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Bratkowice, 3.04.2013 r., parafialna świątynia wypełniła się po brzegi, by wraz z grupą młodzieży uwielbiać Zmartwychwstałego
poprzez obejrzenie krótkiej dramy, wsłuchanie w rockowe klimaty koncertu zespołów Hilsong United, Jesus Culture, Skillet, Chrisa
Tomlin'a i Paramore oraz modlitwę wstawienniczą. Warto było tam być, bo zdjęcia oddają tylko małą cząstkę tamtego wydarzenia.

Tekst i fot. K. Plizga

Wielkanocny Koncert Uwielbieniowy
Przygotujcie się na pusty grób...
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Dobre s³owo

Dać komuś dobre słowo

utkane jakby z kromki chleba,

bo miłości płynącej ze słowa

tak bardzo wszystkim potrzeba.

Dać komuś dobre słowo

utkane jakby z kropel rosy,

by miłość, nadzieja i pokój

lśniły w okolicy jak złociste kłosy.

Więc daj mi dobre słowo

gdy pójdę daleko w szeroki świat,

ono będzie mnie wspierać i rozkwitać

jak cudowny wiosenny kwiat.

Więc daj mi dobre słowo

kiedy będę wyruszał na drugi kraniec świata,

ono będzie mu towarzyszyć i dodawać sił

jak strumyk orzeźwiający w środku lata.

Dobre słowo nic nie kosztuje, więc rozdaj je ludziom

nieważne czy ktoś jest wielki czy mały,

ważne, by miłość płynąca z niego

obiegła nasze rodziny i kraj nasz cały.

A, że słowo jest ulotne, więc piszę;

słowa podzięki, słowa uznania,

dla Czytelników „Ziemi Bratkowickiej”

samych sukcesów, miłego świętowania.

Drodzy kochani przyjaciele!

Co mieszkacie na tej pięknej bratkowickiej ziemi,

Niech Chrystus Zmartwychwstały

Swą miłością miłosierną wasze serca opromieni.

Genowefa Woźny

Wielkanocne
refleksje...

Przeżywaliśmy kolejne Misterium Męki, Śmierci i Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa. Zwycięstwa Życia nad śmier-
cią. Dni od Ostatniej Wieczerzy do Poranka Niedzieli Wiel-
kanocnej stanowią podstawy naszej wiary i przypominają, że
jesteśmy tylko pielgrzymami po drogach świata doczesnego i
podlegamy prawom śmierci. Ale Zmartwychwstanie jest po-
cieszeniem i nadzieją na życie wieczne, które możemy osią-
gnąć idąc tylko i wyłącznie drogą prawdy, miłości, wzajemne-
go szacunku, życzliwości, otwarcia się na Boga i drugiego
człowieka...

Czasy, w których żyjemy, nie należą do łatwych. Troska o
byt materialny zaczyna być na pierwszym miejscu. Groźba
bezrobocia, brak pracy, czy coraz wyższe koszty codziennego
życia, pogłębiają stan zniechęcenia i negatywnego nastawie-
nia do otaczającej nas rzeczywistości. Zamykamy się w swo-
ich domach, coraz mniej jest kontaktów międzyludzkich, są-
siedzkich. Oceniamy wszystko przez pryzmat posiadania,
dopatrując się w tym samych negatywnych zjawisk. Czy tak
powinno wyglądać nasze ówczesne życie? Odpowiedź na to
pytanie pozostawiamy każdemu z osobna.

Starajmy się, by prawdy wynikające z przesłania Świąt
Wielkanocnych realizować w życiu codziennym. Nie pozwól-
my, aby nasze życzenia, które sobie przekazywaliśmy w tym
okresie nie spłynęły jak woda, którą tradycyjne polewamy się
w Wielkanocny Poniedziałek. Zawsze dostrzegajmy w dru-
gim człowieku Człowieka – jego wartość. Nie patrzmy tylko
na powierzchowność – na to co ulotne i przemijające – na
wykształcenie, zamożność, stanowisko. Bo żyjąc, stanowimy
wartość bezcenną dla innych – dla rodziny, miejscowości i
społeczeństwa. Wszystkim życzymy, aby zawsze mieli sercu
prawdziwą wiosnę i dedykujemy poniższe słowa modlitwy
wypowiedziane przez św. Franciszka z Asyżu:
Panie, uczyń mnie instrumentem Twojego pokoju.
Tam, gdzie istnieje nienawiść, pozwól mi siać miłość.
Gdzie krzywda, wybaczenie.
Gdzie wątpliwość, wiarę.
Gdzie rozpacz, nadzieję.
Gdzie ciemność, światło.
A gdzie smutek, radość.
O Święty Władco, spraw aby nie tyle poszukiwał pocieszenia,
co pocieszał;
Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
Nie tyle szukał miłości, co kochał;
Ponieważ poprzez dawanie otrzymujemy,
Poprzez wybaczanie sami uzyskujemy przebaczenie,
A poprzez śmierć rodzimy się do życia wiecznego.

Redakcja
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Pozostawi³ po sobie trwa³y œlad

W niedzielę 4 lutego 2013 r. w wie-
ku 79 lat zmarł Józef Chmaj, Honoro-
wy Prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej, były wieloletni
nauczyciel i wychowawca, były Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratko-
wicach, zasłużony działacz społeczny.
Odszedł człowiek, który przez ponad 56
lat na stałe związany był z bratkowicką
ziemią. Urodził się w 1934 roku w Świl-
czy. Po ukończeniu szkoły powszechnej
podjął naukę w liceum pedagogicznym
w Rzeszowie. W roku 1957 wstąpił w
związek małżeński z Władysławą Regułą
z Bratkowic. Rok później rozpoczął pra-
cę jako nauczyciel w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Bratkowicach. W szkolnic-
twie przepracował 30 lat. Przez cały ten
okres uczył matematyki, przysposobie-
nia obronnego, wychowania obywatel-
skiego. Zapewne wielu z nas zapamięta-
ło go jako wspaniałego nauczyciela, pe-
dagoga i wychowawcę. Wychował i prze-
kazał wiedzę wielu pokoleniom. Był wy-
magający tak jak ojciec, a swoją zdecy-
dowaną postawą budził respekt wśród
uczniów. Jednak zawsze leżało mu na
sercu dobro każdego ucznia. Był praw-
dziwym społecznikiem i dlatego nader
często angażował się w działalność po-
zaszkolną, organizując wycieczki krajo-
znawcze i wszelkiego rodzaju kursy do-
kształcające. Przez wiele lat był szkol-
nym opiekunem Ligi Obrony Kraju, za
co został odznaczony srebrną odznaką
LOK-u. Wiele swojego życia poświęcił
pracy w Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego.

Jako mieszkaniec Bratkowic aktyw-
nie włączał się w życie patriotyczne wsi.
Pamiętał również o tych, którzy oddali
życie za ojczyznę w czasie II wojny świa-
towej. Chcąc oddać im należny szacu-

nek i cześć, w latach 70. założył w Szko-
le Podstawowej nr 1 Izbę Pamięci po-
święconą poległym i pomordowanym
żołnierzom AK z Bratkowic, którzy

według władzy ludowej nazywani byli
partyzantami. Jej tytuł brzmiał: „Ginę-

li, bo byli Polakami”. Izba Pamięci, w
której znajdowały się liczne pamiątki i
rekwizyty, mieściła się w sali nr 11. Z
jego inicjatywy powstał także pomnik w
centrum wsi poświęcony zamordowa-

nym i poległym żołnierzom AK z Brat-
kowic w czasie Akcji Burza.

Działalność społeczna śp. Józefa
Chmaja, to również działalność w Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Bratkowicach,
w której szeregi wstąpił jako dwudzie-

Prezentacja sztandaru TMZB.

Przekazanie obrazu Mieczysławowi Miazdze, właścicielowi „Smak-Eko” w Górnie.

Fot. archiwum TMZB

Fot. archiwum TMZB
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stodwuletni młodzieniec w roku 1956.
Od samego początku dał się poznać jako
wielki społecznik i pracowity człowiek,
bardzo zaangażowany w prace na rzecz
rozwoju bratkowickiej straży. W lutym
1966 roku strażacy widząc jego nieprze-
ciętne umiejętności organizacyjne i do-
ceniając jego poświęcenie wybrali go na
Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej.
Był to znaczący okres w funkcjonowa-
niu jednostki. To właśnie wtedy zrodził
się pomysł o budowie nowego Domu
Strażaka w Bratkowicach, ze świetlicą i
pomieszczeniami garażowymi na nowy
wóz strażacki, który jednostka miała
wkrótce otrzymać. Stąd też pod jego kie-
rownictwem rozpoczęły się prace przy-
gotowawcze. Cała dokumentacja bu-
dowlana ze stosownymi pozwoleniami

zorganizowana została w niecały rok i
od roku 1967 rozpoczęły się prace bu-
dowlane nowego Domu Strażaka w Brat-
kowicach, który po niewielkich moder-
nizacjach stoi do dziś. Za lata tej aktyw-
nej działalności strażackiej, w roku
1980 Walne Zebranie nadało mu tytuł
członka honorowego Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bratkowicach. Swoim za-
angażowaniem i ofiarnością przyczynił
się również do powstania nowych inwe-
stycji na terenie Bratkowic: piekarni,
ośrodka zdrowia i gazyfikacji wsi. Za
swoją wszechstronną działalność śp. Jó-
zef w roku 1980 otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi, a w 1989 roku Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski.

Będąc już na emeryturze i widząc
ogromny niewykorzystany potencjał
społeczno-kulturalny i patriotyczno-re-
ligijny naszej miejscowości, w 2002r.
powrócił do pracy społecznej. Znalazł

się w grupie założycielskiej Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej.
Został wybrany pierwszym prezesem
stowarzyszenia. Obejmując funkcję pre-
zesa, rozpoczął wspaniały i prężny okres
działalności tej organizacji. Był inicja-
torem wielu wydarzeń, które zapisały się
na trwałe w historii Bratkowic. Wspo-
mnę o tych najważniejszych: organizo-
wanie Dni Bratkowic, które stały się
świętem wszystkich mieszkańców, zgro-
madzenie środków wypracowanych w
trakcie trwania Dni Bratkowic i przeka-
zanie ich na rozbudowę kościoła para-
fialnego, ufundowanie sztandaru Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Bratkowic-

Przemówienie z okazji uroczystości Złotych Godów.

Z dożynkowym wieńcem.

Spotkanie we Lwowie z Emilem Legowiczem,
prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Zie-
mi Lwowskiej.

Fot. archiwum TMZB

Fot. archiwum TMZB

Fot. archiwum TMZB
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kiej, zgromadzenie środków i ufundo-
wanie witraża błogosławionego ks. Jana
Balickiego do kościoła parafialnego,
współpraca z Podkarpackim Bankiem
Żywności Rzeszowie i przekazywanie jej
najbardziej potrzebującym mieszkań-
com Bratkowic, założenie kwartalnika
Ziemia Bratkowicka, upamiętnienie
postaci rodaka mjr Józefa Rzepki, żoł-
nierza Armii Krajowej i członka IV Za-
rządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość” poprzez odsłonięcie
pamiątkowej tablicy na budynku Zespo-
łu Szkół w Bratkowicach, organizowa-
nie spotkań z lekarzami – specjalistami
w dziedzinie onkologii, kombatantami,
lokalnymi twórcami sztuki ludowej, or-
ganizowanie uroczystości o charakterze
społeczno-religijno-patriotycznym, or-
ganizowanie wycieczek, współpraca z
organizacjami społecznymi i Towarzy-
stwem Kultury Polskiej Ziemi Lwow-
skiej we Lwowie.

W 2009 roku uchwałą zarządu sto-
warzyszenia został jego honorowym pre-
zesem. Do końca interesował się dzia-
łalnością Towarzystwa, troszcząc się o
działalność tej organizacji, której po-
świecił tak wiele, a która była ukorono-
waniem jego pracy. Zapamiętamy Go
jako dobrego nauczyciela, wychowaw-
cę, pedagoga, wielkiego społecznika za-
angażowanego w rozwój swojej małej
Ojczyzny, człowieka o wielkim sercu i
pracowitości, wrażliwego na ludzką
krzywdę, jednoczącego wokół siebie
liczne grono przyjaciół i znajomych. Nie
zapomnimy o jego drodze na bratko-
wickiej ziemi.

6 lutego o godz. 13 w kaplicy cmen-
tarnej w Bratkowicach uczestniczyliśmy
w ziemskim pożegnaniu śp. Józefa.
Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks.
Józef Książek – proboszcz parafii i za-
razem kapelan Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Bratkowickiej i Ochotniczej
Straży Pożarnej. Na to ostatnie pożegna-
nie pomimo uciążliwego zimna i pada-
jącego deszczu przybyli druhowie stra-
żacy wraz z pocztem sztandarowym,
przedstawiciele towarzystwa z pocztem
sztandarowym, mieszkańcy Bratkowic,
przedstawiciele organizacji społecz-
nych, władz samorządowych, szkół, pla-
cówek oświatowych, zakładów pracy,
przyjaciele i znajomi. Nad trumną zmar-
łego śp. Józefa ostatnie słowa pożegna-
nia wygłosili – prezes OSP w Bratkowi-
cach Mieczysław Leja oraz prezes
TMZB Tadeusz Pięta.

Tadeusz Pięta
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Jest słoneczne popołudnie 5 wrze-
śnia 2011 roku gdzieś około godziny
czternastej. Na drodze powiatowej z
Bratkowic w kierunku Rzeszowa na
skuterze porusza się młody mężczyzna.
W centrum Mrowli, tuż przed ostrym
łukiem drogi dochodzi do tragicznego
w skutkach wypadku. Jadący z przeciw-
ka samochód w celu ominięcia w dro-
dze dziur, niebezpiecznie zbliża się do
osi jezdni. W chwili mijania kierujący
skuterem traci panowanie nad pojazdem
i uderza w przydrożny ogrodzeniowy
słupek. Mężczyzna leży na chodniku z
głową zwróconą w kierunku jezdni. Na
głowie ma kask. Jest przytomny, otwie-
ra oczy ale ogarnia go dziwne uczucie.
Nie czuje bólu i nie może się ruszyć. Na
jezdni nie ma śladów hamowania. Po
chwili podbiegają do niego ludzie i pró-
bują mu pomoc. On, w pełni świadomy
nie pozwala, by go ruszano z miejsca w
którym leży. W niedługim czasie poja-
wia się karetka i policja. Poszkodowa-
nym jest Tomasz Lachcik z Pogwizdo-
wia Nowego, syn pochodzących z Brat-
kowic Marty i Władysława.

Tomek zostaje przewieziony na Od-
dział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkie-
go nr 2 im. św. Jadwigi w Rzeszowie. Po
szczegółowych badaniach okazało się,
że ma wielomiejscowe złamanie kręgo-
słupa szyjnego i piersiowego oraz wie-
loodłamowe złamanie łopatki, stłucze-
nie płuc i liczne uszkodzenia skóry.
Natychmiast trafia na stół operacyjny.
Po dwóch tygodniach pobytu w Szpita-
lu Wojewódzkim nr 2 zostaje przewie-
ziony na Oddział Rehabilitacyjny do
Szpitala MSW w Rzeszowie. Niestety
jego nogi zastępuje już wózek inwalidz-
ki. Od stycznia 2012 roku w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia rozpo-
czyna domową rehabilitację.

Jak dotarła do mnie ta świadomość,
że nie będę chodził – wspomina Tomek
– to na początku miałem chwile zwąt-
pienia. Czułem się jak niemowlę i zada-
wałem sobie pytanie co będzie dalej? Jed-
nak doszedłem do przekonania, że będę
walczył i się nie poddam. W tej walce ma
wielkie wsparcie i nieocenioną pomoc
rodziców i sióstr. Bardzo dużo pomocy
otrzymuje od Fundacji Aktywnej Reha-
bilitacji, której jest podopiecznym, a któ-
ra realizuje i rozwija kompleksowy pro-
gram aktywizacji społecznej i zawodo-
wej osób niepełnosprawnych. Jej głów-
ny cel to rozwiązywanie jak największej

liczby problemów przyczyniających się
do marginalizacji grupy osób niepełno-
sprawnych. Fundacja działa poprzez,
obozy aktywnej rehabilitacji, kursy szko-
leniowo-rehabilitacyjne, zajęcia, trenin-
gi, szkolenia, seminaria, kursy kompu-

terowe, kursy prawa jazdy, zaopatrzenie
w sprzęt, imprezy sportowo-integracyj-
ne, poradnictwo i działalność informa-
cyjną czy doradztwo zawodowe.

