie Piotr ze względu na kontuzję nie gra. Ubolewa
na tym faktem i mówi, że jak najszybciej chce wrócić do gry.
W międzyczasie zapisał się na kurs sędziowski.
Jak na bliźniaków przystało, bardzo dużo czasu spędzają
ze sobą i bardzo często są widywani razem. Nie mają żadnych
problemów z nawiązywaniem kontaktów. Wśród znajomych i
przyjaciół cieszą się sympatią. Dumni są z tego, że mieszkają
w Bratkowicach. Dla kibiców sportowych z poza naszej miejscowości są „twarzą Bratkowic”. Pytani o to jakie cechy cenią
u siebie nawzajem Piotr odpowiada: Paweł jest solidny, solidarny, pomocny, opiekuńczy i można na niego liczyć w trudnych
sytuacjach. Paweł również u brata ceni te same cechy, a ponadto podkreśla konsekwencję dążenia do wytyczonych przez
Piotra celów. U innych chłopcy cenią przede wszystkim szczerość.
Autorytetem dla Pawła jest mama, a dla Piotra tata. Poczucie humoru towarzyszy im od zawsze. Uśmiech jest częstym gościem na ich twarzach. Są bardzo pilni i pracowici.
Jeżeli trzeba to wstają bardzo wcześnie rano, by wypełnić swoje
obowiązki. Wolny czas spędzają w gronie przyjaciół i znajomych. Cytat Aldony Różanek” być człowiekiem, to znaczy po(ciąg dalszy na str. 10)
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(ciąg dalszy ze str. 9)
zostawić po sobie ślad” interpretują krótko: „każdy z nas uczestnicząc w życiu lokalnej społeczności pozostawia cząstkę siebie.
Realizując swoje zainteresowania i pasje, dzieląc je z innymi,
pozostawia mimowolnie ślad”. Paweł i Piotr są bliźniakami o
niezwykłym temperamencie i różnych ciekawych pomysłach
na życie. Są konsekwentni i dążą do osiągniętego celu, a przy
tym nie opuszcza ich optymizm i poczucie humoru.

KATARZYNA WOŁOWIEC
i ANNA SAWICKA
(z domu ROGALA)
Urodziły się 20 maja 1972 roku w Rzeszowie. Są bliźniaczkami jednojajowymi. Prawdopodobnie pierwsza urodziła się
Anna. Pracują obydwie w VIII LO w Rzeszowie, uczą języka
angielskiego, a także jako lektorki tegoż języka w Wyższej
Szkole Administracji i Zarządzania
w Rzeszowie. Aby mieć taką możliwość i sprecyzować plany zawodowe ukończyły Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie,
a następnie Anna ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim, a Katarzyna amerykanistykę
na Uniwersytecie Warszawskim.
Gdy podejmowały naukę w szkole
średniej w III LO, to sugerowały się
radą starszej siostry, natomiast wybór studiów językowych to ich samodzielna decyzja, którą podjęły w
trakcie nauki w liceum. Powodem
tej decyzji, była coraz większa popularność języka angielskiego w
szkołach, a także powstanie instytucji, która wtedy wydawała się bardzo atrakcyjna, czyli Kolegium Języków Obcych. Ich zainteresowania są ściśle związane z zawodem, który wykonują z wielką radością i potwierdzają to
tymi słowami: „bardzo kochamy swoją pracę”. Głównie interesują się językami obcymi, chociaż nie tylko.
Bardzo lubią podróżować po Europie, mają jednak sentyment do Polski i jako ulubione miejsca w naszym kraju wskazują Hel oraz Zakopane. Lubią także czytać książki przeważnie bibliografie i beletrystykę, słuchać muzyki głównie muzyki soul i oglądać filmy głównie jednego reżysera Martina Scorsese’a. Pytane o ciekawe wspomnienia z dzieciństwa odpowiadają, że mają ich mnóstwo i są to bardzo radosne wspomnienia. Coroczne wyjazdy na oazy, najpierw oazę dzieci bożych, a potem jej poszczególne stopnie oazy wspominają ze
szczególnym entuzjazmem i radością, a także fakt otrzymania w związku z osiąganiem kolejnych stopni krzyża animatorskiego.
W drugim człowieku cenią uniwersalne wartości, a więc
uczciwość, pracowitość, odpowiedzialność poczucie humoru
oraz wrażliwość. Uważają, że podstawowe wartości wynosi się
z domu rodzinnego. Jak twierdzą wyniosły z domu „to co naj-

lepsze”. Rodzina jest i zawsze była dla nich najważniejsza. O
swoich obecnych rodzinach mówią krótko:” są one czymś najlepszym w życiu i żadna kariera zawodowa nie mogłaby ich zastąpić”.
Uważają, że jest między nimi bardzo szczególna i bardzo
mocna więź: „nawet po całym dniu pracy dzwonimy do siebie i
po tonacji głosu wyczuwamy jeżeli coś jest nie tak”. Mają na
siebie ogromny wpływ, doradzają sobie w niemal każdej, najdrobniejszej sprawie i te rady mają dla każdej z nich ogromne
znaczenie. Katarzyna mówi krótko: „moja siostra bliźniaczka
to cudowna przyjaciółka i jedna z najważniejszych osób w moim
żyć”.
Obydwie w dzieciństwie zawsze bawiły się razem. Nie rozdzielały się nawet na 5 minut. Gdy mama wysyłała gdzieś jedną
z nich, gdziekolwiek by to nie było nawet na chwilę, to druga
płakała do momentu jej powrotu. Z reguły więc chodziły wszędzie razem. Bawiły się głównie na podwórku w gronie przyjaciół w typowe zabawy dla dzieci jak: skakanie na gumie, dwa
ognie, w chowanego albo też jeździły na rowerze. W dzieciństwie nie miały konkretnych planów
na przyszłość oraz wizji na dorosłe
życie. Większość decyzji jakie podejmowały były to decyzje spontaniczne. Jedynym wyjątkiem była jedna
żelazna zasada: „nie rozdzielamy
się”. Nie przejawiały też wtedy jeszcze aspiracji do żadnego konkretnego zawodu właściwie co miesiąc
zmieniały plany, w zależności od
tego co się wcześniej wydarzyło. Na
przykład po wizycie w piekarni u cioci marzyły aby pracować w piekarni.
Między innymi chciały być lekarkami, niańkami, sprzedawczyniami i
czasami też nauczycielkami.
Żelazna zasada przetrwała do
dziś, mają już konkretne plany wakacyjne, a także te dotyczące bieżących potrzeb w domu, chociaż
twierdzą, że nie starają się wybiegać daleko w przyszłość, ponieważ niejednokrotnie życie płata figle i burzy wszystkie plany. Kiedy były młodsze, bardzo często zdarzało się, że były ze
sobą mylone, ponieważ były do siebie bardziej podobne niż
są w chwili obecnej. Czasami i dziś to się zdarza, ale bardzo
rzadko, że uczniowie w pracy mylą je ze sobą.
Katarzyna i Anna są niezwykłymi osobami, gdy je widujemy są zawsze radosne, uśmiechnięte i pełne optymizmu. Potrafią pogodzić życie z rodzinne z pracą zawodową, która pozwala im się realizować i sprawia im wiele radości.
Przybliżyliśmy państwu sylwetki 4 par bliźniaków. Jak
zauważyliśmy mają oni najczęściej w życiu zbliżone cele,
plany i marzenia, które konsekwentnie realizują sami, a
także z pomocą najbliższych. Cieszymy się, że są oni pośród nas i tym wyjątkowym mieszkańcom naszej miejscowości życzymy wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa
Bożego i realizacji zamierzonych celów, spełnienia marzeń.
Beata Krupa
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Ach... to życie studenckie!
Parę tygodni wcześniej wszyscy studenci bawili się beztrosko na juwenaliach, a ostatnimi dniami sesja
puka do drzwi każdego bratkowickiego studenta. Nieprzespane noce, mocna kawa, plusze, red bulle,
tigery i to ostre kucie. Mnóstwo książek, sterty notatek... Ten stresik przed egzaminem i ta radość, gdy
już wszystko zdane... A po sesji już tylko wakacje! Wyjazdy, praca, a może leniuchowanie... Sprawdziliśmy, jak żyje się naszym studentom!
Sylwia
Jestem na II roku Europeistyki na
wydziale Prawa. Tegoroczne juwenalia
zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski to coś naprawdę niesamowitego – przynajmniej dla mnie, ponieważ
doskonale się bawiłam. Świetna wtorkowa zabawa w stylu disco polo ukazała
zadowolenie ze strony uczestników, którzy mogli choć na chwilę zapomnieć o
zbliżającym się tzw. „Systemie Eliminacji Studentów” czyli po prostu SESJI!!!
Po krótkiej sielance czas na powrót do
rzeczywistości. Wzmożona nauka, egzaminy i wpisy do indeksu, a później upragnione wakacje, które pozwolą mi na
zregenerowanie sił. Zarówno w zeszłym
jak i w tym roku wyjeżdżam do Londynu, gdzie odpocznę i popracuję.
Joanna
Studiuję na I roku w trybie zaocznym
Zdrowie Publiczne, specjalność Kosmetologia, na WSIZ-ie. Przede mną sesja,
którą zakończę jak dobrze pójdzie w połowie lipca. Czeka mnie w tym semestrze
pięć egzaminów, dlatego już zaczynam
naukę. Najbardziej chyba boję się ustnej propedeutyki medycyny, ale mam
nadzieję, że będzie dobrze, bo we wrześniu planuję wyjazd na tydzień do Pragi
i Budapesztu i chcę mieć już sesję zamkniętą. Ciężko pogodzić pracę ze studiami, ale można dać radę. W tym semestrze otrzymuję stypendium za wysoką średnią z pierwszego semestru, dlatego muszę je utrzymać przez kolejne
lata studiów. Trzymajcie kciuki za nas
biednych studentów.

nikłe, no prawie żadne, gdyż nie mam
na to chęci ani czasu. Ale tak 2-3 dni
przed egzaminem, czy zaliczeniem przeglądam notatki na forum mojego roku,
gdzie znajduję najczęściej niezbędne
pomoce naukowe, dzięki którym bardzo
często zaliczam dany egzamin, czy też
przedmiot i tak mija moja sesja.

Studiuję w Państwowej Wyższej
Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, na kierunku socjologia. Jestem
bardzo zadowolona z tego wyboru. Poznałam świetnych ludzi i szybko się zaa
klimatyzowałam w tym mieście. To mój
drugi dom. A sesja jak to sesja, wszystko zależy od przedmiotu, do jednego
muszę się uczyć tydzień, a do innego wystarczy jedna noc. A na wakacje wyjeżdżam z kilkoma koleżankami z roku
na Jurate do pracy, no i żeby się trochę
pobawić oczywiście.

ciężka sprawa... Jednak ja się z tym nie
zgadzam!... Czasami trzeba spędzić kilka ładnych chwil w książkach, jednak
tytuł inżyniera do czegoś zobowiązuje.
Mam dużo zajęć, ale zawsze znajduje
parę godzin tygodniowo na to, co naprawdę lubię – siatkówkę, którą trenuję
w uczelnianym klubie PRZ. Czerwiec to
piękny miesiąc, choć nie przez wszystkich studentów lubiany. Każdy wie że
SESJA, to godziny spędzone w książkach. Jednak do wszystkiego można się
przyzwyczaić, ja to już zrobiłem. Politechnika oprócz nauki potrafi również
bawić, ostatnio przekonałem się o tym
będąc na Juwenaliach. Zabawa była
przednia i nawet ludzie z poza naszej
uczelni twierdzili, iż dawno nie widzieli
czegoś podobnego. Jak już zdam wszystkie egzaminy, to pora na wakacje. Myślę, że może mi się uda wyjechać za granicę by zarobić troszkę funduszy na nowy
rok akademicki, a przy okazji zwiedzić
ciekawe zakątki Europy.

Sylwia

Ewa

Jestem na II roku na WSPiA, na kierunku Administracja. Wspomnienia z
Juwenalii bardzo miłe. Byłam praktycznie tylko w pierwszy dzień, ale było fajnie. Dużo studentów, sprzyjająca pogoda i te koncerty. A teraz czas na naukę...
Mam teraz najcięższą sesję, ale wszystko przede mną, na razie tylko parę nocek zerwanych.. A na wakacjach mam
zamiar pracować i może jakiś wypad do
Zakopanego na parę dni, no i jeszcze
praktyki przygotowujące do zawodu;
(ale będzie dobrze)

Studiuję dwa kierunki: prawo zaocznie i europeistykę dziennie. Zaliczenia
zaczęły mi się już w maju także już od
dawna siedzę w notatkach, pisze prace
zaliczeniowe, referaty itp. Poza tym miałam już kilka egzaminów zerowych, co
bardzo ułatwiło mi życie. Przede mną
jeszcze trochę nauki, pisania ściąg i stresu. Jeśli chodzi o wakacje to w lipcu mam
praktyki, które muszę zaliczyć. Później
planuję pracować na miejscu lub za granicą. Mam nadzieje jednak, że pod koniec września znajdę wolny tydzień, żeby
gdzieś wyjechać ze znajomymi.

Agnieszka

Grzegorz
Marcin
Jestem na I roku na WSIZ-ie. Studiuję zaocznie informatykę. Na Juwenaliach nie byłem, bo pracowałem na 2
zmianie. Moje przygotowania do sesji są

Jestem na II roku wydziału budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, na kierunku Zarządzanie i
Inżynieria Produkcji. Niektórzy
twierdzą, że studia na Politechnice to

Wierzymy, że wszyscy nasi studenci
zdali na piątki egzaminy i życzymy udanych wakacji.
Asia Kokoszka
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TOCZY SIÊ ¯YCIE...
Sakrament Dojrza³oœci
Chrzeœcijañskiej

Dnia 24 kwietnia o godzinie 17.00 w Kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach ks. Bp. Kazimierz Górny udzielił Sakramentu Bierzmowania 110 gimnazjalistom z parafii Bratkowice i Mrowla (77 osób z Bratkowic, 23 z Mrowli, 10 z Lipia). Przez Sakrament Bierzmowania otrzymujemy dary Ducha Świętego, które dają siłę i
moc do dawania świadectwa we współczesnym świecie o tym,
że jesteśmy odważnymi wyznawcami Jezusa Chrystusa.

IK
omunia Œwiêta
Komunia

11 maja 2008 r. w dniu Zesłania Ducha Świętego, dzieci
klas drugich wszystkich trzech szkół w liczbie 48 przystąpiły
do I Komunii Świętej. Po raz pierwszy w sposób pełny uczestniczyły w Ofierze Eucharystycznej.

Ewangelizacja wizualna
W ostatnich czasach bardzo skuteczną formą przekazu
informacji stały się plakaty uliczne. W przypadku „Ewangelizacji wizualnej” nie chodzi jednak o reklamę czy marketing. Jest to jedna z form głoszenia Chrystusa i Jego nauki.
Ten nowoczesny środek masowego przekazu wprowadzony
został od 1994r. przez Fundację św. Franciszka. Plakaty o
treści ewangelizacyjnej zauważaliśmy przeważnie w obrębie
miejskich kościołów. Zmieniane co kilka tygodni, widziane
wielokrotnie, są skutecznym przypominaniem, zwróceniem

uwagi w dzisiejszym rozpędzonym świecie na to, co w życiu
tak naprawdę jest najważniejsze. Ewangelizacja wizualna
dzięki staraniom księdza proboszcza Józefa Książka, od mca czerwca br. „zawitała” także do Bratkowic. Tak więc przechodniu – „zatrzymaj się na chwilę i pomyśl po co żyjesz”...
(Konstrukcję bilbordu wykonał pan Zdzisław Madej z Końca).

Rozbudowy kkoœcio³a
oœcio³a
ci¹g dalszy
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W kwietniu trwały prace przy malowaniu wnętrza starej
części kościoła. Wykonała je firma pana Wójsa z Sitkówki.
Obecnie trwają prace elewacyjne przy jej ocieplaniu.
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Nowe chodniki w Sitkówce
i na Piaskach

Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a

Mimo niesprzyjającej pogody, 22 maja br. po mszy św. o
godz. 10.00 wyruszyliśmy tłumnie w tradycyjnej procesji do
ołtarzy. Należy tu podkreślić wielkie zaangażowanie parafian w przygotowaniu czterech ołtarzy i oprawie całej uroczystości. Z nadzieją wówczas patrzymy na naszych milusińskich sypiących kwiatki pod stopy kapłana niosącego w dłoniach monstrancję z Ciałem Chrystusa. To publiczne wyznanie wiary świadczy o naszym przywiązaniu do chrześcijańskich wartości. Wyjątkowym akcentem tegorocznej procesji
było spontaniczne podzielenie się chlebem wśród uczestników procesji przy ostatnim ołtarzu.

Od kilku dni na terenie Bratkowic trwają prace nad układaniem nowego, brukowego chodnika. Prace polegają na
usunięciu starej warstwy chodnika (wykonanej z masy asfaltowej), wykonaniu kolektora ściekowego i położeniu krawężników oraz ułożeniu kostki brukowej. Coraz bardziej
pięknieją nam Bratkowice!

Nowy przystanek autobusowy

Owocne spotkanie

Zakończyły się prace nad estetyką placu przystankowego w przysiółku Cieniaki. Wokół wiaty przystankowej położona została kostka brukowa wraz z krawężnikami. Podjazd
dla autobusów tzw. wysepka została wykonana z asfaltu. Podjęto także prace nad obniżeniem krawężników zlokalizowanych naprzeciw wiaty, które utrudniały pasażerom wysiadanie z autobusu. Rozpoczęto także prace przy budowie kolejnego przystanku w Sitkówce.
5 czerwca br. gościliśmy w siedzibie TMZB Wójta Gminy Świlcza pana Wojciecha Wdowika, dyrektora Gminnego
Centrum Kultury pana Adama Majkę, przewodniczącego
Rady Gminy pana Krzysztofa Ciszewskiego oraz radnych:
panią Cecylię Homa i Jana Górskiego, którzy przybyli na
zaproszenie Zespołu Redakcyjnego naszego kwartalnika.
Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze. Zmotywowani pozytywną oceną naszej pracy o charakterze społeczno-kulturalnym przez władze samorządowe, z jeszcze
większym zapałem pragniemy poprzez łamy naszego kwartalnika zachęcać mieszkańców naszych ukochanych Bratkowic do włączenia się w pracę na rzecz naszego środowiska.
Każda forma aktywności, przekładająca się na rozwój tego
miejsca na ziemi, w którym przyszło nam żyć czyli naszej
małej ojczyzny, jest bardzo mile widziana.

KSM
na rowerach
Dnia 7 czerwca o
godz. 8.00 spod kościoła w Bratkowicach
wyjechała 18-osobowa
wycieczka rowerowa
młodzieży KSM wraz z
księdzem Wojciechem
Zygo do Werynii. W
(ciąg dalszy na str. 14)
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(ciąg dalszy ze str. 13)
planie wycieczki przewidziana była jazda konna w tamtejszej stadninie, wspólne ognisko oraz wizyta w domu rodzinnym u księdza Wojciecha. Mimo zmiennej i niesprzyjającej
pogody, wszystkim dopisywały humory, a drobne „wypadki”
nie zniechęciły młodzieży do dalszej drogi. Wszyscy wracali
do domów pełni nadziei, że jeszcze kiedyś ksiądz Wojciech
zorganizuje dla nich taką wyprawę.

¯egnaj szk
o³o, witajcie wakacje!
szko³o,

zobaczyć na ulicach miasta Rzeszowa. Mamy nadzieję, że
przyklejane i przybijane do niedawna ogłoszenia na drzewach, ogrodzeniach, rynnach i starych stodołach, szpecące
naszą miejscowość, znajdą teraz swoje miejsce na trzech słupach ogłoszeniowych umiejscowionych w pobliżu przystanków autobusowych w centrum Bratkowic, na Końcu i na Czekaju. Są to miejsca najczęściej uczęszczane, więc umożliwią
szeroki dostęp mieszkańców do bieżących informacji lokalnych. Ich zaletą jest także możliwość umieszczania na nich
mniejszych ogłoszeń, a co za tym idzie, wzajemnej wymiany
wiadomości pomiędzy mieszkańcami. Słupy wykonała i zainstalowała firma POLIESTER z Rudnej Wielkiej. Dziękujemy władzy samorządowej za zrozumienie i wspieranie naszych społecznych inicjatyw dla dobra ogółu.

Odpust parafialny

20 czerwca br. zakończył się rok szkolny 2007/08. Po trudach nauki nasze najmłodsze pokolenie rozpoczęło wymarzone wakacje. Życzymy im wielu wrażeń, udanego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do szkolnej ławy na nowy
2008/09 r. Na zdjęciu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 prezentują swoje uczniowskie cenzurki. Gratulujemy!

S³upy og³oszeniowe

W trosce o estetykę coraz piękniejszych Bratkowic, na
jednym z ostatnich zebrań wiejskich, zwróciliśmy się do pana
Wójta Wojciecha Wdowika oraz miejscowych radnych z
prośbą o zainstalowanie w trzech punktach naszej miejscowości słupów ogłoszeniowych – takich, jakich wiele możemy

Z wtorku 24 na
niedzielę 22 czerwca
zostały przeniesione
uroczystości odpustowe w naszej parafii
p.w. Św. Jana Chrzciciela. W czasie mszy
św. koncelebrowanej
homilię wygłosił ks.
proboszcz z parafii
Werynia Stanisław
Wójcik. Tradycyjnie
już z okazji odpustu
parafię naszą odwiedziło wielu rodaków zamieszkujących poza nią oraz przybyłych gości.

Kasia K
woka znowu medalistk¹!
Kwoka

II miejsce i srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Rumii k. Gdańska zdobyty przez Kasię znowu przynosi radość
mieszkańcom Bratkowic. Gratulujemy!
Fot. T. Pięta i A. Bednarz
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Moja Angarska parafia
Nasz rodak ksiądz Bogusław Grędysa przebywając na urlopie dzieli się z
nami historią i życiem codziennym swojej obecnej parafii na dalekiej Syberii.
(Red.)

