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(...) W Jego ręku
tchnienie życia (...)
(Hi 12,10)

Fot. K. Plizga

W krzyżu
miłości
miłości nauka...
nauka...

Odnowiony krzyż na Dąbrach
Fot. D. Jamuła
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OCALIĆ OD BEZSENSU
(...) Nie po to wziął krzyż na ramiona, aby cierpieć dla cierpienia, lecz po to,
aby wszelkie człowiecze krzyże ocalić od bezsensu.
Człowiecze, kimkolwiek jesteś, to jest także i twoja historia.
Trzeba abyś zrozumiał:
Możesz się Go wyrzec. Możesz Mu przeczyć. Możesz o Nim zapomnieć. Ale nie możesz
od Niego uciec.
Kimkolwiek jesteś, kiedy będzie nad tobą noc, samotność i milczenie nieba, On będzie
z tobą. Kiedy usną ze znużenia twoi bliscy i zostaniesz sam z udręką i strachem, On będzie z tobą
milczący. Na ziemi i na niebie nie ma siły, która mogłaby was rozszczepić. On wszedł w los
człowieczy. Nie uciekniesz. I nie musisz mówić nic. Zaprawdę: to jest miłość. Miłość silniejsza od
śmierci i większa niż wszelkie zło. (...)
Przemija wszystko na ziemi, przemija także i człowiek, oczekując z nadzieją nowego
swego imienia. Tu na ziemi wszyscy jesteśmy skazańcami, a w martwych dłoniach trzyma
człowiek już tylko to, co uczynił światu i sobie. Przeto błogosławieństwo niech będzie ludziom
czyniącym dobro i świadczącym prawdzie. Choćby nawet – jak tym z ewangelijnej sceny Sądu
Ostatecznego /Mt,25,31-46/ – przyszło im pytać w zdumieniu: Panie kiedyż to spotkaliśmy
Ciebie?...Czynili dobro na ziemi, lecz nie sądzili iżby mogło to być równoznaczne ze spotkaniem
Syna Bożego. On jednak rzekł: Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych,
mnieście uczynili. I otworzył przed nimi Królestwo. Gdyż nikt z ludzi nie zna granic Kościoła,
a prawda jest tylko jedna.
(Fragmenty „Drogi Krzyżowej” Tadeusza Żychiewicza)

Życzmy sobie,
aby nadchodzące dni przypominające
o zwycięstwie życia nad śmiercią
i o nadziei Zmartwychwstania, były
BŁOGOSŁAWIONE.
Niech Święta Wielkiej Nocy
ciągle przypominają nam o prawdzie, że:
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
/J 20,29/
Redakcja
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A ja chcê
tylko
byæ Twoim...
Pisaliśmy o Nim już kilkakrotnie,
m.in. w 8 numerze naszego kwartalnika. Zawsze byliśmy dumni z tego, że
ten przyjaciel papieża Jana Pawła II
jeszcze z czasów krakowskich, urodził
się właśnie tutaj, na bratkowickiej ziemi. Dziś ponownie przypominamy postać tego wybitnego pisarza i publicysty, który 12 stycznia br. obchodziłby
90-lecie swoich urodzin.
Ks. Adam Boniecki, w jednym ze
styczniowych, tegorocznych wydań Tygodnika Powszechnego, w specjalnym dodatku poświęconym w całości wspomnieniom o Tadeuszu Żychiewiczu tak o nim
pisał:
Cięte pióro, niezwykły słuch na człowiecze skargi, brak jakiegokolwiek kompromisu z doktrynerstwem, hipokryzją,
myślowym wygodnictwem i niezadowolenie z tego co się już udało napisać. Tak
mógłby wyglądać zbiór cech dobrego pisarza religijnego i tak można opisać TADEUSZA ŻCHIEWICZA, którego 90lecie urodzin obchodziliśmy 12 stycznia.
Pochodził z Rzeszowszczyzny. W młodości
chciał zostać konstruktorem lotniczym,
ukończył Liceum Mechaniczne we Lwowie. W czasie wojny działał w AK, z tego
powodu po wojnie nie dostał się na Politechnikę Krakowską, za to ukończył historię sztuki na UJ. Od końca 1956, w
redakcji „Tygodnika Powszechnego”.
Wydał ponad dwadzieścia książek, w tym
zbiór reportaży „Ludzie ziemi nieświętej”,
słynną „Pocztę ojca Malachiasza”, cykl
rozważań biblijnych „Stare Przymierze”,
„Żywoty”, „Cnoty i niecnoty” oraz „Jajko
miejscami nieświeże, czyli pytania do teologów”. Zmarł 11 listopada 1994 roku.
Przypominamy jego postać dlatego, że jest
warta jego pamięci, ale czynimy to nie z
nostalgii, tylko po to, by podpatrywać, jak
o Bogu i sprawach ludzkich pisać dziś z
pasją, celnie i ciekawie.
Był jednym z najwybitniejszych pisarzy
religijnych. Gdyby Żychiewicz pisał po angielsku albo po francusku, gdyby mieszkał w którymś z zachodnich krajów, a nie
w PRL-u, dziś byłby tak znany i wydawany jak C.S. Lewis. (...) Bo pisanie Tadeusza Żychiewicza było i jest niezwykłe.
Odnosiłem wrażenie, że jego komentarze
Biblii (i niektóre inne teksty), pisane naj-

Tadeusz Żychiewicz

pierw piórem, potem wystukiwane na maszynie, przerastają jego wiedzę, jego osobę. Często dawał mi do czytania arkusze
wykręcone z maszyny, jeszcze ciepłe. Czytałem i pytałem skąd to bierze? Skąd to
ma?. Miał, rzecz jasna, obszerną, stale
pogłębianą wiedzę, z pasją czytał książki
traktujące o Biblii. Radził się teologów i
potem pisał... po swojemu. Genialnie.
(...) W ostatniej, wydanej przed jego śmiercią książce „Jajko miejscami świeże, czyli
pytania dla teologów”(1993) Żychiewicz
zamieścił modlitwę, która brzmi jak pożegnanie:
„Panie nie wiem czy się jakoś przemycę
do Twego raju – na ową nową ziemię i pod
nowe niebo, o których pisał Jan. Jeślibyś

jednak w miłosierdziu swoim popełnił to
przeoczenie i gdybyś przypadkiem zapytał
(wiem, że nie zapytasz), co wolę: zmienić
swój statut człowieczy i zostać duchem czystym, czymś na kształt cheruba w bliskim
blasku Twojego tronu – czy też pozostać stworzeniem bardzo cielesnym pod rękę ze wszystkim, co na ziemi widzialne i dotykalne, odrzekłbym: Panie, to drugie. Możesz mnie
nawet zdegradować: wolę być szurpatym
chrząszczem na liściu, aniżeli cherubem.
Byle tylko Twoim. Byle po tej stronie murów
(...) A ja chcę tylko być Twoim. Po tamtej
stronie murów, i niechby nawet na liściu.
Przecież – w domu Ojca mieszkań jest wiele?”
Redakcja

– Życzenia od Czytelników –

PAŃSKIE ZMARTWYCHWSTANIE
Moi Drodzy niosę Wam radość nie do ukrycia
to dzięki przyrodzie co się budzi do życia,
niech szczęście i radość w waszych sercach się budzi
i przenika wszystkich napotkanych ludzi.
A gdy pojawią się w życiu trudności
pomyślcie o Bogu i Jego miłości,
cierpienie na krzyżu i Zmartwychwstanie
to tej miłości ukoronowanie.
Życie to dar, trud a także cierpienie
szczęśliwe chwile i wyrzeczenie,
niech te święta będą radosne
i w waszych sercach obudzą wiosnę.
Na bok odrzućmy żale i troski
Zmartwychwstał przecież Zbawiciel Boski,
niech radośnie zabiją dzwony
głosząc, że każdy będzie zbawiony.
Niech Jezus Zmartwychwstały rok cały
w sercach naszych gości
i daje nam wiele szczęścia i radości,
zdroje Łaski i błogosławieństwa
to wielki dar dla człowieczeństwa.
Anna
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Brawo Kasia!
W trakcie ostatnich przygotowań
naszej gazety do druku, otrzymaliśmy
od Kasi Kwoki – sportowej chluby
Bratkowic wspaniałą informację o następującej treści:

Witam!!
Mam świetną wiadomość. Zrobiłam
Minimum na Igrzyska Olimpijskie!!
18.03.12 r. w Szwajcarskim Lugano w
chodzie na 20 km osiągnęłam minimum
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na
Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012. Jestem bardzo szczęśliwa z osiągniętego rezultatu – 1.31.25. Jest to jednocześnie
mój nowy rekord życiowy. W zawodach
wystartowało 55 zawodniczek, ja uplasowałam się w ścisłej ósemce. W Lugano
startowali również: Katarzyna Golba,
Jakub Jelonek i Rafał Augustyn. Podziękowania należą się Krzysztofowi Augustynowi, który wspierał nas podczas tych
zawodów. Zawody w Lugano były dla
mnie bardzo udane, pozostaną miłe wspomnienia...
Dziękuję tym wszystkim, którzy wierzyli we mnie, wspierali mnie i pomagali. Pragnę podziękować firmie TERVEL
oraz MOTIVE JJW za sprzęt, który idealnie spisywał się w najważniejszym dla
mnie okresie przygotowawczym.

Ze swojej strony polecam ją wszystkim sportowcom oraz osobom, które
prowadzą aktywny tryb życia. Jak również firmie HEALTH CENTRE z
Trzciany Panu Bednarzowi za odnowę
biologiczną.
Dziękuję moim najbliższym, którzy
byli ze mną od samego początku wierzyli
i nie pozwolili mi się poddać w ciężkich

Brawo Kasia!

chwilach, rodzicom, Jakubowi Burghardt, który dbał o każdy szczegół na
każdym moim treningu. Dbał o wszystko
(technika, płyny, analizował każdy trening) jak również Tomaszowi Lipcowi,
który stworzył cała koncepcję treningową
pod Igrzyska Olimpijskie.
Jest to nasz wspólny sukces!!!

Ze sportowym pozdrowieniem
Katarzyna Kwoka
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Od Redakcji:
Przed osiągnięciem minimum
olimpijskiego, Kasia w dniach 25-26
lutego 2012 roku uczestniczyła w Halowych Mistrzostwach Polski seniorów w lekkiej atletyce, które odbywały się w Spale. Wywalczyła tam wicemistrzostwo Polski w chodzie sportowym na dystansie 3 km i podzieliła
się wówczas z nami poniższą informacją.
Jestem obecnie w bardzo ciężkim
treningu przygotowawczym do 20 km.
To jest główny dystans, na jakim będę
startować w sezonie, gdzie chcę uzyskać
wymagane minimum na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Tym bardziej cieszy
mnie medal zdobyty w Halowych Mistrzostwach Polski w sezonie zimowym
na 3km. Jest to dystans krótki i tu trzeba chodzić bardzo szybko. Oznacza to,
że praca, którą wykonuję na treningu
do 20km przynosi efekty również na
krótkich dystansach. I to również bardzo cieszy. Obecnie bardzo dużo czasu
spędzam na obozach w Spale w Centrum Przygotowań Olimpijskich. Pragnę
bardzo podziękować moim bliskim, rodzinie, którzy byli ze mną na tych Mi-

Przed dekoracją.

strzostwach i mi kibicowali. Wiem, że
zawsze mogę na nich liczyć.
Pozdrawiam wszystkich i przesyłam
kilka zdjęć ze Spały
– Katarzyna Kwoka

Wyniki chodu kobiet na 3 km:

1. BUZIAK Paulina

86-12-16 OTG Sokół Mielec

12:38.84

2. KWOKA Katarzyna

85-06-29 CWKS Resovia Rzeszów 13:02.09

3. ŚWIERCZYŃSKA Justyna

87-02-26 PLKS Gwda Piła

13:13.56

4. GOLBA Katarzyna

89-12-21 KS AZS AWF Kraków

13:30.09

5. NAWROCKA Monika

90-12-10 KS Agros Zamość

14:28.92

Przed Kasią idzie wicemistrzyni świata
z 2009 r. Irlandka Olive Loughnane.

Wyniki chodu mężczyzn na 5km:

1. TOMALA Dawid

89-08-27 AZS-AWF Katowice

19:20.12

2. SIKORA Rafał

87-02-17 KS AZS AWF Kraków

19:22.15

3. AUGUSTYN Rafał

84-05-14 OTG Sokół Mielec

19:30.63

4. FEDACZYŃSKI Rafał

80-12-03 AZS-AWF Katowice

19:35.67

5. JELONEK Jakub

85-07-07 KS AZS AWF Kraków

19:44.80

6. NOWAK Łukasz

88-12-18 OŚ AZS Poznań

19:44.82

7. ROGOWSKI Patryk

89-04-11 MKL Szczecin

20:14.21

8. AUGUSTYN Łukasz

90-11-29 OTG Sokół Mielec

20:39.41

9. GAWROŃSKI Paweł

90-04-13 KS AZS AWF Kraków

21:53.38
Z trenerem Jakubem Burghardtem.
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To ju¿ 10 rok dzia³alnoœci
18 lutego 2012 roku o godz. 15.00 w tak został wyłoniony nowy zarząd Tosali Filii Gminnego Centrum Kultury warzystwa Miłośników Ziemi Bratkow Bratkowicach odbyło się Zebranie wickiej w Bratkowicach na kolejną 3letSprawozdawczo-Wyborcze Towarzy- nią kadencję. Skład obecnego zarządu
stwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej, przedstawia się następująco:
które w tym roku obchodzić będzie 10 1. Ks. Józef Książek – kapelan (miarocznicę powstania. Oprócz licznie nowany z urzędu)
przybyłych członków stowarzyszenia, 2. Tadeusz Pięta – prezes
swoją obecnością zaszczycili nas także: 3. Dariusz Jamuła – z-ca prezesa
Ks. Józef Książek – proboszcz parafii 4. Krzysztof Plizga – skarbnik
w Bratkowicach i kapelan TMZB, Woj- 5. Krystyna Zając – sekretarz
ciech Wdowik – wójt gminy Świlcza, 6. Dominik Bąk – członek
Marek Strączek – dowódca II Okręgu 7. Zdzisław Rzepka – członek
Południowo – Wschodniego Jednostki 8. Lidia Bułatek – członek
Strzeleckiej „Strzelec” i radny miasta Rzeszowa, Krzysztof Ciszewski – przewodniczący Rady gminy Świlcza,
Mieczysław Leja – radny gminy i prezes OSP w Bratkowicach, Cecylia Homa, Andrzej
Bednarz – radni gminni, Józef Chmaj – były prezes stowarzyszenia, Joanna Różańska – dyrektor Zespołu Szkół
w Bratkowicach, Krystyna
Kubas – dyrektor Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, Ryszard Franczyk –
sołtys wsi Bratkowice, Maria
Nowożeńska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bratkowicach, Andrzej Piór- 9. Tadeusz Bednarz – członek
kowski – prezes LZS Bratek Bratkowi- 10. Piotr Jucha – członek
ce. Zebranie odbyło się w rodzinnej i 11. Halina Zawisza – członek
serdecznej atmosferze, a prowadził je 12. Zdzisława Lesiak – członek
wspaniale Tadeusz Bednarz z Zasta- 13. Mieczysław Sawicki – członek
wia. Informację z działalności TMZB za ubiegły rok
Przemawia Stanisław Franczyk.
przedstawił prezes Tadeusz
Pięta. W sposób szczególny
podziękował on sponsorom i
organizacjom społecznym za
aktywną współpracę ze stowarzyszeniem, a członkom
TMZB za zaangażowanie i
udział we wszelkich przedsięwzięciach. Po przedstawieniu
sprawozdania finansowego
przez skarbnika i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
zarządowi stowarzyszenia
udzielono absolutorium.
Ważnym punktem zebrania
były wybory nowego zarządu
TMZB. Dotychczasowy zarząd działał
Z godnie ze statutem stowarzyszew 11osobowym składzie. Zdecydowa- nia wybrany został również nowy skład
no o jego powiększeniu do 13 osób. I Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskie-

go. Prezes Tadeusz Pięta wybrany na
kolejną kadencję zadeklarował dalszą i
ścisłą współpracę z przedstawicielami
lokalnych władz (sołtysem wsi, radnymi), organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi (szkołami,
przedszkolem) oraz społeczeństwem
Bratkowic. W dyskusji jaka się wywiązała w trakcie obrad, jako pierwszy głos
zabrał Marek Strączek. Powiedział on
m.in. Gratuluję towarzystwu tej wspaniałej działalności, zwłaszcza działalności
patriotycznej. Cieszy mnie to, że ten duch
patriotyzmu na nowo się odradza i widać
Sprawozdanie prezesa TMZB.

to właśnie w Bratkowicach. Podziękował
on również za dotychczasową współpracę z Jednostką Strzelecką „Strzelec” i
wyraził głębokie zadowolenie, że taka
jednostka powstała także w Bratkowicach. Następnie głos zabrał wójt Wojciech
Wdowik. W swojej wypowiedzi podkreślił, że
stowarzyszenie bardzo
dobrze realizuje cele i
założenia przyjęte w
statucie, zwłaszcza pielęgnuje i podtrzymuje te
patriotyczne tradycje.
Życzył dalszych sukcesów i zaangażowania
się na rzecz lokalnej
społeczności. Wspomniał również o naszym kwartalniku. Różne pojawiają się w gminie głosy na temat Ziemi
Bratkowickiej. Jestem za tym, aby to czasopismo dalej się pojawiało w waszych domach. Wiem ile trudu ponoszą ci, którzy
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go tworzą, a jest to przecież praca społeczna. Dziękuję redaktorom za tak dobrą pracę na rzecz lokalnej społeczności – dodał
na koniec wójt. Ze strony wójta padła
propozycja stworzenia obszernej monografii Bratkowic. Zapewnił, że środki na
ten cel na pewno się znajdą. Następnie
głos zabrał ks. proboszcz Józef Książek,
który swoją wypowiedź rozpoczął przywołując myśl bł. Jana Pawła II, że Europa powinna być Europą przyszłości,

opartą na tradycjach i wartościach
chrześcijańskich. Podkreślił także, że
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej podtrzymuje te wartości i realizuje je dając wyraz wdzięczności za
plony ziemi, za opiekę na kapliczkami i
miejscami pamięci. Podziękował także
za redagowanie kwartalnika Ziemia Bratkowicka, przez który utrwala się historię
i różne wydarzenia z życia parafii. Następnie głos należał do Stanisława Fran-

czyka, który podziękował za szerzenie
wartości kulturalnych, patriotycznych i
religijnych zwłaszcza wówczas, gdy Europie zagraża upadek moralności. Dalej
w dyskusji zabierali kolejno głos: Józef
Chmaj, Zdzisław Rzepka, Stanisław Grędysa, sołtys Ryszard Franczyk i inni. Zebranie zakończyło się obiadem oraz
dalszą, twórczą i integrującą dyskusją
przy stole.
Redakcja

Przed nowymi wyzwaniami
Szanowni Czytelnicy kwartalnika
„Ziemia Bratkowicka”
oraz mieszkańcy Bratkowic
W dniu 18 lutego 2012 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej zostałem ponownie wybrany na
prezesa TMZB na kolejną 3 letnią kadencję. Pozytywne podsumowanie ubiegłej kadencji przez wszystkich członków
TMZB utwierdziło mnie w przekonaniu, że należy podjąć kolejne wyzwania
w pracy na rzecz naszej miejscowości.
Przy ogromnym zaangażowaniu Zarządu i członków zapisaliśmy udział na
kartach naszej małej ojczyzny, której na
imię Bratkowice. Początki zawsze bywają trudne, ale uważam, że zobowiązania, które zadeklarowałem 21.02 2009
roku zostały dotrzymane. Choć nie zawsze było łatwo. Każde zaangażowanie
w pracy społecznej wiąże się często z wieloma wyrzeczeniami i poświęcaniem
czasu, bywa, że i kosztem życia rodzinnego.
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bratkowickiej od czasu powstania, po
10 latach istnienia zapisało się trwale w
działalności społeczno-kulturalnej i patriotycznej naszej miejscowości. Pragnę
w tym miejscu gorąco podziękować
wszystkim, którzy poprzez swój w niej
udział, zapisywali piękną kartę historii
Bratkowic. Szacunek należy się Tej Ziemi oraz wszystkim ludziom, którzy poświęcili swój czas i życie, abyśmy mogli
godnie żyć.
Jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej byliśmy organizatorami i uczestnikami wielu uroczystości
o charakterze lokalnym, gminnym i nie
tylko.

Zorganizowaliśmy m.in.:
• obchody 65. rocznicy Akcji Burza,
• zbiórkę żywności i innych artykułów
dla powodzian przekazując powodzianom z gminy Gorzyce,
• 650-lecie Bitwy pod Grunwaldem oraz
100-lecie kapliczki Grunwald,
• wydanie albumu Bratkowickie kapliczki i miejsca pamięci,
• I rajd rowerowy trasą męczeństwa żołnierzy AK z Bratkowic,
• sprzedaż flag państwowych na dzień
flagi,
• wystawienie księgi kondolencyjnej po
tragedii smoleńskiej,
• ufundowanie witraża błogosławionego ks. Jana Balickiego do kościoła parafialnego w Bratkowicach,
• zbiórkę żywności dla potrzebujących
rodzin z Bratkowic,
• przekazywanie żywności z Banku
Żywności z Rzeszowa dla mieszkańców
Bratkowic,
• wyjazdy na dożynki gminne, diecezjalne i szereg uroczystości patriotycznych
w Rzeszowie,
• wycieczki krajoznawcze,
• wydanie kolejnych numerów naszego
kwartalnika Ziemia Bratkowicka.
Prowadzona była również Kronika
Towarzystwa.
Pewne nasze działania były w pewnym sensie nowatorskie jak na środowisko wiejskie. Czas jednak pokazał, że
znalazły one zrozumienie wśród mieszkańców Bratkowic i nie tylko.
Wszystkie te przedsięwzięcia wymagały dużego zaangażowania zarządu i
członków TMZB we wspólnym działaniu z instytucjami, urzędami i ludźmi
dobrej woli, bez których to nasze działania były by ograniczone.
Dlatego też składam serdeczne podziękowania za okazaną w naszej dzia-

łalności pomoc i życzliwość: Wójtowi
Gminy Świlcza, Gminnemu Centrum
Kultury w Świlczy, radym Gminy Świlcza, sołtysowi, Prezesowi OSP Bratkowice, przewodniczącym organizacji społecznych z Bratkowic, Dyrektorom
Szkół i Przedszkola z Bratkowic, Prezesowi Firmy Restol, Delikatesom Centrum Bratkowice, Bankowi Żywności z
Rzeszowa, Bankowi Spółdzielczemu z
Głogowa Młp., Podkarpackiemu Związkowi Piłsudczyków, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec”, a także wszystkim
sponsorom wspomagającym naszą działalność.
Zapewniam, że będziemy aktywnie
włączać się do wszystkich działań na
rzecz naszej miejscowości, gminy, powiatu i naszej ojczyzny oraz godnie reprezentować Bratkowice poza ich granicami.

