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Narodzi³ siê nam Zbawiciel
Dzień Bożego Narodzenia należy
do wyjątkowych w ciągu roku. Zaczyna
się on wieczerzą wigilijną. W ten oto
wieczór pustoszeją ulice i miejsca, gdzie
normalnie gromadzi się mnóstwo ludzi.
Rodziny zasiadają do wigilijnego
stołu. Niektórzy przybywają z daleka, by spędzić święta w rodzinnym gronie. Inni na znak łączności
ze swoimi bliskimi wysyłają
życzenia świąteczne. Błyszcząca choinka i znajdujące się
pod nią podarunki cieszą nie
tylko dzieci. Znakiem radości jest śpiew pięknych
kolęd. Punktem kulminacyjnym wieczerzy wigilijnej jest
łamanie się opłatkiem na znak
braterstwa i pojednania. Wszyscy
czują się bliscy. Wieczór ten
uświadamia nam, jakim
rajem byłby świat,
gdyby ludzie pamiętali, że są braćmi. Źródłem wigilijnej atmosfery i świątecznej
radości jest wydarzenie Nocy Betlejemskiej. Wydarzenie to
streszczające się w słowach
Anioła: „Oto zwiastuję
Wam radość wielką, dziś
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz Pan”
– można nazwać Ewangelią w miniaturze. W nim spełniają się oczekiwania
narodu wybranego i całej ludzkości.
Skończyła się wielowiekowa noc adwentu, a ludzkości pogrążonej w ciemnościach grzechu i wrogości zabłysła
wielka światłość. Zrealizowały się
obietnice Biblii i tęsknoty narodu wybranego wyrażone w słowach proroka
Izajasza; „Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Albowiem Dziecię się
nam narodziło, Syn został nam dany”.
Na siedem wieków przed narodzeniem
Chrystusa, prorok podał symboliczne
imiona Mesjasza: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec,
Książę Pokoju”. Miał On posiadać cechy swych wielkich przodków: mądrości Salomona, odwagę Dawida, religijność Mojżesza i patriarchów. Rzeczywistość przewyższyła wszelkie oczekiwania. Syn Boży stał się człowiekiem.

„On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba” – wypowiadamy w wyznaniu wiary.
Syn Boży stał się jednym z nas, stał
się naszym Bratem. Uświęciwszy naszą
ludzką naturę, nie wstydzi
się nazwać nas swymi braćmi. Jako
Zbawiciel przyszedł na ziemię
po to, by zbawić
swój lud od
jego grzechów. Każdy
grzech dokonuje
rozbicia i

odczłowieczenia. Święty Jan określa
życiowe powołanie Chrystusa, jako
gromadzenie w jedno rozproszonych
dzieci Bożych. Rozważając słowa „Narodził się nam Zbawiciel” możemy powiedzieć, że Syn Boży po to stał się
człowiekiem, by pojednać to, co zostało rozbite, by zbliżyć do Boga to, co
zostało odczłowieczone, by uczynić
wszystkich przybranymi dziećmi Bożymi oraz, by wszystkich ludzi uczynić
braćmi. Boski Zbawiciel pragnie nas
zgromadzić przy ołtarzu, przy swoim
stole. Tutaj mamy przeżyć naszą wspólnotę z Nim i naszymi braćmi. Chrystus
czeka, byśmy Go przyjęli. Ten, który
narodził się w Betlejem, w mieście którego nazwa oznacza dom chleba – czeka byśmy Go przyjęli pod postacią
chleba.

Każda uczta jest przeżyciem, które
jednoczy uczestników. Tym bardziej
uczta Eucharystyczna wytwarza atmosferę prawdziwej wspólnoty. W Komunii św. realizuje się wspólnota z Chrystusem, naszym zbawicielem i Bratem.
Dramatem naszej epoki, wspaniałomyślnej, ale zrozpaczonej jest, że chcemy braterstwa bez Ojca. Większym
jeszcze dramatem jest pragnienie wielu chrześcijan, którzy chcą ojcostwa bez
braterstwa, którzy chcą być synami
Ojca, nie będąc braćmi innych Jego synów.
Tym co zakłóca klimat Bożego Narodzenia są – używając słów św. Pawła
z listu do Tytusa – „bezbożność i żądze
światowe”. To nie pozwala dostrzec w
człowieku jego istotnej wielkości, która pochodzi ze związku z Bogiem. Stąd
nie potrafimy zrozumieć radości płynącej z faktu, że Bóg stał się człowiekiem. Stąd nie jesteśmy w stanie zbudować trwałego i pełnego braterstwa z Bogiem. Człowiek zamknięty w swoim egoizmie nieczuły na los braci, oddany
żądzom światowym niszczy
atmosferę bożonarodzeniową. Dlatego poprzez sakrament
pokuty i pojednania się z braćmi
„prostujmy ścieżki naszego życia”, poprzez szczerą
modlitwę i uczynki miłości otwórzmy
nasze serca, aby Jezusowa miłość –
przychodząca w Eucharystii mogła
przemienić nas i nasze rodziny i w dążeniu do świętości.

Niech Wam
Jezus błogosławi
na owocne przeżycie
Świąt
Bożego Narodzenia
i Nowy Rok 2010.
Duszpasterze:
ks. proboszcz Józef Książek
ks. Stanisław Szylak
ks. Rafał Głowacki
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miejscowości,
• 24 czerwca – uczestnictwo w konsekracji naszego kościoła parafialnego,
• 26 lipca br. – zorganizowanie uroczystości 65 rocznicy Akcji Burza w
Bratkowicach – patriotycznej lekcji
historii,
• 8 sierpnia br. – wycieczka do Sanktuarium w Łagiewnikach, Krakowa
i Opactwa Benedyktynów w Tyńcu,
• przygotowanie wieńca dożynkowego
i udział w dożynkach parafialnych w
dniu 15 sierpnia oraz diecezjalnych
w dniu 30 sierpnia br.,
• uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych sołtysa wsi śp. Jana Bułatka, członka TMZB,
• pamięć o jubileuszu 100 rocznicy
urodzin pani Antoniny Kwoki.
• 8 listopada – przygotowanie i zorganizowanie koncertu Zespołu Pieśni
i Tańca POŁONINY Politechniki
Rzeszowskiej, który zapoczątkował
obchody 91 rocznicy Odzyskania
Niepodległości,
• 10 listopada – uczestnictwo w gminnych obchodach Dnia Niepodległości w Bratkowicach,
• 5 grudnia – „Świąteczna zbiórka żywności” zorganizowana przez TMZB
pod patronatem Banku Żywności w
Rzeszowie, przy udziale młodzieży
gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Bratkowicach.
• comiesięczne rozprowadzanie żyw-
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Czas podsumowañ...
Kończący się rok kalendarzowy skłania wszystkich do podsumowań i refleksji nad tym co się wydarzyło. Zastanawiamy się jaki on był, czy wszystko ułożyło się tak jak zaplanowaliśmy. Pozwolicie więc Szanowni członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej
oraz czytelnicy naszego kwartalnika, że
przypomnę w skrócie to co od Walnego
Zebrania członków TMZB wydarzyło
się w kończącym się roku przy naszym
udziale. Był to czas wielu wydarzeń i
uroczystości, w których członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczyli. A były
to:
• 1 marca 2009 r. – obchody upamiętniające 58 rocznicę zamordowania
przez UB mjr Józefa Rzepki, naszego rodaka, żołnierza AK i WIN-u,
• 14 marca 2009 r. – wyjazd do kina
Helios w Rzeszowie na film „Popiełuszko – wolność jest w nas”,
• przygotowanie okazałej palmy i poświęcenie jej w niedzielę palmową,
• uczestnictwo w świętowaniu 5 rocznicy nadania imienia Jana Pawła II
Przedszkolu w Bratkowicach,
• uczestnictwo w kolejnej rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz
święta strażaków (św. Florian),
• 23 maja br. – udział w konkursie organizowanym przez Urząd Gminy
Świlcza pn. Laur samorządowy,
• uczestnictwo w piknikach organizowanych przez szkoły z terenu naszej
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ności otrzymywanej z Banku Żywności w Rzeszowie najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bratkowic
(230 osób),
O tym wszystkim, co wydarzyło się
przy naszym udziale opisywaliśmy w
kolejnych wydaniach naszego kwartalnika (nr 12, 13 i 14). Chciałem w tym
miejscu bardzo serdecznie podziękować
całemu Zespołowi Redakcyjnemu za
ogromny wkład pracy, zaangażowanie i
poświęcany czas, by gazeta mogła cieszyć wszystkich jej czytelników.
Kończąc, chciałem zapewnić, że w
przyszłym roku będziemy starali się poprawić to, co może nie w pełni udało się
nam zrealizować. Zapewniam, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej będzie czynnie uczestniczyć w życiu
społecznym i kulturalnym Bratkowic
oraz gminy Świlcza. Dziękuję bardzo
wszystkim organizacjom społecznym, za
zaangażowanie i współpracę. Dziękuję
bardzo wszystkim, którzy nas wspierali i
pomagali w każdej formie.
Prezes TMZB
Tadeusz Pięta

„(...) Dziecko kruche jak radość.
Bóg, który zszedł najniżej. Słowo w
molekułach materii, wieczność ukryta w mijaniu. Przerażające światło tajemnicy pomiędzy Stwórcą i stworzeniem. Bogiem i człowiekiem. Klamra
dana po to, aby nie przepadł żaden
krzyk, żadna cisza i żaden ślad. Aby
w tańcu elektronów nie stało się złudą
żadne dobro; aby nie przepadł także
pot egipskiego niewolnika, dotknięcie palców garncarzy z Krety, kamieniarskie dłuto z Reims i formuła Ein-

dy wypełniły się dni – drapieżny, a nie
cierpiętniczy w swojej miłości – umarł
razem z człowiekiem, sobą samym niwecząc człowieczą śmierć. I bezsens.
A to jest radość większa i mocniejsza
niż wszechświat.
Czy myśleli o tym w tamtą noc –
ta prosta, bardzo młoda dziewczyna,
wybrana na matkę Boga i ludzi; i ten
rzemieślnik z małego miasteczka? Nie
wiem. Znali pradawne pisma proroków. Maria pamiętała Zwiastowanie,
Józef nie zapomniał, że – no cóż,

W 1979 r. podczas audiencji dla pracowników „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” i „Więzi”,
znany z poczucia humoru papież Jan Paweł II, przyglądając się znajomym twarzom spostrzega
sarmackie wąsy zapuszczone niedawno przez Tadeusza Żychiewicza i mówi „Wąsy pana Żychiewicza są największym osiągnięciem mojego pontyfikatu”.

steina, obrócone w pustkę. Aby nie
przepadł sems człowieczego istnienia.
Aby nie umarły uśmiechy wszystkich
pokoleń, ręce ojca, wiersze poetów,aby odnalazła swoje miejsce także słabość, rozpacz, ból i zwątpienie.
Dziecko kruche w betlejemskiej
grocie, w wyżłobieniu pod głowami
zwierząt: Bóg, który wszystko ludzkie
wziął na siebie i przeniósłszy poza
czas przemienił na miarę nieskończoności: Słowo, które stało się ciałem.
Bóg, który stał się człowiekiem. Kie-

chciał przecie uciekać...I wiedział,
dlaczego pozostał.
Ale w tę noc byli doprawdy bardzo zmęczeni. I zabrakło miejsca w
gospodzie.
Na razie było tylko dziecko: krucha iskra radości w ich dłoniach.
Zanieście Mu kolorowe szkiełko i
orzech w pozłótce. To nie będzie
śmieszne; przecież mędrcy nie dali
więcej. A potem – jeśli trafi się minuta ciszy – posłuchajcie kroków przechodnia na ulicy. Tyle tylko chciałem

wam powiedzieć. Zostawiam opłatek”.
/Tadeusz Żychiewicz/
Zamieszczamy powyższe słowa
chcąc po raz kolejny zachęcić naszych
czytelników do zgłębiania twórczości
naszego rodzimego pisarza. Niech ten
końcowy fragment książki jego autorstwa pt. Poczta Ojca Malachiasza posłuży nam jako refleksja na czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
11 listopada br. minęła 15-ta rocznica śmierci wyjątkowego człowieka,
jakim był pisarz Tadeusz Żychiewicz
urodzony 12 stycznia 1922 roku w
Bratkowicach.
Podczas uroczystości pogrzebowych 11 listopada 1994 roku w Opactwie Ojców Benedyktynów w Tyńcu
został odczytany telegram kondolencyjny Papieża Jana Pawła II o następującej treści: „Po długiej i ciężkiej
chorobie – pisał Papież – 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 Ojca
Malachiasza, gdzie w sposób jasny i
kompetentny wyjaśniał czytelnikom zawiłe nieraz kwestie teologiczne, później
jako autora medytacji biblijnych, umiejącego wydobyć z tekstów Pisma Św.
wiele nowych znaczeń; i wreszcie jako
eseistę, który w swej 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 zmartwychwstaniu(...)”.
Przyg. Halina Zawisza
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29 października br. w dniu setnej rocznicy urodzin Pani
Antoniny Kwoki z Klepaka, której sylwetkę przedstawiliśmy
w jesiennym numerze Ziemi Bratkowickiej, została odprawiona Msza św. dziękczynno – błagalna w intencji Dostojnej Jubilatki, której przewodniczył ks. proboszcz Józef Książek. W
podarunku od ks. proboszcza pani Antonina otrzymała figurę Matki Bożej Fatimskiej. Po zakończonej Mszy św. przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej podarowali naszej Stulatce kwiaty, symboliczny upominek i oko-

licznościowy dyplom. Życzenia i
gratulacje złożyła
również delegacja
Koła Gospodyń
Wiejskich. W tym
wyjątkowym dniu,
także i przedstawiciele Urzędu Gminy w Świlczy na czele z wójtem Wojciechem
Wdowikiem, odwiedzili panią Antoninę, wręczając Jej okazały bukiet kwiatów, prezenty i list gratulacyjny o następującej
treści: W chwili tak wyjątkowej jaką jest dzień 29 października
2009 roku – dzień 100-nych urodzin, pamiętając o tym, że z każdą
sekundą zaczyna się dla nas nowe życie, mamy zaszczyt złożyć
Pani Antoninie Kwoka najserdeczniejsze gratulacje i życzenia doczekania następnych, pięknych rocznic. Jednocześnie dziękujemy
za to, że każdego dnia obdarowywała nas Pani radością, pokojem, cierpliwością i dobrocią, a nade wszystko miłością, która jest
więzią doskonałości.
W ciągu całego dnia, radosna i niezwykle ożywiona pani
Antonina, cieszyła się obecnością swych najbliższych, przybyłych z różnych stron Polski. Nie zapomnieli o niej także najbliżsi sąsiedzi, składając Jej w tym dniu serdeczne życzenia.
Redakcja
Fot. A. Bednarz
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Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem
w proch padam, i przed kapłaństwem klękam.
ks. Jan Twardowski

WIERNOŒÆ KAP£ANA,
WIERNOŒÆ CHRYSTUSA
ROK KAP£AÑSKI
19 CZERWCA 2009 – 19 CZERWCA 2010
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 19 czerwca 2009
r. papież Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie Roku Kapłańskiego,
który potrwa do 19 czerwca 2010 r. Tematem Roku Kapłańskiego
są słowa: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. Ojciec Święty
ogłosił go w związku ze 150 rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianneya, który został ogłoszony patronem wszystkich kapłanów (dotąd
był patronem proboszczów). Podczas trwającego Roku Kapłańskiego do Rzymu zostaną przywiezione relikwie świętego Proboszcza
z Ars (Francja).
W liście papieża
Benedykta XVI
czytamy: (...)aby
kapłani wyróżniali się w swoim
życiu i działaniu
Chrzest w naszym kościele.
mocnym ewangelicznym świadectwem. To Oni ukazują nam drogę, która prowadzi nas do Chrystusa.
To Oni poprzez codzienne odprawianie Mszy św. ukazują nam piękno
Eucharystii. To Oni podnoszą Ciało i Krew Jezusa. To Oni ochrzcili
nas, przygotowywali do I-szej Komunii św., bierzmowania czy sakramentu małżeństwa. To Oni jednoczą nas z Bogiem w sakramencie pokuty. Winniśmy Im wdzięczność. Więc módlmy się za naszych
drogich kapłanów, szczególnie za
kapłanów z naszej parafii, kapłanów rodaków. Także za tych, którzy będąc na misjach, poprzez
ewangeliczne świadectwo głoszą
Chrystusa we wszystkich zakątkach
ziemi. Polecajmy także alumnów
naszego Seminarium Duchownego
I Komunia.
w Rzeszowie, w szczególności naszego kleryka Rafała Kłosa, który
w dniu 9 grudnia br. otrzymał szatę duchowną – sutannę, aby wytrwał w swoim powołaniu. W swoich modlitwach nie zapominajmy
także o tych, którzy odeszli już do wieczności.
Dawid Jucha

Poniżej przedstawiamy wykaz księży pracujących w naszej parafii od początku jej istnienia:

KSIÊ¯A PROBOSZCZOWIE
1.
2.
3.

ks. Julian BĄK
ks. Michał STERNAL
ks. Jan JAKUBOWSKI
ks. Edward BRODOWICZ
4. ks. Jan RAMOCKI
5. ks. Julian FIEDEŃ
6. ks. Józef GUZIK
7. ks. Stanisław WOJNAR
8. ks. Stanisław KURYŁŁO
9. ks. Stanisław BANIAK
10. ks. Józef KSIĄŻEK

1934 – 1938
1938 – 1944
właściwie
1944 – 1950
1950 – 1952
1952 – 1960
1960 – 1970
1970 – 1979
1979 – 1993
1993 – 2001
2001 –

KSIÊ¯A WIKARIUSZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ks. Jan NYCZ
ks. Florian ZAJĄC
ks. Adolf BOCZAR
ks. Jan KOCUR
ks. Ignacy BARA
ks. Stanisław WOJNAR
ks. Stefan PIÓREK
ks. Bronisław KONIECZNY
ks. Antoni SZYMULA
ks. Szymon NOSAL
ks. Józef HADER
ks. Eugeniusz WIELGOSZ
ks. Stanisław MAREK
ks. Jan JAGUSTYN
ks. Stanisław KONIK
ks. Edward KWOKA
ks. Józef SĄDEJ
ks. Henryk STEC
ks. Antoni CZERAK
ks. Stanisław SZYLAK
ks. Bogumił JANIEC
ks. Stanisław BUSZTA
ks. Krzysztof GAC
ks. Mieczysław SMOLEŃ
ks. Józef TRELA
ks. Andrzej SKUPIEŃ
ks. Mieczysław PIRÓG
ks. Jan ZIEMIŃSKI
ks. Marek ŁĄCZKOWSKI
ks. Jan KULIG
ks. Marek PRAJSNAR
ks. Marek MIELCAREK
ks. Wojciech ZYGO
ks. Stanisław SZYLAK
ks. Rafał GŁOWACKI

1951 – 1953
1954 – 1956
1956 – 1958
1958 – 1959
1959 – 1961
1961 – 1962
1962 – 1963
1963 – 1965
1965 – 1968
1968 – 1969
1969 – 1971
1971 – 1973
1973 – 1975
1975 – 1977
1977 – 1979
1979 – 1979
1979 – 1982
1982 – 1984
1984 – 1988
1988 – 1990
1990 – 1992
1992 – 1995
1995 – 1996
1995 – 1998
1996 – 1996
1997 – 1998
1998 – 2001
1998 – 2001
2001 – 2006
2001 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2006
2006 – 2009
2006 2009 -
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„Matko
kap³anów,
dodaj im ³ask...”
W ciepły, październikowy wieczór, (3 października
br.) w kościele parafialnym w Bratkowicach odbyło się
ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. W związku z trwającym Rokiem Kapłańskim, Mszy św. odprawionej w intencji kapłanów z naszej parafii przewodniczył Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w
Rzeszowie, ks. dr Jan Kulig w asyście księdza proboszcza Józefa Książka i wikariusza ks. Stanisława Szylaka. W swej homilii ks. Jan przybliżając postać patrona
roku, św. Jana Marię Vianneya, wskazał na wieloraką
misję kapłanów, na ich posługę człowiekowi od pierwszych dni życia aż do tej najważniejszej chwili – śmierci. Ukazał kapłana jako człowieka wybranego, ale mającego również słabości. Dlatego też w sposób szczególny zwrócił się z prośbą o modlitwę za tych, którzy
wybrali tę trudną, ale zarazem piękną drogę. Podczas
nabożeństwa młodzież gimnazjalna – kandydaci do sakramentu Bierzmowania, otrzymała modlitewniki, a
dzieci klas drugich przygotowujące się do Pierwszej Komunii świętej otrzymały różańce. Oprawę Mszy św. ubogacił piękny śpiew chóru parafialnego. Po mszy świętej
dokonano zmiany tajemnic różańcowych, po czym uformowano procesję, na czele której młodzież poniosła
figurę Matki Bożej Fatimskiej. W drodze do Leśnego
Zakątka śpiewano pieśni maryjne i odmawiano różaniec przeplatany rozważaniami prowadzonymi przez ks.
Jana. Po dotarciu do Krzyża Milenijnego, przed leśną
figurą Matki Bożej wierni odśpiewali Apel Jasnogórski i z błogosławieństwem powrócili do domów.
Redakcja
Fot. A. Bednarz
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„Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada.
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa(...)”

Kilka lat wstecz miałem wielkie
szczęście mieć w posiadaniu (na krótki
czas), dokumenty dotyczące objawień
Matki Bożej, w Fatimie (Portugalia).
Nie jest moim celem, aby niniejsze
opracowanie miało charakter teologiczno-religijny, ponieważ nie mam ku temu
fachowego przygotowania. Pozostawiam
to zagadnienie osobom duchownym lub
świeckim, które mają na ten temat coś
do powiedzenia. Mnie zainteresowała
natomiast treść TRZECIEJ tajemnicy
fatimskiej, przepowiadającej zamach na
Biskupa w bieli. Objawienia fatimskie
należy traktować jako wydarzenia będące przestrogą i ostrzeżeniem dla ludzkości, które Kościół katolicki uznał za
cudowne i wiarygodne w 1930 r.
Szanownych Czytelników chcę poinformować, że tematykę objawień fatimskich pragnę przedstawić w przyszłych
wydaniach „Ziemi Bratkowickiej”

wstąpiła do klasztoru Karmelitanek go. Została beatyfikowana przez papieBosych w Coimbrze, przyjmując imię ża Jana Pawła II 13 maja 2000 roku.
siostry Marii ŁUCJI od Jezusa i NiepoBŁ. FRANCISZEK
kalanego Serca Maryi. Miała zaszczyt
MARTO, starszy
spotkać się z papieżem Janem Pawłem
brat bł. HIACYNII i z Nim rozmawiać. Zmarła 13 lutego
TY, kuzyn siostry
2005 roku w klasztorze w Coimbrze, w
ŁUCJI, urodził się
którym została pochowana. Byliśmy
11 czerwca 1908
świadkami Jej pogrzebu, którego przeroku w Aljustrel. Był
bieg
transmitowała
telewizja
chłopcem spokoj„TRWAM”.
nym, refleksyjnym,
odznaczając się głęboką wiarą i zdolnością do kontemplacji. Był bardzo opiekuńczym i zdolnym do wielkich poświęceń. Pragnął jak najszybciej przyjąć Komunię św., a całe swe krótkie życie i pokutę, ofiarował aby „pocieszyć” Pana Jezusa. Krótko przed śmiercią, na gorącą
prośbę przyjął Komunię św. Zmarł 4
kwietnia 1919 roku. Papież Jan Paweł
II w dniu 13 maja 2000 roku w Fatimie
beatyfikował Franciszka. Ciała błogosławionych HIACYNTY i FRANCISZKA
Część I: Fatima 13 maja 1917 roku –
spoczywają w Bazylice Fatimskiej.
początek Objawień Matki Bożej.
Część II: Plac św. Piotra 13 maja
1981 roku – zamach na papieża Jana
Pawła II.
Część III: Fatima 13 maja 1982 i 13
maja 2000 roku – ujawnienie treści trzeCzynione są starania władz kościelciej tajemnicy.
nych, by siostrę Łucję papież Benedykt
XVI wyniósł do godności błogosławioW bieżącym roku minęła 92 roczni- nych, oczywiście po uprzednio przeproca, jak 13 maja 1917 roku w Cova da Iria wadzonym procesie beatyfikacyjnym,
pod Fatimą, w Portugalii zaczęła się ob- tak jak to uczynił wcześniej zmarły pajawiać Matka Boża trojgu pastuszkom: pież Jan Paweł II, z Hiacyntą MARTO i
Łucji, Hiacyncie I jej bratu Franciszko- jej bratem Franciszkiem.
wi.
BŁ. HIACYNTA
ŁUCJA de JEZUS
MARTO, młodsza
dos SANTOS urosiostra błogosławiodziła się 22 marca
nego FRANCISZ1907 roku w wiosce
KA MARTO, uroWszyscy troje mieli zaszczyt widzeAljustrel, należącej
dziła się 10 marca nia Matki Bożej w objawieniach, która
do parafii FATIMA.
1910 roku w Alju- z nimi rozmawiała udzielając poleceń i
Wraz z kuzynką
strel, była kuzynką s. pouczeń. Matka Boża objawiła się im
HIACYNTĄ i jej
ŁUCJI. To Hiacynta sześciokrotnie: 13 maja, 13 czerwca, 13
bratem
FRAN- pouczona przez Matkę Bożą, mówiła o lipca, 19 sierpnia, 13 września i ostatnie
CISZKIEM MARTO (rodzeństwo), wielkich wydarzeniach w skali światowej, 13 października 1917 r.
doświadczyła objawień Matki Bożej w które miały nastąpić około 1940 roku
Zdzisław Rzepka
Cova da Iria pod Fatimą. Matka Boża (we wrześniu wybuchła II wojna światozleciła Łucji misję: „Jezus chce posłu- wa – mój przypisek). W przeddzień swo- Literatura:
żyć się Tobą, aby ludzie Mnie poznali i jej śmierci Hiacynta powiedziała: „Mat- Edward Lobl – „Udręka sumienia”, Toronpokochali. Chce On ustanowić na świe- ka Boża ukaże się znowu, lecz nie mnie. to 1978 r.
cie nabożeństwo do mego Niepokalane- Ja bowiem umieram zgodnie z Jej za- Gonzaga da Fonseca – „Cuda Fatimy”,
go SERCA”. Łucja śluby wieczyste zło- powiedzią”. Zmarła 20 lutego 1920 Roma 1981 r.
Luigi Bianchi – „Ewangelia wg Maryi”, Gera
żyła w Zgromadzeniu Sióstr św. Doroty roku, w Lizbonie. Swe cierpienia ofia- Lario 1981 r.
w 1934 roku, a za specjalnym pozwole- rowała za nawrócenie grzeszników, po- Luigi Faccenda SJ – „Byłem w Fatimie”, Liniem papieża Piusa XII, w roku 1948 kój na świecie i w intencji Ojca Święte- zbona 1982 r.

