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KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ

Zadziwieni Krystian i Antoni

(…) I pomyśl - jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem
(…)
Że można nie mówiąc pacierzy
po prostu w Niego uwierzyć
z tego wielkiego zdziwienia
/x J. Twardowski/
Fot. K. Plizga

Niebo i ziemia przeminą,
ale moje słowa nie przeminą

Fot. M. Jucha

- Mt 24:35
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Czas który ka¿e iœæ dalej i prêdzej...
Drodzy Czytelnicy!
W tym grudniowym, zimowym okresie czas, który każe iść dalej i prędzej, jakby na chwilę zwalniając bieg, skłania nas do
refleksji nad przemijaniem. Podpowiada nam, że kończący się kolejny już rok, wymaga analiz, obliczeń, refleksji, bilansów
i podsumowań.
Pod koniec odchodzącego już do historii roku 2012 oddajemy więc w Państwa ręce kolejny już numer naszego kwartalnika, w którym nie zabraknie wyżej wspomnianych podsumowań, refleksji i tematów z nieuchronnym przemijaniem związanych.
Chcąc, by nasz kwartalnik nie tylko z nazwy był pismem o charakterze społeczno-kulturalnym, wciąż dokładamy
starań, by wypełniać tę misję poprzez prezentowanie na jego łamach zarówno tej nowoodkrytej, jak i tej kiedyś poznanej, a dziś
ciągle doskonalonej twórczości naszych rodzimych artystów. To właśnie oni, dzieląc się z nami sztuką, tworzą szeroko pojętą
kulturę. Cieszymy się więc, że możemy się podzielić ich twórczością prezentowaną na wernisażach i wystawach sztuki.
Gościmy także tych, którzy posługując się słowem dzielą się z nami ważnymi treściami, zarówno w prozie jak i w poezji
je ujmując.
Każdy z nas, swoim krótszym lub dłuższym życiem, zapisuje swoją jedyną, niepowtarzalną opowieść. Dziękujemy więc
tym, którzy dzieląc się nią na łamach naszego kwartalnika, dostarczają naszym Czytelnikom oczekiwanej i bliskiej sercu
lektury.
Wszystkie zawarte w nim, podlegające przemijaniu słowa, słowa, słowa... i sprawy nimi nazwane, w tym nadchodzącym
czasie Świąt Bożego Narodzenia składamy u stóp Betlejemskiego Żłóbka, powierzając je SŁOWU, KTÓRE STAŁO SIĘ
CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI.
Na nadchodzące Święta i Nowy, 2013 rok, pragniemy zadedykować naszym Czytelnikom poemat Maksa Ehrmanna,
który przed 80 laty podarował go swoim przyjaciołom w prezencie na Boże Narodzenie.

Dezyderata
Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj,
jaki spokój można znaleźć w ciszy.
O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie,
bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych,
nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść.
Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha.
Porównując się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały,
zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie.
Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany,
będą dla ciebie źródłem radości.
Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna,
ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.
Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa,
niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty.
Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu.
Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia
ani nie podchodź cynicznie do miłości,
albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa.
Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają,
z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości.
Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu.
Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.
Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny.
Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy.
Masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne czy nie,
wszechświat jest bez wątpienia na dobrej drodze.
Tak wiec żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudzisz
i jakiekolwiek są twoje pragnienia.
W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą.
Przy całej złudności i znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat.
Bądź uważny. Dąż do szczęścia.
Redakcja
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Podsumowanie dzia³alnoœci
TMZB w 2012 roku

Mija kolejny rok działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej. Podobnie jak w latach poprzednich
staraliśmy się uczestniczyć w życiu społecznym, patriotycznym i religijnym naszej miejscowości. W miesiącu lutym
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które dokonało wyboru nowego
Zarządu Towarzystwa, który został powiększony do trzynastu osób. Zapowiadało to ożywienie naszej działalności.
Niestety, życie zweryfikowało ten zapał,
który okazał się chwilowy. Z przykrością
należy stwierdzić, że jest coraz mniej ludzi chętnych do pracy społecznej. Idziemy na łatwiznę, oczekując gotowych rozwiązań i wyręczania nas z uczestnictwa
w wielu przedsięwzięciach. Myślę, że jest
to również problem innych organizacji
społecznych działających na terenie Bratkowic. Te same osoby zaangażowane są
w kilku organizacjach i to stawia je niejednokrotnie w trudnej sytuacji dokonania wyboru pełnego uczestnictwa w różnych formach działalności.
Towarzystwo włączało się w następujące uroczystości i inne formy działania:
• 1 marca – udział w obchodach gminnych Dnia Żołnierzy Wyklętych
• 7 marca – udział w obchodach 94 rocznicy śmierci Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie
• wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej i udział w konkursie rozstrzygniętym po Mszy św. w Niedzielę Palmową
w kościele parafialnym w Bratkowicach.
• uczestnictwo kwartalnika Ziemia Bratkowicka w Forum Lokalnej Prasy Samorządowej w Filii GCKSiR w Świlczy
• wykonanie wieńca dożynkowego i
uczestnictwo w dożynkach parafialnych
i diecezjalnych
• przyjęcie peregrynującego w parafii
Obrazu Miłosierdzia Bożego w siedzi-

bie Towarzystwa w Filii GCKSiR w Bratkowicach
• przekazanie wieńca dożynkowego (makieta naszego kościoła parafialnego) do
Muzeum Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
• zorganizowanie wspólnie z Zespołem
Szkól w Bratkowicach zbiórkę żywności
w dniu 23 września w sklepie Delikatesy
Centrum w ramach Ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem” i przekazanie
zebranych artykułów rodzinom wielodzietnym z Bratkowic
• uczestnictwo w obchodach Dnia Niepodległości 11 Listopada w Bratkowicach
• zorganizowanie w dniu 8 grudnia świątecznej zbiórki żywności w sklepie Delikatesy Centrum w Bratkowicach i przekazanie zebranych artykułów najbardziej
potrzebującym rodzinom, osobom niepełnosprawnym i samotnym z terenu
Bratkowic
• comiesięczne przekazywanie żywności
z Banku Żywności w Rzeszowie w ramach pomocy programu PEAD UE najbardziej potrzebującym w Bratkowicach
• wydanie czterech – 23, 24, 25 i 26 numerów kwartalnika Ziemia Bratkowicka
Składam serdeczne podziękowanie
wszystkim, którzy współpracowali z
Towarzystwem Miłośników Ziemi Bratkowickiej w 2012 roku:
• Samorządowi Gminy Świlcza oraz
Gminnemu Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie za umożliwienie wydawania kwartalnika Ziemia Bratkowicka,
• Organizacjom społecznym z terenu
Bratkowic – OSP Bratkowice, Klubowi
Sportowemu „Bratek” Bratkowi oraz

Kołu Gospodyń Wiejskich w Bratkowicach,
• Wszystkim placówkom oświatowym z
terenu Bratkowic,
• Firmie Restol w Bratkowicach,
• Bankowi Żywności w Rzeszowie,
• Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec”
w Rzeszowie,
• Delikatesom Centrum w Bratkowicach,
• Zakładom Mięsnym „Smak” w Górnie,
• Piekarni „Marzenie” w Trzcianie,
Składam podziękowanie członkom
Towarzystwa, bez których nasza działalność byłaby niemożliwa lub ograniczona. Paniom: Halinie Zawisza, Krystynie
Zając, Marii Rusin, Marii Grędysa, Janinie Przywara, Bożenie Pięta oraz Zdzisławowi Rzepka, Władysławie i Mieczysławowi Sawickim, Dariuszowi Jamuła,
Krzysztofowi Plizga, Tadeuszowi Bednarz, Dominikowi Bąk.
Mijający rok był również rokiem
małych jubileuszy. W miesiącu grudniu
2002 roku powstał komitet założycielski TMZB, który w 2003 roku zarejestrował Stowarzyszenie. Dlatego 2013 rok
będzie dla naszej organizacji rokiem obchodów 10-lecia powstania TMZB.
Kwartalnik Ziemia Bratkowicka obchodził również mały jubileusz – wydano 25
nr kwartalnika, który na stałe zagościł w
naszych domach i poza granicami Bratkowic.
Wyrażam nadzieję, że tak jak w latach poprzednich będziemy się starali
włączać do wszystkich działań na rzecz
naszej małej Ojczyzny, której na imię
Bratkowice.
Prezes TMZB Tadeusz Pięta

„Podnieś rączkę Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę Miłą...”
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Czytelnikom kwartalnika Ziemia Bratkowicka i mieszkańcom Bratkowic składam najserdeczniejsze życzenia – wyjątkowego czasu, w którym narodzi się Syn
Boży. Zdrowych, spokojnych i radosnych chwil w gronie rodziny i najbliższych oraz ciepła Maleńkiej Miłości, która rodzi się w Betlejemskim
Żłobie.
W 2012 roku życzę spełnienia marzeń nawet tych najmniejszych. Pracy
tym, którzy jej nie mają i poszukują, bezdomnym – domu, samotnym –
bliskości drugiego człowieka, pracującym – sukcesów zawodowych. Każdemu z nas na co dzień ludzkiej życzliwości.
Prezes TMZB Tadeusz Pięta

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 26/2012

5

Gmina Œwilcza otrzyma³a tytu³ i certyfikat

„Gmina Fair Play 2012”
oraz Nagrodê G³ówn¹ – Statuetkê Gmina
Fair Play 2012 oraz Z³ot¹ Statuetkê
Kapituła konkursu „Gmina Fair
Play”, Krajowa Izba Gospodarcza oraz
fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
przyznały po raz piąty tytuł i certyfikat
„Gmina Fair Play 2012” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji oraz Nagrodę
Główną – Statuetkę Gmina Fair Play
2012 oraz Złotą Statuetkę. Wręczenia
certyfikatów „Gmina Fair Play 2012”
odbyło się 7 grudnia 2012 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Głównym celem programu „Gmina
Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja
Inwestycji jest identyfikacja gmin przyjaznych inwestorom a więc działających
zgodnie z zasadami przejrzystości procedur oraz charakteryzujących się praworządnością i wysokim poziomem
etycznym pracowników gminy. W
związku z tym zależy nam na tym, aby
gminy w pełni zaangażowane w tworzenie jak najlepszego klimatu inwestycyjnego zostały wyróżnione i uzyskały
wsparcie w swych staraniach na rzecz

Wójt Gminy Świlcza Wojciech Wdowik.

przyciągania nowych inwestorów. Potencjalnym inwestorom wskazywane są
miejsca korzystne z ich punktu widzenia, a więc takie w których inwestorzy
są obsługiwani w według określonych
standardów.

SERDECZNIE
GRATULUJEMY!!!
Wśród laureatów.

Informacja za
http://www.swilcza.com.pl/

Wszystkim mieszkańcom Gminy Świlcza
oraz Czytelnikom Ziemi Bratkowickiej
na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2013 Roku
składam serdeczne życzenia.
Życzę wszystkim wiele radości i ciepła podczas spotkań przy wigilijnym stole
zaczerpniętych z Betlejemskiego Żłóbka oraz nadziei
i wytrwałości w dążeniu do celu.
Niech nasz wspólny dom, który tworzą wszyscy mieszkańcy Gminy Świlcza
wciąż rozwija się w poszanowaniu niezmiennych wartości,
gdzie każdy znajdzie godne miejsce.
Wójt Gminy Świlcza
Wojciech Wdowik
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WA¯NE S£OWA:
OJCZYZNA
WOLNOŒÆ
W 1994 roku ukazał się album tematyczny Dziesięć ważnych słów. Autorem tekstów i muzyki jest Marek Grechuta
(1945-2006), jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX
wieku – piosenkarz, pianista, kompozytor, poeta, architekt,
malarz. Był on interpretatorem poezji, który udowodnił, że
głos może mieć tysiące barw i odcieni, i że może oddawać
najsubtelniejsze drgnienia duszy.
Do powstania albumu Dziesięć ważnych
słów zainspirowała artystę polska rzeczywistość, głównie jej wymiar społeczny, kulturalny i polityczny. Sam Grechuta określił
swe utwory jako dziesięć przykazań dla człowieka współczesnego – dziesięć ważnych słów
to propozycja dla ludzi, którzy poszukują w
życiu dróg i sięgają w tym celu po poezję.
Album otwierają dwie pieśni poświęcone podstawowym pojęciom: OJCZYŹNIE i
WOLNOŚCI. Pojęcia te nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście niedawno obchodzonego Święta Niepodległości. Skłaniają do rozważań na tematy niezwykle ważne i istotne dla wspólnoty ludzi
tworzącej naród i państwo.
Czym zatem jest dla nas WOLNOŚĆ i OJCZYZNA?
Może w odpowiedzi na to pytanie pomogą nam słowa wspomnianych pieśni Marka Grechuty. Oddajmy zatem głos poecie, który – jak sam mówił – starał się, aby jego repertuar był
bardzo wartościowy i jednocześnie docierał do dużej liczby
słuchaczy.
OJCZYZNA
Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest, odpowiem:
czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie,
czyś widział Wawel, komnaty, krużganki,
miejsca gdzie przeszłość dodaje Ci sił.
Z tej historii wielkiej, dumnej,
z władzy mocnej i rozumnej
czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los,
króla dzwon, co kraj przenika,
mowa Skargi, wzrok Stańczyka
przeszłość wielka, wzniosła, to Ojczyzna twa,
to Ojczyzna twa.
Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych,
w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych,
wypełnia place, ulice i domy,
znajomy zgiełk – twoja mowa, co lśni.
Pięknem wierszy Mickiewicza,
powieściami Sienkiewicza,
z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą,
mądre bajki Krasickiego,

poematy Słowackiego,
przeżyć twych bogactwo, to Ojczyzna twa,
to Ojczyzna twa.
I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym
historią swą, mową, sztuką, te trzy kwiaty
trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń,
muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał.
Bez historii, mowy, sztuki,
Bez mądrości tej z nauki,
naród się zamieni w bezimienny kraj,
dziś Ojczyzna jest w potrzebie,
czeka ciebie, wierzy w ciebie,
tysiąc lat historii patrzy w serce twe.
Masz obronić, co najlepsze,
by służyło Polsce jeszcze,
liczy na twą pomoc dziś Ojczyzna twa,
dziś Ojczyzna twa.
WOLNOŚĆ
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest
Jak płynie sobie, aż po nieba kres,
Wiedz – niebo bywa pełne wichrów i burz
A z lotu ptaka już nie widać róż.
Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by
Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia,
Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja.
Wolność to skrzypce, z których dźwięku cud
Potrafi wyczarować mistrza trud
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz
To słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz.
Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.
Wolność to wśród życia gór i chmur
Poprzez każdy bór i mur znać przejście.
Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew,
Które pną się w słońce każda w swoją stronę.
Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech,
Którzy wolność swą zdobyli na obronę –
Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłość,
Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności.
Wolność to diament do oszlifowania,
A zabłyśnie blaskiem nie do opisania.
Wolność to także i odporność serc,
By na złą drogę nie próbować zejść.
Bo są i tacy, którzy w wolności cud
Potrafią wmieszać swoich sprawek brud.
A wolność – to królestwo dobrych słów,
mądrych myśli, pięknych snów,
to wiara w ludzi.
Wolność – ją wymyślił dla nas Bóg,
aby człowiek wreszcie mógł
w niebie się zbudzić.
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11 listopada w naszej miejscowości, podobnie jak w wielu miejscach w całej Polsce, odbyły się uroczystości z okazji
Narodowego Święta Niepodległości ustanowionego dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i
niepodległość.
Na uroczystości przybyli – mówiąc słowami Ignacego Paderewskiego – Polacy z sercem wezbranym
miłością dla Ojczyzny. Spotkali się na wspólnej modlitwie, za tych, którzy przemierzali świat, szukając
drogi przez krew i blizny, do naszej wolnej Ojczyzny.
Spotkali się, aby uczcić pamięć tych, którzy odpowiedzieli na wezwanie Naczelnego Wodza Józefa
Piłsudskiego i na śmierć czy na życie, na zwycięstwo
czy na klęskę poszli czynem wojennym budzić Polskę
do zmartwychwstania.
Spotkali się, aby okazać szacunek i oddać hołd,
tym, którzy krwią i łzami upominali się o wolność i
godność ludzką, o prawo do własnego niepodległego
państwa.
Uroczystości takie skłaniają do rozmyślań o naszym patriotyzmie, ojczyźnie, wolności... Ten listopadowy dzień przypomina bowiem każdemu Polakowi o powinnościach względem ojczyzny, „bo – jak
mówi poeta – nie ma ziemi wybieranej, Jest tylko ziemia przeznaczona”. Uświadamiamy sobie nasz wielki zbiorowy obowiązek – umiłowanie ojczyzny i wolności. Wolności, której – jak powiedział Jan Paweł II
–”nie można tylko posiadać, nie można nadużywać.
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć”.
Widzimy tych, którzy rzucili na stos swe życie, którzy pozostali wierni swej sentymentalnej ufności w moc
odrodzenia Duszy Polskiej i zadajemy sobie liczne pytania: o nasz patriotyzm, o naszą przyszłość, o naszą
odpowiedzialność za niepodległość wywalczoną
przed laty przez pokolenia Polaków? Niech postawa
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tych, którzy z determinacją walczyli o wolną Polskę będzie
dla nas – ludzi początku XXI wieku – wzorem w codziennych budowaniu dobra wspólnego, opartego na poszanowaniu godności człowieka, solidarności, sprawiedliwości, a także przywiązaniu do tradycji i szacunku dla dziedzictwa narodowego.
Podczas uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej organizowanych z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz rocznic wydarzeń historycznych można zaobserwować wyjątkowo bogatą symbolikę. Uroczystości te odbywają się zgodnie z ceremoniałem wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym swoisty kodeks postępowania. Szczególną rangę nadaje się w nim symbolom państwowym i znakom
wojskowym, uosabiającym majestat
Rzeczypospolitej
Polskiej. Symbole
te podnoszą rangę
i znaczenie ceremonii, nadają im
większej powagi i podniosłości, potęgują uczucia patriotyczne, wzbogacają treści wychowawcze i walory emocjonalne.
Do ukształtowanych i czczonych przez pokolenia symboli narodu i państwa polskiego należą: Biały Orzeł, białoczerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego, które wyrażały zawsze miłość Polaków do ojczyzny oraz dążenie do jedności
narodu, do niepodległości i integralności państwa, a także
dbałości o dobro i rozwój Polski w celu zapewnienia jej godnego miejsca wśród innych narodów.
Do ceremonii należą także m.in. składanie wieńców, parada wojskowa, uroczysta odprawa wart, czy Apele Pamięci (Poległych), czyli – poprzez uroczyste wyczytanie – uczczenie pa-

Wierni zgromadzenia w rocznicę odzyskania Niepodległości wkościele parafialnym w Bratkowicach. Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawia ks.
proboszcz Józef Książek.
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mięci tych, którzy polegli za ojczyznę. Szczególną wymowę
mają melodie i pieśni, wykonywane podczas takich uroczystości. Jedną z nich jest melodia Śpij kolego, będąca zlepkiem
ułańskiej i starodawnej piosenki żołnierskiej, której geneza
sięga polskich powstań. Swą popularność zawdzięcza temu,
że w ostatnich latach dość często odgrywana jest podczas uroczystości państwowych.
Nie wszyscy jednak znają słowa tej piosenki. Przypomnijmy je zatem:
Jak to na wojence ładnie,
Kiedy ułan z konia spadnie.
Koledzy go nie żałują,
Jeszcze końmi potratują.
Rotmistrz z listy go wymaże,
Wachmistrz trumnę zrobić każe.
A za jego trudy, prace,
Hejnał zagrają trębacze.
A za jego młode lata,
Trąbka zagra tra-ta-ta-ta.
A za jego trudy, znoje,
Wystrzelą mu trzy naboje.
A za jego krwawe rany,
Dołek w ziemi wykopany.
Tylko grudy zaburczały,
Chorągiewki zafurczały.
Śpij kolego, twarde łoże,
Zobaczym się jutro może.
Śpij kolego, bo na wojnie
Tylko w grobie jest spokojnie.
Śpij kolego w ciemnym grobie,
Niech się Polska przyśni tobie.
Podczas uroczystości organizowanych z udziałem wojskowej asysty honorowej z okazji świąt państwowych czy rocznic
wydarzeń historycznych wykonywana jest także pieśń My,
Pierwsza Brygada (właściwie Marsz Pierwszej Brygady). Od 14
sierpnia 2007 r. uznana jest ona za oficjalną pieśń Wojska
Polskiego.
Marsz My, Pierwsza Brygada była pieśnią I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Znana jest również pod tytułem Legiony to żołnierska nuta. Powstała w 1916 roku. Słowa napisali Tadeusz Biernacki i Andrzej Tadeusz Hałaciński. Prawdopodobnie autorem muzyki
był kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski, kapelmistrz orkiestry I
Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, który był
również pierwszym wykonawcą i aranżerem utworu. W latach powojennych Marsz uważany był przez żołnierzy Marszałka Piłsudskiego niemal za hymn państwowy. Kiedy w latach 1926-1927 rozpoczęła się dyskusja, którą ze znanych
pieśni uznać za hymn państwowy, m.in. proponowano, aby
połączyć Mazurka Dąbrowskiego z Pierwszą Brygadą. Marsz
został nazwany przez Józefa Piłsudskiego „najdumniejszą pieśnią, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła”. Oto jego fragment:
Legiony to – żołnierska nuta,
Legiony to – ofiarny stos,
Legiony to – rycerska buta,
Legiony to – straceńców los!
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos...
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O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile krwi, wylanych łez,
Pomimo to – nie ma zwątpienia,
Dodawał sił – wędrówki kres!
My, Pierwsza Brygada...
Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!
My, Pierwsza Brygada...
Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez,
Już skończył się czas kołatania
Do waszych serc, do waszych kies!
My, Pierwsza Brygada...
Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
Nieść życie swe dla ideału
I swoją krew, i marzeń sny.
My, Pierwsza Brygada...
Przytoczone powyżej utwory zaliczyć
można do grona tych, które współtworzą
Śpiewnik Polaka. Do kanonu najbliższych
polskiemu sercu melodii należą pieśni
patriotyczne, religijne, żołnierskie, harcerskie, biesiadne... Czasem stanowiły one
przejaw spontanicznej twórczości, czasem
urastały do rangi hymnu, a czasem należały do tzw. zakazanych piosenek. Wszystkie są jednak ważne dla nas, Polaków: przekazywane z pokolenia na pokolenie
świadczą o naszej przeszłości, wyznawanych wartościach, są świadectwem naszego patriotyzmu, stanowią o nieprzemijającej potrzebie piękna i wzruszenia...
Przy okazji Narodowego Święta Niepodległości przypominamy tytuły niektórych utworów, które znać i śpiewać powinien każdy Polak.
Śpiewnik „otwiera” najstarsza pieśń religijna i bojowa rycerstwa polskiego, pochodząca najprawdopodobniej z końca
XII wieku – Bogurodzica. Obok niej mamy hymn Królestwa
Polskiego z 1816 roku – Boże, coś Polskę, którego autorem jest
Alojzy Feliński. W pierwszych latach odzyskanej niepodległości pieśń ta kandydowała do roli hymnu narodowego, podobnie jak Rota Marii Konopnickiej (1901). Do Śpiewnika
można też dodać piosenki harcerskie, np. pieśń z 1912 roku
pt. Wszystko, co nasze, Polsce oddamy, która od 1950 r. stała się
oficjalnym hymnem harcerskim, czy piosenka Płonie ognisko
i szumią knieje (1918). Są tutaj również utwory śpiewane podczas walk, niezwykle popularne zarówno wśród żołnierzy,
jak i ludności cywilnej. Należą do nich np.: Rozkwitały pąki
białych róż (1918), Serce w plecaku (1933), Przybyli ułani pod
okienko (1915), O mój rozmarynie (1915), Czerwone maki
(1944). Śpiewane przez wieki w czasie ważnych uroczystości, do dziś cieszą się olbrzymią popularnością. Może zatem
warto sięgnąć po te utwory – przypomnieć sobie ich słowa,
zatrzymać się chwilę nad nimi, zastanowić, porozmyślać, a
może i zaśpiewać...
...aby ocalić od zapomnienia to, co świadczy o naszej tożsamości, dumie narodowej, ciągłości naszej tradycji.
Agnieszka Wojturska
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Zostañ wolontariuszem!
Wolontariat we wszystkich postaciach jest przede wszystkim sprawą
serca: serca, które potrafi otwierać się na potrzeby braci dostrzegając
ich wzniosłą ludzką godność, odblask wielkości samego Boga, na którego obraz stworzona jest każda ludzka istota.
/Jan Paweł II/

Gwiazdka
Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci,
Jak małe ptaki z gniazd,
Patrzą na niebo, czy już świeci
Najpierwsza z wszystkich gwiazd.
O zimne szyby płaszczą noski
W okienkach miast i wsi,
Czy już sfrunęła z ręki Boskiej,
Czy już nad nami tli.
Różowe niebo pociemniało,
I cień błękitny legł
Na ziemię białą, białą, białą,
Na nieskalany śnieg.
Anioły mogą zejść do ludzi,
Przebiec calutki świat:
Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi
Białych anielskich szat.
Białe opłatki, białe stoły,
Świeżych choinek las...
Doprawdy mogą dziś anioły
Zagościć pośród nas.
Tylko ta gwiazda niech zaświeci
Nad ciszą białych dróg
I zawiadomi wszystkie dzieci,
Że się narodził Bóg.
Bronisława Ostrowska

Zapewne wolontariat istnieje od początku ludzkości, bo to przecież świadoma, dobrowolna i bezpłatna praca na
rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób,
organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Wśród wolontariatu możemy rozróżnić wolontariat medyczny, akcyjny, misyjny czy hospicyjny.