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składam wszystkim
mieszkańcom Bratkowic,
a także rodakom rozrzuconym
po całym świecie
oraz czytelnikom kwartalnika
najlepsze życzenia
– wesołych, radosnych
i rodzinnych przeżyć
oraz umocnienia od
Zmartwychwstałego Chrystusa
na każdy dzień.
Prezes TMZB Tadeusz Pięta
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Wa¿ne,
Jest piękny, słoneczny, wakacyjny
dzień – 11 lipca 2011 roku. Dwoje młodych ludzi porusza się motocyklem na
trasie Kolbuszowa – Sędziszów Młp.
Około godz. 10.30 znajdują się w miejscowości Przedbórz. W tym samym
czasie kierowca ciężarówki wymusza
pierwszeństwo na motocykliście i dochodzi do zderzenia pojazdów. Siła
uderzenia jest tak duża, że siedząca z
tyłu pasażerka motocykla zostaje wciągnięta pod samochód ciężarowy. Na
miejscu wypadku pojawiają się służby
ratunkowe – trzy zastępy straży pożarnej, pogotowie i policja. Kierowcy motocykla natychmiast zostaje udzielona
pomoc medyczna. Niestety, przygniecionej dziewczyny nie można wyciągnąć spod samochodu. Udaje się to
dopiero po użyciu specjalnych nożyc
hydraulicznych i poduszek pneumatycznych. Jej stan jest bardzo ciężki.
Nieprzytomna, trafia prosto na stół
operacyjny Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Wojewódzkiego
nr 2 w Rzeszowie. Lekarze walczą o jej
życie. Poszkodowaną jest Sylwia Prokop z Bratkowic. Obrażenia są bardzo
poważne: złamanie kręgów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, stłuczenie
mózgu, złamanie żeber, stłuczenie płuc
i rozerwanie dolnego płata lewego płuca, krwiak jamy opłucnej, pęknięcie
wątroby, krwotok wewnętrzny, złamanie podudzia lewego, liczne i rozległe
rany powierzchniowe. W ciągu kolejnych 3 tygodni jest dalej nieprzytomna,
a lekarze ciągle powtarzają – stan krytyczny. Wypadek samochodowy w jednej chwili zmienił całe życie 19-letniej
Sylwii i przekreślił jej plany i marzenia
na przyszłość.
Rodzina o wypadku w ogóle nie
wiedziała. Dowiedziała się przypadkowo przez Internet. W tym samym dniu
wieczorem pojechali do szpitala. Płakali wszyscy. W to, co się stało, nie
mogli uwierzyć. Docierały do nich tylko słowa: znikomy procent na przeżycie. Były to naprawdę trudne chwile dla
rodziców Sylwii, jej siedmiorga rodzeństwa, babci oraz dalszej rodziny. W
czwartym tygodniu od wypadku wreszcie jest jakiś przełom. Sylwia odzyskuje świadomość. Budzi się i ma wrażenie, że ktoś ją dotyka. Poznaje swoją
mamę, która trzyma ją mocno za rękę.
Z OIOM-u trafia na Oddział Ortope-

¿e

dii i Traumatologii Narządów Ruchu.
Niestety dalsze rokowania nie są najlepsze. Uraz kręgosłupa spowodował
porażenie kończyn dolnych. Lekarze
zastanawiają się nad amputacją
zmiażdżonej nogi. Jednak kolejne dni
przynoszą coraz lepsze informacje.
Amputacji nie będzie, a lekarzom udaje się przeszczepić skórę pobraną z pachwiny na uszkodzoną nogę. Sylwia z
cierpliwością znosi każdy ból. Jest silna psychicznie. Zapewne ma na to

Sylwia na Oddziale Rehabilitacji.

wpływ obecność mamy oraz cioci Ewy
i cioci Wandy, które pomagają jej przetrwać ten trudny, szpitalny okres. Po 5
miesiącach pobytu na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu
zostaje przewieziona do ośrodka rehabilitacyjnego, który mieści się w Zakładzie Opieki Leczniczej „Leśniówka” w
Turzy koło Sokołowa Młp. Tu przebywa 2 miesiące. Niestety za rehabilitację trzeba płacić. Za każdy miesiąc ponad 2 tysiące zł, ale postępy są widoczne z dnia na dzień. Przykuta do wózka
coraz lepiej nim się porusza. Powoli
opanowuje podstawowe czynności. Potrafi sama się już umyć i uczesać. W
ubieraniu się jednak trzeba jej pomagać, ale robi to coraz lepiej. W międzyczasie otrzymuje orzeczenie o przyznaniu stopnia niepełnosprawności w stop-

¿yjê
niu znacznym na czas nieokreślony.
Początkiem lutego br. trafia na Odział
Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego
nr 2 w Rzeszowie. To już 8 miesiąc w
szpitalu. W sobotnie, marcowe przedpołudnie odwiedzam tę dzielną dziewczynę na oddziale. Żeby nie przeszkadzać pacjentkom z sali, Sylwia wyjeżdża
wózkiem na korytarz. Radzi sobie już
całkiem dobrze. Nie uskarża się nad
swoim losem. Jest uśmiechnięta, pełna
życia i tryska optymizmem. Zdaje sobie sprawę, że powrót do świata sprzed
wypadku jest dziś niemożliwy. Ale ma
nadzieję i marzenia. Moim marzeniem
jest chodzić – wyznaje Sylwia, a jeśli
okaże się to niemożliwe, to przynajmniej
chciałabym wykonywać wszystkie czynności życiowe samodzielnie. Wiem, że
przede mną jeszcze długi okres rehabilitacji. Ważne, że żyję. Z tego miejsca pragnę gorąco podziękować. Najpierw mojej mamie za jej codzienną obecność.
Kocham ją za to, że była przy mnie. Mojemu rodzeństwu, babci i ciociom: Ewie
i Wandzie za odwiedziny, opiekę szpitalną i załatwianie spraw urzędowych.
Z całego serca dziękuję wszystkim tym,
którzy pospieszyli mi z pomocą ofiarując środki finansowe na moje leczenie:
sąsiadom bliższym i dalszym, księdzu
proboszczowi, organizacjom społecznym i wszystkim darczyńcom. To dzięki
wam mama mogła mnie odwiedzać w
każdy dzień. To dzięki wam można było
zapłacić za rehabilitację. To dzięki wam
zostało już zakupione nowoczesne łóżko
rehabilitacyjne. Moje marzenia podarowałam Matce Bożej. Mój ból i cierpienie
ofiaruję codziennie Panu Bogu za was
wszystkich, którzy mnie wspieracie. Bóg
zapłać wszystkim.
To są szczere i płynące z głębi serca
słowa podziękowania. Każdy zdaje sobie przecież sprawę, że rodzina z
ośmiorgiem dzieci nie byłaby w stanie
sprostać tym wyzwaniom. Dobrze, że
są w Bratkowicach ludzie wrażliwi na
los drugiego człowieka, którzy w geście
miłosierdzia zawsze śpieszą z pomocą.
Odprowadzam Sylwię na szpitalną
salę. Żeby mogła do niej wjechać przestawiam jeszcze wózek, który stoi przy
łóżku jednej z pacjentek. Bez problemu podjeżdża do swojego łóżka, które
stoi pod oknem. Jest uśmiechnięta.
Życzę jej, aby marzenia się spełniły.
Dariusz Jamuła
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Wycieczka gimnazjalistów do Warszawy
W dniu 12 grudnia 2011 roku młodzież klas trzecich z Gimnazjum Nr 4 w Bratkowicach wraz z wychowawcami i opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Głównym celem było zwiedzanie Muzeum
Powstania Warszawskiego, jednak jeden dzień to stanowczo za mało, aby zobaczyć najważniejsze miejsca w stolicy.
Ładne Stare Miasto, zniszczone w
czasie II wojny światowej, to żelazny
punkt zwiedzania stolicy. Dlatego wycieczkę po Warszawie rozpoczęliśmy od
spaceru Traktem Królewskim. Po drodze zobaczyliśmy Pałac Prezydencki, a
także wiele interesujących kościołów,
pomników i pałaców. O pełnej godzinie
warto znaleźć się pod Grobem Nieznanego Żołnierza,
aby być świadkiem zmiany
Warty Honorowej. Uczniowie
dowiedzieli
się, że to symboliczne mauzoleum upamiętnia żołnierzy poległych
w obronie ojczyzny i jest
częścią zburzoPrzed Grobem
nego w czasie II
Nieznanego Żołnierza.
wojny światowej Pałacu Saskiego.
Na Placu Zamkowym, który otoczony jest kolorowymi, zabytkowymi kamieniczkami, stoi Kolumna Zygmunta,
upamiętniająca monarchę, który w 1596
roku przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy oraz odbudowany Zamek Królewski. Na zakończenie spaceru po Warszawie udaliśmy się na Rynek
Starego Miasta, gdzie przy pomniku Syrenki wysłuchaliśmy jedną z legend.
Miejscem, które każdy młody Polakpatriota powinien zobaczyć jest Muzeum
Powstania Warszawskiego. Muzeum
znajduje się w budynku dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich na Woli .
Zostało otwarte 31 lipca 2004 roku, w
przeddzień 60. rocznicy godziny „W”,
czyli wybuchu Powstania Warszawskiego.
Wystawa w Muzeum zorganizowana jest całkowicie nowatorsko. Wykorzystuje liczne multimedialne oraz interaktywne techniki prezentacji, które są
czymś zupełnie innym niż spotykane w
tradycyjnych muzeach, dlatego młodzież gimnazjalna była zachwycona i z

zaciekawieniem wysłuchała opowiadań
przewodnika.
Ekspozycja całego muzeum zlokalizowana jest na trzech poziomach o łącznej powierzchni 3000 m2 więc, aby zobaczyć wszystkie jego wystawy tematyczne potrzeba kilku godzin.
Atmosferę Polski Walczącej oddaje
surowość zabudowania. Serce muzeum

stanowi stalowy monument, z którego
dochodzą różne dźwięki. Wystarczy
przyłożyć ucho, aby usłyszeć odgłosy
walki, autentyczne krzyki, odgłosy strza-

Oprócz tego na parterze mieści się
ekspozycja dotycząca akcji „Burza”,
Odtąd w różnych miejscach ekspozycji
zaczynają pojawiać się kolejne kartki z
kalendarza, pierwsza z nich z czwartku
27 lipca 1944 roku. Przypominają one
zwiedzającym najważniejsze wydarzenia
każdego dnia w walczącej Warszawie.
Uczniowie zebrali je wszystkie – tworząc kalendarium powstania.
Młodzież naszego gimnazjum zobaczyła również działającą powstańczą
drukarnię, która wciąż drukuje m.in. historyczne obwieszczenia czy okolicznościowe ulotki, a także wystawę poświęconą Cichociemnym.
Wielkim przeżyciem było dla nas
przejście wnętrzem repliki kanału w
podziemiach hali oraz obejrzenie filmu
„Miasto ruin”. Jest to pierwsza w Polsce cyfrowa rekonstrukcja miasta zniszczonego w czasie II wojny światowej wykonana w 3D.
Obejrzeliśmy jeszcze m. in. wystawę
„Niemcy w okupowanej Warszawie”,
ekspozycję poświęconą Krystynie Krahelskiej – pierwowzorowi warszawskiej
Syrenki.
Przekaz, który jest tak czytelny, wiarygodny i przejmujący jest wart zobacze-

W Muzeum Powstania Warszawskiego.

łów, huk wybuchów bomb, powstańcze
pieśni i modlitwy; odtwarzane są również autentyczne komunikaty powstańczej radiostacji „Błyskawica”.

nia i przede wszystkim przeżycia, bo nie
jest to sucha wiedza, ale żywa lekcja historii.
Agnieszka Styś

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 23/2012

11

W HO£DZIE ¯O£NIERZOM WYKLÊTYM
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...
– Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – to polskie święto państwowe obchodzone 1 marca, poświę-

Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
wsparte przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1

śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego prezydent Bronisław Komorowski
podtrzymał projekt. Święto zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego
2011 r.
W dniu 1 marca w Zespole Szkół w
Bratkowicach w 61. rocznicę sądowego
mordu dokonanego na bojownikach IV
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” odbyły się uroczystości, które objęte zostały honorowym
patronatem Wójta Gminy Świlcza, upamiętniające żołnierzy niepodległościowego podziemia, wśród których był także mieszkaniec Bratkowic i absolwent
naszej szkoły, mjr Józef Rzepka.
W tym roku Dzień Pamięci miał dla
naszej szkoły szczególny charakter i znaczenie. Koło Terenowe Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej przekazało młodzieży z Zespołu Szkół w
Bratkowicach swój sztandar. Uroczystości rozpoczęła Msza święta w intencji oj-

marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Od początku poparcia dla inicjatywy zadeklarowały kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.
Inicjatywę ustawodawczą w zakresie
uchwalenia nowego święta podjął w 2010
roku prezydent Lech Kaczyński. Po

czyzny pod przewodnictwem kapelana
żołnierzy Armii Krajowej ks. Władysława Jagustyna, w asyście ks. Proboszcza
Józefa Książka. Ksiądz kapelan skierował do zgromadzonej młodzieży szkolnej, zaproszonych gości i mieszkańców
Bratkowic okolicznościową homilię,
podkreślając wielkie bohaterstwo i wkład

cone pamięci Żołnierzy Wyklętych –
żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Historia œwiêta
W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której
uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II
wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób
hołd poległym i pomordowanym oraz
wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i
Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi
uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.
W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia
Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, reprezentującego takie
organizacje jak: Zrzeszenie „Wolność i
Niezawisłość” Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy
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żołnierzy polskiego podziemia w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Podkreślał ich heroizm i odwagę, nie tylko
w czasie walki z niemieckim okupantem ale także postawę pełną poświęcenia „za sprawę” już w okresie powojennego represjonowania. Po błogosławieństwie nastąpił akt przekazania sztandaru. Pani Maria Stokłosa odczytała historię działalności Terenowego Koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, jak również historię przekazywanego sztandaru, jego znaczenie dla
żyjących jeszcze żołnierzy, których jest
coraz mniej. To wszak ich fragment
życia, który poświęcali dla Polski w walce o niepodległość, zamknięty w symbolu tego sztandaru. Po odczytaniu
przez Dyrektora Gminnego Centrum
Kultury pana Adama Majkę Aktu Przekazania Sztandaru, pan Ignacy Lis przekazał go na moje ręce jako dyrektora
Zespołu Szkół w Bratkowicach, a następnie sztandar przejął poczet złożony

riana Juchy i pana Ignacego Lisa, przewodniczącego koła i chorążego pocztu,
który od czasów powstania sztandaru
zawsze trzymał go z dumą na wszystkich
uroczystościach patriotycznych.
Następnie uczniowie ZS zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem
nauczycieli historii: p. Artura Szarego
i p. Bożeny Zwierzyńskiej Kret program
artystyczny związany tematycznie z obchodzonym świętem. Po zakończeniu
Mszy świętej w uroczystej procesji, którym przewodniczył poczet sztandarowy
21. Brygady Strzelców Podhalańskich w
Rzeszowie przeszliśmy pod pomnik poległych żołnierzy AK, gdzie miały miejsce: modlitwa, apel poległych, salwa honorowa, odśpiewanie hymnu państwowego i złożenie wiązanek kwiatów. Złożono je także pod tablicą pamiątkową
majora Józefa Rzepki umieszczoną na
frontowej ścianie budynku Zespołu
Szkół w Bratkowicach.
Joanna Różańska

z uczniów działających w drużynie
Związku Strzeleckiego „Strzelec” w
osobach: Marek Kubas, Dawid Kawa,
Damian Kwoka. Bardzo wzruszającym
momentem, była chwila pożegnania ze
sztandarem obecnych na uroczystości
kombatantów; p. Marii Stokłosa, p. Ma-

Ppor. IGNACY LIS
Urodził się 15 sierpnia 1923 roku
w Bratkowicach. Podczas okupacji hitlerowskiej, był żołnierzem Armii Krajowej. Przysięgę Akowską na wierność
Ojczyźnie, złożył w 1942 roku w oddziale partyzanckim w bratkowickim
lesie. Rotę ślubowania przyjął od niego Eugeniusz Świder – jeden z żołnierzy AK, który zawsze podczas przysięgi, trzymał w ręku mały metalowy krzyżyk. Po złożeniu przysięgi, każdy musiał z szacunkiem ucałować symbol
naszej chrześcijańskiej wiary. Ignacy
Lis był uczestnikiem słynnej akcji pod
kryptonimem „Burza”, która na terenie Bratkowic i okolic trwała 8 dni (od
26 lipca – do 2 sierpnia 1944 roku).
Jednak dzień 27 lipca 1944 roku, zapamiętał do dziś i jak nieraz mówił –
to dla niego najboleśniejsze wydarzenie tamtych dni. W tym właśnie dniu,
na łąkach pod Trzcianą, Niemcy zamordowali bestialsko dziewięciu jego kolegów akowców i współtowarzyszy walki o wolność Ojczyzny. Pan Ignacy
wspomniał też, że w przeddzień tej tragedii 26 lipca, otrzymał dwa małe medaliki z wizerunkiem Matki Bożej, poświęcone przez ówczesnego Papieża.
Wręczając mu medaliki pani Karolina
Nehringowa – nauczycielka w tamtych
latach, powiedziała: Niech cię Matka
Boża chroni przed wszelkim niebezpie-

czeństwem. Przekaż drugi medalik Eugeniuszowi Świdrowi (brat żony pana
Ignacego) – dodała.

Ignacy Lis często wspominał, że ten
cenny medalik wielokrotnie uratował
mu życie... Niestety nie zdążył przekazać drugiego medalika E. Świdrowi,
który następnego dnia został bestialsko
zamordowany przez hitlerowców, wraz
z ośmioma innymi akowcami z Brat-

kowic. Gdybym przekazał mu ten medalik 26 lipca, być może Matka Boża
uratowała by jego i jego kolegów od męczeńskiej śmierci – mówił z żalem pan
Ignacy, który do dziś nie może ochłonąć po tamtej szczególnej tragedii.
Od wielu lat Ignacy Lis przemierza rowerem trasę do Trzciany, by tam
przed pomnikiem w miejscu bestialskiego mordu, złożyć hołd pomordowanym, zapalić znicze i pomodlić się...
Dba również o to, by na zbiorowej mogile na bratkowickim cmentarzu parafialnym i przed pomnikiem w centrum
wsi, były zawsze kwiaty, paliły się znicze, a podczas ważniejszych świąt państwowych na masztach zawieszone były
flagi narodowe. Zawsze czynię to z potrzeby serca – powiedział pan Ignacy,
bo wiem, że tylko w ten sposób mogę
oddać należny hołd i szacunek tym, którzy poświęcili swe młode życie za wolność Ojczyzny – moim kolegom i przyjaciołom.
Ignacy Lis był jednym z inicjatorów
budowy pomnika ku czci pomordowanych i poległych podczas akcji „Burza”
oraz ofiar komunistycznego Urzędu
Bezpieczeństwa usytuowanego w centrum Bratkowic. Przyczynił się również
do wzniesienia w miejscowym parku
podworskim, pamiątkowego obelisku
AK. To on, wspólnie z innymi kombatantami, byłymi żołnierzami AK, zabiegał o ufundowanie sztandaru dla
Koła Terenowego Światowego Związ-

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 23/2012
ku Żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach. Sztandar ten poświęcono
podczas specjalnej Mszy św. i przekazano uroczyście w 1997 roku. Odtąd,
Ignacy Lis był chorążym tego cennego
dla akowców sztandaru, zawsze godnie
prezentowanego podczas ważniejszych
uroczystości państwowych, patriotycznych i kościelnych. Ks. kan. Józef Książek – nasz proboszcz, wielokrotnie
publicznie wrażał się pochlebnie o panu
Ignacym, podkreślając jego wytrwałość,
patriotyzm i wierność akowskim ideałom.
W 2001 roku Ignacy Lis, wraz z
wieloma innymi kombatantami AK z
Bratkowic, awansowany został do stopnia podporucznika. Od 2004 roku jest
prezesem miejscowego KT ŚZŻAK.
Jako członek nadzwyczajny
ŚZŻAK i dotychczasowy asystent
pocztu sztandarowego przez wiele lat,
zapamiętałem pana Ignacego, jako niezwykle skromnego życzliwego człowieka i dobrego przyjaciela. Wiem, jak
bardzo emocjonalnie przeżywał
wszystkie uroczystości, na których
obecny był sztandar AK. Zawsze podczas Mszy świętej z wielką powagą i
dumą, pochylał sztandar, by w ten sposób oddać Bogu hołd. Jak kiedyś powiedział – to także pokłon od wszystkich pomordowanych i poległych akowców z Bratkowic.
Po uroczystym przekazaniu sztandaru kombatanckiego młodzieży Zespołu Szkół w Bratkowicach w dniu 1
marca br., powiedział – ten sztandar był
dla mnie szczególnym symbolem akowskich ideałów wyrażonych w słowach:
Bóg – Honor – Ojczyzna, a także
cząstką pamięci o wszystkich żołnierzach z Bratkowic, którzy poświęcili swe
młode życie, byśmy dziś mogli żyć w wolnej i demokratycznej Ojczyźnie...
Mimo, że podczas uroczystości
przekazania sztandaru w kościele, popłynęła mu z oka łza, powiedział, że
nie żałuje rozstania ze sztandarem, bo
jest przekonany, że ten przekazany został w godne ręce bratkowickiej młodzieży szkolnej, która na pewno kultywować będzie akowskie tradycje i ideały, przekazując je następnym pokoleniom.
Dla mnie osobiście i mam nadzieję
dla wielu bratkowiczan, ppor. Ignacy
Lis jest godnym do naśladowania człowiekiem przykładnej wiary i patriotyzmu.
Władysław Kwoczyński
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POZIMOWE REFLEKSJE
Od listopada ubiegłego roku do 20
stycznia br. roku głównym tematem rozmów na przystankach, w autobusach, a
nawet w przychodniach lekarskich był
brak zimy. Wielu z nas zastanawiało się
dlaczego jej jeszcze nie ma i jak to będzie jak jej nie będzie. Czy ślimaki, robaki i mszyce wszystko na wiosnę nam
zjedzą. Byłem świadkiem rozmowy
dwóch starszych panów, którzy rozmawiali na ten temat i zastanawiali się czy
węgiel, którym ogrzewają domy nie przetrzymać do następnej zimy.
Niespodziewanie 26 stycznia br. wielu było przekonanych, że termometry za
oknem popsuły się, wskazując -12 stopni. Nie chciano w to uwierzyć, stąd też
wykonywano wiele telefonów tu i ówdzie, by to potwierdzić. Okazało się, że
to był początek siarczystych mrozów, a
zima i tym razem pokazała swoje oblicze. Najbardziej srogich mrozów obawiali się jednak mieszkańcy domków
jednorodzinnych. Mróz codziennie po-

pamiętam. W latach 40, 50, 60-tych
ubiegłego wieku były one jeszcze bardziej surowsze od tej z lutego, ale byliśmy do nich przyzwyczajeni i bardziej
cierpliwi. Myślę, że tym razem wielu
nam zabrakło otuchy, której dodawał
nam zawsze śp. Andrzej Zalewski, który na antenie radiowej często powtarzał:
„gorące serca zwalczą mróz” albo „jeśli
jest zimno czapki włóż”. Przywołując
wspomniane powyżej lata, przypominają
mi się bratkowickie drewniane domy z
jedną izbą, w której to musiała się pomieścić wielodzietna rodzina. Jak nie
było miejsca, to dorośli już chłopcy
musieli spać na strychu nieraz całą zimę.
Żeby było ciepło, to drążyli w sianie tuż
przy kominie „jamę”. Spali w ubraniu i
czapkach, a przykrywali się grubą pierzyną.
Zdarzało się, że zamarzała woda w
wiaderku, które stało w izbie. W czasie
mrozów okna w domach były całkowicie zamarznięte. Dzieci żeby zobaczyć

tęgował. Przechodził przez grube ściany budynków, słabiej ogrzewane pomieszczenia, garaże czy piwnice. Najniższą temperaturę jaką zanotowałem to
– 28 stopni. Od 30 lat mieszkam w domu
jednorodzinnym i nie było jeszcze tak,
by mróz przemroził ściany. Obawiałem
się, że może zamarznąć woda w garażu.
Z tego co wiem, w Bratkowicach kilka
domów pozbawionych było wody, bo
zamarzły rury. Udowodniono bowiem,
że mróz – 30 stopni utrzymujący się
przez 5 dni nie zrobi tyle szkód co mróz
od -10 do -25 stopni utrzymujący się
przez dwadzieścia i więcej dni. Wówczas
to przenika coraz głębiej. W swoim życiu
przeżyłem co najmniej 73 zimy, które

coś przez okno dmuchały w szybę tak
długo, aż pokazało się malutkie okienko przez, które spoglądały na pole. Wiejskie domy przed zimą docieplano z zewnątrz słomą, sianem bądź liśćmi z
drzew co najmniej do wysokości okien,
wykonując tzw. obciszkę. W czasie mrozów ciężko było nabrać wodę ze studni,
ponieważ wokół betonu utworzyła się
wielka bryła lodu, nieraz nawet od 70
cm wysokości. Natomiast konewki do
nabierania wody, zawieszone na „sosze”
były tak oblodzone, że zamarzał otwór.
Dlatego na całą noc zanurzano konewkę w studni, żeby odpadł lód. Nie znano
sposobu odmrażania lodu solą. Polewano natomiast lód gorącą wodą, zresztą

kolor
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używanie soli byłoby traktowane jako
marnotrawstwo.
Podczas śnieżnych zim drogi często
były zasypane na wysokość płotów. Zdarzało się tak, że niekiedy zaspy sięgały
dachów. Nie było wtedy pługów ani innego sprzętu do odśnieżania. Drogi odsypywano łopatami. Pracowało przy tym
wiele ludzi. Niejednokrotnie brałem
udział w takim odśnieżaniu, zwłaszcza
drogi do Trzciany. Żeby dojechać do
Rzeszowa, trzeba było dojść na stację
kolejową do Trzciany, a to w zimie nie
było łatwe. Drogi, pola, rowy zasypane.
Idąc przez łąki o godz. 5 rano wpadałem często do dołka po wykopanym torfie, a że był mróz, to ze spodni odrywałem plastry lodu. Wiele razy doznałem
takiej śnieżno-lodowatej kąpieli.
Z zimnem i mrozem ludzie radzili
sobie na różne sposoby. I tak na przykład podczas silnych mrozów w koście-

le w Bratkowicach wierni w czasie Mszy
św. tupali nogami o posadzkę. Kościół
w tamtych czasach nie był ogrzewany.
Stąd też przez to tupanie nie było czasem słychać grania na fisharmonii.
Jeśli ktoś zmarzł w uszy, a było to
widać, bo były białe, wówczas nacierał
sobie śniegiem. Jak zmarzły ręce to wymachując uderzano się nimi o plecy,
nacierano je śniegiem lub wkładano do
zimnej wody. Nie wolno było takich
zmarzniętych rąk wkładać do gorącej
wody. Gospodarze, którzy udawali się
w dalszą podróż saniami lub wozem,
wkładali do zimowych butów garść słomy lub okrywali nogi skórkami z królików lub kotów. Na wsi w takich chwilach rolnicy dbali także o zwierzęta.
Wejściowe drzwi do obory zasłaniano
wiązkami słomy, a w oborze obkładano
ściany gnojem, żeby było cieplej. Zwierzętom podawano do picia ciepłą wodę.