1. Miasto Angarsk
Położone 50 km na północny zachód
od Irkucka, a 4750 km na wschód od
Moskwy. Powstało po II wojnie światowej wokół rafinerii ropy naftowej, którą
Armia Czerwona przywiozła w ramach
kontrybucji wojennych z terenów poniemieckich. Rafinerie umieszczono nad
rzeką Angara. Rzeka ta dała nazwę nowemu miastu budowanemu w widłach
rzeki Kitoj i Angara. Miasto w znacznym stopniu budowali jeńcy wojenni z
Japonii i więźniowie łagrów. A więźniów
nie brakowało w czasach stalinowskich.
Nasza parafianka została skazana na 10
lat łagrów za to, że wydała z magazynu
w kołchozie 2 worki zboża. Miasto jednak rosło szybko, bo już w 1951 roku
otrzymało prawa miejskie i obecnie w
granicach miasta mieszka ok. 250 tysięcy mieszkańców. Oprócz rafinerii, która ciągnie się nad brzegiem Angary 15
km powstała też cementownia – jedyna
w Irkuckiej obłasti, a obłast zajmuje terytorium mniej więcej takie jak Polska.
Angarczanie pracują też w zakładach
ceramiki budowlanej i sanitarnej oraz w
innych służebnych przedsiębiorstwach,
fabrykach i firmach budowlanych. Razem z fabrykami i mieszkaniami budowano pierwsze kina – teatry i domy kultury dla pracowników tychże zakładów.
Mamy wiec w mieście kino-teatry: Pobieda, Rodina, Pionier oraz domy kultury: Niftiechimikow, Stroitielej, Energetyków.

2. Sytuacja religijna
W komunistycznych czasach planowo powstawało miasto bez ośrodków
kultu religijnego. Wierzący prawosławni chrześcijanie chrzcili swoje dzieci w
czynnej cerkwi, w wiosce Tielma oddalonej o 15 km od Angarska, a niektórzy

nasi parafianie sami sprawowali obrzęd
chrztu w domu. Nie było cerkwi i kościołów, ale wiara zachowała się w ludzkich
sercach. Na początku lat 90-tych powstała na obrzeżach miasta w dawnym klubie, prawosławna parafia. Wyszły z podziemia różne kościoły protestanckie. Na
przykład baptyści przez cały okres komunistyczny oficjalnie mieli parafie w
Irkucku. Pojawiły się nowe grupy religijne i sekty. „Na podbój Syberii” ruszyli misjonarze różnych odłamów protestantyzmu i sekt z różnych krajow: zielonoświatkowcy, mormoni, świadkowie
Jehowy (spotkałem świadka Jehowy z
Polski, z okolic Wrocławia. Ożenił się z
Rosjanką w Angarsku i tu pozostał).
Najprężniej rozwijającą się grupą religijną zdają się być zielonoświątkowcy.
Rok temu udało się im zgromadzić na
głównym placu miasta 1500 osób na modlitwie w wigilię Zielonych Świąt. Na
Wielkanoc wszystkie parafie protestanckie zjednoczyły się w „Marszu Paschalnym” od rzeki do głównego placu
miasta, gdzie wypuścili 1500 napełnionych gazem baloników. Zbudowano też
w centrum miasta cerkiew prawosławną, w której może się zmieścić 3000
osób. Budowano ją 12 lat i poświęcono
we wrześniu 2005 roku. Trzeba jeszcze
wspomnieć o rdzennej religii miejscowej ludności, czyli Buriatów (mongolskie plemię) – jest nią szamanizm, czyli, ogólnie mówiąc, wiara w duchy, dobre i złe. Zadaniem szamana, czyli duchownego tej religii jest odgonić duchy
zła i przywołać opiekę duchów dobrych.
Szaman przygotowując się do tego obrzędu udaje się na jakiś czas do tajgi,
aby oczyścić się i zapewnić sobie pomoc
duchów dobra. Po powrocie sprawuje
obrzęd przywołania dobrych duchów i
odegnania duchów zła tańcząc, uderzając w bęben i wlewając do ogniska tradycyjny bimber. Na wzgórzach, skąd
rozciągają się piękne widoki, Buriaci
mają swoje święte miejsca. Na drzewach i krzewach przywiązują strzępy
materiału, bo wierzą iż wiatr, który będzie nimi poruszał zapewni im pomoc
duchów dobra.

3. Odrodzenie katolicyzmu
Ksiądz katolicki pojawił się w Irkucku na Wielkanoc 1991 roku. A był to ks.
Ignacy Pawlus, salwatorianin. Zaprosiła go istniejąca w Irkucku organizacja
polonijna „Ogniwo”. O poziomie religijnym potomków Polaków i katolików
świadczy fakt, że chór na Wielkanoc
wykonał starą polską pieśń religijną „Lulajże Jezuniu”. W Irkucku ocalał kościół
katolicki, zbudowany w stylu neogotyckim w drugiej połowie XIX wieku z ofiar
parafian i rodaków z Polski (a dokładniej z terenów zaboru rosyjskiego).Do
dzisiaj nazywają go Polskim Kościołem,
a ocalał, bo zamieniono go na salę koncertową. W prezbiterium ustawiono organy piszczałkowe sprowadzone z Niemiec. Był to jedyny instrument tego typu
na Wschodniej Syberii, bowiem w cerkwiach nie ma żadnych instrumentów.
W tymże kościele wynajęto odradzającej się parafii, dwa pomieszczenia w suterenach kościoła, gdzie gromadzili się
na codzienną Mszę św., a w niedzielę i
święta pozwalano im odprawiać na górze. Przez rok był jedynym kapłanem na
terenie Irkuckiej obłasti i Wschodniej
Syberii. Na tym terenie pracuje obecnie
30 kapłanów, nie licząc sióstr zakonnych.

4. Parafia w Angarsku
Proces tworzenia parafii katolickich
na Syberii był procesem oddolnym. To
ludzie przypominali sobie o wierze swoich ojców i zapraszali księdza, często nie
wiedząc o co proszą i na czym polega
wiara, ale zawsze zaczynało się od prośby ludzi. Zresztą ksiądz, jako obcokrajowiec, niewiele mógł zdziałać Według
prawa rosyjskiego parafię może utworzyć przynajmniej 10 dorosłych obywateli Rosji na zaprotokołowanym zebraniu, na którym mają wybrać spośród siebie przewodniczącego, który będzie reprezentował parafię przed władzami. To
oni zapraszają księdza jako duchownego kierownika i opiekuna. Ksiądz, jako
(ciąg dalszy na str. 16)
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obcokrajowiec, oficjalnie nie może być
przewodniczącym parafii, czyli proboszczem.
Próby utworzenia katolickiej parafii
w Angarsku podjął się ks. Ignacy w następujący sposób. Na większe święta
dawał ogłoszenie do miejscowej gazety,
wynajmował salę w bibliotece albo w
Domu Kultury. Pomagał mu na początku Siergiej, ale próby takiego zebrania
potomków katolików zakończyły się fiaskiem. Sam Siergiej kandydował w wyborach samorządowych jakoby z ramienia Kościoła Katolickiego. A kiedy go
nie wybrano opuścił parafię i wstąpił do
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były odprawiane co drugą niedzielę i co
drugą niedzielę rodzina Walentiny jeździła do irkuckiego kościoła. Ta pierwsza rodzina Kapustinych stała się fundamentem i założycielami parafii, którą
oficjalnie zarejestrowano w marcu 1993
roku jako parafię św. Józefa. Piekną figurę św. Józefa podarował ks. Ignacy.
Tak trwało kilka lat – regularnie praktykującymi katolikami była tylko jedna
rodzina. Po jakimś czasie córka Walentiny Ludmiła Iwanowna poszła do sąsiedzkich dzieci i zapytała, czy chcą uczyć
się religii. Tak rozpoczęła się katechizacja dzieci z podwórka. Kilkoro z nich
potem przyjęło chrzest w naszej wierze.
Powoli też znajdowali się ludzie z kato-

6. Praca duszpasterska

Msza św. w domu Sióstr Służebniczek.

jednego z kościołów protestanckich.
Latem 1992 roku Walentinie Adlofownie, Litwince z pochodzenia, ochrzczonej w niemowlęctwie w kościele katolickim, umarł małżonek. Szukała pociechy
religijnej i udała się do cerkwi prawosławnej, aby się wyspowiadać. Kiedy się
przyznała, że jest ochrzczona w kościele
katolickim, odmówiono jej sakramentów. Dowiedziała się z gazet, że w Irkucku jest ksiądz katolicki i pojechała tam
wraz ze swoją rodziną na niedzielną
Mszę św. Potem zaprosiła księdza do
siebie do mieszkania i w ten sposób jej
mieszkanie było przez 7 lat pierwszą
kaplicą katolicką. Msze św. w Angarsku

właśnie zamieszkałem, kiedy we wrześniu 2000 roku, po kursie językowym,
zostałem mianowany proboszczem. Już
wtedy myślano o budowie kościoła i dla
tego celu zakupiono drewniany domek
jednorodzinny (46 m2) z myślą, aby go
rozbudować. Jednak okazało się to niemożliwe, bo potrzebna była zgoda
wszystkich sąsiadów, a działka (6 arów)
nie spełniała wymogów, aby umieścić
tam budynek kościelny. Zaczęły się poszukiwania odpowiedniej działki i już
brakowało ostatniego podpisu mera
miasta, kiedy wybuchła sprawa wyrzucenia bpa Mazura (19.04.2002). Był czas
wyborów do samorządów i w końcu odmówiono nam przekazania działki. Po
jakimś czasie dano nam działkę na uboczu miasta, niestety zabudowaną, więc
trzeba było wysiedlać 4 domy i z daleka
ciągnąć prąd, wodę i ogrzewanie. Mieliśmy również zbudować 200 metrów
chodnika i 100 metrów drogi. Inwestycja okazała się zbyt kosztowna. W końcu kiedy biskupem Irkucka został bp
Cyryl Klimowicz (2003) kupiliśmy za
pieniądze zgromadzone jeszcze przez bp
Mazura budynek dawnego przedszkola
(latem 2005 roku), aby przystosować go
do naszych potrzeb. 1 maja 2006 w czasie parafialnego odpustu ku czci św. Józefa Robotnika, bp. Cyryl Klimowicz
uroczyście poświecił duży drewniany
krzyż postawiony przed naszym budynkiem. Od półtora roku próbujemy zrobić oficjalny projekt przebudowy budynku i jest nadzieja, że zostanie ukończony jesienią tego roku. Jedno skrzydło
będzie przeznaczone na kościół, a pozostałe pomieszczenia na mieszkania dla
księży i salki.

lickimi korzeniami: Niemcy, Litwini i
Polacy. Stało się jasne, że mieszkanie
prywatne, w osiedlu poza miastem, jest
już za małe dla rosnącej wspólnoty wiernych.

5. Budowa koœcio³a
Kiedy biskupem w Irkucku został ks.
bp Jerzy Mazur (1998 r.) zakupiono w
granicach miasta trzypokojowe mieszkanie (70 m2) z przeznaczeniem na kaplicę parafialną. Po połączeniu dwóch pokoi powstała kaplica o powierzchni 35
m2. W trzecim pokoju była zakrystia i
jednocześnie pokój dla księdza. Tam

Angarska wspólnota katolików
szumnie nazywa się parafią. Jest to jednak mała grupa religijna, dość zróżnicowana, zjednoczona w wyznawaniu jednej wiary. W zwykłą niedzielę gromadzi
się od 20 do 30 osób na Mszę św. W
większe święta liczba ta może dochodzić
nawet do stu osób. Różne są też drogi
jakimi ludzie przychodzą do naszej parafii. Niektórzy przypominają sobie o
wierze swoich przodków i najczęściej są
to Polacy z terenów zachodniej Białorusi i Ukrainy, czyli przedwojennej Polski. Bronisława wyszła za mąż, jednak
mąż to przekonany ateista, może więc
przychodzić do nas w tajemnicy przed
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nim. Kiedyś przyniosła do kaplicy owalny obrazek Matki Bożej Częstochowskiej (aby się zachował) malowany na
szkle z napisem wokół: „Pamiątka z Częstochowy”. Druga liczna grupa wiernych
to młodzi, którzy przyszli jako dzieci. W
Angarsku bowiem od 2001 roku mieszkają i pracują Siostry Służebniczki Starowiejskie. Zajmują się bezdomnymi
dziećmi, dziećmi z rodzin patalogicznych
oraz prowadzą bezpłatne przedszkole na
25 miejsc. Niektóre z tych dzieci przeszły naukę religii i przygotowały się do
sakramentu chrztu, spowiedzi i Komunii św. Kolejna grupa to ludzie poszukujący. Grupa bardzo wymagająca, bo
często to ludzie wykształceni i oczytani.
Igor Nikołajewicz przeszedł np. prawie
wszystkie wspólnoty religijne. Ochrzcił
się u baptystów (chrzest w rzece), był u
świadków Jehowy, jakiś czas zatrzymał
się u zielonoświątkowców, na większe
święta chodzi do cerkwi prawosławnej i
u nas jest w prawi każdą niedzielę. Nie
zdecydował się jednak, aby w naszym
kościele przystąpić do sakramentów
pokuty i Eucharystii. Natomiast Swietłana Anatoliewna zachwyciła się postacią papieża Jana Pawla II i przeczytała
wszystkie dostępne jego i o nim książki.
W czasie przygotowania do chrztu przeczytała w całości Wyznania św. Augustyna. Są jednak i tacy, którzy sakrament
chrztu św. traktują jak jakiś magiczny
obrzęd, który ma im pomóc w życiu. Ci
często po jakimś czasie po przyjęciu
chrztu, mimo przygotowania, odchodzą.
Nie ma u nas systematycznej katechizacji, poza systematycznym przygotowaniem do sakramentów. Za to mamy
piękne obrzędy katechumenatu – czyli
stopniowego wprowadzania człowieka
dorosłego we wspólnotę wiernych, któremu powoli odkrywa się Biblię, prawdy wiary, przykazania i liturgię Kościoła. Uroczysty chrzest dorosłych sprawuje się najczęściej raz do roku w Wigilię
Paschalną i jest to także ich pierwsza
Komunia św. Jest jeszcze tak zwana
szkółka niedzielna – po niedzielnej Mszy
św. grupka dzieci, młodzieży i dorosłych
zostaje aby pogłębić swoją wiarę przez
katechizację. Innym sposobem ewangelizacji i katechizacji są wakacyjne wyjazdy z dziećmi i młodzieżą nad jezioro
Bajkał, gdzie mamy diecezjalny dom
rekolekcyjny im. Jana Pawła II. Wyjazdy te są możliwe dzięki finansowaniu
przez niemieckie organizacje kościelne.
Jeszcze jedną formą pracy z ludźmi jest
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pielgrzymka. Niestety nie mamy jeszcze
sanktuarium, więc pielgrzymujemy na
rocznicę poświęcenia katedry w Irkucku, która była poświęcona 8 września
2000 roku i zbudowana ze składek wiernych w Polsce. Dołącza się do nas parafia z Usola Syberyjskiego. Do katedry
mamy 50 km. Idziemy starym traktem
(obecnie to polna droga) wzdłuż rzeki

dobre i złe nawyki. Aby zrozumieć postępowanie człowieka, trzeba poznać
środowisko w jakim dane mu było wzrastać. Rosjanie, ogólnie rzecz biorąc, kochają swoją ojczyznę, mają swoją dumę
narodową. W większości bardzo szanują
Władimira Putina, bo wprowadził jako
taką stabilność gospodarczą. Społeczeństwo opiera się przede wszystkim na ko-

Ks. Bogusław udzielający chrztu parafiankom Lenie (44 lata) i Nadii (16 lat).

Angara. W pierwszy dzień pokonujemy
36 km do obrzeży Irkucka, gdzie swój
dom mają Siostry Boromeuszki i podejmują nas kolacją i noclegiem. Na drugi
dzień trzeba wstać rano aby przejść
ostatnie 14 km i zdążyć na uroczystą
Mszę św. o 11.00. Razem zbiera się grupa ok. 30 osób. Nie niesiemy ze sobą
krzyża ani innych symboli religijnych,
bowiem według prawa rosyjskiego byłaby to już demonstracja, na którą trzeba
mieć specjalne pozwolenie. Różnie można mówić o rezultatach naszej pracy na
Syberii. Ludzie bowiem przychodzą i odchodzą jednak mamy już z naszej parafii trzy powołania i trwają już w tym powołaniu trzy lata. Jak ułoży się ich los –
trudno powiedzieć, bowiem troje poprzednich już zrezygnowało, ale nadal
praktykują wiarę w naszej wspólnocie.

7. Sytuacja
spo³eczno-kulturalna
Każde społeczeństwo ma swoje zasady zachowania i wartościowania, swoje

biecie. Często babcie wychowują wnuki, bo córce się nie powiodło i próbuje z
kimś kolejnym ułożyć sobie życie, a dzieci w tym przeszkadzają. Któryś satyryk
powiedział, że kobieta jest niezastąpiona w każdej dziedzinie życia, bo mężczyźni nie mają czasu na pracę. Albo są
na wojnie, albo też wrócili z wojny i leczą
swoje rany, bądź szykują się do nowej
wojny. Wielkim problemem jest alkoholizm (kioski z piwem i sklepy z alkoholem są otwarte przez całą dobę) i związane z nim patologie społeczne. Np. bezdomne dzieci, których jest więcej niż po
II wojnie światowej. Władza sowiecka
zniosła wszystkie święta religijne. Z tamtych czasów mamy trzy grupy świąt: Jesienne – związane wcześniej z Rewolucją
Październikową, obecnie przekształcone na święto pojednania narodowego 4
listopada związane z wygnaniem polskich wojsk z Moskwy w 1612 roku. Zimowe – Nowy Rok z dniami wolnymi
od pracy do 8 stycznia, aby prawosławni
mogli świętować Boże Narodzenie, któ(ciąg dalszy na str. 18)
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(ciąg dalszy ze str. 17)
re przypada 7 stycznia oraz wiosenne:
1 i 9 maja, czyli dzień pracy i dzień zwycięstwa. Ponadto szumnie obchodzony jest Dzień Kobiet 8 marca. Ogólnie Rosjanie lubią świętować. Mężczyźni także mają swoje święto 23 lutego – dzień obrońcy ojczyzny. Każdy
zawód poważnie podchodzi do swojego zawodowego święta. Niektórzy wierzący z żalem mówią, że Rewolucja
pozwoliła im tylko uroczyście świętować urodziny. Chociaż większość ludzi nie praktykuje żadnej wiary, to jednak najczęściej uważają siebie za prawosławnych. W dzień poświęcenia katedry
w
Irkucku
(8.09.
2000 r.) podszedł do mnie mężczyzna
i mówi: Jestem prawosławny! Po co wybudowaliście tu katolicki kościół? Odpowiadam: Bo w Irkucku są katolicy.
Pana ochrzcili w cerkwi... Przerywa mi:
Nie jestem ochrzczony, ale jestem prawosławny! Szczególnie ciekawe są obrzędy związane z zawarciem ślubu.
Mało par zawiera sakrament małżeństwa w cerkwi. Najczęściej w USC i potem jadą pod pomnik Lenina, gdzie
składają kwiaty i wypijają pierwszą butelkę szampana. Bogatsi wypożyczają
limuzynę, jadą nad Bajkał, aby pokłonić się Duchom Bajkału i poprosić o
ich opiekę. Zatrzymują się w świętym,
szamańskim miejscu i przywiązują
szmatkę na pamiątkę tego wydarzenia
aby zapewnić sobie błogosławieństwo
dobrych duchów. Biedniejsi po złożeniu kwiatów przed pomnikiem Lenina jadą na most na rzece Kitoj i pan
młody powinien przenieść pannę
młodą przez cały most, a most ma ok.
300 metrów długości. Gdy więc młody
się zmęczy, z pomocą przychodzi
pierwszy drużba. Człowiek jako istota
religijna musi więc w coś wierzyć i na
czymś oprzeć swą nadzieję na przyszłość. Jeżeli nie będzie to wiara w
Boga, który „do końca nas umiłował”,
to będzie szukał namiastek wiary w tajemniczych, symbolicznych i magicznych obrzędach. I tu widzę sens mojego
pobytu na Syberii.