W środę, 11 listopada br. minęło 91
lat odkąd Polska powróciła na mapy
Europy jako niepodległe państwo. To
chyba oczywiste, że dzień ten powinien
być dla każdego Polaka wyjątkowy.
Można by wręcz zadać sobie pytanie,
czy wystarczy jeden dzień by świętować
taką okazję?
Do obchodów tej uroczystości miała wprowadzić nas niedzielna Msza św.
8.11. br. o godzinie 11.00, na którą z
inicjatywy Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej, zaproszony został
Zespół Pieśni i Tańca „Połoniny” Politechniki Rzeszowskiej, który w roku
bieżącym obchodził Jubileusz 40-lecia.
Młodzi ludzie w barwnych strojach,
stojąc tuż obok ołtarza, wspaniałym
śpiewem pięknie oprawili Mszę św., a
krótkim koncertem po niej, stworzyli
nastrój niecodzienny, podniosły i zarazem radosny. Mieszkańcy Bratkowic
zgromadzeni w świątyni, wdzięczni gościom, nagrodzili ich oklaskami. Jako
gospodarz parafii, swoją wdzięczność
wyraził im również ks. proboszcz Józef
Książek, a przedstawiciele Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bratkowickiej wręczyli członkom zespołu białe i czerwone róże.
Dwa dni później, 10 listopada br. w
Bratkowicach miały miejsce Gminne
Obchody Dnia Niepodległości. O godzinie 13.00 rozpoczęła się Msza św. w której udział wzięły poczty sztandarowe reprezentujące poszczególne organizacje

społeczne, szkoły oraz przedszkole z terenu Bratkowic. Władze gminy reprezentowali Wójt Gminy Świlcza Wojciech
Wdowik, jego zastępca Wiesław Machowski, Przewodniczący Rady Gminy

była się uroczysta, patriotyczna akademia, przygotowana przez dzieci i młodzież gimnazjalną. Występy nagrodzono gromkimi brawami, by podziękować
za wkład pracy i zaangażowanie włożo-

Krzysztof Ciszewski, radni gminni i powiatowi, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, sołtysi sołectw z
terenu Gminy Świlcza, prezesi i przewodniczący organizacji społecznych z terenu gminy oraz przedstawiciele lokalnych mediów: „Trzcionki” i „Ziemi
Bratkowickiej”. Po zakończeniu Mszy
św. złożono kwiaty przy pomniku bohaterów poległych za ojczyznę. Dalsza
część uroczystości miała miejsce w Zespole Szkół w Bratkowicach, gdzie od-

ne w przygotowanie akademii. Spotkanie przy wspólnym stole, serdeczne rozmowy zaproszonych gości zakończyły
Gminne Obchody Dnia Niepodległości.
Patrz kolorowa wkładka.
Mszę św. w intencji ojczyzny w dniu
11 listopada br. odprawił ks. proboszcz
Józef Książek, a w nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy polecaliśmy
naszą Ojczyznę.
Krzysztof Plizga
Fot. A. Bednarz
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Każda rocznica zawarcia związku małżeńskiego to wyjątkowa chwila nie tylko dla małżonków, ale także dla całej rodziny. Jest ona tym

Bożego Narodzenia, kiedy z kolędnikami i turoniem chodzili od domu
do domu po kolędzie. Pobrali się po
trzech latach znajomości. Pani Ma-

Diamentowi Jubilaci.

bardziej wyjątkowa, podniosła i uroczysta, kiedy Jubilatom dane jest obchodzić diamentowe gody.
W sobotni wieczór 21 listopada
br. w kościele parafialnym w Bratkowicach została odprawiona Msza
św. dziękczynna w intencji państwa
Marii i Edwarda Zająców z Piasków,
którzy świętowali swoje diamentowe
gody, czyli 60 – lecie pożycia małżeńskiego. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Rafał Głowacki. Dostojni Jubilaci wraz z dziećmi,
wnukami i prawnukami dziękowali
Panu Bogu i Matce Bożej za ten
wspólnie spędzony czas. W podziękowaniu w pięknym wiklinowym koszu ofiarowali 60 czerwonych róż.
Szanowni Jubilaci na ślubnym
kobiercu stanęli dokładnie 60 lat
temu, 21 listopada 1949 roku. Ślubu
udzielił im ówczesny proboszcz parafii Bratkowice ks. Jan Jakubowski.
Dokładnie nie pamiętają okoliczności w jakich się poznali, ale wydaje
im się, że było to w okresie Świąt

ria (z domu Stec) pochodzi z Klepaka. Była najmłodsza z trojga rodzeństwa. Pan Edward był jedynakiem i

ne został wybudowany w 1931 roku.
Wychowali ośmioro dzieci, 6 córek i
2 synów. Doczekali się 27 wnucząt i
12 prawnucząt.
Utrzymanie tak licznej rodziny
wymagało wielu poświęceń i wyrzeczeń. Pan Edward pracował zawodowo w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych (RPIS).
W domu bywał głównie w weekendy
z tego względu, że pracował przeważnie na delegacji m.in. w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Nisku, a także w
ówczesnej Czechosłowacji. Pani
Maria nie pracowała zawodowo, zajmowała się wychowywaniem dzieci,
domem i pracą na gospodarstwie.
Gospodarstwo państwa Zająców liczyło wówczas 2,95 ha. W skład inwentarza wchodziły dwie krowy, świnie i drób. Jak mówi – ośmioro dzieci i gospodarka oj, ciężko było i trzeba
było się dużo narobić. Nie mieliśmy
konia ani maszyn rolniczych i wszystkie roboty w polu musiało się później
odrobić. Wydatków było dużo, bo dzieci chodziły do szkoły. Sprzedawaliśmy
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ściową, która pomagała jej we
wszystkim. Pani Maria pomimo wielu obowiązków znalazła także czas na
działalność społeczną. Aktywnie bowiem działała w Kole Gospodyń
Wiejskich. Uczestniczyła w wielu występach,
zabawach i wycieczkach. Tamte czasy podsumowuje krótko – ja
nie wiem jak to było możliwe. Człowiek się orobił
i jeszcze musiał wszędzie
być. Z tego okresu pani
Maria ma pokaźny
zbiór fotografii.
Dostojni Jubilaci zapytani o receptę na tak
wspólnie przeżyte lata
odpowiadają – Przede
wszystkim trzeba być
otwartym na wszystko,
na to co przyniesie kolejny dzień. Niech się stanie wola Boża. Trzeba być wytrwałym
i modlić się dużo. W życiu różnie bywa.
Raz jest dobrze, raz jest źle. Uważają
że w dzisiejszych czasach młode małżeństwa mają lepszy start życiowy.
Chociaż w tamtych czasach było ciężko, to jednak według nich świat był
o wiele weselszy. O swoich dzieciach
mówią tak – mamy bardzo dobre dzie-

ci, które nas szanują i pomagają nam.
A szczególnie cieszy nas to, że szanują
się sami nawzajem. Spotykają się
wszyscy na różnych uroczystościach
rodzinnych. Jak nas odwiedzają, to za-

wsze pozdrawiają nas słowami – niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wnuczęta nie krępują się z nami przywitać, a prawnuczęta nawet mówią do
nas prababcia i pradziadek chociaż
wystarczyło by babcia i dziadek. Życzymy im, by doczekali tych lat co my i
żyli w zgodzie.
21 listopada był dla nich pełen

Zdjęcie ślubne z 1949 r.

razem z matką mieszkał na Piaskach.
Po ślubie wspólnie zamieszkali w
jego domu rodzinnym, który notabe-

świnie, cielęta aby umożliwić dzieciom
kształcenie. Nasza rozmówczyni
wspomina bardzo mile swoją te-

Jubilaci z częścią rodziny przed domem, 2005 r.
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niespodzianek. Rocznicę swojego
ślubu chcieli uczcić skromnie i nie sądzili, że wszystkie dzieci przyjadą.
Jednak ku ich zaskoczeniu zjawiła się
cała ósemka ze swoimi rodzinami.
Wszyscy weszli do
domu ze śpiewem na
ustach:”Na drogę życia
wzięłam trzy kwiatki...”.
Były życzenia, powinszowania i uściski. Rodzice głęboko tym poruszeni nie kryli łez.
Nasi dostojni Jubilaci
otrzymali kosz z 60
czerwonymi różami.
Tego dnia dom przepełniony był radością.
Państwo Zającowie
mieszkają sami. Ostatnio mieli trochę problemów ze zdrowiem. Pan
Edward 2 lata temu złamał nogę i do dnia dzisiejszego chodzi o kuli. Niedzielnej
Mszy św. słucha w radiu. W wolnych
chwilach czyta, chociaż już mniej niż
kiedyś, kiedy to pochłaniał bardzo
dużo książek. Pani Maria ostatnio
była kilka dni w szpitalu, ale wszystko jest już w porządku. Co niedzielę
chodzi sama do kościoła. Obydwoje
od sześćdziesięciu lat razem cieszą
się życiem i wspierają
w trudnych chwilach.
Nie omijały ich także
trudności, troski czy
zmartwienia. Pokonywali je razem i razem
też czerpali z tego życia
radość i satysfakcję, a
przede wszystkim wytrwali w przysiędze,
którą złożyli wobec siebie i przed Bogiem.
Życie pisze różne
scenariusze i doświadcza człowieka, ale też
daje mnóstwo szczęścia i radości. Pozwala
mu się rozwijać i tym
bardziej radośniej
przebiega, gdy jest się
we dwoje.
Beata Krupa
Dariusz Jamuła
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Kiedy zapada noc po długim dniu
przychodzi czas na odpoczynek i sen.
Ale nie dla wszystkich. Noc z piątku na
sobotę z 9 na 10 października 2009 roku
zapisze się w pamięci tych wszystkich,

którzy ją przeżywali. Tej właśnie nocy z
lotniska w podrzeszowskiej Jasionce
odlatywała grupa ok. 200 żołnierzy
wchodzących w skład VI zmiany wojsk
polskich w Afganistanie. Nową zmianę
Polskiego Kontyngentu Wojskowego
wystawiła 21 Brygada
Strzelców Podhalańskich z
Rzeszowa wchodząca w
skład 1 Warszawskiej Brygady Zmechanizowanej. W
przeszłości dowódcą 21
Brygady Strzelców Podhalańskich był gen. Bryg. Bronowicz, który objął dowodzenie szóstą zmianą kontyngentu w Afganistanie.
Poza żołnierzami z Rzeszowa do Afganistanu odlatywali również żołnierze z innych jednostek z kraju. Na
dowódcę odlotu został wyznaczony Dowódca 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, wywodzący się z Bratkowic ppłk.
dypl. Wiesław Lewicki.
Jego sylwetkę i dotychczasową drogę
żołnierską przedstawiliśmy w 9 numerze Ziemi Bratkowickiej. Opisując w
artykule swoją dotychczasową służbę
wojskową udokumentowaną udziałem
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w misjach pokojowych w Kosowie i Iraku stwierdził, że bez względu na to co
może się wydarzyć, będzie tam, jeśli
taka będzie potrzeba. Bo jak powiedział
– jestem żołnierzem. Mogliśmy te słowa
usłyszeć z ust pana pułkownika Lewickiego w tym
roku, kiedy reprezentował
21 Brygadę Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa na
uroczystościach obchodów
65 rocznicy Akcji Burza w
Bratkowicach. Podczas spotkania okolicznościowego
stwierdził, że obowiązkiem
nowoczesnej, zawodowej
armii polskiej będącej w
strukturach obronnych
NATO jest również udział w
misjach poza granicami Polski. Jakże szybko życie zweryfikowało te słowa.
Każdy wyjazd na misję
poza granice kraju jest
czymś nieznanym, niosącym nowe doświadczenia, również i
niebezpieczeństwa. Wieści, które docierają z Afganistanu potwierdzają, że
tam niestety jedzie się na wojnę. Dlatego informacja o wyjeździe pułkownika do Afganistanu uzmysłowiła naj-

bliższej rodzinie, że będzie to jedna z
trudniejszych misji. Tym bardziej, że
jadąc do Afganistanu zabrał również
ze sobą dwóch synów, żołnierzy zawodowych – podhalańczyków, dla których

udział w tej misji będzie prawdziwym
egzaminem wojskowym i życiowym.
Oswajanie z tym faktem najbliższej rodziny przybliżało datę wyjazdu, który
musiał nadejść. W sobotę, 10 października około godziny 3OO nad ranem mieli unieść się z Polskiej ziemi i polecieć
do Afganistanu. I tu mogliśmy odczuć
ogromną jedność najbliższej rodziny.
Chcieliśmy być z nimi tej nocy. Około
godziny 1130 w piątek na lotnisko w pobliżu hali odlotów przed bramą główna zajechały cztery autokary z żołnierzami odlatującymi na misję. Czekali
na nich najbliżsi: rodzice, żony, dzieci, rodzeństwo, znajomi i przyjaciele.
Słychać było słowa otuchy, zapewnienia, że wrócą. Ostanie pocałunki, uściski i niebieska brama po przejechaniu
autokarów została zamknięta przez
żołnierzy pograniczników, bo oni już
przecież przekroczyli granicę Polski.
Ale nikt nie odchodził. Czekaliśmy. W
niedalekiej odległości od bramy nastąpiła odprawa wszystkich żołnierzy.
Pułkownik Lewicki dokonywał sprawdzenia broni wszystkich żołnierzy wraz
z odprawą celną przy udziale służb lotniska, która trwała około 1 godz.
Mimo powagi chwili, docierały odgłosy żołnierskiego śmiechu, zapewne po-

przedzone żartem dowódcy dla rozładowania sytuacji. I to jest w takim momencie bardzo potrzebne. Po kolei
każdy z czterech autokarów zapełniał
się żołnierzami gotowymi do podjaz-
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du do samolotu. Jeszcze po odprawie
na chwilę porozmawialiśmy z pułkownikiem i jego synami, pomachaliśmy,
gdy wsiadali do autokarów. Idąc na
drugą stronę hali odlotów mieliśmy
okazję spotkać dwóch pilotów amery-

NORTH AMERICAN, specjalny samolot przygotowany przez Amerykanów. Wokół niego w pełnej gotowości
czuwały samochody straży i obsługi
naziemnej. Podstawione schody z
przedniej i tylnej części czekały na

kańskich w asyście polskiej tłumaczki,
która przyjechała z nimi specjalnym samochodem. Z drugiej strony hali odlotów w bliskiej odległości od siatki odgradzającej płytę lotniska, naszym
oczom ukazał się samolot, którym mieli odlecieć nasi żołnierze. Pięknie
oświetlony na tle nocy, majestatycznie
jak magiczny ptak czekał Boening 767

pierwszych żołnierzy. Około godz. 200
pojawił się pierwszy autokar. Po wyjściu z niego żołnierze sprawnie, po
przekazaniu bagaży na specjalny taśmociąg, weszli do wnętrza potężnego ptaka. Pułkownik Lewicki z synami wiedząc, że jesteśmy przy siatce naprzeciwko samolotu, pomachał jeszcze
kapeluszem w naszym kierunku i oko-

ło godziny 210 zniknął w drzwiach samolotu. My czekaliśmy dalej. Robiło
się coraz zimniej. Następnie trzeci i
czwarty autokar został odprawiony.
Około godz. 225 od samolotu odjechały wszystkie towarzyszące urządzenia
i samochody. Drzwi zostały zamknięte. Piloci włączyli
silniki, przed samolotem
pozostał żołnierz nawigator
z chorągiewkami. Zaczęły
migotać światła sygnalizacyjne czerwone, niebieskie i
białe. Silniki nabrały obrotów i około godz. 240 samolot powoli ruszył z miejsca.
Po kołowaniu ok. 80 m został skierowany na pas startowy, obrał kierunek startu
i o godz. 250 oderwał się od
pasa startowego. Po chwili
widać było już tylko migające światełka. Zakręcając w
kierunku północno-zachodnim zniknął
w ciemnościach nocy. Zabrał ze sobą z
polskiej ziemi naszych najbliższych,
żołnierzy. Byliśmy z nimi i nasze myśli
kierowały się ku jednemu życzeniu:
Spełnijcie swój żołnierski obowiązek i
wracajcie do nas szczęśliwie. Wszyscy.
Będziemy na was czekali.
Tadeusz Pięta

NIEZWYK£E SPOTKANIE
W dniu 9.12.2009 r. w Kościele p.w. Św. Łukasza w Mrowli gościła, wygłaszając prelekcję Pani dr Wanda Półtawska
była więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
Doktor medycyny w dziedzinie psychiatrii, wykładowca polskich i zagranicznych uczelni /Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Uniwersytet Laterański w Rzymie/. Od sześćdziesięciu lat pracująca zawodowo i społecznie w poradniach
młodzieżowych i małżeńskich. Jej praca nacechowana jest
miłością, akceptacją i szacunkiem do drugiego człowieka.
Poprzez wieloletnią przyjaźń jej rodziny z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II jest świadkiem Jego nauczania, ma się więc
wrażenie jakby była Jego „cząstką”. Na spotkaniu z mieszkańcami Mrowli oraz sąsiadujących parafii mówiła o zagrożeniach współczesnej rodziny, odpowiedzialności rodziców
za życie i wychowanie dzieci oraz o świętości życia, do której
powołana jest każda rodzina. Często odwoływała się do nauczania naszego Ojca Świętego, zachęcając do czytania Jego
listów (np. List do rodzin, List do dzieci) oraz Encykliki Pawła
VI Humanae Vitae po to, aby umieć w życiu rodzinnym odczytać Boży plan, a nie swój własny. Życie bowiem – podkreślała – jest drogą do nieba, najkrótszą, jak mówił Święty
Ojciec Pio, jeśli zdaję sobie sprawę z tego, że Bóg jest tu i
teraz, widzi co myślę, mówię i czynię.
Będąc pod wielkim wrażeniem spotkania z wielkością i

pokorą Niezwykłego Człowieka jakim jest dr Wanda Półtawska, wdzięczni wróciliśmy do Bratkowic z dedykacjami w
książkach jej autorstwa. Długo jeszcze tego wieczoru rozmawialiśmy o tym wydarzeniu w kręgach swoich rodzin.
Anna Ząbczyk
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WDZIÊCZNA PAMIÊÆ
Kiedyś Dzień Nauczyciela, a dziś
Święto Edukacji Narodowej obchodzone jest w Polsce 14 października. Dzień
ten jest okazją do złożenia serdecznych
życzeń wszystkim tym, którzy wybierając zawód nauczyciela, cieszący się niesłabnącym zaufaniem społecznym, realizują swoje życiowe powołanie. Jest to
także dzień przypominający nam o tych,
którym zawdzięczamy tak wiele, a których nie ma już pośród nas.
To, kim jest, czy też był dla nas nauczyciel uświadamiamy sobie niejednokrotnie dopiero po latach. Pamięć o tych,
którzy przekazywali nam wiedzę, uwrażliwiali naszą duszę, wyszukiwali w nas
talenty, wskazywali drogę, wyraża się w
czymś głębszym i trwalszym – w poczuciu wdzięczności.
To oni zostawiają w szkole swoje
oczy, głos, nerwy, zdrowie, swoje serce i
kawał swojego życia. Po latach cieszą się,
gdy z kolei ich uczniowie realizują najlepiej jak potrafią swoje życiowe powołania, zostając nauczycielami, lekarzami,
rolnikami, księżmi, artystami, inżynierami...
Podczas lektury Kroniki Szkoły w
Bratkowicach, która począwszy od roku
1871 jest kopalnią wiedzy na temat rozwoju szkolnictwa w naszej miejscowości,
poznajemy sylwetki wielu oddanych swej
pracy nauczycieli. Na przestrzeni lat,
uczniom z Bratkowic zapisała się w pamięci wielopokoleniowa rodzina Urbanów, której członkowie z oddaniem pracowali w naszej szkole.
Są tacy, którzy pamiętają jeszcze długoletniego jej kierownika śp Jana Urbana ur. 23 września 1875 roku w Żołyni.
Od 1899 do 1910 roku był nauczycielem
i kierownikiem szkoły w Bratkowicach.
W roku 1910, jak czytamy w kronice,
otrzymał posadę nauczyciela szkoły ludowej w Rzeszowie i wówczas zastąpił
go na tym miejscu Marian Żychiewicz,
ojciec pisarza Tadeusza Żychiewicza.
Jan Urban powrócił jednak na stanowisko kierownika szkoły w roku 1924 i pełnił tę funkcję aż do roku 1933, poświęcając wiele pracy i lat swego życia dla
podniesienia poziomu kształcenia miejscowych dzieci i młodzieży, polepszenia
warunków nauki, a także rozwoju naszej
miejscowości. W rękopisie mgr-a inż. Tomasza Świdra – Przyczynki do Kroniki wsi
Bratkowice oraz historii Szkoły Podstawo-

wej w Bratkowicach czytamy -.
„Nowy budynek szkolny /murowany/
wybudowano w latach ok. 1902 – 1904.
Kierownikiem Szkoły wówczas był p. Jan
Urban, ogromnej zacności pedagog i organizator, który jako długoletni kierownik
w Bratkowicach położył olbrzymie zasługi
nie tylko w zakresie szkolnictwa, ale również w szerzeniu oświaty ogólnej i kultury
szczególnie rolniczej, wielce udzielając się
w pracy społecznej Bratkowic”.
Darzony zaufaniem ówczesnych
Bratkowiczan Pan Jan wybierany był na
radnego Rady Gminy funkcjonującej
wówczas w Bratkowicach. Udzielał się
także w miejscowej Kasie Stefczyka.
Wielokrotnie w kronice znajdujemy
zapisy o licznych wydarzeniach na tere-

ninach Pierwszego Marszałka Niepodległej Polski Józefa Piłsudskiego, czy też
prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego
Mościckiego. Urządzano akademie, wystawiano różne sztuki, a chór szkolny
stojący na bardzo wysokim poziomie
uświetniał wszystkie uroczystości i wyjeżdżał, jak czytamy w kronice, z koncertami do innych miejscowości. Starsi
mieszkańcy Bratkowic nazywając kierownika Jana Urbana „ostoją spokoju”,
zapamiętali go także jako człowieka
wrażliwego na piękno i dbającego o
przyrodę. W „Święto sadzenia drzew”
była zaangażowana cała społeczność
szkolna. To on założył duży, piękny, przydomowy ogród, w którym zasadził liczne drzewa owocowe, rzadko spotykane
krzewy i oryginalne gatunki kwiatów.
Nasze mamy i babcie do dziś wspominają w nim aleje kwitnących różnobarwnych georginii. W ogrodzie wybudował
podziwianą w całej okolicy willę, którą
sam projektował. Zamieszkał w niej
wraz ze swoją żoną Felicją z domu Bobola i z dwoma synami Tadeuszem i
Henrykiem. Żona, też nauczycielka pracującą w szkole w Bratkowicach, ukoń-

książek oraz fortepian, na którym grywał Pan Jan. Tutaj spotykały się osoby,
mające wpływ na zmianę oblicza ówczesnych Bratkowic. Miały tam miejsce niejedne „nocne Polaków rozmowy”. Dziś
na naszym cmentarzu parafialnym, przy
grobie tego wspaniałego pedagoga zatrzymuje się wielu przechodniów. Zatrzymują się i ci, którzy pamiętają spoczywającą tu także jego synową śp Bronisławę Urban. Byli uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Bratkowicach wspo-