Dzięki fundacji Tomek trafił właśnie
na takie obozy rehabilitacyjne, gdzie
uczył się wszystkiego od początku. Po-
cząwszy od jazdy na wózku, mycia, ubie-
rania, do pokonywania innych barier.
Największą jednak trudnością dla mnie
– opowiada – było ubieranie skarpetek.

Na początku walczyłem 1 godzinę z za-
łożeniem skarpetki na jedną nogę. Mu-
siałem najpierw jedną ręką przyciągnąć
nogę i ją trzymać, a wydawało mi się, że
waży tonę, a drugą ręką naciągać skar-
petkę. Nie miałem tyle siły, bo nie mia-
łem jeszcze stabilizacji i chwiałem się sie-
dząc w wózku. Kiedy mi się po godzinie
udało, i to może być dla kogoś śmieszne,
ale czułem się tak wycieńczony tą czyn-
nością, że od razu zasypiałem. Będąc jesz-
cze w szpitalu na oddziale rehabilita-
cyjnym w ramach ćwiczeń manualnych
usprawniających dłonie, nauczył się
składania papieru czyli origami. Obec-
nie największą trudność sprawia mu
wiązanie butów i zakładanie dżinsów,
ponieważ są bardzo sztywne.

W ramach Aktywnej Rehabilitacji
dwa razy w tygodniu jeździ ze znajo-
mymi do Rzeszowa na treningi koszy-
kówki i rugby. Jest zawodnikiem mę-
skiej drużyny rugby na wózkach „Fly-
ing Wings”, z którą w 2012 r. w Rado-
miu zdobył brązowy medal Mistrzostw
Polski. Wkrótce jedzie na kolejne. Na
początku mojej styczności z tą dyscy-
pliną sportu – opowiada Tomek – ob-
serwowałem zawodników, którym za
nogi służy wózek i stwierdziłem, że ja
nie dam rady. Jednak po rozmowie z
trenerem zacząłem systematycznie ćwi-
czyć. Załapałem bakcyla i nie wyobra-

żam sobie dzisiaj, żeby tego nie robić.
Te 3,5 godz. treningu, to dla mnie bar-
dzo duży wysiłek, ale to mnie uspraw-
nia. Przed wypadkiem byłem osobą
bardzo aktywną fizyczne tak, że nie
mogłem usiedzieć na jednym miejscu.
Dzisiaj przez to, że jestem taki uparty i

Na wózku te¿ mo¿na ¿yæ

Rzeszowska drużyna rugby na wózkach.

Tomasz Lachcik.
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zawzięty w tym co robię, to szybciej po-
wracam do zdrowia i sprawności.

Przedstawiciele Fundacji Aktywnej
Rehabilitacji pomogli Tomkowi zna-
leźć pracę. Jego urządzeniem pracy jest
teraz komputer, przed którym spędza
dziennie kilka godzin. Niepełnospraw-
ność Tomka spowodowała, że trzeba
było przystosować do jego potrzeb cały
dom. Dzięki takim udogodnieniom
może on z łatwością wjechać i wyjechać
z domu, korzystać z toalety czy swo-
bodnie poruszać się po mieszkaniu.
Życzę Tomkowi wytrwałości w walce z
niepełnosprawnością i dalszych sukce-
sów z drużyną rugby.

Dariusz Jamuła

1% podatku dla TOMASZA LACHCIKA
Razem z Caritas Polska „Bliźni w Potrzebie” zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dla

Tomka na rehabilitację po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatko-
wym (PIT) wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS 0000251723 oraz w rubryce „cel szczegółowy”
wpisać „DLA TOMASZA Z RUDNEJ”. Dopisek jest bardzo ważny gdyż bez niego pieniądze nie trafią
do Tomka. Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie.

W sobotnie popołudnie 9 lutego br.
w sali filii GCKSiR w Bratkowicach
odbyło się Zebranie Sprawozdawcze To-
warzystwa Miłośników Ziemi Bratko-
wickiej. Oprócz członków stowarzysze-
nia swoją obecnością zaszczycili nas
również: Wojciech Wdowik – wójt gmi-
ny Świlcza, Adam Majka – dyrektor
Gminnego Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcia-
nie, Marek Strączek – dowódca Połu-
dniowo-Wschodniego Okręgu Związku
Strzeleckiego „Strzelec” z Rzeszowa,
ksiądz Józef Książek – proboszcz para-
fii i kapelan TMZB, przewodniczący
Rady Gminy Świlcza – Krzysztof Ci-
szewski, radni gminy Świlcza – Cecylia
Homa, Mieczysław Leja, Andrzej Bed-
narz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Bratkowicach – Barbara Wasilewska-
Naróg, dyrektor Przedszkola Publiczne-
go w Bratkowicach – Krystyna Kubas,
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Bratkowicach – Maria Nowo-
żeńska.

Wszystkich gorąco i serdecznie po-
witał prezes TMZB Tadeusz Pięta, który
pokrótce przedstawił zarys działalności

stowarzyszenia w 2012 roku. Sprawoz-
dania finansowe z działalności przedsta-
wiali kolejno skarbnik Krzysztof Plizga i
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jó-
zef Bachórz. Po udzieleniu absolutorium
Zarządowi przystąpiono do dyskusji.
Jako pierwszy głos zabrał Mieczysław
Sawicki, który w sposób szczególny na-
wiązał do historii stowarzyszenia. W
imieniu Zarządu podziękował za owocną
współpracę z władzami gminy i dyrekcją

GCKSiR w Świlczy. Wspomniał rów-
nież, że jego marzeniem jest, aby w Brat-
kowicach obecne dzielnice zamieniły się
kiedyś w ulice. Z kolei inspektor Marek
Strączek wspomniał, że dzięki wzajem-
nej i obopólnej współpracy mógł się na
tej ziemi odrodzić Strzelec. Podziękował
również za organizację imprez o charak-
terze patriotycznym. Zabierając głos wójt
gminy Świlcza Wojciech Wdowik pod-
kreślił, że stowarzyszenie skupia ludzi,

Specjalnie dostosowany podjazd do domu.

Zebranie sprawozdawcze w TMZB

Zdzisław Rzepka, przewodniczący zebrania.
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którym bliska jest historia i tradycja tej
miejscowości, w której czci się ludzi i wy-
darzenia tamtych dni. Podziękował za
wszelką działalność patriotyczną. Zazna-
czył, że kryzys dotknął również organi-
zacje społeczne. Dlatego nie należy się
zniechęcać lecz przeciwnie, pomagać i
dopingować, bo ważny jest tu człowiek i
jego idea w dążeniu do celu. Zachęcał do
wzajemnej współpracy i większego zain-
teresowania obiektem sportowym w Brat-
kowicach zwłaszcza zaangażowania w
organizację „Dni Bratkowic”. Ksiądz
proboszcz Józef Książek na wstępie swo-
jej wypowiedzi przytoczył myśl Jana
Pawła II, że „Europa ma być Europą
Ojczyzn”. Odniósł się w ten sposób do
ataków na cywilizację chrześcijańską.
Podziękował, że stowarzyszenie nawią-
zuje właśnie do tych wartości chrześci-
jańskich i patriotycznych, a poprzez re-
dagowanie kwartalnika „Ziemia Bratko-
wicka” utrwala wydarzenia i postaci zwią-
zane z tym środowiskiem. W swoim wy-
stąpieniu Adam Majka przedstawił dzia-
łalność Gminnego Centrum Kultury

Sportu i Rekreacji w gminie. Zapewnił o
współpracy i pomocy w organizowaniu
w Bratkowicach wszelkich imprez o cha-
rakterze kulturalnym i patriotycznym.
Cecylia Homa dziękując za zaproszenie,
zachęcała do dalszej pracy na rzecz lo-
kalnej społeczności. Przedstawiając hi-
storię powstania kwartalnika „Ziemia
Bratkowicka” Andrzej Bednarz podzię-
kował za wieloletnią współpracę przy
jego tworzeniu. Zwrócił się również z
apelem do młodzieży aby zaangażowała
się w działalność stowarzyszenia. Zdzi-

sław Rzepka podziękował władzom gmi-
ny Świlcza za przychylność i pomoc w
redagowaniu kwartalnika, zaś wszystkich
obecnych na sali zachęcał aby czynnie
włączyli się w jego tworzenie. Słowa po-
dziękowania skierował również na ręce
inspektora Marka Strączka za opiekę nad
Strzelcami. Włączając się w dyskusję Ta-
deusz Bednarz zaznaczył, że od począt-

ku działalności Towarzystwo Miłośników
Ziemi Bratkowickiej skupiało się na dzia-
łalności patriotycznej, co jest zgodne z jej
statutem. Przypomniał także postaci lo-
kalnych bohaterów, żołnierzy Armii
Krajowej śp. ppor. Tadeusza Lisa („Uk-
leja”) i kpr. Franciszka Lachcika
(„Sawa”), którzy zginęli w walce z oku-
pantem pod murami zamku w Rzeszo-
wie w 1944 roku.

Dziękując wszystkim za wystąpienie
prezes Tadeusz Pięta przypomniał oso-
bę zmarłego prezesa śp. Józefa Chmaja.

Z cha³upy

Święty Kaźmierz – powracają czajki;
Święty Wojciech – bociany klekocą,
Słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą,
Brzmią skowronki, rychłe, polne grajki.

Po murawach dzieci, strzępem krajki
Podkasane, w pasy się szamocą;
Na przyzbicach baby w głos chichocą –
„Eh! kumolu! bajki, żywe bajki!”

Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi!
Jej błękity, słoneczne uśmiechy
I pod chłopskie wciskają się strzechy.

I tu raźniej biją serca ludzi,
Choć się troski za troskami tulą
Do tych piersi pod zgrzebną koszulą.

Jan Kasprowicz

Adam Majka, dyrektor GCKSiR.
Wojciech Wdowik, wójt Gminy Świlcza.

Tadeusz Pięta, prezes TMZB.

Podziękował za jego pracę, wkład, de-
terminację i zaangażowanie w działal-
ność Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bratkowickiej i tej małej ojczyzny jaką
są Bratkowice. Spotkanie zakończyło się
obiadokolacją i rozmowami przy stole.

Dariusz Jamuła
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9 lutego członkowie AK oraz Ze-
społu Caritas odwiedzili w domach ro-
dzinnych naszej parafii 100 osób: cho-
rych, cierpiących, ludzi starszych, nie-
dołężnych, niepełnosprawnych, na
wózkach inwalidzkich, umęczonych,
załamanych, bezradnych i samotnych.

Ptaki wiosenne

Ptaszek na sztachecie
sąsiedniego ogrodu
piłuje szklaną piłą
piosenkę żałosną.

Przed chwilą grał na flecie
z melodyjnego lodu,
lecz słońce flet stopiło
i w kroplach rozniosło.

Tam znowu inny, wyżej,
uparcie jak Chińczyk
kiwający głową
trzęsie dzwonkiem ze szkła.

Krokusy rosną, chyże,
w kolorowej słodyczy,
jakby na ziemię płową
cała tęcza zeszła.

Trawa wzrasta nagle,
jak ciągnięta ręką,
pachną niewidne kwiaty,
powietrzne balsaminy,

a kos w czarnym gardle
toczy nutę miękką,
zaczerpniętą przed laty
w studni Meluzyny.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Potrzebna Koœcio³owi
„Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła wiele wspania-

łych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrze-
szeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

/Jan Paweł II do biskupów polskich – 2 I 1993 r./

Kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ z ¿ycia Akcji Katolickiej

w parafii pw. œw. Jana Chrzciciela w Bratkowicach w 2013 roku

Wszystkim złożyli gorące życzenia
i wręczyli kwiaty. Dla obu stron spo-
tkanie to było wielkim przeżyciem, a
odwiedzanym dało wiele radości, siły
i nadziei do wytrwania w chorobie i
cierpieniu. Osoby chore postanowiły
także objąć modlitewnym wsparciem
naszych parlamentarzystów.

10 lutego obchodziliśmy XXI Świa-
towy Dzień Chorego. W tym dniu, a
była to niedziela, członkowie AK
przed sumą, rozważając Tajemnice
Chwalebne Różańca św., modlili się
za wszystkich chorych parafian oraz
za księży i siostry zakonne posługują-
ce chorym, za Caritas, wolontariuszy i
te osoby, które opiekują się chorymi
w domach.

17 lutego w niedzielę po każdej
Mszy św. przeprowadzono zbiórkę
pieniężną do puszek dla ciężko cho-
rej, dwuletniej Emilki z Kolbuszowej.
Zebrane środki w kwocie 3 172 zł
przekazano rodzinie na dalsze lecze-
nie dziecka. Wszystkim ofiarodaw-
com składamy serdeczne „Bóg za-
płać”.

22 lutego w Tygodniu Modlitw o
Trzeźwość Narodu członkowie AK
przeprowadzili w kościele parafial-
nym rozważania Drogi Krzyżowej. Te-
matem rozważań były bolesne do-
świadczenia życiowe konkretnego
człowieka, który w młodości uzależ-
nił się od alkoholu. Ta straszna choro-
ba wniosła w jego życie wiele zła. Jed-
nak walka z nałogiem oparta na Chry-
stusie pozwoliła mu w końcu cieszyć
się radością z każdego trzeźwego dnia,
kiedy to już nie cierpiała jego matka,
żona i dzieci.

Człowiek ten dzieli się swoim do-
świadczeniem, by nas przekonać, że to
o co prosimy będzie nam dane, jeśli
taka będzie wola Boża. Rozważania
Drogi Krzyżowej dostarczyły z pew-
nością każdemu dużo nadziei, że Chry-

stus nikogo nie zostawi samego na swo-
jej drodze krzyżowej.

27 lutego odbyło się Dekanalne
Spotkanie Członków Akcji Katolic-
kiej. Rozpoczęło się ono w naszej świą-
tyni o godz. 17.00 nowenną do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.

Po zakończeniu nowenny została
odprawiona Msza św., której przewod-
niczył ks. Stanisław Potera Diecezjalny
Asystent Akcji Katolickiej z parafii św.
Michała Archanioła w Rzeszowie w asy-
ście ks. dziekana z parafii Rzeszów –
Przybyszówka, naszego księdza wikariu-
sza Marcina oraz diakona z WSD w Rze-
szowie. W czasie Mszy św. modliliśmy
się o dary Ducha Św. dla naszej młodzie-
ży, za naszych kapłanów, członków Ak-
cji Katolickiej, za rodziny z naszej para-
fii i za ludzi chorych.

O godz. 18.00 w Zespole Szkół w
Bratkowicach odbyło się I spotkanie
Akcji Katolickiej w Roku Wiary. Obec-
ny na spotkaniu Diecezjalny Asystent
Akcji Katolickiej osób świeckich Artur
Stojałowski przybliżył nam w jaki spo-
sób przebiega formacja w AK. Nato-
miast ksiądz proboszcz Józef Książek
zwrócił uwagę na sposób przywracania
wiary wśród wiernych. Będzie to na pew-
no codzienna i wytrwałą modlitwa, ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego, pogłę-
bianie swojej wiedzy religijnej poprzez
lekturę Pisma Świętego i Katechizmu
Kościoła Katolickiego, modlitwa różań-
cowa i dobre uczynki. Z kolei ks. Stani-
sław Potera wskazał jakie cechy powi-
nien posiadać każdy chrześcijanin i za-
razem członek Akcji Katolickiej. Są
nimi: miłość, dojrzałość, odwaga aby
świadczyć o Chrystusie, życzliwość i
troska o drugiego człowieka.

Spotkanie przebiegało w miłej i
przyjacielskiej atmosferze.

Halina Rusin
Akcja Katolicka
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Godne pochwały jest ustanowienie „Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w dniu 1 marca. Oczywiście
należy się pamięć i szacunek dla wszystkich polskich patrio-
tów, którzy walczyli o prawdziwe wyzwolenie Ojczyzny. Nie-
stety, po zakończeniu II wojny światowej, krzywdzono w Pol-
sce nie tylko żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość, ale także rolników indywidualnych, właści-
cieli prywatnych zakładów, sklepów, ziemian i duchowień-
stwo. Jak dotychczas, to nie słyszałem, żeby władze państwo-
we podziękowały przynajmniej rolnikom za ogromną daninę
jaką świadczyli po wojnie na rzecz państwa w formie tzw.
„obowiązkowych dostaw płodów rolnych”, nie mówiąc już o
jakiejkolwiek rekompensacie finansowej. Niektórzy Polacy
otrzymali co prawda już zwrot zagarniętego im mienia, jed-
nak sprawa zwrotu majątku nie została załatwiona do końca.
Oczekiwana jest ustawa reprywatyzacyjna.