Gminny
Dzieñ Kobiet
w Œwilczy
W dniu 10 marca 2012 roku w nowej Sali Domu Strażaka
w Świlczy odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Spotkanie to zorganizowane zostało przez władze Gminy, GCK oraz Gminne
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich. Zaproszone zostały kobiety z wszystkich KGW z terenu naszej gminy. Spędziliśmy ten czas w przyjemnej atmosferze,
przy kawie i ciastku, przyjmując od mężczyzn życzenia i kwiaty.
Spotkanie urozmaicone było zorganizowaną wystawą arcydzieł ludowych wykonanych własnoręcznie przez członkinie naszych kół. Koło z każdej miejscowości prezentowało wystawę swojego stołu. Długo można było podziwiać to, co potrafiły zrobić nasze twórczynie ludowe. Z naszego bratkowickiego koła prezentację
wielkanocnego stołu przygotowały panie Wanda Dziedzic i Maria Nowożeńska.
Przy stołach tych można było stać godzinami i podziwiać przepiękne jajka wielkanocne. Duże i małe, w koszyczkach i luzem, których było ok. 80 sztuk i nie
powtarzały się ich motywy dekoracyjne, każde było inne. Jedne oplecione cekinami, inne koralikami, a jeszcze inne kwiatkami.
Wśród nich można było podziwiać wiosenne bazie, udekorowane drzewko,
palmy i inne wielkanocne dekoracje. Wszystko to, ustawione na haftowanych, wyszywanych, ukrochmalonych obrusach i serwetach prezentowało się pięknie, zachwycało, radowało serca i zapowiadało bliskie nadejście wiosny.
Spotkanie okrasiło wykonanie piosenki przez kobiety z bratkowickiego KGW,
wywołując u zebranych uśmiechy radości.
Autorką tekstu piosenki jest pisząca te słowa –
Krystyna Zając

Luty należał do najbardziej mroźnych miesięcy. Jeśli na św.. Walentego
14 lutego był srogi mróz, to uważano,
że będzie jeszcze długa zima, bo było
takie przysłowie: „jak św. Walenty odmrozi pięty, to sprzedaj chłopie na wyżywienie sprzęty”.
Wszyscy zapewne narzekamy na tegoroczną zimę ale to jeszcze nie koniec narzekań. Dopiero będzie przerażenie jak
przyjdą rachunki za prąd i gaz. Dotyczy to
zwłaszcza tych rodzin, których domy
ogrzewane były tymi nośnikami energii.
Niestety w naszym klimacie zimy były i
będą. Czasem lekkie, czasem cięższe. My
musimy być raczej przygotowani na te
drugie. Rzekomo na tą zimę został w Polsce jeden bocian, bo uważał, że będzie ona
lekka. Bocian przeżył dzięki pomocy ludzi. Są jednak obawy, że już na wiosnę
może odlecieć do ciepłych krajów.
Mieczysław Sawicki

Tak się dzisiaj składa
że my święto mamy
i dlatego w gminie
tu się spotykamy
Już lat kilkanaście
dzień ten obchodzimy
i od naszych mężczyzn
życzenia znosimy
W tym dniu nam mężczyźni
nawet pomagają
część naszych prac w domu
za nas załatwiają
Ale oni głowy
też na karku mają
i w 10 marca
też w kolejce stają
Bo za męczenników
siebie uważają
no i w kalendarzu
święto swoje mają
Więc dzisiaj podwójne
święto obchodzimy
i wspólne życzenia
sobie wymienimy
Obyście mężczyźni
długo w zdrowiu żyli
i naszą podporą
aż do śmierci byli.

Kobiece rękodzieła
Gminny Dzień Kobiet w Świlczy, 10 marca 2012 r.

Maria Nowożeńska - przewodnicząca KGW
w Bratkowicach

Kolorowe pisanki pani Wandy Dziedzic z Bratkowic
(Dąbry)

Wspólne biesiadowanie.

.Wokół oltarza

Ślubowanie

Pamiątkowa fotografia

Delegacja z Bratkowic

Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej
nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie...

(fragment roty
ślubowania strzeleckiego)
Rzeszów, 7 marca 2012 r.
Pokaz lotniczy

Defilada

Zgrupowanie
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Historyczne przyrzeczenie strzelców
dru¿yny strzeleckiej z Zespo³u Szkó³
w Bratkowicach
W ramach obchodów 93. rocznicy
śmierci Płk. Leopolda Lisa-Kuli w roku
jubileuszowym 100-lecia Rzeszowskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” w
Rzeszowie, na zaproszenie Dowódcy
Płd. – Wsch. Okręgu ZS „Strzelec”
w Rzeszowie insp. Marka Strączka, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej w dniu 7 marca 2012 roku wzięło udział wraz z pocztem sztandarowym
w tej patriotycznej uroczystości.
Wśród strzelców składających w tym
dniu przysięgę byli strzelcy z drużyny
strzeleckiej Zespołu Szkół w Bratkowicach: Damian Kwoka, Robert Pięta i
Paweł Zając. Słuchając słów przysięgi
byliśmy dumni, że możemy jako przedstawiciele Bratkowic być świadkami historycznych chwil.
Uroczystość zakończyła defilada
żołnierzy i strzelców przy akompaniamencie orkiestry wojskowej oraz złożenie kwiatów przed pomnikiem Lisa
Kuli. Wiązankę kwiatów w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej złożyli: członkowie zarządu
Zdzisław Rzepka, Dominik Bąk oraz
piszący te słowa Tadeusz Pięta, a także
Pani Joanna Różańska – Dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowicach. Towarzystwo reprezentował również poczet
sztandarowy w składzie: Tadeusz Bednarz, Jakub Łopatka, Maciej Wróblewski, a także fotoreporter naszego kwartalnika Krzysztof Plizga.

Dla upamiętnienia tych historycznych wydarzeń przed pomnikiem Leopolda Lisa-Kuli nasza delegacja utrwaliła na pamiątkowej fotografii swój
udział m.in.: z Panem Krzysztofem
Munnichem działaczem niepodległościowym z Londynu, synem Tadeusza
Munnicha, który był wybitnym oficerem
Związku Strzeleckiego, Legionowego
WP. Tadeusz Munnich był kolegą płk
Leopolda Lisa Kuli.
Po zakończeniu uroczystości, przekazaliśmy podziękowanie Dowódcy

Związku Strzeleckiego „Strzelec” panu
inspektorowi Markowi Strączkowi za
zaproszenie do udziału w tej lekcji historii. Zapewniliśmy również o dalszej
wspólnej współpracy.
Wyjeżdżaliśmy z Rzeszowa z przeświadczeniem, że nasi młodzi strzelcy,
którzy złożyli przyrzeczenie, zachowają
w sercach przesłania kierowane do nich
podczas tej uroczystości.
Szerzej o tamtych wydarzeniach pisze w
swoim artykule pani Joanna Różańska.
Tadeusz Pięta

WYCHOWYWAÆ W DUCHU
PATRIOTYZMU I ODPOWIEDZIALNOŒCI
Zadanie wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i odpowiedzialności to jedno z zadań, które zawsze towarzyszyło w procesie wychowawczym szkoły. Dziś także jest ono
realizowane w różnej formie, by młodym pokoleniom nigdy nie zabrakło
wzorców i ideałów do naśladowania i
aby bogactwo dziedzictwa pokoleń było
przez nie doceniane, a tradycje patriotyczne szanowane. Temu też zadaniu

podporządkowana jest działalność drużyny strzeleckiej ZS „Strzelec”.
W dniach 6 i 7 marca 2012 roku w
Rzeszowie odbyły się uroczystości patriotyczne w związku z obchodami 93.
rocznicy śmierci płk. Leopolda LisaKuli oraz jubileuszu 100-lecia Związku
Strzeleckiego „Strzelec”.
Uroczystości rozpoczęły się w środę
6 marca od spotkania w rzeszowskim
ratuszu z udziałem Pani Karoliny Ka-

czorowskiej, wdowy po ostatnim Prezydencie II RP Ryszardzie Kaczorowskim. Złożono też kwiaty na grobie płk.
Leopolda Lisa-Kuli na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.
7 marca, o godz. 12 rozpoczęła uroczysta Msza święta w Kościele Świętego
Krzyża, koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. bp Józefa Guzdka –
Biskupa Polowego WP i JE ks. bp Kazimierza Górnego – Ordynariusza Die-
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cezji Rzeszowskiej. W czasie homilii ks.
bp Józef Gózdek przypomniał patriotyczną postawę płk. Leopolda Lisa-Kuli
oraz podkreślił ważna rolę wychowania
patriotycznego jakie realizuje młodzież
strzelecka. W kościele odbyło się także
ślubowanie najmłodszych „Orląt”
Związku Strzeleckiego, uczniów ze
szkół podstawowych. Po Mszy świętej
nastąpił uroczysty przemarsz uczestników pod pomnik pułkownika Lisa-Kuli
na Plac Farny w Rzeszowie, gdzie odbył
się uroczysty apel i przyrzeczenie ok.
250 uczniów z jednostek 2021 w Rzeszowie i 2035 w Leżajsku na historyczny sztandar Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Leżajsk z 1927 roku. Treść
roty odczytał bratanek płk. Lisa-Kuli –
Leopold Kula. Wśród strzelców składających przyrzeczenie było 3 uczniów z
Zespołu Szkół w Bratkowicach działających w drużynie szkolnej Związku
„Strzelec”: Robert Pięta, Damian Kwoka i Paweł Zając. Wojskową asystę honorową wystawili podhalańczycy z 1
Batalionu Strzelców Podhalańskich
oraz Orkiestra Wojskowa Wojsk Lądowych z Rzeszowa.
Wśród przybyłych gości byli między
innymi: w imieniu Ministra Obrony
Narodowej radca generalny – koordynator w sekretariacie sekretarza stanu
w MON Krzysztof Sikora, Komendant

Na Placu Farnym w Rzeszowie.
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Główny Żandarmerii Wojskowej gen.
dyw. dr Mirosław Rozmus, z-ca Szefa
Szkolenia Sił Powietrznych gen. bryg.
Andrzej Łosiński, parlamentarzyści z
regionu, władze wojewódzkie i samorządowe, sympatycy Organizacji „Strzelec”, żołnierze garnizonu oraz mieszkańcy Rzeszowa.
Następnie zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej wręczono brązowe Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” osobom związanym i zasłużonym dla Związku Strzeleckiego.
W dalszej część obchodów odczytany
został apel pamięci, który zakończyła
salwa honorowa upamiętniająca 93.
rocznicę śmierci płk. Leopolda LisaKuli. Dodatkową atrakcją dla uczestników uroczystości był także przelot czterech samolotów zespołu akrobacyjnego
„Biało-Czerwone Iskry” z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego z Dęblina oraz pokaz
działania i sprawności młodzieży strzeleckiej z wykorzystaniem transportera
BRDM-2.
Uroczystość zakończyła wspólna
defilada żołnierzy i strzelców oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem płk. LisaKuli. W uroczystościach wraz z pocztem sztandarowym brali udział przedstawiciele Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej w osobie prezesa
p. Tadeusza Pięty, p. Zdzisława Rzep-

ki, p. Dominika Bąka, p. Tadeusza Bednarza, którzy złożyli pod pomnikiem
okolicznościową wiązankę kwiatów.
Zespół Szkół w Bratkowicach reprezentowała dyrektor szkoły pisząca te słowa
Joanna Różańska.
TREŚĆ PRZYRZECZENIA
STRZELECKIEGO
Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec” – Organizacji Społeczno-Wychowawczej przyrzekam:
Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla
mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi.
Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, wszystkie
moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.
Przyrzekam:
Powinności moje, jako strzelca z dobrą
wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckie gorliwie przestrzegać, polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko
co teraz przyrzekam w sumieniu moim
do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje
stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.
Joanna Różańska
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dzieci wręczały dziadkom przygotowane przez siebie na
lekcjach laurki i upominki. Uroczystość przebiegała przy
stołach zastawionych pysznymi ciastami upieczonymi
przez mamy występujących dzieci. Jak corocznie spotkanie uświetnili i rozbawili do łez wszystkich zebranych państwo Zofia i Mieczysław Czernikowie. Państwo Czernikowie, którym nie brakuje poczucie humoru na co dzień, śpie-

Dziś dla babci słonce mamy
i całuski dla dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia.
Święto Babci i Dziadka to szczególne dni, które przepełnione są ogromnym uczuciem i serdecznością zarówno
tych, którzy składają życzenia, jak również tych, do których są one kierowane.
Babcia – to ta ukochana osoba, która rozpieszcza, poświęca czas, potrafi zrozumieć, przytuli, wysłucha, wytłumaczy, że nie ma się czym martwić jeśli mamy kłopoty. To
ona wciska w małą rączkę najlepsze smakołyki, cierpliwie
wysłuchuje zwierzeń i marzeń, które rodzą się w małych
główkach. Babcia to osoba, która najskuteczniej ukoi łzy.
Dziadziu – on też daje nam swoją miłość. Uczy nas jak
mamy postępować w życiu z innymi ludźmi. Chętnie go
wysłuchamy, gdy opowiada nam o swoich młodych latach.
Dziadek cieszy się z naszych sukcesów, chętnie pomaga
gdy coś nam się nie udaje. Niejednokrotnie wprowadza nas
w tajniki męskich prac i w majsterkowanie.
Dlatego też w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach
odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której najmłodsi
wyrazili swoją wdzięczność i serdeczność tym, których bardzo kochają i często wiele im zawdzięczają. Spotkania te
stały się już tradycją i są ważną formą pracy wychowawczej.
Sprzyjają zacieśnianiu więzi ze środowiskiem lokalnym, uczą
szacunku dla starszego pokolenia, tolerancji, kształtują uczucia rodzinne, wytyczają wspólny kierunek oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i szkoły.
Dzieci z klas 0-III zaprosiły swoje babcie i dziadków,
aby dla nich zaśpiewać, zatańczyć oraz zaprezentować swoje zdolności aktorskie. Występy uczą właściwych postaw,
obycia ze sceną, kulturalnego zachowania się podczas
przedstawień teatralnych.
Uroczystość odbyła się 22 lutego i zgromadziła bardzo
dużo babć i dziadków, gdyż dogodna pora – niedzielne
popołudnie – na to pozwoliła. Dziadkowie przybyli nie
tylko z Bratkowic, ale również z wielu innych miejscowości, ponieważ chcieli być zwłaszcza w tym dniu ze swoimi
wnukami. Oni również z rodzicami dzieci cieszą się z ich
sukcesów, są z nich dumni oraz ze wzruszeniem i radością
przyjmują ich występy. A występy dla zebranych gości przygotowały dzieci z klas 0-III pod opieką swoich wychowawczyń: p. Władysławy Juchy, p. Ireny Bąk, p. Elżbiety Borciuch i p. Małgorzaty Król. Przedstawienia okazały się
bardzo udane, bo dzieci przygotowywały się do nich od
kilku tygodni. W przygotowania włączyły się również
mamy, które zadbały o odpowiednie stroje. Babcie i dziadkowie podziwiając popisy najmłodszych byli bardzo wzruszeni, często słychać było brawa, na które mali artyści zasługiwali. Na koniec były wzajemne całusy i życzenia, a

Akademia dla babci i dziadka.

wająco podziękowali wszystkim za wspaniałą akademię
oraz na wesoło przedstawili życie babci i dziadka śpiewając piosenki własnego autorstwa. Za swoje zaangażowanie
i uświetnianie przez lata uroczystości Babci i Dziadka państwo Czernikowie otrzymali z rąk p. dyrektor dyplom nadający im tytuł Honorowego Dziadka i Babci.
Juniorzy – Seniorom.

Pogodna, serdeczna atmosfera tego wyjątkowego spotkania wypełniona wzajemną życzliwością długo towarzyszyć będzie osobom biorącym w niej udział oraz przyczyni
się do kształtowania dobrych relacji pomiędzy młodym a
starszym pokoleniem.
Władysława Jucha
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DZIEÑ BABCI I DZIADKA w SP 3
W niedzielę 22.01.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w
Bratkowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Jak co roku uczniowie wszystkich klas pod
kierunkiem nauczycieli przygotowali barwny i bogaty program artystyczny. Dzieci z klas młodszych wprowadziły widzów w świat baśni. Tańcem, piosenką i wierszem dziękowały swoim babciom i dziadkom za miłość, wyrozumiałość, cier-

pliwość i codzienną troskę. Uczniowie klas IV-VI zaprezentowali montaż literacko-muzyczny o tematyce świątecznej.
Znane kolędy i pastorałki śpiewali mali aktorzy i goście, czyli wnukowie razem z babciami i dziadkami. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem, który został przygotowany przez rodziców.
Janina Gaweł

Uroczystoœci przedszkolne

du na dużą liczbę dzieci w przedszkolu, a co za tym idzie,
również dużą ilość zaproszonych gości: babć i dziadków,
uroczyste akademie odbyły się w dwóch dniach 19 i 26 stycznia 2012 r.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowaniach
do tej uroczystości, zarówno w nauce wierszy, piosenek jak i

Bo Babcia i Dziadzio
to wielki skarb
Ile gwiazd w wieczornym mroku
ponad naszym krajem lśni,
tyle przynieś drogim dziadkom
jasnych i szczęśliwych dni.
Uroczystości przedszkolne są bardzo
ważnym elementem w wychowaniu dzieci.
Od najmłodszych lat musimy wpajać miłość
i szacunek do osób starszych.
Do takich momentów należy obchodzony w Polsce co roku od ponad trzydziestu
lat, Dzień Babci (21 stycznia) i Dziadka (22
stycznia). Dziadkowie zawsze mają dla swoich wnuków czas i cierpliwość. Są dla nich dobrzy, wyrozumiali, czuli i troskliwi. Ze względu na dużą ilość doświadczeń życiowych zawsze znajdą radę na mały i wielki kłopot.
Potrafią pocieszyć, zrozumieć, wysłuchać. Kontakt z babcią
i dziadkiem jest dla dziecka największym skarbem. Ze wzglę-

przy wykonywaniu dekoracji. Goście nie ukrywali swoich
wzruszeń podczas oglądania programu artystycznego.
Wielką przyjemność sprawiły babciom i dziadkom drobne
upominki w postaci laurek wręczone przez wnuków. Wspólny poczęstunek był okazją do rozmów, w czasie których mogliśmy podzielić się
wrażeniami w miłej
atmosferze, wypić
herbatkę i zjeść ciastko. Uroczystości te
dają okazję do nawiązania mocniejszych
więzi z dziadkami.
Tak mile spędzone
chwile na długo pozostaną w pamięci
wszystkich.
Ewa Kwoka
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Powrót do m³odoœci
W 2012 roku mija 50 lat od ukończenia przez nasz rocznik Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach. Po rozmowie z
kilkoma koleżankami i kolegami, doszliśmy do wniosku, że byłoby przyjemnie
spotkać się w murach szkolnych i podsumować oraz uczcić tę pierwszą „Pięćdziesiątkę”. Zamierzamy to spotkanie zorganizować w dniu 24 czerwca 2012 roku,
tj. w niedzielę. Dobrze się składa, bo będzie to również dzień odpustu parafialnego w Bratkowicach.
Szczegółowy program spotkania zostanie dopracowany po propozycjach,
jakie spodziewam się usłyszeć od
wszystkich koleżanek i kolegów zainteresowanych tym spotkaniem. Myślę, że
w programie znajdzie się:
– wspólna Msza św.,
– wyjście na cmentarz na groby zmarłych koleżanek, kolegów i nauczycieli,
– czas na rozmowy i dawne wspomnienia z udziałem nauczycieli w Zespole
Szkół w Bratkowicach,
– czas na poczęstunek i jakąś małą rozrywkę.
Mam nadzieję, że uczestnicy spotkania nie będą w tym dniu spieszyć się do
pracy czy do domu. Tą drogą pragnę
dotrzeć do wszystkich, z którymi uczęszczałem do poszczególnych klas w czasie trwania nauki w szkole w latach
1955–62. Zaznaczam, że w tym czasie
rotacja uczniów w poszczególnych klasach była dużo większa jak jest teraz.

W związku z tym w oparciu o listy
uczniów urodzonych w 1947 i 1948
roku, przygotowałem wykaz uczniów, z
którymi uczęszczałem w czasie trwania
całej nauki. Z góry przepraszam, jeśli
kogoś pominąłem, a osoba pominięta
niech czuje się zaproszona na to spotkanie.
A oto lista koleżanek i kolegów z lat
szkolnych:
1. Bąk Krystyna
2. Bąk Helena
3. Bendryczek Lesław
4. Cioch Jan
5. Cioch Zdzisław
6. Czapka Maria
7. Dziedzic Władysław
8. Dworak Jerzy
9.Gniewek Eugeniusz
10.Grędysa Stanisław
11.Hul Emilia
12.Jamuła Janina
13.Jamuła Zdzisław
14.Jucha Eugeniusz
15.Jucha Andrzej
16.Kwoka Zofia
17.Kwoka Maria
18.Kwoka Anna
19.Kwoka Antonina
20.Kwoka Zofia-Danuta
21.Kwoka Stanisław
22.Kwoka Stanisław s. Józefa
23.Kwoka Stanisław s. Władysława
24.Lis Kazimiera
25.Lis Janina

26.Lis Wiktoria
27.Lis Eugenia
28.Marek Kazimiera
29.Marek Kazimiera (Mita)
30.Mytych Maria
31.Matejko Bronisława
32.Majka Janina
33.Przybyło Maria
34.Słowik Anna
35.Rzepka Józef
36.Styka Zofia
37.Szczepek Helena
38.Szczepek Maria
39.Szafran Janina
40.Szalona Józefa
41.Surowiec Aleksander
42.Surowiec Danuta
43.Surowiec Krystyna
44.Surowiec Mieczysław
45.Surowiec Maria
46.Szalony Jan
47.Szalony Stanisław
48.Warzocha Bronisław
49.Zagrodnik Maria
50.Ząbczyk Władysława
51.Ziomek Marta
Dla celów organizacyjnych proszę o
kontakt ze mną do dnia 30.04.2012 r.,
najlepiej w godzinach od 18.00 – 20.00.
Stanisław Grędysa tel. 17 873 0898 lub
z niżej wymieniowymi osobami:
1. Zofia Kwoka-Homa, tel. 17 8551 347
2. Maria Zagrodnik-Kwoka, tel. 17 8551
155
3. Władysław Dziedzic (skarbnik), tel.
17 8551 314
Z pozdrowieniami
Stanisław Grędysa
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Cenne rady Jubilatów
Helena i Jan Bednarzowie

/Dąbry/

Przysięgali sobie: miłość, wierność i uczciwość małżeńską 5.02.1947 roku. W tym roku obchodzą 65 rocznicę ślubu. Wychowali pięcioro dzieci, doczekali się 13 wnuków i 2 prawnuków. Wszyscy wspólnie świętowali Jubileusz swoich rodziców, dziadków i pradziadków, którzy
mówią: Garną się do nas, cieszymy się nimi i często im
powtarzamy – trzeba się słuchać nawzajem i zgadzać się ze
sobą jak to tylko możliwe.Trudno się czasem pogodzić z
tym, że to tak szybko zleciało – dodaje pan Franciszek.
Dom sędziwych, o pogodnym usposobieniu Jubilatów
to miejsce pełne zabytkowych obrazów, obrazków i figurek przedstawiających róźnych świętych. Przez te wszystkie lata – jak mówią – zawsze liczyliśmy na pomoc „z góry”,
bo: „bez Boga ani do proga”.

Janina i Stanisław Bąkowie

/Czekaj/

29 stycznia 2012 roku w GCK w Trzcianie odbył się
„Dzień Seniora”. W tym dniu spośród pięciu par Jubilatów z Bratkowic, które z rąk wójta Gminy Świlcza odebrały gratulacje i odznaczenia od Prezydenta RP za 50
wspólnie przeżytych lat byli także państwo Janina i Stanisław Bąkowie.
– Związek małżeński zawarliśmy 30 kwietnia 1961 roku.
Ślubu udzielał nam ówczesny proboszcz ks. Józef Guzik –
wspomina pani Janina. – Był wtedy piękny, słoneczny, wiosenny dzień. I tak szybko minęło nam tych kolejnych pięćdziesiąt wiosen. Żeby razem wytrwać tak długo trzeba stale
wierzyć, że nie jesteśmy sami. Pan Bóg resztą już pokieruje...
Państwo Bąkowie wychowali dwoje dzieci i doczekali
się siedmiorga wnucząt.

Janina i Tadeusz Bielenda /Sitkówka/
Nasz ślub odbył się 19.02.1966r. W tym roku nasze dzieci
i wnuki zamawiając Mszę św. w naszej intencji, kosz z 46
różami, i okazały tort, sprawiły nam niespodziankę na 46
rocznicę ślubu. Ucieszyliśmy się.Uznaliśmy, że mają rację
mówiąc, że nie trzeba czekać na okrągłe jubileusze. Życie
przecież tak szybko przemija... W ub. roku nie świętowaliśmy 45-lecia. Zdrowie nam na to nie pozwalało.
Jeśli chodzi o rady... No cóż... Życie nie jest usłane różami. Są w nim radości i smutki. Tak też było i w naszym
życiu. Ale trzeba być zadowolonym. Szkoda czasu na pesymizm, bo życie jest tylko jedno.
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Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
w Mrowli œwiêtuje 40 lat swego istnienia
SOSW w Mrowli ma już 40 lat. Jest
to szkoła kształcąca uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym.
40 lat istnienia to siła tradycji, doświadczenia, wprowadzania innowacji,
ciągłego doskonalenia kadry, zdobywania zaufania u wychowanków i ich rodziców, budowania wizerunku Szkoły,
powiększania bazy materialnej.
1 września 2011r. uczniowie, grono
pedagogiczne i pozostali pracownicy
SOSW w Mrowli weszli w progi nowo
wybudowanego, na miarę XXI wieku,
gmachu szkoły.
Nowy trzykondygnacyjny budynek
dydaktyczny połączony został z istniejącym odnowionym budynkiem internatu i spełnia nowoczesne standardy. Ma
nowe gabinety logopedyczne, gabinet
psychologiczny, lekarski, salę doświadczania świata, salę do terapii polisensorycznej, salę do terapii metodą integracji sensorycznej, pomieszczenia administracyjne, szatnie, pracownię techniczną, plastyczną, gospodarstwa domowego, komputerową, salę rehabilitacyjną, bibliotekę oraz oczywiście sale
lekcyjne. Budynek jest wyposażony we
wszelkie udogodnienia potrzebne w co-

czego w Mrowli był 29 września 2011
roku. Tego dnia miały miejsce ważne
wydarzenia: obchody 40-lecia istnienia
Placówki połączone z poświęceniem
nowego budynku, nadaniem szkole imienia Kornela Makuszyńskiego i przekazaniem sztandaru. Powyższe uroczysto-

Budynek SOSW w Mrowli.

ści swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz, przyjaciele szkoły, byli
i obecni pracownicy oraz oczywiście
rodzice i uczniowie, a Mszy świętej prze-

Sala komputerowa.

dziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych (winda, pochylnia i. in.).
Nowa baza lokalowa umożliwia przyjęcie większej ilości uczniów i pozwala w
pełni wykorzystywać kwalifikacje pracowników pedagogicznych.
Inwestycję w dużym stopniu wsparł
Europejski Fundusz Społeczny.
Szczególnym dniem w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-

wystarczy odwiedzić placówkę, zaś o
zaufaniu rodziców dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych świadczy to,
iż uczęszczają tu uczniowie z powiatu:
rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego, łańcuckiego,
przeworskiego, dębickiego.

wodniczył biskup Kazimierz Górny.
Było dużo radości i wzruszeń.