8. Polskie œlady na Syberii
Syberia nam Polakom kojarzy się
przede wszystkim ze zsyłkami, łagrami i ogromnym zimnem. Jest w tym
sporo prawdy, jednak nie cała praw-

da. Okazuje się, że jest na północy Irkuckiej obłasti polska wioska o nazwie
Wierszyna. Przyjechali tutaj Polacy dobrowolnie, z zachodnich terenów zaboru rosyjskiego w 1910 roku, bo za
darmo rozdawali ziemię. Była to tzw.

modlić się w miejscu zsyłki odnowiciela
ich zakonu w Polsce. W Usolu zachował się drewniany budynek kościoła
sprzed Rewolucji, ale swoim wyglądem
wcale już nie przypomina kościoła, bo
podzielony został na piętra i mieszkają

Katedra w Irkucku.

reforma Stołypina, ministra carskiego,
który chciał zasiedlić Syberię ludnością
europejską. Pierwszą zimę przeżyli w
ziemiankach, ale nie było juz powrotu,
bo sprzedali swój dobytek i wiele stracili na podróż. Ostry kontynentalny klimat
okazał się o wiele ostrzejszy niż w Polsce. Zima zaczyna się o miesiąc wcześniej i kończy się miesiąc później niż u
nas. Jest mroźno, nawet do -40 stopni, a
lato krótkie, ale upalne do +40 stopni.
Wybudowali domy i w środku wioski
drewniany kościół. Nie było tam księdza
na stałe, ale kościół się zachował i w latach 90 – tych został zwrócony parafii.
Wielu Polaków wyjechało z tej wioski i
mieszkają obecnie w Irkucku, Angarsku
i Usolu Syberyjskim. Wielkim Polakiem
zesłanym po powstaniu styczniowym był
św. Rafal Kalinowski, karmelita, skazany na 10 lat ciężkich robót. Pierwszym
miejscem jego zsyłki było Usole Syberyjskie, gdzie razem z innymi katorżnikami na Slonej Wyspie na Angarze warzył sól. Potem, za dobre sprawowanie,
mieszkał już prywatnie najpierw w Usolu, a potem w Irkucku. Do Usola Syberyjskiego 75 km na północny wschód od
Irkucka przyjechali Ojcowie Karmelici
i Siostry Karmelitanki, aby pracować i

w nim ludzie. Tabliczka informuje jednak, że to zabytek architektury. Po powstaniu styczniowym napłynęła na Syberię fala zesłańców z Polski. Często byli
ludźmi wykształconymi i podnosili poziom intelektualny i kulturalny społeczeństwa. Do wybitnych należał brat Józefa Piłsudskiego, etnograf. Prowadził
swoje badania wśród rdzennej ludności
Syberii. Jezioro Bajkał badał Czerski i
wdzięczni potomkowie nazwali jego
imieniem dwie góry przy Bajkale. W
ubiegłym roku przy Bajkalskim Muzeum umieszczono pamiątkową tablicę
upamiętniającą jego wkład w odkrywanie tego największego jeziora. Zesłańcy
z Polski budowali ponadto drogę i kolej
wokół Bajkału. Warunki pracy i życia
były na tyle trudne, że zorganizowali
powstanie. Chcieli utworzyć Republikę
Nadbajkalską, ale nie zyskali zrozumienia miejscowej ludności i próbowali
przedrzeć się do Mongolii. Niestety w
nierównej walce zostali szybko pokonani. Pamięć jednak o nich trwa w społeczności Irkucka. Jedna z ulic w Irkucku w
centrum miasta nosi nazwę Polskich
Powstańców.
Ksiądz Bogusław Grędysa
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„Cudze chwalicie...”
VI Gminny Konkurs Regionalny „Moje Gniazdo”
To staropolskie przysłowie było ha- wiejskiego budownictwa, następnie Ks.
słem VI Konkursu Regionalnego Proboszcz parafii Bratkowice Józef
„Moje Gniazdo”, organizowanego Książek nakreślił historię świątyni w
przez Szkołę Podstawową
nr 2 im. Jana Pawła II w
Bratkowicach wespół z
Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Trzcianie i Wójtem Gminy Świlcza.
Celem konkursu było
poznanie pięknych, unikalnych zabytków sakralnych regionu podkarpackiego, zapoznanie z codziennym życiem naszych
przodków, uświadomienie
Laureaci konkursu.
dzieciom, że nasz region
jest zróżnicowany kulturowo i bardzo ważne, aby odnajdując w Cmolasie.
Aplauz wzbudziły prezentacje mulnim swoje korzenie, akceptować tę różtimedialne. Dzięki interesującej formie
norodność – atut Podkarpacia.
W konkursie, którego finał odbył się wszyscy nabrali ochoty na wycieczkę po
28 marca 2008r. wzięło udział 80 dzie- okolicy. Oryginalne i nader sprawnie
ci z 8 szkół podstawowych oraz trzech literacko „tropili” zabytki twórcy spraprzedszkoli naszej gminy w następują- wozdań, którzy odczytali fragmenty
prac. Wreszcie nadszedł długo oczekicych kategoriach:
– konkurs plastyczny dla kl. 0-III „W wany moment rozdania nagród.
wiejskiej chacie i zagrodzie”, technika
collage;
– konkurs plastyczny dla klas IV-VI
„Perły sakralnej architektury drewnianej na Podkarpaciu”, technika farby
plakatowe lub piórko i węgiel;
– konkurs literacki dla kl. IV-VI „Tropiciele zabytków ruszajmy na szlak”, w
formie sprawozdania;
– konkurs wiedzy o regionie dla kl. IVVI w formie prezentacji multimedialUczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.
nej.
W dniu finału nagrodzeni ucznioMiejsca poszczególnych uczniów z
wie, opiekunowie i zaproszeni goście
zebrali się w sali koncertowej GCK w Bratkowic w kategoriach wiekowych
Trzcianie. Korytarz ozdabiały prace pla- przedstawia się następująco:
styczne – misternie wykonane kompozycje z różnych materiałów przedstawiały wnętrza wiejskich
chat i zagród. Równie
wspaniale prezentowały
się urokliwe zabytkowe
kościoły i cerkwie,
Na wstępie wysłuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem prelekcji pracownicy Muzeum Regionalnego w Rzeszowie o historii Rodzice uczniów zapraszają do biesiadnego stołu.

Konkurs plastyczny kl. 0-III
I miejsce Iga Irzeńska – SP 3 Bratkowice
I miejsce Sylwia Przywara – SP 2 Bratkowice
I miejsce Iga Klesyk – SP 1 Bratkowice
II miejsce Iwona Mech – Przedszkole Bratkowice
II miejsce Gabriela Piątek – SP 2 Bratkowice
II miejsce Andrzej Nowak – SP 2 Bratkowice
III miejsce Weronika Nguyen Than – SP 3
Bratkowice
III miejsce Kinga Grędysa – SP 1 Bratkowice
III miejsce Martyna Pięta – SP 2 Bratkowice
Konkurs plastyczny kl. IV-VI
I miejsce Karolina Kwas – SP 1 Bratkowice
I miejsce Paulina Lecyh – SP 1 Bratkowice
II miejsce Daniel Pięta – SP 2 Bratkowice
II miejsce Julia Szlendak – SP 2 Bratkowice
II miejsce Paulina Lewicka – SP 3 Bratkowice
III miejsce Jakub Makuch – SP 2 Bratkowice
Konkurs literacki kl. IV- VI
I miejsce Patrycja Jachcik – SP 2 Bratkowice
II miejsce Dominika Hul – SP 2 Bratkowice
II miejsce Marcin Czapka – SP 2
Bratkowice
III miejsce Anna Bachórz – SP 3
Bratkowice
wyróżnienie Jakub Makuch – SP 2
Bratkowice
Prezentacje multimedialne
I miejsce zespół w składzie: Karolina Kopacz i Kamil Kwoka ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Bratkowicach.

Zwieńczeniem konkursu była
wspólna biesiada przy stole zastawionym wiejskim jadłem. Jak corocznie był
to wkład naszych rodziców. Słowa uznania i podziękowania składamy paniom:
Małgorzacie Pięcie, Annie Grendysie,
Janinie Guzy, Agnieszce Grendysie,
Elżbiecie Wołowiec, Agacie Kurzei,
Marcie Pięcie, Ewie Nabożny, Elżbiecie Rogali, Agacie Surowiec.
Jesteśmy dumni z organizacji konkursu i cudownej atmosfery, która zawsze mu towarzyszy.
Bogumiła Majka
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To miał być kolejny artykuł o znanych rodakach z Bratkowic, który miał
się ukazać w poprzednim numerze naszego kwartalnika. Postacią, którą miałem przedstawić był śp. Tadeusz Żychiewicz, pisarz, dziennikarz, publicysta religijny, urodzony w Bratkowicach. Niestety brak dostatecznych informacji, czy
publikacji książkowych o naszym rodaku, nie pozwoliły mi na napisanie tego
artykułu w tak krótkim czasie. Nie ustawałem jednak w poszukiwaniu interesujących mnie materiałów. Przeglądając strony internetowe natknąłem się na
osobę księdza dr Krzysztofa Stępniaka
– Dyrektora Katolickiego Radia Ciechanów, duszpasterza i wykładowcę
akademickiego, który jako jedyny do tej
pory napisał książkę o śp. Tadeuszu
Żychiewiczu pt. „W poszukiwaniu Kościoła idealnego Życie i dzieło Tadeusza
Żychiewicza (1922-1994)”. Postanowiłem więc skontaktować się z księdzem
Krzysztofem, dzwoniąc do Katolickiego Radia Ciechanów. Nie udało mi się
jednak z Nim porozmawiać, gdyż w tym
czasie był bardzo zajęty swoimi obowiązkami. Zostawiłem jednak numer
telefonu i adres mailowy. Kilka dni później słyszę w słuchawce telefonu
„Szczęść Boże, ksiądz Krzysztof Stępniak...”. Kiedy przedstawiłem Mu swoje zainteresowanie osobą Tadeusza
Żychiewicza, bardzo się ucieszył. Po
kilkuminutowej rozmowie dodał, że w
przyszłości chciałby odwiedzić rodzinną
miejscowość Tadeusza Żychiewicza i
spotkać się z tutejszą społecznością,
przedstawiając jej Jego życie i twórczość. Od księdza Krzysztofa otrzymałem 2 egzemplarze wspomnianej wcześniej publikacji.
Tadeusza Żychiewicza poznajemy
bliżej przez jego rodziców, którzy kilkanaście lat mieszkali w Bratkowicach.
Obydwoje rodzice byli nauczycielami.
Ojciec, Marian Żychiewicz miał korzenie węgierskie, a matka Antonina z
domu Bieniarz była z pochodzenia Ormianką. W latach 1910 -1922 ojciec
Tadeusza był kierownikiem szkoły w
Bratkowicach. Miał uprawnienia do
nauczania języka niemieckiego i ruskiego w szkołach z językiem wykładowym
polskim, ponadto także w zakresie gru-
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py przedmiotów geograficzno-przyrodniczych. Wspomnienia dotyczące rodziców Tadeusza Żychiewicza zamieszczaliśmy w jednym z wydań „Parafianina”,
gdzie przytaczaliśmy wspomnienia śp.
Tomasza Świdra, który tak o nim pisał
w swoim rękopisie: „Kierownikiem szkoły w Bratkowicach został mianowany
Marian Żychiewicz, który jako wzorowy
pedagog zwrócił szczególną uwagę na
organizację szkoły i podniesienie jej poziomu i wyników nauczania. Szczególnie
starania swoje zwrócił kier. Żychiewicz
na umożliwienie wszystkim dzieciom w
Bratkowicach ukończenie szkoły, a tym
samym zlikwidowanie alfabetyzmu we
wszystkich zakątkach i przysiółkach (...).

Tadeusz Żychiewicz – lata 80-te.

Matka Tadeusza miała uprawnienia do
nauki w szkołach z językiem wykładowym polskim i ruskim. Jak pisze dalej
Tomasz Świder: „(...) miałem dziecięcą
uczniowską miłość, uznanie i wdzięczność dla p. nauczycielki Żychiewiczowej.(...)”.
Tadeusz Żychiewicz był ostatnim,
piątym dzieckiem wspomnianych rodziców. Przyszedł na świat 12 stycznia 1922
roku w Bratkowicach. Z pięciorga rodzeństwa Tadeusza dwoje zmarło w
wieku dziecięcym, w tym jedyna siostra.
Rodzina Żychiewiczów musiała często
zmieniać swoje miejsce zamieszkania,
gdyż zawód nauczyciela w tym czasie był
„zawodem wędrownym”. Dlatego w
tym samym roku, w którym się urodził
rodzice musieli opuścić Bratkowice, by
zamieszkać w Przemyślu, a później w
Żółkwi, Złoczowie i Lwowie, gdzie za-

stała ich wojna. W tym czasie Tadeusz
ukończył szkołę powszechną, gimnazjum i szkołę zawodową o specjalności
technik budowy maszyn. Podczas wojny wstąpił w szeregi AK we Lwowie. Był
łącznikiem batalionu „Barwinek”.
Nosił broń. W 1945 roku Żychiewiczowie zostali repatriowani do Gliwic. Tu
pozostali jego rodzice, a on sam wyjechał, by dalej zająć się działalnością AK,
za którą wówczas był poszukiwany
przez UB i NKWD. W 1949 roku znalazł się w Krakowie. Po zdaniu egzaminów wstępnych, rozpoczął studia historii sztuki na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był bardzo dobrym studentem. 5 lat później
uzyskał dyplom i tytuł magistra historii
sztuki. Podczas studiów poznał Teresę
Witkowska, studentkę historii sztuki –
późniejszą żonę.
W 1950 roku Żychiewicz zadebiutował po raz pierwszy na łamach „Tygodnika Powszechnego”, którego redaktorem naczelnym był Jerzy Turowicz, a który tak wspomina ten okres:
„Nie pamiętam dokładnie okoliczności
przyjęcia Żychiewicza do redakcji, ale
rzecz jest prosta; okazało się, że ma dobre pióro, jest bliski nam ideowo(...)”.
Jak pisze ks. Stępniak w swojej książce
„historia pisma będzie od tego momentu historią życia Żychiewicza”. Ten udany debiut ujawnił prawdziwy pisarski
talent Tadeusza. Na początku pisał
krótkie notatki, reportaże, artykuły używając często pseudonimów: Tomasz
Zych i Jan Żmuda. Kiedy stał się pełnoprawnym redaktorem „Tygodnika
Powszechnego” pisał ich coraz więcej.
Były to już eseje i medytacje. W 1961
roku Żychiewicz napisał swoją pierwszą
książkę pt. „Ludzie ziemi nieświętej”.
Był to zbiór dotychczasowych artykułów drukowanych wcześniej w „Tygodniku Powszechnym”. W jednej z kilku
części tej książki autor krytykuje pychę,
zarozumiałość i nadętą religijność.
Uważa, że chrześcijaństwo jest religią
radości, a radość jest celem życia. Ponadto uważa, że każdy człowiek powinien mieć łaskę poczucia humoru. Dlatego pisze: „A najwięcej łaski poczucia
humoru daj, Dobry Boże swoim wiernym
chrześcijanom. Są zbyt poważni i może
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dlatego trudno im pojąć, że grzech pole- zakrętem. Nie przywołuj go – i nie miej
ga na zbyt poważnym traktowaniu rze- żalu, że nie wraca tak, jakbyś pragnął.
czy w swojej istocie niepoważnych (...)”. Rzucaj swój chleb na wody płynące.
W tym samym roku w Tygodniku Prawdziwa gra toczy się za kulisami.
Powszechnym pojawił cykl artykułów Może także za kurtyną twego życia”.
W trakcie pracy w „Tygodniku PoŻychiewicza pt. „Poczta Ojca Malachiasza”. Była to odpowiedź Redakcji Ty- wszechnym” zrodziła się wielka przygodnika na wiele pytań i dylematów jaźń Żychiewicza z ówczesnym arcybimoralnych jakie nadsyłali czytelnicy. skupem krakowskim Karolem Wojtyłą,
Żychiewicz wówczas pisał pod pseudo- późniejszym papieżem Janem Pawłem
nimem „Ojciec Malachiasz”. Tak wspo- II. Oznaką tej przyjaźni były liczne kartmina ten moment ks. Adam Boniecki: ki, listy własnoręcznie podpisane i wy„Do „Ojca Malachiasza” ludzie walili jak syłane przez papieża. Jan Paweł II był
do spowiednika, mistrza i duszpasterza. stałym i gorliwym czytelnikiem książek
Codzienna poczta przynosiła sterty no- Żychiewicza. I tak papież pisze do
wych listów, wiele nabrzmiałych z trud- Żychiewicza w odpowiedzi za publikanymi czy wręcz dramatycznymi proble- cję „Żywotów”: „Bardzo dziękuję za
mami ludzi. Ten zalew trwał do końca, a Malachiasz uginał się pod ciężarem nie tylko ich ilości, ale także
pod ciężarem ich treści (...)”. Trudno się odnieść do całości zagadnień
poruszanych w „Poczcie Ojca Malachiasza”. Jednak dla przykładu
przytoczę treść odpowiedzi Żychiewicza na jedno z pytań: „Strzeżmy
się pogardy dla maluczkich – także i
dla tych, którzy wydają się nam ograniczeni, bo może są w tym tylko prości i szczerzy, i pełni zaufania – jak
drzewo i kwiat, i dziecko? Może prostota i pokora są zdolnością (...)”.
Kolejno pojawiały się nowe
dzieła autora takie jak: Stare Przymierze, Cnoty i niecnoty, Droga
Krzyżowa, Żywoty i wiele innych.
Żychiewicz był orędownikiem rodziny i zdecydowanym przeciwnikiem aborcji, o której tak mówił:
„Zabijać nie należy. To jest oczywiste i nikt przytomny nie zamierza głosować, czy to jest dobre czy złe. (...)
Chrześcijanie powinni pamiętać, że
Dekalog jest zbiorem wskazań moralnych – jak powinno być – a nie
skrótem kodeksu karnego (...)”. Świadectwo szkolne z 1935 roku.
Żychiewicz często powtarzał, że
każdy z nas powinien na co dzień
okazywać dobro drugiemu człowieko- „Żywoty”. Melduję, także, że przeczytawi i w żadnym wypadku nie powinien łem od deski do deski, a niektóre żywoty
się spodziewać za nie wdzięczności. już po raz drugi (...). Ostatni list Papież
Podkreślał, że to okazane dobro kiedyś napisał do Żychiewicza, kiedy wyszedł
zaowocuje, jednak nie wiadomo kiedy z kliniki po zamachu na jego życie. Było
i gdzie. Tak pisał rozważając wersy z to w 1994 roku, kiedy Tadeusz ŻychieKsięgi Koheleta dotyczącej czynienia wicz był już ciężko chory. W liście tym
dobra: „Jest takie powiedzenie, (...). Rzu- papież pisał; „(...) Systematycznie publicaj swój chleb na wody płynące. Nie kowane artykuły w Tygodniku Powszechmartw się, jeśli płynie nie tam, gdzie za- nym, świadczą o tym, że Pan Tadeusz nie
mierzałeś go skierować. Nie wołaj poli- poddaje się chorobie. Ponieważ jednak
cji, jeśli wyłowi go ktoś, dla kogo nie był jest chory, więc pozostaje nam tylko zaprzeznaczony; bo może właśnie jemu był wierzyć Go stale Tej Matce, którą wzypotrzebny. A przede wszystkim nie gryź wamy jako „Uzdrowienie chorych”. Ja
się, jeśli ci zginie z oczu za najbliższym sam wyszedłem już z kliniki i stopniowo
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wracam do formy. Jeszcze raz bardzo
dziękuję za pamięć i polecam Państwo i
Rodzinę Bożej Opatrzności”.
W 1992 roku Żychiewicz odszedł z
Tygodnika Powszechnego, jednak kontaktu nie zerwał. Pomimo postępującej
choroby płuc dalej kontynuował swoją
twórczość w swoim mieszkaniu. Teksty
dyktował żonie, a ona z kolei przekazywała je do redakcji Tygodnika. Ostatnie chwile życia spędzał co raz to w
domu, to w szpitalu. Zmarł 11 listopada 1994 roku. Został pochowany w
Opactwie Ojców Benedyktynów w Tyńcu. Na pogrzebie został odczytany telegram kondolencyjny Ojca Świętego
Jana Pawła, w którym papież pisał m.in.
„Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do wieczności śp. Tadeusz
Żychiewicz. Znałem go osobiście z
czasów mego pasterzowania w Kościele Krakowskim. Szeroko znany i
zasłużony pisarz i publicysta katolicki. Swoje umiejętności pisarskie
oddał w szczególny sposób na służbę wiary szukającej zrozumienia,
zwłaszcza w czasach, gdy w Polsce
była ona programowo zwalczana.
Pamiętamy go najpierw jako autora
„Poczty Malachiasza”, gdzie w sposób jasny i kompetentny wyjaśniał
czytelnikom zawiłe nieraz kwestie
teologiczne; potniej jako autora medytacji biblijnych, umiejącego wydobyć z tekstów Pisma Św. Wiele nowych znaczeń; i wreszcie jako eseistę, który w swojej twórczości – rzecz
znamienna – często sięgał do tematów hagiograficznych. Swym pisarstwem zmuszał do refleksji i do stawiania sobie pytań. Dzisiaj żegnamy
go w duchu wiary w prawdę o zmartwychwstanie (...)”
Tadeusz Żychiewicz był niewątpliwie wybitnym publicystą i pisarzem katolickim. Fascynowała go
świętość i życie wewnętrzne człowieka, a ponadto piękno sztuki. Był
to „człowiek” Kościoła. Mamy więc
powód do dumy, że przyszedł na świat
na tej bratkowickiej ziemi. Wszystkich
zainteresowanych życiem i twórczością
Żychiewicza odsyłam do wspomnianej
już publikacji ks. dr Krzysztofa Stępniaka „W poszukiwaniu Kościoła idealnego Życie i dzieło Tadeusza Zychiewicza”. Pragnę gorąco podziękować ks. dr
Krzysztofowi Stępniakowi za udostępnienie i wykorzystanie materiałów z
powyższej publikacji. Mam nadzieje, że
w niedługim czasie będziemy gościć ks.
Krzysztofa w Bratkowicach.
Dariusz Jamuła
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Krzy¿ na
Zapolu
Wydarzenia listopadowej nocy 2007
roku związane z ustawionym na Zapolu krzyżem, stały się okazją do przypomnienia jego historii. Historii znaku
naszej wiary od ponad 2000 lat. Świadek Ten wpisał się trwale w pejzaż Bratkowic, a szczególnie tym, którzy podróżują z Bratkowic w kierunku Trzciany. Usytuowany po prawej stronie drogi na Zapolskim wzgórzu wita wszystkich przyjeżdżających i żegna wyjeżdżających z Bratkowic. Od ponad 60 lat
otoczony troską szczególnie przez
mieszkańców Zapola i Dąbrów, którzy
się nim opiekują w podzięce za łaski.
Rankiem 6 listopada 2007 roku przejeżdżający nie ujrzeli krzyża. W wyniku wypadku samochodowego uległ on
zniszczeniu. Jego chwilowy brak spowodował zainteresowanie jego historią. Z
informacji uzyskanej od pani Marii
Grędysy z Piasków wynikało, że żyje
jeszcze osoba, która pamięta genezę
jego powstania. Okazała się nią pani
Stefania Iwaszek zamieszkująca na
Zastawiu, która przekazała nam poniższe informacje. Otóż pierwszy krzyż w
tym miejscu został wykonany przez

ówczesnego stolarza Stanisława Hadysia. Poświęcił go uroczyście, w okresie
tzw. Dni Krzyżowych w 1937 roku
pierwszy proboszcz powstałej w 1934
roku Parafii Bratkowice – ksiądz Julian
Bąk. Krzyż został postawiony z intencji
i na parceli Jana Zająca z Przywarów –
ówczesnego sołtysa Bratkowic. Drzewo
dębu, z którego został wykonany krzyż

Odnowiony krzyż.