Dostawy obowiązkowe to nic innego jak kontyngenty za
okupacji niemieckiej. Za symboliczną „złotówkę” rolnicy
zmuszani byli do sprzedaży państwu mleka, mięsa i zboża.
Było takie słynne powiedzenie, że w PRL-u „nie doją się kro-
wy tylko hektary” tzn. wielkość dostaw mleka nie zależała od
ilości krów, tylko od ilości posiadanych hektarów. Niektórzy
rolnicy – ci odważniejsi po wydojeniu krów, płukali wiadra
dość pokaźną ilością wody i mieszali z mlekiem, przez co
było więcej mleka na obowiązkowe dostawy. Natomiast wor-
ki ze zbożem stawiano obok wiader z wodą, żeby nabrało
więcej wilgoci i tym samym więcej ważyło. W przypadku do-
staw mięsa, rolnicy niejednokrotnie nie mieli tyle żywca żeby
się z nich wywiązać. Musieli go dokupować od gospodarzy,
którzy mieli nadwyżkę ponad obowiązkowe dostawy i płacić
im znacznie wyższą cenę. Bywało tak, że gospodarstwa o więk-
szej powierzchni rolnej nie wywiązywały się z obowiązko-
wych dostaw i wówczas popadały w ruinę, a za niewywiązy-
wanie się z nich groziło więzienie. Były przypadki, że gospo-
darze zapadali na chorobę psychiczną.

Niełatwo było też osobom, które prowadziły własne skle-
py. Nakładano na nich bardzo wysokie podatki, przez co do-
chodziło do samoczynnej likwidacji sklepu. Po wojnie sklepy
w Bratkowicach prowadzili m.in. śp. Józef Lis, Jan Kwoka,
Józef Zagrodnik, Jan Przywara, Michał Przywara, Józef Ba-
chórz. Mimo, że prowadzono w tym czasie nagonkę na pry-
watnych właścicieli, to godna podziwu była postawa odwagi
śp. mgr Tadeusza Urbana. Bodajże w 1947 r. powziął decyzję
o budowie tartaku na Zapolu w Bratkowicach, na działce śp.
Józefa Kwoki. Pomimo stawianych różnorakich przeszkód,
tartak został uruchomiony w 1948/49 r. Z usług tartaku ko-
rzystało bardzo dużo mieszkańców Bratkowic i okolicznych
wsi. Jednak ówczesne władze, które rządziły krajem nie dały
za wygraną i poprzez obłożenie tartaku ogromnymi podatka-
mi, przyczyniły się do jego likwidacji. Likwidacja tartaku,
działanie władz i stres z tym związany były prawdopodobnie
przyczyną przedwczesnej śmierci mgr Tadeusza Urbana w
1949 r. Nadmienię, że żoną śp. Tadeusza Urbana była Broni-
sława Urban, która uczyła i wychowywała dzieci najniższych
klas w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach. Była cenio-
na i lubiana przez dzieci, będąc zarazem bardzo cierpliwą i
wyrozumiałą wobec nich. Państwo Urbanowie mieszkali w
przepięknej drewnianej willi, wybudowanej w okresie mię-
dzywojennym. Stoi ona do dziś w dużym ogrodzie naprzeciw-
ko szkoły i jest perłą architektury Bratkowic.

Pomimo, że władza ludowa po II wojnie światowej prześla-
dowała, gnębiła, upokarzała i wyśmiewała wszystkich polskich
patriotów, zwłaszcza żołnierzy AK i WiN, którzy walczyli o
wolną niepodległą Polskę, to ci nie załamywali się i nie chodzi-
li z opuszczonymi głowami. Wręcz byli dumni ze swoich do-
konań w walce z niemieckim i sowieckim okupantem. Dla
podkreślenia swojej godności i na przekór władzy śpiewali róż-
ne pieśni patriotyczne na wielu uroczystościach np. weselach,
chrzcinach czy imieninach. Bardzo popularna w Bratkowicach
była piosenka „Moja peleryna”, oto jej słowa:

Moja peleryna po ziemi się wlecze
A za nią bezpieka z erkaemem siecze
Moja peleryna nie lada nie lada
Żeby ją szargała byle jaka dziada

Moja peleryna cała zdziurawiona
Bo ją zdziurawiła partyzanta żona
Jest podziurawiona jak sztandar bojowy
Moja peleryna to mój znak cechowy

Z mojej peleryny wszyscy drwią już pewnie
Ja się rozpłakałem i płakałem rzewnie
Wziąłem ja na ręce, tuląc jak dziewczynę
Łzy mi popłynęły wprost na pelerynę

Nie mam nic, nie mam nic, tylko ładną żonę
Nie pomieniałbym się z królem za koronę
Królewska korona ze złota obleci
Mam ja ładną żonę, będą ładne dzieci

Nie mam nic, nie mam nic, tylko ładną żonę
Nie pomieniałbym się z królem za koronę
Królewską koronę złodzieje ukradną
A tę moją żonę wszystkie oczy pragną.

Mieczysław Sawicki

Marzec

Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima.
Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy.
Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy,
Choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma.

Z upojonymi wiosną wracamy oczyma,
Krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy,
Ulicą po słonecznej stronie idziem prawej,
Za sobą ciepło słońca czujemy plecyma.

W rozpiętych płaszczach śpieszą ochoczo przechodnia.
Jacyś świeżsi, wesoło patrzą i pogodnie;
Niańki z dziećmi wychodzą z ciemnych domów sieni.

A my, pierwszą przechadzką dumnie upojeni,
Idziem w miasto po płytach suchych już chodników.
Z grudkami pulchnej ziemi na piętach trzewików.

Leopold Staff

Jak w³adza pañstwowa gnêbi³a swoich obywateli
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Przyrzeczenie po pomnikiem patrona
Tradycyjnie dzień 7 marca – rocznica bohaterskiej śmier-

ci patrona pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, jest świętem strze-
leckiej braci z Południowo-Wschodniego Okręgu Związku
Strzeleckiego „Strzelec”. W tym dniu kadeci składają uro-
czyste przyrzeczenie, stając się pełnoprawnymi członkami or-
ganizacji. W jubileuszowym roku, stulecia rzeszowskiego
„Strzelca”, w szeregi Związku Strzeleckiego włączonych zo-
stało ponad 400 młodych dziewcząt i chłopców.

Działająca przy Zespole Szkół w Bratkowicach drużyna
strzelecka wzięła udział w uroczystościach 94. rocznicy śmier-
ci pułkownika Lisa-Kuli. Pięć dziewcząt: strz. Kinga Dwo-
rak, strz. Gabriela Łopatka, strz. Agnieszka Rusin, strz. An-
gelika Surowiec, strz. Dominika Wołowiec; złożyły swe pierw-
sze wojskowe ślubowanie. Odbyło się to w wyjątkowej opra-
wie Mszy świętej w kościele Świętego Krzyża oraz wojskowej
uroczystości i defilady na Placu Farnym. Gościem honoro-
wym uroczystości był wnuk marszałka Józefa Piłsudskiego,
Krzysztof Jaraczewski. Jak się okazuje, była to druga już,
historyczna wizyta przedstawiciela rodziny Marszałka w tym
miejscu. Podczas odsłonięcia pomnika w 1932, do Rzeszowa
przybyła córka Józefa Piłsudskiego – matka pana Krzysztofa
– Jadwiga Piłsudska (wraz z matką Aleksandrą i siostrą Wandą
reprezentowała schorowanego już wówczas pierwszego Ko-
mendanta „Strzelców”).

Bratkowicki akcent uroczystoœci
W przygotowaniu młodszych koleżanek do przyrzeczenia

oraz sprawnym przeprowadzeniu uroczystości w rocznico-
wym dniu zaangażowała się bratkowicka kadra strzelecka,
absolwenci naszej szkoły, działający na co dzień w drużynie:
st. strz. Natalia Chruściel, st. strz. Dawid Kawa oraz st. strz.
Marek Kubas.

W rzeszowskich uroczystościach „Strzelca” wzięła udział
delegacja Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej
wraz z pocztem sztandarowym. Pod pomnikiem pułkownika
Leopolda Lisa-Kuli przedstawiciele Towarzystwa złożyli wią-
zankę biało-czerwonych kwiatów.

Po zakończeniu patriotycznych obchodów w Rzeszowie
strzelecka młodzież z Bratkowic oddała hołd i zapaliła zni-

cze pod tablicą na Urzędzie Gminy w Świlczy, upamiętnia-
jącą postać pułkownika Leopolda Lisa-Kuli i jego rodziców:
ojca, Tomasza Kulę z Rudnej Wielkiej oraz matkę, Elżbietę z
Czajkowskich ze Świlczy. Wraz z młodzieżą honory patrono-
wi „Strzelców” oddał Wójt Gminy Świlcza dr inż. Wojciech
Wdowik, który od początku istnienia wspiera tę patriotyczną
i wychowawczą inicjatywę oraz Dyrektor Zespołu Szkół w
Bratkowicach Joanna Różańska.

Tekst i fot. Artur Szary,
opiekun drużyny strzeleckiej

Strzeleckie przyrzeczenie A.D. 2013

Pod tablicą na Urzędzie Gminy Świlcza, upamiętniającą płk. Leopolda
Lisa-Kulę i jego rodziców.

Podczas defilady...

Strzelcy z Bratkowic składają przyrzeczenie.

St. strz. Natalia Chruściel.St. strz. Dawid Kawa.



7 marca 2013 r. Towarzystwo
Miłośników Ziemi Bratkowickiej na
zaproszenie Związku Strzeleckiego
„Strzelec” w Rzeszowie już po raz
trzeci wzięło udział w obchodach ko-
lejnej rocznicy śmierci płk Leopolda
Lisa-Kuli oraz przyrzeczeniu Strzel-
ców z Zespołu Szkół w Bratkowi-
cach. W tym roku Towarzystwo
reprezentowali: prezes Tadeusz Pięta,
członek Zarządu Zdzisław Rzepka
oraz poczet sztandarowy TMZB
w składzie: Dariusz Jamuła, Tadeusz
Bednarz, Krzysztof Plizga.

Po zakończeniu Mszy św. w ko-
ściele św. Krzyża w Rzeszowie,
dalsze uroczystości odbyły się pod
pomnikiem płk. Lisa Kuli. Byliśmy
tam świadkami historycznego przy-
rzeczenia strzelców z Bratkowic.
Byliśmy dumni, że możemy być
razem z nimi reprezentując Brat-
kowice.

Fot. Roman Lach

Leopolda Lisa-KuliLeopolda Lisa-Kuli
Obchody 94. rocznicy śmierci



Sakrament
Bierzmowania

Bratkowice, 9.03.2013 r.

Fot. K. Plizga
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Na początku każdego nowego roku,
we wszystkich jednostkach ochotniczych
straży pożarnych w naszej gminie, odby-
wają się zebrania sprawozdawcze, pod-
sumowujące statutową działalność za rok
ubiegły. Taka strażacka debata, odbyła się
również w bratkowickiej jednostce OSP
w dniu 19 stycznia 2013 roku. Strażacy
spotkali się, by dokonać podsumowania
i rozliczenia minionego 2012 roku oraz
ustalić plany działalności statutowej na
rok bieżący. Bratkowicka straż pożarna
działa w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym od 1996 roku, jako jed-
na z trzech jednostek w gminie Świlcza.
Jednostka ta jest odpowiednio wyposa-
żona w profesjonalny sprzęt pożarniczy,
a strażacy są dobrze wyszkoleni i przy-
gotowani do prowadzenia wszelkich
działań ratowniczo-gaśniczych na tere-
nie miejscowości, gminy i powiatu rze-
szowskiego. Jest jedną z większych li-
czebnie jednostek w powiecie rzeszow-
skim, a największą na terenie gminy. Li-
czy 96 członków, w tym: 66 czynnych,
26 wspierających i 4 honorowych.

Przebieg zebrania

Uroczystego otwarcia zebrania doko-
nał – dh Mieczysław Leja prezes OSP
(radny gminy), który powitał druhów i
zaproszonych gości w osobach: bryg.
Waldemar Wilk – Komendant Miejski
PSP w Rzeszowie, Wojciech Wdowik –
Wójt Gminy Świlcza, ks. kan. Józef Ksią-
żek – proboszcz i kapelan OSP, dh Bog-
dan Cioch – Komendant Gminny Zw.
OSP RP w Świlczy, Krzysztof Ciszew-
ski – Przewodniczący Rady Gminy Świl-
cza, Adam Dziedzic i Kazimierz Woj-
ton – radni powiatu rzeszowskiego, Ce-
cylia Homa i Andrzej Bednarz – radni
gminy, Maria Nowożeńska – przewod-
nicząca KGW, Tadeusz Pięta – prezes
TMZB. Zatwierdzono jednogłośnie usta-
lony wcześniej porządek zebrania spra-
wozdawczego i dokonano wyboru prze-
wodniczącego zebrania i protokolanta.
Przewodniczącym zebrania (prowadzą-
cym zebranie) został dh Jan Górski –
naczelnik OSP, a protokolantem dh Wła-
dysław Kwoczyński – kronikarz OSP.
Zgodnie z porządkiem zebrania, obszer-
ne sprawozdanie z działalności OSP Brat-
kowice za 2012 rok, złożył dh Mieczy-
sław Leja – prezes OSP. Na wstępie po-

informował o zmianie w Zarządzie jed-
nostki. W maju ub. roku po śmierci wie-
loletniego skarbnika OSP dh. Jana Ro-
gali nastąpiła na mocy Uchwały Zarzą-
du z dnia 15.05.2012 r. zmiana na stano-
wisku skarbnika. Obowiązki te zostały
powierzone dh Zbigniewowi Bułatkowi
– dotychczasowemu członkowi Zarządu
OSP. Stosowne zmiany zostały dokona-
ne w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz

w Banku Spółdzielczym w Świlczy, gdzie
jednostka ma swoje konto. Następnie
uczczono minutą ciszy pamięć dwóch
druhów zmarłych w 2012 roku: śp. Jana
Rogali i śp. Jana Przywary. Głównym
tematem sprawozdania stosownie do za-
pisów statutu była działalność ratowni-
czo-gaśnicza jednostki. W roku 2012 jed-
nostka brała udział w 41 zdarzeniach. 32
zdarzenia to pożary, w tym 2 razy do bu-
dynków mieszkalnych, 2 razy pożary sto-
dół oraz 28 razy do suchych traw i torfo-
wisk, które spędzają sen z oczu straża-
kom. Bezmyślność ludzka przy wypala-
niu traw na nieużytkach może spowodo-
wać dramat innych, tam gdzie w tym
momencie będzie trzeba ratować ludz-
kie życie. 9 interwencji to wyjazdy do tzw.
miejscowych zagrożeń (kolizje i wypad-
ki drogowe 4 razy, pompowania wody z
obiektów publicznych i studni 2 razy,
chwytanie dzikich zwierząt 1 raz i 1 raz
zabezpieczenie terenu po zerwanej linii
średniego napięcia. We wszystkich zda-
rzeniach brało udział 245 strażaków.
Łączny czas ich działań przy likwidowa-
niu zagrożeń to ponad 350 godzin. Do
druhów, którzy najczęściej uczestniczyli
w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okre-
sie minionym należą: Józef Mazan 28
razy, Robert Selwet 26, Szymon Piątek i