Czym jest SOSW
w Mrowli?
Siłą napędową dla rozwoju i prężnego funkcjonowania Ośrodka jest Pani
Dyrektor Elżbieta Świder. By przekonać się, że jest dobrym gospodarzem

SOSW zapewnia uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym edukację,
terapię i wychowanie przez 7 dni w tygodniu – od poniedziałku do niedzieli
w formie całodobowej opieki realizowanej przez szkołę i internat.
Przedział wiekowy wynosi od 6 do
24 roku życia. Dzieci uczą się w klasach
liczących od 4 do 8 uczniów.
Ze względu na różnorodne potrzeby
rozwojowe, dla każdego ucznia opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
Fachowa kadra pedagogiczna stosuje w pracy różnorodne metody nauczania i wychowania, by kształtować i rozwijać u dzieci zaradność, samodzielność, umiejętność współżycia w środowisku, sprawność fizyczną i umiejętności twórcze. Rozwój uczniów następuje
poprzez dostarczanie wielu bodźców,
umożliwianie przeżycia sukcesu dzięki
odpowiedniej aktywności oraz przeżywanie pozytywnych emocji zarówno w
nauce, jak i zabawie.
Nauczyciele do każdego dziecka
podchodzą z otwartym sercem w myśl
słów patrona K. Makuszyńskiego: „Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym
jeszcze większa”.

22
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:
• Szkoła Podstawowa
• Gimnazjum
• Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do
Pracy
• Grupy rewalidacyjno-wychowawcze w
Łące
• Internat
W planach jest poszerzenie oferty
edukacyjnej o specjalny oddział przedszkolny.

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 23/2012
Czym spowodowane jest to nowe
przedsięwzięcie?
Pani Dyrektor Elżbieta Świder wyjaśnia: (...) Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 1 września
2012r. otwieramy oddział przedszkolny
dla dzieci o specyficznych potrzebach
rozwojowych w przedziale wiekowym 36 lat. W przedszkolu dzieci zostaną objęte profesjonalną opieką, otrzymają
możliwość lepszego startu i rozwoju od

najmłodszych lat. Stawiamy na profesjonalne podejście oraz wyczucie potrzeb dziecka. Oddział przedszkolny oddam w ręce wykwalifikowanej kadry,
gotowej udzielać indywidualnego wsparcia zarówno naszym przedszkolakom,
jak też ich rodzinom.
Więcej informacji na temat działalności SOSW w Mrowli można znaleźć
na stronie internetowej www.soswmrowla.pl Serdecznie zapraszamy!
Agnieszka Serafin i Wanda Marek

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ SZKO£Y
„NASZA TRÓJKA” W BRATKOWICACH
Wiele słyszy się obecnie o likwidacji szkół w całej Polsce. Problem ten
dotknął też niestety Szkołę Podstawową
nr 3 w Bratkowicach. Odkąd kilka lat
temu pojawiły się pierwsze wzmianki
wójta gminy Świlcza o zamiarze likwidacji szkoły, rodzice uczniów Trójki
oraz inni mieszkańcy podejmują nieustające działania na rzecz ratowania szkoły, którą własnoręcznie budowali w

ratować szkołę założyli 9 września 2011
roku Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach, którego głównym celem jest prowadzenie
szkoły tak, aby zapewniała ona wszechstronny rozwój ucznia w przyjaznej atmosferze, a uczniowie mogli kontynuować naukę w miejscu, które znają i w
którym czują się bezpiecznie. Dla rodziców ważne jest, że nauka będzie bezpłat-

Budynek SP nr 3 w Bratkowicach.

„czynie społecznym” ich rodzice lub
dziadkowie. Niestety, mimo wielu starań radni gminy w dniu 24 sierpnia 2011
roku podjęli uchwałę o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w
Bratkowicach w szkołę filialną obejmującą klasę „0” oraz klasy I-III, podporządkowaną Szkole nr 1 w Bratkowicach
(Uchwała Nr XI/83/2011). Obawiając
się, że przekształcenie to ostatni krok
przed całkowitą likwidacją, rodzice, aby

na, w szkole będą uczyć ci sami nauczyciele co dotychczas, a oni sami będą
mogli bardziej angażować się i uczestniczyć w życiu szkoły.
Oczywiście, członkowie Stowarzyszenia Nasza Trójka zdają sobie sprawę,
że czeka ich trudne zadanie, ale warto
podjąć taki wysiłek bo jest o co walczyć.
Dzięki działaniom Rady Rodziców i zaangażowaniu pozostałych rodziców
uczniów, szkoła jest wyremontowana.

Zapewnia opiekę świetlicową, wyposażona jest w pracownię komputerową,
stołówkę, realizuje wiele zajęć pozalekcyjnych, jak np. informatyczne, teatralne, taneczne, plastyczne, sportowe, koła
przedmiotowe. Ale najważniejsze jest, że
nauka odbywa się w grupach pozwalających na indywidualne podejście do
ucznia, a to przekłada się na poziom
wiedzy i wyniki w nauce.
Mimo, iż stowarzyszenie będzie prowadzić szkołę dopiero od września 2013
roku, to już teraz założenie go przyniosło wiele korzyści. Przede wszystkim
przez rok szkolny 2012/2013 szkoła
będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach, a wójt gminy pan Wojciech Wdowik deklaruje stowarzyszeniu
pomoc i wsparcie, co już udowodnił akceptując remont dachu szkoły i przeznaczając na to środki finansowe. Na spotkaniu członków stowarzyszenia z wójtem dnia 15 grudnia 2011 doszło do
porozumienia, na podstawie którego
wójt zrezygnował z łączenia klas już od
drugiego półrocza roku szkolnego 2011/
2012 oraz deklarował, że również w roku
szkolnym 2012/2013 takich łączeń nie
będzie. Stowarzyszenie ma nadzieję, że
dalsza współpraca będzie przebiegała
równie pomyślnie.
Tak więc rodzice, którzy chcieli zapisać swoje dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 nie muszą się obawiać, że szkoły nie będzie! Stowarzyszenie Nasza
Trójka będzie szkołę prowadzić, nauka
w niej będzie bezpłatna, przy szkole
będą prowadzone dodatkowe edukacyjne i kulturalne zajęcia, nie tylko dla dzieci, ale również dla wszystkich mieszkańców naszej wsi, co na pewno korzystnie
wpłynie na jej rozwój.
Barbara Buda
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OTWÓRZMY
PRZED NIMI
ŒWIAT
Tak sformułowane zawołanie widnieje na plakacie promującym szczególne
miejsce, którym jest Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w sąsiadującej z
Bratkowicami Mrowli. W roku 2011 obchodził 40-lecie swego istnienia. Poświęcamy mu w bieżącym numerze kwartalnika sporo uwagi. Czynimy to z przyjemnością i z wielkim przekonaniem, że
warto! Przekonajmy się sami.
Pomysłowość, kreatywność, odwaga
w podejmowaniu decyzji, stawianie sobie wysokiej poprzeczki pomimo kryzysu i trudnych czasów w oświacie – to tylko niektóre z cech, które przypisują jej
ludzie, wraz z którymi kolejną już kadencję współtworzy tę placówkę. Biorąc
udział w roku 1997 w konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli,
nie obce jej były trudy tej pracy oraz wciąż
rosnące potrzeby w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej godziwych warunków edukacyjnych.
Z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia
ośrodka składamy na ręce pani dyrektor Elżbiety Świder szczere gratulacje
dotyczące całokształtu jego rozwoju, w
tym także doboru kadry, bo ważne są
mury, zaplecze materialne, ale to ludzie
tworzą miejsca i klimaty.
Tradycyjnie już w naszym kwartalniku ukazujemy ludzi stąd, z Bratkowic,
tak więc i tym razem, kierując się dobrze pojętym lokalnym patriotyzmem,
oddajemy głos tym spośród naszej społeczności, których wkład w rozwój
SOSW w Mrowli jest niezaprzeczalny.
Są stażystami, kontraktowymi, mianowanymi oraz dyplomowanymi nauczycielami. Wykonują odpowiedzialną
i trudną pracę. Przygotowywali się do
wypełniania swoich zawodowych obowiązków przez wiele lat. Doskonalili
swoje umiejętności poprzez lata specjalistycznych studiów, kursów, szkoleń i
innych form zdobywania wiedzy. Profesjonalizm w tym zawodzie jest bardzo
istotny, ale z pewnością by nie wystarczył, bo rola nauczyciela i wychowawcy
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową, to przede wszystkim pełnienie służby. Pełnią ją w Specjalnym

Dyrektor Elżbieta Świder wraz z dziećmi i nauczycielem WF Arnoldem Różańskim podczas
otwarcia sali gimnastycznej

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
sąsiedniej Mrowli. Sześcioro spośród nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w tej placówce, to mieszkający na
stałe w Bratkowicach: Anna Lis, Ilona
Lis, Wanda Marek, Anna i Arnold Różańscy i Monika Szydełko.
Zapytani o to, czym kierują się w
swojej pracy, jak się w niej realizują, co
jest dla nich ważne i jak podchodzą do
wypełniania swoich obowiązków, odpowiadają:
Anna Różańska: Niepełnosprawni są
wśród nas. I często nasuwa się pytanie –
czy to zauważyłeś? Z pewnością tak, dlatego że często różnią się wyglądem, zachowaniem, czy też swoimi umiejętnościami i możliwościami. Tylko nie takiej
uwagi i zainteresowania potrzebują.
Przede wszystkim potrzebują pozytywnej
i pełnej zrozumienia reakcji środowiska
na ich niepełnosprawność. Takiej reakcji, która nie wywołuje zimnych, niechęt-

Zajęcia prowadzi Anna Różańska.

nych spojrzeń, uwag i komentarzy, ale
akceptacji i życzliwej pomocy. Pomocy
wspierającej opartej na jednej z fundamentalnych prawd „... miłuj bliźniego
swego jak siebie samego”. Taka postawa środowiska, to konieczny warunek
powodzenia oddziaływań terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Bardzo ważna jest również oferta edukacyjna dla tych osób. Zasadniczym celem
edukacji osób niepełnosprawnych jest
ich wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia. Wykonując
swoją pracę w Ośrodku staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci i
młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością, a także ich rodzicom, którzy z nadzieją oczekują na jej efekty i cieszą się
każdą pozytywną zmianą zauważoną w
zachowaniu, radzeniu sobie z trudnościami, a także w sposobie postrzegania świata przez swoje dziecko.
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Wanda Marek będąc współautorką artykułu zam. na str. 21-22, przybliża nam
ofertę edukacyjną i rolę, jaką pełni ta placówka na przestrzeni lat.
Natomiast Anna Lis pracująca tu od
1982 roku dzieli się z nami doświadczeniem pracy z dziećmi upośledzonymi
umysłowo w stopniu umiarkowanym i
znacznym mówiąc:
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pokory, bo to nauczyciel podąża za uczniem
i odkrywa jego tajemnice umysłu.
A tak wspomina szkołę mama jednego z jej wychowanków.
Gdy przejeżdżam dziś koło SOSW w
Mrowli, to cieszy mnie to, że placówka tak
pięknie się rozbudowała. Przed laty, dziś,
już dorosły mój syn Daniel uczęszczał

Anna Lis z podopiecznymi.

Dążymy do wyposażenia naszych wychowanków w takie umiejętności, aby mogły zdobyć maksymalną niezależność
życiową, aby mogły uczestniczyć w różnych
formach życia społecznego przy zachowaniu prawa do odmienności. Osoba z głębokim upośledzeniem jest całkowicie zależna od innych, nie rozumie otaczającego
ją świata, nie potrafi rozwiązać najprostszych problemów dnia codziennego. Często zdarza się, że jest zagubiona nawet pośród bliskich, ponieważ nie umie wyrazić
swoich potrzeb i uczuć. Rolą nauczyciela
jest poznanie możliwości funkcjonowania
ucznia na różnych płaszczyznach i nauczenie takich umiejętności, z których będzie
mógł korzystać w życiu codziennym. Nauczyciel musi planować swoje działania według przemyślanego programu opracowanego dla ucznia, umiejętnie stosować metody i sposoby uczenia, ale również je weryfikować jeżeli nie przynoszą odpowiednich
rezultatów, ciągle obserwować ucznia, wnikliwie oceniać osiągnięcia i porażki. Każdy
uczeń ma inne możliwości rozwoju, posiada własne tempo, uzdolnienia i ograniczenia i nie można przewidzieć konkretnych
osiągnięć w określonym czasie. Można jedynie określić kierunki, w jakich prawdopodobnie będzie się rozwijał, podążać za
nim aktywnie, mobilizować do współpracy. Wymaga to od nauczyciela dużej wiedzy, ale przede wszystkim intuicji, dużej cierpliwości, bo nauka trwa długo i wymaga
wielu zabiegów pedagogicznych oraz dużej

wówczas do tej szkoły. Zawsze we wdzięcznej pamięci będę zachowywać cierpliwą,
wytrwałą pracę i poświęcenie grona pedagogicznego oraz wszystkich, którzy tam
pracując, wypełniali różne zadania na
rzecz dzieci niepełnosprawnych – mówi
pani Alicja Lis z Bratkowic (Sitkówka).
Wtedy placówka ta nie była tak rozwinięta jak teraz. Internat i szkoła mieściły się
w starym budynku naprzeciw kościoła, ale
możliwość umieszczenia Daniela w tej
szkole miała dla niego, dla mnie i mojej
licznej rodziny duże znaczenie. Było blisko.
Nie musiałam jeździć do Rzeszowa żeby
mu zapewnić rozwój i zdobywanie nauki.
Chętnie chodził do szkoły. Cieszył się ucząc
się samodzielności, czytania, pisania, dbania o porządek. Brał udział w zawodach i
przedstawieniach. Jako mama zawsze
miałam dobry kontakt z jego nauczycielami i opiekunami. Do dziś wspominamy
serdeczność wychowawczyni Daniela pani
Teresy Lis, pani Anny Bogaczewicz i innych
wtedy tam pracujących nauczycieli. Podziwiałam ich cierpliwość i zdawałam sobie sprawę ile wysiłku muszą włożyć żeby
osiągać efekty swojej pracy. Daniel do dziś
odwiedza szkołę. Od czasu do czasu bierze udział w zawodach sportowych w
Mrowli, a gdy wraca jest bardzo zadowolony ze spotkań z kolegami i z tego, że
panie go wciąż pamiętają. Zainteresowanie i aktywny udział w zawodach sportowych zaszczepił w nim i w innych dzieciach
nauczyciel WF-u pan Arnold Różański,

który na terenie szkoły założył sportową
Sekcję „Huragan” w ramach Stowarzyszenia Sportowe Olimpiady Specjalne –
Polska. Dziś dzieci mają do dyspozycji
piękną, dobrze wyposażoną nową salę
gimnastyczną.
Trzy kolejne osoby z Bratkowic zatrudnione w ośrodku to Józefa Łopata,
Iwona Piątek i Maria Miśtak. Dyrekcji
zawsze bardzo zależało na tym aby ośrodek był czysty i zadbany – mówi pani Józefa pracująca w ośrodku od 1994 roku.
Wraz z koleżanką Iwoną staramy się na
bieżąco dbać o estetykę i zapewniać czystość na terenie szkoły i internatu. Gdy jest
świeżo i przyjemnie, to dzieci czują się tutaj jak w domu. Pamiętam, jak wcześniej
pełniłam dyżury nocne, to nie raz tuląc do
snu, trzeba było zastąpić mamę dzieciom
będącym z dala od swoich rodziców.
Dzieci i młodzież przebywając w
ośrodku mają zapewnionych pięć posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie,
obiad, podwieczorek i kolację. Nad ich
przygotowaniem każdego dnia czuwa
pani Maria. To też niełatwe zadanie, bo

Daniel Lis w trakcie występu.

posiłki muszą być urozmaicone, dietetyczne, smaczne i podane na czas.
Przywołajmy jeszcze te osoby z Bratkowic, które kiedyś, przed laty, poprzez
swoją pracę także współtworzyły SOSW
w Mrowli. Należą do nich: Zofia Janas,
Krystyna Kwoka, Emila Lewicka, Anna
Migut, Zofia Nowicka i Irena Zagrodnik. Będąc na zasłużonej emeryturze,
patrzą dziś na swój były zakład pracy. Odnowiony, wyremontowany, pięknie rozbudowany, rozszerzający ofertę edukacyjną, okazuje się być wciąż potrzebny
dla wielu.
Halina Zawisza
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doœwiadczenie miejsca...
Aleksandra Gontarz, studentka
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego jest autorką i pomysłodawczynią niezwykłego projektu, którego
miejscem realizacji stał się Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Mrowli. Opiekunem artystycznym tego
projektu jest Krzysztof Pisarek, mieszkaniec Bratkowic, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego, artysta
uprawiający sztukę fotografii i grafiki,
którego twórczość opisywaliśmy i prezentowaliśmy w Fotogalerii, na łamach
18 numeru naszego kwartalnika.
Za zgodą dyrekcji ośrodka, od blisko roku tworzy Aleksandra Gontarz
fotograficzną dokumentację tego szczególnego miejsca. Towarzysząc dzieciom
oraz ich wychowawcom, próbuje młoda
artystka pokazać wszystkie aspekty ich
codzienności: radości, smutki, sukcesy
i porażki.
Krzysztof Pisarek, na pytanie o genezę i istotę tego projektu odpowiedział:
Ola Gontarz jest studentką, która
bardzo często w swoich artystycznych realizacjach podejmuje temat ludzi wykluczonych, funkcjonujących poza nawiasem tzw. normalnego życia. Gdy w jakiejś
rozmowie wspomniałem o ośrodku w
Mrowli, Ola zainteresowała się natychmiast losem niepełnosprawnych dzieci.
Jak się okazało, jeszcze podczas nauki w
liceum pracowała jako wolontariuszka
w jednym z rodzinnych domów dziecka i
od tamtego czasu bardzo chciała zmie-

Spojrzenie artystki.

Fotograficzne
rzyć się, także w artystycznej formie, z problemem dzieci, z różnych powodów doświadczonych przez los. Przy tym nie chodziło jej nigdy o szukanie sensacji, czy tylko zrobienie efektownych zdjęć. Swoją
pracę traktuje ona jako próbę zmiany
postrzegania przez społeczeństwo dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie. Ale
ten projekt ma stworzyć także możliwość
twórczego działania samym wychowankom ośrodka w Mrowli. Ola Gontarz
chce bowiem na zakończenie swojego
projektu przeprowadzić z dziećmi warsz-

wiele dla mnie znaczy. Dużo mnie nauczyło. Przebywając przez ostatni rok, raz w
tygodniu (oczywiście w miarę możliwości) pośród dzieci w SOSW w Mrowli i
patrząc na pracę tych, którzy się nimi
opiekują, zajmują, rodziła się refleksja –
co w życiu jest istotne, a co mniej ważne.
Znalazłam się nagle jakby w innej rzeczywistości, która nieco się zatrzymała w
czasie, w której nie ma tak powszechnej

taty fotograficzne, gdyż jak wiadomo fotografia jest znakomitym medium w poznawaniu świata i swojego najbliższego
otoczenia. Może być ona zatem bardzo
pomocna w procesie rozwoju osobowości dziecka. Jestem bardzo ciekaw efektów tego eksperymentu....
Chciałbym w tym miejscu podziękować Pani Dyrektor Elżbiecie Świder oraz
wychowawcom SOSW, za umożliwienie
realizacji tego projektu, za pomoc i cierpliwość okazaną w trakcie jego trwania.
No i oczywiście samym dzieciom za to,
że tak ciepło i otwarcie przyjęły obcą przecież na początku osobę, i że pozwoliły na
towarzyszenie sobie przez tak długi czas.
A oto co o swoim udziale w projekcie powiedziała nam jego autorka Aleksandra Gontarz.
Doświadczenie tego miejsca bardzo

we współczesnym społeczeństwie gonitwy,
telefonów komórkowych, a jak włącza
się komputer to robi się to „grupowo”.
Na początku towarzyszyło mi pewne
skrępowanie. Nie wiedziałam jak będę
przyjęta przez dzieci i personel. Nie wiedziałam nawet czego mogę się spodziewać. Pojawiały się też obawy, że przebywanie w tym miejscu może mieć dla mnie
zabarwienie pesymistyczne. Tak się jednak nie stało. Podczas mojego pobytu w
ośrodku spotykam się zawsze z życzliwością. Fotografowana przeze mnie tzw.
codzienność życia, trudy z jakimi muszą
borykać się bohaterowie moich zdjęć, nie
wywołuje niechęci. Wręcz przeciwnie.
Moja obecność wzbudza duże zainteresowanie. Niektóre dzieci bacznie mnie
obserwują, niektóre od razu wprowadzają do swego małego „królestwa”, a

wkładka kolorowa pomiędzy stronami - środkowa
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jeszcze inne traktują mnie jak nic nie znaczącego statystę, który niewiadomo skąd
się znalazł w bacznie obserwowanym

uśmiech i czy mogą ugryźć lub uszczypać.
Myślę, że wytwarza się między nimi pewnego rodzaju więź, w której na pewno jest

przez nich obszarze. Są one bardzo naturalne, autentyczne. Niczego nie udają.
Nawet nie każą usuwać zdjęć pod pretekstem, że źle wyszły.
Uderza mnie i daje wiele do myślenia
ich radość z rzeczy małych, drobnych, jednak bardzo ważnych, a zanikających w
tak zmechanizowanym społeczeństwie,
w którym dzieci z tych „normalnych”
szkół nie potrafią się już cieszyć, z którymi dzieje się coś przedziwnie złego. Zrozumiałe jest, że wychowankowie ośrodka potrzebują więcej uwagi, cierpliwości.
Czasem, żeby coś zrozumiały trzeba kilka razy powtarzać, tłumaczyć, ale wynika to z ich choroby, a nie z ordynarności,
arogancji rozpowszechniających się u ich
„zdrowych” rówieśników. Dzieci mimo
tego, że bardzo się starają, czasem mają
wiele problemów by podołać nawet najprostszym zadaniom. Tu, na efekty pracy
trzeba czasem bardzo długo czekać. Ale
warto. Sama byłam świadkiem chwili,
kiedy to jeden z uczniów pierwszy raz sam
się podpisał. Wybuch radości opiekunki
był wręcz nie do opowiedzenia. Podziwiam pracę osób zatrudnionych w ośrodku, ich niewyczerpującą się wytrwałość,
ich silne nerwy, ich podejście do tak męczącej, nie tylko fizycznie pracy. Nigdy nie
spotkałam się z negatywnym podejściem
do dzieci. W ośrodku wszyscy się znają,
wszyscy sobie pomagają. Opiekunowie
poszczególnych grup, klas potrafią przedstawić każdego swojego podopiecznego
z najmniejszymi nawet wadami i zaletami. Wiedzą czego można się spodziewać
po każdym z nich, wiedzą kiedy mają tzw.
gorsze dni, wiedzą jak wywołać u nich

wiele uczucia. Dzieci są bardzo przywiązane do swoich opiekunów, cieszą się z
każdej pochwały. Niestety w tej sielankowej atmosferze nie da się zapomnieć
o piętnie chorób, które nękają dzieci.
Wszyscy się starają by ten jakże istotny
problem zniknął z pola widzenia, znalazł

się na drugim planie, czasem jednak jest
to niemożliwe.
Pomimo porannego wstawania i wielu zajęć, dziś cieszę się, że udało mi się
podołać temu wyzwaniu, które sama sobie postawiłam. Choć z organizacją czasu bywało różnie i kosztowało mnie to
wiele wyrzeczeń, udało mi się. Bogatsza
o cenne doświadczenia i wspomnienia
zdaję sobie sprawę z ważności powsta-

wania takich placówek, które starają się
ułatwić funkcjonowanie w świecie, nadają kolorów życiu swoim podopiecznym.
Oni potrafią cieszyć się przebywaniem ze
sobą, które jest budowane na bezinteresownej relacji. Te stosunki są czasem
wręcz magiczne.
Mogłam też zaobserwować odejście
od powszechnie obecnego materializmu.
Nikt nie patrzy tam na metki ubrań, model telefonu czy nawet status społeczny.
To jest nieważne. Wszyscy są tacy sami.
Zastanawiając się nad wyborem studiów kierowałam się czymś dla mnie samej niezrozumiałym. Jednak była to dla
mnie decyzja, której nie żałuję.
Jestem po liceum ogólnokształcącym
i przyznam szczerze, że dopiero na studiach zaczęłam poznawać poszczególne
dziedziny sztuki, w tym oczywiście fotografię. Od czasu do czasu jednak, daje też
znać o sobie tęsknota za studiowaniem
matematyki, która też nie jest pozbawiona piękna. Dziś będąc już w trakcie pisania pracy licencjackiej na Wydziale Sztuki
URz na temat: „Przestrzeń. Kategoria
miejsca”, oraz tworzenia dwóch prac dyplomowych na płaszczyznach artystycznych, zdaję sobie sprawę jak wiele można
zrobić dla innych posługując się swoimi
talentami. Jestem też bardzo wdzięczna
swoim wykładowcom, którzy zawsze znajdują czas by przedyskutować nasze próby
artystycznego działania, naprowadzić na
odpowiedni tor poszukiwań. Jednym z
takich moich „prekursorów” był Pan
Krzysztof Pisarek, z którym miałam przyjemność mieć zajęcia z fotografii na pierwszym roku. Jak się później okazało kolejne lata na moim kierunku nie miały wpisane w grafik tego rodzaju zajęć. Na szczęście Pan Krzysztof założył dla nas Kółko
Fotograficzne, w którym dał nam wolną
rękę co do realizacji naszych pomysłów
związanych z tą dziedziną sztuki. Mi się
udało. Za co bardzo mu dziękuję, bo gdyby nie on, na pewno nie pisałabym dziś
tego tekstu. Oczywiście wiem, że to słowo
jest zbyt małe, by opisać moją wdzięczność za czas, cierpliwość, koszty jakie
musiał sam włożyć w mój projekt. Mimo
to jeszcze raz użyję tego słowa: dziękuję.
Za pomoc w pracy nad powstawaniem zdjęć jestem bardzo wdzięczna też
Pani Dyrektor Elżbiecie Świder, która
pozwoliła mi wejść z aparatem do ich
niezwykłego „świata”, pani Agacie Gosce, za poświęcenie mi czasu i pomoc,
wszystkim opiekunom w ośrodku oraz
dzieciom, za tak przyjazne nastawienie.
Przyg. Halina Zawisza
Fot. A. Gontarz

Świat podopiecznych SOSW w Mrowli
w obiektywie Aleksandry Gontarz

Więc chodź, pomaluj mój świat (…)
niech świat mój się zarumieni,
niech mi zalśni w pełnym słońcu,
kolorami całej ziemi.