Wolontariat akcyjny
Jest formą wolontariatu, gdzie wolontariusze zatrudniani są do pomocy
przy różnorakich akcjach, imprezach
czy kwestach. Zazwyczaj współpracują
z konkretną organizacją społeczną bądź
stowarzyszeniami. Większość z nich
stanowią uczniowie szkół. A są wśród
nich również uczniowie z Zespołu
Szkół w Bratkowicach, którzy corocznie biorą udział w Świątecznej Zbiórce
Żywności organizowanej pod patronatem Banku Żywności przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej.
Niektórzy biorą udział w akcji już kolejny raz. Oto co na ten temat powiedziały nam Kinga Malec, Paulina Furman i Matylda Wcisło.
Kinga Malec – wolontariuszką jestem
od początku gimnazjum. Chętnie biorę
udział w takich akcjach, bo daje mi to
wielką satysfakcję, że mogę pomagać ludziom, zwłaszcza teraz przed świętami.
Paulina Furman – z wolontariatem
zetknęłam się już w szóstej klasie szkoły
podstawowej. Udział w nim daje mi świadomość, że mogę ofiarować cząstkę siebie drugiemu człowiekowi. Daje również
radość, że ktoś na święta będzie bardziej
szczęśliwszy.
Matylda Wcisło – Lubię pomagać
innym, dlatego też z chęcią biorę udział

Wolontaiuszki. Od lewej Paulina Furman,
Matylda Wcisło i Kinga Malec.

w każdej organizowanej akcji. Praca wolontariusza to misja, która daje poczucie
nie tylko satysfakcji ale także odpowiedzialności.

Wolontariat hospicyjny
O wolontariacie hospicyjnym wciąż
jeszcze za mało się mówi i nie jest jeszcze on tak rozpowszechniony. A wolontariat przecież uczy cierpliwości i pokory. Uczy obcowania z drugim człowiekiem. Pozwala wyzbyć się egoizmu i
uczy odpowiedzialności oraz kształtuje
właściwe postawy, zwłaszcza wśród młodych wolontariuszy.
Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęłam w styczniu 2012 roku. Jednak
decyzję o zostaniu wolontariuszem podjąłem dużo wcześniej. Impulsem do tego
była choroba, a następnie śmierć mojego taty. Obraz ludzi chorych i cierpią-
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cych w szpitalach w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie czy wreszcie w hospicjum, był dla mnie czasem wielkiego
przełomu i na trwałe zmienił mój sposób patrzenia na samego siebie i innych
ludzi. Pojawiła się wówczas u mnie potrzeba bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza choremu i
cierpiącemu. Dlatego też wybrałem wolontariat hospicyjny, chociaż przyznam
nie było to łatwe, bowiem musiałem
opanować w sobie lęk i obawy czy będę
miał dość siły, by temu podołać. Zdecydowałem się na pracę w Ośrodku Opieki Paliatywno – Hospicyjnej, gdzie przebywają chorzy z chorobą nowotworową.
Po podpisaniu umowy i przeszkoleniu
zostałem wolontariuszem hospicyjnym.
W Hospicjum oprócz personelu
medycznego – lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, salowych jest także psycholog i ksiądz, oraz kilku wolontariuszy. Praca na oddziale (2, 3 razy w tygodniu) przeważnie po pracy, albo w sobotę lub w niedzielę, polegała przede
wszystkim na towarzyszeniu choremu w
chorobie i cierpieniu. W moim przypadku była to rozmowa z samym chorym i
jego rodziną, robienie zakupów, karmienie, pomoc w ubieraniu, chodzeniu czy
też poruszaniu się wózkiem inwalidzkim. Nader często były to także chwile
milczenia i modlitwy, kiedy siedziałem

przy łóżku chorego, który nieraz w agonii odchodził na drugi brzeg. Starałem
się każdy dzień pracy rozpoczynać
krótką modlitwą w hospicyjnej kaplicy,
po czym udawałem się na sale do chorych. Zawsze witałem ich życzliwie i z
uśmiechem. Nigdy nie pytałem ich o
chorobę, chyba, że zaczęli sami o niej
mówić. Chorzy często o coś prosili. A
to o kupno, wody, cukierków, papierosów, prasy, bułek, drożdżówek, o zrobienie herbaty, poprawienie poduszki,
kołdry czy rozmowę. Każdą ich prośbę
traktowałem jakby była już ostatnia. Spotykałem tu ludzi w różnym wieku i w
różnym stopniu zaawansowania choroby. Jedni podchodzili do swojego cierpienia z uśmiechem i pewną nadzieją, a
inni byli śmiertelnie przerażeni. Dlatego do każdego z nich należało podchodzić z osobna i mieć przy tym dużo taktu i wyczucia, bo nie wszyscy „otwierali
się” na wolontariuszy. Spotkałem tu
mojego znajomego, rówieśnika. Ja go nie
poznałem, ale on mnie rozpoznał. Choroba zmieniła jego wygląd zewnętrzny.
Z postawnego, wysokiego i dobrze zbudowanego mężczyzny pozostało może
50 kg. Wiele z nim rozmawiałem. Kiedy nie mógł sam jeść i chodzić karmiłem go i woziłem wózkiem po korytarzu. Przed śmiercią, kiedy był już bardzo słaby siedziałem przy jego łóżku.

Spał, a ja trzymałem go za rękę. Po chwili
otworzył oczy i z bólem podniósł się na
łokciach. Jedną ręką przytulił mnie do
siebie i cichutko powiedział: dziękuję
Darek za wszystko i zaczął płakać. Łzy
cisnęły mi się do oczu, ale powstrzymałem wzruszenie. Uspokoiłem go, i delikatnie, żeby nie sprawiać mu bólu położyłem na poduszkę. Zmarł dzień później. Tydzień później zamówiłem w jego
intencji Mszę św., która została odprawiona w hospicyjnej kaplicy. Najbardziej
jednak przeżywałem spotkanie z chorymi z rodzinnej miejscowości, a było ich
wówczas dwoje.
Chorzy często opowiadali o sobie,
swojej rodzinie, radościach i kłopotach.
Dlatego tak często tworzyła się więź z
rodziną chorego. Tak było w przypadku osiemdziesięciokilkuletniej pacjentki, jej córek i wnuczki. Z zaciekawieniem wysłuchiwałem jej wojennych
opowieści. Miałem odczucie, że traktują mnie jak członka rodziny. Kiedy
odchodziłem, to ciągle pytali kiedy
znowu przyjdę.
Pracując przez 4 miesiące na oddziale, dużo się od nich nauczyłem. Choć
wielu już nie ma, to dziękuję im wszystkim, że mogłem ich poznać. Niech podsumowaniem tej powyższej, krótkiej refleksji będą słowa bł. Matki Teresy z
Kalkuty:

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest
Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich
samotności, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym, którzy są przytłoczeni
ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i
jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest
Boże Narodzenie.
Dariusz Jamuła

BRATKOWICE AD 2011
Czas Bożego Narodzenia
w naszym kościele parafialnym

Fot. K. Plizga

Przy wigilijnym stole
Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Świlcza
Bratkowice, 15 grudnia 2012 r.

Opłatek
Jest w moim kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia
w tym chlebie.
C.K. Norwid

Fot. Z. Lis
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Zdrowa ¿ywnoœæ, tradycyjne potrawy
Pod takim tytułem 6 grudnia br. w
Gminnym Centrum Kultury Trzcianie
odbył się konkurs zorganizowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego.
Przedmiotem konkursu było przygotowanie i zaprezentowanie przez
uczestników tradycyjnych polskich potraw, wykonanych wyłącznie ze zdrowych polskich produktów. Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Świlcza. Celem konkursu
było propagowanie i rozpowszechnianie
zasad prawidłowego żywienia, propagowanie tradycyjnych potraw, upowszechnianie informacji o pro zdrowych produktach żywnościowych oraz pogłębianie wiedzy o polskiej tradycji kulinarnej jako elementu dziedzictwa narodowego.
W konkursie wzięło udział 33
uczestników w następujących kategoriach:
Szkoła podstawowa
1. Klasy od I – III
2. Klasy od IV – VI
Gimnazjum
1. Klasy od I – III
Jury konkursu oceniało przygotowane potrawy m. in. pod względem
zgodności z tematem konkursu i wymaganiami regulaminu, zdrowotności,
tj. z jakich składników wykonana jest
dana potrawa oraz wartości kalorycznej. Wśród potraw znalazły się: domowy razowiec z nutą nowoczesności,
chlebek zdrowotny na zakwasie, żur staropolski, gołąbki świlczańskie, żurek z
jajkiem i kiełbasą, bigos, pulpeciki pietruszkowe z kaszą jaglaną, chłodnik

Uczestnicy konkursu.

Fot. Z. Lis
Sylwia Nieczaj odbiera nagrodę.

truskawkowy, kasza z suszonymi owocami, poznańskie placuszki orkiszowe
z konfiturą, tradycyjna sałatka jarzynowa z majonezem, urodzinowy sernik
mojej mamy Basi, sałatka z cebulkami
marynowanymi cioci Zosi, pieczona
szynka z goździkami, zupa z dyni, babka ziemniaczana, zupa ogórkowa, chlebek Halinki, zupa grzybowa po polsku,
bigos babci Gieni, proziaki z Podkarpacia, staropolska grochówka po mazowiecku, gołąbki z farszem z kaszy i
grzybów, chleb pszenno – żytni, bigos
z grzybami, proziaki z blachy, ziemniaki faszerowane z grzybami, bigos – region wielkopolski, świnka – galaretka
wieprzowa, przepis na niebiańskie ptasie mleczko, pampuchy ze śliwkami,
piernik przekładany, filet z kurczaka z
porami i barszcz ukraiński.

Wśród nagrodzonych byli uczniowie ZS w Bratkowicach. I tak w kategorii szkoła podstawowa klasy od I do III
drugie miejsce zajęła Magdalena Chmaj
za pulpeciki pietruszkowe z kaszą jaglaną, natomiast 3 lokatę zdobył Michał
Styka za chłodnik truskawkowy. W kategorii szkoła podstawowa klasy od IV
do VI pierwsze miejsce zdobyła Sylwia
Nieczaj za proziaki z blachy. Cenne nagrody rzeczowe ufundowane zostały
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Jury
Maria Nowożeńska

Przepis na proziaki z blachy
Składniki: 50 dkg mąki, 1 jajko, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 1/4 szklanki kwaśnego mleka, sól, cukier po 1/2 łyżeczki.

Wykonanie: Mąkę przesiać do miski. Jajka roztrzepać z cukrem, sodą,
solą, i mlekiem. Wlać do mąki, zarobić
na gładkie ciasto. Piec na płycie kuchni
(pieca kuchennego, kaflowego) lub na
patelni na niewielkiej ilości oleju. Proziaki wspaniale smakują z wiejskim
masłem lub z wszelkiego rodzaju dżemami i powidłami. Smacznego!!!
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Z dalekiej Syberii
Kochani parafianie mojej rodzinnej parafii!
Szczęśliwie doleciałem do mojej parafii na Syberii, wylądowałem w Irkucku w sobotę o 11.30 czasu miejscowego
czyli o 4.30 czasu polskiego. Mile wspominam mój pobyt wśród Was, zawsze z
radością mnie przyjmujących i wspoma-

Dobrodzieje, którzy pragnęliście mi
osobiście przekazać swoje pieniądze z
zapewnieniami o pamięci modlitewnej.
Niech Bóg Wam wynagrodzi Waszą szlachetną hojność.
Budowa naszego kościoła trwała także zimą, chociaż za oknami panowały
dość silne mrozy. Z pomocą parafian
wstawiliśmy okna (12 sztuk) w samym
kościele, podbiliśmy strop plastikowy-

Nowa furtka wejściowa

drzwi na chór, zamontowała balustradę
na chórze i wykonała ogrzewanie w kościele. Z pomocą parafian zrobiliśmy
wylewkę. W kościele pozostało nam ułożyć płytki, postawić ołtarz i zawiesić
żyrandole. Natomiast w stanie surowym
jest przedsionek – bez okien i drzwi. Na
odnowienie czekają także tynki zewnętrzne i porządek przy obejściu wokół
kościoła.
Z wdzięczną modlitwą
ks. Bogusław Grędysa.

Drodzy Dobrodzieje!
Front nowego kościoła.

gających nie tylko modlitwą, ale również
ofiarowanym za mnie cierpieniem, poprzez które wypraszacie u Pana łaski dla
mnie i dla tych, którym głoszę Ewangelię, a bez których mój pobyt na tej ziemi
nie miałby sensu. Dziękuję także za radość rozmowy z Wami, pełną zrozumienia, zainteresowania i akceptacji mojej
misji na Syberyjskiej ziemi. Dzięki temu
rodzinny kościół parafialny stał się
moim drugim domem.
Mój urlop chciałbym przeznaczyć na
przebywanie z rodziną, bo był i jubileusz
moich rodziców, i pierwsza Komunia św.
mojej siostrzenicy, więc nie śmiałem zwracać się do was o wsparcie finansowe. Dziękuję Wam za to, że sami zrozumieliście
moje potrzeby i zorganizowaliście zbiórkę. Zebrana kwota 5 800 zł przeszła moje
najśmielsze oczekiwania. Słowa wdzięczności kieruję do członków Kółka Misyjnego oraz pani katechetki ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach. Dzieci
przekazały mi swoje zarobione 600 zł na
potrzeby budowy kościoła.
Nie jestem tu w stanie z wdzięcznością wymienić Was wszystkich drodzy

mi panelami. Rozebraliśmy niepotrzebne 2 stropy i ściany, otynkowaliśmy wewnątrz i pobieliliśmy ściany. Tuż przed
moim urlopem firma budowlana wstawiła nam drzwi wejściowe do kościoła i

Zbliża się zakończenie budowy kościoła w Angarsku na Syberii. Układają
mi już płytki na schodach wejściowych
do kościoła. Zostało nam jeszcze położyć płytkę brukową przed wejściem do
kościoła, położyć płytę ołtarzową o długości 1, 7 m i szerokości 0,7 m i wyas-

Nowy parking za kościołem.

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 26/2012

13

Obejście i schody wejściowe.

faltować parking za domem parafialnym. A reszta to już prace porządkowe
obejścia i wystrój wnętrza. Parafianie
nawet zaczęli myć okna i sprzątać obejście wokół domu parafialnego. Prace wykończeniowe w tym roku udało się zre-

Wnętrze świątyni.

alizować dzięki hojności Waszej i naszego biskupa Cyryla. On to biorąc pod
uwagę wszystkie za i przeciw, wyznaczył
dzień konsekracji na 4 listopada 2012
roku. Na tę uroczystość serdecznie Was
zapraszam! Jeśli nie uda się Wam być

fizycznie na poświęceniu, to łączymy się
duchowo w modlitwie. Niech hojnie Pan
wynagrodzi Wam Waszą dobroć!
Z modlitwą ks. Bogusław Grędysa
Angarsk, 23 września 2012 r.

Szczêœæ Bo¿e!
Ten kościół, który zbudowaliśmy,
napełnił się ludźmi. Przyjechali parafianie z Irkucka i Usola Syberyjskiego.
Poza tym przybyli księża i siostry zakonne z Bracka, Czity, Ulan-Ude, a nawet z Krasnojarska. Z zaproszonych gości z Polski nikt nie przyjechał. W ten
dzień Pan zesłał nam wspaniałą pogodę, lekki mrozik i piękne słońce. Pozdrawiam wszystkich.
Z modlitwą ks. Bogusław Grędysa
Fragmenty kazania jakie wygłosił ks.
Biskup Cyryl Klimowicz w Angarsku w
czasie konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Józefa Robotnika.
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drogi księże Bogusławie, drodzy księża (...). Dzisiaj w ten radosny dzień, kiedy spotykamy się nie w jakiejś tam kaplicy, gdzie ludzie mieszkali za ścianą i
nasze modlitwy im tam przeszkadzały i
wtedy ludzie mówili, że jakaś sekta, ale
dzisiaj spotykamy się i wielbimy Boga w
normalnych warunkach.(...) Doskonale wiemy, że fundamentem kościoła jest
Chrystus. Jego architekturą budynek,
ale ten budynek nie będzie kościołem
jeżeli w nim nie będzie autentycznego
Kościoła. I właśnie dzisiaj słyszeliśmy te
słowa „czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i Duch Boży mieszka w
was”.(...) Drodzy bracia i siostry! Oto
widzimy, że w naszej diecezji w tym roku

Wręczenie kluczy.

poświęcamy już drugi kościół. 17 czerwca poświęciłem w Krasnojarsku duży
kościół Świętej Rodziny w dzielnicy Sołniecznyj, dzisiaj poświęcamy kościół św.
Józefa Robotnika, któremu Bóg powierzył Jezusa Chrystusa i Najświętszą Bogarodzicę. (...) Tak jak dzisiaj zebraliśmy się na początku przed drzwiami z
modlitwą, otwierają się drzwi i wchodzimy. Jeżeli są zamknięte nie wejdziemy.
Tak jest i z naszym sercem i z naszym
sumieniem. Dlatego jeżeli otwieramy nasze serca Bóg nam błogosławi.(...) Dzisiaj my wielbimy Boga z radością. Jak
ksiądz powiedział, gdy odprawiali tu
pierwszą Mszę św. i przynieśli Najświęt-

Pokropienie.
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szy Sakrament, to w oczach parafian
pojawiły się łzy, łzy radości. Wczoraj w
Majsku odprawiałem Mszę św. i mówię
– pomódlcie się, bo będzie konsekracja
kościoła, a starsza kobieta, babuszka,
która ma prawie 80 lat mówi – księże
Biskupie a jest tam ksiądz?. Odpowiadam – jest, a ona – to wspaniale. Tak,
to wspaniale, gdy my w Imię Pana patrzymy na każdego człowieka z miłością,
kiedy w naszych sercach jest Pan Bóg.
(...) Popatrzcie, dzięki Bogu pojawiają
się już miejscowe powołania, bo 90 procent duchowieństwa u nas to cudzoziemcy. U Boga nie ma granic z innymi
krajami, u Niego jest jeden poziom, poziom Miłości i łaski i właśnie dzisiaj my
dziękujemy Bogu. (...)
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Przekazanie lekcjonarza.

Cieszê siê, ¿e Bóg daje jeszcze ¿ycie
Im bardziej człowiek się starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski.
/Maria Skłodowska-Curie/

Antonina Bąk.

Ludzie starsi – seniorzy naszych rodzin. Wielu z nich ma za sobą wielki
bagaż doświadczeń i przeżyć. Dlatego
– jak powiedział Jan Paweł II – ludzie
w podeszłym wieku nie tylko zasługują
nadal na szacunek, jakim obdarzano
ich w przeszłości, ale wciąż mają do wypełnienia znaczące zadanie w życiu
społecznym. Są bowiem „strażnikami
pamięci zbiorowej” i to dzięki nim możliwe jest spojrzenie na życie jako całość

z właściwej perspektywy, którą stanowi
wieczność.
Pani Antonina Bąk z Bratkowic
(Klepak) urodziła w 1922 roku. Jak
na swój wiek wygląda dobrze. Delikatna cera, znikoma wręcz ilość zmarszczek. Jest pogodna i bardzo życzliwa.
Od kilku lat ma problemy z poruszaniem się, bo nogi coraz bardziej odmawiają posłuszeństwa, ale jakoś daje
sobie radę.
Ma dobrą pamięć. W dzieciństwie
wraz z siedmiorgiem rodzeństwa pomagała rodzicom w pracy na gospodarstwie. W pewnym okresie odkryła
w domu starą maszynę do szycia jeszcze po pierwszej wojnie światowej.
Wyczyściła ją i zaczęła się sama uczyć
szyć. Jako kilkunastoletnia dziewczyna opanowała podstawy krawiectwa,
pomagając w ten sposób rodzicom.
Najbardziej w pamięci utkwił jej jednak czas okupacji niemieckiej kiedy to
została żołnierzem Armii Krajowej. Tak
oto ze wzruszeniem wspomina tamte
chwile – Jak wybuchła II wojna światowa miałam 17 lat. Były to ciężkie czasy.
Zaczęły się masowe wywozy młodych ludzi na przymusowe roboty do III Rzeszy.
Bałam się tej wywózki i żeby jej uniknąć

poszłam do dworu do Rudnej prosić o
kontrakt. Wiedziałam wcześniej, że jeśli
będę tam pracować, to Niemcy mnie nie
wezmą. Udało się. Robota we dworze
był ciężka. Kiedy w Bratkowicach zaczęto formować oddział Armii Krajowej, to
wstąpiłam w jej szeregi. Po przeszkoleniu wojskowym i medycznym zostałam
sanitariuszką. Duża w tym zasługa śp.
Karoliny Ciejka, która uczyła nas podstawowych czynności medycznych. Służba w AK nie była łatwa. Zawsze trzeba
było być w pełni gotowym do wykonywania każdego zadania. Jako łączniczka w konspiracyjnej służbie łączności
dostarczałam tajnych informacji – meldunków do placówek AK w Rzeszowie,
Rudnej, Pogwizdowiu. Zawsze chodziłam pieszo. Działalność ta wymagała
odwagi i rodziła niebezpieczeństwo utraty życia, zwłaszcza, że miałam przy sobie również broń. O mojej działalności
nie wiedzieli rodzice, bo ukrywałam to
przed nimi. Kiedy rodzice spali, ja nocami przy lampie naftowej prałam, odkażałam i przygotowywałam opatrunki
osobiste – dodaje.
Nieodłącznym towarzyszem konspiracji był również strach. Pamiętam
wspomina dalej – jak z panią Ciej-
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kówną szłyśmy do lasu zanieść żołnierzom żywność. Ja szłam pierwsza, a ona
za mną. Z oddali słychać było – ręce
do góry. Zatrzymali nas Niemcy. Pani
Ciejkówna powiedziała do mnie: nie
daj nic poznać po sobie, idź odważnie i
zaczęła się modlić. Ja myślałam, że to
już koniec. Powiedziałam do nich że
szukamy krów, bo się wystraszyły strzałów i uciekły. A jeden z nich odpowiedział, że mamy wracać z powrotem, a
krowy się same znajdą. Widać ten Niemiec był dobrym człowiekiem.
Pani Antonina po wojnie wyszła za
mąż. Urodziła czwórkę dzieci i nimi
się zajmowała, bo mąż pracował zawodowo, żeby utrzymać rodzinę. W
międzyczasie dorabiała, szyjąc i przerabiając ubrania. Bardzo boleśnie przeżyła stratę swoich najbliższych. Naj-
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pierw tragiczną śmierć najmłodszego
syna, później męża i ponownie najstarszego syna. Obecnie jest pod opieką
córki Marysi z rodziną. Doczekała się
14 wnuków, 18 prawnuków i 3 praprawnuków. Jest członkinią Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Podsumowując nasze spotkanie,
pani Antonina mówi – nawet nie myślałam że tyle przeżyję. Pan Bóg dał mi
te talenty i wydaje mi się, że ich nie zmarnowałam, tylko pomnożyłam. Cieszę
się, że Bóg daje jeszcze życie, a ono mija
szybko. Te 90 lat minęło jak jeden dzień.
Starość nie jest ciężarem jeśli człowiek
ma w drugim oparcie. Zapytana o sposób na życie odpowiedziała – Młodym
powiedziałabym, że trzeba pracować,
być życzliwym, uprzejmym i dobrym, i
przede wszystkim szanować się wza-

jemnie.
Msza św. w intencji pani Antoniny
z okazji jej 90-tych urodzin odbyła się
27 listopada br. w kościele parafialnym w Bratkowicach, a przewodniczył
jej ks. Grzegorz Guzior. Tak się złożyło, że drugi celebrans odprawiał
Mszę św. w intencji innej mieszkanki
Bratkowic, osiemnastoletniej Joanny.
Jubilatki i zebrani wierni mogli na
koniec nabożeństwa usłyszeć wyjątkowe życzenia.
90-letniej pani Antoninie ks. Grzegorz życzył, żeby jeszcze długo cieszyła się takim zdrowiem, jak osiemnastoletnia Joanna, a osiemnastoletniej
Joannie, żeby w zdrowiu dożyła tak
sędziwego wieku jak pani Antonina.
Dariusz Jamuła

Imieninowo-œwi¹teczne ¿yczenia
24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia imieniny obchodzą Adam i Ewa. Pragniemy na łamach naszego kwartalnika
złożyć wszystkim Ewom i Adamom najserdeczniejsze życzenia słowami wierszy z tomiku Jadwigi Michałowskiej „Gaji” pt.
„W lustrze imienia”. Jest to jeden z tomików poezji nacechowanej wiarą, nadzieja i miłością.
Poetka podkreśla podstawowe dla człowieka wartości, jego zalety, wady, możliwości rozwoju, kształtowania osobowości
poprzez konfrontację własnego życia z prawdami oczywistymi, powszechnie uznawanymi, a często omijanymi w biegu przez
życie.