Paweł Stec po 19, Jucha Mateusz i Mi-
chał Kwas po 18, Jan Górski, Rafał Fa-
biński, Dawid Jucha po 14, Bogdan Ju-
cha, Dawid Ziobro po 10, Grzegorz Pię-
ta po 9 razy. Oprócz działań typowo ra-
towniczych druhowie Robert Selwet,
Józef Mazan, Robert Kwas, Piotr Jucha
w dniach 12 na 13 czerwca ub. roku po-
święcając swój własny urlop pełnili 24-
ro godzinny dyżur zabezpieczając teren

trasy E-4 i część trasy kolejowej podczas
trwającego EURO 2012. Do dyżuru byli
również gotowi druhowie Tadeusz Bed-
narz i Rafał Fabiński, ale polecenie KM
PSP w Rzeszowie o okrojonej tylko 4-ro
osobowej sekcji nie pozwoliło im uczest-
niczyć. Jednym ze sposobów podnosze-
nia wyszkolenia pożarniczego, które
zmierza do skuteczniejszego prowadze-
nia akcji ratowniczo-gaśniczych podkre-
ślał prezes Mieczysław Leja są organizo-
wane zawody sportowo-pożarnicze oraz
ćwiczenia i manewry pożarnicze. W roku
2012 takie zawody odbywały się na sta-
dionie sportowym w Świlczy. W zawo-
dach wzięły udział wszystkie jednostki
OSP z terenu gminy Świlcza. Startujące
drużyny dobrze przygotowały się do za-
wodów i dzielnie walczyły osiągnięcie jak
najlepszych wyników. Drużyna OSP
Bratkowice pod kierunkiem nowego tre-
nera dh Roberta Kwasa – wieloletniego
kiedyś zawodnika wykonała obydwa ćwi-
czenia w bardzo dobrych czasach zajmu-
jąc bezapelacyjnie I miejsce. To już ko-
lejny raz bratkowicka drużyna pokazuje,
że na zawodach gminnych na obecna
chwilę nie ma sobie równych. Na profe-
sjonalizm i szybkość wykonania ćwicze-
nia przez bratkowiczan wiele drużyn pa-
trzyło z podziwem i zazdrością. Druży-

Podsumowanie stra¿ackiej dzia³alnoœci
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na udowodniła, że będzie godnym repre-
zentantem gminy na zawody powiatowe,
które odbędą się w tym roku na nowym
stadionie w Bratkowicach, choć tego nie
musiała czynić, bo jako gospodarz zawo-
dów start miała zapewniony bez wzglę-
du na osiągnięty wynik. W skład drużyny
Bratkowic weszli następujący strażacy:
Krzysztof Plizga, Robert Selwet, bracia
Sławomir i Piotr Wojton, Rafał Fabiń-
ski, Michał Kwas, Dawid Ziobro, Paweł
Stec. W okresie sprawozdawczym zosta-
ło wykonane wiele zadań, dzięki którym
nastąpiła znaczna poprawa w funkcjono-
wania domu strażaka oraz całej jednost-
ki OSP. Do najważniejszych z nich zali-
czyć trzeba: wykonanie nowych blatów
na stoliki strażackiej świetlicy, zakup i
montaż nowych żaluzji okiennych w ja-
dalni i kuchni części weselnej domu stra-
żaka, zakup i montaż karniszy okiennych
na sali widowiskowej części weselnej
Domu Strażaka, wykonanie na czołowej
ścianie świetlicy przez dh Władysława
Kwoczyńskiego galerii fotografii wszyst-
kich działaczy i funkcyjnych OSP Brat-
kowice od początku istnienia jednostki,
porządkowanie posesji wokół Domu
Strażaka przed Świętami Wielkanocny-
mi i Dniem Strażaka. Kolejne sprawoz-
danie – sprawozdanie finansowe OSP za
2012 rok, złożył dh Zbigniew Bułatek –
skarbnik, a sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej OSP, przedstawił dh Tadeusz Bed-
narz – przewodniczący Komisji. Po pod-
kreśleniu w nim, że przeprowadzone
kontrole finansowe stwierdziły prawidło-
wość prowadzenia polityki finansowej
jednostki złożył wniosek o udzieleniu ab-
solutorium Zarządowi OSP za okres spra-
wozdawczy. Następnie przedstawiono
plan działalności i finansowy OSP na
2013 rok. Plan działalności przedstawił
dh Mieczysław Leja w którym podkre-
ślił konieczność wyposażenia lekkiego
samochodu Mercedes Benz w pneuma-
tyczny maszt oświetleniowy, a plan finan-
sowy dh Zbigniew Bułatek – sekretarz
OSP. Po złożonych sprawozdaniach, od-
było się głosowanie nad udzieleniem ab-
solutorium Zarządowi OSP za okres spra-
wozdawczy. Zarówno absolutorium, jak
i plan działalności oraz finansowy, zo-
stały przyjęte jednogłośnie przez wszyst-
kich druhów.

Dyskusja – wyst¹pienia
zaproszonych goœci

W dalszej części zebrania głos zabra-
li zaproszeni goście. Dh Bogdan Cioch

– komendant gminny Zw. OSP RP w
Świlczy poruszył następujące tematy:
wydatkowanie środków z budżetu Gmi-
ny na cele jednostek OSP, szkolenia i
kursy dla członków i funkcyjnych OSP,
kursy udzielania pierwszej pomocy
przed medycznej, statystyka pożarów na
terenie gminy Świlcza za 2012 rok,
udział strażaków w akcjach ratowniczo-
gaśniczych i w innych zdarzeniach,
udział w zawodach gminnych i powia-
towych, okresowe badania lekarskie dla
członków OSP, ubezpieczenia straża-
ków od nieszczęśliwych wypadków,
szkolenia kierowców OSP, konserwacja
sprzętu pożarniczego będącego na wy-
posażeniu jednostek OSP w gminie.
Komendant złożył też podziękowanie
dla wszystkich druhów za ofiarny udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych na te-
renie gminy oraz życzenia noworoczne.

Bryg. Waldemar Wilk – Komendant
Miejski PSP w Rzeszowie omówił kwe-
stie: szczegółowa statystyka pożarów i
innych zdarzeń na terenie powiatu rze-
szowskiego w 2012 roku oraz w analo-
gicznym okresie roku 2011, zakres i te-
matyka kursów i szkoleń dla członków
oraz funkcyjnych OSP, udział jednostek
OSP gminy Świlcza w ćwiczeniach, ma-
newrach i zawodach sportowo-pożarni-
czych (zawody sportowo-pożarnicze
jednostek OSP powiatu rzeszowskiego,
odbędą się na bratkowickim stadionie
sportowym 16 czerwca 2013 roku, jeśli
nie wystąpią uzasadnione okoliczności
uniemożliwiające przeprowadzenie za-
wodów w tym konkretnym terminie),
inspekcja gotowości bojowej w jednost-
kach OSP gminy Świlcza w 2012 roku
przeprowadzona przez KM PSP w Rze-
szowie. Kolejne tematy omówione przez
Komendanta Miejskiego to: środki fi-
nansowe dla jednostek OSP, działają-
cych w Krajowym Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym, dotacje na zakup narzędzi
hydraulicznych na potrzeby jednostek
OSP. Na zakończenie swej wypowiedzi
bryg W. Wilk, podziękował Zarządowi
OSP za dotychczasową dobrą współpra-
cę z KM PSP Rzeszowie i ofiarne uczest-
nictwo druhów w działaniach ratowni-
czo-gaśniczych, wspólnie z zastępami
JRG PSP w Rzeszowie. Złożył ponadto
serdeczne życzenia noworoczne dla
wszystkich druhów i ich najbliższych.

Wojciech Wdowik – Wójt Gminy
Świlcza, w swojej rzeczowej wypowie-
dzi, podziękował wszystkim druhom za
dotychczasową ofiarną i bezinteresowną
pomoc niesioną mieszkańcom gminy w
obliczu zagrożenia pożarem, klęską
żywiołową, czy innym zdarzeniem. Po-
dziękował też radnym gminy reprezen-
tującym Bratkowice, za umiejętne i kon-
sekwentne zabieganie o potrzeby wsi
oraz środki finansowe na niezbędne in-
westycje, w tym statutową działalność
miejscowej OSP. Zapewnił też, że nadal
udzielał będzie niezbędnej pomocy na
rzecz OSP i wsparcia dla wszelkich jej
inicjatyw. Wójt złożył życzenia nowo-
roczne dla Zarządu OSP i wszystkich
strażaków.

Ks. kan. Józef Książek – proboszcz
bratkowickiej parafii i kapelan OSP, w
wypowiedzi swojej podkreślił znaczącą
rolę miejscowych strażaków w życiu wsi
i parafii. Podziękował wszystkim dru-
hom za aktywne uczestnictwo w waż-
niejszych uroczystościach kościelnych i
patriotycznych, jak: Wielkanoc, Święto
Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało, Odpust
Parafialny, Dożynki Parafialne i Diece-
zjalne, pilnowanie porządku i kierowa-
nie ruchem podczas procesji kościel-
nych, Święto Niepodległości 11 listopa-
da i innych. Kapelan zaapelował jedno-
cześnie, by wszyscy członkowie OSP,
uczestniczyli w pogrzebach zmarłych
druhów ze swojej jednostki podkreśla-
jąc, że jest to nasz obowiązek. W tym
momencie, wspólnie odmówiono mo-
dlitwę w intencji zmarłych druhów z
bratkowickiej OSP. Następnie ks. pro-
boszcz poświęcił uroczyście opłatki wi-
gilijne, którymi dzielono się wspólnie,
składając sobie życzenia.

Po zakończeniu oficjalnej części
zebrania, podsumowaniem spotkania
był przygotowany smaczny poczęstu-
nek, w trakcie którego jeszcze przez
długie chwile wymieniano różnego
rodzaju strażackie doświadczenia i
spostrzeżenia.

Tekst i fot. Krzysztof Plizga
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pierwszej części przedstawiamy te, któ-
re dotyczą I kwartału.

6 stycznia obchodzimy uroczystość
Objawienia Pańskiego, nazywaną po-
tocznie świętem Trzech Króli. Królo-
wie: Kacper, Melchior i Baltazar udali
się do Betlejem, aby oddać pokłon no-
wonarodzonemu Jezusowi Chrystuso-
wi. Skarby ofiarowane przez Mędrców
symbolizują tradycyjne podarunki skła-
dane królowi (złoto), kapłanowi (ka-
dzidło) i śmiertelnemu człowiekowi
(mirra). Zwyczaj święcenia kredy, ka-
dzidła i wody jest nawiązaniem do tych
darów.

Uroczystość Objawienia Pańskiego
ma bogatą symbolikę. Do dziś prze-
trwał w polskiej tradycji upowszechnio-
ny od XV wieku zwyczaj święcenia
kadzidła i złota. Przygotowanym w ten
sposób kadzidłem okadzano domy,
wierząc, że uchroni to mieszkańców
przed chorobami i innymi nieszczęścia-
mi. Podobną moc miało złoto, przyło-
żone do szyi. Przetrwał także nieco
młodszy, bo upowszechniony w XVIII
wieku zwyczaj święcenia kredy, którą
w święto Trzech Króli na drzwiach wej-
ściowych w domach katolickich pisa-
no litery: K+M+B oraz datę bieżące-
go roku. Litery te różnie objaśniano:
jako inicjały imion Mędrców – Kacpra,
Melchiora i Baltazara (w dawnych cza-
sach pisano C+M+B, gdzie „łaciński”
Caspar został z czasem zastąpiony
przez Kaspara), ale pierwotnie miały
być skrótem pobożnego wezwania Chri-
stus Mansionem Benedicat (Niech Chry-
stus błogosławi temu domowi).

Z uroczystością Objawienia Pań-
skiego związane są przysłowia, np.:

„Gdy Trzej Króle pogodą darzą,
nie zasypiaj ranków gospodarzu”,
„Trzej Królowie wichry ciszą
i krzyżyki na drzwiach piszą”,
„Na Trzech Króli słońce świeci,
wiosna do nas pędem leci”.

2 lutego obcho-
dzimy święto Ofia-
rowania Pańskiego,
powszechnie znane
jako święto Matki
Bożej Gromnicznej,
ustanowione na pa-
miątkę wizyty Maryi
i Józefa w świątyni je-
rozolimskiej, do któ-
rej przynieśli Jezusa,
by poświęcić Go
Bogu.

Nasze codzienne życie obfituje w
różnego rodzaju znaki: nisko latające
jaskółki zapowiadają deszcz, poranna
rosa – piękną pogodę, a mech na drze-
wach – kierunek północny. Bociany,
bazie i kaczeńce zwiastują wiosnę, a
żółknące liście nadchodzącą jesień.
Uśmiech jest oznaką radości, a łzy –
cierpienia lub wzruszenia. Człowiek
odczytuje ich znaczenie i wykorzystuje
na co dzień. Obok tych świeckich, ludz-
kich znaków są też znaki święte – zna-
ki, których potrzebuje dusza. A narzę-
dziem i wyrazem duszy jest całe ciało
ludzkie. Dusza „nie tylko przebywa w
ciele, jakoby w domu swoim, ale miesz-
ka i działa w każdym z członków, w
każdej tkance, przemawia w każdej li-
nii i formie i w każdym poruszeniu cia-
ła” (Romano Guardini) – światło roz-
świetla, woda oczyszcza, bicie się w
piersi jest uznaniem winy, popiół zni-
komości, a w kadzidle – symbolu mo-
dlitwy, która nie myśli o żadnej korzy-
ści, ale wielbi i pragnie darzyć Boga
dziękczynieniem, „iż On jest taki wspa-
niały” – jest tajemnica miłości goreją-
cej i spalającej.

Znaki święte – sakramentalia to
obrzędy, czyli czynności zewnętrzne, po-
dobne do sakramentów świętych, usta-
nowione przez Kościół dla uproszenia
łask i błogosławieństwa Boskiego dla lu-
dzi i rzeczy. Są one podobne do sakra-
mentów, bo mają znak widzialny, róż-
nią się od nich jednak tym, że sakra-
menty ustanowił sam Jezus Chrystus, a
sakramentalia Kościół; sakramenty
działają mocą własną, od Chrystusa
Pana im nadaną, a sakramentalia przez
pośrednictwo i modlitwę Kościoła.
Skutek zatem Sakramentów jest zawsze
pewny i niewątpliwy, jeżeli przyjmują-
cy nie stawia przeszkody łasce Boskiej,
skutek zaś sakramentaliów zależy od
pobożnego usposobienia tych, którzy z
nich korzystają, jak i od zamiarów
Opatrzności Boskiej. Sakramenty są od
Boga nakazane i potrzebne do zbawie-
nia, to łaska dana dla dobra duszy, sa-
kramentalia zaś zaleca Kościół jako po-
żyteczne i zbawienne, które przyczy-
niają się nie tylko dla dobra duszy, lecz

także i ciała, jeśli taka jest wola Boża.
Sakramentalia dzielimy m.in. na

błogosławieństwa, które mają charak-
ter przejściowy lub trwały, a także po-
święcenia. Błogosławieństwa są to ob-
rzędy i modlitwy, które Kościół zano-
si w formie prośby dla wyjednania
szczególniejszych łask i dobrodziejstw
Boskich dla osób i tych rzeczy, które
mają służyć do użytku ludzi dla dobra
ich duszy i ciała. Są to np. błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramen-
tem, znak krzyża św., błogosławienie
budynków, pokarmów, owoców itd.
Poświęcenia są to czynności święte
(modlitwy i obrzędy) podjęte po to, by
pewne osoby lub przedmioty przezna-
czyć i poświęcić wyłącznie do służby
Bożej. Wiele błogosławieństw i po-
święceń powoduje, że poświęcone
przedmioty (przez tkwiącą w nich moc
nadprzyrodzoną) stają się rzeczami
świętymi (res sacrae), po to, aby oso-
by, które ich będą używały, mogły do-
znać oczyszczenia z grzechów i uświę-
cenia, np. woda chrzcielna, poświęco-
ne gromnice, medaliki, różańce, szka-
plerze, krzyżyki.

Możemy zatem zapytać: czy sakra-
mentalia potrzebne są współczesnemu
człowiekowi? Jakie jest ich znaczenie?

Przez niektórych traktowane są z
przymrużeniem oka, jako relikt prze-
szłości lub mało istotny rytuał. Ale tu
nie ma mowy o żadnej magii. Poświę-
cenie przedmiotów oznacza bowiem, że
sam Bóg jest początkiem wszelkiego
błogosławieństwa i pragnie napełniać
nim swoje stworzenia. Zatem sakra-
mentalia odnoszą się do samego Boga,
którego sławią, jak i do ludzi, o któ-
rych szczęście Pan zabiega, oraz do
przedmiotów, stających się w ten spo-
sób znakami Jego troski o lud. Błogo-
sławieństwo przypomina nam, że czło-
wiek jest panem rzeczy i że może ich
używać, by służyły dla jego dobra.

Człowiek wierzący rozumie, otrzy-
muje i sprawuje święte znaki widzialne
łaski niewidzialnej.

Wiele błogosławieństw rzeczowych
jest przywiązanych stale do pewnych dni
świątecznych w roku kościelnym. W

(część I)

Znaki w ¿yciu cz³owieka
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Od X w. upowszechnił się obrzęd
poświęcania świec – gromnic. Przyno-
szone w ten dzień do kościoła symboli-
zują Światłość Świata – Jezusa przynie-
sionego przez Maryję przed Boga Ojca.
Symbolika ta nawiązuje bezpośrednio
do wielkanocnego paschału, który wy-
raża zwycięstwo Chrystusa nad śmier-
cią, grzechem i szatanem.