Fot. T. Pięta

zostało wycięte z placu rodzinnego pani
Stefanii Iwaszek. W wykonaniu i postawieniu krzyża pomagali – Jan Zając,
Tomasz i Franciszek Lis z Klepaka oraz

Kazimierz Pięta również z Klepaka.
Przetrwał bez szwanku okres II wojny
światowej i był miejscem modlitwy i
procesji w różnych intencjach. Wytrwał
do 1976 roku, kiedy zaszła potrzeba
jego odnowienia.
Inicjatorem wykonania i postawienia
w tym samym miejscu nowego krzyża był
Stanisław Jucha – nieżyjący już brat pani
Iwaszek, a zarazem Ojciec pani Marii
Grędysy. Były to czasy bardzo trudne dla
Kościoła. Krzyże usuwano ze szkół,
urzędów, szpitali. Zakazywano i karano
za otwarte przyznawanie się do symboli
wiary. Dzięki stanowczości i odwadze
Stanisława Juchy, Stanisława Iwaszka,
Józefa Grędysy, Kazimierza Kowala
oraz wykonawcy krzyża stolarza Józefa
Kwoki, postawiono w sierpniową noc
1976 roku nowy, dębowy krzyż. W latach późniejszych pole na którym stał
krzyż zakupili Maria i Zygmunt Przywarowie, którzy przy pomocy mieszkańców Zapola i Dąbrów przejęli nad nim
opiekę. Przetrwał 31 lat na zapolskim
wzgórzu. Po chwilowej nieobecności
spowodowanej zniszczeniem podczas
wypadku, wiosną 2008 roku powrócił na
to samo miejsce jako III z kolei. Został
poświęcony w czasie procesji majowej
2008 roku przez proboszcza parafii Bratkowice ks. Józefa Książka przy licznym
udziale parafian. Znów stoi na straży
Bratkowickiej Ziemi.
Maria Grędysa, Tadeusz Pięta

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w roku 2008 obchodziły następujące pary:

Janina i Stanisław Juchowie (Cieniaki)
Zofia i Mieczysław Kędziorowie (Czekaj)
Emilia i Henryk Lewiccy (Koniec)
Emilia i Mieczysław Lewiccy ( Zapole)
Helena i Tadeusz Rogalowie (Sitkówka)
Anna i Jan Trzeciakowie (Przywary)
Maria i Łukasz Wąsikowie (Cieniaki)

Janina i Stanisław Juchowie.

WSZYSTKIM DROGIM JUBILATOM SERDECZNE GRATULACJE
ORAZ ŻYCZENIA WIELU JESZCZE LAT W DOBRYM ZDROWIU
SKŁADA TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ
I REDAKCJA KWARTALNIKA „ZIEMIA BRATKOWICKA”
Obok zamieszczamy zdjęcia, które udostępniły nam dwie, z wyżej wymienionych par.

Anna i Jan Trzeciakowie.

Fot. A. Bednarz
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Ci¹gle ¿ywy w naszej pamiêci i sercach

Relacja z obchodów II rocznicy nadania Imienia
Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach
Urodził się 88 lat temu, by zmienić
świat. Zmieniał ten świat przez całe
swoje życie, najpierw jako ksiądz, potem biskup a przez ostatnie 25 lat jako
papież Jan Paweł II. Swoim pięknym
życiem dając świadectwo głębokiej wiary i bezgranicznego zawierzenia Jezusowi i Jego Matce zasłużył sobie na określenie
przez miliony wiernych jako
Jan Paweł II Wielki. Wszyscy
czekamy i bardzo chcemy, aby
jak najszybciej został kanonizowany, chociaż rozumiemy,
że procedura prawna musi być
zachowana. Nikt z nas wierzących nie ma wątpliwości, że jest
Święty, tak jak tłumy na Placu
Świętego Piotra w czasie Jego
pogrzebu, które wołały Santo
Subito!
My dorośli pamiętamy dobrze Ojca
Świętego, chociaż od Jego śmierci minęły już trzy lata. Wszystko, co robił,
każdy Jego gest, to co mówił i pisał
przeniknięte było świętością. Wszystko
w Nim miało wymiar świętości. Jego
spokój, dobroć, mądrość, Jego podejście do ludzi, do każdego kto miał szczęście znaleźć się blisko Niego. Po Jego
odejściu został wielki smutek, jakby
bolesna rana w sercu po odejściu kogoś
bardzo bliskiego. Gdy już obeschły łzy
cała społeczność szkolna – uczniowie,
grono pedagogiczne, rodzice postanowili godnie upamiętnić imię Jana Pawła II nadając je naszej szkole w dniu 18
maja 2006 roku. Od tamtego dnia minęły już dwa lata.
Obowiązkiem nas dorosłych – rodziców, nauczycieli jest przekazywanie
swojej wiedzy dzieciom o największym
z Polaków, ponieważ mieliśmy szczęście
żyć w czasie Jego pontyfikatu. Starajmy się również, aby nie była to jedna z
kolejnych postaci w książkach historii,
o której tylko będą się uczyć nasze dzieci.
Corocznie dzień 18 maja, który jest
dniem urodzin Ojca Świętego to również święto Szkoły Podstawowej nr 2 –
Dzień Patrona. Dzień urodzin Karola
Wojtyły wypadł w roku bieżącym w nie-

dzielę, dlatego też z naszej szkoły pojechała pod opieką pani dyrektor Barbary Wasilewskiej-Naróg delegacja
uczniów ze sztandarem szkoły, by wziąć
udział tak jak w roku ubiegłym we Mszy
świętej w Kościele Świętego Krzyża.
Poczet sztandarowy SP nr 2 w kościele.

Msza została odprawiona przez ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II.
Uczniowie wzięli też udział w degustacji największej papieskiej kremówki
przygotowanej przez rzeszowskich cukierników (80 m – 8000 porcji).
Rocznicowa uroczystość odbyła się
19 maja w poniedziałek o godzinie 9.00.

świętą w intencji zebranych odprawił
oraz homilię wygłosił ksiądz proboszcz
Józef Książek, w której przybliżył dzieciom postać Jana Pawła II. Po mszy
świętej w kościele odbyła się uroczysta
akademia poświęcona patronowi naszej
szkoły. W akademii brali udział uczniowie klas II – VI, a przygotowały ją panie Bogumiła Majka i Elżbieta Borciuch.
W ciszy kościelnych murów pośród
wzruszających wierszy o życiu, nauczaniu i pielgrzymowaniu Jana Pawła II
zebrani mogli wysłuchać pieśni „Barka” i „Abba Ojcze” w wykonaniu zespołu grającego na fletach. Wzruszył
również swoim śpiewem uczeń klasy VI
– Piotr Grędysa wykonując po mistrzowsku pieśń „Księga się zamyka”
oraz „Subito Santo” wraz z chórem.
Na zakończenie uroczystości rocznicowych głos zabrała pani dyrektor
dziękując dzieciom i młodzieży oraz ich
opiekunom za trud włożony w przygotowanie akademii. Pani dyrektor zaznaczyła, że nasza szkoła jest dumna z tego,
iż należymy do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II i mamy
tak wspaniałego patrona, który czuwa

Występ dzieci i młodzież z SP nr 2.

W kościele parafialnym zebrali się
wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz chętni rodzice. Mszę

z nieba nad wszystkimi uczącymi się i
pracującymi w niej.
Władysława Jucha

Powyżej zamieszczamy fotografię z lat 60-tych przedstawiającą naszych rodziców, dziadków, pradziadków, którzy pomimo trudu życia nie szczędzili sił wyruszając na pielgrzymi szlak. Zdjęcia otrzymaliśmy z prywatnych zbiorów pani Teresy Cisło z Piasków.

„Pielgrzymka do Leżajska”
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od takim właśnie hasłem, tradycyjnie, bo już po raz szósty, w
Uroczystość Bożego Ciała, odbył
się w Rzeszowie na oś. Baranówka koncert piosenki religijnej. Jego inicjatorem
jest perkusista Jan Budziaszek, kiedyś
członek zespołu „Skaldowie”. Koncert
przygotowują i prowadzą między innymi znani artyści tacy jak: Robert Cudzich, Joachim Mencel, Marcin Pospieszalski, Lidka Pospieszalska,
Viola Brzezińska, Basia Włodarska, Tamara Przybysz, Małgorzata
Komorowska, a także muzycy Filharmonii Rzeszowskiej, Szkół Muzycznych w Rzeszowie oraz chór
młodzieżowy. Główni organizatorzy koncertu to: ks. Andrzej Cypryś, ks. Mariusz Mik, jak również:
Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej, Duszpasterstwo
Akademickie WSIiZ w Rzeszowie,
Katolickie i Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.
Koncert, to wydarzenie, które
każdego roku gromadzi wspólnotę kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy ludzi
z całego Podkarpacia, Polski, a także z
poza granic naszego kraju, po to, aby
wspólnym śpiewem-modlitwą wielbić
Boga. Cieszy to i jednocześnie wzrusza,
bo śpiewając człowiek modli się dwa
razy. Również w tym roku organizatorzy koncertu jak i uczestnicy nie zawiedli. 22 maja br., pomimo ulewnego deszczu, który padał od rana do wieczora,
na koncert przybyło kilka tysięcy osób
w różnym wieku, by w ten sposób dać
świadectwo wiary.
Pisząc o koncercie, warto nadmienić,
że przygotowania rozpoczęły się już kilka tygodni wcześniej. 28 kwietnia w poniedziałek o godz. 19 w Domu Kateche-
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tycznym przy Kościele Matki Bożej Saletyńskiej, odbyło się wstępne przesłuchanie osób pragnących śpiewać w chórze, a zaraz potem rozpoczęły się pierwsze próby w głosach. Nie można tu nie
wspomnieć o ks. Tadeuszu Mierzwie –
dyrygencie z Sandomierza, pod którego
czujnym okiem odbyło się przesłuchanie, a następnie kolejne próby.

Jednego Serca
Jednego Ducha

Nadszedł dzień koncertu. Byliśmy
dumni z faktu, iż na scenie mamy reprezentantkę Bratkowic. Jedną ze 140-tu
osób śpiewających w wielkim chórze, u
boku wspaniałych, wyżej wymienionych
artystów była nasza parafianka Anna
Przywara z Klepaka. Ania podzieliła się
z nami swoimi refleksjami i wrażeniami, które zamieszczamy poniżej.
Do udziału w koncercie namówiła
mnie koleżanka z pracy, która w latach
ubiegłych w nim uczestniczyła. Po wstępnych przesłuchaniach zostałam zakwalifikowana najpierw do udziału w próbach,
a później w samym koncercie.
Biorąc pod uwagę fakt, że od rana w
Boże Ciało padał deszcz, i nic nie zapowiadało słonecznej pogody, można było

powątpiewać, czy ten koncert będzie można nazwać udanym. Czy w taki deszczowy, pochmurny dzień ktokolwiek opuści
swój ciepły, suchy dom, by przyjść i moknąć na scenie lub pod sceną.
W efekcie okazało się, że był to jeden z
najlepszych koncertów jaki został zagrany i zaśpiewany. To nie byli artyści na scenie i publiczność, to była jedna wielka
wspólnota, która poprzez śpiew dała
swoje świadectwo wiary w Boga
Żywego, ukrytego pod postaciami
chleba i wina.
Było mokro i chłodno przed sceną
i na scenie, ale atmosfera na koncercie była naprawdę gorąca. Uśmiech
na twarzach, śpiew prosto z serca,
taki zwyczajny, a jednocześnie wyjątkowy. Nie było ani nudno, ani smutno. Było pięknie! Nawet ten ciągle
padający deszcz miał swój urok i
moc.
Piosenką, której fragment przytoczę, a która w jakiś sposób do mnie
wraca i wzrusza mnie jest:
„Przed tronem Twym stoimy,
Wpatrzeni w Twej miłości blask.
Do Ciebie Panie podobni,
Stajemy się widząc Twą twarz.
Chwała Twa wypełnia nas,
Obecności Twojej blask
Gdy wielbimy Ciebie wiem,
Jesteś tu”.
Uważam, że jeśli ktoś lubi śpiewać a
nawet tańczyć, i chce w ten sposób odświeżyć swoją relację z Bogiem, nabrać
nowych sił do życia, to uczestnictwo w takim wydarzeniu jakim jest koncert Jednego Serca Jednego Ducha, to strzał w dziesiątkę. Mówię to z własnego doświadczenia. Ten Koncert na długo pozostanie w
mojej pamięci...
Redakcja

Szk
o³a otwiera swoje drzwi dla rodziców
Szko³a
Polska szkoła ulega ciągłym zmianom. Jest to proces nieunikniony, ponieważ zmieniają się czasy, realia i warunki życia. Zmieniają się programy
nauczania dla poszczególnych etapów
kształcenia oraz wymagania stawiane
uczniowi. Inaczej wyglądało nauczanie,
wychowanie, funkcjonowanie szkoły
naszych rodziców, nas samych, a inaczej wygląda szkoła obecna. Coraz
większy udział w wychowaniu, kształceniu młodych oraz życiu szkoły chcą i
mają rodzice. Wychodząc naprzeciw
temu zapotrzebowaniu Szkoła Podsta-

wowa Nr 2 w Bratkowicach zorganizowała I Dzień Otwarty 26 kwietnia 2008
r. Data nie była przypadkowa, ponieważ aby umożliwić przybycie jak największej liczbie rodziców wybrana została sobota, jako dzień wolny od pracy. Imienne zaproszenia otrzymali rodzice i dzieci, które po raz pierwszy zawitają do naszej szkoły 1 września 2008,
czyli dzieci pięcio- i sześcioletnie. Aby
zapewnić przybyłym rodzicom wybór
ciekawych dla nich zajęć, zostały one
tak ułożone, aby niektóre z nich odbywały się równolegle. Oszczędziło to ro-

dzicom zbędnego czekania, gdyż zainteresowanie rozłożyło się w zależności
od tego w jakim wieku były dzieci.
Uroczystego otwarcia Dnia Otwartego dokonała pani dyrektor Barbara
Wasilewska-Naróg witając wszystkich
zebranych, a szczególnie serdecznie
przybyłych do naszej szkoły po raz
pierwszy dzieci i ich rodziców. Po podaniu szczegółowego programu zebrani wysłuchali koncertu zespołu instrumentalnego, który z uczniami przygo(ciąg dalszy na str. 26)
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pod kierunkiem pani Ireny Bąk i Małgorzaty Król.
towała pani Elżbieta Borciuch. Po zaOprócz lekcji w klasach, na korytakończeniu występu rodzice udali się na
rzu odbywały się rozgrywki tenisowe, w
zajęcia otwarte do poszczególnych klas
których brali udział uczniowie klasy VI,
według zainteresowań. Równorodzice i nauczyciele.
legle odbywały się cztery formy
Na zakończenie na sali gimzajęć.
nastycznej odbył się mecz piłki
W sali gimnastycznej pani
siatkowej w wykonaniu drużyn:
Elżbieta Młynarczyk prowadzinauczycieli i rodziców oraz
ła gimnastykę korekcyjną dla
uczniów. Oprócz uczestnictwa w
uczniów klasy III. W sali Odlekcjach i zajęciach mamy otwodziału Przedszkolnego trwały
rzyły na stołówce cukierenkę z
zajęcia dla dzieci 5- i 6-letnich,
własnymi wypiekami. Wszyscy
na które przybyły wraz ze swochętnie częstowali się pysznym
imi mamami wszystkie dzieci,
ciastem, kawą i herbatą. Podczas
które będą od 1 września
trwania w/w zajęć pani Aneta
uczęszczały do szkoły. Zajęcie
Bąk, studentka Wydziału Artyprzygotowała i przeprowadziła
stycznego Uniwersytetu Rzepani Władysława Jucha. Przyszowskiego dokonywała charakszli uczniowie przed powrotem
teryzacji twarzy wszystkim chętdo domu otrzymali z rąk pani Uczniowie i rodzice biorą udział w zajęciach szkolnych.
nym dzieciom, upiększając je
Fot. A. Bednarz różnymi, magicznymi motywami
dyrektor drobne upominki,
Pracę najmłodszych uczniów z
m.in. roślinnymi.
komputerem w pracowni informatycz- dialną pt. „Spacerkiem po Rzeszowie”
Taka forma spędzania wolnej sobonej przeprowadziła pani Katarzyna zaprezentowała z klasą VI pani Kata- ty pomogła w przedstawieniu zaintereCiołko.
rzyna Ciołko.
sowanym rodzicom szerokiej oferty
Rodzice starszych dzieci mogli
Ostatnim zajęciem, które zgroma- edukacyjnej szkoły oraz przyczyniła się
wziąć udział w lekcji języka polskiego dziło rodziców i najmłodszych było do jeszcze głębszej integracji szkoły ze
w klasie IV, którą przygotowała i prze- przedstawienie „Jaś i Małgosia” przy- środowiskiem lokalnym.
prowadziła pani Bogumiła Majka. Po gotowane przez dzieci z klasy II i III
Władysława Jucha
(ciąg dalszy ze str. 25)

zakończeniu pierwszej serii zajęć około godziny dziesiątej rozpoczęła się druga tura zajęć. Zajęcia gimnastyczne z
klasą V opracowała i przeprowadziła
pani Agata Cach. Prezentacje multime-

GITARA – PASJA PONADCZASOWA
Mój artykuł tak jak sama nazwa
wskazuje będzie poświęcony muzyce, a
dokładniej grze na gitarze. Instrumenty podobne do dzisiejszych gitar były
znane od ponad 5000 lat. Prawdopodobnie gitara wywodzi się z instrumentu cithara, używanego w starożytnych
Indiach i Azji Środkowej. Każdy z nas
zapewne zna wielu gitarzystów takich
jak: Jimi Hendrix, Zakk Wilde, Santana, Leszek Cichoński, Elvis Presley.
Pozwolę sobie nawiązać do jednego z nich, czyli do Jimi«ego Hendrixa.
Wypracował on szereg unikalnych, nieznanych wcześniej technik gry na gitarze elektrycznej. Jego muzyka jest zlepkiem kilku gatunków, które zawierają
kilka elementów bluesa, rocka i innych
gatunków pokrewnych.
Od 2003 roku, wymyślono tzw. Gitarowy Rekord Guinnesa, którego celem jest zebranie jak największej liczby gitarzystów i wspólne wykonanie
utworu Jimi«ego Hendrixa – „Hey
Joe”. 1 maja 2008 r. na wrocławskim

rynku został ustanowiony kolejny Gitarowy Rekord Świata przez 1951 gitarzystów. Byli wśród nich: Jan Borysewicz, Leszek Cichoński, Krzysztof Jaworski, Mietek Jurecki, Zbyszek Krebs,
Wojciech Pilichowski, Marek Raduli,
Sebastian Riedel, Ryszard Sygitowicz,
Elżbieta Kozik
podczas występu.

Carlos Johnson (USA), AG Weiberger
(ROM) oraz wielu wybitnych polskich
i zagranicznych gitarzystów. Zarażona
pasją gry na gitarze byłam tam i ja.
Gitara jest dość specyficznym instrumentem. Można grać na niej i jed-

nocześnie śpiewać. Nauka gry jest dość
szerokim działem, dlatego można ją
trenować samemu w domu jak również
np. u prywatnego nauczyciela, bądź w
jakiejś szkole muzycznej.
W GCK w Trzcianie odbywają się
zajęcia gry na gitarze. W Rzeszowie natomiast jest wiele szkół muzycznych np.
niepubliczne: „Triola”- szkoła prowadzona przez muzyków z zespołu Monstrum, Casio, Yamaha, zaś publiczne to:
Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. M. Karłowicza.
Chciałabym zachęcić młodych ludzi
nie tylko do słuchania muzyki, ale i do
jej tworzenia. Pozwolę sobie przytoczyć
cytat Curta Cobaina „Muzyka punk jest
wolna, każde zagranie na gitarze, inny
chwyt... to kolejna odmiana”. W pełni
zgadzam się z tymi słowami. Jeśli macie wolny czas, nie traćcie go, sięgnijcie po gitarę. Twórzcie, to co wpada
wam w ucho i sprawia radość.
Elżbieta Kozik
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PIKNIK RODZINNY
15 czerwca przy Szkole
Podstawowej Nr 3 odbył się IV
Piknik Rodzinny. Organizacją
i przygotowaniem imprezy
zajmowali się nauczyciele,
pracownicy szkoły, uczniowie
i rodzice.
Pracy przygotowawczej było wiele:
przygotowanie programu, zaopatrzenie
bufetu, zgromadzenie fantów, pieczenie ciasta, gotowanie bigosu, przygotowanie galaretek, kiełbasek, zwożenie i
ustawianie sprzętu, wykonanie dekoracji.