Jan Urban

nie szkoły świadczących o tym, że troska o dobre i wszechstronne wychowanie, a także o pielęgnację tradycji, kształtowanie postawy religijnej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży leżała mu
na sercu. Przeprowadzał pogadanki z
uczniami, a służyły temu m.in. świętowanie rocznicy odzyskania Niepodległości Polski, okrągłe rocznice śmierci
wieszczów, pisarzy, królów. Ze wzruszeniem i nostalgią słuchamy wspomnień
ówczesnych wychowanków, jak pod
opieką swoich nauczycieli, wyruszali
bratkowickimi, piaszczystymi drogami
by wziąć udział w marszu, by uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Uroczyście obchodzono święto patrona
młodzieży św. Stanisława Kostki. Kultywowano nawet w szkole pamięć o imie-

sy z uśmiechem i wielkim spokojem. Miała dla nas tyle ciepłych słów, jak mama.”
Pani Bronisława urodziła się 9 lipca1905 roku w Tyczynie. Ukończyła Państwowe Seminarium Nauczycielskie w
Przemyślu i po 9-ciu latach pracy w zawodzie nauczycielskim, przez kolejnych
13 lat poświęciła się rodzinie, w tym wychowaniu czwórki dzieci. 1 grudnia 1947
roku otrzymała posadę etatowej nauczycielki w Szkole Podstawowej w Bratkowicach. Po śmierci męża w roku 1949
musiała godzić obowiązki wychowania
swoich dzieci i dzieci powierzonych jej z
racji wykonywania zawodu nauczyciela.
Cztery siostry pani Bronisławy Urban wykonywały także ten zawód, a jedna z nich
Stefania Baranowa była także wieloletnią kierowniczką szkoły w Bratkowicach.
Uwielbiana przez swoich uczniów, pełniła

Felicja Urban

czywszy kurs medyczny udzielała mieszkańcom ówczesnych Bratkowic wielu
cennych rad dotyczących zdrowego trybu życia. Chętnie z nich korzystali, upatrując w pani Felicji swojego „lekarza rodzinnego”. Dom państwa Urbanów był
wyjątkowy. Znajdowało się w nim pierwsze w Bratkowicach radio, bogaty zbiór

Bronisława Urban

minając swoją ukochaną panią, wieloletnią nauczycielkę, wyjątkową osobowość,
podkreślają takie cechy jej charakteru
jak łagodność i dobroć. Jedna z uczennic wspomina – „Zawsze wchodziła do kla-

Halina Sarapuk z d. Urban

tę funkcję przez szereg lat.
Poprzez pryzmat tych
samych cech charakteru, czyli dobroci, wrażliwości, cierpliwości wspominamy też,
przebywającą dziś na emeryturze, mieszkającą w rodzinnym domu w Bratkowicach
nauczycielkę przyrody i biologii panią Halinę Sarapuk
z domu Urban. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w roku 1967.
Jej uczniowie wspominają, jak zrzeszali się wówczas w Związku Harcerstwa Polskiego, w Lidze
Ochrony Przyrody, nad którymi to organizacjami
szkolnymi sprawowała
opiekę. Brali udział w konkursach biologicznych, do
których ich cierpliwie przygotowywała.
Dziś zawdzięczają swojej pani m.in. szacunek do otaczającej nas przyrody i świadomość ekologiczną. W najnowszej Kronice Szkolnej znajduje się zapis z roku
szkolnego 2001/02 o następującej treści:
„Ostatni dzień roku szkolnego był również ostatnim dniem pracy nauczyciela
naszej szkoły pani Haliny Urban, która po
przepracowaniu wielu lat odchodziła na
emeryturę. Rozstaliśmy się z osobą szlachetną i życzliwą. Uczniowie stracili nauczyciela o ogromnym doświadczeniu i
dużej pasji.”
Nauczycielom pracującym we
wszystkich placówkach oświatowych na
terenie Bratkowic składamy serdeczne
podziękowanie za wszystko to, co czynią dla odpowiedzialnego kształtowania
postaw dzieci i młodzieży. Życzymy im,
aby ich praca była należycie doceniana
i aby zawsze spotykała się z szacunkiem
i uznaniem. Nauczycielom przebywającym już na emeryturze życzymy, aby ten
czas zasłużonego odpoczynku upływał
im w zdrowiu i zadowoleniu. Wszystkich
nauczycieli i wychowawców, którzy żyją
pośród nas i tych którzy odeszli już do
wieczności, obejmujemy wdzięczną pamięcią powierzając ich Bogu – Największemu Nauczycielowi.
Halina Zawisza
PS. Składam serdeczne podziękowanie pani Halinie Sarapuk za podzielenie się wspomnieniami i fotografiami z
rodzinnego albumu. Dyrekcji Zespołu
Szkół w Bratkowicach dziękuję za udostępnienie Kroniki Szkolnej.
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Mamy nowego
w³odarza Bratkowic

Zarządzeniem Nr 84/2009 Wójta
Gminy Świlcza z dnia 23 września 2009
r., w Bratkowicach w dniu 25 października 2009 r. odbyły się wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Bratkowice. W
związku ze śmiercią dotychczasowego
sołtysa śp. Jana Bułatka nastąpiło wygaśnięcie mandatu sołtysa.
O przejęcie tej funkcji ubiegała się
tylko jedna osoba. Był nią pan Ryszard
Franczyk z Klepaka.
Sołtys wybierany jest w głosowaniu
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania do Rady Gminy.
Aby kandydować w wyborach należy
przedstawić poparcie, co najmniej 25
osób mających czynne prawo wyborcze
w sołectwie, wyrazić zgodę na kandydowanie, po czym zarejestrować kandydata w Urzędzie Gminy Świlcza (u
Sekretarza Gminy).
Zainteresowanie wyborem sołtysa
wsi było niewielkie. Na 2114 uprawnionych do głosowania osób, swój głos
oddało 268, tj. 12,68 % ogólnej liczby
wyborców. Kandydaturę pana Ryszarda Franczyka poparło 246, a przeciwnych tej kandydaturze było 20 osób.
Nowy sołtys ma 40 lat, jest żonaty i
ma dwoje dzieci. Jest rolnikiem. Prowadzi 8 hektarowe gospodarstwo rolne o profilu produkcji roślinno – zwierzęcym. Od 1999r. był aktywnym członkiem Rady Sołeckiej. Obecnie już

drugą kadencję jest radnym Podkarpackiej Izby Rolniczej Powiatu Rzeszowskiego, a od trzech kadencji członkiem
Zarządu Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Trzebownisku. Nowemu
włodarzowi wsi zadaliśmy kilka pytań.
Jak się Pan czuje w tej nowej roli?
Jestem dalej tym samym mieszkańWybory.

cem Bratkowic, aczkolwiek nie ukrywam, że jest to dla mnie nowe wyzwanie, ale nie obce. Dotychczas miałem
już styczność z pracą samorządową i
myślę, że to doświadczenie pomoże mi
w pracy dla dobra Bratkowic.
Czy decyzja o kandydowaniu na gospodarza wsi przyszła szybko?
Po śmierci śp. sołtysa Jana Bułatka
rozmawiałem wielokrotnie z mieszkańcami wsi, radnymi sołeckimi i gminnymi i byłem przez nich zachęcany do
tego, aby kandydować na stanowisko
sołtysa. Po wielu przemyśleniach, podjąłem taką, a nie inną decyzję.

Czy ma Pan jakieś konkretne plany działania?
Chciałbym kontynuować dalej te
wszystkie plany i zamierzenia, które
rozpoczęte były przez mojego poprzednika śp. Jana Bułatka, a więc budowa
chodników, naprawa dróg, i instalacja
nowego oświetlenia ulicznego. Szczególnie leży mi na sercu poprawa tej infrastruktury na najdalej oddalonych
przysiółkach wsi. Bardzo ważną sprawą
jest dokończenie budowy stadionu, zagospodarowanie Parku i rozbudowa
Zespołu Szkół nr 1 w Bratkowicach.
Chciałbym również, aby współpraca z
radnymi gminnymi
układała się jeszcze lepiej niż do tej pory.

Czy zna Pan
wszystkich mieszkańców Bratkowic?
Na pewno nie, ale
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wszystkich poznać. Będzie ku
temu jeszcze wiele okazji, chociażby osobiste
dostarczanie przeze
mnie w przyszłym roku
nakazów podatkowych.
Jakim sołtysem będzie Ryszard
Franczyk?
Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Jakim będę sołtysem tego nie
wiem. Ocenę pozostawiam mieszkańcom Bratkowic. Postaram się swoją
funkcję wypełniać najlepiej jak potrafię. Liczę także na pomoc samych
mieszkańców. Myślę, że wspólnie będziemy rozwiązywać wiele problemów.
Uważam, że do tej pory Bratkowice rozwijały się dobrze i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
Nowemu sołtysowi życzymy optymizmu i wytrwałości w dążeniu do założonych celów.
Andrzej Bednarz, Dariusz Jamuła
PS. Kadencja obecnego sołtysa potrwa około 1 roku. W przyszłym roku,
bądź na początku 2011 roku odbędą się
wybory sołtysa na 4 letnią kadencję.
Wcześniej jednak, bo za niespełna kilka miesięcy, czekają nas kolejne wybory samorządowe.

Cotygodniowe ogłoszenia.

Fot. A. Bednarz, K. Plizga
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INFORMACJA
Szanowni Państwo!
Wobec licznych uwag kierowanych
pod moim adresem w związku ze zmianami wysokości podatków, pragnę poinformować, że bezpośrednią przyczyną
takiego stanu rzeczy jest modernizacja
(uaktualnienie) ewidencji gruntów i
budynków przeprowadzone na mocy
Zarządzenia starosty rzeszowskiego.
Zgodnie z art. 24a Ustawy z dnia 17
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 ze zmianami) decyzja o tym,
czy, gdzie i kiedy przeprowadzić taką
modernizację należy wyłącznie do starosty i nie podlega konsultowaniu z wójtami gmin na obszarze, których modernizacja ma być przeprowadzona.
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Skutkiem tak dokonywanej modernizacji mogą być, jak to miało miejsce
w licznych przypadkach na terenie naszej gminy, zmiany w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę rzeszowskiego, tak w zakresie tych
gruntów, jak i ich klasyfikacji. Ponieważ podstawę wymiaru podatków przez
gminę stanowią dane zawarte w tej
ewidencji (co wynika z treści art. 21
powyższej ustawy), modernizacja taka
niemalże automatycznie uruchamia
proces korygowania tych podatków,
stosownie do nowo ujawnionych danych, od którego to obowiązku wójt nie
może się uchylić pod rygorem odpowiedzialności karnej i finansowej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
W efekcie takiego stanu rzeczy, niektórzy z Państwa otrzymali nowe decyzje podatkowe. Ewentualny wzrost podatków wynikający z tych decyzji jest
bezpośrednim następstwem zarządzo-

nej i dokonanej przez starostę modernizacji ewidencji gruntów i budynków
oraz obowiązujących w tej materii przepisów prawa, a nie wynikiem swobodnego uznania, czy wręcz dowolności
działania wójta gminy.
Jako organ podatkowy, wójt gminy
nie ma podstaw do zmiany danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
Zasadą jest, że podatnik kwestujący prawidłowość danych z ewidencji gruntów i
budynków, powinien wszcząć procedurę
ich zmiany w organie prowadzącym, którym obecnie jest starosta rzeszowski.
Następnie w przypadku uwzględnienia jego zastrzeżeń, na podstawie zmienionych danych z ewidencji, może
wnieść o wzruszenie ostatecznych decyzji ustalających wysokość zobowiązań
podatkowych.
Z poważaniem
Wójt Gminy Świlcza
Wojciech Wdowik

ŒLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I
13 października br. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się uroczystość
ślubowania uczniów klasy pierwszej.
Dzieci przygotowywały się do niej
przez dwa tygodnie, sumiennie pracując nad każdym tańcem, wierszem i
piosenką. Wiedziały bowiem, że w tym
dniu będą zdawały swój pierwszy poważny egzamin.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor
szkoły Janina Gaweł. W pierwszych
słowach powitała rodziców, nauczycieli oraz uczniów, a także nawiązała do
dawnych tradycji pasowania na rycerza. Następnie uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali barwną część artystyczną. Z wielką gracją i uśmiechem
zatańczyli krakowiaka i poloneza.
Dużą rolę odegrali również uczniowie
klasy trzeciej zadając dzieciom pytania o symbole narodowe, zasady
grzeczności itp.
„Teraz już z honorem ślubować możecie,
jak być dobrym uczniem doskonale
wiecie.”
Po tych słowach pierwszaki założyły
żakowskie czapki oraz granatowe mundurki i nastąpiło ślubowanie w obecności sztandaru szkoły oraz pasowanie
ołówkiem na ucznia. W tak uroczystym
dniu nie mogło zabraknąć licznych upo-

minków od pani dyrektor, rodziców, Samorządu Uczniowskiego i
Szkolnej
Kasy
Oszczędności.
Uroczystość zakończyła się smakowitym poczęstunkiem,
przygotowanym przez
rodziców.
Monika Grzybowska
– wychowawca
klasy I
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Udzia³ w projekcie

„Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z gminy Œwilcza”
Od listopada br. uczniowie Zespołu Szkół w Bratkowicach wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu
Szkół w Świlczy oraz Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej rozpoczęli realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z gminy Świlcza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutację do projektu przeprowadzono w miesiącu wrześniu i październiku. Podstawą kwalifikacji uczniów do projektu było spełnienie określonych kryteriów. Pierwszeństwo udziału w projekcie mieli uczniowie z
klas 3 gimnazjum i klas 6 i 1-3 szkoły podstawowej, którzy
na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku uzyskali z
matematyki lub języka obcego lub przyrody ocenę równą lub
niższą niż dostateczna. Podstawą kryterium wpisania na listę w przypadku uczniów klas 1–3 edukacji wczesnoszkolnej
były wywiady i opinie nauczyciela wychowawcy. Kolejnym
kryterium tworzenia grup edukacyjnych było zachowanie
proporcji równości szans przyjętych w projekcie: 55 % uczestników to chłopcy i 45 % to dziewczęta. Rodzice, których dzieci zakwalifikowały się do udziału w projekcie, zobowiązani
byli do złożenia wszelkich dokumentów wymaganych przez
realizatora oraz instytucje pośredniczące. Wszystkie zajęcia
odbywają się nieodpłatnie. Warunkiem jest, co najmniej 80
% frekwencja uczniów na zajęciach. W przypadku podjęcia
przez rodzica decyzji o rezygnacji ucznia z uczestnictwa w
projekcie do realizacji projektu zostaną zaproszeni uczniowie z listy rezerwowej, która została sporządzona przez Komisję Rekrutacyjną.
Program obejmuje zajęcia i warsztaty z przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych, języka angielskiego oraz
edukacji wczesnoszkolnej i zagadnień psychologiczno- pedagogicznych.
Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyć będą w następujących zajęciach:
• Zaprzyjaźnij się z matematyką
• Przyroda wokół ciebie
• Wiem i rozumiem – zajęcia edukacji wczesnoszkolnej
• Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych
• Naprzód ku sukcesom – zajęcia psychologiczno-pedagogiczne
Uczniowie gimnazjum uczestniczą w następujących zajęciach:
• Zaprzyjaźnij się z matematyką
• Biol-chem oswojony – zajęcia z bloku biologiczno-chemicznego
• Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych
• Szkolny ośrodek kariery – zajęcia psychologiczno-pedagogiczne z uwzględnieniem orientacji prozawodowej.
Grupy zajęciowe liczą od 10 do 15 uczniów i prowadzone są zarówno przez nauczycieli z naszej szkoły jak również
przez specjalistów z firm edukacyjnych oraz lektorów szkoły

językowej. Liczba godzin do zrealizowania do końca trwania projektu tj. do 30 maja 2010 jest zróżnicowana dla poszczególnych grup. Największa liczbę godzin jest przeznaczona na realizację zajęć z języka angielskiego (700 godzin),
na zajęcia z bloku matematyczno-przyrodniczego przewidziane jest 168 godzin, natomiast zajęcia psychologiczno-pedagogiczne zrealizowane będą w wymiarze 48 godzin.
Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają niezbędne materiały papiernicze i biurowe. Natomiast realizacja
zajęć językowych odbywać się będzie w oparciu o zakupione
podręczniki i ćwiczenia odpowiednio dobrane do poziomu
nauczania poszczególnych grup. Część funduszy przeznaczone jest także na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych
do realizacji zajęć.
Szczegółowe informacje o realizacji projektu znajdują się
na stronie internetowej naszej szkoły (www.zsbratkowice.edu.pl), a także na plakatach reklamowych.
Mamy nadzieję, że udział naszej placówki w projekcie
pozwoli rozwinąć zainteresowania naszych uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi oraz udoskonalić
umiejętności językowe, a także uwierzyć we własne siły, od
których w znacznej mierze zależy, czy będą potrafili osiągać
sukcesy w szkole i poza nią.
Joanna Różańska
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„Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie”
/Jan Paweł II/
Wielki człowiek, wielki Polak, Jan szonej KSM-ie, bo to głównie dzięki ich
Paweł II – wielki, charyzmatyczny pa- zaangażowaniu mogliśmy ubogacić się
pież. Swoim pontyfikatem pokazywał w czasie tego dnia. Katolickie Stowanam czym jest prawdziwa wolność. „Po- rzyszenie Młodzieży w naszej parafii
znacie prawdę, a prawda was wyzwoli” istnieje już od kilku lat. Skupia ono w
(J8,32) – te słowa Jan Paweł II uznał za swoich szeregach głównie młodzież z
najważniejsze słowa w Ewangelii. W gimnazjum i szkół ponadgimnazjal- wieczeństwa, miłości do Boga i Ojczynawiązaniu do nich,
zny. Jest to również czas nawiązywania
11 października
i pogłębiania więzi koleżeńskiej i przy2009 r. obchodzilijaźni. Oprócz formacji ludzkiej i duchośmy IX Dzień Papiewej, KSM uczestniczy aktywnie w życiu
ski pod hasłem:
parafii i diecezji. KSM-owicze np. w
„Jan Paweł II – Paczasie uroczystych Mszy św. w parafii
pież Wolności”. Ten
czytają czytania, modlitwę wiernych,
szczególny dzień pośpiewają psalmy, przynoszą dary ofiarświęcony Janowi
ne. Uczestniczą także w życiu diecezji.
Pawłowi II połączoWe wrześniu zarząd brał udział w wyny był ze zbiórką
borach zarządu diecezjalnego, zaś w
pieniędzy na zdolną
niedzielę Chrystusa Króla cały parafiallecz ubogą młony oddział KSM-u uczestniczył w urodzież.
czystej Mszy św. koncelebrowanej pod
Ślubowanie w Katedrze Rzeszowskiej.
W naszej parafii
przewodnictwem ks. bpa Kazimierza
był to dzień szczeGórnego w Rzeszowskiej Katedrze.
gólny. W kościele obok ambony nych. Patronką KSM-u jest bł. KaroliZaangażowanie tych młodych ludzi
umieszczony został portret papieża, zaś na Kózka, dziewica i męczennica, któ- jest świadectwem ich wiary. Jest to dopo każdej Mszy św. młodzież z naszej rej wspomnienie obchodzi się 18 listo- wód na to, że młodzież XXI w. wcale
parafii zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży zbierała fundusze
na ten szczytny cel. Bardzo pięknym dowodem wrażliwości mieszkańców naszej miejscowości była zebrana pokaźna suma pieniędzy. Wdzięczność za ten
dar serca należy się kwestującej młodzieży, która poświęciła swój czas, a
także wszystkim ofiarodawcom. Wieczorem zaś, o godz. 20.00 przyszedł czas
na pełne refleksji, modlitewne spotkanie z Jezusem Chrystusem w czasie nabożeństwa różańcowego. Nabożeństwo
rozpoczęło się słowami Juliusza Słowackiego: „Pośród niesnasek Pan Bóg
uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańKSM ze swoim opiekunem na schodach Katedry.
skiego oto papieża, otworzył tron...”. To
proroctwo znalazło swoje wypełnienie
16 października 1978 r. gdy kard. Ka- pada. KSM jako stowarzyszenie posia- nie jest zła, jest raczej zagubiona. Nasi
rol Wojtyła został wybrany papieżem. da również swoje struktury. Parafial- KSM-owicze poprzez modlitwę, formaRozważania różańcowe nawiązywały do nym oddziałem kieruje zarząd nad któ- cję i zaangażowanie w różnego rodzaju
wydarzeń z życia i papieskiej posługi rym czuwa ksiądz asystent. W tym roku inicjatywy są tego najlepszym dowoJana Pawła II, zaś zgaszone światła w wybrano nowy zarząd na czele którego dem. Ja doświadczam tego w każdy
kościele i świece przed Jego portretem stanęła Kamila Babula, zastępcą został piątkowy wieczór w czasie spotkań nanadawały modlitwie różańcowej bardzo Wojciech Woźnica, skarbnikiem Moni- szego KSM-u.
Przez cnotę, naukę i wiarę służyć
medytacyjnej formy i myślę, że pozwa- ka Zawisza, sekretarzem Monika Sum,
lały na bardzo osobiste spotkanie z a jej zastępcą Daniel Pięta. Nastąpiła Bogu i Ojczyźnie GOTÓW!
Ks. Rafał Głowacki
Bogiem. Różaniec zakończył się Ape- również zmiana księdza asystenta. Ks.
lem Jasnogórskim.
Wojciecha Zygo zastąpił ks. Rafał GłoZdjęcia – patrz kolorowa okładka
Pisząc o Dniu Papieskim nie sposób wacki. Celem KSM-u jest kształtowaFot. A. Bednarz
nie wspomnieć o naszej młodzieży zrze- nie swojej osobowości, swojego czło-
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Przyszed³ czas na
warzywa i owoce w szkole
Ekologia to nauka o strukturze i
funkcjonowaniu żywej przyrody; obejmuje całość zjawisk dotyczących wzajemnych zależności między organizmami (i zespołami organizmów), a
ich żywym i martwym środowiskiem.
Ekologia więc bada związki między
organizmami, oraz ich związki ze środowiskiem. W taki sam sposób powinny być formułowane cele wychowawczo – dydaktyczne edukacji ekologicznej dla nauczycieli i rodziców. Obowiązkiem dorosłych, a szczególnie nauczycieli i rodziców jest edukacja eko-

szkolnych odpowiedzialności za stan
przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Wiedzę przyrodniczą kształtujemy przez całe życie, a
edukacja przyrodnicza w przedszkolu, to jeden z bardzo ważnych etapów
tego procesu. Jakość i zakres doświadczeń zależy w dużej mierze od
wpływu środowiska, w którym żyją.
Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z bliższym i dalszym otaczającym je światem, jest
więc elementem systemu ekologicznego. W przedszkolu jest wiele oka-

„Przedszkolaki z naszej paki”.

logiczna dzieci, dzięki której potrafiłyby one żyć w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i
kulturowym, a także postępować tak,
by nie zakłócić równowagi funkcjonowania bogatego świata organizmów,
gdyż każdy z nich jest bezwzględnie
potrzebny. Dlatego ważne jest kształtowanie postaw nacechowanych wrażliwością i szacunkiem dla środowiska,
całej ożywionej przyrody oraz racjonalnego i przemyślanego wykorzystania jej bogactw. Ważną rolę w tym
procesie odgrywa zapoczątkowana już
w przedszkolu edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przed-

zji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej, ponieważ nie ma tam granic między przedmiotami. Szansą
spełnienia przewidywanych oczekiwań jest zamierzona, dobrze przemyślana i zorganizowana praca wychowawczo-dydaktyczna nauczyciela, w
której wykorzystuje on całe bogactwo
środków, metod i form. Mając na
uwadze kształtowanie postaw proekologicznych i uwrażliwianie na piękno
przyrody Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach bierze udział w
programie edukacyjnym „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”. Celem programu
jest ukazanie dzieciom piękna przy-

rody, oraz nauczenie ich jak ją szanować i chronić. Program organizowany jest przez firmę Tymbark i markę Kubuś. Partnerem Merytorycznym
programu jest Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska. Patronat honorowy
nad programem objęło Ministerstwo
Środowiska. W ramach programu w
przedszkolu zorganizowano różne
działania przyrodnicze tj: wycieczki
do lasu – dzieci podczas takich spacerów mogą zaobserwować ciekawe
zjawiska przyrodnicze, pooddychać
świeży powietrzem. W sali zajęć wykonano kącik przyrody, promuje się
również zdrowe odżywianie, z tego
tytułu dzieci 3-4 letnie z pomocą nauczycieli przygotowały sałatki jarzynowe i owocowe. Podczas zajęć plastycznych wraz z dziećmi, oraz w
domu z pomocą rodziców zrobiono
kasztanowe ludziki, które możemy
oglądać wchodząc do przedszkola.
Duży nacisk kładzie się na współpracę z rodzicami. Ponadto przedszkole
w najbliższym czasie zamierza zorganizować szereg innych działań proekologicznych. Za zrealizowane
przedsięwzięcia i uzyskanie odpowiedniej ilości punktów można otrzymać nagrody. Dzięki programowi
edukacyjnemu dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z
przyrodą nieożywioną, a także nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej
piękno. Otaczająca nas przyroda jest
bezcennym skarbem, dlatego szacunku do niej powinniśmy uczyć się już
od najmłodszych lat. Kształtując
wrażliwość dziecka na piękno natury
chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń. Dlatego obcowanie z przyrodą pozwala na zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń co na pewno zaprocentuje w
przyszłości.
mgr Iwona Oleś

Bibliografia:
Janik E., Przyroda przeżywana i obserwowana z dzieckiem przedszkolnym,
Warszawa 1998.