Jeszcze do niedawna za wszelką cenę
starano się zanieść palącą się gromnicę
do domu, aby od niej rozpalić domowy
ogień. Miało to zwiastować zgodę i mi-
łość w rodzinie. Dymem gromnic kre-
ślono także znak krzyża nad drzwiami i
oknami, by ustrzec dom przed nieszczę-
ściami.

Jak sama nazwa wskazuje, gromnica
jest świecą chroniącą od gromów. Dla-
tego zapalano ją i stawiano w oknie pod-
czas burzy. Gromnicę zapala się także
przy konającym, aby jej światło – pło-
myk Bożej miłości – jaśniało umierają-
cemu w ostatnich chwilach i poprowa-
dziło go wprost do wiecznej Światłości:
Gdy życie nasze dobiegnie do końca,
Gdy Bóg ostatnie godziny policzy,
Niech nam zaświeci, jak promienie słońca,
Światło gromnicy.
Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi,
Gdy nasze łoże obstąpią szatani,
Twojej obrony niech każdy uprosi –
Gromniczna Pani!

Na starych obrazach możemy zoba-
czyć owianą zimową zamiecią Matkę
Bożą, która troskliwie osłania płomień
trzymanej przez siebie świecy, której
światło odstrasza zgłodniałe wilki, czy-
hające przy uśpionej wiosce. Przedsta-
wia to ówczesną sytuację: dawniej, obok
srogich mrozów, ciężką plagę stanowiły
wilki, szczególnie agresywne w rui roz-
poczętej w tym okresie. Ludzie bezrad-
ni wobec tego niebezpieczeństwa zwra-
cali się o pomoc i ratunek do Matki
Boskiej Gromnicznej:
O Panno prześliczna, gromniczna!
Pod ogień Twój święcony,
wiszący nad woskiem gromnic,
przez las kolący i wyjące wilki,
idę bez wszelkiej obrony.

Z dniem Ofiarowania Pańskiego
związanych jest kilka przysłów, np.:
„Kiedy na Gromniczną mróz, schowaj
sanie, szykuj wóz”,
„Kiedy na Gromniczną ciecze, zima się
jeszcze przywlecze”.

Bezpośrednio po święcie Matki Bo-
skiej Gromnicznej przypada wspomnie-

nie św. Błażeja, biskupa, męczennika,
żyjącego na przełomie III i IV wieku.
Święty Błażej w hagiografii ludowej ucho-
dzi za „specjalistę od chorób gardła”.

3 lutego kapłani udzielają wiernym
specjalnego błogosławieństwa: przykła-
dając im do gardła ułożone na krzyż
świece zwane błażejkami, wypowiadają
liturgiczną formułę obrzędu: Przez wsta-
wiennictwo świętego Błażeja, niech Bóg
zachowa cię od choroby gardła i wszel-
kiego innego zła. W imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego. Skrzyżowane świece
świętego Błażeja mówią: Bóg ma cię w
swojej pieczy.

Już w VI wieku św. Błażej był czczo-
ny na Wschodzie jako skuteczny orędow-
nik w dolegliwościach gardła i zębów, a
od XII wieku jako jeden z tzw. „czterna-
stu wspomożycieli”, szczególnie sku-
tecznych orędowników w sprawach trud-
nych. Poświęcenie świec (błażejek) i
błogosławieństwo nimi wprowadzono
dopiero w XVI wieku.

W dzień św. Błażeja święci się nie
tylko świeczki, ale również jabłka. Jak
podaje tradycja, św. Błażej uzdrowił
dziecko, któremu ość przebiła gardło.
Groziło to uduszeniem. Święty dotknął
rękami szyi chłopca, uczynił nad nim
znak krzyża i chłopiec został uratowany
(jabłko, jak przypomina Władysław
Kopaliński, symbolizuje dziecko).
Wdzięczna matka przyniosła przebywa-
jącemu w więzieniu Błażejowi żywność
oraz świece, żeby święty mógł czytać.
Kościół ogłosił św. Błażeja patronem
chorych na gardło. Dolegliwości gardła

leczono za pomocą swoistej inhalacji
dymem płonących świeczek woskowych,
poświęconych w kościele w dniu wspo-
mnienia św. Błażeja. Chorym uskarża-
jącym się na bóle gardła podawano tak-
że poświęcone jabłka.
„Święty Błażej – gardła zagrzej!” mówi
stare przysłowie ludowe. Mądrość ludo-
wa wiązała z dniem św. Błażeja również
przysłowia, odnoszące się do pogody,
np.:
„Deszcz na świętego Błażeja – słaba wio-
sny nadzieja”,
„Gdy śnieg na świętego Błażeja, pogod-
na będzie Wielka Niedziela”.

W obrzędach ludowych dużo zwy-
czajów związanych było z dniem św.
Agaty (5 II). Niegdyś w kościołach ist-
niał zanikający już zwyczaj święcenia
soli, chleba i wody, które miały chro-
nić przed klęskami żywiołowymi, głów-
nie przed pożarem czy powodzią. Przy-
słowia takie jak: „Sól świętej Agaty chro-
ni od ognia chaty” czy „Gdzie święta
Agata, bezpieczna tam chata” świadczą
o ufności pokładanej we wstawiennic-
two tej świętej.

Sól symbolizowała mądrość – „Wy
jesteście solą ziemi...”. Sól jest także
uosobieniem ziemi. Błogosławieństwo
Kościoła udzielane w tym dniu obej-
mowało zatem świętą żywicielkę – zie-
mię. Sól chroniła chatę od pożaru, a
bydło od chorób (okruszki szarej soli
podawało się zwierzętom do lizania).
Wierzono także, że obchodzenie z wi-
zerunkiem św. Agaty domu w czasie
burzy, czy zjedzenie przez brzemienną
poświęconego 5 lutego chleba zapewni
opiekę świętej.

Tradycja mówi, że św. Agata, żyjąca
w III wieku, pochodziła z Sycylii z sza-
nowanego rodu rzymskiego. Odznacza-
ła się niezwykłą urodą. Agata po przy-
jęciu wiary w Jezusa miała złożyć ślub
czystości i odrzucić rękę prefekta Ka-
tanii Kwincjusza. Ten w akcie zemsty
kazał ją uwięzić i po okrutnych tortu-
rach spalić na rozżarzonych węglach.
W ikonografii przedstawiano św. Aga-
tę z kleszczami kata oraz z płonącą
świecą w ręku – symbolem Chrystusa.

Jak głosi tradycja, w rok po śmierci
Agaty wybuchł wulkan Etna. Katanii
zagrażała rozżarzona lawa. Jak pisze w
Żywotach Świętych Piotr Skarga pło-
mienie jako rzeki szły do miasta (...), a
kamienie wielkie jako kule ogniste wpa-
dały. Wówczas mieszkańcy Sycylii
zwrócili się o pomoc do swojej świętej
i zostali ocaleni. Na ulice Katanii wy-

Św. Błażej.
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szła procesja niosąca wydobyty z grobu
Agaty welon. Miało to sprawić, że wul-
kaniczny potok lawy zatrzymał się pod
murami miasta. Od tego czasu, w dniu
swojej patronki mieszkańcy Katanii w
uroczystej procesji obwożą na rydwa-
nie relikwiarz. W mieście święci się
także chleb i wodę, które następnie z
czcią przechowuje się w domach.

Od średniowiecza św. Agata uwa-
żana była za patronkę chroniącą od wy-
buchów wulkanicznych, burzy, pożaru,
zwłaszcza spowodowanego uderze-
niem pioruna, oraz innych klęsk żywio-
łowych, w tym powodzi i nawałnic. Za
swoją patronkę przyjęły ją także zawo-
dy mające kontakt z ogniem – giserzy
(wykwalifikowani pracownicy warszta-
tu odlewniczego), odlewnicy, ludwisa-
rze (rzemieślnicy odlewający z brązu
czy miedzi głównie dzwony, posągi,
świeczniki i przedmioty codziennego
użytku), kominiarze, a także pielęgniar-
ki. Uznana została również za orędow-
niczkę w chorobach piersi i opiekunkę
karmiących matek.

Kult świętej Agaty znany był w Pol-
sce już w XV wieku. Jan Kochanowski
napisał na jej cześć Wotywę świętej Aga-
cie od ognia uprzywilejowanej patron-
ce. Każdego roku, 5 lutego, wieszał nad
drzwiami kawałek poświęconego chle-
ba, prosząc świętą o ochronę swego
dworu:
„Pod imieniem onej chleb święcony
Z wiarą wieszając, oddam cześć Agacie
Świętej, w mej chacie”.

Atrybutami św. Agaty są m.in.
chleb, dom w płomieniach, korona w

dłoniach, kość słoniowa – symbol czy-
stości i niewinności moralnej, palma
męczeńska czy pochodnia.

W XIX wieku popularność świętej
przeszła do kultury ludowej, co przeja-
wia się m.in. licznymi przysłowiami
związanymi z dniem św. Agaty, np.:
„W dzień Agaty pół zimy rogatej”,
„Święta Agata w zimę bogata”,
„Gdy święta Agata po błocie brodzi, człek
w Zmartwychwstanie po lodzie chodzi”,
„Na świętą Agatę
na słońcu wysusz szmatę”,
„Po świętej Agacie
widzimy myszy w chacie”,
„Święta Agata chatę wymiata”.

Środa Popielcowa rozpoczyna czas
Wielkiego Postu. Podczas mszy św. ka-
płan posypuje głowy wiernych popio-
łem, wypowiadając słowa z Księgi Ro-
dzaju „Prochem jesteś i w proch się ob-
rócisz” lub z Ewangelii św. Marka „Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Zwyczaj ten symbolizuje u wiernych żal
i skruchę za popełnione grzechy oraz
gotowość do wewnętrznego odrodzenia.
Popiół pochodzi ze spalonych ubiegło-
rocznych gałązek palmowych. W ten
sposób rozpoczyna się czas nawrócenia
i pokuty.

Posypywanie głów popiołem wpro-
wadzono do liturgii Kościoła powszech-
nego ok. IV wieku. Początkowo posy-
pywano głowy jedynie osobom, które
publicznie odprawiały pokutę. Osoby te
nie mogły powracać do kościoła aż do
spowiedzi wielkanocnej odbywającej się
w Wielki Czwartek. Od X wieku posy-
pywanie popiołem stało się obrzędem
dla wszystkich wiernych – symbolem
pokuty, żalu za grzechy, gotowości do
wielkiego postu: umartwień i rozważań.
W wiekach XVIII i XIX księża posypy-
wali popiołem jednego najważniejszego
człowieka z rodziny – ojca, dziada, oraz
dawali mu nieco popiołu do modlitew-
nika. W domach ta osoba „dawała po-
pielec” rodzinie, czyli posypywała gło-
wy popiołem domownikom.

Ze Środą Popielcową związanych
jest kilka przysłów ludowych, np.:
„Po deszczu Środa Popielcowa i wiosna
deszczowa”,
„Gdy w Popielec pogoda służy, suchą wio-
snę wróży”,
„Jeśli po deszczu Środa Popielcowa, to
cała wiosna bywa deszczowa”.

Niedziela Palmowa (zwana też
Kwietną lub Wierzbną) w Kościele ka-
tolickim kończy okres Wielkiego Postu
i rozpoczyna Wielki Tydzień – okres

upamiętniający ukrzyżowanie i śmierć
Chrystusa. Nazwa tego dnia pochodzi od
wprowadzonego w XI wieku zwyczaju
święcenia palm. Niedziela Palmowa
obchodzona jest na pamiątkę triumfal-
nego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jest
jednocześnie zapowiedzią męki, śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystusa.

Tradycyjne palmy wielkanocne
przygotowuje się z gałązek wierzby (z
„kotkami”), która w symbolice Kościo-
ła jest znakiem zmartwychwstania i nie-
śmiertelności duszy. Obok wierzby
używano również gałązek malin i po-
rzeczek. Ścinano je w Środę Popiel-
cową i przechowywano w naczyniu z
wodą, aby puściły pąki na Niedzielę
Palmową. W trzon palmy wplatano
również bukszpan, barwinek, borówkę,
cis, widłak, suszone kwiaty, często ko-
canki nieśmiertelniki.

Baźki były jednak zawsze najważniej-
sze w tym dniu. Wiąże się z nimi wiele
ludowych zwyczajów i wierzeń. Poświę-
cone w czasie mszy św. nabierały nie-
zwykłej mocy: połknięte chroniły od
chorób gardła i suchot, sproszkowane
dodawane do naparów z ziół miały moc
uzdrawiającą, spalone stawały się pokut-
nym popiołem, zmieszane z ziarnem
siewnym, podłożone pod pierwszą za-
oraną skibę zapewniły urodzaj, zatknię-
te w polu strzegły zasiewów i plonów
przed gradem, suszą oraz nadmiernym
deszczem, a ustawione w oknie podczas
burzy odwracały pioruny.

Święcenie palm miało przynosić
wiernym szczęście oraz chronić cały ich
dobytek. Dlatego po mszy św. uderzano
się palmami nawzajem, życząc sobie
zdrowia, bogactwa, urodzaju. Poświę-
coną palmą należało także pokropić ro-
dzinę, co zabezpieczało ją przed choro-
bami i głodem, a uderzenie dzieci witką
z palmy zapewniało zdrowie. Zgodnie z
ludową tradycją poświęcone palmy wkła-
dano również za krzyże i obrazy, aby
strzegły dom od nieszczęść i zapewnia-
ły jego mieszkańcom błogosławieństwo.

Z Niedzielą Palmową związane są
przepowiednie rolnicze i meteorolo-
giczne, np.:
„Jeżeli Kwietna Niedziela sucha,
rok cały mokry, jeżeli mokra, rok suchy”,
„Gdy w Palmową Niedzielę słońce świe-
ci, będą pełne stodoły, beczki i sieci”,
„Pogoda w Kwietną Niedzielę wróży
urodzajów wiele”,
„W Niedzielę Kwietną dzień jasny,
jest to dla lata znak krasny”,
„Gdy mokro w Kwietną Niedzielę,
rok się sucho ściele”,

Giovanni Battista Tiepolo
(1696-1770), Męczeństwo św. Agaty
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„Kwietna Niedziela zimna
– i listopad zimny”.

Sobota wielkanocna to czas trady-
cyjnego święcenia pokarmów. To zwy-
czaj, bez którego trudno nam sobie wy-
obrazić Wielkanoc.

Początki zwyczaju święcenia pokar-
mów sięgają VIII wieku. W Polsce
przyjął się sześć wieków później – naj-
starsze błogosławieństwo pokarmów
pochodzi z 1300 roku i znajduje się w

„Mszale Gnieźnieńskim”. Początkowo
pokarmy święcono w domach, w póź-
niejszych wiekach – na powietrzu, pod
krzyżami lub na placach. Pod koniec
XVIII wieku ukształtował się zwyczaj
przynoszenia pokarmów w koszach do
kościoła. Należało poświęcić to wszyst-
ko, co miało zostać spożyte podczas
śniadania wielkanocnego, stąd przygo-
towywano ogromne kosze z jedzeniem.
Nie może wśród nich zabraknąć: chle-
ba – owocu ciężkiej pracy, symbolu Ciała
Chrystusa, który żywy zstąpił z nieba da-
jąc światu życie; jajek i kolorowych pi-
sanek – symbolu odradzającego się
życia, płodności, miłości, siły i zmar-
twychwstania oraz baranka – symbolu
Chrystusa, Baranka Bożego jako ofiary
za grzechy ludzkości. Nie powinno za-
braknąć również soli, symbolicznie

chroniącej od zepsucia oraz chrzanu,
który ma przypominać mękę Pańską. Do
święcenia niesiono też ser, masło, wę-
dliny i babki.

Po powrocie ze święconym pokar-
mem należało trzykrotnie obejść dom,
aby zapewnić urodzaj i powodzenie. Po-
święcone pokarmy stawiano w domu na
stole przykrytym białym obrusem do
czasu porezurekcyjnego uroczystego
śniadania wielkanocnego. Typowo pol-
skim zwyczajem jest dzielenie się jajkiem.

W Wielką Sobotę święci się także
ogień i wodę. Jest to bowiem dzień
oczyszczenia, ponieważ jest ostatnim
dniem przed najważniejszym świętem
chrześcijańskim – Zmartwychwstaniem
Chrystusa. Święcenie wody i ognia we-
szło do Liturgii Wielkiej Soboty, jako
Liturgia światła, podczas której od pło-
nącego przy kościele ogniska zapala się
Paschał, i Liturgia chrzcielna, w czasie

której odnawia się przyrzeczenia
chrzcielne.