Bratkowice w hołdzie

„Żołnierzom Wyklętym”
1 marca 2012 r.

Fot. K. Plizga

Fotogaleria
Prace autorstwa Elżbiety Płodzień

wkładka kolorowa pomiędzy stronami - środkowa
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OBRAZY
PE£NE
ŒWIAT£A
(...) Kto Cię namaluje
tak pięknym jakim jesteś? (...)
Nie w pięknie farby,
ani pędzla jest wielkość tego obrazu,
ale w łasce mojej (...)
(Z Dzienniczka s. Faustyny)
Taką właśnie odpowiedź uzyskała
siostra Faustyna na rodzące się w niej
wątpliwości dotyczące namalowania
TEGO obrazu.
Wielu, historię powstawania tego
szczególnego dzieła poznawało właśnie
poprzez lekturę jej Dzienniczka. Do
dziś, po wielu latach od jego namalowania, obdarzeni talentem artyści,
wciąż na nowo w swoich obrazach ukazują postać Jezusa Miłosiernego. Miliony dziś oczu na świecie wpatrując się
w nią, chcą znaleźć się w zasięgu pełnego Tajemnicy „promieniowania”. Zamieszczony w dolnej części obrazu napis: „Jazu ufam Tobie”, dla jednych stanowi odpowiedź, dla innych zaś podpowiedź, gdy przychodzą z całą swoją
biedą i bogactwem życia, wypatrując
łaski.
Było majowe popołudnie 2010 roku.
Obraz był już ukończony, ale w zaciszu naszego nowo rozbudowanego kościoła parafialnego w Bratkowicach,
wykonywała jeszcze ostatnie ruchy
pędzlem, by wydobyć głębię Jego spojrzenia, kształtu dłoni, stóp, koloru szaty, promieni...
Autorką obrazu Jezusa Miłosiernego o wymiarach 190cm x 100cm, który
znalazł swoje miejsce w jednej z bocznych naw naszego kościoła i z pewnością towarzyszył będzie pokoleniom ludzi tu przychodzących, jest Elżbieta
Płodzień z Rzeszowa.
Ukazujemy dziś w naszej Fotogalerii artystkę, której dzieła są obrazami
pełnymi światła. Cieszymy się, że zechciała się z nami podzielić swoją twórczością, pięknem i... łaską, bo trzeba
mieć w sobie światło, by mogły powstawać obrazy nim wypełnione.
A tak o swojej pasji mówi Pani Elżbieta – nauczycielka, pedagog, przyja-

ciel dzieci, młodzieży i ludzi będących
w potrzebie.
Od dziecka lubiłam rysować i malować, jednak nie dane mi było kształcić
się w tym kierunku. Dzięki mojemu mężowi, który wspierał mnie w rozwoju mojej pasji, zapisałam się w pewnym momencie życia do klubu Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie. Tam dopiero zapoznałam się z malarstwem olej-

nym i dużo się nauczyłam. Poznałam
przede wszystkim warsztat pracy malarskiej poprzez profesjonalne konsultacje,
a także możliwość wyjazdu na plenery.
Brałam udział w wystawach zbiorowych,
a potem indywidualnych.
Na początku lat dziewięćdziesiątych
„zakochałam się” jednak w Fundacji
Pomocy Młodzieży im. JP2 „Wzrastanie”. Wtedy porzuciłam zajęcia w klubie
MDK i zaangażowałam się w dzieło pomocy charytatywnej. Ta druga pasja trwa

do dnia dzisiejszego.
Swoimi możliwościami służyłam w
różnych środowiskach tzn. w rodzinie, w
szkole, w której pracowałam, w sąsiedztwie, wśród przyjaciół, koleżeństwa itp.
Tematem moich prac początkowo
były portreciki dzieci, najpierw swoich,
a potem moich bliskich i zaprzyjaźnionych. Podczas wyjazdów na plenery powstawały oczywiście pejzaże. Lubię też
malować kwiaty. Dużo kopiowałam.
„Podglądałam” prawdziwych twórców,
ucząc się w ten sposób, a także z tego
powodu, że nie miałam wystarczająco
dużo czasu na własną twórczość.
Fundacja „Wzrastanie” jest fundacją katolicką. Formując się duchowo miałam potrzebę, by służyć darem,
który otrzymałam od Pana Boga właśnie w Kościele. Malowałam więc obrazy o tematyce religijnej. Pamiętam, gdy
namalowałam Jezusa Miłosiernego z
przeznaczeniem na Ukrainę. Usłyszałam
wtedy od księdza słowa mówiące m.in.
o tym, że obraz ten jest modlitwą. Ludzie, którzy go nie znają i niewiele wiedzą
o miłosierdziu, patrząc na niego i czytając podpis, modlą się. To wskazanie było
dla mnie nowe.
Najwięcej moich prac znajduje się
w opactwie sióstr benedyktynek w Domu
Formacji i Kultury Chrześcijańskiej w
Jarosławiu. W Jarosławiu moje prace
znajdują się również w kaplicy Zakładu
Opieki dla Nieuleczalnie Chorych, a także w Towarzystwie Przyjaciół Anny Jenke. Można je zobaczyć także w rzeszowskich kościołach: w Farnym – bł. Natalia Tułasiewicz, Podwyższenia Krzyża
św. – ks. Walenty Bal, w Sanktuarium
Matki Bożej Rzeszowskiej /u ojców Bernardynów/ – Jezus Miłosierny, w Akademickim – św. Jadwiga, MB Częstochowska, w Wyższym Seminarium Duchow-
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nym – bł. Jan Balicki, w Głogowie Niwa
– błogosławiony Jan Paweł II, MB Jasnogorska, św. Antoni, w kaplicach różnych zgromadzeń, w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie i wśród moich bliskich – trudno mi się ich doliczyć.
W Rzymie, w roku 1992, podczas
audiencji, dane mi było wręczyć Ojcu św.
Janowi Pawłowi II obraz św. s. Faustyny
i pejzaż z Krępnej.
Pasja trwa. Na sztalugach zawsze
jest coś do namalowania...
Bł. Jan Paweł II, w czasie jednej z
wizyt w Polsce, podczas spotkania z
przedstawicielami środowisk twórczych, wypowiedział następujące słowa:
Trzeba abyście trwali i pomagali trwać
innym. Nie samym chlebem żyje człowiek
(Mt.4,4).
Chociaż zdajemy sobie sprawę jak
doniosłe są sprawy chleba, jak wiele od
nich zależy w życiu całej ludzkości i wszystkich narodów – w życiu poszczególnych
osób i rodzin – to przecież przekonują nas
te słowa Chrystusa „nie samym chlebem”. Nie samym. Człowiek – to inny jeszcze wymiar potrzeb i inny wymiar możliwości. Jego byt określa wewnętrzny stosunek do prawdy, dobra i piękna. (...)

Przytaczając dziś te słowa, pragniemy wyrazić wdzięczność artystce, która podzieliła się z nami pięknem swoich dzieł. Przede wszystkim zaś, dziękujemy za Dzieło, które pozostawione

przez nią w naszej świątyni parafialnej
przypominać nam będzie o tym, że: Nie
samym chlebem żyje człowiek...
Halina Zawisza

Ludowa piosenka daleko pop³ynie...
Popularyzacja kultury ludowej, zwłaszcza regionalnej, a
także wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji,
patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości stanowiły
podstawowe cele programowe kół gospodyń wiejskich. Koła
organizowały liczne i różnorodne kursy m.in. szycia, haftu,
szydełkowania, gotowania oraz pieczenia. Na przestrzeni lat
KGW pielęgnowały polską tradycję i jednocześnie silnie oddziaływały na rozwój polskiej wsi. Działalność kół wpływała
mocno na rozwój życia kulturalnego społeczności lokalnej.
Tak też było z Kołem Gospodyń Wiejskich nr 2 w Bratkowicach, którego przewodniczącą była Emilia Lewicka. Jedną z
inicjatyw koła, mającą służyć promowaniu i kontynuowaniu
tradycji muzycznych, było powołanie zespołu artystycznego.
Panowie: Stanisław Rzepka, Władysław Lachcik i Mieczysław Lewicki zaproponowali pani Marii Mostek, ówczesnej
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bratkowicach i zarazem
członkini KGW nr 2, powołanie zespołu artystycznego, a także kierowanie nim, a tym samym sprawowanie nad nim opieki. Pani Maria Mostek zgodziła się na prowadzenie zespołu i
z wielkim zaangażowaniem czyniła to do czasu przejścia na
emeryturę, tj. do połowy 1987 roku.
Pani Maria Mostek mile wspomina lata działalności zespołu, zwłaszcza niepowtarzalną atmosferę spotkań, przygotowań i samych występów, przede wszystkim zaś zaangażowanie członków zespołu, których wielu już dziś niestety nie
żyje. Z tamtego okresu zachowały się okolicznościowe dyplomy, zdjęcia, wycinki z prasy oraz teksty wielu piosenek,

które stanowiły repertuar zespołu, np: W środku ogródeczka,
Hej, siekło, siekło, Trzech kosiarzycków, Pasła Kasieńka krówki dwie, Zasiołem se owiesek, Wysoki las, niskie pole, Moja
matulu, Wszystkie się pola zazieleniły, Kosiarze stoją, Jakem
jechał w pole orać, Gdzie ty idziesz kobito... Pani Maria Mostek pieczołowicie przechowuje te dokumenty przeszłości.
Dzięki nim, a także wspomnieniom pani Marii mamy możliwość poznania okoliczności powstania zespołu oraz zakres i
rodzaj prowadzonej działalności.
Zespół powstał pod koniec grudnia 1985 roku. Nazywano
go – o czym świadczą zapiski z dyplomów – albo Zespołem
Regionalnym z Bratkowic, albo Zespołem Artystycznym
KGW w Bratkowicach, albo Zespołem Ludowym przy Kole
Gospodyń Wiejskich nr 2 w Bratkowicach. Na spotkanie inaugurujące działalność zespołu przybyły osoby zainteresowane jego funkcjonowaniem, mieszkańcy Piasków i Końca:
pp. Stanisław i Wiktoria Rzepkowie, pp. Felicja i Władysław
Lachcikowie, pp. Emilia i Mieczysław Lewiccy, pp. Eugenia
i Kazimierz Piętowie, pp. Maria i Edward Zającowie, Kazimiera i Władysław Jamułowie, p. Eleonora Wdowik, p. Stanisław Czaja oraz p. Maria Mostek z mężem Władysławem.
Oni to stworzyli zespół, którego celem było kultywowanie
tradycji ludowych naszego regionu, a zwłaszcza lokalnej społeczności. W niedługim czasie do zespołu dołączyli młodsi
jego członkowie: Ewa Lis, Bożena Lewicka, Małgorzata
Zając, Maria Pięta i Bogusława Trzeciak oraz Antoni Prokop. Jak mówi pani Maria Mostek – było ich stosunkowo
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mało, ponieważ zespół powstał na uboczu wsi, a nie w jej że udział w tego typu spotkaniach ma na celu nie tylko koncentrum. Śpiewom i tańcom akompaniowała kapela, która frontację zespołów folklorystycznych oraz aktywizację śrokilka lat wcześniej grała w zespole śpiewaczym w Bratkowi- dowisk wiejskich, ale przede wszystkim ma służyć ich artycach. Tworzyli ją panowie: Michał Gniewek, Franciszek Su- stycznej promocji oraz kontynuowaniu lokalnych tradycji
rowiec i Julian Pięta (skrzypce), pan Józef Pisarek (harmo- muzycznych. I tak w 1986 roku Zespół występował na Gminnia), pan Alfred Kwoka (instrumenty dęte) oraz pan Broni- nym Przeglądzie Zespołów KGW w Świlczy, Przeglądzie
Kapel Ludowych w Albigowej i I Wojewódzkich Warsztatach
sław Pięta (bęben).
Nad właściwym brzmieniem piosenek, doborem repertu- Tradycyjnego Tańca Ludowego w Białobrzegach, w maju 1987
aru stosownie do okoliczności, a także nad sprawami organi- r. wziął natomiast udział w II Gminnym Przeglądzie Zespozacyjnymi czuwała pani Maria Mostek. Była to działalność łów Ośrodka Kultury i KGW w Woliczce (w Woliczce dziaspołeczna, ponieważ – jak sama wspomina – bardzo zależało łał zespół, z którym bardzo ściśle współpracowała grupa bratkowicka). Największym jednak osiągnięciem zespołu było
jej na szerzeniu rodzimej kultury.
Pani Maria Mostek od początku swej pracy zawodowej, a zdobycie I nagrody w Wojewódzkim Przeglądzie Ludowych
zwłaszcza od czasu, kiedy została dyrektorem Szkoły Podsta- Zespołów Śpiewaczych (17-18 maja 1986 r.). Wzmianka o
tym wydarzeniu znalazła
wowej nr 3 w Bratkowisię w rzeszowskiej gazecach (1972 – 1977, 1982
cie, która pisała: „ W im– 1987) mocno angażoprezie tej, której celem jest
wała się w życie społeczratowanie ginących pieśni
ne i kulturalne lokalneludowych, wzięło udział
go środowiska. Starała
24 zespoły śpiewacze oraz
się, aby szkoła była ośrod12 solistów. Uczestnicy
kiem kultury dla całej tuprzeglądu zaprezentowatejszej społeczności. Słuli szereg tradycyjnych pieżyć temu miały między
śni ludowych Lasowiainnymi istniejące w szkoków, Rzeszowiaków i Pole świetlica i czytelnia, a
górzan.
także liczne organizacje:
Jury po wysłuchazuchy, harcerstwo czy
niu i obejrzeniu wszystprzedmiotowe kółka zakich występów, przyznało
interesowań (np. planajlepszym zespołom i sostyczne, muzyczne). W
szkole działał ponadto Pani Maria Mostek odbiera I nagrodę na Wojewódzkim Przeglądzie Ludowych listom szereg nagród i wyróżnień. W kategorii zezespół teatralny, który Zespołów Śpiewaczych (17-18 maja 1986 r.).
społów śpiewaczych dwa
nie tylko występował w
okolicznych wsiach, ale uczestniczył także w przeglądach ze- równorzędne pierwsze miejsca zdobyli: Zespół Śpiewaczy z
społów teatralnych (jedną ze sztuk, Przetarg dziewcząt, reży- Glin Małych (gmina Borowa) i Zespół Regionalny z Bratkoserowała p. Maria Mostek). To właśnie w budynku szkoły wie- wic (gmina Świlcza)”.
Repertuar bratkowickiego zespołu stanowił taniec (poczorami, zwykle dwa razy w tygodniu, odbywały się próby
zespołu. Przez kila godzin ćwiczono zarówno śpiew, jak i lka i oberek) oraz wiele tradycyjnych piosenek ludowych, przetaniec. Pierwszy występ zespołu odbył się już w lutym 1986 kazywanych z pokolenia na pokolenie, których twórcami byli
roku. W Kolbuszowej na II Wojewódzkim Przeglądzie Ze- mieszkańcy naszej wsi lub okolic. Kluczową rolę odgrywał tu
społów Kolędniczych bratkowicka grupa pokazała scenkę z przekaz ustny, kobiety dokładnie pamiętały słowa i melodię
Herodem, za którą została wyróżniona. Był to zarazem pierw- starych ludowych piosenek, chętnie śpiewały je bowiem podszy sukces zespołu, po zaledwie miesiącu istnienia. Jak wspo- czas wykonywania różnych prac gospodarskich. Oprócz piomina pani Maria – członków zespołu wyróżnienie to bardzo senek ludowych zespół miał także w repertuarze oryginalne
pastorałki, które prezentował na przeglądach kolędniczych.
mobilizowało do dalszej pracy.
Jak pokazują zapiski i dyplomy, w tak krótkim okresie Na świątecznych występach obok śpiewu członkowie zesposwego istnienia (półtora roku) zespół działał bardzo prężnie. łu przedstawiali także kilkunastominutowe rodzajowe scenŚwiadczy o tym udział w licznych przeglądach, warsztatach, a ki, ukazujące np. przybycie kolędników, chodzenie z
także okolicznościowych imprezach. Zespół występował za- „Szopką”, „Turoniem” czy „Herodem”. Rolą tych widowisk,
równo na terenie gminy, jak i w sąsiednich miejscowościach, które odgrywane były z zachowaniem rodzimych strojów, tranp. w Albigowej, Czerminie, Trzcianie koło Mielca, Czudcu. dycyjnych sprzętów czy wystroju domostw, było przybliżenie
Zapraszano go, aby uświetniał gminne imprezy i okoliczno- lokalnych zwyczajów i obrzędów.
Na przeglądach zespołów artystycznych wykonywano jeściowe akademie, m.in. uroczystości państwowe, sesje rady
gminy, dożynki, otwarcie domu strażaka (w Trzcianie koło den lub dwa utwory, na spotkaniach okolicznościowych zeMielca) czy spotkanie w zakładzie produkcyjnym Zelmer. spół mógł natomiast zaprezentować swój bogaty repertuar.
Zespół brał także udział w przeglądach zespołów artystycz- Tematyka wykonywanych przez zespół piosenek dotyczyła
nych, o których informował go gminny ośrodek kultury. Za- życia na wsi, mocno związanego z naturą, rozumianą jako
równo pani Marii Mostek, jak i pozostałym członkom zespo- całokształt rzeczy i zjawisk tworzących wszechświat, a więc
łu zależało na rozgłosie, dlatego bardzo chętnie korzystali z wody i ziemi wraz z florą i fauną. Człowiek należy do natury,
zaproszeń, zdobywając uznanie zarówno publiczności, jak i a jego życie wpisane jest w jej porządek. Czynnikiem ich jedkomisji konkursowych. Pani Maria Mostek wiedziała dobrze, noczącym jest natomiast praca. W piosenkach widać szcze-
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gólnie zespolenie przyrody z ludźmi. Rytm pracy zsynchronizowany jest z rytmem przyrody, a opis ludzkich zajęć wpisany jest w rytm pór roku, dostosowanych do nich prac rolniczych oraz obrzędów i zwyczajów ludowych. Utwory pokazywały zatem codzienne zajęcia: pasanie krów i gęsi, pracę na
roli, uprawę ziemi (sianie owsa, orkę, koszenie siana i zboża). Często żartobliwe opowiadały o stosunkach międzyludzkich, ukazywały uczuciowe rozterki, miłosne wyznania, młodzieńcze uniesienia, a także życiowe smutki czy tęsknotę za
młodymi latami.

Oj, Jasiu doł, bo się w ni wiernie zakochoł.
Czewiczki na ni, jakby na pani, któż to doł?
Oj, Jasiu doł, bo się w ni wiernie zakochoł (...)

W środku ogródeczka stoi komnateczka,
Hej, leluja, hej leluja.
A w tej komnateczce są dwa okieneczka,
Hej, leluja, hej leluja.
A w tym okieneczku nadobna dzieweczka,
Hej, leluja, hej leluja.
A co ty tam robisz nadobna dziweczko,
Hej, leluja, hej leluja (...)

Przez bratkowską wieś, jest ścieżyna jest,
Wydeptała ją Kasieńka, jak nosiła jeść.
Jak jeść nosiła, Boga prosiła,
Ażebyś ty mój Jasieńku, jam Twoja była.
Ty będziesz moja, a ja będę twój,
Tylko ty mi moja Kasiu z innymi nie stój.
Ja stała będę, gadała będę,
Ale Ciebie mój Jasieńku w sercu mieć będę.

Hej, siekło, siekło trzech kosiarzycków,
I wysiekli tam nadobną Marysię rumienną.
Chusteczka na ni, jakby na pani, któż to doł?
Oj, Jasiu doł, bo się w ni wiernie zakochoł.
Sukienka na ni, jakby na pani, któż to doł?

Melodie kapeli oraz śpiewy zespołu do dziś są obecne na
antenie Radia Rzeszów w audycji Na ludową nutę i niedzielnym Plebiscycie Kapel. Nagrania przetrwały wiele lat, a wraz
nimi pamięć o działalności bratkowickiego zespołu.
Agnieszka Wojturska

Niezwykle ważny był także strój, w którym występowali
członkowie zespołu. Były to stroje ludowe rzeszowskie, które przed każdym występem wypożyczano z Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie. Kobiety nosiły białe koszule z
haftami, zdobione kołnierzykami. Wkładały różnokolorowe spódnice zakrywające kolana, głównie w odcieniach granatu lub zieleni, zdobione u dołu tasiemkami, a także białe haftowane zapaski. Na koszulę zakładano czarny,
sznurowany gorset, który był ozdabiany różnokształtnymi i barwnymi cekinami. Buty były sznurowane do połowy łydki. Na szyi noszono czerwone
korale. Rzeszowianki nosiły na głowie
białe chustki, zdobione czerwonym i
niebieskim haftem. Strój męski składał
się natomiast z płóciennej białej koszuli i spodni w kolorze niebieskim. Na
koszule zakładano kamizolę (kamizelkę) wykonaną z tego samego niebieskiego sukna, co spodnie sięgającą poniżej
bioder. Rzeszowiacy na głowach nosili
czarne kapelusze.
Bratkowice, to wieś o bardo bogatych tradycjach i zwyczajach ludowych.
Występ zespołu na Wojewódzkim Przeglądzie Ludowych Zespołów Śpiewaczych (17-18 maja Członkowie Zespołu Ludowego przy
1986 r.). Z przodu od lewej: Maria Mostek, Ewa Lis, Małgorzata Zając, Maria Pięta, Bożena
Lewicka. Z tyłu od lewej: Józef Pisarek, Władysław Mostek, Stanisław Rzepka, Władysław KGW nr 2 w Bratkowicach poprzez
taniec i śpiew kultywowali oraz proLachcik, Kazimierz Pięta.
mowali polską, zwłaszcza tę najbliższą,
Obyczajowość i ludową interpretację świata oddaje do- związaną z naszą wsią, kulturę ludową. Prezentacja i popuskonale forma językowa piosenek. Język jest tu środkiem laryzacja najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowyrażania określonych treści: tematyka wiejska przedstawio- wej z dziedziny folkloru muzycznego i śpiewaczego stanona jest za pomocą języka ludowego, łączącego elementy mowy wiły także cel – prowadzonej przez dziennikarkę radiową
gwarowej z cechami dialektalnymi w fonetyce, słownictwie i Jolantę Danak, etnografa i muzykologa – cyklicznej audyskładni. Służyło to nie tylko odtworzeniu kolorytu środowi- cji radiowej Na ludową nutę. W jednym z jej odcinków
ska wsi, ale było także przykładem zharmonizowania formy wystąpił bratkowicki zespół. Pani Maria Mostek przedstajęzykowej z zawartą w nich treścią.
wiła okoliczności powstania zespołu także w audycji SłaNa przeglądy wybierano piosenki lekkie, łatwe i przyjem- womira Żebrowskiego Muzyka folklorem malowana (listone, bo jak wspomina pani Maria Mostek – chodziło przecież pad 1986 r.), popularyzującej folklor różnych regionów.
o to, aby wypaść jak najlepiej, a więc jak najlepiej wykonać Tak więc zespół z Bratkowic miał okazję zaprezentować
dany utwór, a także przyciągnąć uwagę słuchaczy treścią, swój dorobek muzyczny słuchaczom Polskiego Radia.
melodią i sposobem zaprezentowania wybranej piosenki. Oto Kapela zagrała kilka melodii, a zespół zaśpiewał kilka piofragmenty dwóch z nich (oryginalny zapis fonetyczny):
senek. Jedna z nich dotyczyła Bratkowic:
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Zawsze wracamy tu z przyjemnoœci¹
Z prawdziwą przyjemnością uczestniczyłem wraz z żoną
w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej w dniu 28 lutego 2012 roku. Z
tego miejsca składamy gorące podziękowania za zaproszenie. Słowa uznania kierujemy do prezesa Towarzystwa pana
Tadeusza Pięty za wszelkie inicjatywy oraz za umiejętność
kierowania zarządem. Dziękujemy bardzo panu Dariuszowi
Jamuła za kreowanie turystki czyli organizację wspaniałych
wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Gorące słowa kierujemy również do Zespołu Redakcyjnego Ziemi Bratkowickiej za wspaniałe wydawanie kwartalnika. Za każdym razem
kiedy odwiedzamy Bratkowice, to wspólnie cieszymy się, że
ta nasza rodzinna miejscowość staje się coraz piękniejsza.
Niewątpliwie przyczyniły się do tego m.in. kosztowne inwestycje, które oddano w
2011 roku takie jak piękny stadion i park po byłym dworze. Doskonale
wiemy, że tych inwestycji nie byłoby bez odpowiednich środków finansowych. Z tego też miejsca dziękujemy wójtowi
gminy Świlcza panu dr
inż. Wojciechowi Wdowikowi za przychylność i
życzliwość dla Bratkowic. Obecność pana wójta na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Towarzystwa była dowodem, że darzy on sentymentem naszą małą Ojczyznę, z której wywodził się jego śp. tato Sta- Bratkowice dziś.
nisław Wdowik. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy Bratkowic nie skuszą się
obietnicami i nigdy nie wyrażą zgody na przyłączenie miejscowości do Rzeszowa. Z resztą nie trzeba im niczego obiecywać, ewentualnie założenie w przyszłości świateł sygnalizacyjnych na krzyżówce w centrum wsi. Naszym marzeniem
jest przyjechać do Bratkowic na wczasy, ale nie do rodziny,
nie pod gruszę, tylko do gospodarstwa agroturystycznego.
Uważamy, że są tu dobre warunki dla powstania takich gospodarstw – piękne domy, las, park, zalew, stadion, a nade
wszystko wspaniali ludzie. Propozycję kieruję do mieszkańców, a także lokalnych i samorządowych władz.
Niewątpliwie ciesząc się z sukcesów jakie odnoszą Bratkowice, chciałbym na chwilę wrócić pamięcią do dawnych
lat młodzieńczych przeżytych w Bratkowicach. Moje pokolenie 70-latków i starsze, doczekało w swoim życiu ogromnego
postępu cywilizacyjnego, a tym samym pewnego dobrobytu w
codziennym życiu. Postęp w budowie domów, dróg, rozwoju
motoryzacji, czy wreszcie informatyki jest dla nas często nie
do ogarnięcia. Chleb z masłem, porcja mięsa nie są już w
naszych domach od wielkiego święta. Nieporównywalne jest
życie lat 30 tych i 50 tych ubiegłego wieku z teraźniejszością.
Wydawać by się mogło, że dzisiaj lepiej już być nie może, i że