Rodzi się człowiek, otrzymuje osobisty podarunek – imię – swój wizerunek.

Adam

i

Ewa

Galanteryjny dla dam,
lubi spotkania sam na sam.
Chodzi swoimi drogami,
skrótami i zakrętami.

Ewa, Ewka, Ewunia –
czuła, troskliwa mamusia,
radosna i swobodna,
przyjacielska i zgodna.

Dowcipniś z niego nie lada,
chętny do udziału w biesiadach.
W domu miejsca nie zagrzewa,
zwykle dobry humor miewa.

Miła i rezolutna
przewidująca, ufna
Zdolna i wykształcona,
dla kariery stworzona.

Marzy o swojej dziewczynie,
nim za ocean popłynie.
Ciekawy świata i ludzi,
sympatie powszechną budzi.

Wysportowana i giętka,
odważna, śmiała, prędka,
jest błyskotliwa, rozmowna
i nad wyraz roztropna.

Kompan z niego wspaniały,
towarzyski i śmiały,
Uwielbiają go dzieci,
z nim wesoło czas leci.

Bardzo lubiana, żywa,
jak iskra migotliwa.
Poszerza przyjaciół koło,
Z nią bywa zawsze wesoło.
Redakcja
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Stany przejœciowe
Wszystkie fotografie mówią: „Memento mori”. Robiąc zdjęcie stykamy się ze śmiertelnością, kruchością, przemijalnością innej osoby lub rzeczy.
Właśnie dlatego, że wybieramy jakąś chwilę wykrawamy ją i zamrażamy, wszystkie zdjęcia stanowią świadectwo nieubłaganego przemijania.
Susan Sontag – „O fotografii”
Powyższe słowa, towarzyszące wystawie zorganizowanej w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, autor Krzysztof Pisarek z Bratkowic, artysta uprawiający sztukę fo-

„Po lesie bardzo często chodzę. On
jest cały czas inspirujący. W lesie nie
szukam, nazwijmy to, ładnych widoków. Interesują mnie w nim bardziej
detale, rzeczy widziane z bliska. Można

Krzysztof Pisarek.

tografii i grafiki, wybrał jako motto dla
swojego cyklu fotografii „Stany przejściowe”, który można było zobaczyć
na przełomie m-ca listopada i grudnia
bieżącego roku.
Dwa lata, temu w grudniu 2012 r.
w 18 numerze naszego kwartalnika
przybliżaliśmy postać tego twórcy. W
naszej Fotogalerii prezentowaliśmy
wówczas prace składające się na kolejną już, ważną w jego życiu wystawę.
Staraliśmy się ukazać sylwetkę, drogę
artystyczną i dotychczasowe dokonania artysty. Pytaliśmy także wtedy naszego rozmówcę o wybór Bratkowic
jako miejsca zamieszkania, a w nich
bardzo bliskiego sąsiedztwa lasu (Zastawie II), które w pewnym sensie stało się miejscem realizacji jego artystycznych wizji i pasji. To wtedy właśnie usłyszeliśmy m.in. takie słowa:

cały czas obserwować w nim zmienność natury, jej cykliczność, rodzenie się
i umieranie. Są to sprawy jakby podstawowe, ale jak jest się blisko tego i
ma się z tym częsty kontakt to można
poczynić bardzo ciekawe obserwacje.
Powoli rodzi się w związku z tym jakiś
cykl prac, ale jest on jeszcze w sferze
projektów. Mam w lesie miejsca ulubione, też je fotografuje. Zmieniają się
one w zależności od pogody, światła,
pór roku itp. Warto to w swoim dzienniku odnotowywać. Las to nieustanne
natchnienie. Trzeba w nim patrzeć do
góry w dół i wokół siebie. Do lasu trzeba iść bezinteresownie”.
Nie bez powodu też przytaczamy
dziś te właśnie słowa, bo podczas wspomnianej wyżej wystawy, przyglądając
się z bliska fotografiom zastanawialiśmy się, które miejsca i detale uchwy-

cone przez artystę podczas wędrówek
po bratkowickim lesie, natchnęły go
do uwiecznienia nieuchronnej przemijalności natury.
Zwiedzający wystawę, na samym jej
początku, na jednej ze ścian galerii
mogli spotkać się ze słowami pisarki
Susan Sontag, ale także i z refleksją
autora zdjęć, ujętą w następujące słowa:
„Cykl fotografii STANY PRZEJŚCIOWE powstaje od ok. 2005 i jest
ciągle kontynuowany. Rejestruję w nim
ulotne zjawiska zachodzące w przyrodzie. Te drobne gesty natury, tworzące
czasem fantazyjne, czasem minimalistyczne formy, chociaż unieruchomione i zmonumentalizowane w fotograficznym obrazie, przypominają o tym,
że wszystko co się wokół nas dzieje,
podlega nieustannym zmianom, jest
swego rodzaju stanem przejściowym.
Refleksja nad przemijaniem towarzysząca gatunkowi ludzkiemu zapewne
od początków jego istnienia, jest naszym przywilejem i przekleństwem zarazem. Każdy z nas musi sobie radzić z
tym zagadnieniem na swój sposób. Ja
próbuję – fotografując...”
Po odczytaniu tych słów, zwiedzającym wystawę nie pozostało nic innego,
jak tylko przyjrzeć się tym próbom artysty. Prezentowane fotografie przyciągały wzrok. Sprzyjało temu ascetyczne
wnętrze galerii – lśniąco – białe ściany,
szarość podłogi i odpowiednie oświetlenie podkreślające walory umieszczonych w dyskretnych antyramach fotografii o wymiarach 40/60 cm. Pobudzona
wyobraźnia nakazywała coraz baczniej
przyglądać się obrazom przedstawiającym w dużym zbliżeniu „stany przejściowe” skał, wody, piasku. Każda kolejna fotografia jak gdyby dyskretnie sugerowała kierunek zwiedzania, zamykając się niejako w kolejnych cyklach tematycznych, wywołując jednakowoż
wrażenie, że wszystkie te pojawiające się
i przemijające stany przejściowe w naturze dzieją się za sprawą wzajemnego
ich na siebie oddziaływania.
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Ktoś ze zwiedzających „na gorąco”
dzieląc się wrażeniami powiedział:
Gdy patrzę na te zdjęcia robi mi się
smutno. Odczuwam przygnębienie,
brak energii, którą przecież czerpiemy
z życia, nawet podczas jego przemijania. Ktoś inny przysłuchując się z boku
uznał tę reakcję za prawidłową, stwierdzając, że: przemijanie zawsze niesie ze
sobą smutek... Jeszcze inni uznali, że:
niekoniecznie, bo życie przemijając niesie ze sobą także radość, a samo stwierdzenie „stan przejściowy”, sugeruje, że
za chwilę pojawi się coś innego, nowego. Jak widać, sztuka daje szeroką
możliwość jej interpretacji. I tak naprawdę chyba o to w niej chodzi.
Zapytajmy jednak, co na temat
swego najnowszego cyklu powie nam
artysta, który prawie równolegle w tym
jesiennym czasie prezentował swoje
prace, także w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków „Pierwsze
Piętro” w Opolu.
Zaczyna się to wszystko od patrzenia. Cały ten proces twórczy polega na
wnikliwej i uważnej obserwacji i refleksji nad tym, co nam natura oferuje –
mówi Krzysztof Pisarek.
Ten powstający już od kilku lat cykl
fotografii, jest efektem wielu wędrówek
po lesie, po plaży czy też wycieczek do
odkrytego przeze mnie dzikiego kamieniołomu w Straszydlu.
Chodząc tak i obserwując naturę,
fotografuję drobne przejawy jej aktywności: zamarzniętą kałużę, kamień wyrzucony przez wodę, podmuch wiatru
zapisany rysunkiem na piasku.
Są to ulotne obrazy, które czasem
niemal zaraz po ich sfotografowaniu
zmieniają swoją formę. Niekiedy, tak
jak w przypadku kamieniołomu w Straszydlu, zmiany te nie są od razu zauważalne. Majestatyczne, będące symbolem trwałości skały podlegają jednakże tym samym siłom natury. Jeżdżąc w
to miejsce wielokrotnie mogłem zaobserwować, jak ten pozornie trwały materiał ulega nieustającemu rozkładowi.
W tym cyklu posługuję się fotografią czarno-białą. Odrzucenie koloru,
sprowadzenie obrazu do skali szarości
umożliwia pewną syntezę rzeczywistości, dzięki czemu zjawiska, które pokazuję, stają się bardziej wyraziste.
Tak więc, z tych fotograficznych
mini cyklów naszego artysty, wykładowcy Wydziału Sztuki Uniwersytetu
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Rzeszowskiego, powstał
jeden większy, w interpretacji wielu, traktujący o...
przemijaniu.
Często w życiu, nie
wiedząc co ono nam przyniesie, lękając się w nim
zmian, które nieuchronnie prowadzą do jakiegoś
końca, pocieszamy się
mówiąc, że to wszystko
minie. A może po prostu,
nie smucąc się przemijaniem, pogodniej jest myśleć o życiu, tu na ziemi,
że jest ono jedynie STANEM
PRZEJŚCIOWYM.
Halina Zawisza
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Obchody setnej
rocznicy rzeszowskiego

„Strzelca”
W dniu 5 listopada 2012 r. z okazji
obchodów 100-lecie istnienia Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rze-

pienie Prezesa PKO BP – Zbigniewa
Jagiełło oraz odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy przez ks. Bi-

działów ZS „Strzelec” uczestnicy przemaszerowali ulicą 3 Maja, Al. Lubomirskich, ul. Chopina do budynku
Podkarpackiej Filharmonii, gdzie
miała miejsce druga część rocznicowych obchodów.
O godz. 18.00 rozpoczął się specjalny program patriotyczny z okazji
Jubileuszu 100-lecia Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie i
„Narodowego Święta Niepodległości
11 Listopada” pt.: „MASZERUJĄ
STRZELCY, MASZERUJĄ...” w wykonaniu solistów i grup artystycznych
z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Nowej Sarzynie z towarzyszeniem
Orkiestry Wojskowej 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich i zespołu
Manitou.
Wspaniałe wykonanie i interpretacja utworów i pieśni patriotycznych
była niezapomnianym i wzruszającym
przeżyciem oraz lekcją patriotyzmu.

szowie miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Strzelców, Legionistów, Konspiratorów Polskiej organizacji Wojskowej
z Rzeszowa i Podkarpacia.
Tablica została umieszczona na fasadzie budynku Banku PKO BP Oddział I w Rzeszowie przy ulicy 3 Maja
23.
Patronat honorowy nad uroczystością sprawowali: Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Ksiądz Biskup Kazimierz Górny, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta,
Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz
Ferenc, Starosta Rzeszowski Józef
Jodłowski oraz Prezes Zarządu PKO
Bank Polski Zbigniew Jagiełło.
Uroczystość rozpoczęła się o godz.
17.00 przed budynkiem Banku PKO
BP odśpiewaniem Hymnu Państwowego, po którym miało miejsce wystą-

skupa Edwarda Białogłowskiego i odśpiewanie pieśni „Pierwszej Brygady”.
W asyście wojskowej oraz podod-

Na koniec pięknego koncertu słowa uznania dla młodych artystów skierował ks. Biskup ordynariusz Kazi-
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mierz Górny, podkreślając
jak wielką rolę w budowaniu i kształtowaniu postawy patriotycznej ma młode
pokolenie młodzieży działającej w związku strzeleckim Strzelec. Uroczysty
koncert zakończył się
wspólnym odśpiewaniem
pieśni „Barka”.
W rocznicowych uroczystościach uczestniczyli
przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bratkowickiej oraz Zespołu Szkół w Bratkowicach.
Joanna Różańska
Koncert w Filharmonii Rzeszowskiej.

Z dzia³alnoœci bratkowickich
przedstawicieli w Radzie Gminy
Mija drugi rok funkcjonowania Rady
Gminy Świlcza VI-tej kadencji. Jaki był
to rok szczególnie dla naszej miejscowości? Oczekiwania wszystkich nas były na
pewno dużo większe i wszystkiego nie
udało się osiągnąć.
U progu roku 2012 uchwalany był
budżet. Pomimo usilnej „walki” każdego z naszej czwórki radnych nie udało się
zapisać wystarczających środków finansowych na realizację zaplanowanych
wszystkich zadań związanych z poprawą
funkcjonowania i rozwojem naszej miejscowości. Powodem takiej sytuacji jest
duże zadłużenie gminy, które już nie pozwala na wzięcie następnych kredytów
na realizację nowych zadań. W zakresie
inwestycji była tylko kontynuacja rozpoczętych prac z udziałem środków unijnych, lecz nie dotyczyło to już naszej miej-

scowości. Dla Bratkowic udało się zapisać środki finansowe w wysokości prawie 350 tys. zł na wykonanie dachu i docieplenie części obiektów Zespołu Szkół
oraz 50 tys. zł na wykonanie dokumentacji uzupełniającej brakujące oświetlenie
na terenie wsi. Środki funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego zostały zapisane na wykonanie nowych
5-ciu wiat przystankowych.
Rok 2012 to kolejny rok utrudnień
związanych z budową autostrady. Wielokrotnie podejmowaliśmy interwencje
u generalnego wykonawcy robót tj. Budimex-ie w celu wykonania chodnika
na odcinku szkoła – skrzyż. Dąbry dla
poprawy bezpieczeństwa poruszających
się pieszych, szczególnie dzieci idących
do szkoły. Postulowaliśmy również o
usunięcie zabrudzeń z ogrodzeń pose-

sji, rosnących drzewek i krzewów czy
elewacji budynków. Jak na razie wszystkie nasze działania pozostają bez echa.
Pewnie główni wykonawcy autostrady
traktują budowę jako priorytet, a obstawieni licznymi kancelariami prawnymi nie boją się nikogo i jak na razie
lekceważą słuszne żądania mieszkańców.
W roku 2012 pomimo naszych usilnych starań nie udało się obronić szkoły
podstawowej na Piaskach. Nie udało się
przekonać większości z 15-stu radnych
do zagłosowania przeciwko jej likwidacji. Nasze głosy były za małe dla zatrzymania tej procedury. Szkoła od września
2013 roku wprawdzie będzie funkcjonować, ale pod patronatem utworzonego
stowarzyszenia „Nasza Trójka”. Jest to
porażka nas wszystkich.
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Mandaty radnych realizowaliśmy
również pracując w różnych komisjach
oraz podczas sesji. W minionym okresie
wypracowanych i podjętych zostało 111
uchwał. Dotyczyły one: przepisów gminnych, finansów gminnych, programów
gospodarczych, oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej oraz całego zakresu formalno prawnego funkcjonowania urzędu.
Sukcesem naszym jest przekonanie
Rady Gminy do kolejnej inwestycji na
terenie naszej miejscowości tj. wykonanie profesjonalnego targowiska. Będą
nowe zadaszone stanowiska do handlu
na stołach, będzie dostęp do bieżącej
wody i do ubikacji. Koszt zadania to prawie 145 tys. zł. Realizacja rozpocznie się
już na wiosnę przyszłego roku.
W obecnym czasie rozpoczynamy
prace nad budżetem na rok 2013. Nasze
główne priorytety to pozyskanie środków
finansowych na:
– uzupełnienie brakującego oświetlenia
na terenie naszej miejscowości. Dotyczy
to Czekaja, Sitkówki, Piasków, Końca,
Zastawia I, Zastawia II, Zapola i Dąbrów.
Według opracowywanej dokumentacji to
koszt aż ponad 450 tys. zł,

W Dzieñ
Bo¿ego Narodzenia
Wszystko jest, jak przed rokiem:
na szybach srebrne kwiaty
i ten sam obraz w ramach okien;
świat biały, jak opłatek...
Będzie wilia! – Uśmiechną się ludzie,
do świątecznej zasiądą wieczerzy –
błogosławiony grudzień!...
„W żłobie leży – któż pobieży...”
Pomyśl: na cudzej ziemi wśród obcych,
tacy jak ty młodzi chłopcy
i małe dziewczęta
zaśpiewają tę samą kolędę.
Pamiętaj: będą
ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu –
i nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu...
Weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić
– i życz szczęścia całemu światu;
niech się wszystkie serca rozweselą!...
Zdzisław Kunstmann

– rozpoczęcie rozbudowy Zespołu Szkół,
– wykonanie chodnika na odcinku od
leśniczówki na Zastawiu do skrzyżowania na Dąbry.
Potrzeb jest na pewno dużo więcej.
Ale możliwości kredytowej na nowe inwestycje już nie ma. Możemy jedynie liczyć i czekać na pojawienie się możliwości skorzystania ze środków unijnych lub
innych funduszy. Mamy jeszcze możliwość pozyskania środków finansowych
ze sprzedaży majątku gminnego w Bratkowicach (teren za parkiem oraz działki
za rzeczką na Zastawiu). Liczymy na
około 900 tys. zł. W mijającym roku były
trzy próby jego sprzedaży w formie przetargu. Chętnych jednak nie było. W przyszłym roku przetargi zostaną ponowione. Może teren uda się sprzedać i uzyskane pieniądze zainwestować w nasze
potrzeby.
Z uwagi na nowe ustawodawstwo dotyczące okręgów jednomandatowych do
rad gmin podczas listopadowej sesji została podjęta uchwała o podziale gminy
Świlcza na nowe okręgi wyborcze. W
naszej miejscowości do Rady Gminy

tworzy się 4 okręgi – 4 radnych z Bratkowic. Okręg nr 12 będzie obejmował
numery domów: 1-52, 60-93 i 399532B, okręg nr 13 będzie obejmował
numery: 53 – 58A i 95 – 320A, okręg nr
14 będzie obejmował numery: 321396A i od 740 do końca, okręg nr 15
będzie obejmował numery: 533-738F.
Nie będzie jak dotychczas możliwości
głosowania na każdego obojętnie gdzie
zamieszkujemy. Mieszkańcy zamieszkujący dany okręg głosować będą tylko
na kandydata (1 osoba) zamieszkującego też ten okręg. Tematyka ta będzie jeszcze objaśniana na organizowanych zebraniach wiejskich.
Przed nami kolejny rok naszej działalności. Trudno jest realizować nowe
inwestycje z uwagi na duże zadłużenie
naszej gminy. Obiecujemy dołożyć wszelkich starań by nasze Bratkowice nadal
rozwijały się w dobrym tempie zaspokajając społeczne potrzeby naszych mieszkańców.
Andrzej Bednarz,
Krzysztof Ciszewski,
Cecylia Homa, Mieczysław Leja

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą dla Was niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
aby odbyły się w spokoju i radości,
wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich osób.
Życzymy wszystkim, aby nadchodzący Nowy 2013 Rok
był czasem spełnionych marzeń i nadziei
oraz pasmem sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Andrzej Bednarz, Krzysztof Ciszewski, Cecylia Homa,
Mieczysław Leja – radni z Bratkowic

Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi, a Nowy 2013 Rok
przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku
wraz z podziękowaniami za dotychczasowe wsparcie
w imieniu braci strażackiej
Czytelnikom i wszystkim mieszkańcom Bratkowic
życzy
Mieczysław Leja
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach
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Na moich oczach
wyrós³ talent
Sobota, 24 listopada. Dla większości zwykły sobotni wieczór, który spędzą dla rozrywki przed odbiornikiem telewizyjnym. Ale ja od rana nie mogę się na niczym skupić. Dziś
wieczór mój bratanek wraz ze swoja partnerką walczą o zwycięstwo w programie „Mam Talent”.

Za trzy tygodnie Bartłomiej Byjoś z Rzeszowa jedzie na
mistrzostwa świata w fitness do Budapesztu. Będziemy trzymać za niego kciuki, by znowu zachwycił, tym razem nie tylko węgierską publiczność.
Małgorzata Kocaj
Mieszkam w Bratkowicach-Piaski od 16 lat. Tu wybudowałam swój dom, tu znalazłam swoje miejsce.
Swoją karierę Bartek rozpoczął wcześnie, bo jako 12-latek, jeszcze w szkole podstawowej. Jego zamiłowanie do sportu
było niejako naturalne, oboje rodzice mają czarne pasy w karate. Początkowo była to akrobatyka, lecz po kontuzji partnerki rozpoczął treningi fitness. Trenuje już 4 lata. Dwa lata
temu został brązowym medalistą mistrzostw Europy, rok temu
poszło mu jeszcze lepiej – zdobył srebro. Prywatnie student
pierwszego roku wychowania fizycznego na Uniwersytecie
Rzeszowskim. Od trzech lat zakochany w swojej dziewczynie
Delfinie. Jako para, również na scenie występują już półtora
roku. Castingi do programu odbywały się w tym samym czasie co matury finalistów, więc czas na treningi był mocno
ograniczony. Mimo to trud włożony w przygotowania do występów zaowocował ogromnym sukcesem. Zachwycili surowych jurorów oraz widzów przed telewizorami.
W finale wystąpili naprawdę utalentowani ludzie. Również koleżanki „po fachu”, z tego samego klubu
sportowego. Konkurencja była wyrównana, ten sam wysoki poziom.
Program był nagrywany na żywo.
Emocje i stres nie do opisania. Siedząc przed odbiornikiem oglądałam
występ Delfiny i Bartka z zapartym
tchem. To co pokazali było zjawiskowe. Patrząc na tego utalentowanego chłopaka zakręciła mi się w oku
łezka wzruszenia. Przemknęły przez
myśl lata kiedy opiekowałam się malutkim Bartusiem, przyjeżdżającym
wówczas wraz z rodzicami w odwiedziny do Bratkowic. Patrzyłam jak
rośnie. Dziś cała rodzina jest bardzo
dumna z jego osiągnięć.
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Sprawni inaczej
Społeczeństwo, w którym byłoby miejsce tylko dla osób w pełni sprawnych, całkowicie samodzielnych i niezależnych, nie byłoby społeczeństwem godnym człowieka.
/Jan Paweł II/
Są obecni wśród nas. To czasem nasze dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice,
dziadkowie, znajomi. Ich ograniczona
sprawność fizyczna bądź umysłowa jest
skutkiem wad wrodzonych, nagłych wypadków, urazów czy chorób. Mówimy o
nich niepełnosprawni, ale tak naprawMartynka w trakcie zajęć.

dę, są ludźmi sprawnymi inaczej, bo
mają często niezwykle rozwinięte szczególne umiejętności. 3 grudnia corocznie obchodzony jest Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez
ONZ w 1992 roku.
Martynka urodziła się jako wcześniak w siódmym miesiącu ciąży jako
trzecie z czworga dzieci państwa Małgorzaty i Stanisława Baran z Bratkowic (Zapole). Lekarze rozpoznali u niej
głębokie, dziecięce porażenie mózgowe
i nie dawali jej wielkich szans na przeżycie. Od tamtej chwili minęło już 25
lat, a ona żyje i jest pełną radości i ciepła
osobą. Przeszła kilka operacji. Przebywała w wielu różnych szpitalach i ośrodkach rehabilitacji. Początkowo była to
rehabilitacja indywidualna przez około
2 lata. Później rehabilitacja i edukacja
w kilku ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych w Rzeszowie. Przeszła dogoterapię i hipoterapię, jednak ta ostatnia została przerwana ze względu na
wadę kręgosłupa. Obecnie jest podopieczną Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce. Na zajęcia, które odbywają się codziennie od 7.00 do
15.00 zawozi i przywozi ją tato, który
notabene jest prezesem Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych Gminy Świlcza. W ośrodku doskonali sprawność

manualną i koordynację wzrokowo-ruchową. Starannie wykonuje prace plastyczne i techniczne. Bierze udział w
przedstawieniach muzycznych i informatycznych. Kiedy zapytałem ją co najbardziej lubi robić, to po chwili powolutku odpowiedziała – bardzo lubię malować, wyklejać, modelować z plasteliny, układać puzzle i pracować
przy
komputerze.
Mama Martynki dodaje – była główną inicjatorką wprowadzenia w
Ośrodku spowiedzi
pierwszopiątkowej, i
tak jest do dzisiaj. Problemy ze wzrokiem
spowodowały, że nie
przepada za telewizją.
Natomiast lubi słuchać radia, zwłaszcza radia Via i radia
Maryja. Do I Komunii św. przystępowała w parafii Hyżne, gdzie indywidualnie
udzielił jej ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Natomiast Sakrament Bierz-

sca przy kościele na parkingu były zajęte.
Musieliśmy zostawić samochód znacznie
dalej, a to dla nas jest poważny problem,
bo z niepełnosprawnym dzieckiem trzeba było pokonać znacznie dłuższą drogę.
Bardzo by się przydało kilka miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
– dodaje pan Stanisław.
Lubi śpiewać piosenki i bardzo szybko uczy się wierszy. Najbardziej wymowny jest ten, który zaczyna się słowami:
„Mili Goście! Zapraszamy w podróż pociągiem zbawienia. Zapnijcie pasy...” Jest
oczkiem w głowie babci Marysi i bardzo lubi z nią przebywać. W okresie
wiosenno-letnim uwielbia przebywać w
ogrodzie, po którym porusza się wózkiem elektrycznym bądź napędzanym
siłą własnych rąk. Podziwia wówczas
piękno przyrody, wsłuchując się zarazem w śpiew ptaków. Towarzyszą jej zawsze dwa psy – Maksiu i Promyk.
Martynka nie chodzi. W podstawowych czynnościach życiowych musi liczyć na pomoc rodziców i opiekunów.
Jedyna czynność jaką sama wykonuje to
jedzenie. Jak mówi – najbardziej smakują
mi naleśniki. Z owoców lubi jabłka. Jak
każdy z nas ma również marzenia. –
Chciałabym nauczyć się chodzić. Po chwili
dodaje – chciałbym także, by było lepsze
leczenie i żeby ludzie byli bardziej wrażliwi
na osoby niepełnosprawne.
Bądźmy zatem bardziej otwarci na
osoby niepełnosprawne, bo jak powie-

Z babcią Marysią i babcią Gienią.

mowania przyjmowała w Rzeszowie w
klasztorze ojców Bernardynów. Na
Mszę św. do kościoła parafialnego w
Bratkowicach zabierają ją rodzice. Często też słucha Mszy św. w radiu. Jak
mówi tato – ostatnio nie mieliśmy gdzie
zaparkować samochodu. Wszystkie miej-

dział nasz Wielki Papież JP II (...) Może
bardziej niż inni chorzy potrzebują naszej
uwagi i życzliwości, zrozumienia i miłości: nie można ich pozostawić samych, aby
niemal bezbronne i bezradne stawiały czoło trudnemu zadaniu, jakim jest życie.
Dariusz Jamuła
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11 listopada
Œwiêto
Niepodleg³oœci
Jest wiele ważnych dat w historii
Polski. Przypominamy o nich przy okazji kolejnych rocznic. Wspominamy
ważne wydarzenia z czasów wypełniony
ofiarą Polaków. Taką datą jest też 11 listopada 1918 roku. Wracamy do niej
każdego roku obchodząc Narodowe
Święto Niepodległości.
Uczniowie Zespołu Szkół w Bratkowicach, by upamiętnić to wydarzenie, przygotowali patriotyczny program słowno-muzyczny. Przypomnieli jak wyglądała droga Polaków do niepodległości od końca XVIII do XX
wieku. Część artystyczna została także przedstawiona rodzicom w dniu 20
listopada. Wieczorny nastrój dobrze
oddał atmosferę tej uroczystości. Opiekę nad młodymi aktorami sprawowali

Strzelcy w Świlczy.