Woda i ogień, żywioły dla ludzkiej
egzystencji najistotniejsze i czczone od
prawieków, w wierzeniach zawsze mia-
ły znaczenie oczyszczające.

Niegdyś rano święcono wodę, w po-
łudnie potrawy, a wieczorem ogień.
Wodę przynoszono do domu z samego
rana w takiej ilości, by po poświęceniu
przez kapłana wystarczyła na cały rok
do różnych domowych uroczystości:
błogosławienia pary młodej, pokropie-
nia bydła wychodzącego pierwszy raz
w roku na pastwiska, a także podczas
kolędy. Woda była symbolem życia, od-
rodzenia ducha i ciała, zmartwychwsta-
nia i oczyszczenia, a poświęcona miała
chronić przed chorobami i zapewniać
bezpieczeństwo. Wieczorem był czas
na święcenie ognia – symbolu oczysz-
czenia i męczeństwa Chrystusa. Chłop-
cy musieli kilka dni wcześniej wyszu-
kać na drzewach hubę, odciąć ją i wy-
suszyć, a w Wielką Sobotę przynieść
pod kościół, gdzie rozpalano wielkie
ognisko poświęcone przez księdza.
Chłopcy zapalali hubę od tego ognia, a
ponieważ ona się tylko tli mogli w ten
sposób donieść święty ogień do domu.
Wierzono, że nowy ogień oczyści dom
z wszelkiego zła, jakiego nie zdołała
usunąć woda, chroni też przed burza-
mi i gradami. Ogień symbolizował
stworzenie świata, odnowę życia oraz
światło, które utożsamiano ze Słońcem
i wierzono, że jego siła odstrasza złe
moce, choroby i duchy. Ognie rozpala-
ne wiosną zapewniać miały też dobre
zbiory.

Większość z przedstawionych ob-
rzędów znanych i praktykowanych jest
do dziś. Niektóre jednak, jak np. świę-
cenie jabłek i gardła czy chleba i soli są
obrzędem zanikającym. Obecnie już tyl-
ko nieliczni kapłani kultywują ten pięk-
ny zwyczaj. Są jednak świątynie, gdzie
można uczestniczyć w takich obrzędach,
np. w sąsiedniej Mrowli czy w Sanktu-
arium Matki Bożej Rzeszowskiej – Ba-
zylice Wniebowzięcia NMP u Ojców
Bernardynów w Rzeszowie.

Za pośrednictwem Kościoła i świę-
tych patronów można zatem korzystać
z obfitości błogosławieństw, jakie Bóg
zlewa na człowieka. Sakramentalia chro-
nią od chorób, klęsk i nieszczęść, mają
moc uzdrawiania, a także zapewniają
błogosławieństwo tym, którzy używają
rzeczy świętych lub je wykorzystują.

Agnieszka Wojturska

Święcenie pokarmów – Sitkówka 2012 r.
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13 stycznia 2013 r. w Gminnym Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji Gminy Świlcza z/s w Trzcianie odbył się III Mię-
dzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Twórcami tego kon-
certu są dyrektor GCKSiR pan Adam Majka oraz artysta i
dyrygent pan Roman Olszowy.

Przegląd organizowany był już po raz trzeci, a patronat
honorowy obejmuje nad nim corocznie wójt gminy Świlcza
pan Wojciech Wdowik.

Licznie zgromadzona publiczność, w tym zaproszeni go-
ście mogli wysłuchać pieśni bożonarodzeniowych, zarówno
tradycyjnych jak i nowoczesnych, przedstawionych przez pięć
chórów oraz dwie kapele. Pod-
niosły charakter uroczystości
doskonale wpisał się w trwają-
cy jeszcze okres bożonarodze-
niowy. Każdy z występujących
chórów zaprezentował trzy
przewidziane regulaminem
utwory, wśród których nie za-
brakło kolęd powszechnie zna-
nych jak – „Nie było miejsca
dla Ciebie”, „Chrystus nam się
narodził”, „Bracia patrzcie
jeno”, a także nowych, często
nieznanych szerszej publiczno-
ści pastorałek takich jak „Da-
lej chłopy do tej szopy”, „Dzie-
cino słodka”, czy „Przylecieli
aniołkowie”.

Punktualnie o 17:00 prze-
gląd rozpoczęły połączone
chóry z Rzeszowa – Emanuel
i Kantylena wykonując w po-
grążonej w ciemności sali ko-
lędę „Cicha noc”.

Następnie na scenę wkro-
czył pan Adam Majka – gospo-
darz imprezy, zapowiadający w
ciekawy i dowcipny sposób kolejność występów. Po krótkiej
prezentacji zespołów, głos zabrał wójt dziękując wszystkim
za przybycie oraz życząc przyjemnego wieczoru.

Jako pierwsi zaprezentowali się młodzi artyści z kapeli
Młoda Olsza. Wykonali piękne pastorałki przy akompania-
mencie skrzypiec i kontrabasu z pomocą dwóch sześciolatek
przebranych za aniołki. Kolejno na scenę wkroczył nasz ro-
dzimy Chór Męski z Bratkowic, który pod batutą pana Pawła
Łąckiego (pod nieobecność p. Józefa Pepery) wykonał m.in.
piękną pastorałkę „W górę serca i czoła” z podziałem na gło-
sy oraz dwie tradycyjne kolędy. W tym miejscu warto nad-
mienić, iż kilku panów z naszego chóru wspiera swoim gło-
sem chór mieszany z Pstrągowej, którego dyrygentem jest
wspomniany Paweł Łącki. Następnie ze swoim repertuarem

zaprezentowały się kolejno dwa chóry z Rzeszowa pod dy-
rekcją pana Romana Olszowego – chór Kantylena z parafii
św. Józefa Kalasancjusza oraz Chór Emanuel z parafii św.
Judy Tadeusza. Kolejnym uczestnikiem był chór mieszany
Gamma z parafii Świlcza pod batutą pana Tadeusza Lisow-
skiego, a jako ostatni zaprezentował się chór Cantamus z
Pstrągowej.

Poza przeglądem zaprezentowała się dodatkowo młoda
kapela Silver Tone ze Świlczy, prezentująca tradycyjne kolę-
dy jak np. „Gdy się Chrystus rodzi” w nowoczesnej rockowej
aranżacji.

Wszyscy uczestnicy zebrali gromkie brawa, owacje na sto-
jąco, a od organizatorów okolicznościowe dyplomy i podzię-
kowania. W finale koncertu wszystkie połączone chóry pod
batutą pana Łąckiego zaśpiewały kolędę „Tryumfy Króla Nie-
bieskiego”, a następnie wszyscy goście i zebrana publiczność
na czele z panem Olszowym zaśpiewali kolędę „Bóg się ro-
dzi”. Tym podniosłym akcentem zakończono III Międzyg-
minny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Ten piękny koncert, to
niewątpliwie okazja do wspólnego świętowania, formy spę-
dzenia wolnego czasu oraz kultywowania pięknych polskich
tradycji. Koncert sprawił, że do domów udaliśmy się nucąc
zasłyszaną kolędę lub pastorałkę z nadzieją, że za rok chórzy-
ści dostarczą nam podobnych wrażeń.

Monika Piątek

Męski Chór Parafialny z Bratkowic.

Hej kolêda, kolêda...

I I I Miêdzygminny Przegl¹d
Kolêd i Pastora³ek
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W niedzielne popołudnia, dom pań-
stwa Barbary i Kazimierza Zająców z
Klepaka zaczyna drżeć w posadach. Pan
Kazimierz pośpiesznie wybiera się na
popołudniowe nabożeństwo, Ewa woli
w tym czasie zaplanować jakieś wyjście
z domu, a pani Basia mówi – no cóż,
zdążyłam się już przyzwyczaić do tego,
że w niedzielne popołudnia wszystko mi
się w domu trzęsie.

Kieruję się więc schodami na piętro,
skąd dobiega mnie mocne uderzenie
rocka i słowa piosenki:
Jeden Bóg
Jedna wiara
Jesteś ze mną gra gitara
Nieraz grzeszę i odchodzę
Lecz Ty kochasz dzieci swoje
Nieraz błądzę i zostaję
Znowu całkiem sam
Lecz Ty wracasz
I wyciągasz mnie z piekła bram...

Mówią odejdź poszukaj swojej
Innej, lepszej drogi
Mówią popatrz – jak szybko
Życie Ci odchodzi
Mówię – Stop!
Jezus jest mą drogą!
Mówię Tak!
Chcę iść tylko z Tobą...

Otwieram drzwi do „zielonego” po-
koju wypełnionego muzycznym sprzę-
tem, wzmacniaczami, kolumnami, mi-
krofonami, mikserami i niezliczonymi
kablami. Pośród tego wszystkiego oni –
piątka uśmiechniętych, energicznych,
młodych ludzi. Trwa właśnie próba ze-
społu GLORIO /z łac. – chwalący/.

A oto skład zespołu:

£ukasz Zaj¹c

/Klepak/

– gitara basowa

Uczeń IV klasy technikum, Zespół
Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, te-
goroczny maturzysta. Wieloletni, aktyw-
nie działający członek Liturgicznej Służ-
by Ołtarza.

Zespół powstał ok. 3 lata temu.
Pierwsza myśl o tym, zakiełkowała pod-
czas jednej z rozmów Radkiem. To on
wpadł na pomysł, by naszym próbom
komponowania pierwszych utworów
nadać jakiś kształt. Zadaliśmy sobie
wtedy pytanie – jaki to miałby być ze-
spół? – popatrzyliśmy na siebie i już wie-
dzieliśmy – chrześcijański. Jeździliśmy
na koncerty różnych zespołów. Spotyka-
liśmy się podczas pełnienia służby mini-
stranckiej przy ołtarzu, w kościele. Zaj-
mowałem się od dłuższego czasu też
sprzętem nagłaśniającym. Na początku,
trochę żeśmy „brzękolili”, no a później
doszliśmy do wniosku, że będziemy two-
rzyć swoje teksty i grać swoją muzykę.
Podczas układania tekstu, bierzemy Pi-
smo św. do ręki i tam szukamy inspira-
cji. To nasza „Baza”. Spotykamy się sys-
tematycznie i ćwiczymy. Chcemy to ro-
bić na chwałę Bożą. Szukaliśmy jakie-
goś lokum, ale pojawiały się różne pro-
blemy, więc póki co próby odbywają się
u mnie w domu.

Radek Klesyk

/Zapole/

– gitara elektryczna

Student I roku Wydziału Wychowa-
nia Fizycznego na Uniwersytecie Rze-
szowskim, członek Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” w Rzeszowie, członek

Liturgicznej Służby Ołtarza.
Łukasz „wkręcał się” w te tematy od

dłuższego czasu. Kupił perkusję, gitarę
basową. Ponieważ wraz z kolegami z li-
ceum, i studentami Instytutu Muzyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego współtwo-
rzę od jakiegoś czasu zespół o nazwie
CROWD /Tłum/ /14 lutego br. zespół
wydał płytę/, więc pewnie i to doświad-
czenie zaowocowało m.in. utworzeniem
zespołu GLORIO. Doszliśmy z Łuka-
szem do wniosku, że może warto spró-
bować. Jak już mam jakiś pomysł na
nowy utwór, to przygotowuję materiał
najpierw w domu. Zapisuję na kartce
papieru, potem w specjalnym kompute-
rowym programie i jak jest już w miarę
gotowy schemat utworu, próbujemy go
wspólnie doszlifować. Fajnie byłoby stwo-
rzyć jeszcze kilka utworów, wydać jakąś
płytę demo, wrzucić do sieci. Po prostu –
podzielić się z innymi...

Justyna Surowiec

/Zastawie/

– wokalistka

Uczennica III klasy Gimnazjum w
Zespole Szkół w Bratkowicach. Czło-
nek Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży.

Propozycja śpiewania w zespole,
którą Łukasz złożył mi w kościele, w ub.
roku podczas przygotowywania bożona-
rodzeniowej szopki, była interesująca.
Czuję się w tym gronie dobrze. Nie mamy
problemów z komunikacją. Na począt-
ku jednak, jak Łukasz pokazał mi tek-
sty piosenek, to pomyślałam, że może
sobie ze mnie po prostu żartuje. Trochę

Rusza nas wielu ku swoim celom...
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byłam zdziwiona, ale po paru próbach
stwierdziłam, że jednak fajne są te utwo-
ry. Moja przygoda ze śpiewaniem zaczę-
ła się już w „zerówce”. W Sędziszowie
Młp., gdzie wówczas mieszkałam odby-
wały się eliminacje do popularnego pro-
gramu telewizyjnego „Od przedszkola
do Opola”. Wybrałam się na nie z moją
babcią i nauczycielką. Trochę sepleniąc,
zaśpiewałam wtedy „Lornetkę”. Wszy-
scy wówczas zachwycili się moim gło-
sem. Zakwalifikowałam się do dalszych
eliminacji. Niestety, warunkiem dosta-
nia się do programu. było wysyłanie bar-
dzo wielu nagrań. Po ok. pięciu skapi-
tulowałam. Potem były jeszcze przygody
ze „Złotymi nutkami”, a w szóstej kla-
sie zdobyte I miejsce na Festiwalu Pio-
senki Ekologicznej na Podkarpaciu. By-
cie w zespole jest dla mnie odskocznią
od szkolnych obowiązków. Poza tym lu-
bię śpiewać.

Filip Cach /Mrowla/

– perkusja

Uczeń I klasy 14 Liceum Ogólno-
kształcącego w Rzeszowie.

Perkusję kupiłem ok. 1,5 roku temu.
Zawsze lubiłem słuchać rocka, metalu.
Początkowo fascynowali mnie ci, któ-
rzy byli wirtuozami gry na gitarze. Ma-
rzyłem by móc kiedyś tak grać. Później,
jak już miałem 15 lat, gdy zacząłem oglą-
dać koncerty np. Metallica, zaczęła mi
imponować gra na perkusji. To była
taka miłość od pierwszego wejrzenia do
tego instrumentu. Mama na początku
nie akceptowała mojego pomysłu co do
zakupu tego właśnie instrumentu, ale z
czasem się zgodziła. Przekonałem ją i
gram do dziś. Mieszkam w domu, a nie
w bloku, więc mam warunki do upra-
wiania swojej pasji. W zespole, który two-
rzymy każdy z nas lubi i słucha innego
rodzaju muzyki, a jednak łączy nas jakiś
wspólny cel... i to jest fajne...

Kuba D¹bek

/Przywary/

– saksofon

Uczeń VI
klasy Szkoły
Podstawowej nr
2 w Bratkowi-
cach i Szkoły
Muzycznej w
Rzeszowie. Czło-
nek Liturgicznej
Służby Ołtarza.

Nie wiedzia-
łem jak wygląda
saksofon, ale po-
nieważ uczęsz-
czam do szkoły z tradycjami, jeżeli cho-
dzi o promowanie gry na instrumentach,
zwłaszcza dętych, to z czasem zapozna-
łem się z wieloma spośród nich. Moja sio-
stra, jak wiele dziewczyn z naszej szkoły
grała na trąbce w Dziewczęcej Orkiestrze
Dętej w Rzeszowie prowadzonej przez
nieżyjącego już dyrygenta Bronisława
Borciucha. Ja wybrałem saksofon. Za-
cząłem składać sobie pieniądze na ten
instrument i gdy już mogłem go zakupić,
rodzice zapisali mnie do szkoły muzycz-
nej w Rzeszowie. Ponieważ Łukasz do-
wiedział się o tym, zaproponował mi grę
w zespole GLORIO.

Skrzyknęli się, porozumieli, odnaleź-
li w sobie coś, co ich łączy, weszli na
wspólną ścieżkę zainteresowań, pasji. Od-
krywają, że razem można więcej, rado-
śniej. Są amatorami i pewnie za czas jakiś
ich drogi się rozejdą. Nie zniechęcają się
jednak. Z pewnością to, czym dziś wza-
jemnie się obdarzają będzie procentować

w ich dorosłym życiu. I tu przypominają
się słowa harcerskiej piosenki:

Daleka droga przyjacielu, daleka droga
Rusza nas wielu ku swoim celom na
własnych nogach
Wszystkiego nas nie nauczy starszych
przestroga
Będziemy błądzić, będziemy kluczyć –
daleka droga
Daleka droga cię onieśmiela jak innych
wielu
Lecz stanąć w miejscu to zostać w tyle
Tak, przyjacielu

Zamknęłam za sobą drzwi zielone-
go pokoju. Schodząc pa schodach, spo-
tkałam mamę Łukasza, która wcześniej
„zaopatrzyła” dyskretnie członków ze-
społu w soki do picia i coś słodkiego
do przekąszenia. Po chwili wydobywa-
ne z instrumentów dźwięki i niosące
się po całym domu wzmocnione przez
kolumny głośnikowe słowa, oznajmia-
ły kontynuację próby kolejnego utwo-
ru w wykonaniu zespołu GLORIO.