– dla ojców bicie piany i obieranie ziemniaków na czas,
– dla mam wbijanie gwoździ w deskę i
przeciąganie liny.
Konkurencjom tym towarzyszyły
salwy śmiechu zgromadzonej publiczności. Oczywiście dla zwycięzców nie
zabrakło nagród. Rywalizowały ze sobą
także dzieci w wyścigach rzędów, wyścigach z piłeczką pingpongową, skokach w workach. Rodzice głośno dopingowali swoje pociechy. Do konkursów
zaprosiliśmy też całe rodziny, które starały się sprostać konkurencjom.
Na naszej uroczystości gościliśmy
zespół ludowy „Pułanie” z Trzciany,
który zaprezentował tańce i przyśpiewki

Fot. J. Gaweł
Piknik rozpoczął się o godz. 15.00
programem artystycznym przygotowanym przez wychowanków naszej szkoły. Na program złożyły się piosenki,
wiersze, tańce, inscenizacje w całości
dedykowane rodzicom, którzy nagrodzili brawami małych aktorów.
Dzieci z niecierpliwością oczekiwały loterii fantowej. Każdy los wygrywał,
a pod koniec imprezy zostały rozlosowane dodatkowe nagrody. Losy sprzedały się bardzo szybko, dzieci i ich rodzice cieszyli się wspólnie z wygranej.
W bufecie piknikowym, prowadzonym przez rodziców, można było kupić
herbatę, kawę, pyszne ciasta, bigos oraz
kiełbaski z rożna. Wszystkim bardzo
smakował bigos i gorące kiełbaski.
Dla rodziców naszych dzieci przygotowaliśmy wesołe konkursy:

ludowe. Publiczność dziękowała za występ gromkimi brawami. Gościnnie wystąpiła też grupa taneczna „Koloret” z
Bratkowic prowadzona przez Panią
Ewę Chmaj.
Pod koniec imprezy odbyła się aukcja, którą poprowadził dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Trzcianie Pan
Adam Majka. Przedmiotem aukcji były
piękne obrazy podarowane przez rodziców naszych uczniów.
Atrakcją pikniku, oprócz loterii fantowej, były zjeżdżalnia, trampolina, quady, które cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci ale i
wśród dorosłych. Aplauz wśród dzieci
wzbudził wóz strażacki, który przyjechał
na piknik. Mogły one usiąść za kierownicą, obserwować gaszenie pożaru „na
niby”.

Impreza bardzo się udała. Dopisała nam pogoda, wprawdzie nie świeciło
słońce, ale nie było też deszczu. Piknik
Rodzinny udało się zorganizować dzięki sponsorom i ludziom, którzy okazali
nam ofiarność i wiele życzliwości.
Maria Gawron

Sponsorzy naszej imprezy:
1. Hurtownia zabawek „MISIEK
w Rzeszowie”.
2. Przedsiębiorstwo informatyki
ETOB-RES w Rzeszowie.
3. Szkółka roślin ozdobnych ZIELONA DOLINA, Ewa i Zbigniew Jaworscy, Miłocin.
4. Hurtownia „SOFT”.
5. „HURT-PAPIER” Ryszard Cebula, Rzeszów.
6. Hurtownia szkła i porcelany
HELIOS w Rzeszowie.
7. Firma handlowa MIRPOL –
Edward Dudzik, Rzeszów.
8. Kino „ZORZA”.
9. Kino „HELIOS”.
10. Pan Józef Orzech z Bratkowic.
11. Pan Tadeusz Kozubal z Mrowli.
12. Pan Maciej Kłos z Otoki.
13. Pan Zbigniew Lis z Mrowli.
14. Pani Maria Cioch z Bratkowic.
15. Pan Tadeusz Lis z Bratkowic.
16. DEXPOL – Hurtownia artykułów chińskich, Arkadiusz Mazurkiewicz, Miłocin.
17. Firma SALACH – Pan Piotr Salach z Bratkowic.
18. Firma Koral z Rzeszowa.
19. Piekarnia w Trzcianie – Pan
Grzegorz Bednarz.
20. ELITEX – hurtownia pościeli w
Miłocinie.
21. Sklep CENTRUM w Bratkowicach.
22. Pan Bernard Dworak, Nadleśnictwo Głogów.
23. Centrum Zaopatrzenia Szkół i
Biur CEZAS w Rzeszowie.

Wszechstronnej pomocy w przygotowaniu imprezy udzielił nam Pan
Adam Majka – dyrektor Gminnego
Centrum Kultury w Trzcianie. Wszystkim w/w instytucjom i osobom prywatnym oraz Straży Pożarnej z Bratkowic,
zespołowi „Pułanie”, zespołowi „Koloret” serdecznie dziękujemy.
Janina Gaweł
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Nie chcą odejść
lecz czają się jak wąż.

Zachęcamy do zamieszczania na
łamach Ziemii Bratkowickiej rodzimej
twórczości poetyckiej autorów i poetów
wywodzących się z Bratkowic. W tym
wydaniu przedstawiamy wybrane wiersze młodej dziewczyny z Bratkowic, która chcąc na ówczesny czas zachować
anonimowość podpisuje swoje wiersze
pseudonimem literackim „M”. Nadmieniamy tylko, że jest to tegoroczna
maturzystka. Pragniemy zaznaczyć, że
wybraliśmy kilka wierszy z wielu przez
nią napisanych.
Autorka wierszem „Okno” rozpoczyna wędrówkę spoglądając przez
okno swego pokoju. Przygląda się ptakom, słucha wiatru, podziwia wypełniające wnętrze pokoju promienie słoneczne. Jest pięknie, cudownie, bajecznie.
Czeka na moment, gdy wszystko trwać
będzie wiecznie.
W „Nieznanych marzeniach” podąża tam, gdzie marzenia nie giną w zapomnieniu. Pisze o domu, trudnych
wyborach życiowych, udrękach. Wierzy
i czeka na moment spełnienia marzeń i
snów. Nie jest to jednak proste. W wierszu „Myśli” chce się uwolnić od myśli
będących udręką, zmartwieniem. Ubolewa, że ludzie nic nie wiedzą o problemach innych ludzi, a może nie chcą wiedzieć, uśmiechają się robiąc dobrą minę
do złej gry. Zwycięża jednak optymizm
autorki-odsyła je w zapomnienie.
Gdy ma to już za sobą dostrzega
otaczającą przyrodę. W wierszu „Bez”
przedstawia jego krótkie trwanie. Wyrwany od korzenia, rozrzucony po łące,
nie znany nikomu. Ale nie dla autorki
wiersza. Dostrzega w jego kruchości
marzenie o czymś pięknym. Mimo, iż
niewiele pomóc mu może, to razem z
nim złamie smutek i trwogę jego przemijania. Choć na chwilę nie będzie sam
a potem zginie, zwiędnie...
Kończy autorka swoją wędrówkę w
wierszu „Dzień i noc”. Ludzie i zwierzęta zapadają w sen, ale wszystko obudzi się rankiem o świcie. Kończy swój
wiersz przepięknym stwierdzeniem
przepojonym nadzieją:
I tak ze sobą się łączą
Noc i dzień nad ranem o świcie.
Jedno odchodzi w dal
A drugie zaczyna życie
Redakcja

„Okno”
Przez okno spoglądam,
Patrzę...
Ptakom się przyglądam
Jak pięknie ruszają skrzydłami,
Jakby uczyły się latać,
A jednak nie muszą.
Bo gdy raz się poruszą,
bo to jest ich sztuka.
Nikt ich nie oszuka
Nie złapią ich w pułapkę
Nie zamkną ich w klatce
Nie odbiorą matce...
Znów przez okno wyglądam
Słucham wiatr, oglądam
Szumi on aksamitnie
Wiatr jak kwiat kwitnie
Coraz mocniej wieje
Porusza kwiaty i knieje.
A one jak wytworna dama
Z gracją poruszają się od samego rana.
Przez okno mego pokoju
Wpadają promienie słońca.
Oświetlają wnętrze, dostarczają gorąca.
W pokoju jest nastrojowo
Pięknie, cudownie, bajecznie.
I czekam aż nadejdzie ten moment
Gdy wszystko będzie trwać wiecznie.
„Nieznane marzenia”
Podążam myślami tam,
Gdzie kierują się moje marzenia
Moje marzenia pozbawione zapomnienia.
Bo ja ciągle śnię i marzę
Słucham tego, co mi dusza każe.
Dotychczas nie zawiodła
Wręcz przeciwnie – pomogła.
Pomogła w krytycznych momentach
Trudnych wyborach, udrękach.
Marzę teraz o domu,
Który nieznany nikomu
Żyje w moich marzeniach.
Codziennie nowe przedmioty dostaję
Za obraz piękniejszy uznaję
I czekam na moment
Gdy spełnią się o
Nim me sny.
Są wokół mnie
Otaczają wciąż

„Myśli”

Nie chcą uciec,
Nigdzie się nie spieszą,
Dla nich mój problem
Jest błahą rzeczą.
A ja już nie mogę,
Ja już nie wytrzymam,
przeżywam trwogę,
z ludźmi się mijam.
A oni nic nie wiedza
Na ławeczkach siedzą
I uśmiechają się,
A ja modlę się
Aby me zmartwienie
Odeszło w zapomnienie.
„Bez”
Zdruzgotany
w morzu łez zapłakany
purpurowy bez.
oderwany od korzenia
od swojego mienia.
Rozrzucony po łące lub
zanurzony w wodzie w domu
Nie znany nikomu...
Kto nie patrzy w głębię
Ja w jego myśli dosięgnę.
Spojrzę w jego marzenia
o domu, o słońcu promieniach.
Niewiele mu pomogę
Lecz razem złamiemy
Smutek, jego trwogę.
Polepszy się jego stan
do ostatnich dni nie będzie sam,
a potem... zginie... zwiędnie.
„Noc i dzień”
I zabłysnęła noc
Zasnęły wszystkie zwierzęta
Ludzie gaszą już światła
Mała kawiarnia zamknięta
I śpią ludzie w swych łóżkach
Wiewiórka w dziupli ma łoże
Pies w budzie, kot w domu
A bezdomni na dworze.
I nastaje dzień
Ludzie idą do pracy
Zwierzęta biegną polować
Piosenkarz szuka słuchaczy.
I tak ze sobą się łączą
Noc i dzień nad ranem o świcie
Jedno odchodzi w dal
A drugie zaczyna życie.
Autor wierszy: „M”
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31 maja 2008 r. o godzinie 11.30 w kościele parafialnym
w Bratkowicach mszą św. celebrowaną przez księdza proboszcza Józefa Książka rozpoczęły się uroczystości jubileuszu 20 rocznicy powstania firmy RESTOL. Następnie zaproszeni goście, współwłaściciele firmy Zygmunt Radek i
Wiesław Kasprzyk oraz pracownicy udali się autokarami do
ośrodka „Leśna Wola” w Głogowie.

Bratkowicach, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w
Bratkowicach, a także dyrektorzy banków i firmy prawniczej obsługujących firmę RESTOL, prezes Izby Przemsłowo Handlowej, prezes firmy Integral Rzeszów w swoich wystąpieniach składali na ręce prezesa Trzeciaka gratulacje oraz
okolicznościowe dyplomy i upominki.
Od godziny 15.00 rozpoczęła się uroczystym obiadem
część rozrywkowa imprezy przy udziale zespołu muzycznego. W trakcie tej części rozegrane zostały konkursy dla załogi. Konkurs piwoszy (szybkościowe wypicie 0,5 litra piwa)
wygrał Wojciech Kiernicki. Konkurs montowania mebla z
zawiązanymi (dla utrudnienia) oczami wygrali w konkurencji pań Barbara Stopa, a w konkurencji panów Zenon Kłusek. Ostatnim konkursem był konkurs tańca dla małżeństw
pracujących w firmie RESTOL, zwyciężyli Państwo Maria i
Kazimierz Wilkowie.
W przerwach między tańcami pracownicy ośrodka „Leśna Wola” serwowali wspaniałe potrawy z grilla i super
smaczne zakąski oraz napoje chłodzące itp. Impreza trwała
do późnych godzin nocnych, a po jej zakończeniu uczestnicy
zostali rozwiezieni do domów autokarami.
Stanisław Aletański

Zaproszeni goście.

O godz.13.30 rozpoczęła się część oficjalna z wystąpieniem Prezesa Zarządu firmy RESTOL Krzysztofa Trzeciaka. Następnie zaproszeni goście, a wśród nich: wójt gminy
Świlcza, ksiądz proboszcz parafii Bratkowice, prezes OSP
Bratkowice, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej, prezes LKS „Bratek” Bratkowice, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bratkowicach, dyrektor Przedszkola w

Wspólna zabawa.

Powstanie i dzia³alnoœæ Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Bratkowicach
(lata 1996-2006)
czêœæ III
W dniu 17 lutego 1996 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bratkowicach dokonano wyboru nowego Zarządu OSP, którego skład przedstawiał się następująco: Jan Kwoka –
prezes, Tadeusz Bednarz – naczelnik,
Jacek Piątek – I wiceprezes, Jan Górski – II wiceprezes, Edward Grędysa –
zastępca naczelnika, Mieczysław Leja
– sekretarz, Jan Rogala – skarbnik,
Władysław Jucha – gospodarz, Władysław Pięta – członek Zarządu. W tym
czasie jednostka liczy 68 członków czynnych i 43 wspierających.
W roku 1996 bratkowicka straż obchodzi 90-lecie swego istnienia. Z tej

okazji Zarząd poczynił odpowiednie
starania aby wydać monografię wsi
Bratkowice pt. „Bratkowice wczoraj i
dziś”, wykonać stosowną na tę uroczystość tablicę pamiątkową z okolicznościowymi „gwoźdźmi” oraz ufundować
figurę św. Floriana – patrona strażackiej braci. W niedzielę 28 lipca 1996
roku od zbiórki przed domem strażaka
rozpoczęły się rocznicowe uroczystości.
Strażacy z 17 jednostek OSP z okolicznych miejscowości ze swymi sztandarami przemaszerowali na stadion bratkowickiego LKS-u, gdzie na przygotowanym ołtarzu polowym ks. Infułat Józef
Sondej wraz z proboszczem parafii ks.
Stanisławem Baniakiem koncelebrowa-

li mszę św. i poświęcili sztandar jednostki z 1934 roku, gruntownie odnowiony
w roku 1995. Komendant Wojewódzki
Straży Pożarnych st.bryg. Stanisław
Baran i Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP mgr inż. Zygmunt Dydko
udekorowali Złotym Znakiem Związku OSP zasłużonego dla bratkowickiej
straży jej oddanego członka Mieczysława Zająca. Ponadto udekorowano jeszcze złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa 10 osób, srebrnym 11, brązowym 14. Kilkunastu otrzymało odznaki strażaka wzorowego, okolicznościowe dyplomy i wyróżnienia. W dru(ciąg dalszy na str. 30)
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Jego uroczyste przekazanie i poświęcenie zostało poprzedzone uroczystą
mszą św. koncelebrowaną przez proboszcza tut. parafii ks. Stanisława Baniaka i kapelana wojewódzkiego strażaków ks. Jana Krynickiego. Po uroczystej mszy św. na placu przed domem
strażaka odbyła się główna uroczystość

giej części uroczystości strażackie jednostki z pocztami sztandarowymi na
czele oraz zaproszeni goście udali się
przed budynek domu strażaka. Tam do
wnęki przygotowanej we frontowej ścianie budynku wstawiono figurę św. Floriana oraz poświęcono granitową tablice pamiątkową.
Następnie przystąpiono do wbijania
okolicznościowych
gwoździ i dokonywania wpisów do
naszej strażackiej
kroniki. Na zakończenie odbył się
koncert strażackiej orkiestry dętej
z Zaczernia, występy kapel ludowych oraz pokazy
ratownictwa dro- Zarządu OSP: Jan Kwoka – prezes, Tadeusz Bednarz – naczelnik, Jacek
gowego, chemicz- Piątek – I wiceprezes, Jan Górski – II wiceprezes, Edward Grędysa –
nego i wysokościo- zastępca naczelnika, Mieczysław Leja – sekretarz, Jan Rogala – skarbwego wykonane nik, Władysław Jucha – gospodarz, Władysław Pięta – członek Zarządu.
przez strażaków
zawodowych z Jednostki Ratowniczo- przekazania skarosowanego samochoGaśniczej Komendy Miejskiej Państwo- du marki Star 266 GBA 2/16. Okoliczwej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
nościowy raport wraz z krótką historią
Co roku w wyniku działań zarządu OSP przedstawił dh Jan Bułatek. NaOSP poprawia się wizerunek i funkcjo- stępnie ks. Jan Krynicki dokonał ponalność domu strażaka. W latach 1998 święcenia nowego samochodu. Akt jego
– 1999 w całym budynku zostają wymie- przekazania wręczył Wójt Gminy Wojnione okna na nowoczesne, szczelne o ciech Wdowik na ręce naczelnika bratpięknej białej kolorystyce i przede kowickiej straży Tadeusza Bednarza.
wszystkim trwałe bo z PCV.
Dowód rejestracyjny wraz z kluczykaW roku 2000 na zebraniu sprawoz- mi wręczyli st. bryg. Antoni Bernatowdawczym powstała idea pozyskania no- ski – Zastępca Podkarpackiego Komenwego samochodu gaśniczego, przede danta Wojewódzkiego Państwowej Strawszystkim lżejszego i bardziej zwrotne- ży Pożarnej i bryg. Andrzej Bułatek –
go, którego można użyć w gaszeniu Komendant Miejski PSP w Rzeszowie.
pożarów w mało dostępnych terenach Po krótkiej ceremonii kierowca dh Jaleśnych, które to otaczają naszą miej- cek Piątek zaprezentował samochód
scowość. Z uwagi na fakt, że w wyniku wszystkim osobom zgromadzonym na
wykonania we wsi instalacji wodociągo- placu przez remizą włączając po kolei
wej praktycznie co 500 m zamontowa- sygnalizację świetlną i dźwiękową, maszt
no hydranty przeciwpożarowe, dotych- oświetleniowy i inny sprzęt mechaniczczasowy duży, ciężki samochód gaśni- ny do działań ratowniczo-gaśniczych. Po
czy Tatra był mało zwrotny i w tak gę- oficjalnej części uroczystości zaproszestej naszej wiejskiej zabudowie stał się ni goście i strażacy usiedli do strażacmało przydatny w działaniach gaśni- kiego poczęstunku. Dotychczasowy saczych. Rozpoczęto odpowiednie stara- mochód GCBA Tatra znalazł nowego
nia i dzięki ogromnej przychylności nabywcę – Ochotniczą Straż Pożarną w
Urzędu Gminy w Świlczy, który w więk- Dylągowej, gmina Dynów, który do dnia
szości zagwarantował środki finansowe dzisiejszego im służy.
na ten cel, w dniu 26 listopada 2000
W dniu 24 lutego 2001 roku na
roku bratkowicka straż ma nowy samo- Walnym Zebraniu Sprawozdawczochód gaśniczy. To już szósty z kolei. Wyborczym długoletni prezes bratko-

wickiej organizacji dh Jan Kwoka z
uwagi na stan zdrowia rezygnuje z pełnienia tej funkcji. W imieniu zarządu
za długoletnią społeczną pracę na rzecz
jednostki i całego społeczeństwa Bratkowic podziękowania złożył dh Mieczysław Leja. Obecny na zebraniu Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg.
Andrzej Bułatek również pogratulował
i złożył serdeczne podziękowania za
ogromny wkład pracy na rzecz rozwoju
ochotniczego pożarnictwa. Uchwałą
zebrania dh Janowi Kwoce został nadany tytuł prezesa honorowego bratkowickiej jednostki. Swoim bogatym doświadczeniem i radą jeszcze długo służy strażakom. Z uwagi na powyższe fakty wybrany zostaje nowy zarząd jednostki, którego skład przedstawia się następująco: prezes – Jan Bułatek, naczelnik – Tadeusz Bednarz, v-ce prezesi Jan
Górski i Jacek Piątek, sekretarz – Józef Bachórz, skarbnik – Jan Rogala,
gospodarz – Zbigniew Bułatek, kronikarz – Władysław Kwoczyński, członek
zarządu – Władysław Jucha. Komisja
rewizyjna: Jan Kwoka, Piotr Jucha, Selwet Robert. Nowy zarząd mając wysoko postawioną poprzeczkę od samego
początku przejawia inicjatywy polepszające funkcjonalność Domu Strażaka. Już w marcu przystąpiono do remontu sali tanecznej. Usunięto stary,
przegniły parkiet, wykonano izolację,
nową wylewkę i ułożono nowy parkiet.
Wykonano nowe drewniane wejście na
scenę, na ścianach położono lamperię
mozaikowego tynku mineralnego, za-

Długoletni Prezes Jan Kwoka.

bezpieczając go ozdobnymi listwami.
Zmodernizowano częściowo instalację
elektryczną. Rok 2002 to kapitalny remont zaplecza kuchennego. Wyburzono przestarzały piec i w zamian wybudowano funkcjonalną kuchnię węglową. Obok sali tanecznej powstały
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nowe sanitariaty i umywalnia naczyń.
Całość wykończono płytkami ceramicznymi. W czerwcu tegoż roku przybyła
do naszej parafii kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Udział członków OSP w przygotowaniach do tej uroczystości i udział w niej
był szczególnie widoczny. Druhowie
mocno zaangażowali się w dekorację
parafii, budowę bram powitalnych, ołtarza polowego itp. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (długotrwała ulewa) powitanie obrazu i całe
uroczystości pod przewodnictwem ks.
biskupa Kazimierza Górnego w asyście
dziekana ks. Józefa Kościelnego odbyły się w naszym kościele. Po uroczystościach bratkowicki wóz strażacki uczestniczył w honorowej asyście pożegnania
i przewiezienia obrazu do kolejnej parafii. W roku 2003 ze względu na stan
zdrowia rezygnuje z funkcji prezesa jednostki dh Jan Bułatek, zastępuje go dh
Tadeusz Bednarz, a naczelnikiem zostaje dh Jan Górski.
Jak już wcześniej była mowa w sporcie pożarniczym drużyna OSP Bratkowice również odnosiła znaczne sukcesy na terenie gminy, powiatu i województwa. Chronologicznie przypomnę
wyniki zawodów za okres 1996-2006.
Rok 1996 – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Rudnej Wielkiej:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Dziewczęca – 1 miejsce, drużyna męska – 1 miejsce, rok 1996 – Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze w
Nowej Sarzynie: MDP – 5 miejsce,
męska – 17 miejsce, rok 1997 – Gminne Zawody w Bratkowicach: MDP – 1
miejsce, męska – 1 miejsce, rok 1997 –
Rejonowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Przybyszówce: MDP – 4 miejsce,
męska – 5 miejsce, rok 1998 Gminne
Zawody w Świlczy: MDP dziewczęta –
1 miejsce, MDP chłopcy – 1 miejsce,
męska – 2 miejsce, rok 1999 – Gminne
Zawody w Świlczy: męska – 1 miejsce,
rok 2000 – Powiatowe Zawody w Rzeszowie: męska – 7 miejsce, rok 2001 –
Gminne Zawody w Mrowli: męska 2
miejsce, rok 2002 – Gminne Zawody w
Świlczy: męska 1 miejsce, rok 2002 –
Powiatowe Zawody w Kamieniu: męska – 3 miejsce, rok 2003 – Gminne
Zawody w Świlczy: męska – 1 miejsce,
rok 2004 – Gminne Zawody w Świlczy:
męska – 3 miejsce, rok 2006 – Gminne
Zawody w Świlczy: męska – 1 miejsce.
Rok 2004 zapisuje się bardzo smutnie w historii Ochotniczej Straży Pożar-
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nej w Bartkowicach. Po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 9 stycznia 2004 r.
odchodzi na wieczną służbę długoletni
prezes bratkowickiej jednostki dh Jan
Kwoka. Miał 83 lata. Był człowiekiem
bardzo lubianym i szanowanym przez
naszych druhów. Cieszył się dużym autorytetem i uznaniem. Swą postawą i
nienagannym zachowaniem zjednoczył
wokół siebie nie tylko strażaków, ale
także działaczy społecznych z całej miejscowości. Do straży wstąpił w roku
1948. dzięki swemu ogromnemu zaan-

tryczną, gaz, wodę czy telefony. Ale
przede wszystkim mamy dziś duży funkcjonalny dom strażaka. Był to człowiek
prawego charakteru, wielki społecznik,
oddany przyjaciel, kolega i nauczyciel
wielu pokoleń druhów strażaków.
Po niespełna trzech miesiącach odchodzi ze strażackich szeregów naczelnik Bronisław Lewicki. Swą odwagą
szczególnie w trudnych czasach stanu
wojennego prowadził do rozwoju bratkowicką straż. Niezwykle skromny i
czuły na ludzką krzywdę, lubiany przez