Patriotyczna wieczornica.
Fot. M. Daniel

Narodowe Święto Niepodległości w ZS Bratkowice.

nauczyciele historii: mgr Bożena
Zwierzyńska-Kret i mgr Artur Szary.
Szkolny chór przygotował do występów nauczyciel muzyki mgr Marcin
Florczak.
Wspomnieć należy, że młodzież z
gimnazjum wzięła czynny udział w
gminnych obchodach Święta Niepodległości w Świlczy. Strzelcy z drużyny działającej przy Zespole Szkół w Bratkowicach zaciągnęli honorową wartę podczas
odsłonięcia tablicy pamięci ich patrona, pułkownika Leopolda Lisa-Kuli.

Również poczet sztandarowy Armii
Krajowej, przekazany w ubiegłym roku
pod opiekę Zespołu Szkół, był godnie
prezentowany przez naszych strzelców

na mszy świętej za Ojczyznę, celebrowanej w tym dniu w bratkowickim kościele.
Bożena Zwierzyńska-Kret
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Dawno temu w Bratkowicach
(wspomnienia)

Emigracja zarobkowa
Kiedy pod koniec XIX w. zniesiono
pańszczyznę nastąpiła masowa emigracja zarobkowa do państw zachodnich:
Niemcy, Belgia, Francja, Anglia, a także
do państw Ameryki Północnej (USA,
Kanady i Meksyku) i Ameryki Południowej (Argentyna, Brazylia, Chile).
Przeludniona wieś polska, bieda, choroby, analfabetyzm, brak wszelkiej perspektywy do godnego życia, zmuszały
ludność wiejską do szukania chleba na
obczyźnie. I góry porzucić trzeba dla chleba Panie, dla chleba (z pieśni góralskiej).
Emigracja zarobkowa miała niekiedy charakter sezonowy i po pewnym czasie emigranci z zarobionymi pieniędzmi
wracali do kraju. Inni osiedlali się na zawsze, sprowadzając rodziny do nowego
miejsca zamieszkania. Były przypadki, że
emigranci zrywali wszelkie związki z
pozostawionymi rodzinami (żona, kilkoro dzieci) i zakładali nowe rodziny w miejscach swojego zatrudnienia. Osobiście
znam trzy takie przypadki: dwa w Sitkówce i jeden w Klepaku.
Jak przedstawiają dane szacunkowe,
do wybuchu I Wojny Światowej mogło
wyjechać z zaboru austriackiego do Stanów Zjednoczonych około 600 tysięcy
Polaków. Emigracja zarobkowa trwała i
w późniejszych latach, lecz miała ona jednak charakter sezonowy. Z naszych okolic najwięcej ludności wyjeżdżało do Niemiec, Francji, Belgii, Danii, a także do
krajów zamorskich: USA, Kanady i Argentyny.
Zbliżający się kryzys finansowy w
świecie powodował reemigrację Rodaków do Polski. W latach światowej depresji gospodarczej (1930-1933) emigracja zarobkowa zmniejszyła się czterokrotnie w porównaniu do lat 1925-1928.
Dotyczyła ona także Bratkowic. W
wydawnictwie „Parafianin” nr 38, z
kwietnia 2003 roku, p. Bronisław Lis z
Bratkowic-Zapola, pisze m.in. W 1907
roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych
Szczepan Pięta z żoną Marią i siostrą
Julią. W 1910 roku wyjechał do Brazylii
Józef Przywara, Jan Pięta, Zagrodnik i
Lachcik, ale szybko wrócili. W 1929 roku
mój stryj Michał Lis po rocznym pobycie
we Francji wrócił i wraz z kilkoma osobami wyjechał do Argentyny.

Tomasz i Jadwiga Rzepkowie.

P. Pięta – zginął w czasie II wojny światowej
na froncie afrykańskim w Palermo (Sycylia).

Od lewej: Stella (Pięta) Mahar, Walter A. Pięta, Mary (Skoczylas) Pięta, Mery (Dydo) Pięta, Stanley A. Pięta.

Mój dziadek Tomasz Rzepka również wyemigrował w pierwszych latach
XX w. do Stanów Zjednoczonych, pracując jako szewc w zakładach obuwniczych w Chicago. Po 28 miesiącach wrócił do Bratkowic (Sitkówki) i za zarobione pieniądze przystąpił do budowy
nowego domu krytego dachówką, mając
wcześniej pozwolenie na budowę domu
– nr konsensu 8, podpisane przez Naczelnika Gminy Stanisława Lisa (zwanego
Starym Wójtem). W domu tym, mającym

przeszło 90 lat mieszka obecnie moja
najmłodsza siostra cioteczna Elżbieta
Grendysa z rodziną.
Lata 1929-1933 były dla mieszkańców Polski, w szczególności dla mieszkańców ówczesnej Małopolski, latami
głodu i wszechpanującej biedy. Dlatego
młodzi ludzie wyjeżdżali do państw Europy Zachodniej, by tam ciężko pracując, zarobić pieniądze i po powrocie pomóc rodzinie.
Moja mama Adela Pastuła w latach
1929-1931 trzykrotnie wyjeżdżała na
roboty sezonowe do Niemiec, by za zarobione pieniądze po zamążpójściu za
mego ojca Franciszka Rzepkę, zbudo-
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wać dom mieszkalny w 1934 roku, w którym ja i siostra Anna przyszliśmy na
świat. Dom ten po rozbiórce został przewieziony do Rzeszowa – Staromieście w
roku 1954, w którym po ponownym zbudowaniu mieszkali moi rodzice do 1978
roku.
Reasumując temat emigracji zarobkowej należy stwierdzić, że jednym emigrantom poszczęściło się, inni zaś ze
względu na stan zdrowia, nieprzychylny
klimat i warunki pracy musieli wracać
do Polski. Schorowani, bez pracy, często
usuwani z rodziny, dogasali w zapomnieniu. SMUTNE!

Kasy Stefczyka
Dr Franciszek Stefczyk urodził się w
Krakowie, 2 grudnia 1863 roku. Będąc
uczniem Szkoły Powszechnej, zaprzysiągł w kościele służyć przez całe swoje
życie Polsce. Danego słowa dotrzymał.
Pracując dla ludzi i wśród ludu. Wyjeżdża z Krakowa i osiedla się we wsi
Czernichów, pod Krakowem, pracując
jako nauczyciel Szkoły Rolniczej. Bierze czynny udział w pracy oświatowej
Kółek Rolniczych, wygłasza pogadanki,
niesie światło wiedzy pod strzechy, poznaje niedolę i potrzeby ludu wiejskiego.
Przekonuje się naocznie, że rolnik uginając się pod ciężarem lichwiarskich
procentów od pożyczek, dochodzących
średnio do 150% rocznie, zmuszony jest
opuszczać rodzinne strony i emigrować
za chlebem na obczyznę. Żeby temu zaradzić, w 1890 roku zakłada pierwszą w
Małopolsce Spółdzielnię (Kasę)
Oszczędnościowo-Pożyczkową w Czernichowie. Sam układa statut tej Kasy, staje
się przewodniczącym Zarządu i Rady
Nadzorczej. Istnienie Kasy opiera się na
samopomocy i solidarności jej członków.
Fundusze obrotowe zdobywa na miejscu
w postaci udziałów i wkładów. Po dziesięciu latach (1900) Kasa całkowicie
wyrugowuje lichwę ze wsi, wydając dla
członków pożyczki 179.521 koron, mając 12.342,00 korony własnego funduszu
zasobowego i 204.146,00 koron wkładów oszczędnościowych. W 1900 roku
członkowie płacą 6% odsetek do pożyczek, wkłady otrzymują 4,5%.
Dzięki dr Stefczykowi w 1899 roku
powstaje we Lwowie Związek Rewizyjny
Spółdzielni (Kasy) o nazwie „Krajowy Patronat Spółdzielni Rolniczych” we Lwowie. Jako dyrektor Patronatu dr Stefczyk
pokrywa całą byłą Galicją siecią kas. Rolnik zostaje uwolniony ze szpon lichwiarzy,
a dr Stefczyk uczy lud wiejski oszczędzać.
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Nie tylko założył Kasę i nią kierował, ale także brał udział w pracy dla
ugruntowania państwowości i niepodległości Polski. Na przełomie lat 1918/
1919 bierze czynny udział w obronie
Lwowa, za co otrzymuje „ Krzyż Obrońców Lwowa” i „Orlęta”.
Po działaniach wojennych organizuje Naukowy Instytut Spółdzielczy w
Krakowie. Pełni wiele odpowiedzialnych funkcji w zakresie bankowości i
spółdzielczości. Jako Prezes Rady
Nadzorczej Polskiego Banku Rolnego,
przewodniczący delegacji Ministerstwa
Skarbu, udaje się do Stanów Zjednoczonych w sprawie pożyczki na zasilenie Skarbu Polskiego. Za zasługi położone w pracy spółdzielczej i państwowej został odznaczony „ Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta”.
Przedwczesna śmierć w Krakowie w
dniu 30 czerwca 1924 roku, zabrała dra
Stefczyka, znakomitego Obywatela i
Człowieka. Pochowany został na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Przez
wdzięczność i cześć dla Niego, spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe
zostały nazwane Kasami Stefczyka.
Jak wcześniej wspomniałem, Kasy Stefczyka
niosły pomoc ludności
wiejskiej w uzyskaniu pożyczki na przystępnych
odsetkach od pożyczki
(kredytu). Całkowicie
zniosły lichwę panoszącą
się na wsi, która prowadziła rolnika polskiego do ruiny, a czasem do samobójczej śmierci.
Jedną z takich kas była
Kasa Stefczyka, założona w
Bratkowicach w 1901
roku, jako Spółka Oszczędnościowa. W 1950 roku
zostaje włączona do Gminnej Kasy Spółdzielczej, a w
latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku, do Banku Spółdzielczego. Obecnie w Polsce działają Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
(SKOK) im. Dra Franciszka Stefczyka.
W Bratkowicach kierownictwo Kasy Stefczyka spoczywało w rękach
Franciszka Lewickiego i
Stanisława Rogali, dziadka naszej redakcyjnej koleżanki Haliny Zawiszy.

Z rodzinnych
wspomnieñ
Moja mama Adela Rzepka z d. Pastuła, w latach 1929-1931 wyjeżdżała na roboty sezonowe do Niemiec, by tam za
ciężką pracę na roli, za zarobione pieniądze, wybudować dom mieszkalny. W roku
1938 wyjechała znowu do Niemiec pracując w gospodarstwie hodowlanym. Z zarobionych pieniędzy wpłaciła 1.800zł na Książeczkę Wkładową w Kasie Stefczyka w
Bratkowicach, w dniu 10 i 17 stycznia 1939
roku. Pierwszego września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Okupant niemiecki początkowo honorował oszczędności na książeczkach oszczędnościowych
tak, że moja Mama mogła jeszcze podjąć
kwotę 50zł w dniu 6 sierpnia 1940 r. Pozostałe oszczędności w wysokości 1.067,45zł
przepadły bezpowrotnie. Obecnie można
oglądać dokumenty świadczące o istnieniu
i prężnym działaniu Kasy Stefczyka w Bratkowicach. Podpisy w tych dokumentach
są: Franciszka Lewickiego i Stanisława Rogali z Bratkowic-Piaski.
Zdzisław Rzepka
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Przywróciæ pamiêci obraz
W okazałym albumie pt. Architektura Polska do połowy XIX w., wydanym przez Państwowe Wydawnictwo Techniczne
w 1952 r. w Warszawie, pośród pereł polskiej architektury stanowiących istotny i cenny dorobek kulturowy całego narodu,
znajdujemy m.in. fotografię, na której widnieje CHAŁUPA RZESZOWSKA W BRATKOWICACH.
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym faktem, a jednocześnie pełni ciekawości gdzie ów dom się mieścił oraz jakie losy
spotkały ludzi, którzy przed ponad stu laty przed nim zostali sfotografowani.
Zwracamy się z prośbą do naszych Czytelników, pośród których być może znajdują się potomkowie osób z fotografii, aby
skontaktowali się z Redakcją.

„Chałupa rzeszowska w Bratkowicach”.
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Spotkanie z Marysi¹ „R”
Co słychać u Ciebie
Pytana przez Zdzisia?
Wszystko jest w porządku
Powiada Marysia.
Mieszkańcy Bratkowic
Utrudzeni pracą,

Wiejska sielanka

Przez swój trud, wysiłek,
Ciągle się bogacą.

Wsi spokojna, wsi wesoła,
pełna dźwięków dookoła.
Tu kosiarka trawnik kosi,
tam spryskiwacz ogród rosi.

I tak rozmawiają
Zdzisław i Marysia,
Nie zawsze tak często,
Ale tylko dzisiaj.

Sąsiad drzewo tnie pilarką,
ktoś się bawi znów tokarką.
Spalinówka rzeźbi tuje,
i powietrze wokół truje.

Pragnienie
Ach żebym mógł doczekać takiej pięknej chwili,
gdy w przytulnym łóżeczku dzieciątko zakwili.
Mama weźmie je, czule przytuli do piersi
i przeczyta dziecięciu mój serdeczny wierszyk.
O tym, że w Bratkowicach stoją domy śliczne,
przed nimi rosną kwiaty, prawie niebotyczne.
A w tych domach rodzice i inni kochani,
utrudzeni, szczęśliwi i bardzo zaradni.
Usypiające dziecię słuchając tych wierszy,
tuląc się do mamy serduszko swe ucieszy.
Bezpieczne, beztroskie na rękach dobrej matki,
słodziutko zwiewając swe mruży powieki.
I tak śpiąc w łóżeczku to będą mu się śniły:
kochany dom rodzinny i ogródek miły.
A w nim dużo kwiatuszków, ziół i pięknych ptaków
ćwierkających na drzewach, wśród niebios obłoków.
Kiedy ranek nadejdzie i oczka otworzy,
rozglądnie się wokoło i na mamę spojrzy.
A w spojrzeniu tym szczerym zawsze jest to samo,
kocham cię gorąco, kocham cię moja mamo.
Żyj nam w najlepszym zdrowiu dziecino kochana,
niech ci Bóg błogosławi codziennie od rana.
Tego życzy ci szczerze od serca, bez granic,
twój starszy Kolega i Rodak z Bratkowic.
Zdzisław Rzepka

Pies ujada, krzyczą dzieci,
i samolot w górze leci...
Po asfalcie mkną motory,
pociąg wciąż szlifuje tory.
Kreta ktoś przepędza racą,
po sąsiedzku dzieci płaczą.
Sroka gdzieś ukryta skrzeczy,
na podwórku koza beczy.
Dwie sąsiadki się spotkały –
głośno sobie pogadały,
Potem dywan trzepać poszły –
dźwięk trzepania był donośny.
Chwilę potem, dzwony z wieży,
oznajmiły czas pacierzy.
Grilowania pora zacząć.
Wszyscy goście zjechać raczą.
Dźwięk alarmów, ryk silników
rozbrzmi zaraz się bez liku.
Będą śpiewać, śmiać donośnie,
hałasować – jak to goście.
Wreszcie żaby na swej łące
zaczną swój wieczorny koncert.
Świerszcze będą im wtórować,
Ale mnie już boli głowa.
Marzy mi się ciszy chwila,
nie zabawa wokół grilla.
Wielki jazgot dookoła...
Wsi spokojna, wsi wesoła...
Maria Wiktoria Mostek
4 września 2012 r.

wkładka pomiędzy stronami - środkowa
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Odkrywajmy
Per³y
Bratkowic
Zanim ją poznałem, moją uwagę
zwróciło piękno jej obrazów, które miałem okazję podziwiać w Urzędzie Miasta i Gminy w Głogowie Małopolskim.
Na moje pytanie – kto jest ich autorem –
pracownicy urzędu dumnie odpowiedzieli – mamy tu taką artystkę, mieszkankę naszego Głogowa!
Po jakimś czasie, nasza sąsiadka z
Rzeszowa zaproponowała nam z żoną
wyjazd do Głogowa Młp., do jej znajomej malarki. Zwiedzając jej piękną galerię obrazów, zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci i w trakcie rozmowy
okazało się, że owa malarka nazywa się
Felicja Mroczka i pochodzi z Bratkowic, a dokładniej z Blichu. Jako, że także pochodzę z Bratkowic, z radością wymieniliśmy oczywiście wspólnych znajomych, no i tak zaczęła się nasza znajomość i przyjaźń, która trwa już kilka lat.
Pani Felicja to osoba urodzona w
1934 r., ale o energii twórczej młodego
człowieka. Tworzy obrazy o bardzo różnej tematyce. Pasję malarską, jak powiada, ma od urodzenia. Już jako dziecko
podbierała swojej mamie węgle spod
pieca i malowała nimi po wewnętrznych
i zewnętrznych ścianach domu. Oczywiście za takie wyczyny nie jeden raz
dostawała lanie. Podobnie było przy
pasieniu krów. Pasąc krowy, często zapominała o obowiązku ich pilnowania.
Lubiła rysować obrazki patykiem na
ścieżce, więc skupiając uwagę na rysowaniu, zapominała o powierzonym jej
obowiązku pilnowania krów, co skutkowało pretensjami sąsiadów, gdy krowy
„poszły w szkodę”.
Chciałoby się zaapelować w tym
miejscu do młodych rodziców – jeśli
Wasze dziecko maluje po ścianach, nie
róbcie z tego problemu, bo tak może
właśnie ujawniać się talent kolejnego
artysty.
Patronat nad twórczością Pani Felicji sprawuje Dom Kultury w Głogowie
Małopolskim. Tam też uczestniczy w
spotkaniach Aktywnej Grypy Twórców.
Do tej pory artystka namalowała ponad
trzy tysiące obrazów o różnej tematyce,
między innymi: krajobrazy, kwiaty,
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zwierzęta, portrety, obrazy świętych, w
tym bardzo dużo obrazów Papieża Jana
Pawła II.
Jej obrazy można spotkać w kościołach wielu miejscowości, m. in. w Głogowie Młp., Lubeni, Jaśle, Wysokiej
Głogowskiej, Budach Głogowskich,
Rudnej Wielkiej, a także w Radzyminie
k/Warszawy. Niektóre z nich znalazły
też swoje miejsce w Kurii Diecezjalnej
w Rzeszowie.
Jeżeli chodzi o wystawy prac, to odbywały się one m.in. w Głogowie Młp.,
Tyczynie, Kolbuszowej, w Rzeszowie w
WDK oraz w Urzędzie Marszałkowskim.

Felicja Mroczka i Stanisław Grędysa.

Pani Felicja, przebywając w latach
1984-89 we Francji, a później w 19992001 w Stanach Zjednoczonych pozostawiła w tamtych krajach także ślady
swojej twórczości.
Kiedy zapoznałem się z jej osiągnięciami artystycznymi, nie opuszczała
mnie myśl o tym, aby podzielić się pięknem jej obrazów z rodakami z Bratkowic, więc powiedziałem: Felicjo, to niesprawiedliwe, że Bratkowianie do tej
pory nie dowiedzieli się o twojej twórczości. Czy nie zechciałabyś pokazać swoich
prac w Bratkowicach czy też w Gminie
Świlcza?
Reakcja była natychmiastowa, w jej
wyniku uzyskałem odpowiedź – bardzo
bym chciała zrobić wystawę i bardzo bym
chciała coś namalować dla Bratkowic.
Tak więc w krótkim czasie przystąpiliśmy do rozmów z: panem Wójtem
Wojciechem Wdowikiem, z jego zastępcą panem Wiesławem Machowskim, Dyrektorem GCKSiR panem
Adamem Majką z Ks. Proboszczem
Józefem Książkiem, z Panią Dyrektor
Zespołu Szkół w Bratkowicach Joanną
Różańską, a także z Burmistrzem Głogowa Młp. panem Pawłem Baj i jego zcą panem Jerzym Komanieckim oraz

Dyrektorem Miejsko-Gminnego Domu
Kultury panem Dariuszem Lewandowskim.
Dzięki tym wszystkim osobom, które poparły pomysł zorganizowania wystawy malarstwa Pani Felicji Mroczka,
w Bratkowicach i w innych miejscowościach Gminy Świlcza, pan Dyrektor
Adam Majka zorganizował taką wystawę już w dniu 21.10.2012 r. w Domu
Strażaka w Bratkowicach i częściowo w
Trzcianie. Z tego co się dowiedziałem
następne wystawy planowane są w styczniu 2013 r. w Świlczy, Dąbrowej i w
Trzcianie.
Wiem, że dużo moich Rodaków z
Bratkowic, a także uczniowie bratkowickich szkół i przedszkola wystawę
obejrzało. Obrazy ukazujące postać bł.
Jana Pawła II gościły także przez kilka
dni w bratkowickiej świątyni parafialnej. Była także okazja ku temu, by w trakcie wystawy spotkać się z artystką i porozmawiać. Ta wystawa, jak się okazało,
była dla pani Felicji jakby „zastrzykiem”
nowej energii. Autorka prac była szczęśliwa, że wystawa ta doszła do skutku.
Cieszyła się ze spotkania ze swoimi
Rodakami i stwierdziła, że ma do namalowania kilka obrazów dla Bratkowic.
Wiem też, że Pani Felicja jest bardzo otwarta na udzielanie ew. rad młodym talentom w dziedzinie malarstwa i
rzeźby.
Pięknie jest pielęgnować w sobie talent i dzielić się nim z innymi, ubogacając przez to siebie i innych. Dlatego odkrywajmy, wspierajmy i promujmy
wszystkich tych, którzy rozwijając swoje zainteresowania i pasje, wyrastają ponad przeciętność. Za taką nieodkrytą
dotąd perłę Bratkowic uważam właśnie
panią Felicję Mroczkę z domu Hul,
mieszkającą obecnie w Głogowie Małopolskim.
Składam serdeczne podziękowanie
wszystkim osobom wyszczególnionym
w artykule i nie wyszczególnionym, którzy dopomogli w zorganizowaniu tej
wystawy i tym którzy się wystawą zainteresowali.
W trakcie pisania tego artykułu kontaktowałem się telefonicznie z panią
Felicją przebywającą w tym czasie w sanatorium w Rymanowie. Jak się okazało, wypoczywając, maluje. Zabrała ze
sobą węgle. Przestrzegłem ją jednak, tak
na wszelki wypadek, żeby nie malowała
ścian sanatorium, chyba, że będzie na
to specjalne zamówienie.
Stanisław Grędysa

Wystawa prac
Felicji Mroczka
Bratkowice,
21 października 2012 r.

Fot. K. Plizga

Obchody Rocznicy
Odzyskania Niepodległości,
Niepodległości
Bratkowice 11.11.2012 r.

Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest.