Nawyki żywieniowe Polaków nie są niestety najlepsze, mów. Od października 2009 roku ruszyła akcja „Owoce w
często prowadzą do otyłości i chorób. Koniecznie trzeba szkole” prowadzona przez Agencję Rynku Rolnego, a finandążyć do ich zmiany, a zacząć należy od najmłodszego poko- sowana przez Unię Europejską. Szkoła Podstawowa nr 2 w
lenia, czyli od dzieci, których przyzwyczajenia kształtować Bratkowicach zgłosiła swój udział w akcji i została wpisana
najłatwiej. Jemy dużo tłustego, czerwonego mięsa, a mało na listę szkół uczestniczących w programie „Owoce w szkowarzyw i owoców. Lekarze i dietetycy zalecają, aby warzywa le”. Dostawcą owoców i warzyw zostało Podkarpackie Ceni owoce były obecne na naszych stołach nawet kilka razy trum AGRO – HURT S.A. w Rzeszowie reprezentowane
dziennie. Powinny stanowić niezastąpiony element każdego przez dyr. Mariusza Kawę, z którym szkoła podpisała umoposiłku naszego codziennego menu. Są one skarbnicą wita- wę. Zgodnie z oświadczeniem szkoły wyrażonym w zgłoszemin, składników mineralnych, błonnika pokarmowego, a przy niu uczestnictwa Szkoły podstawowej w programie „Owoce
tym nie zawierają wielu kalorii. Pod względem wartości w szkole” w roku szkolnym 2009/2010” zobowiązuje się do:
odżywczych warzywa składają się w 78 – 95% z wody. Ilość
– prawidłowego wykorzystania owoców i warzyw dostarbiałka obecnego w warzywach wynosi około 2%. Większość czonych w ramach programu, w tym zapewnia, że owoce i
warzyw charakteryzuje się także niską zawartością tłuszczu warzywa będą spożywane wyłącznie przez uczniów klas I –
– waha się ona pomiędzy 0,5 a 2%. Tylko warzywa oleiste III oraz nie będą spożywane na przerwach, podczas których
zawierają go od 18 – 30%. Rozpiętość węglowodanów jest dzieciom uczestniczącym w programie wydawane są regubardzo duża, np. sałata – ok 2%, natomiast ziemniaki mają larne posiłki (np. obiady),
ich około 20%. Wszystkie owoce i większość warzyw można i powinno się spożywać na surowo. Wyjątek stanowią warzywa strączkowe oraz ziemniaki. Inne
wartości odżywcze warzyw to: substancje zapachowe, smakowe, olejki lotne,
kwasy organiczne, które pobudzają apetyt, przyspieszają przemianę materii, a
także działają oczyszczająco. Omawiając
wartości odżywcze warzyw i owoców nie
sposób przecenić witamin w nich zawartych oraz roli, jaką odgrywają w organizmie człowieka. Wśród witamin dużą
część stanowią witaminy o działaniu antyoksydacyjnym (przeciwutleniającym) –
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2.
witamina C, E oraz beta – karoten, czyli
prowitamina A. Witaminy te przykładowo: hamują rozwój nowotworów, przyspieszają gojenie się
– przekazywania dzieciom owoców i warzyw zgodnie ze
ran, odpowiadają za młody wygląd skóry, biorą udział w neu- sposobem ich udostępniania określonym dla danego semetralizacji leków i trucizn, wspomagają wzrost organizmu, „wy- stru.
miatają” wolne rodniki, zapobiegają uszkodzeniom naczyń
Porcje są udostępniane dzieciom w dziesięciu wybranych
krwionośnych itd. Witamina K np. bierze udział w procesie tygodniach w każdym semestrze. Porcja składa się z jednego
krzepnięcia krwi i budowie tkanki kostnej. Chroni również produktu i podawana jest 2, 3 lub 4 razy w tygodniu. Soki
przed atakiem bakterii i grzybów oraz działa przeciwzapal- owocowe, warzywne lub owocowo – warzywne nie zawierają
nie. Z kolei witaminy z grupy B regulują procesy przemiany dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Owomaterii, wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu ce takie jak jabłka, gruszki, truskawki podawane są w całonerwowego, stymulują układ odpornościowy. Warzywa i ści, czyste i gotowe do bezpośredniego spożycia. Zamiast
owoce to także skarbnica składników mineralnych. Najważ- jednolitych warzyw tj. marchewki, ogórka i papryki w opaniejsze to: wapń, magnez, żelazo i fosfor. Kolejna ich zaleta kowaniach jednostkowych mogą być mieszanki dwóch lub
to obecność w nich błonnika, który nazywany jest miotełką trzech warzyw pokrojonych w słupek. Warzywa i owoce przywymiatającą jelita człowieka. Posiada on zdolność wiązania wożone są do Zespołu Szkół w Bratkowicach, po czym pani
w jelitach trójglicerydów, lipidów i cholesterolu, co wpływa dyr. B. Wasilewska – Naróg przywozi je do szkoły Nr 2. W
na obniżenie wchłaniania tych składników, a tym samym na poszczególne dni tygodnia, gdy następuje dystrybucja, w
zmniejszeniu ich poziomu we krwi. Jesienno – zimowe słoty, szkole widać dzieci spacerujące po szkolnym korytarzu z jabłprzymrozki i ciągłe zmiany temperatur sprzyjają przeziębie- kiem, gruszką lub porcją marchewki. Miejmy nadzieję, że
niom. Aby się przed tym bronić podawajmy naszym dzie- dobre nawyki żywieniowe zaszczepione u dzieci od najmłodciom regularnie warzywa i owoce pod różną postacią: na szych lat zaprocentują w przyszłości.
surowo, w formie surówek, sałatek owocowych, soków i dżeWładysława Jucha
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Zagraniczny wyjazd
szansą na lepszy start...
W dniach 5 X – 31 X br. mieszkanki Bratkowic – Monika Bartków i Celina Warzocha – uczennice drugiego roku Technikum
Kelnerskiego w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie zyskały
wielką szansę na odbycie zagranicznych praktyk kelnerskich.
Było to możliwe tylko dlatego, że szkoła, do której uczęszczają,
uczestniczy w międzynarodowym, prestiżowym programie Leonardo da Vinci.
Program Leonardo da Vinci jest
częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez
całe życie (Lifelong Learning Programme). Jest on realizowany od 1 stycznia
2007 r. do końca grudnia 2013 r. Ma
on na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy
oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwa-

rynku pracy. Wspiera także mobilność
pracowników na europejskim rynku
pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,
nauka języków obcych oraz umiejętno-

du. W dniu 5 X br. autokarem z Rzeszowa dotarliśmy na lotnisko w Katowicach,
skąd we wczesnych godzinach popołudniowych odlecieliśmy do miasteczka
Rimini (Włochy) – miejsca naszych miesięcznych praktyk – z uśmiechem na twarzy wspominają te chwile ...
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„Tylko prawda was wyzwoli”
– Œwiêto Akcji Katolickiej i Katolickiego
Stowarzyszenia M³odzie¿y

Jak wyglądał Wasz dzień w pracy?
Pracę rozpoczynaliśmy wcześnie
rano, a kończyłyśmy już samym wieczorem, po zmroku. Naszym głównym zadaniem, wykonywanym niemal codziennie było doskonalenie swoich
umiejętności kelnerskich poprzez wykonywanie zadań związanych z obsługą
klientów. Ja pracowałam w miejscowości Ricione w restauracji Com’una Volta – mówi Monika, a ja w Rimini w hotelu Bengali – dodaje Celina.
Rimini to piękne miasto. Zapewne
ciekawie wypełniałyście swój czas wolny, będąc w tak uroczym miejscu...
Tak, to prawda. W czasie wolnym od
pracy organizator zapewnił nam m.in.
zwiedzanie Wenecji, Florencji czy San
W dniu 22 listopada 2009 r. w święto Chrystusa Króla Wszechświata, a zarazem święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszeniu
Młodzieży, w Katedrze Rzeszowskiej
odbyło się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Kazimierza Górnego. Z wielu okolicznych parafii przyjechali młodzi ludzie zrzeszeni w KSM, a także przedstawiciele Ak-

cji Katolickiej. Z naszej parafii również
liczna grupa młodzieży na czele z ks.
Rafałem Głowackim wzięła udział w tej
podniosłej uroczystości. Na wstępie
uroczystości ks. biskup powitał przybyłych księży, kleryków, siostry zakonne,
poczty sztandarowe, a przed wszystkim
nowych kandydatów do KSM i nowych
prezesów okręgowych Akcji Katolickich. Młodzi ludzie w czasie Mszy św.

Niespodziewana wizyta
Celina w pracy...

lifikacji zawodowych. Wspiera także
rozwiązania zwiększające przejrzystość
i uznawalność kwalifikacji zawodowych
w krajach europejskich (np. transfer
punktów kredytowych w kształceniu i
szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania
wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF
/ NQF, czy europejskie systemy oceny
jakości EQARF).
Program Leonardo da Vinci promuje również innowacyjne podejścia do
edukacji i doskonalenia zawodowego,
w taki sposób, aby systemy kształcenia
jak najpełniej odpowiadały potrzebom

Monika z włoskim kolegą kucharzem.

ści adaptowania się do warunków życia
i pracy w różnych krajach europejskich.

Marino. Poza tym sami doskonale organizowaliśmy sobie atrakcje.

Zapytałem koleżanki jak doszło do
tego, że stanęły przed tak wielką
szansą?
Za dobre wyniki w nauce i wzorowe
zachowanie zostałyśmy najpierw dopuszczone do kwalifikacji. Nie wszyscy mogli
jednak, jak się okazuje, wziąć w nich
udział. Kwalifikacje zaliczyłyśmy osiągając jedne z najlepszych wyników – mówi
Monika. Przed wyjazdem, na wakacjach,
musiałyśmy poświęcić miesiąc na naukę
języka włoskiego – uzupełnia Celina. Po
ciężkim miesiącu nauki (mowa o wrześniu – przyp. autor) nastąpił czas wyjaz-

Jak podsumowałybyście ten wspólnie spędzony miesiąc?
Mimo tego, że obowiązki nie należały do najłatwiejszych, atmosfera była
bardzo przyjemna, a standardy pracy
były najwyższe. Nabyłyśmy dzięki temu
wiele cennych doświadczeń. Wzbogaceniu, o wielu nowych znajomych, uległy także nasze kontakty towarzyskie.
Wyjazd można zaliczyć do udanych!
Dziękuję Wam za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów!
Dominik Bąk

Podczas redagowania bieżącego
numeru Ziemi Bratkowickiej, w siedzibie naszej Redakcji pojawił się niespodziewany gość. Okazał się nim Wójt
Gminy Świlcza, pan Wojciech Wdowik,
który po posiedzeniu Rady Sołeckiej,
złożył nam nieplanowaną wizytę. Mieliśmy okazję zaprezentowania odnowionej siedziby TMZB oraz złożenia
podziękowania za wsparcie przy jej remoncie i wyposażeniu. Pan Wójt żywo
zainteresowany pracami naszego zespołu przy tworzeniu kwartalnika Ziemia Bratkowicka, widząc naszych młodych redaktorów, wyraził zadowolenie,
zwracając szczególną uwagę na zaangażowanie młodych ludzi w działalność
społeczną. Znalazł też czas na miłą i
szczerą rozmowę na tematy dotyczące
rozwoju gminy i naszej miejscowości,

ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji planowanych w roku 2010, zachęcając nas do podejmowania wszelkich
inicjatyw dążących do rozwoju Bratko-

złożyli uroczyste przyrzeczenie odpowiadając pięknie i głośno na zapytanie
ks. biskupa, zaś nowi prezesi Akcji Katolickiej otrzymali nominacje z jego rąk.
W czasie homilii ks. biskup cieszył się,
że są ludzie, którzy chcą żyć zgodnie z
nauczaniem Kościoła i pragną do tego
zachęcać innych. Nawiązał również do
nauczania naszego Wielkiego Papieża
Jana Pawła II, który na pytanie dziennikarza która prawda w Kościele jest
najważniejsza? odpowiedział Tylko
prawda was wyzwoli! Atmosfera w katedrze była niezwykła podniosła, a jednocześnie wesoła, bo wszędzie gdzie
młodzież włącza się w oprawę Mszy św.
jest radośnie. Nawet śpiewy i muzyka
w wykonaniu zespołu młodzieżowego
powodowała, że wszyscy czuli się młodziej. Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele KSM i AK wygłosili swoje
podziękowanie dla ks. biskupa i księży,
sprawujących duchowe przewodnictwo
w tych organizacjach. Szczególnie pięknie zwróciła się do młodych ludzi pani
Prezes AK mówiąc im, że gdyby ktoś
namawiał ich w życiu do łatwego i pozbawionego przykazań Bożych postępowania, to mają sobie przypomnieć
dzisiejsze słowo „GOTÓW”, a wtedy na
pewno zdobędą siły by się oprzeć pokusom. Po zakończeniu uroczystości
młodzi ludzie mogli jeszcze poczęstować się drożdżówkami i szczęśliwi wrócili do domów.
Renata Bednarz
Fot. A. Bednarz

wic. Chętnie poszerzylibyśmy nasz zespół o tak zacnego redaktora, tym bardziej, że podczas spotkania spontanicznie włączył się przez chwilę w pracę redakcji nad świątecznym wydaniem naszego kwartalnika.
Redakcja

Pan Wójt wśród Zespołu Redakcyjnego.

Fot. D. Jamuła
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70-ta rocznica powo³ania SZP
– obchody œwiêta Szko³y Podstawowej nr 3
70 lat temu, 27 września 1939 roku,
została powołana Służba Zwycięstwu
Polski, konspiracyjna organizacja wojskowa, której celem była walka z okupantem niemieckim i sowieckim aż do
wyzwolenia kraju. W listopadzie 1939
roku SZP została przemianowana na
Związek Walki Zbrojnej, a w lutym
1942 przekształcona w Armię Krajową.
SZP dała fundament pod budowę Polskiego Państwa Podziemnego, posiadającego swoje władze, sądownictwo, administrację, szkolnictwo i armię. W żadnym innym okupowanym kraju takie
państwo nie funkcjonowało. Polskie
Państwo Podziemne było ewenementem na skalę światową.
28 września b.r. w Rzeszowie odbyły się uroczyste obchody 70-tej rocznicy powstania SZP.
Uczniowie naszej szkoły, od klasy III
do VI i poczet sztandarowy, uczestniczyli w tych obchodach. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.00 Mszą św. przed kościołem Świętego Krzyża na ulicy 3 Maja.
Celebrowanej Mszy św. przewodniczył ks.
biskup Kazimierz Górny, który wygłosił
piękną homilię. Po Mszy św. wszyscy
uczestnicy uroczystości, na czele z pocztami sztandarowymi, udali się pod pomnik Armii Krajowej. Tam został odegrany hymn państwowy i na maszt wciągnięta flaga narodowa. Następnie wygło-

D

elegacja rodzin z parafii Bratkowice w składzie: pani Katarzyna Kwoka, Maria Kwoka,
Maria Jucha, Eugenia Kozdęba, Maria Pado, Krystyna Babula i Danuta
Kwoka wraz z księdzem proboszczem
Józefem Książkiem uczestniczyła w
dniu 21.11.2009 r. w Katedrze Rzeszowskiej w Diecezjalnym Kongresie
Rodzin, który zakończył obchodzony w
Kościele w Polsce rok duszpasterski
pod hasłem „Otoczmy troską życie”.
Wszystkich przybyłych powitał ks. bp
ordynariusz Kazimierz Górny. Przed
Eucharystią rozpoczęła się konferencja
prowadzona przez kleryków Wyższego
Seminarium Duchownego, w czasie
której przytoczono m.in. dane statystyczne na temat przyrostu naturalne-
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Andrzejkowa tradycja
W dniu 21 listopada odbyła się charytatywna zabawa andrzejkowa zorganizowana przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Bratkowicach. Już po raz
kolejny rodzice wyszli z inicjatywą zorganizowania takiej formy pozyskania
dodatkowych funduszy, które przeznaczone będą na doposażenie naszej placówki. Mamy nadzieję, że ta impreza
wejdzie na stałe do kalendarza imprez
kulturalnych Bratkowic. Jest to nie tylko forma pomocy szkole, ale wspaniała forma integracji rodziców, którzy
wkładają wielkie serce i zaangażowanie w jej przygotowanie. Jest to także
możliwość wzajemnej współpracy rodziców i szkoły, którzy aktywnie włą-

cowników szkoły serdeczne podziękowanie przedstawicielom Rady Rodziców na
czele z przewodnicząca panią Marzeną
Daniel za wielkie zaangażowanie i wkład
pracy w przygotowanie zabawy. Słowa
podziękowania kieruje także do: Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach,
Koła Gospodyń Wiejskich, Hurtowni

„Anko” z Sędziszowa Małopolskiego,
pana Andrzeja Wójsa, pani Joanny
Wąsik, pana Marka Kowala, pana Tadeusza Kozubala z Mrowli, firmy Tesco
– Rzeszów, pani Agnieszki Rymarz, pana
Ryszarda Lisa, pana Daniela Przywary,
pana Janusza Gomułki oraz wszystkich
tych, którzy okazali pomocną dłoń przy
organizacji.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za
zaangażowanie i współpracę.
Joanna Różańska

Pani Dyrektor wodzirejem.

szone zostały przemówienia okolicznościowe, w których przedstawiona została
działalność Armii Krajowej i znaczenie
Akcji „Burza”. Wymienione zostały miejscowości, które były najbardziej zaangażowane w tej akcji, wśród nich także Bratkowice. Po przemówieniach odbył się
Apel Poległych zakończony salwą honorową. Później przedstawiciele władz, organizacji wojskowych i cywilnych oraz
szkól złożyli pod pomnikiem kwiaty.

27 września każdego roku obchodzimy Święto Szkoły. Nie ma w tym dniu
nauki.
W tym roku, po powrocie uczniów
z Rzeszowa, odbyła się w szkole akademia. Później dla uczniów klas V i VI
zorganizowany został konkurs wiedzy
o Armii Krajowej, a młodsi uczniowie
wykonywali prace plastyczne przedstawiające obchody tej rocznicy.
Janina Gaweł

go w Europie. Okazuje się, że w Polsce
wynosi on 1,26 dziecka na rodzinę. Jeden z referatów, którego tematem było
małżeństwo, rodzina i planowanie potomstwa, wygłosił ks. prof. dr Wacław
Gubała z Krakowa. Następnie przed-

O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza
św., której przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny w asyście bpa Edwarda
Białogłowskiego i księży przybyłych na
tę uroczystość. Przed błogosławieństwem wspólnie odmówiono Akt Oddania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz zostały odnowione przyrzeczenia małżeńskie. Po zakończeniu
Mszy św., zostały wręczone dyplomy i
odznaczenia Bene Merenti dla osób,
które aktywnie działają w diecezji na
rzecz małżeństwa i rodziny. Następnie
przedstawiciele wszystkich uczestniczących rodzin otrzymali wydrukowane w
formie książki dokumenty Konferencji
Episkopatu Polski „Służyć prawdzie o
małżeństwie i rodzinie”.
Danuta Kwoka

Diecezjalny
Kongres
Rodzin
stawiony został krótki program poetycko-muzyczny przygotowany przez
przedstawicieli Ruchu Domowego Kościoła Pt. „Rodzina w pieśni i poezji”.

Główne organizatorki
zabawy andrzejkowej.

czają się do jej lepszego funkcjonowania po to, aby wspólnie tworzyć szkołę,
która będzie przyjazna dla uczniów, ale
także będzie coraz ładniejsza i lepiej doposażona. Taka wzajemna współpraca
tworzy także atmosferę współdziałania
w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, a to jest niezmiernie ważne zadanie, które stoi zarówno przed rodzicami jak i szkołą.
Wspaniała zabawa, świetne menu
sprawiły, że wszyscy wspaniale bawili się
prawie do samego rana. Oczywiście taka
inicjatywa nie byłaby możliwa do realizacji, gdyby nie wsparcie sponsorów i
ludzi dobrej woli, którzy poprzez pomoc
finansową i własny wkład pracy wsparli
to przedsięwzięcie. W tym miejscu pragnę złożyć w imieniu swoim oraz pra-

Koledzy z klasy – spotkanie po 33 latach.

W rytmie muzyki.
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Œwi¹teczna zbiórka
¿ywnoœci w Bratkowicach
Jeżeli czynisz dobro, ludzie przypiszą ci ukryte egoistyczne cele.
Nieważne – czyń dobro.
Dobro, które uczyniłeś, zostanie jutro zapomniane. Nieważne czyń dobro.
/Matka Teresa z Kalkuty/
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w sobotę 5 grudnia 2009 w godz.
900-1800 w sklepie Delikatesy Centrum
w Bratkowicach członkowie zarządu
TMZB wraz z młodzieżą z Zespołu
Szkół w Bratkowicach przeprowadzili
w ramach ogólnopolskiej akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności” zbiórkę żywności pod patronatem Banku Żywności w Rzeszowie. Celem zbiórki było
pozyskanie artykułów spożywczych,
dzięki którym osoby potrzebujące
wsparcia będą mogły otrzymać paczki
żywnościowe przed Świętami Bożego
Narodzenia.
Punktualnie o godz. 900 rozpoczęliśmy zbiórkę. Wolontariusze – młodzież
z gimnazjum w Bratkowicach witała
bardzo serdecznie wchodzących do
sklepu klientów wręczając ulotki o
zbiórce żywności. Łącznie zaangażowanych było 22 uczniów gimnazjum. W
bardzo krótkim czasie specjalnie przygotowany do zbiórki wózek zapełnił się
artykułami spożywczymi. Wszystko odbywało się bardzo sprawnie. Mieszkańcy Bratkowic podeszli do zbiórki bardzo życzliwie. O godz. 1030 do sklepu
przybyła dyrektor Banku Żywności w
Rzeszowie pani Dorota Rosińska-Jęczmienionka oraz dyrektor Zespołu Szkół
w Bratkowicach pani Joanna Różańska, które włączając się bezpośrednio
w akcję poprzez zakup towarów obserwowały jej przebieg.
W siedzibie TMZB odbyło się krótkie spotkanie z członkami Towarzystwa,
na którym omówiono sprawy związane
z ideą banków żywności oraz prowadzoną pomocą dla najbardziej potrzebujących. Akcja zakończyła się o
godz18oo. Zebrana żywność została komisyjnie policzona i zważona, po czym
zgodnie z dokumentami otrzymanymi
z Banku Żywności, sporządzono protokół.
Łącznie zebrano 255,5 kg żywności,
na które złożyły się następujące artykuły spożywcze: cukier -101kg, mąka –
27kg, makarony – 70kg, olej-15.6 kg,
konserwy mięsne – 7 kg, konserwy ryb-

ne – 2,5kg, dżemy -13,5 kg, konserwy z
warzyw – 1,5kg, odżywki dla dzieci –
5kg, słodycze – 5,8 kg, ciastka – 3 kg,
kawa, herbata – 1,5 kg, środki higieny

– 0,10 kg oraz różne artykuły – 2 kg.
Informacja do Banku Żywności w Rzeszowie o ilości zebranej żywności została wysłana jeszcze tego samego dnia o
godz. 2140
Zebrana żywność w formie paczek
trafiła przed świętami Bożego Narodze-

nia do rodzin wielodzietnych i osób
najbardziej potrzebujących z terenu
Bratkowic.
Podsumowując akcję zbiórki żywności przeprowadzonej w takiej formule
po raz pierwszy w Bratkowicach, stwierdzamy z satysfakcją, że znalazła pozytywny odzew wśród mieszkańców Bratkowic. Spotykaliśmy się z życzliwością
i zrozumieniem. Jest to dobry prognostyk na przyszłość, że w trudnych sytuacjach potrafimy być razem, by nieść
pomoc potrzebującym. Dziękujemy
więc wszystkim, którzy przekazali żywność. Dziękujemy Delikatesom Centrum w Bratkowicach za to, że mogliśmy gościć w sklepie, personelowi za
cierpliwość i życzliwość. Słowa podziękowań kierujemy do pani dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowicach za wspólne przeprowadzenie tej akcji i osobiste
zaangażowanie. Młodzieży w osobach:
Mateusz Kłeczek, Magdalena Mytych,
Beata Pokrywa, Szymon Wójs, Patryk
Grędysa, Paweł Kozdęba, Paulina Wołowiec, Ewelina Cebula, Paulina Hejnig, Weronika Jucha, Aneta Marek,
Elżbieta Michno, Michał Szalony, Marek Kubas, Tomasz Bąk, Monika Chruściel, Joanna Nabożna, Natalia Chruściel, Joanna Leja, Bożena Kubas, Kamila Rusin, Sylwia Bielenia, Paulina
Lewicka, dziękujemy za wspaniałą postawę. Ich zaangażowanie i kultura osobista były bardzo budujące. Zadeklarowali uczestnictwo w podobnych akcjach, jeżeli będą organizowane w przyszłości. To świadczy też o ich dobrym
wychowaniu, które wynoszą z domu i
ze szkoły. A więc do zobaczenia podczas kolejnych akcji dobroczynnych.
Prezes TMZB, Tadeusz Pięta
Fot. A. Bednarz