Pamiątkowe zdjęcie.

gażowaniu i niezwykłej aktywności zyskuje autorytet całej strażackiej braci,
która w roku 1968 powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu OSP, którą nieprzerwanie pełnił przez 33 lata. To on
był głównym inicjatorem budowy
Domu Strażaka, która rozpoczęto w
roku 1966, a oddano do użytku w roku
1971 podczas uroczystości obchodów
65 rocznicy powstania bratkowickiej
jednostki. Pełnił również wiele innych
funkcji społecznych. Był członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
w Rzeszowie, Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP w Świlczy, członkiem Rady
Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Świlczy, Radnym Powiatowej Rady Narodowej w Rzeszowie,
Radnym Gminne Rady Narodowej w
Świlczy i długoletnim sołtysem naszej
miejscowości (ponad 30 lat). To dzięki
jego zaangażowaniu w Bratkowicach
poprawił się stan dróg, rozbudowano
szkoły, wybudowano ośrodek zdrowia,
przystanki autobusowe, pawilon handlowy, piekarnię, stadion sportowy, doprowadzono do budynków energię elek-

znajomych, sąsiadów i członków OSP
o każdej porze dnia i nocy gotów był
nieść pomoc mieszkańcom zagrożonym
pożarem, czy innym nieszczęściem.
Z uwagi na bardzo zły stan stropodachu nad częścią administracyjno-garażową budynku powodujący liczne
przecieki na ścianach i powstawanie
pleśni w pomieszczeniach w roku 2005
wykonano nowy dach pokryty trwałą
blachodachówką.
Rok 2006 to jubileusz 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bratkowicach. Wielkie wyzwanie dla
nowego zarządu wybranego 28 stycznia
2006 r. podczas Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego. Prezesem Zarządu zostaje – Mieczysław
Leja, Naczelnikiem – Jan Górski, V-ce
Prezesami – Bogdan Jucha i Piotr Jucha, Sekretarzem – Józef Bachórz,
Skarbnikiem – Jan Rogala, Z-cą Naczelnika – Robert Selwet, Gospodarzem – Jan Kwoka, członkiem Zarządu – Zbigniew Bułatek. Skład Komisji
(ciąg dalszy na str. 32)
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Rewizyjnej: Przewodniczący – Jacek
Piątek, członkowie – Tadeusz Bednarz
i Jerzy Szczepański.
Już od pierwszej chwili Zarząd rozpoczął „wędrówki do Urzędu Gminy”,
aby z tej okazji próbować pozyskać
nowy samochód gaśniczy, który zastąpiłby ponad 30-letniego Żuka. Udało
się przekonać Wójta Gminy Świlcza i
jego Z-cę, aby przy współudziale środ-
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sław Leja jednocześnie przedstawiając
krótka historię bratkowickiej jednostki. Następnie odbyła się ceremonia
poświęcenia i przekazania nowego samochodu gaśniczego marki Mercedes,
który służy do przewozu 9-osobowej
załogi i podstawowego sprzętu gaśniczego. Poświęcenia dokonał kapelan
strażaków ks. Józef Książek, zaś akt
przekazania wraz z kluczykami wręczyli
Wojciech Wdowik –Wójt Gminy Świlcza i Jacek Kosturek – Komendant

Poczet Sztandarowy podczas mszy św. z okazji 100-lecia OSP.

ków finansowych Urzędu Gminy zakupić uterenowiony (napęd na obie osie)
lekki samochód gaśniczy, który dotrze
w niedostępne obszary leśne, czy zalane tereny popowodziowe. Równocześnie przystąpiono do docieplenia domu
strażaka i wykonanie pięknej elewacji.
Duże ciężkie drzwi garażowe zostały
wymienione na nowoczesne, ocieplone
uchylne, lekko otwierane bramy poprawiając znacznie estetykę Domu Strażaka. 16 lipca 2006 roku rozpoczęły się
główne uroczystości 100-lecia. Z tej
okazji zaproszono wszystkie poczty
sztandarowe wraz z delegacjami z terenu gminy Świlcza i z jednostek ościennych. Uroczystości rozpoczęto Mszą
Św., której przewodniczył ks. Prałat Stanisław Słowik – dyrektor rzeszowskiego CARITAS w asyście ks. Józefa
Książka – proboszcza Parafii, jednocześnie kapelana powiatowego strażaków
oraz księży Janusza Lisa i Zdzisława
Sawki rodakami z Bratkowic. Potem
wszyscy uczestnicy na czele ze strażacką
orkiestrą dętą OSP Harta przemaszerowali na miejscowy stadion, gdzie odbyła się główna część uroczystości.
Otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał dh Mieczy-

Miejski Państwowej Straży Pożarnej w
Rzeszowie. Po tej ceremonii nastąpiło
uroczyste odznaczenie sztandaru OSP
Bratkowice Złotym Znakiem Związku
OSP RP. W uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej wielu bratkowickich druhów otrzymało medale i odznaki honorowe. Najwyższym odznaczeniem związkowym – Złotym Znakiem
Związku uhonorowany został dh. Władysław Jucha – długoletni członek OSP.
Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” oznaczeni zostali: Bielenda
Tadeusz, Kwoka Jan, Jucha Bogdan,
Jucha Piotr, Selwet Robert, Kwas Robert i Mieczysław Przywara. Srebrnym
medalem oznaczeni zostali: Bachórz
Józef, Pięta Mieczysław, Pięta Jan, Lis
Bolesław, Szczepański Jerzy, Pijar Waldemar – Z-ca Wójta, ks. Józef Książek
– kapelan strażaków, Wąsik Henryk i
Stokłosa Maria – Przewodnicząca
KGW. Brązowym medalem odznaczono: Przywarę Stanisława, Surowca
Grzegorza, Kanię Janusza, Fabińskiego Józefa, Chmara Piotra, Trzeciaka
Jana, Przywarę Eugeniusza, Lewickiego Zbigniewa, Dziedzica Władysława i
Piątka Stanisława. Ponadto wielu druhów otrzymało odznaczenia „Strażaka

Wzorowego” i „Wysługę lat”. Uroczystość zakończyła się w Domu Strażaka,
gdzie dokonano aktu wbijania gwoździ
w specjalnie przygotowaną na tą uroczystość okolicznościową tablicę oraz
gratulacyjnych wpisów do naszej strażackiej kroniki.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkowicach działa już ponad 100 lat.
Członków tej organizacji zawsze widać
było we wszystkich inicjatywach i działaniach na rzecz wsi. Obecnie, kiedy
na wsi jest coraz mniej budynków
drewnianych, a więc zagrożenie pożarowe jest mniejsze straż nadal odgrywa istotną rolę w życiu społeczności
wiejskiej. Oprócz działalności podstawowej, tzn. zapobiegania i gaszenia
pożarów i likwidacji innych zagrożeń
(wypadki drogowe, pompowania wody
podczas lokalnych podstopień), strażacy nadal aktywnie uczestniczą we
wszystkich działaniach społecznych na
rzecz środowiska, uświetniając uroczystości zarówno kościelne jak i świeckie. Organizują także imprezy kulturalno-oświatowe ściśle współpracując
z innymi organizacjami działającymi
we wsi.
W okresie Świąt Wielkiej Nocy strażackiego munduru nigdy nie zabrakło
przy Grobie Pańskim. Piękny budynek
Domu Strażaka jest wizytówką nie tylko Ochotniczej Straży Pożarnej, która
część pomieszczeń tego obiektu dzierżawi lub wypożycza miejscowej społeczności na organizowanie różnego rodzaju imprez i spotkań, ale także wizytówka całych Bratkowic.
W okresie 100-lecia OSP funkcje
prezesów pełnili:
Stanisław Lis – 1906-1933
ks. Julian Bąk – 1933-1935
Jan Bułatek – 1935-1935
Jan Zając – 1935-1960
W okresie II wojny światowej okupant hitlerowski bardzo mocno ograniczył działalność ochotniczych straży
pożarnych. Wznowienie działalności
OSP w Bratkowicach nastąpiło dopiero w pierwszych latach po wyzwoleniu.
Stanisław Bednarz – 1961-1966
Józef Chmaj – 1966-1968
Jan Kwoka – 1968-2001 – potem dożywotnio prezes honorowy
Jan Bułatek – 2001-2003
Tadeusz Bednarz– 2003-2006
Mieczysław Leja – 2006-
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Funkcje naczelników OSP pełnili:
Jan Szalony – 1906-1922
Józef Wdowik – 1922-1925
Jan Jucha – 1925-1925
Tomasz Jucha – 1925-1927
Paweł Jucha – 1925-1927
Tomasz Stokłosa – 1925-1927 (funkcje
pełnili na zmianę, co 2 miesiące)
Jan Lis – 1927-1956
Jan Surowiec – 1956-1987
Bronisław Lewicki – 1987-1991
Andrzej Kula – 1991-1992
Tadeusz Bednarz – 1992-2003
Jan Górski – 2003-
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Na 100- letnią historię jednostki złożyły się działania wielu instytucji, jednostek, całego zespołu ludzi i druhów
strażaków, którzy są motoryczną siłą
wszystkich dotychczasowych poczynań.
Na podstawie rejestrów i kroniki ustalono, że od początku istnienia do czasu
obecnego przez jej szeregi przewinęło
się kilkaset osób. Dziś ich synowie z
powodzeniem kontynuują piękne tradycje swoich ojców i dziadków, tworząc
w ten sposób dalszą historię Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedstawiając w
skrótowym zarysie historię Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bratkowicach posił-

kowałem się opracowaniami naszego
kronikarza dh Władysława Kwoczyńskiego, który już od kilkunastu lat dokumentuje nie tylko historię naszej jednostki, ale także życie całej miejscowości. W chwili obecnej to już pięć opasłych ksiąg, które swym estetycznym
wyglądem zewnętrznym oraz bogato
ilustrowaną zdjęciami z zapisanymi
wydarzeniami treścią, mogą zadziwić i
zachwycić. Mam nadzieję, że historia
naszej miejscowości nadal będzie
utrwalana dla przyszłych pokoleń.
Mieczysław Leja
Fot. archiwalne

Dzieñ Ziemi
w Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach
Gdy się do życia wiosną świat budzi,
Przyroda pisze apel do ludzi:
– To my, rośliny! – To my, zwierzęta!
O naszym zdrowiu nikt nie pamięta?
Ziemio, powietrze, wodo – bądźcie czyste i służcie nam!
Człowiek otrząśnie się i pomoże wam.
Przyrodo nasza, nie giń! Żyć wraz z Tobą
chcemy,
Więc składamy obietnicę, że Ci pomożemy.
Świat jest zagrożony. Ludzie bezmyślnie niszczą środowisko, w którym
żyją. Wycinają drzewa, zanieczyszczają
otoczenie, śmiecą. By uświadomić ludziom skalę tego problemu 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest
Dzień Ziemi. Wszyscy ludzie robią coś,
aby Ziemia stała się piękniejsza, zdrowsza i bezpieczniejsza dla wszystkich.

Scenka o segregacji śmieci.

Po raz pierwszy obchodzono Dzień
Ziemi w Stanach Zjednoczonych 22
kwietnia 1970 r. W ten sposób ludzie
chcieli wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu otaczającego nas środowiska. Tego dnia każdy z nas powinien pomyśleć, co może zrobić w swoim najbliższym środowisku aby ulżyć
Ziemi i zaprzyjaźnić się z nią.
W Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach 23 kwietnia (podobnie jak w
latach ubiegłych) obchodziliśmy Święto Ziemi. W tym dniu uczniowie klasy
V przedstawili humorystyczną scenkę
na temat segregacji śmieci. Dzieci klas
młodszych recytowały wiersze o tematyce ekologicznej.
Wszystkie klasy włączyły się w akcję, której zasadniczym celem była promocja zdrowej żywności. Na lekcjach
uczniowie rozmawiali na temat zdrowych produktów i ich wartości dla na-

Przy szwedzkim stole ze zdrową żywnością.

szego organizmu i zdrowia. Następnie
w zespołach klasowych z wybranych
produktów przygotowywali coś smacznego, a przede wszystkim zdrowego. W
ten sposób powstał szwedzki stół, na
którym znalazły się różnego rodzaju
kanapki, koreczki owocowe, owoce,
przetwory mleczne jak budynie, różnego rodzaju płatki, kisiele, kompoty,
mleko. Potem miała miejsce degustacja. Przygotowane przez uczniów kanapki i inne potrawy znikały błyskawicznie, stąd wniosek, że uczniom smakowało przygotowane jedzenie. Bez wątpienia wszyscy degustujący przekonali
się, że „zdrowa żywność” może być też
bardzo smaczna.
Był to ciekawy dzień w szkole, dzień,
którego przewodnie hasło brzmiało:
„Zdrowa Ziemia i zdrowi ludzie”.
Maria Gawron

Degustacja zdrowej żywności – smakuje, bo jest
pyszne i sami przygotowaliśmy.
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Mieszkańcy naszej miejscowości
przyzwyczaili się już do zalewu pod lasem, który stał się miejscem wypoczynku i rekreacji. Jeszcze trzynaście lat
temu było to miejsce nazywane potocznie „piecakiem”, gdzie wysypywano
śmiecie. Krążyły na temat tego miejsca
opowiadania, jakoby na tym wzgórku
pod lasem była karczma. Odbywać się
tam miały huczne zabawy i hulanki nawet w wielkim poście, tak rygoryZalew przed modernizacją.
stycznie przestrzeganym w dawniejszych czasach. Prawdopodobnie za karę
karczma ta ze wszystkimi w niej prze- został przekazany do eksploatacji 29
bywającymi zapadła się pod ziemię, listopada 1996 roku. W pierwszych lapozostawiając po sobie pagórek zwany tach funkcjonowania stał się bardzo
popularnym miejscem wypoczynku i
piecakiem.
W latach siedemdziesiątych i osiem- rekreacji dla wielu mieszkańców Bratdziesiątych ówczesna młodzież spędza- kowic i okolicznych miejscowości. W
ła tam wolny czas m.in. przy ogniskach. dniach wolnych od pracy (sobota-nieW sąsiedztwie tego miejsca funkcjono- dziela) przebywało tam ok. 2000 wywała nawet przez pewien okres czasu poczywających. Prowadzona była tzw.
strzelnica, gdzie przeprowadzano zaję- „mała gastronomia”, można było coś
cia praktyczne z przysposobienia obronnego w szkołach podstawowych.
Z biegiem czasu miejsce to zaczęło popadać w
ruinę. Ponieważ lata dziewięćdziesiąte ubiegłego
stulecia charakteryzowały
się suszą, dla polepszenia
bilansu wodnego w Bratkowicach, ówczesny wójt
Gminy Świlcza Marian
Wójcik wyszedł z koncepcją wybudowania w tym
miejscu zbiornika wodnePrace przy zalewie wykonywano ciężkim sprzętem.
go. Miał on się stać rezerwą
Fot. T. Pięta
wodną w okresach suszy,
spełniać rolę zbiornika ppoż., a równo- zjeść na gorąco z grilla, kupić napoje,
cześnie być miejscem dla rekreacji i lody. Życie pokazało, że zbiornik ze
wędkowania dla mieszkańców Bratko- względu na małą powierzchnię nie jest
przygotowany do przyjęcia tak dużej
wic i nie tylko.
Przy udziale Urzędu Gminy w Świl- liczby wypoczywających. Woda w tych
czy, który przekazał grunt pod zalew okresach ze względu na duże zanieoraz wspólnie z Wojewódzkim Zarzą- czyszczenie nie zachęcała do kąpieli.
dem Inwestycji w Rzeszowie, sfinanso- Mimo ogromnych starań wójta oraz
wano jego budowę. W okresie od listo- prowadzonych robót przez WZI w
pada 2005 roku do listopada 2006 roku Rzeszowie, utrzymanie zbiornika stazostał wykonany zbiornik wodny o po- wało się coraz trudniejsze. Już w 1999
wierzchni 1,8 ha i o pojemności 23600 roku po spuszczeniu wody zbiornik
m3 wody. Wykonawcą robót było Przed- został odmulony, wykonano jednoczesiębiorstwo Konserwacji i Urządzeń śnie prace polepszające jego stan techniczny. Urząd Gminy, który w 1999 r.
Wodnych w Rzeszowie „PEKUM”.
Po całkowitym napełnieniu wodą wydzierżawił zbiornik dla celów rekre-
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Fot. A. Bednarz

acyjnych na okres 10 lat zachęcał indywidualnych inwestorów do inwestowania na zbiorniku. Ze względu na złą
jakość wody odwiedzający dotychczas
nasz zalew znaleźli inne miejsca do wypoczynku.
Chcąc przywrócić dobry stan zalewu w br. przewidziano jego gruntowny
remont. Zostanie odmulone dno zbiornika, wyrównany teren od strony lasu,
naprawione umocnienia betonowe
skarp zapór zbiornika. Roboty te zostaną sfinansowane przez PZMiUW w
Rzeszowie. Urząd gminy w Świlczy wykona infrastrukturę wokół zbiornika.
Zostaną wykonane nowe stoły, ławeczki oraz sanitariaty. Po napełnieniu
zbiornika prowadzona będzie stała regulacja wody w zalewie, aby nadawała
się do kąpieli. Wszystkie prace powinny zakończyć się do końca czerwca br.,
aby w okresie wakacji mógł służyć wypoczynkowi i rekreacji.
Trzeba jednak stwierdzić, że zalew
nasz wymaga rozbudowy. Jest wokół
zbiornika teren na jego powiększenie.
Wymaga to jednak uregulowania praw
własności. A z tym na dzień dzisiejszy
jest problem.
Urząd Gminy w Świlczy chcąc przyciągnąć potencjalnych inwestorów zamierza doprowadzić do terenu wokół
zalewu wodociąg, kanalizację sanitarną
oraz energię elektryczną. Są z tym pewne problemy związane z zawarciem
umów z prywatnymi właścicielami działek na trasie w/w przyłączy. Mamy jednak nadzieję, że uda się je pokonać.
Zalew jako wizytówka Bratkowic
powinien nadal być miejscem dobrego
wypoczynku dla wszystkich, którzy tu
przybędą.
Tadeusz Pięta
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(8)
Zbrodnie (ludobójstwo)
popełnione na polskich
jeńcach wojennych przez
sowieckich oprawców
1) GROBY W KATYNIU:
Trzy lata później, licząc od pierwszych
wywózek polskich Jeńców wojennych,
dnia 13 kwietnia 1939 roku, radio berlińskie hitlerowskich Niemiec podało wiadomość, że ludność cywilna ze Smoleńska wskazała okupacyjnym niemieckim
władzom miejsca tajnych, masowych egzekucji, wykonywanych przez bolszewickich oprawców, w których wymordowano kilka tysięcy polskich oficerów, Jeńców wojennych. W miejscowości Kozie
Góry, w lasku katyńskim odległym na
zachód od Smoleńska o 16 km, władze
okupacyjne hitlerowskich Niemiec, dokonały straszliwego odkrycia. Znalazły dół
mający około 30 metrów długości i 16
metrów szerokości w którym znajdowały
się w 12 warstwach trupy polskich oficerów w liczbie około 3 tysięcy osób. Zwłoki były w pełnym umundurowaniu wojskowym, częściowo powiązane drutem,
mające rany od strzałów rewolwerowych
w tyle głowy. Z powodu właściwości gruntu ciała znajdowały się w stanie mumifikacji, a przy nich znaleziono papiery osobiste i inne miarodajne dowody, które
świadczyły o tożsamości zamordowanego oficera. Wśród pomordowanych był
generał Smorawiński. Przystąpiono do
dalszych poszukiwań i odkrycia nowych
dołów, w których pod kilkoma warstwami znajdowały się ciała pomordowanych
polskich oficerów. Przyjmuje się, że ilość
pomordowanych Jeńców wojennych wyniosła około 10 tysięcy osób, co odpowiadało mniej więcej całości korpusu oficerskiego, wziętego przez sowietów do niewoli.
Nasuwa się pytanie: Jak zareagował
rząd ZSSR na komunikat radia berlińskiego, nadany w dniu 13 kwietnia 1939 roku?
Radio moskiewskie w komunikacie z dnia
15 kwietnia 1943 roku podało, cytuję:
„Niemiecko-faszystowskie doniesienia nie
pozostawiają żadnej wątpliwości co do tragicznego losu byłych polskich Jeńców wojennych [...], którzy wpadli w ręce oprawców niemiecko-faszystowskich, w lecie
1941 roku, po wycofaniu się wojsk sowieckich z okręgu smoleńskiego”.