pragniemy tylko zdrowia. Oczywiście dawniej żyło się skromnie, a nawet biednie, ale jednak trzeba stwierdzić, że ludzie
byli bardziej szczęśliwi i zadowoleni z życia. Najgorzej dla
rodzin było wiosną na tak zwanym przednówku. Nie był rzadkością i dotykał bardzo wielu rodzin, a charakteryzował się
końcem zapasów. Kończyły się przetwory, pustoszały piwnice i spichlerze. Rodziny wielodzietne musiały się sporo nagłowić, żeby nakarmić dzieci. Pomimo, że brakowało chleba,
to rodzice nie załamywali rąk, tylko zabiegali o niego jak
mogli. Szukali pracy dorywczej w lesie, we dworze. Wielu
posyłało swoje dzieci na służbę do pasienia krów u bogatych
gospodarzy. Zapłatą za to było jedzenie. Ci gospodarze, którzy nie mieli na wiosnę do posadzenia ziemniaków, to prosili
bogatych gospodarzy o łupiny z ziemniaków, by je mogli posadzić w polu. Jak nie
wystarczało mąki na
chleb, to mielono w żarnach ziarna stokłosy i
dodawano je do mąki,
żeby więcej nakarmić
dzieci. W drewnianych
domach w jednej izbie
musiała się pomieścić
cała rodzina. Łóżka
drewniane wyścielone
były słomą, na której położone było lniane prześcieradło. Poduszki wypełnione były wysuszona
leśną trawą, a w bogatszych domach – gęsim
pierzem. Małe dzieci
spały na łóżku we czwórkę z odwróconymi głoFot. Witold Słomczyński wami. Niejednokrotnie
starsi, a zwłaszcza mężczyźni musieli spać na strychu całe lato i nieraz całą zimę. Po
II wojnie światowej bardzo modne było noszenie przez dzieci
białych tenisówek i trampek. Żeby były ciągle białe, to nacierały je szkolną białą kredą, a od tej kredy białe były i spodnie.
Dorośli chłopcy nosili na głowie czapki tzw. „samodziałki”,
które były w różnych kolorach. Niejednokrotnie taka czapka
wyłożona od środka była gazetą, po to, by była bardziej stojąca.
Tych kilka wspomnień opisanych powyżej przytoczyłem
po to, by zobrazować dzisiejszą rzeczywistość, w której niby
wszystko jest, ale jakby nic nie było. Często skłócone rodziny,
skłóceni sąsiedzi pozamykani w swoich domach. Czy tak ma
wyglądać postęp cywilizacyjny XXI wieku? Mam tu na myśli
postęp naszych serc i umysłów. Dawniej, pomimo tej biedy,
zachowana była braterska więź miedzy ludźmi, zwłaszcza w
rodzinach i z sąsiadami. Wzajemnie się odwiedzano w święta
jak i w dzień powszedni, i to bez uprzedzenia. Odwiedzających bardzo serdecznie przyjmowano. Częstowano tym, co
było w domu do zjedzenia. Sąsiedzka pomoc, spotkania i rozmowy były na porządku dziennym. Życie było biedne, ale
spokojne i radosne, i nie było tej pogoni za pieniądzem. Chciałbym, żeby te relacje na nowo odrodziły się w nas...
Mieczysław Sawicki
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...O POTRZEBIE ŒCIS£OŒCI

twem Jana Surowca „Rydza” w Bratkowicach. Następnie został przydzielony
do patrolu dywersyjnego pod dowództwem ppor. Józefa Lisa „Tajfuna”, który
przeznaczony był do wykonywania zadań związanych min. z akcjami AK pod
krypt. „Kośba” i „Wrzód”. W czasie akcji „Burza” walczył w składzie wydzielonej ze Zgrupowania III Obwodu AK
Rzeszów grupy pod dowództwem „Tajfuna”, której zadaniem było realizowanie działań dywersyjnych wzdłuż szosy
Rzeszów-Głogów Małopolski. W trakcie prowadzonych działań zbrojnych
żołnierze tego oddziału m.in. rozbili
kilka niemieckich samochodów, zdobywając wiele sztuk broni maszynowej.
Od jesieni 1944 r. w ramach oddziału „Tajfuna” wykonywał zadania z zakresu dywersji i samoobrony skierowane przeciwko nowemu, sowieckiemu
okupantowi. Od dowódcy otrzymał pistolet typu Colt, który pochodził ze zrzutu. Po aresztowaniu przez NKWD w
październiku 1944 r. ppor. Lisa, „Uzda”
objął dowództwo nad patrolem dywersyjnym na terenie placówki. Jego zadaniem było zabezpieczanie struktur AK
oraz magazynów broni, a przede wszystkim ochranianie żołnierzy i ich rodzin
przed infiltracją bezpieki. Oddział prowadził też działania dyscyplinujące byłych żołnierzy AK, jak również organizował akcje specjalne, w tym likwidację
zagrażających AK konfidentów. Utrzymywał bezpośredni kontakt z p.o. oficera dywersji zachodniej części Obwodu
AK – „Nie” – DSZ Rzeszów Bolesławem Jastrzębskim „Jastrzębiem”, a następnie z jego następcą Michałem Frankiewiczem „Kaczorem”. W pierwszej
połowie 1945 r. oddział „Uzdy” wykonał kilka wyroków śmierci oraz przeprowadził szereg akcji rekwizycji mienia. M.in. 15 VI 1945 r. uczestniczył w
rozbiciu posterunku MO w miejscowości Świlcza w pow. rzeszowskim.
Po ogłoszeniu 2 VIII 1945 r. amnestii nie ujawnił się i kontynuował działalność podziemną. W wyniku ustaleń
zapadłych pomiędzy rzeszowskimi działaczami PSL i WiN, na początku 1946
r. wraz z byłym dowódcą miejscowego
oddziału LSB Franciszkiem Rejmanem
„Biczem”, otrzymał polecenie utworzenia oddziału partyzanckiego mającego
operować na styku powiatów rzeszowskiego, kolbuszowskiego i dębickiego.
Oddział miał pełnić rolę żandarmerii,
której zadaniem było pacyfikowanie
postaw i nastrojów prokomunistycznych
wśród byłych działaczy podziemia i

Jak trudno ustalić imiona wszystkich tych
co zginęli w walce z władzą nieludzką (...)
jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci
niewiedza o zaginionych podważa realność świata
Zbigniew Herbert: „ Pan Cogito – o potrzebie ścisłości”

Leon S³owik
– „¿o³nierz wyklêty” z Bratkowic
(...) W roku 1944 za wyzwalającą nasz
kraj od okupanta niemieckiego Armią
Czerwoną nadciągnęło do Polski nowe
zło, zło znacznie potężniejsze, niż okupacja nazistowsko-niemiecka, zło potężniejsze nie tylko siłą oręża, ale również
potężną siłą kłamstwa otumaniającego
naród. Ta kolejna potęga zła, sowiecki
komunizm zniszczyła cały dorobek duchowy uzyskany dzięki Armii Krajowej,
zniszczyła Armię Krajową w ciągu 10 lat
okupacji, okupacji o wiele bardziej dolegliwej niż okupacja nazistowsko-niemiecka, bardziej dolegliwej szczególnie moralnie. W efekcie tych tak dramatycznych
nowych dolegliwości ta okupacja sowiecko-komunistyczna przetrwała dalsze 35
lat, gdyż zdołaliśmy się od niej wyzwolić
dopiero w roku 1989. *)

cji, wobec zakłamanego obrazu komunistycznego, przedstawiającego go jako
wroga ludu, „bandyty” oraz jednostki
aspołecznej.
Walka beznadziejna, walka o sprawę z
góry przegraną, bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu.
[...] Wartość walki tkwi nie w szansach
zwycięstwa sprawy, w imię której się ją
podjęło, ale w wartości tej sprawy.
Prof. Henryk Elzenberg

*) Na podstawie Referatu Stanisława
Micała Przew. Podkarpackiej Rady ds.
Kombatantów i osób Represjonowanych
wygłoszonego podczas uroczystości 70lecia utworzenia AK w UMWP w Rzeszowie 14 lutego 2012 r.
Z tą okupacją sowiecko-komunistyczną nie godził się Leon Słowik
„Uzda” mieszkaniec Bratkowic żołnierz
AK. Za walkę z nowym okupacyjnym
systemem poniósł największą ofiarę jaką
jest śmierć przez rozstrzelanie. Trzeba
było prawie 65 lat, aby prawda ujrzała
światło dzienne, poprzez ukazanie się
materiałów historycznych na jego temat.
Zeszyty Historyczne WIN-u (nr 32-33
oraz 34 z 2010 i 2011 r.) przedstawiają
genezę, działalność AK-owską oraz biogram Leona Słowika. Materiały w publikacjach opracował i opisał historyk
IPN z Warszawy Marcin Maruszak.
Po prawie 65 latach od śmierci
mojego dziadka można przedstawić
prawdziwy życiorys Leona Słowika –
żołnierza AK do końca oddanego ideałom prawdziwej wolności i demokra-

Leon SŁOWIK (1915-1947), ps. „Uzda”,
nazwisko konspiracyjne Sebastian Wiśniewski, żołnierz WP, AK i DSZ, działacz WiN.
Ur. 2 III 1915 r. w Bratkowicach,
pow. rzeszowski, s. Józefa i Marii Kwoka. Ukończył szkołę powszechną w Bratkowicach. Służbę wojskową odbywał w
2. psp w Sanoku w stopniu szeregowego. W 1943 r. został zaprzysiężony w
Placówce AK Głogów Małopolski
(krypt. „Grab”), otrzymując ps. „Uzda”.
Pełnił służbę w plutonie pod dowódz-
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chłopów, a także zapobieganie infiltracji struktur WIN i PSL ze strony UB i
MO.
Oprócz bezwzględnego zwalczania
funkcjonariuszy UB i członków PPR,
do podstawowych zadań oddziału
„Uzdy” i „Bicza” należało systematyczne pobieranie kontrybucji i różnego rodzaju opłat nakładanych na wysługujących się komunistom działaczy partyjnych i spółdzielczych, a także pobieranie opłat za drewno wywożone z lasu
oraz udzielanie upomnień nauczycielom
i działaczom młodzieżowych organizacji. Zaplecze oddziału w początkowej
fazie jego funkcjonowania było dobrze
zorganizowane. Osłona wywiadowcza
WiN i sieć informatorów w terenie zapewniały bezpieczeństwo i dostęp do
informacji. Za aprowizację odpowiadały lokalne struktury PSL. Prawie wszyscy partyzanci posiadali ponadto legitymacje PSL wystawione na fałszywe nazwiska oraz posługiwali się innymi fałszywymi dowodami tożsamości. W kilkumiesięcznym okresie działalności
oddziału przewinęło się przez jego szeregi kilkunastu byłych żołnierzy z oddziału LSB „Bicza”, Oddziału Specjalnego BCh pod dowództwem Stanisława
Pieli „Kościarza” i patrolu dywersyjnego AK – „Nie” – DSZ „Uzdy”. Oddział
utrzymywał także kontakty z operującym latem 1946 r. na Podkarpaciu zgrupowaniem partyzanckim WiN pod dowództwem mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.
Działalność partyzancka „Uzdy”
spotkała się z wyraźną reakcją władz
bezpieczeństwa. W okresie przed zaplanowanym na 30 VI 1946 r. referendum
ludowym, koordynowaniem działań
skierowanych przeciwko oddziałowi
„Uzdy” i „Bicza” w powiecie rzeszowskim zajmował się m.in. powołany 8 VI
1946 r. Powiatowy Sztab Bezpieczeństwa Głosowania Ludowego, który wykorzystywał zwiększoną obecność jednostek WP i KBW w terenie oraz działania operacyjne UB. W celu rozbicia
oddziału „Uzdy” oraz w reakcji na doniesienia o przejawach jego działalności, począwszy od kwietnia 1946 r. wysyłano w teren grupy operacyjne złożone przede wszystkim z funkcjonariuszy
WUBP i PUBP w Rzeszowie oraz żołnierzy stacjonującego w rym mieście 5.
Samodzielnego Batalionu Operacyjnego KBW, którymi dowodził min. oficer
sowiecki Piotr Rałdugin. W wyniku podjętych działań, do końca 1946 r. władzom bezpieczeństwa udało się dopro-
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wadzić do aresztowania większości partyzantów. Pozostała część ujawniła się
w okresie amnestii ogłoszonej 22 II
1947 r. W efekcie, na początku 1947 r.
bezpieka dysponowała szczegółowymi
danymi na temat struktury i składu osobowego oddziału. Jako spalony na Rzeszowszczyźnie, Leon Słowik zmuszony
został do ukrycia się pod fałszywym nazwiskiem na tzw. Ziemiach Zachodnich. Występował m.in. pod nazwiskiem
Sebastian Wiśniewski. Imał się różnych
zajęć, starając się dość często zmieniać
swe miejsce pracy i zamieszkania.
W wyniku powtarzających się od lata
1947 r. meldunków o reaktywacji oddziału zbrojnego „Uzdy”, 18 VIII 1947
r. utworzono specjalną grupę operacyjną
pod dowództwem oficera KBW por.
Józefa Włodyki złożoną z funkcjonariuszy Sekcji do Walki z Bandytyzmem
PUBP w Rzeszowie oraz Samodzielnej
Kompanii Zwiadu 3. Brygady KBW,
która prowadziła działania w rejonie
Bratkowic i w okolicznych lasach. Zorganizowano szereg zasadzek i wzięto pod
obserwację zabudowania ukrywających
się członków oddziału. Zebrane informacje były podstawą do przeprowadzenia rewizji w rodzinnym domu Słowika,
w trakcie której znaleziono zdjęcia i
korespondencję do żony kierowaną
przez niego na adres sąsiadów. Na podstawie uzyskanych materiałów ustalono
miejsce jego pobytu. 2 IX 1947 r. został
zatrzymany przez grupę operacyjną
KBW i PUBP w Rzeszowie pod dowództwem st. sierż. Jana Bardynia w
miejscowości Kleśnik w pow. człuchowskim. Przy zatrzymanym znaleziono
m.in. kenkartę oraz trzy zaświadczenia
tożsamości wystawione na fałszywe nazwisko, a także pistolet piętnastostrzałowy kal. 9 mm. Postanowienie o jego
tymczasowym aresztowaniu podpisał
podprokurator WPR w Rzeszowie Ludwik Migalski. W trakcie konwojowania do Rzeszowa „Uzda” spróbował
ucieczki, wyskakując z pędzącego pociągu. Według zachowanej korespondencji
UB, odniósł przy tym ciężkie obrażenia, min. stracił większość zębów w górnej szczęce. Podczas przesłuchania prowadzonego przez oficera śledczego
PUBP w Rzeszowie st. sierż. Kazimierza Witka, nie przyznał się do żadnego
zabójstwa. Jednocześnie ujawnił magazyn broni i amunicji, który mieścił się w
Bratkowicach.
7 X 1947 r. na mocy wyroku WSR w
Rzeszowie obradującego pod przewodnictwem kpt. Norberta Ołyńskiego,

Leon Słowik został skazany na karę
śmierci wraz z utratą praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych na
zawsze oraz na przepadek całego mienia. Wyrok został wykonany 29 X 1947
r. w więzieniu urządzonym w b. Zamku
Lubomirskich w Rzeszowie w obecności kpt. Ołyńskiego i naczelnika więzienia. Katem był Bronisław Kisiel, zaś
zgon stwierdził lekarz dr Jan Matuszewski. Miejsce pochówku „Uzdy”„ pozostaje nieznane.
Postanowieniem Sądu Okręgowego
w Rzeszowie II Wydział Karny z dnia
11 I 2011 r. sygn. akt II Ko 491/10 orzeczony wobec niego przez WSR w Rzeszowie wyrok śmierci został unieważniony.
Leon Słowik od 5 II 1940 r. pozostawał w związku małżeńskim z Marią
Świder z Bratkowic. Mieli dwóch synów:
Józefa (1938) i Jana (1947).
IPN Rz 05/32, Charakterystyka nr 14
reakcyjnej bandy terrorystyczno-rabunkowej pod dowództwem Franciszka Rejmana. IPN Rz 25/971. Akta sprawy karnej przeciwko Leonowi Słowikowi; IPN
Rz 046/1006, Akta śledcze przeciwko
członkom poakowskiej grupy pod dowództwem Franciszka Rejmana; IPN Rz
00105/18, Akta kontrolno śledcze sprawy przeciwko Franciszkowi Rejmanowi i
in.: IPN Rz 107/514, Akta sprawy karnej przeciwko Józefowi Szyllerowi; IPN
Rz I07/II67, Akta kontrolno-śledcze
sprawy przeciwko Eugeniuszowi Poradzie, IPN Rz 107/1679, Akta kontrolnośledcze sprawy przeciwko Janowi Bąkowi vel Józefowi Woytoniowi; Rz 107/
1709, Akta sprawy karnej przeciwko Stanisławowi Pieli i in.; IPN Rz 107/1792,
Akta sprawy karnej przeciwko Stanisławowi Misiowi i in.; M. Maruszak. Oddział
Franciszka Rejmana „Bicza” i Leona
Słowika „Uzdy”. Geneza,struktury i działalność (1944-1947), „ZHW”, nr 32-33:
2010, s. 239-296; G. Ostasz. Podziemna
Armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów
2010; F. Sagan. ZWZ-AK Obwód Rzeszów, Rzeszów 2000.
(autor Biogramu –
Marcin Maruszak IPN)
Wszystkim „żołnierzom wyklętym”,
którzy ponieśli śmierć za walkę o wolność nie mającym swoich grobów, którym komuniści odebrali cześć, należy
się szacunek i pamięć teraźniejszych i
przyszłych pokoleń.
Cześć ich pamięci!
Wojciech Słowik
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Podsumowanie dzia³alnoœci
bratkowickich stra¿aków
Z początkiem każdego nowego roku
odbywają się statutowe zebrania członków ochotniczych straży pożarnych.
Strażacy spotykają się, aby dokonać podsumowania i rozliczenia minionego
roku oraz ustalić plany na rok bieżący.
W naszej miejscowości takie podsumowanie miało miejsce na zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się w dniu
28 stycznia 2012 roku. Wśród zaproszo-

Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej, Andrzej Piórkowski – Prezes LKS Bratek w Bratkowicach, Ryszard Frańczyk – sołtys wsi Bratkowice.

Dzia³alnoœæ ratownicza
W roku 2011 OSP Bratkowice brała udział w 29 zdarzeniach. 16 zdarzeń
to pożary, w tym: budynek gospodarczy,

gowe, ścinka nadłamanych konarów
drzew, pompowania wody, otwarcie balkonu, poszukiwanie zaginionej osoby).
Działania OSP to nie tylko teren Bratkowic, ale także Trzciany – 2 razy, Rudnej Wlk. 2 razy oraz Woliczki, Świlczy i
Błędowej Zgłobieńskej. Najczęściej w
akcjach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyli: Robert Selwet – 18, Bogdan
Jucha – 16, Jan Górski, Mateusz Jucha,
Szymon Piątek po 13, Józef Mazan –
12, Michał Kwas, Krzysztof Plizga,
Paweł Stec po 9 razy.

Zawody sportowo-po¿arnicze
i manewry

Druhowie Seniorzy.

nych gości znaleźli się: Wojciech Wdowik – Wójt Gminy Świlcza, mł. bryg.
Bogdan Jakubiec – przedstawiciel Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, ks.
Proboszcz Józef Książek – Kapelan powiatowy strażaków, Kazimierz Czyż – Prezes
ZG ZOSP RP w Świlczy, Krzysztof Ciszewski – Przewodniczący
Rady Gminy w Świlczy,
Kazimierz Wojton –
członek Rady Powiatu
Rzeszowskiego, Cecylia Homa i Andrzej
Bednarz – członkowie
Rady Gminy w Świlczy,
Maria Nowożeńska – Przewodnicząca
KGW w Bratkowicach, Maria Stokłosa
– Honorowa Przewodnicząca KGW w
Bratkowicach, Tedeusz Pięta – Prezes

1 raz altana, 1 raz sadze w kominie budynku mieszkalnego, 1 raz samochód
osobowy na posesji, las młodnik, 1 raz

W roku 2011 gminne zawody odbywały się na stadionie sportowym w
Trzcianie. W zawodach wzięły udział
wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Świlcza. Drużyna OSP Bratkowice
wykonała sztafetę i bojówkę w bardzo
dobrych czasach zajmując I miejsce. W
skład drużyny Bratkowic weszli następujący strażacy: Robert Selwet, Rafał
Fabiński, Paweł Leja, Sławomir Wojton,
Rafał Kula, Paweł Stec, Michał Kaws,
Piotr Wojton i Tomasz Pięta. Jako zwyciężca zawodów, bratkowicka drużyna
reprezentowała gminę Świlcza na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbywały się w Hucisku.
Czasy uzyskane w obu konkurencjach

Prezes i Goście.

szalunki na wiadukcie budowanej autostrady oraz 10 razy to pożary traw. 13
interwencji to wyjazdy do tzw. miejscowych zagrożeń (kolizje i wypadki dro-

plasowały drużynę na 5 miejscu w powiecie, jednak 2 błędy spowodowane
padającym deszczem w czasie startu
drużyny przesunęły Bratkowice w koń-
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Absolutorium dla Zarządu.

cowej klasyfikacji na pozycję 10. W dniu
22 października na terenie zakładu
Blux-Cosmetix w Trzcianie (dawna Polichemia) braliśmy udział w gminnych
manewrach pożarniczych z udziałem
wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Świlcza. W opracowanym założeniu
nasza jednostka miała za zadanie ewakuowanie osób z opanowanego pożarem
budynku administracyjnego z użyciem
aparatów ochrony dróg oddechowych
oraz gaszenie skrzydła budynku. W ćwiczeniach brały udział obydwa nasze samochody w następującej obsadzie: Mieczysław Leja, Jan Górski, Józef Mazan,
Michał Kwas, Robert Selwet, Grzegorz
Górski, Tadeusz Bednarz, Szymon Piątek. Obserwatorzy ćwiczeń pozytywnie
ocenili organizację prowadzenia działań
ratowniczych i gaśniczych oraz współpracę jednostek ochotniczych straży
pożarnych.

selnej Domu Strażaka,
– zakupiono i wymieniono 2 drzwi w
części zaplecza budynku oraz 1 przy
wyjściu z sali tanecznej w kierunku ubikacji,
– wykonano nowe pomiary instalacji
elektrycznej w całym budynku domu
strażaka,
– zakupiono nową, dużą chłodnię,
– wykonano nowych chodnik do wejścia
na zaplecze budynku od strony północnej,
– ułożono płytki na schodach i w korytarzu na zapleczu budynku,
– wykonano nowe wieszaki na ubrania,
– porządkowano posesję wokół Domu
Strażaka przed św. Wielkanocnymi i
Dniem Strażaka,
– brano udział w uroczystościach kościelnych i patriotycznych, utrzymaniu
porządku na drodze podczas organizowanych procesji.

Prace spo³eczne, udzia³
w uroczystoœciach, zakupy,
inwestycje

Plan dzia³ania OSP
na rok 2012

– dokonano rozbiórki wiaty magazynowo-sklepowej na terenie placu targowego,
– wykonano klimatyzację w części weselnej Domu Strażaka,
– wykonano nowye schody i barierkę na
scenie,
– pomalowano pomieszczenia sali tanecznej, sali jadalnej, kuchni, korytarzy,
myjni naczyń, ubikacjach w części we-

1. Modernizacja instalacji elektrycznej
w budynku.
2. Wyposażenie lekkiego samochodu
gaśniczego Mercedes w pneumatyczny
masz oświetleniowy.
3. Doposażenie jednostki w niezbędny
sprzęt i umundurowanie.
4. Statutowy udział w likwidowaniu powstałych zagrożeń.
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych, ćwiczeniach i manewrach.

6. Obsługa uroczystości kościelnych i
patriotycznych.
Podsumowaniem zebrania był przygotowany smaczny poczęstunek, w trakcie którego jeszcze przez długie chwile
wymieniano różnego rodzaju doświadczenia, spostrzeżenia i uwagi na tematy
związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach.
Mieczysław Leja

Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych
z radosnym „Alleluja”
w imieniu braci strażackiej
czytelnikom kwartalnika
i wszystkim mieszkańcom
Bratkowic
życzy Mieczysław Leja
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bratkowicach.
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Bal Karnawa³owy w „Trójce”
17 stycznia Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach
odbył się coroczny Bal Karnawałowy. Na zabawę zaproszono liczne grono młodszych
dzieci, które nie uczęszczają
jeszcze do szkoły. Jak przystało
na karnawał uczestnicy balu
wystąpili w pięknych i pomysłowych strojach. Do tańca przygrywał zespół PRO DANCE.
Tańce przeplatane były konkursami, a biorącym w nich udział
nie brakowało entuzjazmu, odwagi i humoru. Dla wszystkich
dzieci przygotowany został
słodki poczęstunek. Wszyscy
bawili się wspaniale.
Lucyna Krzanicka
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MOJA
STUDNIÓWKA
Jedyne, czego nikt nam nie zabierze,
to wspomnienia
(Zuzanna Abrysowska-Luty)
Bal studniówkowy to jedyny taki dzień, a raczej wieczór w życiu każdego maturzysty. Choć wszystkich łączy
ten sam cel, czyli matura, to ten wyjątkowy wieczór każdy
z osobna przeżywa inaczej. Tegoroczną maturzystką, która
podzieliła się z nami uczuciami, emocjami i wrażeniami, które towarzyszyły
jej podczas przygotowań i udziału w tej
wyjątkowej uroczystości jest Renata Lewicka z Bratkowic – uczennica 4 klasy
Technikum Usług Fryzjerskich w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie.
Jej bal studniówkowy odbył się 28 stycznia br. w Antycznym Dworze w Rudnej
Małej.