Dyrektor Banku Żywności w Rzeszowie z wizytą podczas akcji.
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Od czasów odkrycia fotografii towarzyszy ona ludziom w ich codziennym
życiu, momentach dla nich ważnych, radosnych, dramatycznych. Utrwala ludzi, miejsca, rzeczy, krajobrazy. Takie
fotografie znajdujemy zarówno na wystawach znanych artystów fotografików,
jak i w naszych rodzinnych albumach.
Napotykamy jednak czasem na takie zdjęcia, które mają dla nas wymiar
głęboko emocjonalny np. fotografie
ukazujące wizerunek miejsc ważnych
dla nas z jakiegoś powodu. Miejsc
szczególnych – tam gdzie urodziliśmy
się, gdzie jest lub był nasz dom, nasi
bliscy. Oglądane po latach na fotografiach, wciąż przywołują
wzruszenie, wspomnienia, znajome klimaty, odczucia, zapachy....
Takie pejzaże cieszą oko i poruszają nasze serca.
W fotogalerii niniejszego wydania kwartalnika przedstawiamy
piękną bratkowicką ziemię na
zdjęciach udostępnionych nam
przez Urząd Gminy w Świlczy.
Być może my, mieszkańcy Bratkowic jesteśmy już tak na codzień
przyzwyczajeni do pięknych, naturalnych widoków naszej okolicy, że nie zdajemy sobie sprawy z
tego jakie wrażenie robią one na
ludziach z zewnątrz. Niech te wyjątkowe, krajobrazowe fotografie,
mające wymiar poznawczy i artystyczny obudzą w nas lokalny patriotyzm oraz umocnią dumę i
radość z tego, że naszym miejscem na
ziemi są właśnie Bratkowice.
Udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez firmę IKEA, która
odbyła się w dniu 2 grudnia br. w Nowym Dworze w Świlczy, a na którą zaproszono także naszą Redakcję, jako
jednego z przedstawicieli mediów lokalnych, zaowocował m.in. pozyskaniem
tych i innych fotografii ukazujących
uroki naszej miejscowości i gminy. Konferencja miała na celu zaprezentowanie planów IKEA dotyczących powstania na terenie gminy Świlcza regionalnego centrum handlowego wraz ze sklepem IKEA. W trakcie konferencji prezentacji gminy dokonał wójt Wojciech
Wdowik, który podkreślił malowniczość
i atrakcyjność jej położenia, co jak się
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później okazało nie było bez znaczenia
przy wyborze miejsca pod inwestycję.
Największą miejscowością w gminie,
jak podkreślił, są Bratkowice bogate w
wodę i lasy stanowiące fragment Puszczy Sandomierskiej. Mówiąc o bogactwie kulturowym gminy, podkreślił
dużą aktywność mieszkańców poszczególnych miejscowości w różnych dziedzinach życia społecznego. Jak widać
nie tylko dobra lokalizacja, ale i uroda
naszej okolicy ujmuje inwestorów, w
tym przedstawicieli IKEA.
Nadzieje, jakie wiąże społeczność
naszej gminy z tą wielką inwestycją naj-

wielkiej inwestycji na terenie Bratkowic jaką jest modernizacja stadionu
sportowego. Przypomniała m.in. o osiągnięciach naszych rodzimych sportowców zrzeszonych w klubie GUKLA
Bratkowice „Korzeniowski.pl”, którzy
reprezentują Bratkowice i gminę na
zawodach o randze krajowej i międzynarodowej. Celem jej wystąpienia była
m.in. gorąca prośba do inwestorów z
IKEA o zasponsorowanie tartanu, którym będzie wyłożona bieżnia stadionu
o długości 400 m /koszt ok. 500 tys. zł/
Jak się dowiadujemy, przedstawiciele
firmy pozytywnie odnieśli się do przed-

Centrum Bratkowic z lotu ptaka.

lepiej wyraził wojt gminy, który odpowiadając na liczne pytania mediów nie
krył zadowolenia, bo jak sam powiedział: „Ja nie jestem zadowolony, ja jestem szczęśliwy”. Wizja likwidacji bezrobocia na terenie naszej gminy, pozyskanie poważnych wpływów podatkowych /ok. 3 mln. zł rocznie/, a także nadzieja na początek kolejnych inwestycji – to powody, dla których gospodarz
gminy tak entuzjastycznie odniósł się do
tego projektu.
Przed konferencją prasową w Urzędzie Gminy miało miejsce posiedzenie
Rady Gminy. W czasie sesji głos zabrała
radna z Bratkowic, pani Celina Homa,
która zapoznała zebranych (m.in.
przedstawicieli firmy IKEA) z informacją o trwającej już od jakiegoś czasu

stawionej prośby, proponując udział w
spotkaniu roboczym w najbliższym czasie. Życzmy sobie, aby ta inicjatywa
pani Celiny, zaowocowała sponsoringiem tej zasobnej firmy. Takich odważnych inicjatyw naszych przedstawicieli,
których obdarzyliśmy społecznym zaufaniem potrzeba nam więcej.
Miejmy nadzieję, że powstaną jeszcze inne podobne projekty w naszej
Gminie, dotyczące rozwoju naszej miejscowości, które pozwolą na wypoczynek
i rekreację zarówno mieszkańcom Bratkowic jak i innym osobom, chcącym
spędzać wolne chwile w naszej okolicy.
Tak więc niech mądre wzbogacanie
naturalnego piękna Bratkowic leży nam
wszystkim na sercu.
Halina Zawisza
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Poniższą informację prasową uzyskaliśmy podczas konferencji prasowej od przedstawicieli IKEA.

IKEA ZAINWESTUJE
W ŒWILCZY KO£O RZESZOWA
Wzdłuż drogi krajowej numer 4 na terenie ponad 50 hektarów w Świlczy koło Rzeszowa
powstanie regionalne centrum handlowe wraz ze sklepem IKEA.
Grupa IKEA kontynuuje inwestycje w Polsce i nabyła
grunt o wielkości ponad 50 hektarów w miejscowości Świlcza pod Rzeszowem. Na tym terenie powstanie sklep IKEA
oraz centrum handlowe firmy Inter IKEA Centre Polska
S.A., których łączna powierzchnia handlowa wynosić będzie
około 110 tysięcy m2. W nowym obiekcie znajdzie pracę około
2500 osób.
Na powierzchni ponad 79 tysięcy m2 powstanie regionalne centrum handlowo-usługowe, w którym klienci znajdą liczne sklepy, oferujące zróżnicowany asortyment. Obecne będą
tam znane polskie i zagraniczne marki odzieżowe, jak również artykuły wyposażenia wnętrz. Podobnie jak w innych
centrach handlowych Inter IKEA Centre Polska S.A. będzie nie tylko inwestorem, ale zajmie się również kompleksową obsługą obiektu. Budowa centrum wymaga nakładów
inwestycyjnych na poziomie około pół miliarda PLN.

Integralnym elementem centrum będzie sklep IKEA, w
którym mieszkańcy Świlczy, Rzeszowa i okolic będą mogli
skorzystać z oferty szerokiego asortymentu dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych mebli i innych produktów wyposażenia wnętrz, dostępnych w cenach tak niskich, by wielu ludzi mogło sobie na nie pozwolić. Na powierzchni około
33 tysięcy m2 pojawi sić 9500 artykuůów. Zakupy w sklepie
uprzyjemni pobyt w szwedzkiej restauracji, a dzieci bezpiecznie spćdzŕ czas w pokoju zabaw, tzw. Smĺlandii. Dla zmotoryzowanych przygotowany bćdzie wygodny parking na około 1400 miejsc parkingowych. Budowa sklepu IKEA wymaga nakładów inwestycyjnych na poziomie około 200 milionów PLN.
O IKEA:
IKEA w Polsce posiada obecnie osiem sklepów, które
rocznie odwiedzane są przez ponad 16 milionów Klientów.
Asortyment IKEA zawiera 9500 produktów wyposażenia
domu. Jest on rozwijany w oparciu o życie w domu, a w szczególności bazuje na potrzebach dużej liczby ludzi z ograni-

czonymi dochodami i o ograniczonej powierzchni mieszkalnej. Chcemy tworzyć lepsze warunki życia dla wielu ludzi,
dlatego na najbliższe lata zaplanowaliśmy budowę i rozbudowę kolejnych sklepów.

O Inter IKEA Centre Polska:
Inwestorem i deweloperem projektu w Świlczy jest Inter
IKEA Centre Polska S.A., należąca do grupy IKEA. Firma
istnieje na polskim rynku od 1988 roku. Podstawowym celem jej działalności jest przygotowanie, realizacja i kompleksowa obsługa własnych inwestycji komercyjnych. W centrach
handlowych należących do IICP obok IKEA można znaleźć
liczne sklepy oferujące zróżnicowany asortyment. Obecne
są przede wszystkim znane marki oferujące artykuły wyposażenia wnętrz oraz marki odzieżowe. IICP jest obecnie właścicielem sześciu centrów handlowych: w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach oraz dwóch w Warszawie. Na
wiosnę 2010 roku planowane jest otwarcie kolejnego obiektu – Portu Łódź w Łodzi. Firma ma również w planach wybudowanie nowego centrum w Poznaniu – Bulwary Poznańskie. Będzie to pierwsze w Polsce miasteczko handlowe.
Warto wiedzieć: nazwa marki IKEA to akronim – skrót
utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad
Elmtaryd Agunnaryd). Uprzejmie prosimy o pisanie nazwy
IKEA z wielkich liter i o zachowanie formy nieodmiennej.

Fot. Z. Lis

Ze swoim nieszczêœciem
nie zosta³am sama
W dniu 30.10.2009 roku nagła wiadomość o pożarze mojego domu zwaliła mnie z nóg. W ciągu kilkudziesięciu minut wieloletni dorobek mojego
życia legł w gruzach. Ogromna temperatura pożaru i bardzo duże zadymienie spowodowały tak duże zniszczenia,
że meble i wiele sprzętu gospodarstwa
domowego uległy całkowitemu zniszczeniu. Aby usunąć zapach spalenizny
potrzeba było rozpocząć odkuwanie
tynków ze ścian i sufitów. Ale ze swoim nieszczęściem nie zostałam sama.
Pragę na łamach kwartalnika Ziemia
Bratkowicka serdecznie podziękować
wszystkim dobrym ludziom, którzy
przyszli mi z pomocą. Dziękuję mojej
cioci Danucie i wujkowi Janowi Przywarom z Zapola, którzy przygarnęli
mnie z moimi dziećmi do swego domu,
byśmy mogli wygodnie mieszkać do czasu, kiedy będę mogła przeprowadzić się
do odremontowanego domu. Dziękuję pracownikom przedszkola w Bratkowicach: Pani Krystynie Kubas, Marcie
Jucha, Elżbiecie Bułatek, Alinie Zając,
Dominice Homa, Grażynie Kłos, Dorocie Pięta, Ewie Wojton, Ryszardowi
Stanisławczyk, sąsiadom, kolegom z
pracy i rodzinie: Panu Krzysztofowi Ciszewskiemu, Andrzejowi Bąk, Sławomirowi Bąk, Tomaszowi Bąk, Tadeuszowi Szczepek, Janowi Przywara, Andrzejowi Kozdęba, Ryszardowi Franczyk,
Mirosławowi Majka, Sławomirowi Koczara, Stanisławie Majka, Alicji Wojton, Ewelinie Grzech, Mieczysławowi
Zając, Damianowi Stanisławczyk, Kazimierzowi Pięta oraz strażakom
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach: Panu Mieczysławowi Leja, Janowi Górskiemu, Bogdanowi Jucha,
Dawidowi Jucha, Mateuszowi Jucha,
Mieczysławowi Pięta, Tadeuszowi Bednarz, Grzegorzowi Górskiemu, Pawłowi Bułatek, Januszowi Kania, Robertowi Kwas, Bogdanowi Majda, Piotrowi Chmaj, Józefowi Bułatek, Krzysztofowi Bąk i Robertowi Selwet, którzy
natychmiast po zakończeniu akcji gaśniczej przystąpili do prac porządkowych. Zostało usunięte nadpalone wy-

posażenie domu, meble, zerwane zniszczone podłogi oraz odkute tynki ze
ścian i sufitów. Serdeczne podziękowania pragnę złożyć przede wszystkim
mieszkańcom Bratkowic, którzy ofiarowali swe pieniądze na odbudowę mojego spalonego domu. Dziękuję członkom Komitetu Rozbudowy Kościoła,
którzy na apel ks. proboszcza Józefa
Książka, Mieczysława Leji i Jana Górskiego odwiedzając bratkowickie domy
przeprowadzili tę zbiórkę. Dziękuję
moim sąsiadom, którzy również ofiarowali mi znaczną sumę pieniędzy. Dziękuję również Zespołowi Caritas i młodzieży szkolnej, pracownikom Przed-

deuszowi Kowal, Tadeuszowi Bednarz,
Andrzejowi Rzepka, Stanisławowi Warunek, Stanisławowi Depa, Krzysztofowi Wołowiec, Marcinowi Miłek, Arkadiuszowi Biega za bezpłatne wykonanie nowych wylewek w całym domu.
Dziękuję Panom: Mieczysławowi Mech
i Stanisławowi Franczyk za bezpłatne
wykonanie tynków w kuchni. Panu Józefowi Bułatek za bezpłatne ułożenie
płytek w kuchni i korytarzach, firmie
Pana Andrzeja Wójsa za wykonanie
nowych sufitów i ścian gipsowych. Dziękuję Pani Genowefie Zając za ufundowanie mebli kuchennych, Panu Krupie
ze Trzciany za meble łazienkowe i na

szkola i Szkoły oraz Urzędu Gminy za
zebrane i przekazane pieniądze. Jest to
ogromna pomoc, bez której sama nie
odbudowałabym mojego domu. Od samego początku pracami odbudowy,
poszukując wykonawców i materiałów,
kierują Pan Krzysztof Ciszewski i Mieczysław Leja. Wiele prac już zostało
wykonanych. Dziękuję serdecznie Panu
Marcinowi Mech za bezpłatne wykonanie ze swojego materiału nowej instalacji elektrycznej. Dziękuję Wójtowi
Gminy Świlcza Panu Wojciechowi
Wdowik za pomoc i materiały budowlane, a jego pracownikom Panom: Ta-

korytarze, Pani Emilii Gniewek za ofiarowaną wersalkę. Dziękuję Przedsiębiorstwu RESTOL za obietnicę wyposażenia mojego domu w meble pokojowe. Jeszcze raz z całego serca dziękuję wszystkim, którzy ofiarowali środki finansowe, odzież, wyposażenie,
meble oraz swoją pomoc i pracę w odbudowanie mojego domu. Taka wspaniała postawa to dowód, że jesteście
bardzo wyczuleni na nieszczęście innych, dzieląc się z nimi w potrzebie. Bóg
Wam za to zapłać!
Grażyna Fabińska
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Poczta zlikwidowana

TOCZY SIÊ ¯YCIE...
Jesienny atak zimy

B¹dŸmy œwiadkami mi³oœci

Tak wczesnego ataku zimy nie pamiętają nawet najstarsi
mieszkańcy Bratkowic. 14 października br., w ciągu kilku

To już po raz piętnasty na wielu wigilijnych stołach zapłoną światła świecy CARITAS – symbolu miłości, nadziei i
łączności z potrzebującymi. Do tej ogólnopolskiej akcji „Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom” włącza się corocznie także i nasza parafia. W roku bieżącym akcja rozprowadzania

W ostatnim czasie w wielu małych i większych miejscowościach zostały zlikwidowane filie i małe urzędy pocztowe.
Według Poczty Polskiej były one nierentowne, co spowodowało ich likwidację. Tym samym mieszkańcy wielu miejscowości zostali pozbawieni pewnego zakresu usług. Poczta
Polska w zamian proponuje tworzenie tzw. agencji pocztowych, które miałyby funkcjonować np. w sklepach.

dość i dały im możliwość ciekawych ćwiczeń ruchowych i zajęć
edukacyjnych.

Ewangelizacja wizualna
Wymowne hasło na plakacie w ramach ewangelizacji wizualnej towarzyszyło nam w przeżywaniu uroczystości

godzin zrobiło się biało, mokro, zimno i wietrznie. Obfite
opady mokrego śniegu spowodowały wiele awarii w sektorze energetycznym. Stały się też przyczyną wielu utrudnień
komunikacyjnych. Padający śnieg najwięcej strat spowodował w drzewostanie, zwłaszcza w lasach (patrz strona kolorowa).

świec przez Parafialne Zespoły CARITAS odbywa się pod
hasłem: „Bądźmy świadkami miłości”. Ma ona charakter
ekumeniczny i charytatywny. Tym razem zebrane podczas
jej trwania środki przeznaczone będą dla dzieci osieroco-

***
W listopadzie br. w naszej świątyni parafialnej w centralnym miejscu kościoła, wokół tabernakulum zainstalowano

Tak też się stało w Bratkowicach. Po 67 latach istnienia
Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego został on zlikwidowany. W pomieszczeniach po byłej już poczcie ma powstać
prywatny gabinet lekarski. Mieszkańcy Bratkowic nie zostali
jednak w pełni pozbawieni usług pocztowych. Otóż w budynku sklepu odzieżowego, który znajduje się obok byłego już
budynku poczty, od dnia 1 października br. mieści agencja
pocztowa. Właścicielem sklepu i ajentem jest pan Paweł Głodek z Bratkowic. Agencja świadczy dotychczasowe usługi pocztowe z wyjątkiem nadawania przekazów pocztowych imiennych, gdzie nie można podać konta bankowego oraz nadawania wartościowych paczek. Czynna jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00 – 13.00. Agencję prowadzi żona
właściciela sklepu pani Alina Głodek.

„Radosna szko³a” – program rz¹dowy
W ramach tego programu organy prowadzące szkoły
podstawowe otrzymują wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne z przeznaczeniem dla miejsc zabaw w szkole.
Wszystkie szkoły w Bratkowicach otrzymały w ramach tego
programu dotację na doposażenie miejsca zabaw dla najmłodszych. Zakupione pomoce sprawiły dzieciom dużą ra-

„Glorię” wykonaną z marmuru meksykańskiego. Jest to początek prac związanych z wykończeniem wystroju naszego
kościoła parafialnego.

nych w Polsce oraz dzieci z Sudanu. Nadwyżkę ze sprzedaży
świec wynikającą ze szczodrobliwości naszych parafian przeznaczymy na parafialną pomoc skierowaną do najbardziej
potrzebujących.
Za całoroczne włączanie się w akcje charytatywne przeprowadzane na terenie naszej parafii wszystkim darczyńcom
składamy serdeczne Bóg zapłać!
Zespół CARITAS

Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego i podczas zadumy
listopadowych dni.

Akcja Katolicka w akcji
6.12.2009 r. – przedstawicielki Akcji Katolickiej w trakcie przeprowadzania zbiórki do puszek z przeznaczeniem
na Kościół na Wschodzie. Łącznie zebrano 1115 zł. Bóg zapłać za ofiary!
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W ramach spotkań Akcji Katolickiej przygotowywane są referaty, których tematyka związana jest z hasłem bieżącego roku liturgicznego. Jednym z tematów w roku pod hasłem „Otoczmy troską
życie” było zagadnienie dotyczące zapłodnienia In vitro.

In vitro
Wśród przemian demograficznych
jakie dokonują się w najbardziej rozwiniętych krajach świata coraz częściej
odnotowywany jest fakt swoistej rewolucji prokreacyjnej. Z jednej strony w
wielu państwach obserwuje się spadek
przyrostu naturalnego, poprzez rozpowszechnienie aborcji i antykoncepcji.
Z drugiej jednak strony, w tychże samych państwach dają się słyszeć głosy
zrozpaczonych rodziców, którzy pomimo chęci posiadania dzieci, mieć ich
nie mogą. Współczesna biomedycyna,
starając się odpowiedzieć na te skargi, zaproponowała sztuczne zapłodnienie „In vitro” (FIVET – fertilization
in vitro and embryo transfer), czyli w
probówce.
Pierwsze dziecko z probówki
przyszło na świat w roku 1978,
w Wielkiej Brytanii. Od
tego czasu coraz więcej
bezpłodnych par małżeńskich ucieka się
do pomocy tej
techniki w realizacji swojego
marzenia
–
chęci posiadania dziecka.
Pomimo optymistycznego
wydźwięku tego
zagadnienia, nie
sposób zastanowić
się nad kilkoma
problemami związanymi istotowo z techniką FIVET, która stanowi ingerencję w najbardziej intymny moment życia człowieka: akt
prokreacyjny.
Coraz więcej par małżeńskich boryka się z trudnościami z poczęciem
dziecka. Jest to zapewne związane z
coraz większym skażeniem środowiska, coraz mniejszą odpornością naszych organizmów, ale także z używaniem środków antykoncepcyjnych lub

wczesnoporonnych, bądź z przebytą
kiedyś aborcją. Niezależnie od przyczyn, często niezawinionych, bezpłodność jest jednym z najtrudniejszych
problemów małżonków i bardzo ciężką
dla nich próbą.
Gdy przeprowadzone badania specjalistyczne potwierdzą, że w sposób
naturalny małżonkowie nie mogą mieć
dziecka, będą oni szukać wszelkiej
możliwych sposobów, by swoje pragnienia zrealizować.
Współczesna nauka wychodzi do
owych ludzi z propozycją sztucznego
zapłodnienia czyli zapłodnienia pozaustrojowego (popularnie mówiąc in vitro) lub sztucznej inseminacji (przeniesienie do narządów rodnych kobie-

ty spermy wcześnie pobranej od mężczyzny). Wydawać by się mogło, że metody te są wspaniałe i pozwalają definiowanie rozwiązać problem dla wielu małżeństw bezskutecznie oczekujących upragnionego dziecka. Tak też są
przedstawione przez większą część lekarzy ginekologów.
Tymczasem Kościół definitywnie i

jednoznacznie odrzuca wszelkie metody sztucznego zapłodnienia.
Stanowisko Kościoła bardzo często
spotyka się z niezrozumieniem. Wielu
stwierdza, że sytuacja jest wyjątkowa i
nie musi słuchać Kościoła, inni stwierdzają, że Kościół z niewiadomych przyczyn dodatkowo zadręcza i tak doświadczonych już przez los małżonków.
Kiedyś w telewizji w jednym z programów ksiądz wyjaśniał zadanie Kościoła na ten temat. Muszę przyznać,
że nigdy wcześniej nie słyszałam w
środkach masowego przekazu tak jasnego i dogłębnego wytłumaczenia
problemu. Na następny dzień przekonałam się jak ludziom potrzebne są
tego rodzaju wyjaśnienia. Znajoma z
osiedla, o której wiem, że jest praktykującą katoliczką i która bierze sobie
do serca nauki Kościoła z wielkim zadowoleniem stwierdziła: „Wiedziałam,
że Kościół sprzeciwia się sztucznym
metodom zapłodnienia, ale nigdy nie
rozumiałam co w tym złego(po prostu
nikt nigdy w Kościele nie wyjaśnił jej
tego problemu). Teraz, po tym programie nareszcie wiem dlaczego”. Notabene, osoba, która jest głęboko zaangażowana w Ruch Światło-Życie, kiedyś powiedziała mi po zetknięciu
się w jej rodzinie z tym problemem, że ona nie poddałaby się metodom sztucznego zapłodnienia nie
ze względu na naukę
Kościoła, ale dlatego, że słyszała o
zwiększonym
prawdopodobieństwu urodzenia
dziecka z wadami.
Dogłębne przedstawienie i wyjaśnienia stanowiska
Kościoła w tym
względzie jest więc
na pewno konieczne.
Spróbuje to uczynić.
Punktem wyjścia do moralnej oceny technik sztucznego zapłodnienia jest rozważnie
wszystkich towarzyszących im okoliczności oraz konsekwencji, jakie z nich
płyną w odniesieniu do szacunku należnego ludzkiemu embrionowi. Sukces zapłodnienia w probówce wymagał niezliczonych zapłodnień i niszczenia ludzkich embrionów. Jeszcze dzisiaj wymaga ono ilości owulacji u kobiety. Jeden z lekarzy – specjalistów w
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dziedzinie zapłodnienia pozaustrojowego w jednej z warszawskich przychodni, w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” z dnia 27-28.11.1998 r. stwierdził, że najlepiej, gdy zostanie pobranych od 5 do 15 komórek jajowych!
Stymuluje się więc hormonalnie
jajniki, pobiera kilka, kilkanaście jaj,
zapładnia je i pielęgnuje przez jakiś
czas w probówce. Zwykle nie wszystkie przenosi się do narządów rozrodczych kobiety, np. we wspomnianej wyżej przychodni przenosi się dwa najlepsze, najbardziej regularne i zaawansowane w rozwoje zarodki; jeżeli są
słabe lub pacjentka jest po czterdziestce wybierane są trzy. Niektóre embriony, określane jako „nadliczbowe”,
niszczy się lub zamraża. Także niektóre z embrionów przeniesionych do narządów rozrodczych kobiety zostają
zniszczone ze względów eugenicznych,
ekonomicznych lub psychologicznych.
Takie dobrowolne zniszczenie istnień ludzkich lub używanie ich do różnych celów, ze szkodą dla ich integralności i życia, jest sprzeczne z Bożym
przykazaniem. „Od momentu, w którym jajo zostaje zapłodnione, rozpoczyna się nowe życie, które nie jest
życiem ojca lub matki, lecz nowej istoty ludzkiej rozwijającej się niezależnie od nich. Nie stałoby się ona nigdy
istotą ludzką, jeśliby nią nie była od
samego początku. Teza ta, oczywista
i zawsze akceptowana, znajduje cenne potwierdzenie we współczesnej
genetyce. Wykazała ona, że ta istota
żyjąca od pierwszej chwili ma ustalony program tego, czym będzie: człowiekiem, konkretnym człowiekiem o
określonych cechach charakterystycznych. Od momentu zapłodnienia rozpoczyna się historia życia ludzkiego,
w którym każdy z rożnych zdolności
wymaga czasu dla swego rozwoju i
działania (Kongregacja Nauki Wiary,
Deklaracja o przerywaniu ciąży).
Związek między zapłodnieniem w
probówce, a dobrowolnym usunięciem embrionów ludzkich zachodzi
zbyt często. Nie jest bez znaczenia, że
w tych działaniach, posiadających cele
pozornie przeciwne, życie i śmierć
podlegają decyzji człowieka, który w
ten sposób czyni sam siebie dawcą
życia i śmierci. To lekarz, uczony, nawet nie jest tego świadomy, zajmuje
miejsce Boga, czyni się panem cudzego przeznaczenia, arbitralnie decyduje o tym, który zarodek „nadaje się”
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do dalszego życia lub ma być skazany
na śmierć.
Trzeba jeszcze wyjaśnić jeden podstawowy problem, godności poczynającego się życia.
Pragnienie posiadania dziecka
przez małżonków jest czymś naturalnym. Wyraża się w nim powołanie do
ojcostwa i macierzyństwa, wpisane w
miłość małżeńską. Jednakże małżeństwo nie daje małżonkom prawa do
posiadania dziecka, lecz tylko prawo
do podejmowania aktów naturalnych,
które same przez się służą przekazaniu życia. Prawo do posiadania dziecka sprzeciwiałoby się jego godności i
naturze.
Dziecko nie jest rzeczą, która należy się małżonkom, nie może być ono
uważane za własność. Jest raczej darem małżeństwa, i to „największym”,
najbardziej żywym świadectwem wzajemnego oddania się bezinteresownego rodziców. Z tego tytułu dziecko ma
prawo być owocem aktu właściwego
miłości małżeńskiej rodziców i jak osoba od momentu swego poczęcia mieć
również prawo do szacunku. Nie może
być chciane, ani poczęte jako rezultat
interwencji technik medycznych i biologicznych, ponieważ oznaczałoby to
sprowadzenie go do poziomu przedmiotu technologii naukowej. Nikt nie
może uzależniać przyjścia na świat
dziecka od skuteczności technicznej,
ocenianej według parametrów kontroli
i panowania.
Szczególnie przy zapłodnieniu w
probówce wszystko dokonuje się poza
ciałem małżonków za pośrednictwem
osób trzecich, od których kompetencji i działań zależy powodzenie zabiegu. Oddaje się więc życie i tożsamość
embrionów w ręce lekarzy i biologów,
wprowadza panowanie techniki nad
pochodzeniem i przeznaczeniem osób
ludzkich. Tego rodzaju panowanie
samo w sobie sprzeciwia się godności
i równości, które winno być uznawane
w rodzicach, jak i dzieciach. Będąc wynikiem działań technicznych zapłodnienie takie, choć dokonuje się w kontekście istniejących faktycznie stosunków małżeńskich, jest pozbawiane właściwej sobie doskonałości, jest niegodziwe i sprzeczne z godnością rodzicielską oraz zjednoczenia małżonków,
nawet jeśli uczyniłoby się wszystko, by
zapobiec śmierci embrionu ludzkiego.
Pomijając sposób pobierania nasienia
(moralna dopuszczalność stosowanych
metod) sztuczna inseminacja jest rów-