W hołdzie poległym - delegacja OSP Bratkowice, Radnych Powiatu, Gminy i Sołec

Maszerują strzelcy, maszerują...

,
Mszę św. w intencji Ojczyzny - odprawia ks. proboszcz Józef Książek

Mundur zobowiązuje...

Schola

Ojczyzna jest naszym domem...
(z homilii ks. Grzegorza Guziora)

...

ctwa

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie
(Jan Zamoyski) - delegacja uczniów SP 3 w Bratkowicach

Fot. K. Plizga
Chór parafialny

Fotogaleria
Prace autorstwa Marii Wiktorii Mostek

Bratkowickie pola, 2012, olej na płycie, 50 x 100 cm

Poezja na szkle

Stara studnia, 2012, olej na płycie, 62,5 x 47 cm

Opuszczone gniazdo, 2012, olej na płycie, 70,5 x 55,5cm

Za mostem, Rudna Wielka 2012, akwarela na
papierze, 36 x 25 cm

W moim ogrodzie malwy, 2012, olej na
płycie, 50,5 x 80 cm

Stary ale dumny - Krzeszów 2012,
olej na płótnie 50 x 70 cm

wkładka pomiędzy stronami - środkowa
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Pejza¿ odchodz¹cy
Z Marią Wiktorią Mostek i jej twórczością spotkaliśmy się już na łamach
naszego kwartalnika w roku 2010. Dziś

Maria Wiktoria Mostek.

powracamy do niej za sprawą dwóch
kolejnych wystaw indywidualnych artystki pochodzącej z Bratkowic, a obecnie zamieszkującej w Rudnej Wielkiej.
Pierwsza z nich ukazująca cykl obrazów
zatytułowany „Pejzaż odchodzący” odbyła się na przełomie października i listopada br. i miała miejsce w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie. Druga zaś, w Wojewódzkim Domu
Kultury „Sokół” w Strzyżowie i obejmowała obrazy o szerokiej tematyce i zróżnicowaniu pod względem technik tworzenia.
Zatrzymajmy się na chwilę przy wystawie pierwszej. Jej autorka m.in. w takich słowach opisała to, co chciała poprzez swoje obrazy zawarte w tym cyklu
wyrazić.
Tęsknota, wspomnienie,
przeszłość, zapomnienie
Obraz wabiony pędzlem,
malarza natchnieniem
Czy też zwykłe płótno,
przeszłe ludzkie życie
Zaklęte w obrazach,
wspomnieniach, niebycie
Jaka szkoda, że tylko niektóre z prezentowanych podczas tej wystawy prac

możemy zamieścić w naszej Fotogalerii. Z pewnością niejednemu oglądającemu je, łza się w oku zakręci za tym
co było i już nie wróci,
a dzięki wrażliwości
naszej artystki zostało
zatrzymane w czasie.
Uwagę przyciągały
także prace, w których
autorka posługując się
nową formą ekspresji
„przemówiła” słowem. Słowa dwóch
wierszy przez siebie
napisanych, namalowała na szybie oprawionej w stare okienne ramy. Nie sposób
było nie zatrzymać się
przy tak pięknie i nietypowo „podanej” poezji.
Jeden z tych utworów traktuje o tym co
jest, a drugi o tym czego nie ma – tak najkrócej Maria Wiktoria
Mostek scharakteryzowała swoje wiersze na szkle pisane. Oto
jeden z nich oddający klimaty ukazane
w obrazach składających się na „Pejzaż
odchodzący”. Drugi zaś zamieszczamy
w „Kąciku Poezji Rodzimej”.

Opuszczone gniazdo
Dziś, oracz ziemi nie zrasza swym potem,
Stary pług ciśnięty leży gdzieś
pod płotem.
Siwek nie bryka po swoje zagrodzie.
Jabłonie i grusze nie kwitną w ogrodzie.
Świnki nie pokwikują w chlewiku cichutko.
Powietrze nie pachnie obornika nutką.
Kury na grzędzie już się nie panoszą.
Kogut i indyki piórek swych nie stroszą.
Malwa w ogródku domu już nie stroi –
Ustąpiła miejsca zdziczałej powoi.
Na progu domostwa dzieciątka nie siedzą.
Wyjechały do miasta w pogoni za wiedzą.
Studnia pod domem już tylko ozdobą,
Pamięta jak jeszcze służyła swą wodą.
Kot się nie przeciąga leniwie nie ziewa.
Buda stoi pusta Burka w niej już nie ma.
W oknie pajęczyna za firankę służy.
Słońce leniwie przegląda się w kałuży.
Drzwi już nie otworzy ręka gospodarzy.
Co minęło wczoraj jutro się na zdarzy.

Z wnuczką Klarą.

Wciąż dziewczęca, eteryczna, mama
czworga dorosłych dzieci, babcia 3-letniej wnuczki Klary, „częstuje nas” coraz bardziej dojrzałym malarstwem, za
co dziś jej dziękujemy. Realizuje także
swoje pasje w ramach Kobiecej Grupy
Plastycznej „Droga” działającej przy
WDK w Rzeszowie oraz współpracuje
z grupą plastyczną Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie, dzieląc się
tym samym swym talentem z szerokim
gronem odbiorców. Przytoczmy jeszcze fragmenty recenzji historyka sztuki – pani Katarzyny Jurek, która tak
mówi o cyklu „Pejzaż odchodzący”.
Zorganizowana aktualnie wystawa
Marii Wiktorii Mostek jest ekspozycją
prac powstałych ściśle w roku 2012. Z
myślą o niej zebrane tu kompozycje ujęte są w jednym charakterze tematycznym, koncentrując się na prezentacji wsi.
Tym samym są to przedstawienia pejzażowe, które obok portretów stanowią
znaczącą aktywność malarską artystki.
W tym przypadku są to widoki wsi dawnej, zanikającej, która ujęta tu w określonej konwencji estetycznej symbolizuje przemijalność, a w konsekwencji tęsknotę za tym co odeszło. Aktualnie,
pomimo rzadkości występowania tego
typu widoków, są to konkretnie istniejące miejsca, jako inspiracje znane autorce, a bezpośrednio związane z jej pochodzeniem (okolice Rudnej Wielkiej i
Bratkowic).
Artystka podejmując temat wiejskości skupia się na wybiórczej prezentacji
konkretnych widoków utożsamianych z
drewnianą zabudowa chałup wiejskich
czy też obejść gospodarczych. Te nigdy
nie są przestawione w całości w sposób
fasadowych i obrazkowy, a przede
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wszystkim są ujęte fragmentarycznie, w
ramach których autorka w przemyślany
sposób wybiera sobie wycinkowe partie
architektoniczne. W konsekwencji są
one pozbawione powszechnie przyjętego schematyzmu, często typowego dla
tych ujęć. W związku z tym są to zabudowy bezpośrednio wyeksponowane na
pierwszym planie jako główny motyw
kompozycji, często funkcjonujący z typową dla tej estetyki aranżacją zagrody
wiejskiej i jej atrybutami (w postaci
wozu, studni, płotu, a nawet kozy). Nie
bez znaczenie jest tu również element
roślinny – często pojawiających się kwiatów ogrodowych, które łatwe do zidentyfikowania jako konkretne gatunki
(nasturcji, malw) stanowią tu nierozerwalny motyw przestawienia nadający
całości klimat swojskości.
(...) Nie brak tu także przedstawień
typowo pejzażowych, pól i łąk czytelnie
nawiązujących do klimatów wiejskich. Są
to zarówno ujęcia horyzontalne podejmujące pejzaż z dalszej perspektywy w ujęciu
panoramicznym, jak również kompozycje
polnych dróg funkcjonujących w otoczeniu zbóż. Te ostatnie prezentowane w
okresie letnim koncentrują się przede
wszystkim na wyeksponowaniu bujności
traw i łanów. Malowane akwarelą wyka-

Fot. M. Szarek
Podczas wystawy w Trzcianie

zują się subtelną formą wykonania, jednocześnie są żywe kolorystycznie niepozbawione śmiałej i odważnej plamy.
Ekspresja i dynamizm malowania, które w przypadku tej techniki wymagają
dużej umiejętności operowania plamą,
potwierdzają wszechstronność warsztatową autorki, wiarygodnie oddającej
realizm ujęcia. Śmiałości malowania nie
brakuje również we wcześniej nadmienionych pracach akrylowo-olejnych. Te
malowane energicznie, z czytelnie zary-

Kolêda dla nieobecnych
A nadzieja znów wstąpi w nas,
Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł Świąteczny gwar,
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu.
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,
Wbrew tak zwanej ironii losu.

sowaną plamą, mają charakter kompozycji delikatnych, wyważonych i przemyślanych w formie, które podkreśla
stonowana kolorystyka podobnych zestawów barwnych, choć nie pozbawionych żywych akcentów. Prace w ogólnym odbiorze funkcjonują jako kompozycje realistyczne, dopracowane, dążące do wiernego wydobycia detalu, choć
pozbawione (zgodnie z założeniem autorki) dosłowności fotograficznej.
Opr. Halina Zawisza

Modlitwa Wigilijna
Maryjo czysta, błogosław tej,
Co w miłosierdzie nie wierzy.
Niech jasna twoja strudzona dłoń
Smutki jej wszystkie uśmierzy.
Pod twoją ręką niechaj płacze lżej.
Na wigilijny ześlij jej stół
Zielone drzewko magiczne,
Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar pszczół,
Niech jabłka sypią się śliczne.
A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych pól.

Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są dobrze im jest,
Bo są z nami choć w innej postaci.
I przekonaj, że tak ma być,
Że po głosach tych wciąż drży powietrze,
Że odeszli po to by żyć.
I tym razem będą żyć wiecznie.
Przyjdź na świat,
By wyrównać rachunki strat.
Żeby zająć wśród nas,
Puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć że są puste miejsca przy stole.
Szymon Mucha

Przyprowadź blisko pochód białych gór,
Niechaj w jej okno świecą.
Astrologowie z Chaldei, z Ur,
Pamięć złych lat niech uleczą.
Zmarli poeci niechaj dotkną strun
Samotnej zanucą kolędę.
Czesław Miłosz
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Ratujemy
i uczymy ratowaæ
Od września 2012 r. uczniowie klasy I, II i III uczestniczą w programie edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”, którego organizatorem
jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od stycznia 2008
r. Program RUR został objęty honorowym patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Na prowadzonych przez panie
Krystynę Berdel i Monikę Grzybowską zajęciach dzieci uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy:
od prawidłowego wezwania pierwszej pomocy przez telefon, po najprostsze czynności wykonywane
przy osobie poszkodowanej. Na zakończenie realizacji programu
będą mogły zdać egzamin i uzyskać
certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy. Staną się małymi ratownikami.
Uczniowie klas IV – VI również skorzystali z pomocy otrzymanych od WOŚP. Uczyli się prawidłowo wykonywać resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania
pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, nieprzytomnej, u której wyczuwa się oddech (ułożenie osoby w pozycji bocznej).
Krystyna Berdel

Szkolna Wystawa Zwierz¹t w Zespole
Szkó³ w Bratkowicach
Październik to miesiąc ochrony przyrody. W tym roku rozpieszczał nas wyjątkowo piękną pogodą i nie szczędził
uroków złotej polskiej jesieni.
Natura chciała jakby przez to przypomnieć, że warto o nią szczególnie
dbać. Tuż na początku miesiąca, 4 X,
jest wspomnienie Świętego Franciszka,
wielkiego miłośnika zwierząt, będącego jednocześnie patronem ekologów. Z
tej okazji w naszej szkole opiekunowie
Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody, pani Agnieszka Lewieniec i pani
Elżbieta Bąk, zorganizowały wystawę
zwierzaków.
Chętni uczniowie, pragnący pochwalić się swoim pupilem, mieli taką
szansę we wtorek 30 października
2012 r. Wystawców było 14 z klas 1-6,
a zwierzaków na wystawie aż 30!
Wszystkie były zachwycające, piękne
i oryginalne.

Oto lista wystawców i ich zwierzątek:
Zwierzę

Imię zwierzątka

Wystawca

1. Królik Miniaturka
2. Kot
3. Chomik
4. Królik
5. Kot
6. Kameleon
7. Nutrie
8. Szynszyl
9. Świnki Morskie
10. Gołębie Kingi
11. Kury Silki
12. Kaczka Bieguska
13. Gołąbie Pocztowe
14. Gołębie Pawiki
15. Pies
16. Kogut
17. Chomik
18. Żółw
19. Rybki Welonki

Alutka
Hania
Czok-Czok
Pyśka
Zuza
Stiv
Samson i Węgielek
Maja
Pusia, Pulpet I Spółka
Mecenas
Michał
Cookie
Robert
-

Natalia Dworak Kl. 6
Bartosz Dworak Kl. 1
Karol Kowal Kl. 2
Kamila Przywara Kl. 6
Bartosz Misiuda Kl. 5
Mateusz Lewicki Kl. 5
Dominik Adach Kl. 5
Dominik Adach Kl. 5
Dominik Adach Kl. 5
Dominik Adach Kl. 5
Dominik Adach Kl. 5
Dominik Adach Kl. 5
Mateusz Bachórz Kl. 5
Mateusz Bachórz Kl. 5
Katarzyna Gomułka Kl. 5
Jacek Płatek Kl. 6
Amelia Dworak Kl. 4
Karol Wdowik Kl.6
Klaudia Słowik Kl. 1
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Wystawa trwała 2 godziny i w tym
czasie zwiedziło ją ponad 250 osób.
Byli to wszyscy uczniowie, zarówno
podstawówki, jak też gimnazjum, rodzice, dziadkowie, dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Podczas
imprezy każdy zwiedzający mógł za-

Kameleon Mateusza Lewickiego z kl. 5 – ulubieniec pu- Bartosz Dworak z kl. 1 prezentuje
bliczności.
swojego pupila – kotkę Hanię.

Mateusz i jego kameleon w całej okazałości.

głosować na zwierzę, które podobało
mu się najbardziej i wywarło na nim
największe wrażenie. Po przeliczeniu
głosów najsympatyczniejszym pupi-

Kotka Zuza, pupilka Bartosza Misiudy z kl. 5,
ulubienica żeńskiej części zwiedzających.

Mateusz Bachórz z kl. 5 i jego gołębie pawiki
oraz gołębie pocztowe.

Karol Wdowik z kl. 6 dumnie prezentuje swojego żółwia.

lem okazał się... kameleon przyniesiony przez Mateusza Lewickiego z kl. 5.
Serdecznie gratulujemy wystawcy!
Najwięcej zwierząt, bo aż 14, przyniósł Dominik Adach z kl. 5. Pomógł
mu jego tata, który jest wielkim pasjonatem zwierząt hodowlanych. Pan Tadeusz Adach zaprezentował wspólnie
z Dominikiem nutrie, kury silki, świnki morskie, gołębie rasy king, szynszyla
i kaczkę bieguskę.
W nietypowy sposób wróciły z wystawy do domu gołębie pocztowe. Ich
właściciel, Mateusz Bachórz z kl. 5 wypuścił je bowiem pod szkołą i ptaki
same poleciały do domu.

Świnki morskie Dominika Adacha z kl. 5 pięknie prezentujące się w rękach zwiedzających.

Wystawa zwierząt bardzo się podobała wszystkim zwiedzającym. Dostarczyła wiele radości i zostawiła niezapomniane wrażenia. Organizatorzy pragną
podziękować wszystkim Rodzicom i
Dziadkom, którzy pomogli dzieciom
dostarczyć zwierzę do szkoły i a później

odebrali po wystawie. Reportaż fotograficzny z imprezy jest umieszczony na
stronie internetowej naszej szkoły:
www.zsbratkowice.edu.pl. Serdecznie
zapraszamy do obejrzenia wszystkich
zdjęć.
Agnieszka Lewieniec
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¯ycie nasze jest krótkie,
dlatego cieszmy siê nim codziennie
Jako syn bratkowickiej ziemi już niejednokrotnie na łamach kwartalnika
wyrażałem uznanie i zachwyt moją rodzinną miejscowością. Cieszę się z każdego drobiazgu i poważnych inwestycji,
które przyczyniają się do poprawy wyglądu Bratkowic. Cieszę się także z sukcesów mieszkańców Bratkowic, doceniam ich pracowitość oraz religijność.
Uważam za konieczne, żeby miejscowy
samorząd poczynił starania w lokalnym
ośrodku telewizyjnym w Rzeszowie, by
częściej telewidzowie mogli podziwiać
piękno Bratkowic i pracowitość jej
mieszkańców.
Zawsze wracam pamięcią do moich
rodaków, którzy odeszli już do Domu
Ojca, a którzy kiedyś gospodarowali na
tej bratkowickiej ziemi. Pragnę w tym
miejscu przypomnieć w kilku słowach
tę ich ciężka pracę. Oni to traktowali
ziemię jak matkę, bo pozwalała im wyżywić swoje rodziny, często rodziny wielodzietne. Gospodarze opuszczając swój
dom i udając się w pole żegnali się czyniąc znak krzyża. Przystępując do pracy
czynili podobnie i niejednokrotnie całowali grudkę swojej ziemi. Pamiętam,
że nasi ojcowie i dziadkowie bardzo często o pracy na roli rozmawiali. I tak np.
jeden do drugiego się chwalił, że nasypał już ziarno do worków i czeka tylko
aż ziemia obeschnie, to będzie siał albo,
że pogoda dopisała i jest już po „żytnich” tzn. żyto zostało zebrane. Rolnicy
żyli na co dzień tą pracą na roli, cieszyli
się z zebranych plonów i wręcz rywalizowali ze sobą. Dbali także w gospodarstwie o swoje zwierzęta. Ambicją wszystkich gospodarzy było aby na wiosnę kiedy rozpoczynało się pasienie, krowy
były czyste i nie wychudzone. Dotyczyło to również koni. Może młodzi mieszkańcy Bratkowic nie uwierzą, ale w Bratkowicach po II wojnie światowej do lat
80 tych ubiegłego wieku hodowano kilka tysięcy krów i koni. Niewiele więcej
było w tym czasie mieszkańców. Nieżyjący już śp. sołtys Jan Bułatek o każdej
porze dnia i nocy wiedział ile każdy gospodarz miał krów i koni. Doceniając
pracę na roli naszych przodków, z bólem serca muszę stwierdzić, że dzisiaj
jest brak zainteresowania uprawą ziemi.
Ciągle słyszy się narzekanie, że to się
nie opłaca, że nie ma gdzie sprzedać
zboża czy ziemniaków, że ceny są za ni-

skie. Obecna sytuacja w rolnictwie i nie
tylko, na pewno zniechęca do uprawy
ziemi.
Pragnę również przypomnieć, że
wiele starszych ludzi pracowało dawniej
na roli. Darzono ich wówczas wielkim
szacunkiem. Dotyczyło to zarówno rodziców jak i dziadków. Zwracano się do
nich przez „Wy” np. Wy tato, mamo,

Mieczysław Sawicki.

dziadku chodźcie na obiad. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek z dzieci podnosił
rękę na rodziców. Jeśli już coś takiego
się wydarzyło, to napiętnowała ich cała
wieś. Dzieci były bardzo wdzięczne swoim rodzicom, jeśli ci zabezpieczyli im
majątek, dokupili ziemi oraz za pomoc
w gospodarstwie. Ludzie starsi pracując
na roli nie otrzymywali emerytury czy
renty. I tak np. obowiązkiem dzieci było
zawsze dać im pieniądze na ofiarę do
kościoła. Nie były to wielkie sumy, ale

bez ofiary do kościoła nie wypadało iść.
Niestety obecnie nie zawsze dzieci doceniają pracę swoich rodziców i ich dorobek całego życia.
W obecnych czasach, w których żyjemy nastąpił ogromny postęp cywilizacyjny, który spowodował, że zanikły,
bądź zanikają więzi rodzinne i sąsiedzkie. Poprzez nadmierny kult pieniądza
szerzy się egoizm i brak zainteresowania drugim człowiekiem. Łezka w oku
się kręci kiedy przywołuję w pamięci
życzliwość, szczerość i wzajemną pomoc rodzin naszych ojców i dziadków. I
tego teraz brakuje. Wraz żoną staram się
tą dobrą, dawną tradycję podtrzymywać.
Mówiliśmy także o tym w marcu br.,
udzielając wywiadu Katolickiemu Radiu Via. W sierpniu 2011 roku gościliśmy w naszym domu kolegę Stanisława
Lachcika wraz żoną Teresą, którzy przyjechali ze Stanów Zjednoczonych. Miłym dla nas zaskoczeniem był list, jaki
otrzymaliśmy od nich tuż po powrocie
do Ameryki. Pozwolę sobie na przytoczenie krótkiego fragmentu. Pragniemy
serdecznie podziękować za Waszą bezgraniczną gościnność, wspaniałą szczerość, poświęcenie drogiego czasu oraz
pokazanie jak można szanować i pogłębiać przyjaźń bez względu na czas, miejsce i odległość. A to jest wartość bezcenna. Dlatego wszystkim ludziom życzymy tej życzliwości, przyjaźni i dobroci.
Życie nasze jest krótkie dlatego cieszmy się nim codziennie. Nasze wady jak
zazdrość i chciwość na pewno nie dają
nam szczęścia, wręcz przeciwnie pogrążają nas w smutku i ciągłym niezadowoleniu. Zadowalajmy się tym, co mamy i
szukajmy dobra w drugim człowieku.
Mieczysław Sawicki

***
Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi
Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił
I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi
Że boi się człowiekiem być. I że być musi
Wokół radość. Kolędy szeleszczące złotko
Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego
I śmiech matki – bo dziecko przeciąga się słodko
A ono się układa do krzyża swojego
Ernest Bryll
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Do Redakcji Kwartalnika Ziemia Bratkowicka napłynęły od
Posła Stanisława
Ożoga życzenia świąteczne wraz z obszernym wywiadem dotyczącym spraw polskiej
gospodarki z uwzględnieniem polityki rolnej dotyczącej wsi.
Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg
jest członkiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz
Podkomisji stałej do monitorowania
wykorzystania środków unijnych oraz
Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych, zastępcą Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych w
Rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Pragę przypomnieć szanownym czytelnikom, że od przemian społecznych w
1990 roku i odrodzenia demokracji w
Polsce, poseł Ożóg współpracuje ściśle z gminą Świlcza oraz naszą miejscowością. Uczestniczył w wielu uroczystościach o charakterze społecznokulturalnym oraz religijno-patriotycznych m.in.: obchodach akcji Burza w
Bratkowicach, otwarciu nowych inwestycji (stadion i innych), obchodach
rocznic szkół i przedszkola w Bratkowicach. Wspierał też wnioski na realizację nowych obiektów (park, stadion).
Jak sam podkreślał wielokrotnie będąc
w Bratkowicach, że docenia osiągnięcia samorządu w rozwoju gminy, w tym
również Bratkowic, gratulując wszystkim osiągniętych sukcesów.
Z obszernego wywiadu wybrałem
najbardziej interesujące. Należą do nich
m.in.:
1. Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych. Francja, Austria, Węgry,
Włochy, Luksemburg, Grecja, Bułgaria, Szwajcaria, Niemcy zabroniły
upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Ustawą z 9 listopada br. dopuszcza się uprawę takich roślin oraz obrót żywnością GMO. Ustawa nie na-
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Stanisław Ożóg, Burmistrz Miasta i
Gminy Sokołów Małopolski, Starosta Rzeszowski, Wiceprezes Związku
Powiatów Polskich. Uhonorowany
prestiżową nagrodą im. Grzegorza
Palki, medalem im. Komisji Edukacji
Narodowej, odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi. Poseł na Sejm RP
V, VI i VII kadencji.

rzuca nawet obowiązku oznakowania
takiej żywności.
Stwierdzam, że ustawa przeszła w
sejmie i senacie praktycznie bez rozgłosu w mediach. Rząd tłumaczy zmiany w prawie koniecznością dostosowania do przepisów unijnych, ale innych
państwom jakoś nie przeszkadzają one
we wprowadzeniu zakazu wprowadzania i uprawy roślin GMO. Na podstawie wielu badań przeprowadzanych
przez instytuty we Francji i Rosji wiadomo, że żywność modyfikowana genetycznie jest niezdrowa i niebezpieczna dla organizmów ludzkich. Badania
porównawcze wskazują, że w państwach
wolnych od GMO zachorowalność na
nowotwory jest znacznie niższa. Nie
trzeba nikogo przekonywać, że wszelkie niesprawdzone modyfikacje w żywności kończą się tragicznie dla człowieka i w długim okresie czasu przyniosą
dramatyczne skutki. Nie można oszukać natury, a wprowadzenie do uprawy
GMO spowoduje wymieranie gatunków naturalnych, które jako jedyne
mają pełne właściwości odżywcze. Najważniejszy w sprawie jest aspekt zdrowotny, ale duże znaczenie ma również
kwestia ekonomiczna. Celem GMO
jest poprawa rentowności rolnictwa i
zwiększenie plonów oraz hodowla odporna na choroby. Rząd nie mówi jednak o tym, że ewentualna polska żywność GMO nie będzie mogła być eksportowana do naszych największych
kontrahentów, gdyż państwa te zakazują importu żywności genetycznie modyfikowanej. Wprowadzenie GMO
spowoduje więc nie tylko pogorszenie

zdrowia Polaków, ale także narazi na
poważne straty eksport polskiego rolnictwa oraz tych rolników, których nie
będzie stać na zakup sadzonek i nasion
GMO.
2. Ministerstwo Finansów wspólnie z
ministerstwem rolnictwa pracuje nad
założeniami do ustawy o podatku dochodowym od działalności rolniczej.
Taki podatek ma wejść w życie od 2014
roku. Co to oznacza dla podkarpackiego rolnika?
Uważam, że należy zadać sobie pytania: Jak ma wyglądać sprawozdawczość z tzw. działalności gospodarstw
rolnych (1ha)? W przypadku Podkarpacia, jak będzie liczony dochód gospodarstwa (o jakim dochodzie mowa)?
Czy jest to próba ratowania budżetu
państwa? Podatek rolny jest dochodem
samorządu gminy. Jak będzie równoważony ubytek w dochodzie gminy i
Izby Rolniczej? Projekt PO i PSL rodzi wiele pytań i póki co próżno szukać odpowiedzi w wypowiedziach polityków koalicji rządzącej. Polityka
tego rządu skierowana jest przeciwko
gospodarstwom rolnym, „socjalnym”,
których jest większość na Podkarpaciu.
3. Projekt ustawy budżetowej na
2013 rok zakłada znaczny wzrost wpływów z podatków. Czy to oznacza, że
rząd założył również podwyższenie
stawki podatku VAT?
Rząd obiecuje, że nie będzie podwyżek podatków w roku 2013. Zlikwidowane zostały natomiast prawie