Studniówka.

Przygotowania do studniówki zaczęłam od zakupu sukienki, ponieważ obawiałam się, że zajmie mi to trochę czasu.
Wbrew pozorom, wybór nie powinien być
trudny, bo w sklepach jest ich mnóstwo.
Ja jednak szukałam tej, w której będę się
dobrze czuła i która będzie idealnie pasować na ten bal, a czekałam na niego z
niecierpliwością. Na studniówce wszystkie sukienki były modne i eleganckie jed- Poloneza czas zacząć...
nakże nie dominowały czarne i do kostek, tylko te w różnych
kolorach, szerokim wachlarzu barw i długości do kolan.
Oczywiście nie obyło się bez trudności. Najwięcej wysiłku włożyłam w znalezienie odpowiednich butów, które pasowałyby do mojej niebieskiej sukienki. W butach można by
powiedzieć, że muszę się zakochać żeby je kupić. I po długich poszukiwaniach na kilka dni przed studniówką natrafiłam na takie, o jakich marzyłam i cały komplet miałam
gotowy. Z wyborem partnera, fryzurą i makijażem na szczęście nie miałam żadnych problemów.
Mile zaskoczyła mnie organizacja tej imprezy oraz nauczyciele, którzy świetnie bawili się wśród młodzieży, a polonez, który pomimo wielu obaw wyszedł bardzo ładnie z pewnością zapadnie w mojej pamięci. Najzabawniej wspominać będę niektóre tańce oraz zakończenie studniówki. Atmosfera była świetna, a orkiestra grała muzykę idealną do
naszych oczekiwań tanecznych.
W ten wieczór czułam się wyjątkowo, jak księżniczka. Z
resztą każda z nas nią była. Nie miałam do tej pory okazji
być na innych studniówkach, ale przyszłorocznym maturzystom, którzy będą mieli dylemat, czy wybrać się na tę imprezę, szczerze polecam! Swoją studniówkę ma się tylko raz, a
wspomnienia zostaną na długo. Była zdecydowanie jedną z
najlepszych imprez, na których dotychczas byłam.

Studniówka bez wątpienia ma
wymiar symboliczny. Symbolizuje zakończenie szkoły, zbliżającą się maturę oraz wejście w dorosłe życie.
Po zdaniu matury planuję kontynuować naukę i wybrać się na studia. Mam w planie dwa kierunki studiów kosmetologię lub pedagogikę.
Jeszcze nie skonkretyzowałam swojego wyboru, zapewne będzie on m.in.
zależał od wyników egzaminów maturalnych.
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Beata Krupa

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.
/Jan Kochanowski/
Bo coś w szaleństwach jest w młodości
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu
Co jest mądrzejsze od mądrości
I co rozumniejsze od rozumu.
/Leopold Staff/
Niech żyje Bal,
Bo to życie to jest bal nad bale…
/Agnieszka Osiecka/
Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady,
O przyszłym dniu niechaj próżne rady.
/Jan Kochanowski/
Serdeczny druhu przybywaj,
Wesela z nami zażywaj!
Skończymy o pianiu kura,
Później już tylko … Matura!!!
/…/

KOLOR POMIĘDZY
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Pory roku – jak¿e was nie kochaæ
Przyszła wiosna o poranku
niczym pani młoda
w sadzie na jej powitanie
zakwitła różowa jagoda
Wianek miała z niezapominajek kwiatów
suknię z mgiełki, prawie przeźroczystą
wraz z nią przyleciało mnóstwo ptaków
na kraj cały, na ziemię ojczystą

Pory roku – Zima

Więc posłuchaj jak skowronek śpiewa
zatrzymaj się chociaż na chwilę
popatrz jak sroka skacze, jak szumią drzewa
jak w powietrzu fruwają dwa białe motyle
Zza gór i lasów lato powoli się skrada
i z niebem błękitnym w najlepsze już gada
nareszcie na stałe u nas zagościło
zostań z nami dłużej – dawno cię nie było
Już jest w lesie, w parku i na łące
dzieci boso biegają zrywają kwiaty pachnące
chlebem już pachnie złociste zboże
kiedy ranne wstają zorze
Czas urlopów i wakacji
w swym plecaku niesie
a tam gdzieś za horyzontem z wolna
idzie nasza polska złota jesień
Kiedy już nadeszła, zrywa rumiane jabłuszka
które jej powpadały do brązowo-żółtego fartuszka
pełne kosze grzybów, owoców i warzyw nazbierała
jak troskliwa matka na zimę schowała
Kiedy odchodziła zapłakała deszczem
Ej kochani! W przyszłym roku wrócę do was jeszcze
na pożegnanie smutne liście pocieszała
i wczesnym rankiem w podróż się wybrała

Przysłowie nam mówi: w św. Marcina
w listopadzie zima już się rozpoczyna.
Ogrzane mieszkania nie przysporzą zimna,
Kiedy w nocy śpimy, to grzeje pierzyna.
Nie martwcie się mili, opuści nas zima
Przez kilka miesięcy każdy z nas wytrzyma.
Podejściu zimy czuć już będzie wiosną,
Skowronek zaśpiewa piękną pieśń radosną.

Spostrze¿enie
Często jestem w pięknych, drogich Bratkowicach
Spotykam kobietki o cudownych licach,
Przepięknie ubrane w gustowne sukienki
W błyszczące buciki na obcasach cienkich.
Uśmiechnięte buzie, wodzą dookoła
Swoimi oczami, zniewalając zgoła
I starszych już mężczyzn, także kawalerów
Wypinających pierś, niby do orderów.
O mój wielki Boże! Nie dla mnie zaloty,
Ustrzeż mnie od grzechu i wszelkiej psoty;
Niech na stare lata i bez urojenia
zostaną: tęsknota i piękne wspomnienia.

Wielkanoc

Miała ochotę jeszcze zostać ale zawróciła
bo uznała, że za długo z nami była
zdążyła coś powiedzieć w sekrecie
„zima idzie, będą śniegi i zamiecie”
No cóż. Przyszła zima ciemną nocą
niewiadomo skąd i po co
wszystkich jednak mile zaskoczyła
kiedy delikatnym, śnieżnobiałym puchem ziemię otuliła
Zachwycone dzieci lepią już bałwana
i śpiewają głośno „witaj zimo ukochana”
lecz nazajutrz wszystkim we znaki się dała
kiedy przez mróz coś ważnego powiedzieć nam chciała
Zmieniają się pory roku
lecz każda swój urok ma
wszystkie przychodzą co roku
lecz każda tylko trzy miesiące trwa
Genowefa Woźny

Radujmy się, radujmy – bo Zmartwychwstał Pan!
Skruszył bramy piekieł i zbawienie nam dał.
Gdy niegdyś byliśmy w grzechach uwikłani
Tak teraz jesteśmy wyrwani z otchłani.
Po swym Zmartwychwstaniu Uczniom się ukazał,
Ewangelię z mocą głosić Im nakazał.
Oddałem swe życie za ciebie – jestem twój,
Przeto ciągle wołaj „Pan mój i Bóg mój’’.
Przez naszego Stwórcę będziemy sądzeni,
Chrystus Zmartwychwstały wstawi się za nami.
Bo z Bogiem w wieczności chcemy wciąż przebywać
hosanna, hosanna będziemy Mu śpiewać.
Zdzisław Rzepka

Witraż, by nabrał blasku, potrzebuje światła
Kapłan jest tym, kto mimo upływającego czasu
nie przestaje promieniować młodością ducha,
jakby „zarażając” nią osoby, które spotyka na
swej drodze. Jego tajemnica tkwi „w pasji”, jaką
przeżywa w Chrystusie. Św. Paweł mówił: „Dla
mnie (...) żyć - to Chrystus” (Flp 1, 21).

(z Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do kapłanów
na Wielki Czwartek 2005 roku)

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto
Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na
dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia
Mojego.

(z Dzienniczka św. siostry Faustyny)

Witraże zamontowane w naszym kościele w roku 1996. Wykonał je krakowski artysta
Michał Kauczyński. Ufundowane przez róże ojców i matek oraz młodzież parafii Bratkowice.

W klimatach Świąt Bożego Narodzenia AD 2011
Wśród nocnej ciszy...
Rozpoczęła się Pasterka.

Pójdźmy wszyscy do stajenki

...pozwólmy światłu
działać w nas,
niech piękno
w nas zbuduje.
(z epilogu Jasełek)
Tak prezentowali się młodzi aktorzy z KSM

Dwie Natalie...
Spektakl reżyserował ks. Rafał Głowacki

... dwa anioły
Fot. K. Plizga

KOLOR POMIĘDZY
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Patronką muzyki kościelnej jest św. Cecylia, której
wspomnienie przypada 22 listopada, zaś niezwykłą
zachętę do śpiewu stanowi motto św. Augustyna:
„Qui bene cantat – bis orat”, co w tłumaczeniu brzmi:
„Kto dobrze śpiewa – podwójnie się modli”.

II MIÊDZYGMINY
PRZEGL¥D KOLÊD
I PASTORA£EK
W sobotnie popołudnie 21 stycznia 2012 r. odbył się kolejny Koncert Kolęd i Pastorałek. Tak jak w ubiegłym roku,
wykonawcy wystąpili na scenie Gminnego Centrum Kultury
w Trzcianie. Przegląd Kolęd i Pastorałek wpisał się na stałe w
kulturalny kalendarz gminy Świlcza. W tym roku był to już II

W GCK w Trzcianie.

Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Uroczystego
otwarcia i przywitania zaproszonych gości, widzów oraz chórzystów przybyłych na przegląd wraz z dyrygentami dokonał
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Adam Majka. Jako
pierwszy w przeglądzie wystąpił Chór „BENEDICTUS” z
Czudca działający przy Parafii św. Trójcy w
Czudcu, pod kierownictwem Szymona Steca.
Chór wykonał utwory: „Kołysanka Marii Panny”, „Cieszmy się”, „W żłobku na sianie”. Jako
drugi wszedł na scenę Męski Chór Parafialny z
Bratkowic pod kierownictwem Pawła Łąckiego – organisty z Pstrągowej. Chór wykonał utwory: „Gwiazda złota”, „Dlaczego dzisiaj”, „Pastuszkowie hej”. Męski Chór Parafialny powstał
pod koniec 1995 r. Jego założycielem był ówczesny wikariusz parafii ks. mgr Krzysztof Gac,
który zarazem pełnił funkcję dyrygenta chóru.
Po odejściu z parafii ks. Gaca obowiązki te
przejął i pełni do dzisiaj bratkowicki organista
pan Józef Pepera. Obecnie skład chóru stanowi 16 osób. Chór ubogaca śpiewem nie tylko
uroczystości kościelne, ale również patriotyczne. Od kilku
lat cyklicznie bierze udział w Koncercie Kolęd i Pastorałek
na terenie gminy i po za nią.
Jako trzeci zaprezentował się na scenie Chór „Kantylena” działający przy parafii Józefa Kalancjusza w Rzeszowie
pod kierownictwem Romana Olszowego. Chór wykonał utwory: „Święta noc”, „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Czas rado-
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ści”. Jako czwarty chór wystąpił Chór Mieszany „Cantus” z
Trzciany pod kierownictwem Bogdana Barlika. Chór wykonał utwory: „Mizerna Cicha”, „Bracia Patrzcie Jeno”, „Kołysanka Marii Panny”, „Cieszmy się”. Kolejnym z wykonawców była Kapela „Olsza” działającą w GCK w Trzcianie pod
kierownictwem Romana Olszowego. Kapela wykonała utwory: „Białe Boże Narodzenie”, „Już Pasterze”, „Pada Śnieg”.
Ostatnim wykonawcą w przeglądzie był Chór Mieszany „EMMANUEL” z Rzeszowa pod kierownictwem Romana Olszowego. Chór wykonał utwory: „Pasterzu”, „Wśród nocnej ciszy”, „Śpij Jezusie”. Na koniec wszystkie chóry zaśpiewały
wspólnie kolędy „Bracia Patrzcie Jeno” dyrygował Szymon
Stec i „Tryumfy Króla Niebieskiego” pod batutą Romana
Olszowego oraz wspólnie z zebranymi gośćmi „Bóg się rodzi”. Po zakończonym koncercie publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami a organizatorzy wręczyli im upominki i podziękowania za udział w koncercie.
Ostatnim punktem programu było spotkanie integracyjne
przy kawie, herbacie i cieście, które odbyło się w Gminnym
Centrum Kultury w Trzcianie.
Tydzień wcześniej 15 stycznia 2012 r. chór parafialny z Bratkowic wystąpił na koncercie kolęd
„Bóg się rodzi”, który odbył się w kościele parafialnym pw. św. Jozefa Robotnika w Pstrągowej.
Koncert rozpoczął chór „Benedictus” Parafii Św.
Trójcy i MB Łaskawej w Czudcu pod dyrekcją Szymona Steca, który wykonał kolędy: „Z Narodzenia Pana”, „Kołysanka Marii Panny”, „Oj, maluśki, maluśki”, „Dziecina mała”, „Cieszmy się i
pod niebiosy” i „Bracia patrzcie jeno”. Następnie
wystąpił Męski Chór Parafialny z parafii św.
Jana Chrzciciela w Bratkowicach pod dyrekcją
Pawła Łąckiego. Chór wykonał kolędy: „Gwiazdko, złota promienista”, „Dlaczego dzisiaj”, „Niechaj będzie głośno wszędzie” i „Pastuszkowie hej”.
Jako ostatni zaprezentował się Chór „Cantamus” z parafii
św. Józefa Robotnika w Pstrągowej pod dyrekcją Pawła Łąckiego. Chór wykonał kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, „Przystąpmy do szopy”, „W żłóbku na sianie”, „Dzisiaj w Betlejem”,

W kościele parafialnym w Pstrągowej.

„Zaśnij Dziecino” i „Przybieżeli do Betlejem”. Wspomnę, że
od roku 2011 chór „Cantamus” wspierają czterej panowie z
Chóru Męskiego z Bratkowic. W finale wszystkie trzy połączone chóry wykonały kolędy: „Tryumfy”, „Dzieciątko się
narodziło” i hymn bożonarodzeniowy „Adeste Fideles”. Zapraszamy za rok.
Uczestnik koncertu Andrzej Bednarz
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Toczy siê ¿ycie
Czy na pewno 2012?
Po zimie ruszyły prace przy budowie autostrady. Są odcinki, gdzie została położona już nawierzchnia asfaltowa i
montowane są ekrany dźwiękochłonne. Niestety przed wykonawcami jeszcze sporo pracy, a terminy oddania jej na Euro
nie zostaną dotrzymane.

Pierwszy zniecierpliwiony podróżny.
W Sitkówce.

Bêdzie bezpieczniej!
Uwaga kierowcy!
Wreszcie coś się dzieje. Intensywnie ruszyły prace przy
budowie nowych odcinków chodników w Bratkowicach. Roboty wykonywane są na Czekaju i w Sitkówce. Mamy nadzieję, że poprawek nie będzie...

Na Czekaju.

Po zimie wyłonił się nieciekawy obraz naszych dróg. Dziury, wyboje, przełomy, pęknięcia to nieodłączny element każdej z nich. W większości zostały zniszczone przez samochody wożące kruszywo na autostradę. Najgorzej jest na drodze
powiatowej Trzciana – Kupno i na Czekaju od sośniny w kierunku Czarnej Sędziszowskiej. Kierowcy zwłaszcza na tych
odcinkach muszą zachować szczególną ostrożność, aby nie
uszkodzić pojazdu.

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 23/2012
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Kramarka

W saloniku fryzjerskim

W niedzielę 4 marca udającym się do naszego kościoła
parafialnego w godzinach porannych na parkingu przed kościołem, ukazał się widok nowoczesnej kramarki. Samochód
osobowy a przed nim stół z różnymi artykułami: cukierkami,
ciastkami, sercami z piernika, zabawkami, pistoletami pukawkami oraz innymi. Pan Kramarz ze względu na panujące
z rana zimno chronił się w samochodzie i wychodził z niego,
gdy pojawiali się kupujący.
I tu w tym miejscu przychodzi refleksja. Powrót wspomnień sprzed wielu lat, gdy co niedziela pod starą dzwonnicą
Pani Kramarka witała przychodzących do kościoła. Na zwykłym stole wykładała to, co przyniosła ze sobą w tobołku na
plecach z Głogowa Młp. Była stałym elementem folkloru
dawnych Bratkowic z lat 60-tych i 70-tych.

Po mroźnej zimie odłożyliśmy czapki na półki. Czas uwolnić fryzury. W saloniku fryzjerskim u pani Justyny większy
ruch na wiosnę! Ścinanie, malowanie, układanie, pasemka i
takie tam...

Leœna Droga Krzy¿owa
Pomimo zimowej pory, warto było wybrać się na przechadzkę do naszego lasu, by na chwilę przystanąc w zadumie
przy stacjach Drogi Krzyżowej autorstwa Władysława Kwoczyńskiego, które dzięki trudowi druhów z naszej OSP zyskały nowe oblicze.

Opuszczony dom na Czekaju
Czy opuszczony?... Kiedyś wypełniony słowami, żyjący
życiem ludzi, którzy w nim przebywali. Dziś milczący. Jest w
tej ciszy coś wymownego, coś interesującego...
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C

o roku Biblioteka Publiczna w
Bratkowicach na zimowy okres
dla swoich czytelników przygotowuje ciekawe pozycje wydawnicze,
które wypełnią długie wieczory. Jednocześnie dla młodszych czytelników staramy się przygotowywać na ten czas ciekawą ofertę, która ich zachęci, mimo
zimowej aury do aktywnego spędzania
czasu. W grudniu ubiegłego roku odbyło się spotkanie autorskie, które pozostawiło bardzo miłe wspomnienia, ale
jednocześnie niedosyt. Dlatego też w
styczniu zaprosiliśmy Pana Wiesława
Drabika ponownie do nas, tym razem
na spotkanie z dziećmi z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach z gr. V i gr. VI
wraz z opiekunami Lucyną Trzeciak i
Iwoną Oleś. Młodzi czytelnicy zapoznali się z twórczością autora. Spotkanie
miało charakter literackiej zabawy słowem, dzieci brały udział w konkursach
językowych prowadzonych przez pisarza
i mimo młodego wieku aktywnie uczestniczyły w tworzeniu rymowanek, wyśmienicie się przy tym bawiąc. Wizytę tą
ufundował Pan Jan Trzyna, za co serdecznie dziękujemy. Zima to dla naszych
młodych czytelników również czas ferii
i odpoczynku od szkolnego zgiełku, w
tym roku biblioteka przeprowadziła szereg zajęć dla czytelników w ramach akcji
„Ferie w Bibliotece”. Na każdy dzień
przygotowany był dla uczestników inny
scenariusz zajęć, w jednym dniu było to
malowanie na szkle, w drugim turniej
gier planszowych, w trzecim projekcja
filmu, w czwartym wykonywaliśmy walentynki na zbliżający się Dzień Zakochanych oraz kwiaty z bibuły.
Największą atrakcją było ognisko połączone z pieczeniem kiełbaski oraz zabawa na śniegu. Do zajęć tych włączyły
się i zaangażowały Pani Lucyna Trzeciak oraz Bernadetta Król, które animowały wspólne zabawy jak też pomagały dzieciom w wykonywaniu trudniejszych zadań za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również Panu Krzysztofowi Ciszewskiemu za ufundowanie
słodyczy dla uczestników zajęć. Frekwencja co nas bardzo cieszy dopisała,
uczestniczyły w nich zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Celem działań Biblioteki było zagospodarowanie w ciekawy
sposób czasu wolnego dzieciom, a także dostarczenie im miłych wrażeń z
uczestnictwa w imprezach bibliotecznych. Mamy nadzieję, że czas miło spędzony w bibliotece zachęci ich do dalszych odwiedzin.
Lidia Bułatek

Aktywne
spêdzanie czasu

Dzień gier planszowych.

Spotkanie przedszkolaków z Panem Wiesławem Drabikiem.

Wspólne ognisko.
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Propozycje nowoœci wydawniczych z naszej
biblioteki, które warto przeczytaæ:
Gra anio³a – Carlos Riuz Zafon
W mrocznej, niebezpiecznej i niespokojnej Barcelonie lat
dwudziestych, młody pisarz, żyjący obsesyjną i niemożliwą miłością, otrzymuje od tajemniczego
wydawcy ofertę napisania książki, jakiej jeszcze nie było, w zamian za fortunę i, być może coś
więcej...
Z niezwykłą precyzją powieściopisarską i w charakterystycznym dlań, oszałamiającym
stylu, autor przenosi nas do Barcelony Cmentarzyska Zapomnianych Książek, by obdarować nas niezwykłą intrygą, romansem i tragedią poprzez labirynt tajemnic, gdzie czar książek, namiętności i przyjaźni splatają się w mistrzowskiej opowieści.

Stokrotki w œniegu – Richard Paul Evans
Czy można dostać drugą
szansę i rozpocząć wszystko od
nowa? James Kier zginął w wypadku. Tak przynajmniej wszystkim się wydawało. On sam dowiedział się o własnej śmierci z
gazet. Pomyłkę szybko wyjaśniono, ale błąd popełniony przez
dziennikarza ucieszył wszystkich
znajomych Jamesa. Nic dziwnego. Nie był kandydatem na najlepszego przyjaciela. Bezwzględny szef. Rekin biznesu wyznający zasadę – po trupach do celu.
Mąż, który zostawia umierającą żonę. Ojciec znienawidzony
przez syna.
Czy można zacząć wszystko od nowa? Wynagrodzić popełnione krzywdy? Przebaczyć innym i sobie? Stokrotki w
śniegu to piękna, wzruszająca opowieść o sile miłości i nadziei. O tym, że najważniejsza w życiu jest rodzina. Że tylko
kochając i będąc kochanym, można odnaleźć własną drogę w
życiu.

berg i w poszukiwaniu swojego
miejsca na ziemi trafiają do bujnie rozwijającego się Krakowa.
Wkrótce okaże się, że Stuhrowie
nie tylko na dłużej pozostaną w
królewskim mieście, ale i zaczną
współtworzyć jego historię.
Oskar Stuhr, nazywany dziadkiem, brat prawdziwego dziadka
Leopolda juniora, przez wiele lat
był prezesem klubu sportowego
Korona, działającego w Podgórzu. Był też pierwszą artystyczną
duszą w rodzinie. To właśnie z
nim mały Jurek bawił się w „pogrzeb”, co z pewnością ukształtowało poczucie humoru przyszłego aktora. Poznajemy także babcię Masię, śpiewaczkę, która jako pierwsza przedstawicielka rodu występowała na deskach Starego Teatru. Jerzy
Stuhr barwnym i żywym językiem opowiada o swych przodkach i o trudnościach, które musiała pokonać.
Lidia Bułatek

Odnowiony krzy¿
Pierwszy krzyż w tym miejscu został postawiony w 1935
roku przez ówczesnego leśniczego śp. Józefa Płatka. Niestety w 1945 r. krzyż zniszczyli sowieci. Kolejny został
wzniesiony w 1948 roku przez mieszkańców Dąbrów.
Zniszczony warunkami atmosferycznymi, po przeszło 60
latach doczekał się kolej wymiany. Z inicjatywą wyszła
część mieszkańców Dąbrów. Drzewo dębowe nieodpłatnie przekazał pan Jarosław Marek leśniczy z Dąbrów.
Zostało ono przetarte również nieodpłatnie w tartaku na
Dąbrach. W listopadzie 2011 roku trwały prace przy ustawieniu nowego krzyża (oczyszczenie terenu, wykonanie
fundamentów i metalowych okuć, wykonanie krzyża, malowanie). Wcześniejsze krzyże zwrócone były w kierunku
południowym. Obecny postawiony jest w kierunku wschodnim, naprzeciwko drogi dojazdowej. Na krzyżu umieszczony jest wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. Wkrótce, po wykonaniu wokół niego metalowego płotka, zostanie on poświęcony. Otoczony czterema ponad sześćdziesięcioletnimi dębami wpisuje się na nowo w piękno bratkowickiej ziemi.
Dariusz Jamuła

Stuhrowie Historie rodzinne – Jerzy Stuhr
„Stuhrowie. Historie rodzinne” to książka, dzięki której
czytelnik po raz pierwszy odwiedzi prywatny świat znanej
krakowskiej rodziny. Wybitny aktor Jerzy Stuhr rozpoczyna
swą opowieść w roku 1879, kiedy to jego pradziadkowie –
Leopold i Anna Stuhrowie opuszczają rodzinny Schratten-