nież uznana za moralnie niedopuszczalną, ponieważ tak jak i zapłodnienie w probówce zastępuje akt małżeński.
Celowo nie poruszam sprawy
sztucznego zapłodnienia heterologicznego, czyli uzyskanie w sposób sztuczny poczęcia ludzkiego przez połączenie gamet (komórek jajowych i plemników), z których przynajmniej jedna
pochodzi od dawcy nie będącego
współmałżonkiem. Zapłodnienie heterologiczne jest bowiem cudzołóstwem
niezależnie od tego, czy jest ono naturalne czy sztuczne.
Macierzyństwo zastępcze (czyli
noszenie w ciąży genetycznie całkowicie lub w połowie nie swojego dziecka) jest niedopuszczalne z tych samych względów co zapłodnienie heterologiczne, ponieważ sprzeciwia się
jedności małżonków i godności prokreacji osoby ludzkiej. Jest obiektywnie niepełne wobec obowiązków wynikających z miłości macierzyńskiej,
wierności małżeńskiej i odpowiedzialnego macierzyństwa. Obraża ono
godność i prawo dziecka do poczęcia
się, do okresu ciąży i wychowania
przez własnych rodziców oraz, ze
szkodą dla rodziny, wprowadza podział między czynnikami fizycznymi,
psychicznymi i moralnymi, które je
konstytuują.
Bezpłodność jest bardzo ciężką
próbą dla małżonków. Każde najmniejsze „światełko na horyzoncie”,
każda nowinka medyczna powoduje
euforię i nadzieję, że być może teraz
doczekają się upragnionego dzieciątka. Jak ujął to Jan Paweł II w „Evangelium Vitae” – „Człowiek nie jest absolutnym władcą i samowolnym sędzią
rzeczy, a tym bardziej życia, ale jest
sługą planu ustalonego przez Stwórcę i
na tym polega jego niezrównana wielkość”.
Myślę też, że ważne będą dla nich
słowa Ojca Świętego z „Familiaris consortio”: „Także wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie jest możliwe, życie
małżeńskie nie traci z tego powodu swojej wartości. Niepłodność fizyczna może
bowiem dostarczyć małżonkom sposobności do innej, ważnej służby na rzecz
życia osoby ludzkiej, jak na przykład
adopcja, różne formy pracy wychowawczej, niesienie pomocy innym rodzinom,
czy dzieciom ubogim lub upośledzonym”.
Krystyna Skuba
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W drodze ku nekropoli...
Bardzo często przy różnych okazjach słyszymy to określenie, zwłaszcza
w okresie Dnia Wszystkich Świętych

Odwiedzając nasz parafialny cmentarz, w zadumie zatrzymujemy się przy
grobach naszych najbliższych członków

Pomnik śp. ks. Stanisława Baniaka.

lub świąt państwowych. Wymieniane są
wówczas stare historyczne miejsca spoczynku wielu pokoleń Polaków, wybitnych ludzi, którzy w różnych dziedzinach życia przyczyniali się do rozwoju i
obrony Rzeczypospolitej. Można do
nich zaliczyć stary cmentarz na Powązkach w Warszawie, Rakowicki w Krakowie czy Łyczakowski we Lwowie.
Zaglądając do encyklopedii czy leksykonu znajdujemy naukowe określenie
nekropolii.
Wikipedia podaje, że: „Nekropola
również nekropolia lub nekropol (gr.
miasto umarłych) – starożytny lub wczesnochrześcijański cmentarz, lub też inny
stary cmentarz o dużej powierzchni,
zwłaszcza taki, na którym pochowani są
członkowie znanych rodów i ludzie sławni. Okazałe nekropole z gigantycznymi
grobowcami (np. piramidy, mastaby)
zakładano w Egipcie i w Chinach. W
Grecji i Rzymie ciągnęły się one wzdłuż
dróg (np. wzdłuż Via Appia).
Obecnie terminu tego używa się także
w odniesieniu do nowożytnego lub nawet
współczesnego cmentarza otoczonego
szczególnym kultem.”

modlitwę, zapalenie zniczy, zatrzymanie
na chwilę przy grobach oddajemy im hołd
za to co uczynili dla najbliższych i społeczności, w której żyli. Jest to więc miejsce otoczone przez wszystkich szczególnym „kultem”. Czy nasz cmentarz jest
swoistą „bratkowicką nekropolią”? Odpowiadając sobie na to pytanie należy
cofnąć się do jego historii. Decyzję i starania o jego utworzenie rozpoczęto jeszcze wcześniej niż utworzono parafię Bratkowice. Jego poświęcenie odbyło się 2
stycznia 1934 roku w dzień po rozpoczęciu istnienia parafii. Gwoli historycznych
faktów należy odnotować, że pierwszą
parafianką, która spoczęła na naszym
cmentarzu była Aniela Cioch z Klepaka,
matka długoletniego grabarza Bronisława Ciocha. Takie były początki. Następne pokolenia starały się utrzymywać go
w należytym porządku. Rozbudowywano go aby mógł być godnym miejscem
spoczynku dla wszystkich parafian. Obecnie możemy stwierdzić, że nasz cmentarz

Grobowiec śp. Mariana Wójcika – wójta Gminy Świlcza.

rodzin: pradziadków, dziadków, rodziców, najbliższego rodzeństwa. Odwiedzamy również zmarłych przyjaciół, znajomych sąsiadów, nauczycieli, kapłanów,
ludzi zasłużonych dla Bratkowic. Poprzez

parafialny jest zadbany i jak mówią o tym
odwiedzający go, wyróżnia się spośród
wielu w okolicy.
Definiując więc określenie „nekropolia” zatrzymajmy się nad material-

Pomnik z 1946 roku.

nym i ludzkim jej określeniem. Na naszym cmentarzu wprawdzie nie ma okazałych, gigantycznych grobowców znanych rodów, zabytków sztuki. Niektóre figury na pomnikach są ciekawe i
oryginalne, kojarzą się z pewną formą
sztuki sakralnej, mimo iż nie stanowią
wartości zabytkowej, chociaż nowoczesne pomniki i grobowce są naprawdę
piękne, często wykonane z najlepszych
materiałów (granity, marmury). Ale czy
nie spoczywają tu ludzie znani, cenieni, zasłużeni dla naszej ojczyzny i miejscowości. Myślę, że tak. Rozpoczynając tą swoistą podróż po cmentarzu,
rozpocznijmy od grobu byłego proboszcza naszej parafii śp. ks. Stanisława
Baniaka – pierwszego kapłana, który
spoczął na naszym cmentarzu od jego
powstania. Taka była jego wola. Przypomnę, że po objęciu w 1993 roku obowiązków proboszcza, odwiedzając
cmentarz zapytał: A gdzie spoczywają tu
kapłani? I chyba wtedy podjął decyzję
o pozostaniu w Bratkowicach. Bo jak
stwierdził, ziemie tu lekkie... I słowa
dotrzymał. W dowód wdzięczności parafianie znaleźli godne miejsce spoczynku w pobliżu kaplicy i postawili
pomnik. Cały rok na grobie są kwiaty,
palą się znicze. Widać zatrzymujących
się przy jego grobie parafian i innych
ludzi spoza Bratkowic. Niedaleko
spoczął długoletni grabarz naszego
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cmentarza śp. Bronisław Cioch.
Ilu naszym parafianom oddał
ostatnią ziemską posługę. Dobry człowiek, taki swój. Nieopodal spoczywa długoletni kościelny śp. Józef Rogala, śp. Jan
Kwoka, długoletni sołtys Bratkowic, prezes OSP, członek wielu organizacji społecznych. Trochę dalej znajduje się grobowiec
rodzinny Wojcików, w którym
spoczął śp. Marian Wójcik,
pierwszy wójt gminy Świlcza wybrany w 1991r w demokratycznych wyborach w wolnej Polsce.
To on rozpoczął nowy okres rozwoju gminy i Bratkowic. Człowiek zdecydowany, który podpowiadał i wskazywał drogę dalszego rozwoju. Do takich postaw i wejścia do dorosłego życia
przygotowywali nas również nauczyciele i wychowawcy: śp Karolina Ciejka, śp. Jan Urban i
Bronisława Urban. Spoczywają tu również byli wójtowie przedwojennej Gminy Bratkowice, radni, sołtysi oraz wielu innych członków organizacji społecznych, którym dobro Bratkowic leżało
na sercu. Nie sposób pominąć grobu

grobie w dniu Wszystkich Świętych oraz
przy grobie nieznanych żołnierzy poległych na bratkowickiej ziemi w czasie
II wojny światowej w Akcji Burza 26
lipca 1944 r. Po latach wracam do tego
i zadaję sobie pytanie, czy nie było to
przejawem patriotyzmu, a zarazem
lekcją historii dla młodego pokolenia,
które może jeszcze nie znało prawdziwej historii, ale zaczęło rozumieć tę
swoją wartę jako złożenie hołdu poległym za ojczyznę? Może więc warto w
przyszłym roku zaprosić w dniu 1 listopada na taką lekcję historii obecne młode pokolenie Bratkowic. Przywrócić w
pamięci największe ofiary złożone na
ołtarzu Ojczyzny, bo naród, który traci
pamięć ginie. Idąc dalej zatrzymujemy
się także przy grobach wszystkich, którzy tworzą tę naszą „nekropolię”, najbliższych, znajomych. Kończąc zatrzymuję się przy grobie śp. Jana Bułatka
zmarłego niedawno sołtysa Bratkowic.
Człowieka zaangażowanego w rozwój
Bratkowic od najmłodszych lat, członka wielu organizacji społecznych, byłego prezesa i członka OSP Bratkowice.
Uczynnego, życzliwego w kontaktach z
ludźmi. Takim go zapamiętamy. Dołączył do wszystkich zmarłych spoczywa-

Pomnik poległych żołnierzy AK.

szczególnego znajdującego się w centralnym miejscu cmentarza – pomordowanych w lipcu 1944 r. żołnierzy AK –
naszych rodaków. Pamiętamy o nich.
Pamiętam, że w latach 70 jako harcerz
trzymałem wartę honorową przy ich

jących na naszym cmentarzu, którzy
przeszli przez naszą bratkowicką ziemię
dobrze czyniąc. Wieczne odpoczywanie
racz im dać Panie...
Tadeusz Pięta
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ostatnią sobotę września br. cer Dyżurny natychmiast dysponuje
na dźwięk syren, z kilkudzie- najbliższe jednostki OSP – miejscową
sięciu strażackich samocho- z Bratkowic i sąsiednią ze Świlczy, ekidów, wielu mieszkańców naszej miej- pę pogotowia ratunkowego oraz 4 jedscowości z pewnym zaniepokojeniem nostki Komendy Miejskiej Państwowej
wyszło ze swych domów, aby sprawdzić Straży Pożarnej w Rzeszowie. Po przyczy u siebie lub też w najbliższym są- byciu na miejsce jednostki gaśnicze
siedztwie ogień nie zagraża budynkom przystępują do gaszenia pożaru i przemieszkalnym i gospodarczym. Najwięk- szukiwania hali, w poszukiwaniu zagisze nasilenie syren alarmowych słychać nionych pracowników. Z uwagi na duże
było w okolicy Zakładu Produkcyjne- zadymienie, strażacy ubrani są w apago RESTOL i sąsiadującego z nim
lasu. To jednak nie
był pożar. To były
ćwiczenia. Ćwiczenia z udziałem kilku Jednostek Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa, 15-stu jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z
całego powiatu
rzeszowskiego
włączonych do
Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego i 9-ciu
jednostek OSP z
terenu gminy Świlcza. Jednostkami
współdziałającymi
było pogotowie ratunkowe, policja i
służby leśne. Tematyką ćwiczeń
Gotowość bojowa – więcej zdjęć patrz strony kolorowe.
Fot. A. Bednarz
było prowadzenie
działań ratowniczo-gaśniczych
podczas pożaru obiektów, w zakładach raty ochrony dróg oddechowych. Po
przetwarzających wyroby drewniane kilku minutach poszkodowani pracoworaz kompleksu leśnego, a także postę- nicy zostają zlokalizowani i na noszach
powanie z rojem agresywnych owadów przetransportowani do pojazdu karetbłonkoskrzydłych oraz ograniczanie i ki pogotowia ratunkowego. W wyniku
usuwanie rozlewisk substancji niebez- wysokiej temperatury oraz silnego wiatru pożar jednak przenosi się na sąsiapiecznych na obszarach wodnych.
O godz. 10.00 oficer dyżurny Sta- dujący z zakładem kompleks leśny. Ofinowiska Kierowania w Rzeszowie cer Dyżurny kieruje na miejsce akcji
otrzymuje informację, że na terenie dodatkowo samochód wężowy (2,5 km
Firmy RESTOL w Bratkowicach na węży) i pompę dużej wydajności oraz
składowisku odpadów wybucha pożar, drugi samochód z Bratkowic i jednostktóry próbują gasić gaśnicami pracow- ki OSP z Trzciany, Rudnej Małej, Głonicy zakładu. W wyniku pożaru zapala gowa Młp., Sędziszowa Młp., Kamiesię jedna z hal produkcyjnych, ogrom- nia, Nowego Kamienia, Stobiernej, Zany magazyn płyty meblowej i poszycie czernia, Trzebowniska, Wólki Podlesąsiadującego kompleksu leśnego. Po śnej, Załęża, Boguchwały, Nosówki,
przeprowadzonej ewakuacji pracowni- Niechobrza, Mrowli, Dabrowy, Błędoków z zadymionej hali, okazuje się, że wej Zgłobieńskiej, Rudnej Wielkiej,
brakuje dwóch osób, które prawdopo- Bzianki. Ogromne ilości wody do samodobnie straciły przytomność i pozosta- chodów biorących udział w gaszeniu
ły na swoich stanowiskach pracy. Ofi- pożaru lasu planuje pobierać się z po-

bliskiego zalewu. Podczas prowadzenia
działań gaśniczych w lesie natrafiono na
rój agresywnych os. Strażacy ubrani w
stosowne kombinezony zbierają do
worków osy, usuwając natrętne zagrożenie. Podczas organizowania zaopatrzenia wodnego dowódca zauważa, że
na powierzchni zalewu unosi się plama
substancji ropopochodnej. Mieszkaniec
pobliskich zabudowań zrelacjonował,
że wczorajszej nocy, ktoś wrzucił nieznany przedmiot
do zalewu. Została zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego
Państwowej
Straży Pożarnej.
Nurkowie odkrywają nieoznakowaną beczkę o
pojemności ok.
30 l na głębokości ok. 4 m.
Ograniczają plamę nad beczką
przy pomocy
specjalistycznej
zapory sorbcyjnej i wyciągają ją
na powierzchnię
wody. Następnie
odholowują ją
na brzeg, gdzie
zostaje odpowiednio zabezpieczona. Powołany sztab akcji
analizuje rozwój sytuacji pożarowej i
występujące z tym zagrożenie oraz zadysponowane siły i środki. Po zorganizowaniu zasilania wodnego przez przetłaczanie i podanie kilku tysięcy litrów
wody, pożar kompleksu leśnego zostaje opanowany i ugaszony. Jednostki
zwijają sprzęt i udają się w miejsce podsumowania działań przy zbiorniku wodnym. Obserwatorzy ćwiczeń pozytywnie
ocenili organizację prowadzenia działań gaśniczych na dużą skalę oraz
współpracę jednostek państwowych i
ochotniczych straży pożarnych. Poziom
wyszkolenia strażaków i sprawność używanego sprzętu nie budziły żadnych zastrzeżeń. Podsumowując, można stwierdzić, że wszystkie jednostki biorące
udział w ćwiczeniach są gotowe do likwidacji tego typu zagrożeń.
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Przywróciæ pamiêci obraz

Stra¿ackie manewry
w Bratkowicach

Przedszkole w Bratkowicach, lata 50-te.

Choinka noworoczna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach, rok 1970.
Mieczysław Leja
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Odszed³eœ od nas
Odszedłeś od nas
Z ziemi do nieba
Przykład nam dałeś
Jak żyć potrzeba

Niechaj ma kolęda
do Ciebie doleci,
obdarz Swą miłością
dorosłych i dzieci.

Szczerej modlitwy
Nas nauczyłeś
Ty wszędzie przecież
Klęczący byłeś

Miej mnie Dziecię Boże
w przemożnej opiece,
bo dla mych Bratkowic
oddałem swe serce.
Hej kolęda, kolęda!

A że modlitwa
Twa szczera była
Zawsze u Boga
Coś wyprosiła

Chrystus
– Król Wszechœwiata

O los ojczyzny
Też się martwiłeś
Matce Najświętszej
Ją poleciłeś

Spó³ka Pastwiskowa
„Czekaj”
w Bratkowicach
Chyba, każdy mieszkaniec Bratkowic wie, że na terenie naszej miejscowości są rozległe pastwiska. Jeszcze
w latach 80 XX w. pasły się na nich
liczne stada krów i koni.
Przemiany społeczno-gospodarcze
w latach 90-tych minionego stulecia,
oraz nieopłacalność produkcji rolnej,
a zwłaszcza zwierzęcej, przyczyniły się
do zaniechania wypasu bydła na pastwiskach i powolnej ich degradacji.
Tak stało się też z pastwiskiem na Cze-

„Czekaj”, na którym podjęto uchwałę o wydzierżawieniu terenu pastwiska, oraz wybrano nowy zarząd w składzie: przewodniczący – Wojton Tomasz, sekretarz – Przywara Kazimierz, skarbnik – Grendysa Paweł,
członkowie – Lachcik Stanisław, Pawełek Krzysztof.
Głównym celem nowego zarządu
było uregulowanie stanu prawnego
Spółki oraz zebranie wszystkich potrzebnych do jej właściwego funkcjo-

uregulowania sytuacji prawnej Spółki. Moi rozmówcy stwierdzili, że jest
to bardzo trudna i pracochłonna, a
nawet niemożliwa sprawa do załatwienia, ze względu na upływ czasu i
zagmatwany stan prawny wspólnot
gruntowych (serwitutów). Życzyli
powodzenia oraz zaoferowali swoją
ewentualną pomoc.
Rozpocząłem więc poszukiwania
dotyczące funkcjonowania innych
spółek pastwiskowych. Kontaktowa-

Błogosław zawsze, w dzień i w nocy
Rodakom. Nie proszę już o nic.
Niech w szczęściu, zdrowiu i pomyślności
żyją Mieszkańcy z mych Bratkowic.

My na ołtarzach
Ciebie mieć chcemy
O wstawiennictwo
Prosić będziemy
Krystyna Zając

***
Moja kolêda
Braci moich z Dąbrów
i Siostry z Zapola,
strzeż Ich wszystkich Panie gdyż taka Twa wola.

Rodaków z Zastawia,
Blichu, Końca, Piasków,
zachowaj Ich Panie
od chorób, potrzasków.
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O Chryste, co królujesz w niebie,
spójrz na mą drogą, rodzinną wieś.
Z serca płynie ma pieśń do Ciebie,
niosąc pokorę, radość i cześć.

A teraz my się
Za Ciebie modlimy
O beatyfikację
Boga prosimy

Mieszkańców z Czekaja
i bliżej z Klepaka,
miej Ich w Swoim sercu wola Twoja taka.

Spójrz z czułością na Tych
mój Ojcze na niebie;
w Sitkówce kochają
zawsze Panie Ciebie.
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Wędrówki kres kiedy nadejdzie,
gorąco proszę Chryste Ciebie.
Żebym mógł się tam z Nimi spotkać
w wiekuistej Twej chwale, w niebie.