Na wiadomość o powyższych komunikatach gen. Anders w dniu 15 kwietnia
1939 roku, powiadomił o tym depeszą
radiową ministra obrony narodowej rządu polskiego na uchodźctwie (w Londynie) gen. Kukiela, który tak samo jak
Rząd Polski w Londynie prosi Międzynarodowy Czerwony Krzyż o zbadanie
sprawy. W dniu 17 kwietnia 1943 roku
Rząd Polski w Londynie wręcza notę
ambasadorowi ZSSR skierowaną do jego
rządu, by ten ostatecznie wyjaśnił co stało się z polskimi oficerami – Jeńcami
wojennymi z trzech głównych obozów na
terenie ZSSR: Kozielska, Starobielska i
Ostaszkowa. Odpowiedź na tą notę nigdy nie nadeszła.
Zastępca delegata Polskiego Czerwonego Krzyża w Szwajcarii p. Radziwiłł, w
dniu 17 kwietnia 1939 roku, złożył na ręce
przedstawicielstwa Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża p Ruegera, notę
Rządu Polskiego z prośbą o zbadanie
przez MCK sprawy masakry polskich Jeńców wojennych w Katyniu. Proszono w
tej nocie, by MCK wysłał na miejsce
zbrodni odpowiednią, neutralną delegację. Na takie zbadanie sprawy musiał
wyrazić zgodę rząd sowiecki, gdyż tereny
smoleńszczyzny były już w rękach sowieckich.
Zamiast zgody rządu sowieckiego na
zbadanie zbrodni w Katyniu, ambasador
Polski w Moskwie prof. Kot został wezwany do komisariatu spraw zagranicznych
ZSSR, gdzie komisarz Mołotow chciał
(uprzednio głośno odczytaną) notę wręczyć ambasadorowi Kotowi. W nocie tej
jest m.in. cytuję: „Rząd sowiecki uważa
zachowanie się Rządu Polskiego ostatnio
w stosunkach do ZSSR za zupełnie nienormalne i gwałcące wszelkie przepisy
oraz zwyczaje w stosunkach pomiędzy
dwoma państwami [...] oraz szerzenie
oszczerczych zarzutów o zbrodni katyńskiej [...], postanawia zerwać stosunki z
Rządem Polskim”. Ambasador Kot odmówił przyjęcia noty stwierdzając, iż zawiera ona zarówno nieprawdę, jak i
oszczerstwa.
Po zerwaniu przez rząd sowiecki stosunków z Rządem Polski, w dniu 28
kwietnia 1943 roku została wydana deklaracja Rządu Polskiego, w której On
oświadcza, że „będzie zawsze bronił integralności Rzeczypospolitej i ludności
polskiej w jakimkolwiek państwie i że
zastrzega sobie przy tym prawo do wy-

stępowania w sprawie tych wszystkich
przed światem”.
Władze okupacyjne rządu III Rzeszy
przypuszczając, że w przyszłości nie będzie zgody ze strony rządu sowieckiego
na zbadanie zbrodni katyńskiej przesz
MCK, same zdecydowały się na zarządzenie śledztwa w zakresie posiadanych możliwości. Powołały Międzynarodową Komisję Lekarską w składzie 13 lekarzy z
Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Chorwacji, Włoch, Czech i Moraw, Rumunii,
Szwajcarii, Słowacji i Węgier. Do komisji tej zaproszono delegata Rządu Polskiego w Londynie, który z zaproszenia
nie skorzystał.
W raporcie policji niemieckiej z dnia
10 czerwca 1943 roku, opartym na materiałach Międzynarodowej Komisji Lekarskiej stwierdza się, że transporty z Kozielska z polskimi oficerami szły od początku kwietnia do połowy maja 1940
roku drogą kolejową, gdzie miejscem
transportu dla wszystkich wyładunków
była stacja kolejowa Gniezdowo koło
Smoleńska. Wczesnym rankiem na stacji
tej następowało dalsze odsyłanie w ciężarówkach więziennych do lasu katyńskiego, odległego o 3km, polskich oficerów – Jeńców wojennych i tam ich natychmiast rozstrzeliwano, wrzucając ciała do
przygotowanych dołów, które były zagrzebywane.
Przy udziale Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, do 1 czerwca 1943 roku
zbadano 7 masowych mogił. Wszystkie
zwłoki z tych grobów noszą zimową
odzież, natomiast z grobu nr 8, zwłoki
były w letnich mundurach, co każe przypuszczać, że rozstrzeliwania polskich Jeńców wojennych odbywały się od pierwszych dni kwietnia 1940 roku, do około
połowy maja 1940 roku.
Oficerowie polscy – Jeńcy wojenni z
obozu w Kozielski ginęli w Katyniu od
strzału w tył głowy (kark) z pistoletu kaliber 7,65 mm. Użyta w Katyniu amunicja
pistoletowa „Geco”, kaliber 7,65 mm odpowiadała amunicji produkowanej w Durlach, koło Karlsruhe w Badenii (Niemcy)
i pochodziła bezpośrednio z dostaw dla
Rosji. Przed egzekucją przeważnie młodzi
oficerowi i podchorążowie mieli ręce spętane linką, co każe przypuszczać, że stawiali fizyczny opór. Zwłoki rozstrzelanych
polskich oficerów były wrzucane do wcześniej wykopanych dołów w takim porządku, w jakim ich wywożono z Kozielska.
Tułowia rozstrzeliwanych były frontowo
silnie spłaszczone, co świadczy, że były złożone w grobie (dołach) w dziesięciu do
dwunastu warstwach, jedna na drugiej.
Wydobywane zwłoki były szczegółowo
(ciąg dalszy na str. 36)
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(ciąg dalszy ze str. 35)
badane, opisywane i ponownie grzebane
w miejscach nie opodal poprzednich
mogił. Przy wydobywanych zwłokach znajdowały się ordery, odznaczenia, oznaki honorowe, znaki rozpoznawcze, naramienniki i inne przedmioty, przeważnie kultu
religijnego, które były wkładane do odpowiednich torebek zabezpieczane. Znajdowały się również gazety rosyjskie w języku
polskim, m.in. „Głos sowiecki” z 26 i 28
kwietnia 1940 roku, z hasłami na dzień 1
maja. Wydobywane zwłoki były w mundurach polskich, z guzikami z orłem w koronie, w kieszeniach były legitymacje służbowe i inne dokumenty.
Z masowych grobów łącznie wydobyto do ekshumacji zwłoki w ilości 4.143, z
tego dokładnie udało się ustalić personalia 2.815 (67.9%).
2) STAROBIELSK:
Istniały pewnie poszlaki wskazujące,
gdzie wyładowywano z pociągów zaginione transporty z obozu starobielskiego.
Musiało to odbywać się w bezpośredniej
bliskości miejsca stracenia.
W roku 1945 przybył do Wielkiej Brytanii oficer Komendy głównej Armii Krajowej p. Józef Garliński, wcześniej aresztowany przez gestapo i po kapitulacji Nie-

WOLNOŒÆ
ODDECHU
– ZAPOBIEGAJ
ASTMIE
Ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej Przedszkola Publicznego w Bratkowicach jest edukacja prozdrowotna. W roku szkolnym 2007 na 2008
Przedszkole przystąpiło do realizacji programu profilaktycznego pod hasłem
„Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”. Działania tego ogólnopolskiego
programu są koordynowane na naszym
obszarze przez PSSE w Rzeszowie.
Edukacja w ramach programu prowadzona była wśród nauczycieli, rodziców
oraz uczniów. Założenia przeprowadzonej akcji to przede wszystkim przekazanie wiedzy na temat objawów jakie towarzyszą astmie. Astma może rozpocząć się
w każdym okresie życia, również we wczesnym dzieciństwie. Wczesne rozpoznanie
tej przewlekłej choroby oraz właściwe jej
prowadzenie przez lekarza specjalistę,
daje choremu szansę na normalne, aktyw-
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miec w maju 1945 roku, zwolniony z obozu koncentracyjnego. Złożył on następującą relację, cytuję: „W roku 1944 przebywając w obozie koncentracyjnym w Wittenberdze nad Łabą spotkałem bolszewika lat około 30, z pochodzenia Greka, inteligenta noszącego imię Aleksiej. Był on
oficerem liniowym armii czerwonej. Pewnego razu Aleksiej powiedział mi, że na
wiosnę 1940 roku gdy przebywał w Charkowie lub pod Charkowem zauważył, że
NKWD odgrodziło spory szmat ziemi i
poczęło stawiać wysoki parkan z desek,
który krył zupełnie to, co się za nim działo. Po wkroczeniu wojsk niemieckich na
terytorium sowieckie okazało się, że za
parkanem były groby. Niemcy kazali je odkopać i ludność miejscowa odwiedzała te
groby, rozpoznając swoich bliskich, których NKWD zlikwidowało jako >>wreditieli przeszkadzających w wysiłku wojennym sowietów<<. Aleksiej nic nie mówił
o tym, że byli tam pomordowani również
Polacy, ale nie jest wykluczone, że mogli
w tych mogiłach i oni spoczywać”.
3) OSTASZKÓW:
W obozie jenieckim Ostaszków przebywali przeważnie policjanci, funkcjonariusze straży więziennej, oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza i wysocy urzędnicy państwowi. Pod koniec kwietnia 1940
ne życie.
Program został zrealizowany z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, broszurek i plakatów dostarczonych przez koordynatora. Dzieci poznały opowieść o
chorym na astmę chłopcu o imieniu Jaś,
na podstawie bogato ilustrowanej książeczki pt. „W klasie z Jasiem” autorstwa
Małgorzaty Strzałkowskiej. W trakcie
zajęć dzieci nabywały podstawowe informacje na temat zdrowia, poznawały znaczenie nowych pojęć związanych z chorobami układu oddechowego. Ważnym

Dzieci w przedszkolu podczas zabawy na świeżym powietrzu.

elementem programu stała się konieczność zwrócenia uwagi na kształtowanie
umiejętności wczucia się w sytuację chorego na astmę kolegi, rozwijanie poczucia empatii oraz chęci niesienia pomocy

roku transporty z polskimi Jeńcami wojennymi z obozu ostaszkowskiego kierowano do stacji kolejowej Bołogoje. Zginęli w Miednoje.
Nikt nie przypuszczał, że już w innych
warunkach politycznych, po 51 latach
szczątki pomordowanych polskich oficerów, policji, funkcjonariuszy straży granicznej, więziennej, żandarmerii wojskowej, oficerów KOP-u i osób cywilnych zostaną ponownie ekshumowane (Katyń) i
ze czcią pochowane. O tych doniosłych
uroczystościach, z udziałem najwyższych
Władz państwowych z Polski, Duchowieństwa polskiego i Rodzin pomordowanych
polskich Jeńców wojennych dowiedzą się
mili czytelnicy w jednym z bliższych opracowań.
Zdzisław Rzepka
Literatura:
– J. Ślusarczyk: „Stosunki polsko-radzieckie 1939-1945”. Warszawa 1991 r.
– S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski: „Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej”. Wrocław 1994 r.
– L. Podhorodecki: „Dzieje Lwowa”. Warszawa 1993 r.
– E. Czop: „Deportacje ludności polskiej z
obwodu lwowskiego”. Studia rzeszowskie –
Tom III.
– Materiały i recenzje publicystyczne, prasowe oraz historyczne z wydawnictw zagranicznych, dostępne mi źródła do opracowania tematyki katyńskiej.

w codziennych działaniach przedszkolnych.
W czasie realizacji programu prowadzona była edukacja wśród rodziców i
dzieci na temat wysiłku fizycznego, który
wg powszechnej opinii może stanowić
przyczynę zaostrzenia objawów astmy
oskrzelowej. Program uświadamia opiekunom oraz samym chorym dzieciom, że
odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz zajęcia ruchowe, dostosowane do możliwości dziecka z astmą, są elementem prawidłowej terapii. Pełny udział chorych
dzieci w prowadzonych zajęciach ruchowych w przedszkolu ma również istotny
wpływ na poczucie przynależności do grupy oraz bycia jej pełnowartościowym
członkiem.
Przeprowadzenie programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” w
naszym przedszkolu pozwoliło na wzrost
świadomej kontroli zdrowia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli, którzy uczestniczyli w podejmowanych działaniach w
ramach programu. Weryfikacja wiedzy na
temat astmy w oparciu o fachowe materiały jest istotnym elementem w profilaktyce zdrowotnej, w promocji zdrowego
stylu życia, do którego zachęca również
nasze Przedszkole.
Agnieszka Szostak
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Sołtys Bratkowic
Jan Bułatek

W czerwcu br. odbyło się kolejne
posiedzenie Rady Sołeckiej w Bratkowicach z udziałem Wójta Wojciecha
Wdowika, radnych powiatu i gminy z
naszej miejscowości.
Na wspomnianym posiedzeniu
przedstawiony został budżet gminy na
2008 r. z uwzględnieniem naszej miejscowości. Ustalono, że nastąpi kontynuacja prac przy budowie chodnika
jako ciąg dalszy Sitkówki w kierunku
wschodnim, na Piaskach począwszy
od Szkoły nr 3 od strony północnej w
kierunku zachodnim i od strony południowej od sklepu pana Józefa
Orzecha do pani Bożeny Grędysy.
Zostanie również odnowiony przystanek przy Szkole nr 3. Powstanie rów-
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nież nowy chodnik z kostki brukowej
w przysiółku Przywary-Cieniaki.
Chodniki przy drogach gminnych
będą finansowane z budżetu gminy
Świlcza. Na drodze strategicznej od
Piasków w kierunku Krzaków będzie
położona masa bitumiczna. Ponadto
ma być położona nowa masa na drodze powiatowej od nr 577 w kierunku
Czekaja.
Ponadto w ostatnim czasie została
wykonana przez Urząd Gminy tablica
informacyjna, usytuowana w centrum
posesji Domu Strażaka, jako legenda
gminy Świlcza zawierająca dokładne
położenie wszystkich gminnych miejscowości, w tym naszych Bratkowic z
wszystkimi przysiółkami, szkołami, za-
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Postanowiłem napisać do Ziemi
Bratkowickiej i podzielić się spostrzeżeniami, które dotyczą wyglądu bratkowickich pól. Wszyscy widzimy jak na
naszych polach kiedyś uprawianych
przez naszych dziadków od skiby do
skiby, dzisiaj zaczyna rosnąć las. Nasi
dziadkowie za ciężko zarobione pieniądze za granicą kupowali pola i gospodarzyli na nich. Nie odstraszała ich ciężka praca w tych swoich gospodarstwach,
bo większość prac wykonywali ręcznie,
bez maszyn i ciągników. Nie widziano
wtedy żadnego ugoru, żadnego wolnego miejsca gdzie, by nie rosło zboże lub
ziemniaki. Wtedy już stojąc w polu w
Sitkówce widziało się domy na końcu
Bratkowic. A dzisiaj? Zapuszczone
pole w ugór, porośnięte na nim drzewa
i zarośla, a w nich różnego rodzaju zwierzyna leśna: sarna, dzik, lis i węże. Zwierzęta tak się przyzwyczaiły do ludzi, że
podchodzą pod same domy mieszkalne. Jak znajdzie się między tym „lasem”
jedno uprawione pole zasadzone ziemniakami, to tylko dzik ma ucztę. Słyszy

l

kładami produkcyjnymi, firmami, sklepami itp. W miesiącu maju zostały połatane dziury na drogach powiatowych,
gminnych i lokalnych, powstałe po minionej zimie. Został również rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę stadionu sportowego w Bratkowicach. Ponadto są zaawansowane prace nad
sprzedażą pewnej części Dworzyska,
zaś środki uzyskane ze sprzedaży tej
części będą poznaczone wyłącznie na
potrzeby naszej miejscowości.
Poruszono temat sprzedaży działki gminnej pomiędzy budynkami Zastawia I, a rzeką „Osina”. Padła również propozycja umieszczenia lampy
ulicznej na przystanku „Otoka”, co
wpłynęłoby na poprawę widoczności.
Wspomnę jeszcze, że szczeliny które wystąpiły w poprzek drogi na Zastawiu I, będą zalane gorącą emulsją
podczas budowy drogi strategicznej.
Dotyczy to również szczeliny w Klepaku między drogą powiatową, a chodnikiem od strony południowej. Pragnę
nadmienić, że w miesiącu maju zbierałem drugą ratę podatku rolnego,
ponadto w kwietniu sprowadziłem dla
rolników 8000 kg ziemniaków sadzeniaków ze Skierniewic.
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się w telewizji o problemach rolników
ze sprzedażą płodów rolnych. Teraz nie
opłaca się chowanie krów, koni (chyba
że do jazdy wierzchem), świnek, bo nie
ma gdzie sprzedać jeżeli już to za bardzo małą kwotę. Nie mogę zrozumieć
polityki państwa, która mówi że lepiej
jest sprowadzić z zagranicy mięso, zboże lub ziemniaki. Dopłaty, które daje
rolnikom Unia nie rozwiążą problemu.

Panorama zarośniętych pól.

l
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Problem jest inny i myślę, że się pogłębia. Trzeba stworzyć warunki rolnikowi do pracy. Warunki, które byłyby satysfakcjonujące i opłacalne w tej ciężkiej pracy.
Mieszkaniec Bratkowic
Od Redakcji: na potwierdzenie wyżej
wymienionych faktów zamieszczamy
obraz bratkowickich pól.

Fot. A. Bednarz
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„Gdzie dziewczêta z tamtych lat? Za prac¹ posz³y w œwiat”
Po ukończeniu klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach (w tym
okresie szkoła zbiorcza i szkoła nr 1,2,3)
w roku 1947 – dalszy ciąg edukacji od
września rozpoczął się w Liceum Pedagogicznym w Rzeszowie. Zdjęcie z roku
szkolnego 1949/50 przedstawia 9 uczennic z Bratkowic. Wymienię ich imiona i
nazwiska, uważam, że krewni rozpoznają
ich na zdjęciu: Maria Bułatek, Kazimiera Cach, Maria Kwas, Anna Lis, Władysława Lachcik, Anna Przywara, Zofia
Pięta, Maria Surowiec, Janina Zając. Z
nakazu pracy swoją pracę nauczycielską
w roku 1951 rozpoczęły daleko od domu
rodzinnego np. w powiatach Leskim, Lubaczowskim. Serdecznie pozdrawiam
moje wspaniałe koleżanki
Jedna z dziewięciu

Uczennice z Bratkowic.

Fot. archiwalne

POWRÓT
Co się martwisz co się smucisz,
z pięknych Bratkowic jesteś do piękniejszych Bratkowic wrócisz.
Tu na pewno się ucieszysz, a nie zasmucisz,
bo kto się w Bratkowicach ulągnie to do tych Bratkowic go
ciągnie.
Dawniej mieli dobrze dwory i kmiecie,
biedni szukali chleba po świecie.
Dawniej na wsi była fucha parobka, służącej i pastucha.
Parobek siał i orał, pastuch pasł krowy od wiosny do zimy,
za marne jedzenie i za liche odzienie.
A kto wyjechał w świat to myślał o powrocie,
myślał o swej rodzinie, o chacie i płocie.
Dom był drewniany, a ze słomy dach,
dziś jest murowany, tynkowany, malowany,
a dach jest zrobiony z pięknych blach.
Tęsknił do dziadków, do rodziców, do siostry i brata.
Gdy już powrócił do pięknych Bratkowic,
to mówił, że nie ma na świecie takich okolic.
Po przywitaniu rodziny, sąsiadów i gości,
po otarciu łez z wielkiej radości,
czas na wspomnienia z przeszłości.
Gdzie się podziały te piękne pola i łąki,
te piękne zboża, a nad nimi śpiewały skowronki.
Na jesień chłop orał pole w zagony,

Autor wspomnień pan Marian Jucha.
Fot. A. Bednarz

a za nim pędraki zbierały sroki i wrony.
Gdzie się podziały te piękne krówki i koniki,
dziś widać tylko papaje i ciągniki.
Dawniej było słychać turkot wozów i tętno koni,
dziś papaje, ciągniki i auto za autem goni.
Ludzie cieszą się, że będzie autostrada,
to nie na zdrowie później każdy się dowie.
Nie pomogą żadne zasłony ani ekrany.
smród i spaliny przenikną przez okna i bramy.
Niejeden później tak powie jak było zdrowo i miło,
gdy się rano boso po rosie chodziło.
Ale to wszystko się zmieniło i przeminęło.
Bo świat za postępem z chemią i z techniką idzie,
każdy to dziś widzi i zauważy,
że dziś przedszkolak na komputerze umie się odważyć.
Marian Jucha, lat 85
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Alkoholizm jest zjawiskiem bardzo
powszechnym, niezwykle istotna jest
wiedza o tym zjawisku a także o przyczynach, a głównie skutkach alkoholizmu, które dotykają cała rodzinę i uniemożliwiają jej członkom normalną ludzka egzystencję.
Postawy dzieci z rodzin dotkniętych
alkoholizmem:
Przede wszystkim dzieci te, doświadczają bardzo przykrych przeżyć:
– nie mają one oparcia w uzależnionym
rodzicu i nie mogą na nim polegać, ani
nie mogą oczekiwać na wsparcie z jego
strony,
– nie chcą aby ktoś wiedział o uzależnieniu rodzica, dlatego ukrywają ten fakt
przed otoczeniem, a także są wrogo i negatywnie nastawione do całego świata,
– czują się opuszczone i bezradne oraz
są przepełnione lekiem,
– ze względu na ciągły stres są mało odporne i podatne na różne choroby,
– wstydzą się bardzo za uzależnionego rodzica,
– przejmują obowiązki domowe
i przystosowują się do toksycznego, rodzinnego środowiska.
Niezwykle istotne jest, aby
otoczyć dzieci z tych rodzin
opieką i ochroną, a także pomóc
im zrozumieć przyczynę zachowania rodzica i uświadomić mu,
że osoba uzależniona jest chora.
Bardzo ważne jest, aby dzieci te
odzyskały wiarę w siebie i we własne możliwości, aby umiały przyjąć od
innych pomocną dłoń i nabrały do nich
zaufania.
U osób współuzależnionych wyodrębniamy następujące formy zachowań:
– koncentrowanie swoich myśli, uczuć a
także postępowania wokół osoby uzależnionej, połączone z kontrolą zachowania tej osoby i odczuwanej odpowiedzialności za nie,
– podejmowanie prób mających na celu
ochranianie tejże osoby,
– uporczywe zastanawianie się nad przyszłością,
– pojawianie się tzw. „huśtawki emocjonalnej”,
– podejmowanie prób przejęcia obowiązków domowych,
– pojawianie się także braku wiary we
własne siły i poczucia beznadziejności,
niemożności poradzenia sobie w tej sy-
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tuacji, a także uczucia gniewu i złości,
– ciągła wiara w obietnicę osoby uzależnionej.
Życie w takiej rodzinie jest bardzo
trudne, jest pasmem wielu zmartwień,
niepotrzebnych trosk, a przede wszystkim to życie w ciągłym napięciu, w oczekiwaniu na kolejną kłótnię lub atak ze
strony osoby uzależnionej. To także brak
własnych marzeń i perspektyw, to troska o zachowanie pozorów i codzienna
wegetacja.