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 26/2012
wszystkie ulgi. Stawka VAT jest już
jedną z najwyższych w Europie. Rząd
przyjął oderwane od rzeczywistości założenia do budżetu państwa, które – jak
już dzisiaj mówi premier i minister finansów – muszą być zweryfikowane.
Założone wpływy z podatków w 2012
roku nie zostaną wykonane w wysokości około 10 mld zł. Jakim cudem i na
jakiej podstawie w sytuacji rosnącego
bezrobocia, rekordowych upadłości
firm, spowalniającej gospodarki, mają
być wykonane założone wyższe wpływy w roku przyszłym. Wpływ z PIT ma
wzrosnąć o 6,2%, z CIT o 11,3%, z
akcyz 3,4%, a z VAT około 10%. Założono czterokrotny wzrost dochodów z
kar i grzywien.
4. Jak to przełoży się na życie Polaków?
Nie chcę szerzyć pesymizmu, ale
obserwując stan finansów państwa musimy być przygotowani na znaczące pogorszenie sytuacji ekonomicznej. Ciągłe zwiększanie obciążeń, rosnące ceny
i bezrobocie z dnia na dzień pogarszają
sytuację polskich rodzin, zwłaszcza
tych najbiedniejszych. Lawinowo wzrastają opłaty i podatki lokalne.
5. Samorząd ograniczony jest ustawowymi limitami długu i obsługi tego
zadłużenia. Gdyby te limity przełożyć
jako zasadę na budżet państwa , czyli
w relacjach do dochodów a nie PKB,
to nasz dług publiczny nie powinien
przekroczyć 200 miliardów zł. Przypomnijmy, że koniec 2011 roku dług
publiczny (rejestrowany) wynosił prawie 800 miliardów.
Samorząd obarczony jest przez
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rząd dodatkowymi zadaniami bez
środków na ich realizację. Rocznie ta
różnica wynosi około 8 miliardów zł.
Jest to główna przyczyna zadłużenia
się samorządów. W jakim stopnia
taka polityka rządu wpływa na życie
mieszkańców podkarpackich gmin i
miast?
Przez całą Polskę przetoczyła się
wręcz fala podwyżek podatków od nieruchomości i opłat lokalnych. Samorządy w ten sposób ratują swoje budżety, bo wpływy do samorządowej kasy z
budżetu państwa systematycznie maleją, a przyrasta ilość zadań przekazanych przez rząd bez zapewnienia pieniędzy na ich realizacje. Przez obcinanie subwencji i dotacji oraz zwiększanie zadań zwiększa się szybko liczba
samorządów, które przekroczyły dopuszczalny limit zadłużenia. Samorządom najłatwiej łatać dziurę budżetową
poprzez podwyższenie podatków. Jest
to działanie szkodliwe w dłuższej perspektywie. Bądźmy świadomi, że wiele
realizowanych przez samorządy inwestycji, które nie przyniosą dodatkowych
dochodów powoduje wpadanie wręcz
w pułapkę finansową. Przy takiej polityce rządu i niestety wielu samorządów
o krok jest wręcz próba wprowadzenia
podatku katastralnego z uzasadnieniem
wręcz jako konieczności ratowania finansów samorządów. Skutki tej dramatycznej sytuacji ekonomicznej samorządów odczujemy wszyscy: od podniesionych opłat za „media” przez
oszczędności np. w sferze oświaty, czy
opieki społecznej, aż po tak prozaiczną
rzecz jak zakup soli na oblodzone drogi naszych miast i wsi.
Opracował Tadeusz Pięta

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragnę życzyć Państwu pokoju w sercu,
atmosfery pełnej miłości i radości
podczas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół,
aby spełniły się wszystkie życzenia
wypowiedziane przy wigilijnym stole.
Kolejny zaś Nowy 2013 Rok niech ożywi w nas nadzieję,
doda wiary w lepsze jutro, obdarzy pomyślnością
oraz będzie czasem realizacji
osobistych i zawodowych zamierzeń.
Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg

***
Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota.
J. Kasprowicz

***
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
Emilia Waśniowska
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Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju
dziecka w wieku przedszkolnym
Zabawa jest jedną z podstawowych
form aktywności dziecka. Prawdziwa
zabawa, czyli stworzona przez dziecko
od początku do końca, występuje głównie w wieku przedszkolnym, który nazywany bywa czasem po prostu wiekiem
zabawy. Zabawie towarzyszyć może zarówno radość, jak i powaga. Niekiedy
potrzeba do niej rekwizytów, a czasem
wystarcza jedynie wyobraźnia. Może być
grupowa lub indywidualna. Czasem odzwierciedla rzeczywistość, innym razem
fantazje i marzenia.
Zabawa może przybierać różne formy:
swobodnej aktywności,
odgrywania ról, śpiewania, tańca, muzykowania, rysowania. Przyjemność przynoszą gry
planszowe, układanie
puzzli, zabawa lalkami, budowanie z klocków, gry słowne, logiczne oraz coraz częściej gry komputerowe.
Zabawa musi być
przede wszystkim dobrowolna, bo gdy jesteśmy do niej zmuszani, traci swój sens.
Zabawa jest dobra wtedy, gdy jest atrakcyjna, interesująca, gdy przykuwa uwagę i dostarcza radości. Dlatego oprócz
wzbudzania poczucia radości i przyjemności, zabawa pełni również funkcję
kształcącą, wychowawczą i terapeutyczną. Najczęściej powtarzające się rodzaje zabaw to:
a) zabawy manipulacyjne
b) zabawy konstrukcyjne
c) zabawy tematyczne
d) zabawy ruchowe
e) zabawy dydaktyczne.
Każda zabawa manipulacyjna zaczyna się od spostrzeżenia zmysłowego, po
którym następuje przejaw aktywności.
Towarzyszy jej zaciekawienie tym, co
dziecko otacza i uczucie zadowolenia z
pokonywania trudności, zdobywanie
nowych doświadczeń w toku manipulowania różnymi przedmiotami.
Zabawy konstrukcyjne kształcą precyzję ruchów, myślenie, wyobraźnię
dziecka, rozwijają uwagę, systematyczność i umiejętność pokonywania przeszkód. Dziecko powinno umieć cieszyć
się własnym dziełem oraz umieć krytycz-

nie je oceniać.
Główną treścią zabaw tematycznych
w początkowym okresie wieku przedszkolnego się sprawy życia codziennego. Dzieci bawią się „w dom, w rodziców, w przedszkole”. Pod koniec wieku
przedszkolnego zabawy te stają się bardziej różnorodne. Dzieci naśladują już
nie tylko to, co zaobserwowały w rzeczywistości, ale także różne zdarzenia
oglądane np. w filmach, programach telewizyjnych itp.

ciel ją tworzy, konstruuje i podsuwa
dziecku, pragnąc je zainteresować, pobudzić jego wyobraźnię. Do zabaw dydaktycznych należą gry dydaktyczne,
które charakteryzują się tym, że w dążeniu do wygranej występuje element
współzawodnictwa oraz obowiązują
określone reguły.
Prawdziwa zabawa potrzebuje zarówno nieograniczonego czasu, jak też
nieograniczonej przestrzeni. Często zdarza się, że niewłaściwe i mało funkcjo-

Przedszkolaki w sytuacjach zabawowych podczas pobytu w przedszkolu.

Zabawy ruchowe przyczyniają się do
podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej i rozwoju psychomotorycznego
dziecka. Zabawy te rozwijają odwagę,
samodzielność, dokładność, zdyscyplinowanie, zwinność, siłę, szybkość, wytrzymałość.
Zabawy dydaktyczne są formą aktywności przygotowaną przez nauczyciela i proponowaną dziecku. To nauczy-

nalne urządzanie i wyposażenie sali
przedszkolnej ogranicza przestrzeń do
zabawy. Dlatego w wielu przypadkach
decyduje: pomysłowość, fantazja i wyobraźnia dorosłego – nauczyciela oraz
umiejętność korzystania przez niego z
różnych pomysłów dzieci. Wiele zabaw
wymaga od dziecka dużej precyzji i koordynacji ruchowej: zabawa zaspokaja
podstawową, naturalną potrzebę ruchu.
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Dzięki zabawie dziecko zdobywa bezpośrednio samodzielnie i pośrednio od
dorosłych i rówieśników wiedzę o otaczającym świecie. Przez obserwowanie
i wzorowanie się na zwyczajach i zachowaniach ludzi dorosłych dziecko mimowolnie przyswaja pewne zasady funkcjonowania świata społecznego. Ponadto
zabawa pomaga ćwiczyć pamięć, spostrzeżenia, uczy kreatywności, pomysłowości. Służy zrozumieniu przez dziecko społecznych ról dorosłych.
W zabawie „na niby” dziecko uczy
się odróżniać świat fikcji od świata realnego oraz odkrywa, że pewne prawa rządzące tym światem różnią się. Odgrywając doświadczenia bohatera – wybranej postaci – dziecko uczy się regulować własne stany emocjonalne i rozumieć uczucia innych. Bawiąc się z innymi dziećmi przedszkolak uczy się zasad
współpracy. Podział ról i uzgodnienie
reguł zabawy wymagają uwzględnienia
innego niż własny punkt widzenia. Zabawa ma również wpływ na rozwój samokontroli. Dziecko uczy się czekania
na swoją kolej, podporządkowania się
regułom i panowania nad impulsami.
W ostatnich latach pojawiła się
wśród rodziców chęć, by w trosce o edukację już od wczesnych lat dziecięcych
organizować dziecku szereg zajęć dodatkowych np. rytmikę, naukę języków, pływanie, taniec. Dziecko ma wtedy szansę
rozwijać swoje różne zainteresowania.
Jednakże wychowanie należy sprowadzić do umożliwienia dziecku swobodnego rozwoju i chronienia go przed negatywnymi skutkami oddziaływań z zewnątrz, czyli próbami narzucania mu
różnych celów i ideałów, które miałoby
one realizować.
Jak z powyższych wynika zabawa jest
częścią życia dziecka. Dzięki zabawie
dziecko kończące wiek przedszkolny staje się doroślejsze i gotowe do kolejnych
zabaw. Nie może odcinać się i uciekać
od świata rzeczywistego, by w zabawie
szukać schronienia przed trudnymi zadaniami. Zabawa nie jest więc u zdrowego dziecka ucieczką, czy odpoczynkiem
od realnego świata, ale jest sposobem
działania prowadzącym do tego świata.
Opracowała: Małgorzata Głodek
Bibliografia:
M. Żebrowska, „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży”.
W. Okoń, „Zabawa a rzeczywistość”.
A. Brzezińska, M. Burtowy, „Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej”.
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Pasowanie na ucznia
w SP nr 3
W dniu 16 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Pani Janina Gaweł, która serdecznie
powitała pierwszaków, ich rodziców
oraz całą społeczność
szkolną.
Uczniowie rozpoczęli program artystyczny skoczną poleczką. Na scenie
pojawiły się również
duszki (uczennice
kl. III i IV), które
postanowiły zrobić
dzieciom egzamin.
Tak, więc uczniowie
klasy I musieli wykazać się wiedzą o swojej ojczyźnie, pokazać, że umieją śpiewać, tańczyć, czytać i
liczyć. Dzieci zdały egzamin śpiewająco. Po raz pierwszy założyły mundurki oraz
żakowskie czapki i
przystąpiły do ślubowania. Następnie
przy pomocy wielkiego ołówka pierwszaczki zostali pasowani na ucznia szkoły podstawowej. W
tak uroczystym
dniu nie zabrakło
upominków od
Pani dyrektor, Samorządu Uczniowskiego, Szkolnej
Kasy Oszczędności
oraz rodziców. Uroczystość zakończona została wspólnym zdjęciem oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Monika Grzybowska

38

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 26/2012

Stop
przemocy!
Zjawisko przemocy domowej jest
niewątpliwie problemem współczesnej
rodziny. Panujące w niektórych środowiskach mity, stereotypy dotyczące roli
mężczyzny i kobiety w rodzinie, sprzyjają występowaniu nierównego traktowania oraz poczucia bezkarności sprawców przemocy. Przemoc wbrew powszechnie panującej opinii nie występuje tylko w rodzinach z tak zwanego marginesu społecznego, ale we wszystkich
grupach społecznych.
Przemoc może występować w różnych formach: przemoc fizyczna – są to
nieprzypadkowe obrażenia dokonane ze
strony sprawcy. Obejmuje wszystkie obrażenia ciała, które nie są wynikiem przypadku (popychanie, odpychanie, szczypanie, duszenie, bicie otwarta dłonią, bicie pięścią, ciskanie w kogoś przedmiotami, polewanie substancjami żrącymi,
użycie broni; przemoc psychiczna – jest
to nieuchwytna forma złego traktowania,
pozostawia długotrwałe urazy w psychice. Szkody wymierzone w ten sposób są
niewymierzalne. Do tego rodzaju przemocy zaliczamy: wyzywanie, wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, odmawianie uczuć, sugerowanie choroby psychicznej, izolacja społeczna, domaganie się posłuszeństwa, stosowanie gróźb; przemoc ekonomiczna
– przejawia się w takich zachowaniach
jak: odbieranie zarabianych pieniędzy,
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie materialnych
potrzeb; przemoc seksualna – jest nią
nadużycie i wykorzystywanie seksualne.
Przemoc seksualna obejmuje: wymuszenie stosunku płciowego, wymuszanie
nieakceptowanych praktyk seksualnych,
wymuszanie seksu z osobami trzecimi
lub w towarzystwie osób trzecich, sadystyczne formy współżycia seksualnego,
wymuszanie współżycia na osobie zmęczonej, chorej, demonstrowanie zazdrości, sprowadzenie kobiety do obiektu seksualnego, krytykowanie zachowań seksualnych osoby; zaniedbanie – polega na
niezaspokajaniu lub uniemożliwianiu
zaspokojenia potrzeb jednostce zależnej
(brak należytej opieki, lekceważenie psychicznych, emocjonalnych potrzeb jednostki).
Ofiary często nawet nie zdają sobie
sprawy z tego, że są adresatami przemocy ze strony osób najbliższych. Długotrwałe bycie ofiarą przemocy ma okre-

ślone skutki psychiczne: strach, wstyd,
a niejednokrotnie zespół stresu pourazowego, powoduje poczucie bezradności, zaniżonej samooceny, prowadzi do
stanów depresyjnych, a w niektórych
przypadkach prób targnięcia się na własne życie lub życie sprawcy.
W celu powstrzymania przemocy
podejmowane są przede wszystkim oddziaływania psychologiczne i prawne.
Jednym z podstawowych a zarazem najtrudniejszym z aspektów interwencji jest
powstrzymanie przemocy. Jest to jednocześnie warunek tego, żeby można było
ofierze pomagać. Aby przerwać przemoc, ofiary izolowane są od sprawcy
poprzez umieszczenie w schroniskach
dla ofiar przemocy, ośrodkach interwencji kryzysowej.
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie funkcjonuje
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie, który od 2009 r. jest jego komórką
organizacyjną. Do 2008 r. PCPR dysponował OIK w Budziwoju, w styczniu
2009 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej został przeniesiony do wyremontowanego pawilonu w Górnie.
Ośrodek jest miejscem schronienia
dla kobiet z dziećmi znajdujących się w
sytuacji kryzysowej spowodowanej przemocą w rodzinie. Realizacja zadania w
zakresie interwencji kryzysowej jest prowadzona specjalistycznie przez pracowników PCPR w Rzeszowie, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Górnie oraz
w ramach współpracy ze specjalistami
zatrudnionymi z zewnątrz na podstawie
umów zleceń.
Ośrodek w Górnie składa się z części hotelowej, na którą składają się cztery mieszkania każde z kuchnią i
łazienką, oraz części biurowej, którą
tworzą pomieszczenia biurowe i terapeutyczne.
Celem funkcjonowania OIK jest
udzielanie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej
spowodowanej np. przemocą, handlem
ludźmi, specjalistycznej pomocy psychologicznej – poradnictwa socjalnego lub
prawnego, a także w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy.
OIK w Górnie świadczy usługi w formie:
• poradnictwa specjalistycznego w tym
prawnego, psychologicznego i rodzinnego osobom lub rodzinom, które mają
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w poradzeniu sobie z
traumatycznymi przeżyciami bez względu na posiadany dochód,

• bezpiecznego schronienia w sytuacjach
uzasadnionych zagrażających zdrowiu
lub życiu osób/rodzin ofiar przemocy,
ofiar handlu ludźmi,
• interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, których celem jest
przywrócenie równowagi psychicznej i
umiejętności samodzielnego radzenia
sobie.
Zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej to:
• Ustalenie źródeł kryzysu klienta.
• Określenie stanu psychicznego i społecznych skutków kryzysu.
• Przywrócenie równowagi psychicznej
i umiejętności samodzielnego radzenia
sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
• Zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin,
które zostały dotknięte kryzysem, poprzez usunięcie zagrożenia lub izolację.
• Diagnoza sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie,
by zapewnić im kompleksową pomoc.
• Stała współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieskiej
Karty”.
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej
funkcjonuje zespół interdyscyplinarny w
skład, którego wchodzą pracownicy
PCPR w Rzeszowie, OIK w Górnie, w
tym psycholog, pedagog, pracownicy socjalni, w razie potrzeby do zespołu zapraszani są przedstawiciele różnych służb
i instytucji z terenów gmin powiatu.
Pamiętaj, że przemoc w rodzinie to –
zamierzone i wykorzystujące przewagę sił
działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7)
35-051 Górno, tel. 17 772 88 35
tel. kom. interwencyjny 885 696 640
e-mail: oik.gorno@poczta.fm
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 17 867 14 72 kancelaria
Powyższy tekst zamieszczamy na
prośbę Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie.
Redakcja
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Andrzejki w Szkole Podstawowej
nr 3 w Bratkowicach
Hokus – pokus, czary – mary,
niech się spełnią andrzejkowe czary.
Od zarania dziejów ludzie próbowali
poznać przyszłość. Najstarszym sposobem na odkrycie przeznaczenia były,

no, często za pomocą modlitw i postów
starały się zaskarbić łaskę swojego patrona.

oczywiście wróżby. Jednak nie każdy
dzień w roku sprzyjał magicznym obrzędom.
Późną jesienią, gdy dni były coraz
krótsze, a wieczory długie, rozpoczynała się na wsi pora zalotów i kojarzenia małżeństw. Jesienne wieczory
sprzyjały też wróżbom. Wigilia świętego Andrzeja przypada 29 listopada, to
tradycyjny wieczór wróżb. Dziewczęta
w tym dniu usiłowały dowiedzieć się
czegoś o swym przyszłym losie. Podob-

Polskie przysłowia ludowe mówią:
„Na noc św. Andrzeja dziewkom z
wróżb nadzieja”,
„Noc Andrzeja
świętego przyniesie
nam narzeczonego”. Podczas gdy
św. Andrzej miał
pomóc dziewczętom w odkrywaniu

przyszłości, chłopcy gromadzili się na
podobne wróżby w
wigilię św. Katarzyny, czyli 24 listopada. Jednakże tak
zwane katarzynki
były mniej atrakcyjne od andrzejek i z
czasem uległy zapomnieniu.

Andrzejki są wspaniałą okazją do
dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem
poznania tradycji i obrzędów ludowych.
Wróżby i zabawy z nimi związane pozwalają niektórym oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń
i fantazji.
Niektórzy nadal korzystają z różnych sposobów, żeby dowiedzieć się, co
ich czeka w przyszłości. Jedni chodzą
do wróżki, która ma czarnego kota i
szklaną kulę, inni pytają Cyganki, która
wróży z kart i ręki, a jeszcze inni próbują wróżyć sobie samemu, szukając ku
temu czasu niezwykłego. Dzieci często
zastanawiają się co je w życiu spotka,
planują i marzą. Z niecierpliwością
oczekują na ten niezwykły, inny niż
wszystkie dzień – dzień tajemniczych
wróżb i czarów, połączonych przede
wszystkim z zabawą, tańcem i słodkim
poczęstunkiem.
W środę 28 listopada, jak co roku w
naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla klas IV – VI. Impreza
zaczęła się o godzinie 16 i trwała do
20.00. Wszyscy doskonale bawili się

przy muzyce serwowanej przez uczniów
klasy VI.
W następnych dniach zabawy andrzejkowe odbywały się też w młodszych klasach oraz podczas zajęć świetlicowych. Śmiechom i zabawie nie było
końca. „Przepowiednie” dotykały różnych tematów. Najczęściej uczuć, ale też
przyszłych zawodów, sytuacji materialnej czy postępów w nauce.
Małgorzata Trawka
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Œwiêtujemy i pamiêtamy z Bibliotek¹
Œwiatowy Dzieñ
Pluszowego Misia
Podobnie jak w latach ubiegłych Biblioteka Publiczna w Bratkowicach włączyła się w obchody Światowego Dnia
Pluszowego Misia.
Historia pluszowego misia zaczyna
się w 1902 roku, kiedy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodo-

konać kilka zabawek przedstawiających
misia i zobaczyć, jak się będą sprzedawały. Jak można się domyślać, pluszowe misie sprzedawały się znakomicie.
Producent zwrócił się z prośbą do prezydenta o zezwolenie nadania misiom
imienia Teddy i tak się je nazywa do tej
pory. I od stu laty misie towarzyszą dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy, pocieszają, łagodzą lęk przed samotnością.

w Bratkowicach biblioteka przeprowadziła imprezę z tej okazji. Dzieci oglądnęły prezentację omawiającą historię
pluszowego misia, a także różne ciekawostki o misiach żyjących w środowisku naturalnym, bardzo chętnie odpowiadały na zagadki z tym tematem związane oraz oglądnęły jedną z przygód
Misia Benjamina. Na zakończenie nie
obyło się bez degustacji przysmaku misiów czyli miodku i wspólnych zdjęć.

Rok Korczakowski

Klasa III Szkoły Podstawowej nr 1 z wychowawczynią.

re Roosevelt, będąc na polowaniu, sprzeciwił się zabiciu młodego niedźwiadka.
Świadkiem tego wydarzenia był Clifford

Nie dziwi zatem fakt, że pluszowe
misie jako jedyne z zabawek doczekały
się swojego międzynarodowego święta

Przedszkolaki na spotkaniu z okazji Dnia Pluszowego Misia.