Kiedy wzywałem
Ty mnie wysłuchałeś
Kiedy płakałem
Ty mnie pocieszałeś
Niech sławią Ciebie
Wszystkie usta ziemi
Dzięki Tobie
Będziemy odkupieni.

Ref. Glorio! – znaczy chwalący
Glorio! – uwielbiający
Glorio! – wszyscy śpiewajmy
Boga wychwalajmy...

Halina

Zespół „Glorio” podczas próby.
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lana jest wieloaspektowa pomoc przez
cały zespół nauczycieli. Wolontariusze
tacy jak ona bardzo w tych zajęciach są
pomocni.

Od 2006 roku Dorota jest członkiem
i wolontariuszką Rzeszowskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Walki z
Kalectwem. Bierze czynny udział w za-
jęciach prowadzonych przez towarzy-
stwo, między innymi takich jak prowa-
dzenie poradnictwa psychologicznego,
społeczno-prawno-obywatelskiego czy
pośrednictwa pracy dla osób niepełno-
sprawnych.

Do działań towarzystwa realizowa-
nych w ramach wielu
programów na rzecz
osób niepełnosprawnych
należą, np. spotkania z
psychologiem, doradcą
zawodowym, pomoc w
funkcjonowaniu na co
dzień. Organizowane są
także spotkania okolicz-
nościowe (opłatek, zaba-
wa choinkowa, śniadanie
wielkanocne), ogniska,
wycieczki.

W ramach projektu
„Niepełnosprawny –
Obywatel” biuro porad
prawnych i obywatel-
skich” TWK organizuje
bezpłatne poradnictwo,
które kierowane jest nie
tylko do osób niepełno-
sprawnych, ale także do

wszystkich mieszkańców Rzeszowa i
powiatu rzeszowskiego, szczególnie do
rodziny osób niepełnosprawnych oraz
tych, którzy mają utrudniony dostęp do
informacji prawnej i obywatelskiej. W
rzeszowskim biurze towarzystwa (al.
Rejtana 10) dyżuruje codziennie dorad-
ca zawodowy, a dwa razy w tygodniu
psycholog i prawnik.

Od 1993 r. przy TWK działa Klub
Chorych na Padaczkę, zwany Klubem
EPI. Liczy on ok. 30 osób chorych na
epilepsję z okolic Rzeszowa. Dorota
szczególnie angażuje się w jego działal-
ność, ponieważ i ją dotknęła ta choroba.
Przez dwa lata była jego przewodni-
czącą. Członkowie klubu zbierają się na
comiesięcznych spotkaniach, gdzie nie
tylko wzajemnie się wspierają, ale mają
także możliwość wymiany informacji,
podzielenia się tym wszystkim, czego
doświadczają w zmaganiu się ze swoją
niepełnosprawnością. W programie są
m.in. spotkania z lekarzami, dietetyka-
mi, psychologami, wykłady na temat

KAŻDY POWINIEN MIEĆ
SZANSĘ, OTWIERAMY DRZWI,
WSPÓLNIE POKONAJMY BARIE-
RY, PRZEKROCZYĆ PRÓG – PO-
KONAĆ BARIERY – DAĆ SOBIE
SZANSĘ, MIMO WSZYSTKO... to tyl-
ko niektóre z kluczowych haseł progra-
mów czy misji organizacji, których ce-
lem jest dążenie do pełnej oraz skutecz-
nej integracji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych. Cel ten chcą
osiągnąć poprzez podejmowanie kon-
kretnych zadań oraz działań, a także
poprzez zmianę postaw i opinii zarów-
no osób niepełnosprawnych, jak i całe-
go społeczeństwa. Mimo wielu inicjatyw,
osoby niepełnosprawne nadal jednak
napotykają w codziennym życiu liczne
trudności. Do osób tych należy też Do-
rota Tebin, młoda mieszkanka naszej
miejscowości.

Z Dorotą poznałyśmy się w szkole
podstawowej. Chodziłyśmy do równo-
ległych klas, ale do innych szkół: ja do
trójki, ona do jedynki. Dzielił nas wów-
czas jeden przystanek.

Okres szkoły średniej to spotkania
w autobusie: w drodze do szkoły lub do
domu. Dorota rozpoczęła naukę w Li-
ceum Zawodowym. Przerwała ją jednak
po kilku miesiącach ze względu na stan
zdrowia. Atak, źle diagnozowanej przez
kilka lat, choroby, spowodował, że tra-
fiła do nowo otwartego Szpitala Woje-
wódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Był to ko-
niec 1990 roku. Stwierdzono wówczas
cystę w przysadce mózgowej. W ciągu
półtora roku przeszła dwie operacje. Po-
nownie podjęła naukę i 1994 roku ukoń-
czyła Zaoczne Liceum Ogólnokształcą-
ce w Rzeszowie.

Po 4 latach od drugiej operacji wy-
kryto u niej guz przysadki mózgowej.
Tym razem, ze względu na skompliko-
wany charakter, zabieg został przepro-
wadzony w Lublinie. Powoli zaczęła
wracać do zdrowia. Od tego czasu wy-
maga jednak ciągłego leczenia farmako-
logicznego. Pozostaje pod stałą opieką
wielu lekarzy specjalistów, m.in. orto-
pedy, rehabilitanta, neurologa. Są to skut-
ki leczenia endokrynologicznego oraz

przyjmowanych leków hormonalnych i
sterydowych, które mają wpływ, często
niestety negatywny, na wszystkie komór-
ki organizmu: na stawy, układ kostny,
czy neurologiczny.

Dorota jest osobą bardzo aktywną.
Mimo że sama boryka się z wieloma
problemami zdrowotnymi, stara się
nieść pomoc innym chorym i potrzebu-
jącym.

Na swym koncie ma m.in. wolonta-
riat w Zespole Szkół Specjalnych im.
Unicef w Rzeszowie, będącym pla-
cówką stworzoną dla potrzeb kształce-
nia dzieci i młodzieży upośledzonych
umysłowo. Zapewniała tam opiekę dzie-
ciom przebywającym na świetlicy szkol-
nej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
Pomagała w organizowaniu dla nich wy-
poczynku, rozrywki, a także w odrabia-
niu zadań domowych, czy przy karmie-
niu. Obok zapewniania różnorodnych
zajęć świetlicowych dostosowanych do
indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów, które sprzyjały wszechstron-
nemu rozwojowi dzieci, uczestniczyła
także w procesie edukacyjnym. W szko-
le specjalnej przebiega on w małych gru-
pach, w tzw. „klasach życia”, liczących
kilku uczniów – każdemu z nich udzie-

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

(Jan Paweł II)

Ka¿dy powinien mieæ szansê

Dorota Tebin.
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praktycznych zachowań, jak przewi-
dzieć i zmniejszyć liczbę ataków, a tak-
że zajęcia wyciszające, uspokajające,
muzykoterapia, robótki ręczne. Inną
formą działalności klubu są spotkania
okolicznościowe oraz wycieczki tury-
styczne

Polskie Towarzystwo Walki z Kalec-
twem działające w Rzeszowie ma cha-
rakter interdyscyplinarny – dotyczący
wszystkich przejawów życia wynikają-
cych z niepełnosprawności. Zapewnia
swoim podopiecznym uczestnictwo w
przedsięwzięciach kulturalnych, tury-
stycznych i rekreacyjnych. Realizuje
także zadania w zakresie profilaktyki in-
walidztwa – jest organizatorem turnu-
sów rehabilitacyjnych dla osób z różny-
mi schorzeniami. Dzięki pomocy towa-
rzystwa Dorota mogła uczestniczyć w
takich zajęciach. Jak sama mówi – tur-
nusy, podobnie jak pobyt w
sanatorium – w którym prze-
bywała w ramach leczenia
poszpitalnego – są bardzo
ważne dla chorego. Istotna jest
nie tylko sama rehabilitacja –
łatwy dostęp do zabiegów, ale
i odpoczynek psychiczny, zmia-
na otoczenia. Wyjazd taki za-
pewnia relaks, pozwala ode-
rwać się od codzienności.

Dorota włączyła się także
w działalność na rzecz naszej
społeczności lokalnej. Od
dwóch lat jest członkiem pa-
rafialnego zespołu Caritas,
który niesie pomoc rodzinom
najbiedniejszym i osobom
chorym, uczestniczy w zbiór-
kach i akcjach zarówno tych o
zasięgu lokalnym, jak i ogól-
nopolskim.

Jest osobą niepełno-
sprawną i w codziennym
życiu napotyka liczne trudno-
ści, problemy, ograniczenia.

Mimo wielu inicjatyw słu-
żących czy to aktywizacji osób
niepełnosprawnych pozostają-
cych bez pracy, czy też mają-
cych na celu umożliwienie lub
w znacznym stopniu ułatwie-
nie osobie niepełnosprawnej wykonywa-
nie podstawowych czynności lub kon-
taktów z otoczeniem, nadal istnieją licz-
ne bariery, które ludziom takim jak
Dorota utrudniają aktywność w różnych
dziedzinach życia społecznego. Jak po-
ważne są to bariery, które ludziom ta-
kim jak Dorota utrudniają aktywność w
różnych dziedzinach życia społecznego?

Okazuje się, że mimo wielu inicja-
tyw służących czy to aktywizacji osób
niepełnosprawnych pozostających bez
pracy, czy też mających na celu umożli-
wienie lub w znacznym stopniu ułatwie-
nie osobie niepełnosprawnej wykonywa-
nie podstawowych czynności lub kon-
taktów z otoczeniem, nadal istnieją licz-
ne bariery. Powodują one trudności w
funkcjonowaniu osób niepełnospraw-
nych w życiu publicznym, w społeczeń-
stwie. Obok barier architektonicznych
i ekonomicznych występują bariery psy-
chospołeczne. Mimo że w ostatnich kil-
ku latach dość dużo się zmieniło (sy-
gnalizacja dźwiękowa na przejściach dla
pieszych tak ważna dla osób niewido-
mych, światełka sygnalizujące niesłyszą-
cym zamykanie i otwieranie się drzwi,
coraz więcej autobusów niskopodwozio-
wych), to i tak jest to jeszcze za mało.

Jak mówi Dorota – postawy osób zdro-
wych wobec niepełnosprawnych niejed-
nokrotnie kształtują stereotypy. Wszelka
inność budzi w społeczeństwie niepokój
bądź zdziwienie. Ludzie często, niestety,
nie rozumieją i nie widzą problemu, tam
gdzie istnieje on dla niepełnosprawnych.

Cóż, społeczeństwo wprawdzie
przystosowuje ludzi niepełnosprawnych

intelektualnie i fizycznie do otoczenia,
otoczenie do tych ludzi, a zapomina
przystosować siebie...

Praca jest podstawą życia i aspira-
cji życiowych osoby niepełnosprawnej.
Dlatego celem, obecnie najważniejszym
dla Doroty, jest bycie aktywną zawodo-
wo. Wiąże się to nie tylko z jakością
życia, ale i z barierą ekonomiczną, ja-
kiej doświadczają osoby niepełnospraw-
ne. Ich budżety są bardziej napięte ze
względu na specyficzną strukturę po-
trzeb, wymuszoną stanem zdrowia –
zwiększonym zapotrzebowaniem na
opiekę medyczną, leczenie, rehabilita-
cję. Praca pozwoliłaby jej być niezależną
finansowo, dawałaby jej większą samo-
dzielność w tym obszarze.

Jak bardzo jest to istotny dla niej pro-
blem, świadczy jej zaangażowanie w po-

dejmowanie działań, które
pomogłyby w znalezieniu
pracy. Od 3 lat bardzo aktyw-
nie poszukuje zatrudnienia.
Pomocne w tym mają być ta-
kie formy wsparcia jak szko-
lenia, kursy i staże. Kierowa-
ne są one do osób pozostają-
cych bez zatrudnienia, a ich
celem jest przeciwdziałanie
zarówno wykluczeniu spo-
łecznemu, jak i zjawisku bez-
robocia wśród osób niepeł-
nosprawnych. Mają charakter
ogólnopolski lub lokalny i są
bezpłatne. Współfinansowa-
ne są bowiem ze środków
Unii Europejskiej i organizo-
wane w ramach uzyskiwania
oraz uzupełniania przez oso-
by dorosłe wiedzy ogólnej,
umiejętności i kwalifikacji
zawodowych.

W ramach realizacji pro-
gramu aktywizacji zawodo-
wej i społecznej osób niepeł-
nosprawnych Dorota uczest-
niczyła w kursach kompute-
rowych, informacyjnych i
szkoleniach z języka angiel-
skiego.

W ubiegłym roku w ra-
mach BLOKU „Otwieramy drzwi” ukoń-
czyła kurs: Warsztaty aktywizacji zawo-
dowej, którego celem było nabycie przez
słuchaczy umiejętności z zakresu poszu-
kiwania pracy. Natomiast w ramach
BLOKU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
wzięła udział w szkoleniu pn. Wspólnie
pokonamy bariery, będącym treningiem
umiejętności interpersonalnych.

Dorota podczas zabawy choinkowej zorganizowanej dla podopiecznych
Szkoły Specjalnej im. Unicef w Rzeszowie.
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Ponadto w 2009 roku ukończyła
szkolenie pn. Aktywizacja zawodowa
oraz nabywanie społecznych kompeten-
cji, którego celem było podniesienie
umiejętności z zakresu aktywnego po-
szukiwania pracy połączone z nabywa-
niem społecznych kompetencji kluczo-
wych – poruszania się po rynku pracy,
przygotowania się do rozmowy kwalifi-
kacyjnej, zdobycie umiejętności skutecz-
nej komunikacji czy analizy ofert pracy.
Dorota ukończyła także kurs: Pracow-
nik biurowy z obsługą sekretariatu oraz
szkolenie: Pracownik obsługi biura (w
ramach projektu „Kobieta w pracy biu-
rowej”), podczas których nabyła umie-
jętności z zakresu informatycznej obsłu-
gi biura, organizacji pracy i obiegu ko-
respondencji biurowej oraz obsługi
klienta. Uczestniczyła też w kursie pn.
Bukieciarstwo, gdzie poznała techniki i
metody wykonywania stroików okolicz-
nościowych i świątecznych, a także kom-
pozycji oraz wiązanek kwiatowych.

Po szkoleniach teoretycznych miała
możliwość odbycia stażu – dwukrotnie
pracowała na stanowisku pracownika
biurowego, gdzie wykonywała m.in.
czynności kancelaryjno-biurowe, czy
pomagała w obsłudze klienta. Szczegól-
nie docenia tę formę aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej.

Obecnie rozpoczęła kurs pn. Sprze-
dawca z fakturowaniem i obsługą kasy
fiskalnej.

Dorota aktywnie poszukuje pracy:
przegląda ogłoszenia, czerpie informa-
cje od znajomych, z TWK, Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych i innych organizacji poza-
rządowych. Ale jak pokazuje rzeczywi-
stość, wcale nie jest to takie łatwe.

Co robić, aby nie tracić nadziei i wia-
ry, że wytyczone cele uda się zrealizo-
wać, że podejmowane działania i stara-
nia mają sens?

Czasem wystarczy jeden człowiek
albo jedna myśl, żeby uwierzyć w to, co
robimy, do czego dążymy.

Dorota mówi, że mimo niełatwej sy-
tuacji zdrowotnej i społecznej, miała
dużo szczęścia, bo trafiała na wspania-
łych ludzi, zwłaszcza lekarzy – znako-
mitych specjalistów. Niektórych zna od
wielu lat, z niektórymi się przyjaźni, np.
w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rze-
szowie na oddziałach: rehabilitacji, neu-
rologii czy ortopedii, a także w porad-
niach specjalistycznych. Może także li-
czyć na rodzinę – bliską i dalszą, na życz-
liwość ze strony naszego lokalnego śro-
dowiska – sąsiadów czy księży. Ważne

są także znajomości nawiązywane z pa-
cjentami, których poznała czy to w szpi-
talu, czy to w sanatorium. Z wieloma
osobami utrzymuje stały kontakt. Życz-
liwości i wsparcia doświadcza także od
osób związanych z Towarzystwem Wal-
ki z Kalectwem oraz od uczestników
kursów i szkoleń.