Wspomnienie o So³tysie
Odszedłeś tak nagle,
żal został po Tobie.
Jesteś już szczęśliwy,
bo przebywasz w niebie.
Nas tutaj na ziemi
wciąż ogarnia smutek.
Straciliśmy Ciebie,
więcej niż dobytek.
Opłakując Jana,
zostaliśmy sami.
Wstawiaj się nasz Druhu
u Boga za nami.
Autor: Zdzisław Rzepka

Fot. A. Bednarz

kaju. Mimo, że w 1977r. zostało ono
podzielone na poszczególne działki i
każdy gospodarz odpowiadał za zagospodarowanie swojej części, to z upływem lat pojawiało się coraz więcej
nieskoszonych traw, a wyrastające
drzewa i chwasty zamieniały powoli
pastwisko w nieużytek.
W pierwszych dniach marca 2007
r. do ówczesnego Zarządu Spółki reprezentowanych przez Bronisława Jakubca i Tadeusza Grendysy zgłosił się
inwestor, który chciał wydzierżawić
część terenu pastwiska w celu założenia plantacji borówki amerykańskiej.
W dniu 18.03.2007 r. odbyło się zebranie członków Spółki Pastwiskowej

nowania dokumentów. Z przeprowadzonego przez uprawnionego geodetę badania hipotecznego, wynikało, że
działki należące do Spółki są ujęte w
lwh na podstawie wpisu z dnia
5.10.1903 r., a do chwili obecnej nie
zostało przeprowadzone postępowanie w zakresie uporządkowania
przedmiotowej wspólnoty gruntowej.
W dniu 22.03.2007 r. spotkałem
się w UG Świlcza z wójtem Wojciechem Wdowikiem, Jadwigą Juchą –
kierownikiem Referatu Gospodarki
Mieniem i Planowania Przestrzennego, oraz Kazimierzem Ozimkiem –
prawnikiem Urzędu Gminy. Podczas
spotkania przedstawiłem potrzebę

łem się z Urzędem Skarbowym i Statystycznym w Rzeszowie, Urzędem
Gminy Zator oraz Urzędem Miasta
Kraków, na terenie których funkcjonują takie spółki. Osobiście udałem
się do wsi Łowisko (gmina Kamień),
w której od wielu lat funkcjonuje
Spółka Pastwiskowa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. W tym samym czasie wraz z
kolegami z zarządu odwiedzaliśmy
członków spółki oraz ich następców
prawnych celem uaktualnienia spisu.
Z tak zebranym materiałem dowo(ciąg dalszy na str. 42)

42
(ciąg dalszy ze str. 41)
dowym i informacyjnym w dniu
7.12.2007 r. udałem się do wójta Wojciecha Wdowika. Przedstawiłem mu
efekty swojej pracy i zostawiłem pismo, z prośbą o sporządzenie projektu wykazu osób uprawnionych do
udziału we wspólnocie gruntowej
„Czekaj” w Bratkowicach, na podstawie ustawy z dnia 29.06.1963 r. Od tej
chwili rozpoczął się tok urzędowy
związany z rejestracją Spółki, czego
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Książek i Józef Zięba. Od tego czasu
Spółka działa jako osoba prawna, reprezentowana przez zarząd na podstawie statutu.
W chwili obecnej Spółka jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym
(NIP) i Urzędzie Statystycznym (REGON). Jest ujawniona w ewidencji
gruntów oraz złożony został wniosek
o założenie księgi wieczystej do Sądu
Rejonowego w Rzeszowie.
Spółka Pastwiskowa „Czekaj” jest
właścicielem gruntów o łącznej po-

Fot. A. Bednarz

efektem było wydanie przez Starostę
Rzeszowskiego w dniu 4.12.2008 r.
decyzji stwierdzającej jakie działki
stanowią wspólnotę gruntową pod
nazwą Spółka Pastwiskowa „Czekaj”
i kto jest uprawniony do udziału w tej
wspólnocie. Decyzja ta stała się ostateczna dnia 13.01.2009 r.
Kolejnym etapem było przygotowanie projektu Statutu Spółki w oparciu o zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 29 kwietnia 1964
r. Statut Spółki został przyjęty przez
Ogólne Zebranie członków Spółki w
dniu 29.03.2009 r. oraz zatwierdzony
przez Wójta Gminy Świlcza 6.05.2009
r. Z tym dniem Spółka nabyła osobowość prawną. 31 maja 2009 r. w oparciu o Statut odbyły się wybory do
władz Spółki. Zarząd pozostał niezmieniony, a w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Anna Ziemba, Tadeusz

wierzchni 40,2359 ha. Część gruntów
o powierzchni 24,50 ha jest wydzierżawiona na plantację borówki amerykańskiej (w tym roku zebrano już
pierwsze owoce). Zaznaczyć należy, że
członkowie spółki oraz ich rodziny
mają pierwszeństwo w przyjęciu do
pracy przy zbiorach jak i pielęgnacji
plantacji. Kolejna część gruntów o
pow. 12,60 ha jest wydzierżawiona pod
przyszłą hodowlę koni huculskich.
Przez teren pastwiska przebiega pas
autostrady A-4, pod który została wyznaczona działka o pow. 2,0059 ha. Do
chwili obecnej nie została jeszcze uregulowana sprawa własności i odszkodowania za tę działkę, ale mam nadzieję, że po uzyskaniu księgi wieczystej
uda się i tę sprawę załatwić.
Intencją XIX wiecznych ofiarodawców terenu pastwiska dla mieszkańców Czekaja było wspólne jego
wykorzystywanie przez wypas bydła

(tzw. Spółka Paszenia). Tak też się
działo przez kolejne lata. W chwili
obecnej wspólne korzystanie z tego
pastwiska polegać będzie na tym, że
środki finansowe jakie Spółka uzyska
będą w całości przeznaczone na cele
społeczne i kulturalne, realizowane
zwłaszcza na Czekaju. W maju 2009r.
członkowie Spółki postanowili ufundować witraż do bratkowickiego kościoła (inwestycja jeszcze niezrealizowana). Wszystkie środki finansowe
Spółki są przechowywane na koncie
bankowym, a o ich przeznaczeniu zawsze decyduje
Ogólne Zgromadzenie
Członków.
Zarząd Spółki swoje
funkcje pełni społecznie i
nikt nie pobrał ani grosika
za poświecony Spółce czas,
a nawet koszty związane z
licznymi wyjazdami, telefonami itp., za co w tym miejscu chcę gorąco podziękować kolegom z Zarządu.
Pragnę również podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli mi w przejściu
przez procedurę rejestracji
Spółki. Nie sposób tu wymienić wszystkie życzliwe
mi osoby.
Obecnie Spółka ma uregulowany stan prawny, płaci
należne podatki i inne opłaty, a jej teren jest odpowiednio zagospodarowany. Środki finansowe Spółki na pewno przyczynią się do większej atrakcyjności naszego przysiółka, który póki co, jest na
szarym końcu Bratkowic (bez chodnika, z dziurawą drogą i niepełnym
oświetleniem). Wierzę, że to wkrótce
się zmieni i będziemy mogli bezpieczniej i wygodniej żyć, a to chyba najważniejsze wspólne dobro, dla którego
warto ponieść wiele trudu i wyrzeczeń.
Na koniec zachęcam również inne
spółki z terenu Bratkowic do uregulowania swoich spraw. „Ścieżkę” macie przetartą, a Urząd Gminy jest
przychylny takiemu przedsięwzięciu.
Spróbować warto. Nam się udało,
może i Wam się powiedzie, czego z
całego serca życzę oraz służę pomocą
i doradą.
Przewodniczący Spółki
Pastwiskowej „Czekaj”
w Bratkowicach
Tomasz Wojton
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INFORMACJA DOTYCZ¥CA
DZIA£ALNOŒCI KOMITETU CMENTARZA
w Bratkowicach oraz wykonanych pracach
w okresie od 1.01.2009 do 10.12.2009 r.
W 2009 roku wykonano następujące prace na cmentarzu parafialnym w
Bratkowicach.
1. Wykonano alejkę z kostki brukowej (od kaplicy do końca ogrodzenia).
Zakupiono ok. 110 m kw. kostki brukowej, krawężniki, cement, przywieziono piasek. Całość robót wyniosła
5779,87 zł.

p. Eugeniusz Przywara. Rozładunku
dokonano dzięki Firmie RESTOL, która użyczyła wózka widłowego.
2. Dokonano kapitalnego remontu
kaplicy. Pomalowano dach, dzwonnicę
oraz ławki koło kaplicy. Pomalowano
ściany w środku kaplicy oraz jej ściany
zewnętrzne. Roboty te wykonała firma

przed ołtarzem zostały zamontowane
4 figury aniołów, które znajdowały się
w ołtarzu głównym starego kościoła.
Również u góry została zamontowana figura Jezusa Zmartwychwstałego,
którą zaprojektował i wykonał Władysław Kwoczyński – pomysłodawca
nowego wystroju oraz uczestniczący
od początku do końca w tych pracach.
Uczestniczyli w nich również panowie: Władysław Jucha, Tadeusz Kozdęba, Tadeusz Bielenda, Zbigniew
Bułatek, Tadeusz Pięta, Kazimierz
Przywara.
4. Nowy krzyż w prezbiterium kaplicy wykonał pan Stanisław Pięta z
Przywarów.
5. Prace malarskie nad łukiem oraz
przy krzyżu wykonał Władysław Kwoczyński.

Montaż figury Jezusa Zmartwychwstałego.

Z zakupionej kostki pozostało 50 m
kw. Zostanie wykorzystana do wykonania pozostałych alejek w 2010 roku.
Kostkę przywiózł swoim samochodem

Wójs z Bratkowic. Całość robót: materiały i robocizna wyniosły 8500 zł.
3. W kaplicy na ścianie głównej

6. Nowe nagłośnienie w kaplicy i na
nowym słupie oświetleniowym oraz
wykonanie nowego zabezpieczenia
wzmacniaczy, zamontowanie i sprawdzenie wraz z zakupem nowego głośnika i kabli wykonał Kazimierz Przywara
z Czekaja. W chwili obecnej głos dochodzi do każdego miejsca na cmentarzu.
7. Wykonano nowe oświetlenie na
cmentarzu. Postawiono 1 słup betonowy przy alejce w pobliżu grobu poległych. Doprowadzono zasilanie elektryczne oraz kabel do nowego głośnika
zamontowanego na słupie. Zakupiono
4 nowe lampy oświetleniowe oraz dokonano ich zamontowania na słupach
elektrycznych. W kaplicy zamontowano nowe oświetlenie nad ołtarzem oraz
nowe kinkiety i halogeny do oświetlenia jej wnętrza. Zakupiono nowe lampy i żarówki energooszczędne. Wszystkie te prace wykonał pan Tadeusz Kozdęba z Zapola. Przy stawianiu słupa
uczestniczyli: Tadeusz Kozdęba, Tade-

Montaż lampy na nowym słupie elektrycznym.

(ciąg dalszy na str. 44)
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usz Bielenda, Zbigniew Bułatek, Józef
Leniart.
8. Przy wykopach pod kabel i podłączaniu lamp uczestniczył Zbigniew
Bułatek i Tomasz Pięta z Piasków.
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opracowanie nowego regulaminu cmentarza parafialnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jest
to potrzebne w celu uregulowania wielu spraw dotyczących utrzymania cmen-

11. Razem na wykonanie wszystkich
prac na cmentarzu wydatkowano kwotę
w wysokości 25977,87 zł. Na ich opłacenie dokonano w dniu 25.10.2009 roku
zbiórki po 20 zł. Łącznie zebrano kwotę
9310 zł z 465 numerów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy
Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

LOKALNA GRUPA DZIA£ANIA
„Trygon – Rozwój i Innowacja”

Ostatnie porządki.

tarza, prowadzenia prac przez firmy oraz
inne sprawy natury finansowej.
Podsumowując swoją działalność w
2009 roku, Komitet składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
wykonania prac na cmentarzu. Przede
wszystkim dziękujemy wszystkim para-

wszystkim o nie zaśmiecanie cmentarza.
Prosimy o wyrzucanie zniczy i doniczek
z kwiatami do śmietnika, który znajduje
się w jego zachodniej części. Butelki plastikowe, którymi podlewamy kwiaty na
grobach należy zabierać ze sobą. Często dla wygody wieszane są one na ogro-

12. W związku z brakiem środków
na pokrycie wszystkich zobowiązań.
Dokonano zbiórki do puszek i na tacę
w dniach 1 i 2 listopada br. Zebrano
7356,83 zł i 1 cent amerykański.
13. W dniu 22 listopada Komitet
przeprowadził drugą – uzupełniającą
zbiórkę po 20 zł. Dokonano wpłat z 137
numerów na kwotę 2730 zł.
14. Łącznie w zbiórkach w dniach
25.10 i 22.11 2009 r. zebrano wpłaty z
602 numerów na kwotę 12040 zł.
O zakresie robót na cmentarzu w
2010 roku poinformujemy mieszkańców
Bratkowic we wiosennym wydaniu kwartalnika Ziemia Bratkowicka.
Do najważniejszych prac należeć
wówczas będzie wykonanie remontu
ogrodzenia wraz z pomalowaniem oraz
wykonanie wszystkich alejek z kostki
brukowej.
Ważnym również zadaniem będzie
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fialnego świadczy zaangażowanie każdego z nas w jego utrzymanie. Prosimy więc
o dostosowanie się do informacji, które
będą przekazywane na tablicy ogłoszeń
na cmentarzu. Apelujemy przede

9. Koszt całości robót elektrycznych
i nagłośnienia wyniósł 3529,35 zł.
10. Prowadzono na bieżąco prace
związane z utrzymaniem cmentarza:
koszenie całoroczne trawy na cmentarzu, wywóz śmieci (zniczy szklanych i
plastikowych) ze śmietnika do kontenerów ZWiK w Świlczy, pilnowanie porządku na cmentarzu, uzgadnianie prac
budowlanych przez firmy wykonujące
grobowce i pomniki, pracę sprzętu przy
porządkowaniu terenu na cmentarzu.
Dokonano zakupu paliwa, oleju,żyłki do
kosiarek, środków chemicznych do oprysku chwastów (Randap),chemii gospodarczej, węgla do kaplicy, zapłacono za
wodę i wywóz śmieci z cmentarza przez
zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy. Razem wydatkowano na to kwotę
8168,65zł.
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Kaplica po remoncie – ołtarz.

fianom za złożone ofiary na utrzymanie
i prace budowlane. Bez nich niemożliwe byłoby ich wykonanie. Dziękujemy
również osobom które bezinteresownie
służyli swoją pracą i sprzętem. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
oraz firmie Restol za pomoc w każdej
sprawie, z którą się zwracaliśmy.
O pięknie naszego cmentarza para-

dzeniu metalowym cmentarza, co szpeci jego wygląd. Wymagając wiele od innych, zacznijmy od siebie. Czasem niewiele potrzeba aby było tak, jak chcemy
i oczekujemy. Komitet wsłuchany w opinie i rady parafian będzie starał się je
realizować.
Komitet Cmentarza
w Bratkowicach

Lokalna Grupa Działania jest odpowiedzialna za budowanie strategii rozwoju lokalnego dla danego terytorium.
„Trygon – Rozwój i Innowacja” jest partnerstwem trójsektorowym – stowarzyszeniem skupiającym podmioty sektora
publicznego, społecznego i gospodarczego. Członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z terenu gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza.
Głównym celem stowarzyszenia jest opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli wspieranie rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Lokalna Strategia Rozwoju jest realizowana w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Celami działania stowarzyszenia są:
– poprawa jakości życia;
– rozwój różnorodności gospodarczej;
– tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizacja mieszkańców;
– zachowanie i skuteczniejsze wykorzystanie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego;
– wzrost wartości lokalnych produktów.
Działania LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” skierowane są przede wszystkim na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, gdzie priorytetem jest różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w kierunku podejmowania
przez rolników i ich rodzin gospodarczej działalności nierolniczej, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów. Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju w
zakresie m.in.:
– usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwie;
– sprzedaży hurtowej i detalicznej;
– rzemiosła lub rękodzieła;
– usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
– usług transportowych.
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych
operacji.

Kolejną osią działań LGD jest wspieranie tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, czyli wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich a także odnowa i rozwój wsi,
której celem jest wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej danego obszaru wiejskiego.
Program LEADER, po raz pierwszy uruchomiony w 1991
r., koncentrował się na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich poprzez inicjatywy lokalne. Lokalne grupy działania
uznały metodę praktykowaną w Leaderze za skuteczny mechanizm lokalnego rozwoju. Leader ma za zadanie aktywizować społeczność w celu powstawania nowych miejsc pracy, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i
ich waloryzacja. Działania osi Leader obejmują: wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju (realizacja projektów w ramach
tej strategii), wdrażanie projektów współpracy (działanie
pozwala na wdrażanie wspólnych przedsięwzięć w ramach
współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej) oraz
funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (sprawna i efektywna praca lokalnych
grup działania wybranych do realizacji opracowanych przez
nie lokalnych strategii rozwoju).
Priorytetem Lokalnej Strategii Rozwoju jest opracowanie koncepcji, projektów, a później wniosków we współpracy z mieszkańcami i potencjalnymi beneficjentami programu, tak by w jak najszerszym zakresie odpowiadała ich potrzeb. Lokalna Grupa działania wybiera projekty, których
realizacja przyczyni się do osiągnięcia zadań wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. Lokalne Grupy Działania dają możliwość promocji danego obszaru, przyczyniają
się do rozwoju kulturowego, współpraca z LGD stwarza możliwość rozwoju lokalnego rynku pracy.
Nabory wniosków planowane są na przełomie marca/
kwietnia 2010r. Informacja o rozpoczęciu naboru zostanie
ogłoszona w prasie i na stronie internetowej Stowarzyszenia, nabór wniosków zostanie poprzedzony szkoleniami dla
beneficjentów.

KONTAKT:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRYGON – Rozwój i Innowacja”
Biuro LGD: 36-072 Świlcza 168, tel. 698 166 371
e-mail: trygon@boguchwala.pl

www.lgd-trygon.pl
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Prace melioracyjne w Bratkowicach
W roku bieżącym na urządzeniach
melioracyjnych: potokach i rowach
wykonano roboty polegające na ich
udrożnieniu. Wpłyną one korzystnie
na swobodny przepływ wody, który
ma zasadnicze znaczenie w okresach

przyczyną lokalnych podtopień zabudowań gospodarskich, jak również
gruntów rolnych. Takich przypadków
jest w Bratkowicach niewiele. Wynika to z faktu, że istniejące urządzenia melioracyjne (potoki i rowy me-

Rów melioracyjny koło cmentarza.

ulewnych deszczy. Ostatnie lata pokazały, że niedrożności rowów melioracyjnych i zatkanych przepustów były

lioracyjne) przebiegają poza obszarami zabudowanymi. Potok Bratkowski
zwany również potocznie rzeką

Czarną przepływa przez użytki zielone w północnej części wsi i jest oddalony od zabudowań. Również i potok
Osina przebiegający we wschodniej
części wsi i biegnący w kierunku północno zachodnim nie stanowi zagrożenia. Rowy melioracyjne, które przebiegają w terenach zabudowanych, a
w szczególności w dzielnicach: Zastawie-Klepak i Czekaj są corocznie
czyszczone. Przepusty są odmulane i
drożne. W zasadzie większość robót
na rowach wykonuje się mechanicznie przy pomocy koparek. Polegają
one na odmulaniu dna oraz przycięciu nawisów skarp, które zawężają
przekrój koryta rowów. Coraz rzadziej można zobaczyć pracowników z
kosami, łopatami i gracami. W zasadzie wykonują oni roboty kosmetyczne przy sprzęcie mechanicznym, czy
przy usuwaniu awarii na sieci drenarskiej (zamulone i zatkane dreny).
Z powyższego zestawienia wynika,
że wykonano konserwację rowów melioracyjnych na długości 10 km i 84
m, w tym sprzętem mechanicznym
(koparką) odmulono i przycięto nawisy ziemne ze skarp na długości 6 km
284 m.
Również w formie odrobienia
(tzw. odrobki) płatności na spółkę

Poniżej w tabeli przedstawiono szczegółowe zestawienie wykonanych konserwacji rowów w poszczególnych
częściach wsi z rodzajem wykonanych robót:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10.
11
12.
13.
14
15.

Lokalizacja robót

Piaski – Koniec
Piaski – Koniec za Szkołą nr 3
w kierunku Mrowli
Piaski – Koniec
Sitkówka – tzw. Otucki
Zapole
Zapole
Klepak
Zastawie
Zastawie – w rejonie
leśniczówki
Zastawie
Zastawie II
Zastawie II
Czekaj
Czekaj
Czekaj

Nazwa rowu

Długość
konserwacji

Rodzaj wykonanych robót

R-4
R-5

820 m
2080 m

Odmulenie dna i przycięcie skarp koparką
Opryskanie chemiczne krzaków i traw

R-5-1
-MD-2.1
M-5
M-6
B-7
B-3
B-8

900 m
900 m
540 m
620 m
500 m
700 mb
280 m

Oprysk chemiczny krzaków
Odmulenie dna rowu koparką
Wycięcie zakrzaczeń ze skarp rowu
Konserwacja koparką
Konserwacja rowu w sąsiedztwie cmentarza
– konserwacja koparką – odmulenie dna
Oprysk krzaków

B-5
O-10
O-9
B-9
B-9.2
B-9.3

250m
540 m
230 m
1240
70 m
40 m

Konserwacja koparką – odmulenie
Konserwacja koparką – odmulenie dna
Konserwacja koparką
Konserwacja koparką
Odmulenie dna koparką
Odmulenie dna koparką

Potok Bratkowski – Zastawie II.

wodną zostały wykonserwowane dwa
rowy (B-10.5, B-9) na Czekaju na
łącznej długości 1.0 km. Polegają te
roboty na oczyszczeniu rowów przez
zainteresowanych mieszkańców w zakresie zależnym od wysokości składki na dany rok. Ten sposób jest akceptowany zarówno przez Spółkę
Wodną i zainteresowanych na wytypowanych rowach przez przewodniczącego Spółki Wodnej w Bratkowicach i kierownika robót z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebownisku.
Zatem łącznie objęto w 2009 r.
konserwacją 11 km 84 m rowów, co
stanowi ok. 20% wszystkich rowów w
Bratkowicach (42 km).
Wykonywano również naprawę
awarii na sieci drenarskiej (zatkane,
zamulone dreny) na łącznej długości
1790 m. Usunięto około 20 awarii
zgłaszanych przez mieszkańców.
Na wykonanie tych prac zaplanowano w budżecie na 2009 rok kwotę
51 155,24 zł.
Członkowie spółki wpłacili składki w wysokości 32527,45 zł, co stanowi 64% ściągalności składek. Na
wszystkie roboty wykonane w Bratkowicach wydatkowano kwotę 33942 zł.
Dla uzupełnienia informacji należy stwierdzić, że wszystkich rowów na
terenie Bratkowic jest 42 km, gruntów zmeliorowanych łącznie jest 1235
ha. W 2009 roku członkowie Spółki
Wodnej płacili składkę 32 zł z 1 ha
(obowiązuje w całej Gminnej Spółce
Świlcza) oraz od działek małych 17 zł.
Przewodniczącym Spółki Wodnej w

Bratkowicach jest pan Bolesław
Ziemba z Piasków. Kierownikiem
Robót na Bratkowicach jest pan Witold Kozubal z Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Trzebownisku.

potoku do zalewu. Powyższe roboty
zostały wykonane przez Podkarpacki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
W tym miejscu należy stwierdzić
z przykrością, że corocznie następuje
niszczenie urządzeń znajdujących się
na terenie zalewu. Niszczone ubikacje, popalone i zniszczone ławki, tablice informacyjne. Mimo zainstalowania szlabanów, właściciele pojazdów wjeżdżając na skarpy zapory powodują zagrożenie dla wypoczywających. Niszczone są elementy betonowe skarp (płyty jomb), a wręcz są
przypadki ich kradzieży. Jest to niedopuszczalne, gdyż może to spowodować zniszczenie zapory czołowej
zalewu. W roku bieżącym notorycznie były ściągane płyty betonowe i nieznani sprawcy wykonywali z nich
skocznię do wody przy mnichu spustowym. Wandalizm połączony z głupotą. Takie skoki mogą skończyć się
bardzo tragicznie. Nasz zalew wymaga dobrego gospodarowania od zaraz.
W roku bieżącym skończyła się dzier-

Zalew w Bratkowicach.

Należy stwierdzić, że powyższe roboty wykonywane są fachowo i dobrze.
Duża w tym zasługa kierownika robót p. Kozubala.
W uzupełnieniu innych robót należy wspomnieć konserwację potoku
Bratkowskiego na długości 5,0 km (na
odcinku od Skworcy do zalewu). Przygotowano również nasz zalew do rekreacji poprzez wykoszenie skarp
zbiornika, doprowadzalnika wody z

żawa zalewu przez Urząd Gminy w
Świlczy. Mamy nadzieję, że w roku
2010 zostanie wybrany nowy dzierżawca i sytuacja ulegnie zmianie na
lepsze, by znów stał się wizytówką
Bratkowic jak za najlepszych czasów.
Zapotrzebowanie na rekreację i wypoczynek jest ogromne. Trzeba to wykorzystać.
Tekst i fot. Tadeusz Pięta
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Oko³o
autostradowe
wieœci

ty gastronomiczno-handlowe oraz punkty informacji turystycznej.
* **
W czerwcowym wydaniu naszego kwartalnika pisaliśmy
o dzikim wysypisku śmieci znajdującym się na pasie autostrady w Sitkówce. Do dnia dzisiejszego ta olbrzymia sterta
śmieci nie została zlikwidowana. Mało tego. W odległości
40 m na południowy wschód od tej sterty powstało kolejne

Budowa autostrady A-4 na Podkarpaciu wywołuje coraz
więcej emocji. Odcinek autostrady od Tarnowa do przejścia
granicznego z Ukrainą w Korczowej został podzielony na
kilka pododcinków. W wyniku ogłoszonych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargów mogliśmy się dowiedzieć, jaka firma będzie ich wykonawcą. Nas
mieszkańców Bratkowic najbardziej jednak interesuje ten
pododcinek, który przebiega przez naszą miejscowość. Otóż
jest to pododcinek autostrady o nazwie Dębica Pustynia –
Rzeszów Zachód o długości 33,6 km. W chwili obecnej jest
on na etapie przetargu. Zapewne niebawem poznamy jego
wykonawcę.
Z budową autostrady wiąże się również powstanie szeregu nowych rozwiązań komunikacyjnych takich jak mosty,
wiadukty, czy węzły czyli zjazdy i wyjazdy na autostradę. W
obrębie Rzeszowa takich węzłów będzie 3. Przy każdym węźle
będą się znajdować tzw. strefy poboru opłat (SPO) oraz w
ciągu autostrady place poboru opłat (PPO). Taki plac poboru opłat (kilka lub kilkanaście bramek) będzie w Bratkowicach. Oprócz tego przy autostradzie powstaną miejsca obsługi podróżnych tzw. MOP –y. Będzie to wydzielony teren
w pasie drogowym, wyposażony w miejsca postojowe dla samochodów i urządzenia dla podróżnych. I tak na Dąbrach
będzie to parking, ubikacje, ławki i stoliki, natomiast na Klepaku stacja benzynowa, stanowiska obsługi pojazdów, obiek-

Wokó³autostradowe
scalenie gruntów
Wzdłuż planowanej autostrady A-4 prowadzone będzie
scalenie gruntów. Starosta rzeszowski wszczął już z urzędu
postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wokółautostradowym scaleniu gruntów rolnych i leśnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania autostrady A-4 i położonych w granicach powiatu rzeszowskiego
w miejscowościach takich jak: Bratkowice, Mrowla, Rogoź-

wysypisko (patrz zdjęcie). Tym razem ktoś pozbył się połamanych plastikowych krzeseł, foteli samochodowych, styropianu itp. Jak widać nie wszyscy mieszkańcy Bratkowic płacą
za wywożenie śmieci, bo dlaczego mieliby płacić, skoro
łatwiej je wywieźć na pas „ziemi niczyjej” i mieć problem z
głowy, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji czy odpowiedzialności. Apelujemy do władz sołeckich i gminnych
o poważne potraktowanie tej sprawy. W pierwszym przypadku pomożemy ustalić sprawcę. Na razie nielegalny proceder
wywozu śmieci trwa.
nica, Rudna Mała, Lipie, Zaczernie, Nowa Wieś, Terliczka,
Łąka, Łukawiec, i Palikówka.
Na trasie planowanej autostrady A-4 gospodarstwa rolne są rozdrobnione. Występuje dużo wąskich i długich
działek. Nowa trasa w większości rozetnie je na dwie części, utrudniając lub uniemożliwiając do nich dojazd. Scalenie gruntów doprowadzi m.in. do tego, że za część działki
pozostawioną po drugiej stronie autostrady, właściciel
otrzyma podobną, tak aby wszystkie jego grunty znajdowały się po jednej stronie autostrady. Zwiększy się również powierzchnia upraw, a zmniejszy powierzchnia dróg.
Powstaną całkiem nowe granice działek i nowe drogi dojazdowe.
Oprac. Dariusz Jamuła
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Policyjne
statystyki
Z dniem 30 sierpnia 2009 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika
Posterunku Policji w Świlczy. Dotychczasowy kierownik asp. sztab. Bożena
Kupiec została przeniesiona do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie,
a jej stanowisko służbowe objął asp.
sztab. Tadeusz Zając, którego staż pracy w policji wynosi 18 lat. Poprzednią
jednostką, w której pełnił służbę był Komisariat Policji w Głogowie Młp., gdzie
zajmował stanowisko detektywa zespołu kryminalnego i nieetatowego zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w
Głogowie Młp.
Informacja o ilości podjętych czynności służbowych przez funkcjonariuszy na terenie Bratkowic, w okresie od
1 stycznia 2009 r. do 18 października
2009 r.:
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I.
•
•
•
•

•
•
•

Przestępstwa
włamania, kradzieże – 11
uszkodzenia mienia – 6
pobicia – 3
nietrzeźwi, kierujący pojazdami
mechanicznymi – 3
nietrzeźwi kierowcy pojazdami niemechanicznymi – 2
oszustwa – 2
uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – 8
groźby karalne – 2
znęcanie nad rodziną – 1
inne przestępstwa – 5

II.
•
•
•

Wykroczenia
kolizje drogowe – 31
kradzieże – 4
przeciwko innym przepisom – 5

•
•
•

III.Podjęte interwencje
• domowe – 19
• publiczne – 50
• inne – 30
Dzielnicowy Bratkowic asp. sztab.
Waldemar Wilga przyjmuje interesan-

Niebezpieczne skrzy¿owanie
Niebezpieczny wypadek samochodowy, który wydarzył się w poniedziałek 26 listopada br. w godzinach przedpołudniowych na skrzyżowaniu w centrum wsi potwierdził, że jest to miejsce
niebezpieczne, na którym w ostatnim
czasie dochodzi do wielu kolizji i wypadków. W powyższym wypadku udział
wzięły 4 pojazdy, a poszkodowany został kierowca jednośladu.