Berryman, który uwiecznił tę historię na
rysunku. Rysunek ukazał się w waszyngtońskiej gazecie, gdzie ujrzał go Morris
Michton, właściciel sklepu z zabawkami. Michton wpadł na pomysł, aby wy-

– Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Jest obchodzony od 2002 roku i przypada na dzień 25 listopada.
W dniu 23.11.2012 r. dla wszystkich
sześciu grup przedszkola Publicznego

Kończący się rok 2012 ogłoszony
był Rokiem Janusza Korczaka, jego
prawdziwe nazwisko to Henryk Goldszmit, urodził się w Warszawie 22 lipca
1878 lub 1789 r. Zginął w sierpniu 1942
r. zamordowany przez hitlerowców w
obozie koncentracyjnym w Treblince.
Był pedagogiem, pisarzem, lekarzem.
Żądał równouprawnienia dziecka, poważnego traktowania jego spraw, wychowania w umiłowaniu dobra, piękna i
wolności. Utwory literackie i pedagogiczne Korczaka to min.: „Dzieci ulicy”, „Dziecko salonu”, „Mośki, Jośki i
Srule”, „Jak kochać dziecko”, „Sława”,
„Król Maciuś Pierwszy”, „Król Maciuś
na bezludnej wyspie”, „Bankructwo
Małego Dżeka”, „Kiedy znów będę
mały”, „Prawo dziecka do szacunku”,
„Pedagogika żartobliwa” i in.
W obchody tego roku włączyła się
nasza biblioteka. Zaprezentowana została czytelnikom wystawa książek, a także
gazetka na temat życia i twórczości pedagoga. W listopadzie przeprowadzono
lekcję biblioteczną, na którą przybyli
uczniowie kl. 3 Szkoły Podstawowej nr
1 w Bratkowicach wraz z wychowawcą
Panią Bogusławą Marek, obejrzeli i
wysłuchali prezentacji na temat Janusza
Korczaka, oraz wysłuchali fragmentu
jego najbardziej znanej powieści „Król
Maciuś Pierwszy”. Na zakończenie
Roku Korczakowskiego Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą
w Trzcianie pod patronatem Wójta
Gminy Świlcza Pana Wojciecha Wdowika zorganizowała Gminny Konkurs
Pięknego Czytania pod hasłem „Czytajmy Korczaka” do udziału, w którym
zaproszone zostały wszystkie szkoły z
terenu naszej Gminy, finał odbył się w
dniu 12.12.2012 roku w Świlczy. Nazwiska laureatów opublikujemy w kolejnym
numerze Ziemi Bratkowickiej.
Lidia Bułatek
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Modernizacja dróg leœnych
w Nadleœnictwie G³ogów
– Leœnictwo Bratkowice
Trwały i zrównoważony rozwój wielofunkcyjnej gospodarki leśnej nie jest
możliwy bez odpowiednio zaprojektowanej, wykonanej i utrzymanej sieci
dróg leśnych. Drogi te są powiązane bezpośrednio z kompleksem leśnym i
wszystkimi elementami leśnej infrastruktury technicznej.
W latach 2011/2012 w leśnictwie
Bratkowice dokonano gruntownej przebudowy dróg leśnych.
W roku 2011 dokonano przebudo-

poboczy o szerokości 0,75 mb
utwardzonych materiałem kamiennym, a także oczyszczeniu
rowów przydrożnych i przebudowie przepustów poprawiających
prawidłowe odwodnienie drogi.
Do poprawy nośności jezdni
wykonano wzmocnienie nawierzchni kruszywem łamanym
stabilizowanym mechanicznie.
Zastosowano kruszywo naturalne
o frakcjach 0/32 mm, 0/63 mm.

Przebudowane drogi są drogami leśnymi i stanowią drogi zakładowe przeznaczone do celów prowadzenia gospodarki leśnej.
Aby zapewnić w lasach spokój dla
wypoczywających ludzi i żyjących w nich
zwierząt, a także czyste i zdrowe powietrze ruch pojazdów silnikowych jest ustawowo ograniczony do dróg publicznych,
a jedynie w pełni korzystać mogą z tych
dróg instytucje i osoby wymienione w
ustawie o lasach.
W pełni drogi te mogą służyć rekreacji. Doskonale nadają się na trasy rowerowe, w okresie zimowym mogą służyć jako trasy biegowe.
Bernard Dworak
wy dróg o charakterze dojazdów pożarowych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW
2007-2013 o łącznej długości 12 282,16
mb.
Rok 2012 to gruntowa przebudowa
dróg leśnych o długości 5 335 mb finansowana w całości ze środków Lasów
Państwowych (Funduszu Leśnego) bezpośrednio związane z prowadzeniem
gospodarki leśnej.
Prace modernizacyjne polegały na
wykonaniu poszerzenia korpusu drogi,
wzmocnieniu i zmianie parametrów
jezdni o szerokości z 3 mb do 3,5 mb,
wykonaniu poszerzeń przy skrzyżowaniach, zjazdów, mijanek, dwustronnych

Na Wigiliê
Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył – zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare – zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.
o. Franciszek Czarnowski
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Nowe obiekty u¿ytecznoœci
publicznej w Bratkowicach
W budynku, w którym mieszczą Delikatesy Centrum pojawiły się dwa obiekty handlowe. Od 1 września br. funkcjonuje apteka „Abira”. Jej właścicielami są farmaceuci z Trze-

Współwłaściciel apteki pan Łukasz Binkiewicz.

bowniska – pani Małgorzata Jednakiewicz i pan Łukasz Binkiewicz. Apteka czynna jest od poniedziałku do piątku od
godz. 8.00 do godz. 19.00, a w sobotę od godz. 8.00 do godz.
13.00. Można tu wykupić leki gotowe jak i robione na receptę.

***
Obok apteki od początku października otwarty jest sklep
obuwniczo-odzieżowy, którego właścicielem jest pani
Agnieszka Królikowska z Woliczki. Znajdą tu państwo sze-

Właścicielka sklepu pani Agnieszka Królikowska.

roką gamę artykułów odzieżowych i obuwniczych. Sklep czynny jest w dniu powszednie od godz. 9.00 do godz. 17.00, a w
soboty od godz. 9.00 do godz. 13.00.
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PóŸny wysyp
grzybów
Skutki tegorocznej suszy
odczuli również amatorzy
grzybobrania.
Próżno było szukać grzybów w sierpniu i we wrześniu.
Dopiero październikowy
i listopadowy wysyp grzybów
spowodował, że grzybiarze
odetchnęli z ulgą.
W lesie pojawiło się
mnóstwo borowików, podgrzybków, maślaków czy
kani. Każdy z uśmiechem na
twarzy wracał z koszem pełnym grzybów.

7 listopada br. Pan Adam Lech z żoną Dorotą w drodze na grzybobranie.

Leœne budowle
Spacerując po lesie możemy spotkać dziwne, leśne budowle. Są to np. paśniki dla zwierząt takich jak sarny, jelenie,
zające czy kuropatwy. Stanowią one dla nich „stołówkę” tak
niezbędną zwłaszcza w okresie zimowym. Budują je, ustawiają i wypełniają paszą dla zwierząt myśliwi z kół łowieckich.
Dość specyficzną budowlą jest ambona, czyli obiekt w
kształcie wieżyczki, służący do polowań na zwierzynę w lesie, bądź wychodzącą z lasu na pola, łąki lub śródleśne polany. Chroni myśliwych przed złą pogodą oraz daje dogodny
punkt do obserwacji i oddania strzału.

Ambona.
Stołówka na razie jeszcze pusta.
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Czas robi swoje...
Wpływ czynników atmosferycznych powoduje, że drewniane ogrodzenie wokół Leśnego Sanktuarium niszczeje. Mamy
nadzieję, że wraz z nadejściem wiosny, ruszą prace naprawcze.

Leśne
sanktuarium.

Zbutwiałe żerdzie.

Nordic walking
To forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi
kijkami. Wymyślony został w Finlandii w latach 20. XX wieku, jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Ostatnio w Polsce coraz popularniejszy. W Bratkowicach grono
zwolenników tej formy rekreacji zatacza coraz szersze kręgi.
Już nikogo nie dziwi widok osób chodzących z kijkami. Można powiedzieć, że zdrowie to Nordic walking.

Miłośnikom Nordic walking nie straszny grudniowy mróz i śnieg.
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Œmieci - odwieczny problem
Dzikie wysypiska śmieci to ciągle poważny problem naszych lasów. Śmieci przybywa i nie pomaga edukacja, apele,
informacja w prasie. Las to przecież siedlisko fauny i flory, i nasze wspólne dobro. Kto będzie chciał spacerować po lesie, gdzie
co kilka metrów leżą papiery, butelki szklane i plastikowe, puszki po piwie, opony czy wreszcie worki na śmieci pełne
odpadów?! Nie zaśmiecajmy lasów!!!

Człowiek potrafi... Sterta śmieci w bratkowickim lesie (u Repana)

... i żużyta opona.

Jak zdaæ i nie zwariowaæ
Okres świąteczny to dla jednych czas wypoczynku i spędzania czasu z rodziną, a
dla studentów to ostatni dzwonek przypominający o zbliżających się zaliczeniach i
sesji. Tym bardziej, że sesja zimowa jest o wiele krótsza od letniej i mamy mniej czasu
na naukę i zaliczenie wszystkiego w terminie. Jednak z sesją jest jak z zimą, wszyscy
wiedzą, że jest co pół roku, ale i tak zaskakuje studentów jak zima kierowców.
Sposobów na przygotowanie się do egzaminu jest wiele, dlatego w tym artykule
skupimy się na metodach nauki naszych studentów z Bratkowic. Karolina jest studentką pierwszego roku i dla niej to pierwsza sesja, więc stresuje się tym bardziej i
stara się jak najlepiej przygotować. Swoją metodę nazwała „słodko i kolorowo”. –
Jestem wzrokowcem, dlatego najważniejsze informację zaznaczam flamastrami na
kolorowo, stąd słowo „kolorowo”. Słodko, ponieważ podczas nauki, często nudnej
i monotonnej, umilam sobie ten czas jedząc czekoladę. Pobudza ona mój umysł, a
przy okazji poprawia nastrój i świetnie smakuje. Dla Michała natomiast ważna jest
cisza i spokój, dlatego uczy się wieczorami i w nocy: – Nie lubię się uczyć w ciągu
dnia, bo ciągle ktoś coś chce ode mnie. W nocy chociaż jest cisza i spokój no i co
najważniejsze nikt mi nie przeszkadza. Dla Ani bardzo ważne są przerwy w nauce.
Najczęściej jest to krótki spacer po to, by dotlenić szare komórki i zwalczyć zmęczenie i senność. Stara się także tak ułożyć plan nauki, aby w nocy wygospodarować 8 godzin na sen. Jednak większość studentów stosuje metodę „last minute”.
Polega ona na nauce dzień lub dwa przed egzaminem. Jedną z osób, które preferują
ten styl nauki jest Kasia: – Co pół roku obiecuję sobie, że do tej sesji zacznę się
uczyć wcześniej. Ale jeszcze nigdy nie udało mi się dotrzymać słowa. Potem siedzę
całą noc i uczę się tego, co powinnam nauczyć się wcześniej.
Jak można zauważyć ile osób tyle metod i każda na swój sposób jest skuteczna. Optymistyczna myśl to taka, że sesja nie trwa wiecznie. Ostatnią deską ratunku może być metoda na „Pandę”.
Już niedługo zaczynamy! Do sesji, gotowi, start!
Małgorzata Depa

Metoda na „Pandę”
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Informacja z dzia³alnoœci Komitetu Cmentarza
w Bratkowicach (1.01. - 30.11.2012 r.)
Od początku 2012 roku Komitet
Cmentarza wykonał wiele prac mających na celu unormowanie wszelkich
spraw związanych z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem naszego
cmentarza parafialnego. Przede wszystkim został opracowany, zatwierdzony
oraz ogłoszony Regulamin Cmentarza.
Reguluje on wszelkie sprawy związane
z pochówkiem, wykonywaniem prac budowlanych oraz bieżącym utrzymaniem
cmentarza. Ustalone zostały również
wysokości ofiar na rzecz utrzymania
cmentarza.
Rok bieżący zaznaczył się również
wieloma pracami mającymi na celu prawidłowe funkcjonowanie cmentarza.
Wykonano m.in.:
1. Tablicę informacyjną – Regulamin Cmentarza.
2. Zamontowano nowy wodomierz na ujęciu wody na cmentarzu.
3. Wykonano miejsce na 2
kontenery na śmieci.
4. Wykonano przegrodę metalową w śmietniku głównym, w
końcowej części cmentarza dla
usprawnienia segregacji śmieci
(szkło, plastik).
5. Zakupiono i posadzono krzewy tui kulistych przy alejkach
w miejsce wyciętych starych,
wysokich tui.
6. Zakupiono program komputerowy do sporządzenia ewidencji grobów.
7. W lipcu i sierpniu wykonano malowanie metalowego ogrodzenia cmentarza – ok. 600 mb.
9. W październiku wykonano odprowadzenie wody z powierzchni dachu kaplicy.
10. Zakupiono niezbędne materiały do
bieżącego utrzymania powierzchni zielonych cmentarza oraz kaplicy cmentarnej (łopaty, farby, deski, cement, paliwo
i żyłka do kosiarki, węgiel, olej, żarówki do kaplicy, nawóz i środki ochrony
roślin dla utrzymania krzewów) oraz
opłacono pracę koparki przy plantowaniu terenu cmentarza.
11. W listopadzie trwały prace związane z segregacją odpadów (zniczy i doniczek z chryzantemami) na podstawione
przyczepy na terenie cmentarza.
Łącznie na utrzymanie cmentarza od

1 stycznia do 30 listopada 2012 r. wydatkowano kwotę:
1. Malowanie ogrodzenia cmentarza –
farba, narzędzia i robocizna łącznie:
7075,32 zł
2. Odprowadzenie wód opadowych z
powierzchni dachowych kaplicy i rynien
– 4751,12 zł
3. Zakup nagrzewnic gazowych do kaplicy – 905,00 zł
4. Zakup programu do ewidencji grobów – 249,00 zł
5. Opłata za wodę i wywóz śmieci –
2233,40 zł
6. Inne opłaty związane z utrzymaniem
cmentarza (zakup niezbędnych materiałów, zakup wodomierza i części do
ujęcia wody, wykonanie tablicy Regula-

min Cmentarza, zapłata za wykonywanie wszelkich prac (koszenie, prace remontowe i porządkowe, segregacja śmieci w kontenerach i przygotowanie do wywozu przez ZWiK w Świlczy, wykonanie nowych ławek w kaplicy) zakup tui
oraz środków ochrony roślin (nawozy
do tui) zakup materiałów do utrzymania kaplicy (węgiel, olej, worki na śmiecie, żarówki chemia gospodarcza) praca sprzętu na cmentarzu (koparka) –
8943,65 zł.
Wszystkie wykonane prace potwierdzone są rachunkami i fakturami, które
znajdują się u skarbnika Komitetu Stanisława Steca, który wykonuje swoją
funkcję bardzo rzetelnie, służąc parafianom o każdej porze.
Na wykonanie wszystkich prac związanych z utrzymaniem cmentarza w
dniach 9 i 16 września oraz 18 paździer-

nika Komitet przeprowadził zbiórkę
roczną. Zebrano 10 925 zł. Z powyższego wynika, że ofiary złożono z 556
numerów.
W dniu 1 listopada członkowie Komitetu przeprowadzili kwestę do puszek
oraz zbiórkę na cmentarzu. Zebrano
6331,10 zł.
Łącznie na utrzymanie cmentarza
w 2012 r. zebrano kwotę 17 256,10 zł.
Wydatkowano w 2012 r. kwotę 24
157,49 zł.
Pozostała kwota (6901,39 zł) przeznaczona na utrzymanie została uzupełniona ze środków Komitetu z 2011
roku.
Reasumując działalność należy podkreślić zaangażowanie i troskę wszystkich członków Komitetu o prawidłowe funkcjonowanie naszego cmentarza parafialnego, który jest wizytówką parafii. Słowa
podziękowania należą się gospodarzowi Stanisławowi Pięcie za
wzorowe utrzymywanie porządku na cmentarzu, grabarzowi
Zbigniewowi Bułatkowi za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, a także firmom kamieniarskim za dobrą współpracę z
Komitetem Cmentarza i z parafianami.
Dziękujemy wszystkim parafianom za ofiary złożone w 2012
roku na utrzymanie cmentarza
oraz za wykonywanie wszystkich
prac zgodnie z regulaminem cmentarza,
a w szczególności za coraz bardziej rzetelne podejście do segregacji śmieci. Z
pewnością wpłynie to na obniżenie kosztów związanych z ich wywozem.
W miarę posiadanych środków finansowych w 2013 roku zostaną przeprowadzone działania mające na celu
bieżące utrzymanie cmentarza (koszenie traw, prace porządkowe, prace związane z wywozem na bieżąco śmieci) oraz
prace inwestycyjno-remontowe (wykonanie nowych alejek z kostki brukowej,
remont wokół kaplicy), a także wykonanie na koniec 2013 roku ewidencji
grobów.
O szczegółowych zamierzeniach
poinformujemy we wiosennym wydaniu
kwartalnika Ziemia Bratkowicka.
Przewodniczący Komitetu
Tadeusz Pięta

Fot. K. Plizga

Świąteczna pomoc
potrzebującym
Bratkowice, 8.12.2012 r.
Delikatesy CENTRUM

Fot. K. Plizga, T. Pięta
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Œwi¹teczna zbiórka
¿ywnoœci
w Bratkowicach

Warto
przeczytaæ
Monte Cassino, Hassel S.
Włochy 1944. Żołnierze Karnego Batalionu Wehrmachtu sądzą, że po koszmarze frontu wschodniego,
ich kolejne zadania mogą
być tylko łatwiejsze. Nie
zdają sobie jednak sprawy,
że Włochy to nie tylko piękny Rzym, lecz także długie
i okrutne walki pod Monte
Cassino – jednej z najkrwawszych bitew II Wojny Światowej, w której
po stronie aliantów wsławili się polscy żołnierze. Jak we wszystkich swoich powieściach, Hassel zabiera czytelnika na linię frontu, aby mógł
się przekonać, jak straszną rzeczą jest wojna.

W dniu 8 grudnia 2012 roku w sklepie Delikatesy Centrum w Bratkowicach została przeprowadzona zbiórka żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności” prowadzonej w dniach
7-9 grudnia 2012 roku pod patronatem Podkarpackiego Banku Żywności. Zorganizowało ją 32 Banki Żywności z całej Polski, w 540 miejscowościach, w 3300 sklepach, w których ok. 50 000 wolontariuszy
przyjmowało przekazywaną żywność przez klientów sklepów.
Po raz kolejny w sklepie Delikatesy Centrum w Bratkowicach zbiórkę zorganizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej
wspólnie z Zespołem Szkół w Bratkowicach. W sobotę w godz. od
8:00 do 20:00 członkowie TMZB wspólnie z 33 wolontariuszami z
Zespołu Szkół przyjmowało przekazywaną żywność przez klientów
sklepu. Z przyjemnością należy odnotować życzliwość i zrozumienie
ludzi, którzy włączyli się do tej pięknej akcji i przekazali żywność.
Ogółem zebrano 235.445kg żywności m.in. 55,40kg makaronu, 29kg
mąki, 11kg ryżu, 2,20kg kasz, 8,185 kg konserw mięsnych, 8,38 kg
dżemów owocowych, 67,50kg cukru, 18l oleju, 6,02kg płatków śniadaniowych, 6,06 kg ciastek, 5,55 kg czekolad, 2,5 kg owoców oraz soki,
herbatę, jogurty oraz tłuszcze.
Opiekę nad zbiórką sprawowali: Tadeusz Pięta, Dariusz Jamuła,
Krzysztof Plizga, Ewa Pięta, Ewelina Rembisz, Maria Rusin, Krystyna Zając. Przekazywaną żywność przyjmowali wolontariusze: młodzież
gimnazjalna z Zespołu Szkół w Bratkowicach: Gabriela Przywara, Sylwia Guzy, Ewa Fabińska, Edyta Lewicka, Hubert Lis, Karol Sawka,
Karol Babula, Przemysław Furman, Grzegorz Rymarz, Patryk Przywara, Jarosław Kowal, Kamil Bachórz, Bułatek Rafał, Mikoś Maksymilian, Bartłomiej Gil, Adrian Sitek, Bartosz Grzesik, Krzysztof Lekki, Bartosz Fuglewicz, Justyna Surowiec, Kinga Malec, Matylda Wcisło, Paulina Furman, Dominika Wołowiec, Angelika Surowiec, Kinga
Grędysa, Agnieszka Rusin, Kinga Dworak, Gabriela Łopatka, Anna
Zielińska, Iwona Zając, Agata Bogdan, Patrycja Wojton.
Z zebranej żywności przygotowano paczki świąteczne, które dniu
15 grudnia 2012 roku zostały przekazane najbardziej potrzebującym
pomocy: rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym i samotnym z terenu Bratkowic.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, bez których akcja nie mogła by się odbyć:
– Dyrektor Banku Żywności w Rzeszowie – Pani Dorocie RosińskiejJęczmienionka
– Dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowicach – Pani Joannie Różańskiej
– Młodzieży Gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Bratkowicach
– Właścicielom i Pracownikom Sklepu Delikatesy Centrum w Bratkowicach za możliwość przeprowadzenia zbiórki w sklepie oraz przekazaną żywność w czasie akcji.
– Członkom Zarządu TMZB
– OSP w Bratkowicach
– Wszystkim Klientom sklepu Delikatesy Centrum, którzy przekazali
żywność w sklepie w dniu 8 grudnia 2012 r.
Nie zmarnowaliśmy kolejnej okazji, żeby pomóc najbardziej potrzebującym.

Gdy jesienią 2011 roku
pojawiła się informacja o
poważnej chorobie Jerzego
Stuhra, cała Polska wstrzymała oddech. Uwielbiany
przez publiczność aktor
rozpoczął walkę o życie... i
zaczął pisać. W zeszycie podarowanym przez córkę
niemal każdego dnia, w
szpitalu i w domu, w każdej
wolnej chwili spisywał swoje myśli, refleksje i obserwacje. Tak powstał niezwykły dziennik, który jest nie tylko zapisem walki, ale też świadectwem miłości do życia. We
wszelkich jego przejawach.

Prezes TMZB
Tadeusz Pięta

Opracowała Lidia Bułatek

JeŸdziec Miedziany, Simons P.
Wybucha II wojna. Siedemnastoletnia Tatiana błyskawicznie staje się dorosła.
Podczas blokady Leningradu jest podporą dla całej rodziny. Wielką miłością do
Aleksandra, młodego oficera, nie ma kiedy się nacieszyć. Gdy chłopak, skrywający politycznie niebezpieczną tajemnicę, nagle
znika, Tatiana jest w ciąży i udaje się w głąb Rosji, by odnaleźć ukochanego. Wspaniała historia
uczucia, które pozwoliło przetrwać wojenny
koszmar.

Tak sobie myœlê, Stuhr J.
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Sobotni zimowy dzieñ
w Bratkowicach
Typowy jak na tę porę roku, ale nie zawsze taki sam. 8 grudnia br. udających się do
kościoła na poranną mszę w święto Niepokalanego Poczęcia NMP przywitał mroźny, zamglony, zimowy poranek. Budzący się dzień
rozpędził poranną mgłę, spod której wyjrzało grudniowe słońce, które w południe świeciło pełnym blaskiem. Targowisko w Bratkowicach budziło się do cotygodniowego życia,
gwarnie oferując odwiedzającym i kupującym
swoje bogactwo – ubiory, buty meble, artykuły spożywcze oraz inne rzeczy. Dało się jednak zauważyć, że już kolejny tydzień brak
było sprzedawcy z artykułami gospodarstwa
domowego, oferującego rzeczy najbardziej
potrzebne w domu i nie tylko. W sklepie Delikatesy Centrum odbywała się Świąteczna
Zbiórka Żywności, a po sąsiedzku swoje usługi świadczył zakład BRAT-CAR. W parku
przechadzali się nieśmiało pojedynczy amatorzy zimowego spaceru. I tak aż do zmierzchu, Bratkowice żyły swoim normalnym, spokojnym rytmem przygotowując się do kolejnych Świąt Bożego Narodzenia. Już niedługo ta sielanka zamieni się w gorączkę świątecznych zakupów, w sklepach, na targu no i
oczywiście w lesie. Ot taki czas...