B¹dŸmy
uwa¿ni!

jemy informacje o dzieciach i młodzieży sięgających po alkohol. Jest to problem dość powszechny i skala zjawiska
w zastraszającym tempie wzrasta, dlatego też nie możemy go bagatelizować.
Przyczyny sięgania po alkohol przez
dzieci i młodzież:
– chęć należenia do określonej grupy rówieśniczej, bycia towarzyskim i na luzie,
– szukanie sposobu na zapomnienie o
trudnościach dnia codziennego i kłopotach,
– próba dostosowania się do panującej
mody,
– chęć złamania obowiązującego zakazu,
– chęć poczucia się dorosłym,
– pokusa związana z doświadczeniem
działania alkoholu.
Upijanie się przez nastolatków prowadzi do:
– konfliktów i bójek,
– utraty przyjaciół, konfliktów z prawem,
– konfliktów z rodzicami,
– wypadków,
– różnych chorób, a nawet śmierci.
Oto zachowania, które mogą
świadczyć o tym, że młody człowiek ma problemy z alkoholem:

Podstawowe zasady dotyczące postępowania z osobą uzależnioną od alkoholu:
– nie brać odpowiedzialności za osobę
uzależnioną, za jej czyny, nie ukrywać
ich,
– nie pić alkoholu razem z tą osobą,
– nie wykorzystywać dzieci do wywierania wpływu na osobę uzależnioną,
– nie stosować kar i gróźb wobec tej osoby,
– nie wymagać od niej, aby złożyła obietnice niemożliwe do spełnienia, a dotyczące ograniczenia albo całkowitego zaprzeczenia.
Bardzo często słyszymy o zatrważających statystykach, w których odnajdu-

– bardzo często mówi o piciu alkoholu,
– jest w konflikcie z bliskim i otoczeniem,
– popełnia drobne wykroczenia,
– wywołuje awantury,
– jest nerwowy i niespokojny,
– namawia innych do picia alkoholu,
– nie pamięta tego, co się działo tzw.
„urwany film”,
– zmiany w zachowaniu – osoba nieśmiała jest wtedy tzw. „duszą towarzystwa”
– upija się i jest często na kacu,
– nie mówi prawdy w sprawie wypitej ilości alkoholu,
– alkohol jest dla niego sposobem na
kłopoty,
– chowa alkohol, aby mieć go zawsze
przy sobie, albo też pije w samotności,
– przeżywa zmienne nastroje.
Niezwykle istotne jest byśmy byli
uważni. Jeśli pojawi się coś niepokojącego w zachowaniu młodego człowieka,
wówczas będziemy umieli zareagować
spiesząc mu z pomocą i wsparciem.
Redakcja
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DOBRA PASSA TRWA
Po dobrze przepracowanej przerwie wiskiem na boiskach. Po tym pojedyn- napór Bratkowic. Nasza drużyna pokazimowej pod okiem nowego trenera Ar- ku miał odbyć się mecz na, który cze- zała charakter i po bramkach Łobody i
kadiusza Stachyry, który również zaj- kali wszyscy kibice. Derbowa potyczka Czaji odniosła zasłużone zwycięstwo.
W następnej kolejce drużynie z Bratmuje się szkoleniem młodzieży w „Sta- z Budami Głogowskimi była nie tylko
li” Rzeszów, nadszedł czas walki o li- walką o punkty, ale i o prestiż. Nieste- kowic przyszło zmierzyć się z wicelidegowe punkty przez drużynę „Bratka” ty, przed tym pojedynkiem zaczęły się rem tabeli „Zimowitem” Rzeszów na
Bratkowice. Oczekiwania były duże, problemy w drużynie „Bratka”. Kontu- jego boisku. Okazało się jednak, że nie
gdyż nasza drużyna musiała walczyć o zje i kartki sprawiły, że nasz zespół nie taki diabeł straszny i „Bratek” po ciekakażdy punkt, by w końcowym rozra- przystąpił do tego meczu w najmocniej- wym meczu pokonał gospodarzy 4:2.
chunku utrzymać się w „A” klasie. Przed szym składzie. Derby rządzą się swo- Bardzo dobrze w tym meczu spisali się
sezonem drużyna została wzmocniona imi prawami i tak było tym razem. dwaj napastnicy Czaja i Łoboda zdobymłodym bramkarzem Pietrasiewiczem Mimo, że faworytem były Bratkowice wając po dwie bramki. Po tym spotkaze „Stali” Rzeszów. Posunięcie to oka- to drużyna „Victorii” odniosła zwycię- niu drużyna z Bratkowic zapewniła sozało się strzałem w dziesiątkę, gdyż stwo w stosunku 3:2. Mimo ambitnej i bie utrzymanie w „A” klasie. W ostatbramkarz ten spisywał się świetnie w dobrej gry w drugiej połowie nie udało nim meczu przed własną publicznością
większości meczy. W rundzie tej „Bra- się nawet zremisować. Zadecydowała przyszło nam zmierzyć się z rezerwami
tek” mógł już rozgrywać mecze na wła- przespana pierwsza połowa. Bramki dla „Izolatora” Boguchwała. W meczu tym
snym stadionie, co wiązało się z koń- nas w tym meczu zdobyli Czaja i Łobo- „Bratek” stworzył sobie mnóstwo sytucem nałożonej na nasz klub kary. Pierw- da. Po tej porażce zaczął się kryzys dru- acji bramkowych, ale piłka jak zaczaroszy długo oczekiwany mecz po dobrej żyny „Bratka”. Pomimo dobrej gry w wana nie chciała znaleźć drogi do bramki. Dopiero po strzale Wogrze na własnym boisku przyłowca z rzutu wolnego udaniósł bezbramkowy remis z
ło się naszej drużynie zdodrużyną rezerw „Korony” Rzebyć jedyną zwycięską bramszów. Na następny mecz „Brakę. Ostatni mecz sezonu był
tek” udał się do Zagorzyc. Najednocześnie długo oczekisza drużyna rozegrała dobre
wanym meczem derbowym
spotkanie i pokonała miejscoze Świlczą. Każda z drużyn
wy „Płomień” 1:0 po bramce
chciała potwierdzić swój
zdobytej w ostatniej minucie
prymat w gminie. Niestety
przez Łobodę. W trzecim me„Bratek” zagrał chyba najczu rundy wiosennej Bratkowi„Bratek” w czasie meczu.
Fot. A. Bednarz
gorszy mecz w rundzie. Nace zmierzyły się z „Iskrą” Zgłęszym zawodnikom nic nie
bień, rywalem w walce o utrzymanie się w „A” klasie. Po ciężkim boju następnym meczu u siebie z drużyną wychodziło, a proste błędy bezlitośnie
„Bratek” pokonał przeciwnika 2:1 po rezerw „Stali” Rzeszów, nasza druży- wykorzystał rywal. Bratkowice uległy
bramkach Czaji i D. Hejniga. Kolejny na doznała sromotnej porażki 5:0. Sił „Świlczance” na ich boisku 5:1, a honomecz to daleki wyjazd do spadkowicza na równorzędną walkę starczyło tylko rową bramkę zdobył strzałem z rzutu
z 5 ligi „Wisłoka” Strzyżów. „Bratko- na 60 min., co wykorzystał przeciwnik wolnego Wołowiec.
Wyniki, które w tej rundzie osiągawi” jeszcze nigdy nie udało się tam wy- wzmocniony zawodnikami z 3-ligowej
grać, ale po tym meczu wszystko się drużyny. Kolejny mecz, to wyjazd do ła nasza drużyna chyba jednak zadowazmieniło. Bramkę zdobywa D. Hejnig i Nowej Wsi. Wszyscy liczyli na przeła- lają każdego kibica. Widać bardzo
nasza drużyna wywozi 3 punkty z tego manie fatalnej passy. Jednak po tym dobrą pracę trenera, która poparta zaciężkiego terenu. 5 kolejka rundy re- meczu nastroje nie poprawiły się. Słab- angażowaniem zawodników na treninwanżowej to zwycięstwo na własnym sza pierwsza połowa i mimo dobrej gry gach, przy wsparciu zarządu klubu na
boisku z drużyną „Czarnych” Czudec w drugiej połowie „Bratek” schodzi z czele z prezesem Piórkowskim zaczyna
2:1 po bramkach Homy i Łobody. Trwa- boiska pokonany 3:1. Honorową bram- przynosić efekty. Drużyna „Bratka”
ła świetna passa drużyny z Bratkowic, kę zdobywa Łoboda. Po tym meczu spo- była jedną z najmocniejszych drużyn w
która była nie pokonana od początku ro pretensji zawodnicy „Bratka” mieli rundzie wiosennej, gdyby nie słabsza
rundy, odnosząc prawie same zwycię- do pracy arbitrów, werdykty których postawa na jesieni można było by się
stwa. Kolejnym rywalem, który musiał według nich były krzywdzące. Następ- pokusić o wyższe miejsce na finiszu rozuznać wyższość drużyny „Bratka” była nym meczem było spotkanie z „Grani- grywek niż 8, które zajęliśmy.
Należy jeszcze wspomnieć o druży„Aramix” Niebylec. Nasza drużyna tem” Wysoka Strzyżowska, kolejnym
odniosła skromne wyjazdowe zwycię- rywalem w walce o utrzymanie. Spotka- nie juniorów starszych, którzy w rozstwo 1:0, a bramkę zdobył Czaja. Co nie to na długo zapadnie w pamięci ki- grywkach o mistrzostwo klasy „A” juciekawe, w meczu tym w drużynie z biców. Po 25 min. nasza drużyna prze- niorów zdobyli 3 miejsce. Kilku z nich
Bratkowic w pewnym momencie na grywała 3:0. „Bratek” jednak potrafił już powoli przebija się do pierwszego
boisku występowało czterech braci się podnieść i do przerwy zdobyć 2 składu seniorów i w przyszłości chyba
Damian, Kamil, Paweł i Marcin Hej- bramki po strzałach Łobody i D. Hej- na stałe w niej zagości.
Damian Hejnig
nig, co nie jest często spotykanym zja- niga z rzutu karnego. Po przerwie trwał
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Wakacje to czas, kiedy możemy cieszyć się urokami zieleni, zapachem ziół,
kwiatów i słuchaniem śpiewu ptaków.
Ciepłe popołudnia i wieczory nieodłącznie wiążą się z biesiadowaniem z przyjaciółmi na świeżym powietrzu. To też czas,
gdy w ogrodzie wybieramy i urządzamy
miejsce na letnie grillowanie, aby nasze
podniebienia miały smaczną wakacyjną
ucztę. Oczywiście mowa jest o samodzielnie przygotowanych potrawach, a przede
wszystkim wszelkiego rodzaju mięsach,
kiełbaskach i kaszance wprost z grilla. Potrawy te smakują rewelacyjnie, jeżeli konsumujemy je w doborowym towarzystwie
rodziny i przyjaciół w pogodnych nastrojach. Jednak, aby w taki nastrój zapanował pomocnym będzie przyrządzenie
słodkiego deseru lub słodkich placuszków, które są niebem dla naszego podniebienia i wprawiają nas w stan błogości.
Życząc wszystkim wesołych wakacji i
udanego wypoczynku oraz samych pyszności w czasie lata proponuję coś na grilla i na słodko.

Grillowa sa³atka z cukinii
4 małe cukinie (do 20 cm), 1 pęczek szczypiorku, 8 łyżek octu winnego, 12 łyżek oliwy, 3 łyżeczki przyprawy vegeta, kucharek,
sól.
Cukinie obmyć, odciąć końcówki i
pokroić wzdłuż w cienkie długie plastry
(ja robię to na maszynce do krojenia chleba). Następnie oprószyć solą i odstawić
na 20-30 min. aby cukinia puściła sok,
odlać sok i osuszyć plastry cukinii papierowym ręcznikiem. Posiekać szczypiorek.
Ocet wymieszać z przyprawą, dolewać
powoli oliwę i ubijać aby powstał krem,
na koniec dosypać szczypiorek i wymieszać. Kremem polać plastry cukinii. Odstawić na ok. 2 godz. do lodówki, a wieczorkiem zajadać przy grillu z kiełbaskami, karkóweczką itp. Smacznego! Szczypiorek można zastąpić natką pietruszki.

Kolorowe szasz³yki z grilla
oliwa z oliwek 1 niepełna szklanka, papryka zielona 1 większa, papryka żółta 1 większa, boczek 40 dag, filety z kurczaka 4 małe,
cebula 2 duże, pomidory 2 duże, cukinia 1
średniej wielkości, przyprawy do kurczaka
4 według uznania, ogórki kiszone 2 większe, pieczarki 4 większe, papryka czerwona
1 większa.
Wszystkie składniki pokroić na małe
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części i nabić na kija następnie przyprawy wymieszać z oliwą z oliwek i połać nią
szaszłyki położyć na grilla no i piec Udanego grillowania.

Bia³a kie³basa na grillu
1 kg białej kiełbasy (surowej), 2 cebule, 2
jabłka, majeranek, sól, pieprz, olej
Kiełbasę podzielić na mniejsze kawałki. (jeżeli jest długa). Jabłka obrać i pokroić w plastry lub niewielkie cząstki. Cebulę pokroić na wiórki. Folie aluminiowa pociąć na kilka części. Folie posmarować olejem. Położyć na to kiełbasę,
obok cząstkę jabłka a na gore cebule.
Posypać solą, pieprzem, i majerankiem.
Zawinąć. Piec na grillu ok. 30 min

Karkóweczka prima sort
1 kg karkówki bez kości, 1 słoiczek musztardy delikatesowej lub podobnej, 8-10
łyżek oleju, 2 łyżeczki miodu, 1/2 łyżeczki
pasty paprykowej, 3-4 ząbki czosnku, 12
ziaren jałowca, 1 łyżeczka cząbru, 1 łyżeczka oregano, 1 łyżeczka delikatu czerwonego do mięs, 1 łyżeczka Vegety ziołowej lub
ziół prowansalskich albo włoskich, 1/2 pieprzu – najlepiej tzw. „młotkowany” Kamisa, 1 duża cebula.
Karkówkę oczywiście umyć i osuszyć.
Pokroić na kotlety ok. 1 cm (nie wolno
rozbjjać!!).
Wszystkie pozostałe składnik dokładnie ze sobą połączyć, jałowiec najlepiej
rozgnieść w moździerzu, czosnek rozgnieść, cebule dowolnie posiekać i także
dodać do sosu. Tak przygotowanym sosem smarować dokładnie każdy kawałek
karkówki i odstawić, na co najmniej 1
godz. do lodówki. Teraz rozpalić grilla i
ostrożnie smażyć na niezybyt ostrym
ogniu, przewracając kilkakrotnie każdy
kawałek. Jedyna wadą tego jest to, że
kapiący sos może się przypalać, ale doświadczony „grillowacz” poradzi sobie z
tym doskonale.
Podawać np. z ziemniakami w skórkach, ugotowanymi z dodatkiem rozmarynu i z sałatką grecką... Zimne piwko,
dobre towarzystwo. I żyć nie umierać!!

Kaszanka z grilla
kaszanka (z drobnej kaszy najlepsza), jabłko, cebula, czosnek, sól, pieprz, jarzynka,
zioła prowansalskie (jak ktoś lubi), folia
aluminiowa
Kaszankę zawinąć w folię uprzednio

dodając ćwiartkę jabłka pokrojonego w
plasterki, ćwiartkę cebuli też w drobne
paseczki i tak samo pokrojony czosnek.
Dodać sól, pieprz i jarzynkę do smaku.
Kto lubi może dodać zioła, ale nie koniecznie. Piec na rozgrzany grillu 10 minut. Pychaaaaaaaaaaaaaa!

Œmietanowiec
– prosty sposób na deser
1 szklanka mleka, 0,75 szklanki cukru, 2
lub 3 galaretki różnokolorowe, 0,5 l śmietany 18%, 2 łyżki żelatyny, 0,5 szklanki
wody.
Galaretki rozpuszczamy w około 1,5
szklanki wody, gdy wystygną przelewamy
do głębokich talerzy i odstawiamy do stężenia. W tym czasie jak tężeją galaretki
przygotowujemy część śmietanową, gotujemy mleko z cukrem. Gdy się zagotuje
odstawiamy do przestudzenia. Wlewamy
pół szklanki zimnej wody do małego rondelka i wsypujemy żelatynę (ważne aby nie
mieszać żelatyny z gorącą wodą, bo będzie
kicha), podgrzewamy na wolnym ogniu
ciągle mieszając aż do momentu gdy żelatyna zupełnie się rozpuści (jednak nie należy doprowadzić do wrzenia). Mieszamy
ze śmietaną. Następnie łączymy z przestudzonym mlekiem. Gdy galaretki stężeją
ostrożnie wyjmujemy je z talerzy i kroimy
w kostki (a jak ktoś chce to może w inne
kształty). Tak przygotowane galaretki
wrzucamy do tortownicy i zalewamy masą
śmietanową. Odstawiamy do lodówki na
jakąś godzinę.

Bananowe naleœniki
szklanka mąki pszennej, szklanka rozgniecionych bananów, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, kilka łyżek cukru według smaku, 2
jajka, 1 łyżka roztopionego masła, mleko
W naczyniu wymieszać mąkę, proszek
do pieczenia i cukier następnie powoli
dolewać mleko tak żeby ciasto było gęściejsze niż na naleśniki. Następnie dodać żółtka i roztopione masło a jeśli ciasto będzie
za rzadkie to dosypać troszkę mąki dokładnie wymieszać i na koniec dodać rozgniecione banany. Białka ubić na sztywną
pianę dodać do masy i delikatnie wymieszać i smażyć naleśniki a raczej mniejsze
placuszki ponieważ odwracanie tych naleśników sprawia trochę trudności i łatwiej
to wychodzi z mniejszymi placuszkami.
Usmażone naleśniczki posypać cukrem
pudrem. Polecam. Smacznego.
Bożena Pięta
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Krzy¿ówka nr 4
Poziomo:
1. specjalista od czasomierzy
6. błękitny materiał
7. choroba zakaźna
8. rzeka lub zwierzę
9. natarcie
11. znak, wróżba
13. dźwięk
14. naczelnik turecki
15. nieodzowna część niektórych instrumentów strunowych
18. napój alkoholowy
20. imię z elementarza
21. ziemia leżąca odłogiem
22. gatunek jabłka
23. podwórkowy grajek
Pionowo:
1. koń w paski
2. owoce południowe
3. nakrętka
4. wielonogi owad
5. złotówki w Cejlonie, Indie
10. ozdobny węzeł
12. obchodzi imieniny 23 października
16. sztuka czarnoksięska
17. sprzęt sportowy
19. szkapa

OGŁOSZENIE

Jan I. Sztaudynger
FRASZKI
Jabłek nie jadam.
Zmądrzałem. Adam
Wiatr przyganiał chorągiewce,
że się zdeklarować nie chce.
Ależ moje przekonania
zależą od kierunku wiania.
Obchodzimy ku chwale ojczyzny,
Jeden dzień kobiet, cały rok mężczyzny.

Mamy zaszczyt poinformować Państwa o nowo utworzonym Serwisie Bratkowic pod adresem: http://www.bratkowice.ovh.org
Serwis oddaje Państwu do użytku wiele ciekawych działów: Forum; Galerię;
dział „Religia”; dla inwestorów i przedsiębiorców dział „Przetargi publiczne”
oraz dział „Wydarzenia” z aktualizowanymi wydarzeniami bieżącymi.
Serwis Bratkowic jako jedyny udostępnia Państwu również elektroniczne wydanie „Ziemi Bratkowickiej” – kwartalnika społeczno-kulturalnego Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej.

Serdecznie zapraszamy!

***

Administracja

Na podwórzu szkolnym podczas przerwy,
kilku chłopców przechwala się nawzajem:
– Mój wujek jest biskupem i wszyscy
mówią do niego „Wasza Ekscelencjo”.
– A do mojego wujka kardynała mówią
„Wasza Eminencjo”.
– A mój wujek waży 200 kg i każdy na
jego widok zawsze woła głośno „O Boże”.

Zapraszamy do współpracy
Redakcja chętnie przyjmuje nie tylko krytykę, ale również sugestie dotyczące redagowania naszego pisma. Tym samym zapraszamy do nadsyłania artykułów, zdjęć oraz
sygnalizowania tematów, którymi moglibyśmy się zająć.
Zastrzegamy sobie jednak prawo wyboru i modyfikowania artykułów i innych materiałów nadesłanych, oraz decydowania o ich ostatecznym wyglądzie.
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