Mimo oznakowania poziomego na
drodze, jak również pionowych znaków
drogowych, najczęstszym przewinieniem kierujących pojazdami mechanicznymi jest wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Dotyczy to w szczególności jadących drogą od strony Trzciany i od strony lasu. Jest to droga podporządkowana drodze powiatowej Miłocin-Czarna Sędziszowska. Znajdują

tów w Domu Strażaka w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca.
Powyższych informacji udzielił nam:
Kierownik Posterunku Policji
w Świlczy, Komendy Miejskiej
Policji w Rzeszowie,
asp. sztab. Tadeusz Zając
się na niej znaki Stop, które nakazują
bezwzględne zatrzymanie się przed
wjazdem na skrzyżowanie i ustąpienie
pierwszeństwa przejeżdżającym tą
drogą. Obserwując jednak oznakowanie skrzyżowania, nasuwają się pewne
wątpliwości. Przede wszystkim znaki
Stop powinny być usytuowane bliżej
skrzyżowania, bardziej widoczne. Znak
Stop na drodze od Trzciany jest postawiony za ogrodzeniem terenu Zespołu
szkół w Bratkowicach i jest niewidoczny dla dojeżdżających do skrzyżowania.
Podobnie ma się ze znakiem Stop ustawionym na chodniku kolo kościoła.
Należałoby również poprawić oznakowanie poziome na skrzyżowaniu. O
tym, że jest ono potrzebne potwierdziła ankieta przeprowadzona przez internetowy Serwis Bratkowic, w której 67%
ankietowanych wypowiedziało się, że
wpłynie ono pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg
w Bratkowicach. W ostateczności pozostaje zastosowanie świateł sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu.
Apelujemy więc o rozwagę, zastosowanie się do oznakowania na skrzyżowaniu i ostrożność. Czasem warto poczekać i upewnić się, że zdążymy bezpiecznie przejechać przez skrzyżowanie.
O wypadek nietrudno, a konsekwencje
bywają czasem bardzo tragiczne.
Tekst i fot. Tadeusz Pięta
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„Bratek” rewelacj¹ jesieni

Uroczyste
zakoñczenie
sezonu
Już 5 lat minęło od kiedy pan Lesław Lassota – trener Resovii i były
utalentowany chodziarz założył w Bratkowicach Gminny Uczniowski Klub
Lekkiej Atletyki (GUKLA) Bratkowice – Korzeniowski.pl. Niewątpliwie ojcem chrzestnym tego przedsięwzięcia
jest wójt gminy Świlcza pan Wojciech
Wdowik, który wspiera tą cenną inicjatywę. Uroczyste podsumowanie sezonu lekkoatletycznego odbyło się w sobotę 05.12.2009 r. w Gminnym Centrum Kultury w Trzcianie. Zebranych
gości powitała kapela młodzieżowa
„Olszynki”, która zaprezentowała
utwory ludowe jak i muzykę klasyczną.
Przywitania wszystkich gości i sportowców dokonał trener Lesław Lassota wraz z prezesem klubu panem Piotrem Grędysą, dziękując wszystkim którzy pomagali i współpracowali z klubem. Za dobrą współpracę przedstawiciele klubu wręczyli okolicznościowe
puchary osobom, instytucjom i sponsorom, do których należą: wójt gminy
Świlcza Wojciech Wdowik, dyrekcja
Zespołu Szkół w Bratkowicach – Joanna Różańska i Bożena Kret, dyrektor
Przedszkola Publicznego – w Bratkowicach – Krystyna Kubas, dyrektor
GCK – Adam Majka, Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe –Mega Grzegorz
i Tadeusz Lampart – Borek Stary,
Adam Korzeń – Dębica, Ber-Gaz Bogusław Barszcz – Dębica, Wiesław
Kwaśniak – Nieruchomości Rzeszów,
Agmi– Michał Zięba – Głogów Młp.
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Restol Bratkowice – Krzysztof Trzeciak, Handlopex Rzeszów.
Podziękowania skierowane były także do rodziców młodych sportowców.
Okolicznościowe dyplomy otrzymali
niżej wymienieni rodzice: Krystyna i
Stanisław Kwoka, Teresa i Ryszard Kalina, Anna i Andrzej Zięba, Krystyna i
Grzegorz Kubas oraz Jacek Wlazło.
Upominki zostały wręczone także młodym sportowcom klubu. W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej okolicznościowy dyplom za
dobrą współpracę z klubem odebrał
prezes TMZB Tadeusz Pięta. Na koniec
uroczystości głos zabrali: wójt gminy
Wojciech Wdowik i honorowy gość spotkania profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Władysław Pańczyk wykładowca Wydziału Wychowania Fizycznego.
Uroczyste podsumowanie sezonu
lekkoatletycznego zakończył występ
grupy tanecznej zespołu „Koloret” z
Bratkowic.
Tekst i fot. Andrzej Bednarz

Po udanym początku rundy, gdzie „Resovia” osiągnęła przewagę, z któw czterech meczach zdobyliśmy 10 rej jednak nic nie wynikało. Grając z
punktów, rozgrywki klasy „A” nabrały kontry stworzyliśmy sobie kilka dobrych
rozpędu. W 5 kolejce podejmowaliśmy okazji strzeleckich, z których jedną wyna „swoim boisku” (w Świlczy) spad- korzystał Kamil Hejnig. W meczu na
kowicza z V ligi „Sokoła” Sokołów Młp. szczycie zwyciężamy rezerwy „Resovii”
Mecz był rozgrywany od początku pod 2-0. Naszym następnym przeciwnikiem
nasze dyktando. Pierwszą bramkę go- była drużyna LKS „Jasionka”, prowaście stracili po samobójczym strzale jed- dzona przez naszego byłego szkolenego z obrońców, który chciał wybić niowca Bolesława Tarkę. Wyjazdowy
piłkę lecącą wzdłuż bramki. Dwie ko- pojedynek przebiegał od początku do
lejne strzelił Paweł Czaja po zespoło- końca pod nasze dyktando. Do przerwy
wych akcjach drużyny. W
kolejnym meczu znów zmierzyliśmy się ze spadkowiczem z okręgówki. Tym razem spotkanie rozgrywaliśmy w Głogowie Młp z miejscową „Głogovią”. Pojedynek był bardzo zacięty i wyrównany, w którym wiadomo było, że jedna bramka
może decydować o wszystkim. Tak też się stało. Jedyną i zarazem zwycięską
bramkę dla naszej drużyny
zdobył Kamil Rusin po fatalnym błędzie bramkarza
„Głogovii”. Wygraliśmy 1-0
i po sześciu meczach byliStadion w remoncie.
śmy nadal niepokonani. Po
rozegraniu połowy spotkań
naszą drużynę dopadł kryzys. W kolej- prowadziliśmy 2-0 po bramkach Mariunym pojedynku gościliśmy outsidera sza Dziedzica i Pawła Czaji. Po przetabeli „Płomień” Zagorzyce. Pomimo rwie mimo kilku dobrych okazji nie
tego, że całe spotkanie atakowaliśmy i udało nam się zdobyć więcej bramek.
przeważaliśmy, to goście wyjechali zwy- 11 kolejka rozgrywek została przeniecięsko ze Świlczy pokonując nas 3-0 i siona na inny termin, ze względu na niezdobywając wszystkie bramki w koń- spodziewany atak zimy. Po dwutygocówce spotkania. W 8 kolejce spotkań dniowej przerwie pojechaliśmy do Boprzyszło nam zmierzyć się w Rudnej guchwały na mecz z rezerwami III liMałej z miejscowym „Rudzikiem”. Po gowego „Izolatora”. Mecz na szczycie
ciężkim boju zremisowaliśmy 0-0, ma- (drużyna trzecia podejmuje drugą), był
jąc w końcówce spotkania szansę na świetnym widowiskiem. Niestety główzwycięstwo. Po dwóch ostatnich me- nym aktorem tego spotkania okazał się
czach „Bratek” Bratkowice był pogrą- sędzia. Początek meczu to przewaga gożony w kryzysie. Kilku zawodników mu- spodarzy, którzy po naszym błędzie
siało pauzować, a w 9 kolejce mieliśmy zdobyli bramkę. Od tej pory mecz się
podejmować niekwestionowanego lide- wyrównał i obie drużyny miały swoje
ra rozgrywek zespół rezerw II ligowej szanse. Pod koniec połowy sędzia wy„Resovii” Rzeszów. Nasz przeciwnik rzucił z boiska po jednym zawodniku z
nie przegrał żadnego meczu, jednak nie każdej drużyny za faule, gdzie w naszym
zrobiło to na nas dużego wrażenia i od przypadku była to pomyłka. Druga posamego początku trwała wyrównana łowa to już zdecydowana przewaga nawalka. To my potrafiliśmy sobie stwo- szej drużyny, kiedy wydaje się, że lada
rzyć sytuacje bramkowe. Na przerwę moment padnie dla nas bramka wyrówschodziliśmy prowadząc 1-0 po strzale nująca, sędzia podyktował rzut karny
głową Mariusza Dziedzica. Po przerwie dla „Izolatora” twierdząc, że jeden z na-

szych obrońców zagrał ręką, a ten dostał piłką w klatkę piersiową. Boguchwała wykorzystała rzut karny i prowadziła już 2-0. Mimo to nie poddaliśmy się i po świetnej akcji naszej drużyny Rafał Łoboda zdobył kontaktową
bramkę. W samej końcówce spotkania,
w polu karnym sfaulowany został Łoboda i sędzia podyktował dla nas rzut karny, który wykonany przez Damiana
Hejniga w świetnym stylu obronił bramkarz i druga porażka w sezonie stała się

faktem. W 13 kolejce znów czekała nas
ciężka przeprawa. Przyjechała do nas
mocna drużyna „Hermana” Hermanowa. Mecz ten od początku nie układał
się po naszej myśli, każdy miał jeszcze
w głowie porażkę z Boguchwały. Na
przerwę zeszliśmy przegrywając 1-0. Po
przerwie rzuciliśmy się do ataku co
sprawiło, że goście często ratowali się
faulami i od 60 min. na boisku graliśmy dziesięciu na dziewięciu. W końcówce meczu nasze starania zostały nagrodzone bramkami Rafała Łobody i
w ostatniej minucie meczu Pawła Czaji
z rzutu karnego. Po zwycięstwie 2-1 z
„Hermanem” pozostał nam do rozegrania jeszcze jeden mecz zaległy z 11 kolejki z „Aramixem” Niebylec. Mecz ten
dwukrotnie przekładany ze względu na
pogodę, udał się w końcu rozegrać na
stadionie w Rudnej Małej. Spotkanie
to praktycznie w całości zostało zdominowane przez naszą drużynę. Na początku meczu w polu karnym faulowa(ciąg dalszy na str. 52)
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(ciąg dalszy ze str. 51)
ny był Damian Hejnig, a pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Paweł
Czaja. W dalszej części spotkania mieliśmy kilka świetnych sytuacji strzeleckich,
jednak bramka jakby tego dnia była zaczarowana i pojedynek kończy się naszym skromnym zwycięstwem 1-0.
Po rozegraniu rundy jesiennej znajdujemy się na drugim miejscu, premiowanym awansem do V ligi. Przed startem rozgrywek na pewno nikt się nie
spodziewał, że stać nas na taki wynik,
w tak mocnej tegorocznej lidze. Miejmy nadzieję, że nie popełnimy błędu z
poprzedniego sezonu i uda nam się zakończyć sezon na premiowanym miejscu. Jak wiadomo nasz bratkowicki stadion jest nadal w remoncie, przez co
musimy grać i trenować na obcych boiskach. Klub boryka się z problemami
finansowymi i nie widać z nikąd pomocy. Miejmy nadzieję, że te wyniki, któ-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14

„Resovia” II Rzeszów
„Bratek” Bratkowice
„Izolator” II Boguchwała
„Jedność” Niechobrz
„Herman” Hermanowa
„Głogovia” Głogów Młp
„Świlczanka” Świlcza
„Sokół” Sokołów Młp
„Rudzik” Rudna Mała
„Iskra” Zgłobień
LKS Jasionka
„Płomień” Zagorzyce
„Aramix” Niebylec
„Czarni” Czudec

re uzyskaliśmy zachęcą niektórych ludzi do pomocy i wspólnymi siłami uda
nam się wywalczyć awans do V ligi.
Zawodnicy „Bratka” Bratkowice
grający w drużynie seniorów w rundzie
jesiennej to:
Bramkarze: Rusin Zenon, Jucha Paweł
Obrońcy: Hejnig Paweł, Hejnig Kamil,
Wojton Łukasz, Jucha Dawid, Leja

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

34
29
26
25
22
20
18
16
13
13
11
11
10
9

50-10
22-9
42-19
21-18
36-19
19-13
21-28
25-33
17-30
15-23
17-39
17-39
12-23
12-23

Paweł, Homa Bartłomiej
Pomocnicy: Hejnig Damian, Hejnig Marcin, Cyło Marcin, Rusin Kamil, Depa
Marcin, Cioch Paweł, Majdosz Przemysław
Napastnicy: Czaja Paweł, Łoboda
Rafał, Dziedzic Mariusz, Piątek Sebastian, Rzepka Dawid, Jucha Łukasz
Damian Hejnig
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łożyć do garnka. Doprawić przyprawy:
liść laurowy, ziele angielskie, i goździki. Podlać całość ponownie 1/4 szkl.
wody. Dodać koncentrat pomidorowy.
Doprawić całość do smaku cukrem i
solą. Dusić jeszcze klika minut na wolnym ogniu, mieszcząc od czasu do czasu. Jeśli całość będzie zbyt gęsta, dodać jeszcze trochę wody. Ułożyć wszystko w naczyniu: na dnie warstwa sosu,
ryba, sos, ryba i na wierzch ponownie
sos. Udekorować natką pietruszki.
Wstawić do lodówki.

Kluski z makiem
Składniki:
szkl. maku, 3 łyżki miodu, 2 łyżki rodzynek, łyżka skórki pomarańczowej, łyżka
siekanych orzechów włoskich, pół paczki makaronu łazanki

Ryba po Grecku

K¥CIK
KULINARNY
Pysznoœci
zim¹
W wielu krajach Święta Bożego Narodzenia są najważniejszym wydarzeniem roku. To okres radości, szczodrości i niebywałego obżarstwa. Na okres
świąt pieczołowicie przygotowujemy
bardzo kaloryczne i odświętne potrawy. Wieczór wigilijny jest najbardziej
wzruszającym i uroczystym wieczorem
roku. Rozpoczyna on Święta Bożego
Narodzenia, pełne przeróżnych pięknych tradycji i podniosłego nastroju.
Potrawy stawiane na wigilijnym stole
są uważane za postne. Zgodnie z tradycją przyrządza się je bez udziału
produktów pochodzenia mięsnego.
Nie używa się do smażenia smalcu, słoniny, nie spożywa się mięs. Na stole goszczą
wówczas ryby, bigos z grzybami, barszcz, kapusta z grochem, łazanki z makiem,
kasza ze śliwkami. Jednak na drugi dzień można sobie pozwolić na różnego
rodzaju smakołyki.

Składniki:
mąka, pietruszka 2 szt., cebula 4 szt.,
średni seler, sól, liść laurowy, olej, cukier,
woda 1/2 szkl., natka pietruszki, koncentrat pomidorowy, ryba – kilka filetów
mintaja (9), marchew 4 szt.
Wykonanie:
Rybę posolić, obtoczyć w mące i smażyć na rozgrzanym oleju. Usmażone
kawałki odłożyć na talerz.
Sos:
Marchew, pietruszki i selera obrać i zetrzeć na tarce na dużych oczkach. Ce-

ki w kostkę. Do garnka z dwoma litrami wody wrzucamy wszystkie pokrojone warzywa, dodajemy kostkę warzywną, liście laurowe, ziele angielskie
i gotujemy na wolnym ogniu około 25
minut. Słoninę kroimy w kostkę i smażymy na patelni, aż się wytopi i pozostaną chrupiące skwarki. Dodajemy cebulę i smażymy, aż się zarumieni. Następnie na patelnię wsypujemy łyżkę
mąki, mieszamy i tak przygotowaną zasmażkę dodajemy do zupy. Zupę przyprawiamy solą i pieprzem, posypujemy
natką pietruszki. Podajemy gorącą z
chlebem.

Ciasteczka miodowe

Wykonanie:
Mak wypłukać, zalać wrzątkiem, trzymać go jakiś czas pod przykryciem. Gdy
mak będzie można rozcierać w palcach,
odsączyć go i zmielić w maszynce o gęstej siatce 2x. W garnku pogrzać miód,
dodać do niego zmielony mak i bakalie. Smażyć wszystko razem przez kilka
minut, ciągle mieszając. Tak przygotowaną masę makową połączyć z ugotowanym makaronem.

Parzybroda

bulę pokroić w półkrążki. Starte warzywa podsmażyć przez kilka minut na oleju. Lekko je posolić i dusić parę kolejnych minut pod przykryciem. Po pewnym czasie podlać warzywa 1/4 szkl.
wody i dusić jeszcze chwilę. W międzyczasie na innej patelni podsmażyć cebulkę na lekko złoty kolor. Uduszone,
miękkie warzywa, wraz z cebulką prze-
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Dobra zupa na mroźne dni, syci i rozgrzewa.
Składniki:
0,5 kg białej kapusty, 1 marchewka, 1 pietruszka, 1 seler, 1 cebula, 3 ziemniaki,
kostka warzywna lub bulion, 2 liście laurowe, 3-4 ziarenka ziela angielskiego, 10
dkg słoniny, łyżka mąki, natka pietruszki, sól, pieprz.
Wykonanie:
Kapustę kroimy dość grubo, marchew
w plasterki, pietruszkę, seler, ziemnia-

Składniki;
2 szkl. maki pszennej, 2 płaskie łyżeczki
proszku do pieczenia, 6 białek, 15 dkg
czekolady, 20 dkg cukru, 20 dkg. masła,
1 łyżka miodu, gotowe polewy czekoladowe ciemna i biała oraz marmolada.
Wykonanie:
Masło stopić, aż nabierze orzechowego koloru, zdjąć pianę, rozpuścić czekoladę. Ubić na sztywno białka, dodać
mąkę, proszek do pieczenia, masło,
miód, cukier, czekoladę i całość zagnieść. Schłodzić w lodówce. Ciasto
rozwałkować i wycinać owalne ciasteczka. Piec ok. 20 min. w 185-190 stopniach.
Upieczone ciasteczka smarować marmoladą i składać po dwa. Zanurzać zlepione ciasteczka do połowy w ciemnej
polewie czekoladowej, a do połowy w
jasnej.
Ciasteczka na święta smakują szczególnie.

Jab³kowo-cynamonowe ciasto
z orzechami i migda³ami
Składniki:
1 szkl. cukru, cztery jajka, 2 szkl. mąki,
łyżeczka sody, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 łyżeczki cynamonu, 5 jabłek,

2/3 szkl. oleju, 10 dkg posiekanych orzechów włoskich, 5 migdałów
Wykonanie:
Jajka ubić mikserem ze szkl. cukru.
Przesianą mąkę połączoną z sodą,
proszkiem do pieczenia i cynamonem
dodawać powoli do jajek ubitych z cukrem. Miksować na pełnych obrotach.
Na koniec dodać pokrojone w kostkę
jabłka, olej, orzechy oraz migdały. Wymieszać łyżką. Ciasto przelać do natłuszczonej tortownicy, piec w 180 stopniach ok. 50 min. Ciasto zawsze się
udaje i pięknie pachnie podczas pieczenia.

Placek makowo-serowy
(serki bieluchy)
Ciasto
30 dkg mąki, 10 dkg cukru pudru, 10 dkg
margaryny, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, cukier waniliowy, 2 całe jaja
Mak
30 dkg maku, 3 jaja (ubić pianę), 12 dkg
cukru pudru, olejek migdałowy, 3 dkg
margaryny
Wykonanie

Cukier i żółtka utrzeć + margaryna +
mak na koniec dodać pianę i wymieszać. Mak wyłożyć na ciasto i dodać
brzoskwinie z puszki.
Ser
5 serków bieluchów (bezsmarowe), 5 jaj
(ubić pianę), 25 dkg cukru pudru, cukier waniliowy, budyń waniliowy (w
proszku)
Wykonanie
Żółtka utrzeć z cukrem dodać ser i budyń, na koniec dać pianę i wymieszać,
wylać na brzoskwinie.
Kruszonka
1/4 margaryny, 10 dkg cukru kryształu,
20 dkg kokosu.
Posiekać nożem na stolnicy. Wszystko
razem upiec.
Bożena Pięta
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Kończy modlitwę
Pustelnik, człowiek poświęcony kontemplacji i modlitwom
Zagłębienie się w myślach,
rozpatrywanie, rozważenia
Prowadzi życie na osobności,
modlitwach i umartwieniach
Podstawowa organizacja kościelna
Część modlitwy brewiarzowej odmawiana przed wschodem słońca
Zbiór dla duchownych katolickich
Modlitwa błagalna ku pochwalnych intencji
Kwiecista mowa, przemówienie przy uroczystych okazjach
Muzułmański dom modlitw
Żydowski modlitewnik ze
wszystkimi modlitwami
Modlitewny werset hinduizmu lub buddyzmu
Odmawiany rano lub wieczorem
Zebranie biskupów z całego
światła pod przewodnictwem
papieża
Podziemie kościoła do składania relikwii i chowania
zmarłych
Całokształt czynności sakralnych danej religii
Podwyższa dźwięk o pół tonu
Mistyczna doktryna religijno-etyczna Hiszpanii
Kazalnica, miejsce wygłaszania kazań
„Stróż” każdej osoby
Modlitwa muzułmańska odmawiana 5 razy dziennie
Odmawiane brewiarze w Kościele Rzymskim i Wschodnim
Wieża meczetu, której muzułmanin wzywa na modlitwę
Przybieranie pozycji do modlitwy
W judaizmie modlitwa odmawiana w intencji bliskiego
zmarłego
Modlitwa odmawiana przez
kapłana podczas mszy przed
epistołą
Kara dla osoby duchownej do
praw otrzymanych ze święceń

Rozwiązanie hasła w szarych
polach czytając od góry.
Opracował:
Zygmunt Niedźwiecki, Rzeszów
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