„Zakopianka”
w Bratkowicach
Po prawie czterdziestu latach oczekiwania
Bratkowice doczekały się autostrady, której odcinek ok. 9 km przebiegający przez naszą miejscowość jest już praktycznie gotowy. W Klepaku znajdować się będzie Miejsce Obsługi Podróżnych tzw. MOP. Trasa autostrady przecina
drogi powiatowe: Bratkowice – Budy Głogowskie w dzielnicy Piaski oraz Trzciana-Kupno.
O ile przejście tej pierwszej nie jest skomplikowane (autostrada biegnie górą) o tyle drugie
przejście budzi ciekawość i obawę o bezpieczny przejazd nad autostradą.
Już teraz spadek drogi powiatowej jest tak
duży na krótkim odcinku, że może być przyczyną trudności z jego pokonywaniem. A jak
przyjdzie śnieg i oblodzenie drogi? To pytanie
dręczy wszystkich korzystających z tej drogi, a
w szczególności mieszkańców Zapola I Dąbrów. Może są to obawy bezpodstawne – ale
czas zweryfikuje projektowe rozwiązania wiaduktu nad autostradą.
Bratkowiczanin
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Informacja
o pomocy ¿ywnoœciowej
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi otrzymywania pomocy żywnościowej przez
mieszkańców Bratkowic, informuję, że już od
siedmiu lat przekazywana jest co miesiąc przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej
żywność otrzymywana z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach europejskiego programu PEAD wspierania najuboższej
ludności. Dotyczy to w szczególności rodzin
wielodzietnych, samotnych, niepełnosprawnych
o niskich dochodach lub nie mających żadnych
dochodów.
Podstawowym kryterium decydującym o
przyznaniu pomocy żywnościowej jest wysokość
dochodów na osobę ustaloną przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.
Wobec powyższego od 1 października 2012
roku kryteria dochodowe do udzielenia pomocy wynosić będą:
813 zł – dla osoby samotnie gospodarującej
684 zł – dla osoby w rodzinie
Zainteresowani otrzymywaniem pomocy
żywnościowej i spełniający powyższe kryteria
zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
potwierdzających aktualne dochody z tytułu:
emerytury, renty, z tytułu pracy, świadczeń zasiłkowych oraz innych dochodów.
Zgłoszenia należy składać do Prezesa TMZB
– Tadeusza Pięta tel. 504 748 038 oraz sekretarza TMZB Krystyny Zając tel. 178551026.
Po komisyjnym sprawdzeniu przedłożonych
dokumentów, komisja kwalifikuje osoby do korzystania z pomocy żywnościowej i wnioskuje
do Podkarpackiego Banku Żywności o zwiększenie liczby osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej. Pozytywna decyzja
jest podstawą do zakwalifikowania zainteresowanych osób do pomocy żywnościowej.
Prowadzona jest na bieżąco kartoteka żywności wydawanej dla każdej osoby, która nabyła
uprawnienia do jej otrzymywania. Co roku Towarzystwo podlega kontroli prawidłowości przekazywanej żywności przez PBŻ w Rzeszowie,
jak również przez Agencję Rynku Rolnego w
Rzeszowie.
Dodatkową formą pomocy dla najbardziej
potrzebujących są zbiórki żywności szczególnie
w okresach świąt: WIELKANOCNYCH i BOŻEGO NARODZENIA oraz w okresach jesiennych.
Przygotowywane są paczki żywnościowe, które trafiają jako wsparcie dla rodzin wielodzietnych oraz osób samotnych i niepełnosprawnych.
Pragnę zapewnić, że każdy, kto zwróci się o
pomoc i wsparcie i będzie spełniał kryteria nie
zostanie pozostawiony sam sobie i taką pomoc
otrzyma.
Tadeusz Pięta

Informacja so³tysa za okres
10.09. – 8.12.2012 r.
W ostatnim czasie pracownik interwencyjny urzędu gminy Kazimierz
Wilk dokonał bieżących napraw chodnika w centrum wsi i przy drodze
powiatowej Trzciana – Kupno od kościoła w kierunku północnym. Prace
polegały na likwidacji zapadlisk powstałych na wymienionych odcinkach
chodnika.
Zarząd Dróg Powiatowych w okresie późnojesiennym przeprowadził
doraźne łatanie nawierzchni na drogach powiatowych biegnących przez
Bratkowice. Przy drodze Trzciana – Bratkowice wycięto również kilka
pochylonych drzew, które zagrażały uczestnikom ww. drogi. Wycięte
zostały również zakrzaczenia porastające pobocza tej drogi. Dzięki temu
zwiększono widoczność i poprawiono bezpieczeństwo.
Dwukrotnie remontowano przystanek na Zapolu, na którym na skutek chuligańskich wybryków młodzieży, zniszczone zostały tylne ściany
wiaty.
Kontynuowano remont budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach polegający na wymianie dachu, ociepleniu i wykonaniu elewacji.
Czynione są starania w sprawie oświetlenia wiaduktu nad autostradą
na Zapolu. Zostały już skierowane stosowne pisma do GDDKiA oraz
Wójta Gminy Świlcza. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie wiadukt
zostanie oświetlony.
W miesiącach wrześniu i listopadzie przyjmowałem kolejne raty podatku rolnego. Dziękuję wszystkim za terminowe wpłaty.
W listopadzie przywieziono 5 samochodów kamienia i utwardzono
teren przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, tworząc tym samym parking dla dowożących dzieci do szkoły.
Nadszedł okres zimowy, a wraz z nim trudne warunki na drogach. Na
terenie Bratkowic zimowe utrzymanie dróg będzie sprawował pan Damian Orzech z Bratkowic. Posiada on odpowiedni sprzęt, oraz doświadczenie z ubiegłej zimy, więc mamy nadzieję, że drogi utrzymane będą
wzorowo.

Na nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego
w imieniu Rady Sołeckiej i swoim pragnę wszystkim
Czytelnikom i mieszkańcom Bratkowic
złożyć serdeczne życzenia – wielu
Łask Bożych, zdrowia, pomyślności
i pogody ducha na każdy dzień Nowego, 2013 roku.
Ryszard Franczyk
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Bratek w œcis³ej
czo³ówce
Po ośmiu kolejkach zespół „Bratka”
Bratkowice znajdował się na trzecim
miejscu, ale gra jaką prezentował nasz zespół pozwalała z optymizmem patrzeć
na końcówkę rundy. W dziewiątej kolejce na stadionie w Pstrągowej, gdzie swoje
mecze rozgrywał beniaminek rozgrywek
zespół „Czarnych” Czudec, nasz zespół
wygrał pewnie 2-0. Obie bramki zdobył
P. Czaja. W następnej kolejce na stadion
w Bratkowicach zawitał wicelider rozgrywek, zespół „Hermana” Hermanowa.
W szeregach naszego rywala od tej rundy

„Bratek” pokonał zespół „Plonu” 3-1.
Bramki zdobyli: K. Hejnig, M. Depa
oraz P. Czaja. W ostatnim meczu rundy
do Bratkowic zawitał bardzo dobrze
spisujący się beniaminek rozgrywek zespół „Aramixu” Niebylec. Niestety początek meczu był fatalny w naszym wykonaniu, goście wykorzystali to, że grali
z dużym wiatrem, wykorzystali dwa katastrofalne błędy naszej obrony i po 10
min prowadzili 2-0. Po chwili po rzucie
rożnym zdobyli bramkę na 3-0 i nasz
zespół był w ciężkiej sytuacji. W dalszej

występuje nasz były zawodnik Rafał
Łoboda, który wiele lat spędził w zespole „Bratka”, pamiętając jeszcze czasy piątej ligi. Mecz potoczył się jak wskazywała na to dotychczasowa historia tych spotkań, Bratkowice pokonały wicelidera 30 i dodatkowo goście kończyli mecz w
10. Bramki zdobyli: M. Hejnig, K. Kurowski oraz M. Depa. W kolejnym spotkaniu „Bratek” znów wystąpił w roli
gospodarza, niestety warunki w jakich
ten mecz był rozgrywany były fatalne.
Całe boisko było zalane wodą, co miało
wpływ na grę naszej drużyny. Mimo
ambitnej gry, walki i bardzo dobrych
sytuacji nie udało się wygrać tego meczu, spotkanie zakończyło się remisem
3-3 po dwóch bramkach D. Fabera i jednej D. Juchy. W kolejnym meczu, tym
razem wyjazdowym znów przyszło nam
się mierzyć z ciężkimi warunkami, jakie panowały na boisku w Klęczanach.
Ambitnie grający beniaminek sprawił
trochę problemów, jednak ostatecznie

części meczu LKS atakował nie schodząc
praktycznie z połowy gości, ale ambitna
pogoń nie powiodła się, udało się zdobyć
jedynie dwie bramki po strzałach B. Noska i M. Cyły. W ostatnim meczu rundy
„Bratek” przegrał 2-3.
Mimo tej porażki LKS „Bratek”
Bratkowice na koniec rundy zajmuje
drugie miejsce w tabeli tuż za zespołem
z Sokołowa Młp. Miejsce to jest premiowane awansem do V ligi, jednak jak wiadomo runda wiosenna jest dużo cięższa
i czeka nas dużo pracy w zimie, aby dobrze się przygotować do walki o awans.
Dodatkowo dużą niewiadomą jest
kształt przyszłego zarządu Klubu. W
styczniu odbędą się nowe wybory i nie
wiadomo jak będzie wyglądał przyszły
zarząd. Jeżeli ktoś jest chętny i chce
pomóc, zaangażować się w działalność
Klubu zachęcamy do przyjścia na styczniowe wybory i wstąpienie w szeregi
LKS „Bratek” Bratkowice.
Damian Hejnig

Akademia
Pi³karska
w
Bratkowicach!
Piłka nożna to dyscyplina wyjątkowa,
przyciągająca niczym magnes miliony
ludzi na całym świecie. Także w Polsce
budzi niezwykłe emocje i ma ogromny
wpływ na poczucie naszej narodowej
dumy.
Doceniając siłę futbolu i jednocześnie
zdając sobie sprawę, jak świetnym ambasadorem sportowych, prozdrowotnych i
społecznych wartości może być ta dyscyplina, pod patronatem LKS „Bratek”
Bratkowice oraz w porozumieniu z
Gminnym Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, utworzona została w Bratkowicach
dziecięca akademia piłkarska „BRATEK”.
Działalność akademii to nie tylko
szkolenie młodych adeptów piłki nożnej,
jest to także forma zabawy dla dzieci.
Podczas wspólnych treningów dzieci z
różnych rejonów Bratkowic (i nie tylko)
integrują się ze sobą, tworzą bardzo
zgraną grupę. W zajęciach biorą udział
dzieci urodzone po roku 2000 i nie są to
tylko sami chłopcy, jest bowiem w grupie jedna dziewczynka, która z powodzeniem ogrywa niektórych na treningach.
Dzieci w tym wieku charakteryzuje
dość intensywny rozwój fizyczny i motoryczny, stąd też zajęcia prowadzone przez
wykwalifikowanego trenera – Grzegorza
Sitka, który jest również trenerem juniorów kadry Podkarpacia, niewątpliwie
pozytywnie wpływają na ich rozwój. Są
też pewną formą wychowania, uczą bowiem dyscypliny, funkcjonowania i zachowania się w grupie a także są świetną
okazją do integracji dzieci.
W akademii Bratka wszystkie dzieci,
niezależnie od predyspozycji sportowych
są „piłkarzami”. Najważniejsze, że dwa
razy w tygodniu przychodzą na trening,
dobrze się bawią i starają się zrealizować
swoje marzenia.
Niestety, jak każda działalność tego
typu i w tym przypadku generuje pewne
koszty, stąd też udział dziecka w treningach to 30 zł miesięcznie. Niemniej jednak staramy się, aby pieniądze te były
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właściwie i z rozmysłem spożytkowane.
Do tej pory udało nam się zakupić dla
dzieciaków koszulki z logo akademii, a
chcielibyśmy w dalszej kolejności zakupić dla każdego zawodnika piłkę i strój
meczowy. Mamy nadzieję, że w działalność akademii zaangażują się w przyszłości także władze samorządowe, szkoły i
inne organizacje. Liczymy też na aktywność sponsorów, którym już teraz dziękujemy za okazane wsparcie w rozwoju
tej inicjatywy.
Warto też podkreślić, że przyjęcia do
akademii nie ograniczają się tylko do
dzieci z terenu Bratkowic. Już na chwilę
obecną trenują dzieci z Mrowli, a docierają do nas pytania o zapisy do akademii
od rodziców z innych miejscowości naszej gminy. Jest to dopiero początek działalności akademii piłkarskiej Bratka, niemniej jednak planujemy i czynimy starania, aby w przyszłości młodzi piłkarze
mieli szanse rozwijać swoje umiejętności, a także uczestniczyć w turniejach.
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Mamy też nadzieję, że przy współpracy i życzliwości innych osób i instytucji
akademia piłkarska „Bratek” będzie
prężną i rozwijającą się inicjatywą. Rodziców natomiast zachęcamy do wspól-

nego oglądania treningów swoich pociech, a niezdecydowanych do zapisania
dzieci do akademii.
Akademia Piłkarska „Bratek”

Za poœrednictwem naszego kwartalnika,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje
Powiat Rzeszowski zaprasza do korzystania z dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,
który jest jednym z pomysłów na wydajniejszy model polityki społecznej. Program zakłada wsparcie finansowe dla obszarów
związanych z codziennym życiem osób niepełnosprawnych, umożliwiając im sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji.
W roku 2013 program realizowany będzie w minimum dziewięciu obszarach tj.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów, tel. 17 867 14 20.
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Makowiec dro¿d¿owy

PRZEPISY
KULINARNE
Na wigilijny stó³
i nie tylko...
Na blask pierwszej gwiazdki rozświetlają się choinki w domach, a na stole pojawiają się potrawy wigilijne. Rodziny dzielą się opłatkiem, wspólnie
śpiewają kolędy i obdarzają się prezentami. Spokój, radość i życzliwość – o
takich świętach marzy każda rodzina i
takich każdemu życzę. Boże Narodzenie to święta szczególnie rodzinne, stwarzające okazję do spotkań, rozmów i
wspomnień. Takie spotkania nie mogą
odbywać się przy pustym stole i każdy
stara się, by jego potrawy były jak najsmaczniejsze i najpiękniej podane. Czas

szybko leci, zatem już teraz warto pomyśleć o potrawach na Wigilijny wieczór i świąteczny obiad. Kulinarna oprawa świąt to przecież także część tradycji. Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę Wszystkim Czytelnikom
kwartalnika „Ziemia Bratkowicka” –
aby ten świąteczny czas był radosny,
spokojny, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Życzę, aby w tym nastroju upływał
Państwu cały Nowy Rok i owocował w
same pomyślne wydarzenia.

Według ludowych wierzeń mak spożywany w Wigilię Bożego Narodzenia
zapewnia szczęście. Jedząc makowiec
można posmakować szczęścia o wiele
szybciej.
Składniki ciasto drożdżowe:
1 kg mąki
1 szkl. cukru
1 szkl. mleka
250 g margaryny
10 dkg drożdży
4 żółtka
1 łyżeczka soli
zapach waniliowy – kilka kropli
Składniki masa makowa:
1 kg maku
4 białka
600 g cukru
120 g margaryny
zapach migdałowy
2-3 łyżki miodu
skórka pomarańczowa (ilość wedle uznania)
100 g rodzynek
Wykonanie:
Mleko podgrzewamy, ale nie zagotowujemy. W ciepłym mleku rozpuszczamy drożdże z 1-2 łyżeczkami cukru.
Zostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Rozpuszczamy paczkę margaryny i zostawiamy
do ostygnięcia. Żółtka ubijamy z cukrem.
Do miski lub większego garnka wsypujemy mąkę, dodajemy
żółtka z cukrem, przestudzoną margarynę,
wyrośnięte drożdże,
sól i zapach waniliowy. Wyrabiamy ciasto drożdżowe ręcznie tak długo, aż
wszystkie składniki
się połączą i ciasto
zacznie odchodzić od
ręki. Wyrobione ciasto przykrywamy
ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
Mak należy sparzyć – najlepiej gotować na bardzo małym ogniu przez 25
minut. Mak wylewamy na wyłożony gazą
durszlak i zostawiamy do ostygnięcia.
Zimny mak mielimy jeden raz, jeżeli
mamy przy maszynce sitko do maku z
małymi dziurkami. Mak najlepiej przygotować dzień wcześniej. Ubijamy pianę z białek i dodajemy do zmielonego

maku. Margarynę rozpuszczamy i też
dodajemy do maku, margaryna nie musi
być zimna. Dodajemy pozostałe składniki: cukier, miód, zapach migdałowy,
skórkę pomarańczową i namoczone rodzynki. Mieszamy, jeśli mak jest za mało
słodki to dodajemy jeszcze cukru lub
miodu.
Na stolnicę wysypaną mąką wykładamy dużą garść ciasta drożdżowego.
Ciasto rozwałkowujemy cienko na szerokość blaszki, w której będzie pieczony makowiec.
Na rozwałkowane ciasto wykładamy
przygotowaną masę makową. Mak smarujemy rozbitym białkiem, żeby po upieczeniu nie odchodziło od ciasta. Zwijamy naszego makowca i układamy we
wcześniej wysmarowanej blaszce. Ciasto odkładamy w ciepłe miejsce żeby
jeszcze trochę podrosło. Włączamy piekarnik na temp. 170-180 stopni.
W tym czasie przygotowujemy następne makowce, do wyczerpania składników. Powinno w sumie wyjść 4-6 makowców. Pieczemy około godziny.

Piernik
prawie Toruñski
Składniki:
60 dag mąki żytniej
50 dag miodu wielokwiatowego
1 łyżkę utartej suchej skórki pomarańczowej
1 łyżeczkę tłuczonych goździków
1 łyżeczkę tłuczonego anyżku
3 jaja
1 żółtko
15 dag migdałów, kilka smażonych w cukrze skórek pomarańczowych do dekoracji, 1 łyżeczkę sody oczyszczane, mały
kieliszek spirytusu.
Wykonanie:
W rondelku podgrzać miód z tartą
skórką pomarańczową, goździkami i
anyżkiem. Gorący dodać do mąki i dobrze wyrobić. Do gorącego ciasta wbić
2 jaja i odstawić do ostygnięcia. Sodę
rozmieszać ze spirytusem i żółtkiem,
wlać do przestudzonego ciasta i dobrze
wyrobić. Na końcu dodać obrane ze skórki i grubo pokrajane migdały (można je
leciutko sparzyć, aby lepiej się obierały). Blaszkę do pieczenia wysmarować
masłem i wyłóż dość grubą warstwą ciasta (na dwa palce), powierzchnię ciasta
posmarować roztrzepanym jajkiem i
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udekorować na przykład paseczkami
migdałów i smażoną skórką pomarańczową. Piec ok. 40 minut w nagrzanym
do 180°C piekarniku.

Placek – Krówka
Składniki:
500 g mąki
5 łyżki miodu
2 jajka
1/2 kostki masła
2 opakowania cukru waniliowego
1 łyżeczka sody
1/2 szklanki cukru
0,5 l śmietany 36%
1 galaretka cytrynowa
1 opakowanie śmietan-fix
2 łyżki cukru pudru
1 puszka masy krówkowej
200 g orzechów włoskich
Ciasto:
Mąka, miód, jajka, masło, 1 cukier
waniliowy, soda, cukier 1/2 szkl. – z
podanych składników zagnieść ciasto,
podzielić na 2 części i upiec osobno.
Piec w 1900 C do zrumienienia ciasta.
Krem:
Galaretkę rozpuścić w 1 szkl. gotowanej wody i odstawić do wystygnięcia.
Ubić śmietanę, w trakcie ubijania dodać cukier puder, cukier waniliowy,
śmietan-fix. Na koniec wlać wystudzoną
galaretkę i dobrze ubić.
Gęstym kremem przełożyć placek.
Wierzch placka posmarować masą krówkową i posypać orzechami.

Sa³atka z wêdzonego
³ososia z ry¿em
Składniki:
20 dag wędzonego łososia (chudego)
1 woreczek ryżu (10 dag)
1 puszka czerwonej fasolki
10 dag cebuli
10 dag żółtego sera
3 łyżki śmietany 18% 3 łyżki musztardy
sarepskiej sól morska pieprz ziołowy imbir mielony Do dekoracji: listki zielonej
pietruszki
Wykonanie:
Wędzonego łososia pokroić. Ryż
ugotować w osolonej wodzie, odcedzić i
ostudzić. Czerwoną fasolkę osączyć z
zalewy. Cebulę obrać i pokroić w kost-
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kę. Żółty ser zetrzeć na tarce o dużych
oczkach. Do miski przełożyć wędzonego łososia, ryż, czerwoną fasolkę, cebulę i żółty ser. Dodać śmietanę i musztardę sarepską. Przyprawić do smaku solą,
pieprzem oraz imbirem. Wszystko dokładnie razem wymieszać i schłodzić
sałatkę w lodówce. Przed podaniem na
stół sałatkę udekorować listkami zielonej pietruszki. Smacznego.

Drobiowe
devolay
Składniki:
2 filety z kurczaka
papryka czerwona
ser żółty
pieczarki
jajko
bułka tarta
przyprawa do drobiu (najlepiej Delikat
Knorr)
Wykonanie:
Filety z kurczaka delikatnie ubijamy tłuczkiem tak jak schabowy. Kroimy
czerwoną paprykę na cieniutkie paseczki, trzemy na tarce (duże oczka) ser
żółty i pieczarki. Na rozbitego fileta z
kurczaka kładziemy (na samym środku)
warstwę sera żółtego ok 5 mm, następnie układamy paseczki papryki czerwonej na tę warstwę i przykrywamy warstwą
pieczarek. Do smaku można dodać odrobinę soli i słodkiej papryki w proszku.
Gdy mamy już gotowe warstwy, zawijamy fileta jak roladę, przy czym można delikatnie związać nitką końcówki i
środek by tzw. farsz nie znalazł się poza
filetem.
Robimy panierkę – jajko – obtaczamy de volaya, a następnie do bułki tartej
tak jak schabowy. Przygotowany już jest
i teraz na patelnię smażymy ok 15 min.
do momentu zarumienienia bułki tartej
– pamiętając, że mięsko też musi być
dobre. Do tego mięska pasują ziemniaczki i surówka z kapusty pekińskiej
z papryczką i ogórkiem zielonym. Życzę
smacznego.

Pikantne kotleciki
z ry¿u i pieczarek
Składniki:
20 dag ryżu

15 dag pieczarek
1 cebula
1 marchewka
2 małe jajka
1 łyżka oleju
1/2 szklanka startego żółtego sera
1-2 łyżki pikantnego ketchupu
2 łyżki posiekanego szczypiorku
1 łyżka masła
sól
pieprz
1 szklanka bułki tartej
olej do smażenia
Wykonanie:
Ryż z marchewką ugotować w osolonej wodzie. Drobno posiekaną cebulę
i pieczarki podsmażyć na rozgrzanym
maśle. Połączyć z ryżem, ketchupem i
pokrojoną w kostkę marchewką, ostudzić. Do zimnego farszu dodać jajka,
żółty ser, szczypiorek, olej. Przyprawić
do smaku solą i pieprzem, dokładnie
wymieszać. Formować nieduże kotleciki, obtaczać w bułce tartej i smażyć z
obu stron na rozgrzanym oleju.

Zupa
grzybowa
Składniki:
2 l wywaru (może być z kostek rosołowych)
50 g suszonych grzybów (około 10-12)
2 łyżki masła
1 cebula
125 ml śmietany
1 kopiasta łyżka mąki pszennej
sól
pieprz
ewentualnie koperek
Wykonanie:
Opłukane i oczyszczone grzyby zalewamy częścią zimnego wywaru i moczymy około 2 godzin, następnie gotujemy aż do miękkości (20-30 minut). Ugotowane grzyby wyjmujemy,
kroimy w paseczki i podsmażamy na
maśle, dodajemy bardzo drobno pokrojoną cebulę i też podsmażamy. Całość oprószamy mąką i lekko zrumieniamy. Dodajemy wywar również ten,
w którym moczyły się grzyby. Gotujemy na małym ogniu i około 15 minut,
często mieszając. Przed podaniem zabielamy śmietaną doprawiamy do
smaku. Zupa jest pyszna i zawsze smakuje.
Bożena Pięta
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KRZY¯ÓWKA
Kolega pyta kolegę:
– I jak było po zakończeniu roku?
– Eeeee, dwa razy dostałem lanie od
ojca..
– Dlaczego aż dwa?
– Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo,
a drugi jak się połapał, że to jego.

Poziomo:
1. kula ziemska
2. składnik chleba
3. dola, przeznaczenie
4. sygnał S.O.S.
5. jest nią np. Koło Gospodyń Wiejskich
6. część twarzy
7. wieczerza wigilijna

8. dobrodziej
9. od ucha do ucha
10. zakazany owoc
11. kuchenny mebel
Litery z zaciemnionego pola czytane pionowo utworzą rozwiązanie.
Opr. darja

***
– Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie
oznajmiającym.
– Koń ciągnie furę.
– A teraz w trybie rozkazującym.
– Wio!
***
Pani w szkole pyta Jasia:
– Powiedz mi kto to był: Mickiewicz,
Słowacki, Norwid?
– Nie wiem. A czy pani, wie kto to był
Zyga, Chudy i Kazek?
– Nie wiem – odpowiada zdziwiona nauczycielka.
– To co mnie pani swoją bandą straszy?
***
Ojciec pyta syna:
– Co robiliście dziś na matematyce?
– Szukaliśmy wspólnego mianownika.
– Coś podobnego! Kiedy ja byłem w
szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie
znalazł...
***
Na lekcji polskiego:
– Dlaczego smród piszemy przez „ó”
zamknięte?
– Żeby się nie rozchodził.
***
Koniec roku szkolnego. Jasio wraca do
domu po uroczystości rozdania świadectw i mówi ojcu biznesmenowi:
– Tato, mam wiadomość, która cię ucieszy! Szkoła przedłużyła ze mną kontrakt
na szóstą klasę.

***
Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski..
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa ptakom, ptaki drzewom.
W wiewie wiatru płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku;
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
A gdy wszyscy usną wreszcie
moc igliwia zapach niesie.
Seweryn Krajewski

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „ZIEMIA BRATKOWICKA”.
WYDAWCA: Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej, Samorząd Gminy Świlcza, Gminne Centrum Kultury.
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Krzysztof Plizga – red. naczelny (tel. 886 706 391), Halina Zawisza, Dariusz Jamuła, Agnieszka Wojturska,
Tadeusz Bednarz, Tadeusz Pięta, Beata Krupa, Zdzisław Rzepka; e-mail: ziemia.bratkowicka@gmail.com., www.Bratkowice.info.
DRUK: DUET, tel./fax 017 863 55 44, 871 12 81.
Za treść i formę ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo segregowania
nadesłanych materiałów, dokonywania skrótów i poprawek.
Zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Wydział Cywilny. Sygn. akt I Ns Rej. Pr. 9/07.

Akademia (być może) przyszłych reprezentantów

Kadry Narodowej J

Młodzi pasjonaci piłki nożnej podczas treningów w Akademii Piłkarskiej „Bratek”

Kiedy zima
otula bielą las...

Fot. D. Jamuła