Sprostowanie:
Laureatami konkursu „Dziedzictwo kulturowe Gminy
Świlcza” zostali Dominik Machowski (miejsce III) oraz Paulina Bartnik (miejsce I), są oni uczniami Zespołu Szkół w
Rudnej Wielkiej, za błędną informację w 22 numerze Ziemi
Bratkowickiej przepraszamy.
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Prace melioracyjne
w Bratkowicach w 2012 roku
W roku bieżącym, podobnie jak w
latach poprzednich prowadzone były
roboty na potokach i rowach melioracyjnych przepływających przez teren
naszej miejscowości. Ich udrożnienie
wpłynie korzystnie na swobodny prze-

zobaczyć pracowników z kosami, łopatami i gracami. W zasadzie wykonują oni
roboty kosmetyczne przy sprzęcie mechanicznym. No może jeszcze przy usuwaniu awarii na sieci drenarskiej (zamulone i zatkane dreny). Pewne zakłóce-

pływ wody, który ma zasadnicze znaczenie w okresach ulewnych deszczów.
Ostatnie lata pokazały, że niedrożności
rowów melioracyjnych i zatkanych przepustów były przyczyną lokalnych podtopień zabudowań gospodarskich, jak
również gruntów rolnych. Trzeba zaznaczyć, że takich przypadków jest w Bratkowicach niewiele. Wyjątkiem był rok
2010, gdzie dwukrotnie w okresie wiosenno-letnim wystąpiły ulewne deszcze
powodując zagrożenie powodziowe.
Wynika to z faktu, że istniejące urządzenia melioracyjne (potoki i rowy melioracyjne) przebiegają poza obszarami zabudowanymi. Potok Bratkowski zwany
również potocznie rzeką Czarna 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 na Czekaju są corocznie oczyszczane. Przepusty są odmulane i drożne. W zasadzie większość
robót na rowach wykonuje się mechanicznie przy pomocy koparek. Wykonuje się odmulanie dna oraz przycięcie
nawisów skarp, które zawężają przekrój
koryta rowów. Coraz rzadziej można

nie tego stanu spowodowały roboty prowadzone przy Autostradzie A-4. Spowodowały one przerwania istniejących sieci drenarskich oraz zamulenia rowów
melioracyjnych. Najbardziej dotkliwie
odczuli to mieszkańcy Klepaka, gdzie
wody spływające z autostrady do rowu

B-7.1 podtopiły grunty rolne powodując obniżenie plonów rolnych i uprawę
gruntów. Pocieszeniem jest to, że zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę po zakończeniu robót Inwestor Generalna Dyrekcja Autostrad i Dróg Krajowych, przywróci na własny koszt ich
prawidłowe działanie. Dotyczy to naprawy sieci drenarskich i odbudowy rowów
melioracyjnych.
Corocznie, Gminna Spółka Wodna
w Świlczy na zebraniach sprawozdawczych, z udziałem delegatów poszczególnych miejscowości gminy, dokonuje
podsumowania swojej działalności. W
roku bieżącym Walne Zebranie GSW
w Świlczy odbyło się 26 stycznia. Wzięli w nim udział delegaci z Bratkowic.
Odnotować należy, że Przewodniczącym Zarządu GSW w Świlczy jest Bolesław Ziemba z Bratkowic, a przewodniczącym komisji rewizyjnej jest Zuzanna Zagrodnik.
Z przedłożonego poniżej zestawienia wynika, że na terenie Bratkowic w
2011 roku wykonano konserwację rowów melioracyjnych w poszczególnych
częściach wsi z rodzajem wykonanych
robót:
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Mapa poglądowa miejscowości Bratkowice z urządzeniami melioracyjnymi

Reasumując działalność Spółki Wodnej Bratkowice przedstawia się następująco:
1. Rowy ogółem ujęte w Spółce Wodnej: 40 km, 466 mb
2. Konserwacją w 2011 roku objęto 13
km, 520 mb rowów, co stanowi 33%
wszystkich rowów na terenie Bratkowic
3. Oczyszczenie rurociągów drenarskich 2230 mb
4. Ogółem dochody w 2011 roku –
60197,00 zł, w tym:
Składki członków – 47094,00 zł
Dotacja zadaniowa z Urzędu Marszałkowskiego – 11003,00 zł
Dotacja zadaniowa z Urzędu Wojewódzkiego – 2100,00 zł
5. Składki planowane były w wysokości
– 56772,39 zł
6. Składki zebrane – 47094,00 zł
7. Ściągalność składek wyniosła 83%
składek planowanych.
8. W 2011 roku wysokość składek wynosiła: 35 zł z ha dla dużych działek pow.
0,5 ha, 19 zł dla małych działek. Wysokość składek obowiązuje na terenie całej gminy.
W 2012 roku obowiązują nowe
składki płatności uchwalone przez delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Świl-

czy i wynoszą: 37,0 zł z ha od dużych
działek, 20 zł od działek małych.
Przewodniczącym Spółki Wodnej w
Bratkowicach jest Bolesław Ziemba z Piasków. Kierownikiem robót na Bratkowicach jest Witold Kozubal z Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Trzebownisku. Należy stwierdzić, że powyższe roboty wykonywane są fachowo i dobrze.
W uzupełnieniu innych robót należy wspomnieć konserwację potoku Bratkowskiego na długości 4,6km (na odcinku od Skworczy do zalewu) oraz odbudowę potoku w centrum wsi na długości ok. 740mb. Wykonano nowe
umocnienie faszynowe skarp potoku
oraz umocniono narzutem kamiennym
w siatce skarpy i dno poniżej mostu.
Przygotowano również nasz zalew
do rekreacji poprzez wykoszenie skarp
zbiornika i doprowadzalnika wody z
potoku do zalewu. Wykonano również
remont zniszczonych barierek metalowych w rejonie urządzenia piętrzącego
w zaporze czołowej zbiornika. Powyższe roboty zostały wykonane na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Meliora-

cji 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 (samochody,
motory) wjeżdżają na skarpy zapory powodując 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.
Nasz zalew wymaga modernizacji i
powiększenia. Póki co brak jest chętnych na gospodarowanie i jego utrzymanie. Szkoda, bo w pierwszych latach
funkcjonowania był wizytówką Bratkowic. Wypoczywało tu w sezonie letnim
bardzo dużo osób, szczególnie w weekendy. Miejmy nadzieje, że może doczekamy się jego rozbudowy i polepszenia
infrastruktury służącej wypoczywającym.
Tadeusz Pięta
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Komitet
Cmentarza
w Bratkowicach
Zgodnie z informacjami przekazanymi w 22 nr naszego kwartalnika informujemy, że komitet raz w miesiącu
odbywa swoje spotkania w celu podejmowania działań dla prawidłowego
funkcjonowania naszego cmentarza parafialnego. W miesiącu lutym br. zakupiono urządzenia gazowe do ogrzewania kaplicy cmentarnej w okresie zimowym. Uczestniczący w pogrzebach mogli już odczuć ich działanie.

Został opracowany regulamin cmentarza parafialnego, który reguluje wszelkie sprawy dotyczące jego funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwowego i kanonicznego. Dotyczy również obowiązków osób
najbardziej zaangażowanych w jego funkcjonowanie, m.in. gospodarza, grabarza,
firm budowlanych. W załączniku do tego
regulaminu ustalono również wysokości ofiar za wszystkie czynności, które
będą wykonywane na cmentarzu.
Zgodnie z obowiązującym prawem
regulamin Cmentarza został zatwierdzony przez Radę Parafialną w dniu 4
marca 2012 roku i będzie obowiązywał
od dnia jego ogłoszenia.
Z nastaniem sprzyjających warun-

ków atmosferycznych zostaną podjęte
działania w celu wykonania wielu robót
na cmentarzu m.in. remont płytek w
kaplicy cmentarnej, uzupełnienie wyposażenia w kaplicy, nagłośnienia.
Ważnym zadaniem będzie również
rozpoczęcie inwentaryzacji grobów. W
tym celu zostanie zakupiony odpowiedni program, dzięki któremu będzie można znaleźć na stronie internetowej informacje dotyczące danego grobu. Jest
to praca czasochłonna, ale może uda się
to zrealizować do końca 2012 roku.
Informacje o postępie robót będą
przekazywane w ramach ogłoszeń parafialnych.
Przewodniczący Komitetu Cmentarza
Tadeusz Pięta

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
Cmentarz jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy
i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.
1. Właścicielem Cmentarza jest Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach.
2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz parafii P.W.
Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach
a) Jednostką pomocniczą w administrowaniu cmentarza jest
Komitet Cmentarny.
3. Należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza na
wszelkie prace prowadzone na cmentarzu np.:
• pogrzeb
• ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu
• budowę nowego pomnika
• remont pomnika, wymianę płyty, tablicy
• budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozebrane
• sadzenie drzewek i wycinanie już istniejących
4. W celu utrzymania cmentarza pobierane są ofiary. Ofiary dotyczą:
• rezerwacji miejsca pochówku do 20 lat w nowej części
cmentarza przy zachowaniu ciągu chowania zmarłych
• pochówku
• zezwolenia na wykonanie pomnika
• wjazdu na teren cmentarza w celu wykonywania robót
budowlanych oraz korzystania z mediów (woda, prąd itp.)
• używania kaplicy
• ofiary rocznej na utrzymanie cmentarza
Wysokość ofiar za korzystanie z cmentarza została ustalona i przyjęta przez Radę Parafialną w dniu 04.03.2012 r. i
jest dostępna w Kancelarii Parafialnej i u Skarbnika Komitetu Cmentarnego.
5. Wykonanie grobów ziemnych i murowanych należy uzgadniać z Administracją Cmentarza w celu ustalenia:
• wymiarów grobu.
• usytuowania ich w stosunku do grobów sąsiednich z uzyskaniem zgody właścicieli już istniejących grobów zgodnie z
obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa.

6. Obowiązujące wymiary grobów na nowym cmentarzu:
a) ziemne
• jednoosobowe – długość 200 cm, szerokość 80cm
b) pomniki
• jednoosobowe – długość 220 cm, szerokość 130 cm
• rodzinne – długość 220 cm, szerokość 240 cm
7. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do
zmroku.
8. Prace budowlane i remontowe wolno prowadzić w dni
powszednie w godz. od 700 do 1600 lub i w innych godzinach
uzgodnionych z Administracją Cmentarza.
9. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieść z cmentarza we własnym zakresie.
10. Wieńce, zwiędłe kwiaty, trawę znicze i inne przedmioty
składamy w miejscach do tego wyznaczonych (śmietnik, kontenery). Obowiązuje segregacja śmieci.
11. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu i w jego sąsiedztwie
odpowiada rodzina zmarłego.
12. Na cmentarzu zabrania się:
• zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
• pozostawiania dzieci do lat siedmiu bez opieki
• wjazdu pojazdami mechanicznymi lub konnymi bez zgody Administratora cmentarza
• zanieczyszczania cmentarza
• prowadzenia działalności handlowej i innych czynności
naruszających powagę tego miejsca
• wprowadzania zwierząt
• picia alkoholu i palenia papierosów
13. Parafia nie odpowiada za szkody na grobach powstałe
na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktu wandalizmu
oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
14. W przypadku naruszenia regulaminu Administrator
Cmentarza ma prawo do występowania do odpowiednich
organów o nałożenia sankcji prawnych i administracyjnych.
15. Powyższy regulamin wchodzi w życie w dniem ogłoszenia.
Proboszcz Parafii Bratkowice
Józef Książek
Bratkowice, dnia 4.03.2012 r.

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 23/2012

47

Apel o rozsądek!
Podczas lekkomyślnego wypalania
traw powstaje wiele niebezpiecznych zjawisk:
– powiewy wiatru powodują bardzo
szybkie rozprzestrzenianie się pożaru,
który bardzo często przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze
oraz lasy. Niejednokrotnie w takich po-

żarach ludzie tracą dobytek całego życia.
Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
– od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu
metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilkunastu dni) i wyjątkowo trudne do ugaszenia,
– powstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie groźne dla
osób przebywających w bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi

na możliwość zaczadzenia, a ponadto
powoduje zmniejszenie widoczności na
drogach co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych,
– pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują jednostki PSP i OSP, które w tym

czasie mogą być niezbędne w innym
miejscu dla ratowania życia i mienia
ludzkiego np. wypadek drogowy, gdzie
pomoc musi być natychmiastowa – koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze,
amortyzacja sprzętu itp.), które ponosi
całe społeczeństwo są znaczne. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do
miejsc występowania pożarów nieużytków jest zazwyczaj utrudniony, bardzo
często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaśniczych co dodatkowo te koszty
zwiększa.

Na zdjęciach pożar traw na Czekaju, 17 marca br.

Pamiętajmy!
Wypalanie pozostałości roślinnych
na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach,
torfowiskach, nieużytkach jest zabronione. W stosunku do osób naruszających
te zasady mogą być stosowane sankcje
karne określone w Kodeksie Wykroczeń
(mandat w wysokości do 5000 zł) oraz
w Kodeksie Karnym, do pozbawienia
wolności włącznie.
Zanim podpalisz, zastanów się czy
przez swą bezmyślność nie narazisz
mienia lub życia swojego i innych.
Prezes OSP Bratkowice
Mieczysław Leja
Od Redakcji:
Podczas redagowania naszego kwartalnika, akurat przy zamieszczaniu powyższego apelu, usłyszeliśmy dźwięk
alarmowej syreny, która kolejny raz wzywała druhów z naszej jednostki do gaszenia płonących łąk. Oto jak relacjonował
zdarzenia tamtego sobotniego popołudnia, 17.03.br. serwis Bratkowice.info:
Pięć zastępów straży pożarnej gasi
potężny pożar traw na Czekaju. Pożar
rozprzestrzenia się gwałtownie, blisko
zabudowań. Palą się także drzewa. Akcje utrudnia silny wiatr. Na miejscu jest
też dyżurny oficer z Państwowej Straży
Pożarnej w Rzeszowie. Wcześniej bratkowicka OSP gasiła pożar łąk w Klepaku. W ciągu tygodnia interweniowała już
kilkanaście razy.
Aktualizacja z godz. 15:00 – na miejscu
jest też jednostka z OSP z Dąbrowej.
Aktualizacja z godz. 15:15 – na miejscu
jest karetka, kobieta podtruła się dymem,
trafiła na badania do jednego z rzeszowskich szpitali.
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Rozmowa z Grzegorzem Sitkiem
nowym trenerem „LKS Bratek Bratkowice”

Informacja sołtysa za okres od
1 stycznia do 15 marca br.
– obecnie trwają prace przy budowie
chodnika na Czekaju. Rozpoczęto je
od strony Czarnej Sędziszowskiej w
kierunku wschodnim,
– trwają również prace przy budowie
chodnika w Sitkówce, od skrzyżowania z drogą na Piaski w kierunku
wschodnim do stacji benzynowej,
– w marcu firma Budimex wykonała
doraźne łatanie dziur na drodze powiatowej Trzciana – Kupno. Umyto
także ogrodzenia posesji sąsiadujących z tą drogą,
– na bieżąco remontowane są biało-czerwone słupki ogrodzenia przy skrzyżowaniu koło kościoła, które ulęgają
niszczeniu w skutek nasilonego ruchu
pojazdów,
– w marcu przeprowadzono sprzątanie
przydrożnych rowów na terenie całych Bratkowic,
– 1 marca mieszkańcy Bratkowic
uczestniczyli w gminnych obchodach
„Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Wspólnie z Radą Sołecką
składam wszystkim
mieszkańcom Bratkowic
najserdeczniejsze świąteczne
życzenia.
Niech radość Wielkanocy
napełni wasze serca nadzieją
i obfitością łask od
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wesołego Alleluja!
Sołtys Ryszard Franczyk

Panie trenerze proszę o
bliższe przedstawienie się
czytelnikom naszej gazety.
Jestem trenerem II klasy
AWF Warszawa. Jako zawodnik grałem w Zelmerze
Rzeszów, Głogowii Głogów,
Jedności Niechobrz, AZS
Biała Podlaska. Byłem trenerem w Junaku Słocina,
Hermanie Hermanowa,
szkoliłem też juniorów Resowii i Młodzieżową Kadrę
Podkarpacia.
Trenuje pan drużynę „Bratka” od kilku tygodni, jak
pan ocenia zespół?
Poznaję dopiero drużynę
i zawodników, niemniej jednak mogę powiedzieć, że jest
to zespół dobrze grający
technicznie, gorzej z dyscypliną taktyczną. Bardziej
szczegółowa ocena przyjdzie pod koniec rundy. Chciałbym aby „Bratek”
grał skutecznie, przyjemnie dla oka i
żeby na mecze przychodziło dużo kibiców, a „Bratka” bała się każda drużyna, z którą przyjdzie nam grać.
Jak przedstawia się obecnie kadra
„Bratka”?
Kadra „Bratka” prawie się nie
zmieniła w porównaniu z rundą jesienną. Do drużyny przybyło trzech
juniorów. Wrócili do treningów:
Łukasz Wojton i Mariusz Dziedzic.
Staram się skonsolidować drużynę, aby
„Bratek” był dobrze grającym i rozumiejącym się zespołem.
Jak podoba się panu nowy, zmodernizowany stadion?
Obiekt bardzo fajny, kameralny,
robi wrażenie zwłaszcza nowa trybuna i tartanowa bieżnia.
Zawodnicy i kibice cieszą się z nowego stadionu, brakuje tylko awansu do
wyższej ligi.
Na pewno w każdym meczu będziemy grać o zwycięstwo, co z tego wyniknie to się okaże. Piłka nożna jest
dyscypliną nieprzewidywalną i trudno
jest coś wcześniej obiecywać. Chciałbym zbudować taki zespół, aby w przy-

szłym sezonie powalczył o upragniony awans.
Co według pana należy zrobić, aby talenty piłkarskie, których w tak dużej
miejscowości jak Bratkowice nie brakuje, nie zostały zmarnowane?
Jeśli chodzi o młodzież, uważam,
że należy jej już w podstawówce i gimnazjum stworzyć odpowiednie warunki do uprawiania tej dyscypliny. Należałoby utworzyć klasę o profilu piłkarskim, aby młodzież odpowiednio zachęcona przez wychowawców i trenerów mogła rozwijać swój talent. W
Bratkowicach powinny być co najmniej trzy drużyny młodzieżowe, na
których to bazować powinna drużyna
seniorów. Każda drużyna grająca w
niższej klasie powinna być tworzona z
własnych wychowanków.
Czy na koniec naszej rozmowy chciałby pan coś dodać?
Chciałbym, aby zawodnicy „Bratka” swoją dobrą i skuteczną grą zachęcali mieszkańców Bratkowic do licznego przychodzenia na ich mecze i
sportowym dopingiem pomagali piłkarzom, a sukcesy przyjdą jak nie w tej
to w przyszłej rundzie.
Rozmawiał Tadeusz Bednarz
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Informacja
W dniu 20 grudnia 2011 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie dofinansowania
w ramach działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pt. „Budowa targowiska w Bratkowicach”.
Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców z terenu gminy Świlcza poprzez budowę targowiska w
Bratkowicach. Operacja ta obejmuje elementy infrastruktury technicznej, warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy,
co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Zakres wniosku jaki został złożony do dofinansowania obejmuje budowę targowiska w Bratkowicach, utwardzonego, oświetlonego, przyłączonego do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Targowisko będzie zadaszone i podzielone na sekcje. Zostaną wyznaczone na nim miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne. Na
terenie targowiska wybudowany będzie budynek sanitarno-gospodarczy.
Andrzej Bednarz

PRZEPISY
KULINARNE
Smako³yki
na Wielkanoc,
koniecznie
z koszyczkiem
Kiedy zbliża się Wielka Sobota,
czas wyjąć z szafy piękną, śnieżnobiałą
serwetę, wyłożyć w koszyku i przygotować tak zwaną święconkę. Cóż warte byłyby Święta Wielkanocne, gdyby
pokarmy nie były poświęcone. I kiedy
Wielka Sobota już nadejdzie przez
większość dnia odbywa się święcenie
pokarmów. Zawartość koszyczka do
święcenia była i jest odmienna w różnych rejonach kraju. Najczęściej
umieszcza się: chleb, szynkę, jaja, wianek kiełbasy, garnuszek masła, sól,
chrzan, pieprz i ocet. Wkłada się także zajączka i baranka. Każda z tych potraw miała swoje znaczenie symboliczne. Baranek wielkanocny symbolizuje
Chrystusa i Jego zwycięstwo. Szynka
symbolizowała baranka, kiełbasa – powrozy, którymi był spętany, ocet i
pieprz – napój, jakim Go napojono,

pieczywo chleb, jaki Jezus rozdał Apostołom w trakcie Ostatniej Wieczerzy.
Najważniejszą rolę odgrywało wielkanocne jajko. Jajko uważano za symbol zmartwychwstania, ukrytego w zarodku, nieustannie odradzającego się
życia w przyrodzie, tajemniczej siły
istnienia. W symbolice chrześcijańskiej zostało skojarzone ze świętem
Zmartwychwstania Chrystusa. W staropolskich wierzeniach było lekarstwem na chorobę, urok, chroniło
przed pożarem, pomagało zdobyć
upragnionego chłopaka lub dziewczynę oraz zapewniało urodzaj i pomyślność. Na wsi panował zwyczaj obdarowywania się pisankami. Jeżeli chłopakowi spodobała się któraś z panien,
oznajmiał jej o tym dając pisankę. Jeżeli dziewczyna przyjęła i oddała mu
swoją, oznaczało to odwzajemnienie
uczuć.
Dzieląc się z Państwem spisanymi
smakołykami, życzę zdrowych radosnych i smacznych Świąt Wielkanocnych.
Bożena Pięta

Bia³y barszcz
chrzanowy

Składniki
- duża cebula
- 30 dag białej kiełbasy
- 10 dag wędzonego boczku
- 3 ząbki czosnku
- 2 listki laurowe
- po kilka ziaren ziela angielskiego i
pieprzu
- sól
- pieprz
- 2 żółtka
- 2–3 łyżki mąki
- śmietana 18%
- 5–6 łyżek chrzanu ze słoika
Etapy przygotowania
Pokrojoną cebulę, kiełbasę, boczek,
czosnek, liście laurowe, ziele i pieprz
zalać 2 l zimnej wody. Posolić, gotować
na małym ogniu, aż boczek będzie miękki (kiełbasę wyjąć po 15 minutach od
zagotowania).
Kiełbasę i boczek pokroić na kawałki, włożyć z powrotem do zupy.
Żółtka utrzeć z mąką i ok. 3/4 szklanki śmietany, wymieszać z kilkoma łyżkami gorącego wywaru. Połączyć z
resztą wywaru. Doprawić chrzanem
oraz solą i pieprzem do smaku, już nie
gotować.
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Roladki w galarecie

Etapy przygotowania
Jajka przekrawamy na pół i delikatnie wyciągamy z nich żółtka. Mieszamy
je z tuńczykiem, połową szczypiorku,
majonezem, musztardą i sokiem z cytryny. Napełniamy białka i posypujemy
resztą szczypiorku. Smacznego.

Sa³atka basieñkowa
Składniki
- 3 plastry schabu
- 3 kolorowe papryki
- 15 dag żółtego sera
- natka pietruszki wg uznania
- 4 jajka
- 1 litr bulionu
- żelatyna
- sól, pieprz do smaku
- olej do smażenia
Idealne na święta i inne okazje
Etapy przygotowania
Żelatynę rozpuścić w bulionie według przepisu na opakowaniu. Odstawić
do stężenia. Plastry schabu spryskać
wodą, rozbić dość cienko, oprószyć solą
i pieprzem. Pietruszkę umyć, drobno
posiekać, posypać na plastry schabu.
Zwijać roladę wkładając słupki kolorowych papryk i słupki pokrojonego
uprzednio sera. Przygotowane roladki
smażyć na oleju na wolnym ogniu często obracając, roladki wystudzić. Pokroić na kawałki o grubości 1, 5 cm. Układać je na półmisku. Jajka ugotować, wystudzić, obrać, przekroić na połowy, ułożyć z roladami, zalać tężejącą galaretką.

Składniki
- puszka fasoli czerwonej
- puszka ananasa
- 25 dag ostrego/twardego sera żółtego
- majonez Hellmann‘s
- sól
- pieprz
Zawsze smakuje!
Etapy przygotowania
Fasolkę odcedzamy z zalewy i przemywamy wodą. Ananasa kroimy na kawałki, ser żółty w 1 cm kosteczkę. Składniki mieszamy razem z majonezem i
doprawiamy.

Sa³atka wiosenna
Jajka z cytrynowym
tuñczykiem
Składniki
- 6 ugotowanych jajek
- puszka tuńczyka
- sok z połowy cytryny
- pęczek szczypiorku
- 2 łyżki majonezu
- łyżka musztardy
Jajka z tuńczykiem to cudowne połączenie a dodając sok z cytryny otrzymujemy miłą odmianę tego dania

Składniki
- 5 jajek,
- 15 dag gotowanej szynki,

-

pęczek rzodkiewki,
świeży ogórek.
Sos:
- szklanka jogurtu,
- 2 łyżki majonezu,
- 3 łyżki posiekanej rzeżuchy (może
być pietruszka, koperek),
- łyżeczka musztardy.
- pół łyżeczki ostrej papryki,
- cukier, sól
Pyszna lekka sałatka z wiosennych nowalijek.
Etapy przygotowania
Jajka ugotować na twardo, obrać i
pokroić na cząstki. Szynkę pokroić – w
paski, rzodkiewkę – w plasterki, a ogórek – w półplasterki. Jajka, szynkę, ogórka, rzodkiewkę przełożyć do salaterki.
Rzeżuchę wymieszać z jogurtem, majonezem, musztardą, papryką, cukrem i
solą, Sałatkę wymieszać z sosem tuż
przed podaniem.

Pomarañczowa babka

Składniki
- 1 margaryna
- 20 dag cukru
- 50 dag mąki
- mały proszek do pieczenia
- 1/2 szklanki soku wyciśniętego z
pomarańczy
- skórka otarta z 1 pomarańczy
- 4 jajka
- szczypta soli
Kolejna babeczka, która jest obowiązkowa w moim domu.
Etapy przygotowania
Margarynę utrzeć z cukrem i jajkami, dodać mąkę, proszek i sok na końcu
otartą skórkę, dobrze wymieszać. Piec
około 60 min w temperaturze 180, po
upieczeniu dowolnie dekorować.
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Zimowy pejzaż autostradowy
Mimo zimowych chłodów i śniegu, prace przy budowie autostrady A4 na terenie Bratkowic postępowały. Mamy
nadzieję, że zostaną one niebawem ukończone i za rok zamiast ekip budowlanych, pojawią się na niej jej użytkownicy.
Fot. T. Pięta

Wiosna, wiosna,
wiosna,
ach to ty...