To oni mają pozytywny wpływ na jej
życie: okazują pomoc i wsparcie.

Phil Bosmans napisał, że najwięk-
sze przeszkody dla niepełnosprawnych
leżą w sercach otaczających ich ludzi.
Niech zadumie nad tymi słowami towa-
rzyszy wypowiedź aktorki Anny Dym-
nej – prezes fundacji „Mimo wszystko”:

Osobę niepełnosprawną trzeba
przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do
niej i wtedy dopiero można zobaczyć w
niej zwyczajnego człowieka, który tak
samo jak my ma uczucia, talenty, ambi-

cje, różne potrzeby i bardzo chce, żeby go
normalnie traktować.

Czy zatem nie jest tak, że osoby nie-
pełnosprawne, które żyją wśród nas, cza-
sem żyją jakby obok nas?

„Warto trochę uważniej popatrzeć
na świat, a w świecie – na człowieka.

Tylu potrzebuje zauważenia! Ludzi
widzą tylko... ludzie wrażliwi”. *

Dziękując Dorocie za podzielenie
się swoim doświadczeniem, życzymy
Jej, aby w codziennym życiu spotykała
wrażliwych ludzi...

Agnieszka Wojturska

* Tekst ten pisałam 23 lutego, w sobotę wie-
czorem. Następnego dnia, podczas kazania
pasyjnego ksiądz Marcin przytoczył słowa bp.
Edwarda Dajczaka. Chciałabym, aby były
one podsumowaniem powyższych rozważań.
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W tym wydaniu kwartalnika przypominamy naszym Czytelnikom scenki ze sztuki teatralnej pt. „Feluś Bomba powraca z
urlopu”. Jej premiera odbyła się w Bratkowicach na początku lat siedemdziesiątych XX wieku.

Przywróciæ pamiêci obraz
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Jestem wiernym synem bratkowic-
kiej ziemi jak również kościoła kato-
lickiego i jestem z tego dumny. Od-
czuwam wielką radość, że wspólnie z
żoną należymy do Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Bratkowickiej od po-
czątku jego powołania. W tym miej-
scu chylę czoła i składam gorące po-
dziękowania wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do powołania tego
stowarzyszenia przed 10 laty. Szcze-
gólne podziękowania przekazuję pro-
boszczowi bratkowickiej parafii ks.
Józefowi Książkowi, pomysłodawcy
powołania stowarzyszenia. Gorące
podziękowania kieruję na ręce wójta
gminy Świlcza dr inż. Wojciecha Wdo-
wika za wspieranie finansowe i mate-
rialne stowarzyszenia.

Ileż to radości jest w moim sercu, że
z Bratkowic wywodzi się wielu profeso-
rów, lekarzy, inżynierów, nauczycieli
akademickich, oficerów Wojska Pol-
skiego, księży i sióstr zakonnych. Brat-
kowiczan można spotkać w każdej pa-
rafii na terenie Rzeszowa. Mam przy-
jemność spotykania się z naszym roda-
kiem ks. dr Władysławem Piętowskim.
W rozmowie zawsze z sentymentem
wspomina Bratkowice i podkreśla za-
uważalną zmianę swojej rodzinnej miej-
scowości.

Świat się ciągle zmienia i zmie-
niają się również obyczaje międzyludz-
kie. Jeszcze w rodzinnych Bratkowi-
cach spotykałem moich rówieśników
i ludzi starszych ode mnie, którzy są
przywiązani do tradycyjnych powitań
i pozdrowień, używając imienia Pana
Boga. Nie mogę się przyzwyczaić do
obecnych pozdrowień czy powitań,
które w swojej treści zawierają słowo
„cześć”. Przywołuję w swojej pamięci
jakże gorące od serca płynące pozdro-
wienia z dawnych lat. Podczas spotkań
na drodze pozdrawiano się słowami
„Szczęść Boże”, a wchodząc do inne-
go domu mówiono „Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus”, z kolei do-
mownicy odpowiadali „Na Wieki
Wieków Amen”. Przy wychodzeniu z
domu żegnano się słowami „Zostań-
cie z Panem Bogiem” lub „Zostańcie
Zdrowi” albo „Niech Was Bóg ma w
Swojej Opiece”. Domownicy nato-
miast odpowiadali „Idźcie Zdrowi”,
„Idźcie z Panem Bogiem” lub „Niech
Was Bóg poprowadzi”. Przy wykony-

waniu jakichkolwiek prac polowych
czy prac w gospodarstwie osoba prze-
chodząca pozdrawiała pracujących
słowami „Szczęść Boże” lub „Panie
Boże dopomagaj”, a ci odpowiadali
„Daj Panie Boże”. Godne podkreśle-
nia jest to, że dzieci głośno pozdrawia-
ły tymi słowami starszych.

Bardzo miłym zwyczajem w daw-
nych czasach było śpiewanie pieśni reli-
gijnych i godzinek ku czci Najświętszej
Maryi Panny w trakcie pasienia krów.
Śpiewały zarówno dzieci jak i osoby
starsze. Należy podkreślić, że nie tylko
śpiewano pieśni ale także grano je na
fujarkach. Jakie to było piękne, kiedy
ten ludzki śpiew przeplatany był na prze-
mian śpiewem polnego skowronka.
Mieszkańcy Bratkowic jak byli rozśpie-
wani dawniej, tak również są i dziś. Nie
do zapomnienia są dla mnie śpiewy ko-
lęd na Boże Narodzenie oraz Gorzkich
Żali w okresie Wielkiego Postu w la-
tach 40. i 50. ubiegłego wieku. Podczas
śpiewu w drewnianym wówczas koście-
le w Bratkowicach, dosłownie drżały
szyby w oknach. Obecnie w bratkowic-
kiej świątyni również przepięknie śpie-
wane są Gorzkie Żale.

Dobrze się stało, że powołano To-
warzystwo Miłośników Ziemi Bratko-
wickiej. Działalność stowarzyszenia jest
bardzo szlachetna, bo ma na celu m.in.
krzewienie wartości chrześcijańskich i
podtrzymywanie tradycji naszych ojców,
a kwartalnik „Ziemia Bratkowicka” jest
tym pismem na łamach którego to się
dokonuje.

Podzielę się jeszcze z moimi roda-
kami miłym zdarzeniem jakie spotka-
ło mnie z żoną podczas odwiedzin w
styczniu br. u naszej rodaczki pani An-
toniny Lis. Mimo pięknego wieku 91
lat nasza „seniorka” ma doskonałą pa-
mięć i nienajgorsze zdrowie. Dużo się
modli za wszystkich ludzi żyjących jak
i za zmarłych. Bardzo dużo czyta. Jej
ulubioną lekturą jest „Ziemia Bratko-
wicka”, bo można się z niej dowiedzieć
wiele rzeczy o Bratkowicach i jej miesz-
kańcach. Potwierdza, że opisywane
dawne wydarzenia i zwyczaje są praw-
dziwe. Byliśmy zdumieni jak nasza se-
niorka zaśpiewała z pamięci pieśń re-
ligijną, którą zawsze śpiewała jej śp.
mama w latach 30. XX wieku. Oczywi-
ście wykonawczynię nagrodziliśmy
ogromnymi brawami. Oto jej słowa:

Pieœñ
o Matce Bo¿ej Gidelskiej

Najświętsza Panno Gidelska!
Tyś jest Pani Archanielska!
Wielkieś cuda uczyniła,
Gdyś się w roli objawiła.

Objawiłaś się wieśniakowi,
Pracowitemu rolnikowi,
Który orał w par bydlęty
I wyorał obraz święty.

Bydlęta obraz ujrzały,
Na kolana poklękały!
A on bije i katuje,
Jeszcze zabić obiecuje.

Obejrzał się w prawą stronę,
Ujrzał obraz i koronę,
I sam klęknął z uczciwością,
I podniósł obraz z radością.

I zaniósł go do swej skrzyni,
Tam go nieszczęście nie minie:
Nad całą jego gospodą
Nawiedził go Bóg chorobą.

Na dziatki i żonę jego
l na niego też samego
Doświadczał go Bóg samego
I też domowników jego.

Miał w swym dworze komornicę
Bogu wierną służebnicę
Która mu pilnie służyła,
I tę skrzynię otworzyła.

Gdy takową otworzyła,
Jasność ją wielka okryła;
Gospodarzu, źle u ciebie,
Masz kościelną rzecz u siebie.

Do kościoła pobieżała,
Zakonnikom powiedziała,
Przyszło bractwo ze świecami
Wzięli obraz z klejnotami.

Postawili go w wielki ołtarz,
Najświętsza Panno bądźże u nas.
Dwa razyś nam uchodziła,
Tutaj być nie zezwoliła.

Dwa razy im uchodziła,
Ten trzeci raz przemówiła:
Zanieście mnie na tę rolę,
Bo ja tam mam dobrą wolę,

Dobra wola, dobra staje
Na tej roli klasztor stanie

Œwiat siê ci¹gle zmienia
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Stanie klasztor murowany,
czterdzieści lat fundowany
czterdzieści lat i piętnaście
i godzinek osiemnaście.

Wieśniak się też dowiadywał
Swemu zdrowiu się radował:
Chwała Tobie, wieczny Panie,
Na mej roli klasztor stanie.

Najświętsza Panno Gidelska,
Tyś jest Pani Archanielska!
Nie opuszczaj nas w potrzebie,
Którzy wołamy do Ciebie.

O Matuchno! gdyś tak wierna,
Bądźże dla nas miłosierna!
Nie opuszczaj z nas każdego,
Proś za nami Syna Swego.

Przed Tobą do nóg padamy,
Ciebie o miłość błagamy.
Obrońże nas w dzień i w nocy
Bądź nam zawsze ku pomocy.

Amen teraz rzeczmy wszyscy,
My i nasi krewni, bliscy.
Byśmy się w niebo dostali
Z Tobą wiecznie królowali.

Naszej drogiej pani Antoninie życzy-
my dobrego zdrowia i jeszcze długich
lat życia, a za modlitwę serdecznie dzię-
kujemy.

Mieczysław Sawicki

Wystêpy cyrkowców
7 lutego 2013 r. do Szkoły Podstawowej Nr 3 zawitał cyrk „Szok”. Artyści

zaprezentowali program zawierający elementy tresury zwierząt, akrobacji, żon-
glerki oraz iluzji.

Ogromne wrażenie na wszystkich zrobił występ z wężem, podczas którego ar-
tystka wyszła do uczniów i pozwoliła go dotykać i głaskać.

Wielkimi brawami był też nagradzany klaun, który co parę minut wywoływał
głośny śmiech na sali. Dzieci nie tylko oglądały świetne popisy cyrkowców, ale
również same brały udział w pokazach – próbowały swoich sił w kręceniu obręcza-
mi hula-hop, jeżdżeniu na rowerku, pomagały wyczarować kolorowe miotełki itp.

Występy artystów cyrkowych bardzo się podobały i dostarczyły wszystkim dużo
radości.

D. Rudzka

Kwiecieñ

Po niebie pędzi chmur konnica
I mruczą dzikie zwierzęta.
Drzew nagie szczyty gnie wichrzyca
I zmiata kurz jak na święta.

Kwietniowa burza niecierpliwa
Spieszy krokami wielkiemi
I w pochód cały świat porywa,
Deszcz bębni marsza na ziemi.

Wszystko doboszem się zachwyca,
Śmieją się zmokłe dziewczęta
Po niebie pędza chmur konnica
I mruczą dzikie zwierzęta.

Leopold Staff
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W związku z ograniczeniami finan-
sowymi, jakim podlegają jednostki sa-
morządu terytorialnego, i brakiem roz-
wiązań organizacyjnych dla oświaty wiej-
skiej, samorządy zamknęły w ciągu
ostatnich dziesięciu lat około 5 tysięcy
szkół. Od 2009 roku alternatywą, a za-
razem nowym rozwiązaniem, dla likwi-
dacji placówek edukacyjnych jest prze-
kazywanie ich przez samorządy organi-
zacjom pozarządowym, zwłaszcza sto-

warzyszeniom rozwoju wsi, rodzicom
lub prywatnym firmom. Dotyczy to wy-
łącznie szkół, w których uczy się do 70
uczniów.

Nowa możliwość przekazywania
szkół zapewnia ciągłość ich finansowa-
nia, a przejęte placówki nadal są publicz-
ne, bezpłatne i dostępne dla wszystkich
uczniów. Już do tej pory można obser-
wować przykłady wspaniałych działań
stowarzyszeń, które dzięki pracy spo-
łecznej i pozyskiwaniu dodatkowych
środków dokonują cudów, remontując i
modernizując szkoły, a nawet je rozbu-
dowując. Są przykładem wielu cennych
inicjatyw obywatelskich, które powstają
i rozwijają się przynosząc wymierne
efekty.

Taki proces przechodzi również jed-
na z naszych bratkowickich placówek –
Szkoła Podstawowa nr 3 (pisaliśmy o
tym w numerze 23 ZB, marzec 2012,
Barbara Buda, Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach).
Szkoła została przekazana stowarzy-
szeniu, które od września 2013 przej-
mie od samorządu terytorialnego rolę
organu prowadzącego szkołę.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
„Nasza Trójka” w Bratkowicach podej-

Kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjació³ Szko³y
„Nasza Trójka” w Bratkowicach – aerobik

muje różne inicjatywy, które nie tylko
wpływają na jakość edukacji, ale są tak-
że świadectwem zaangażowania rodzi-
ców i osób, którym zależy na istnieniu
tej placówki. Do przedsięwzięć takich
należy np. organizowanie dodatkowych
zajęć, zarówno dla dzieci, jak i dla miesz-
kańców naszej wsi. W szkole prowadzo-
na jest m.in. pozalekcyjna nauka języka
angielskiego i niemieckiego oraz zaję-
cia z karate.

Jedną z
p o d j ę t y c h
ostatnio ini-
cjatyw jest ae-
robik. Zajęcia
rozpoczęły się
w połowie lu-
tego br., odby-

wają się dwa razy w
tygodniu i trwają
godzinę. Prowadzi
je Joanna Nowak z
Bzianki, która 5 lat
pracowała w Szko-
le Podstawowej nr
3 jako nauczyciel wychowania fizyczne-
go. Obecnie uczy w Bziance. Dodatko-
wo, jako instruktor rekreacji ruchowej
fitness prowadzi zajęcia z aerobiku oraz
ćwiczenia w wodzie (aquaaerobik) w
Łańcucie.

Grupa, która spotyka się w budynku
Szkoły Podstawowej nr 3, liczy 10-15
pań. Uczestniczki zajęć w rytm muzyki
wykonują intensywne ćwiczenia gimna-
styczne: najpierw ćwiczenia rozgrzewa-
jące typu kardio – poprawiające kondy-
cję i zwiększające metabolizm, następ-
nie 30 minut ćwiczeń wzmacniających
wszystkie partie ciała, a na zakończenie
ćwiczenia rozciągające (stretching) –
rozluźniające mięśnie po wysiłku. Jak
wyjaśnia instruktorka – są to ćwiczenia
ogólnorozwojowe, mające na celu
wzmocnienie mięśni, poprawę kondycji
fizycznej i ukształtowanie prawidłowej
postawy. Panie podchodzą do zajęć z
dużym entuzjazmem i zaangażowaniem.

Uczestnicząc bowiem w zajęciach aero-
biku można nie tylko poprawić ogólną
sprawność fizyczną, ale także miło spę-
dzić czas.

Cel osiągnięty, bo przecież najważ-
niejsze, aby umieć połączyć przyjemne
z pożytecznym!

Stowarzyszenie zaprasza wszystkich
chętnych na zajęcia!

Przekazywanie placówek edukacyj-
nych, zamiast ich likwidowania, to spo-
sób na racjonalizację kosztów, a jedno-
cześnie na aktywizację rodziców i wspól-
not wiejskich. Należy jednak zauważyć i
mocno podkreślić, że owszem działania
władz samorządowych, wynikają zapew-
ne z racjonalizacji kosztów gminy, ale
nie można godzić się, aby o przyszłości
wsi, regionu i kraju decydowały wyłącz-

nie argumenty finansowe i
demograficzne. Równie
ważne, jeśli nie ważniejsze
niż gospodarka budżetowa,
są względy społeczne – zwią-
zek szkoły z miejscem za-
mieszkania ma kluczowe
znaczenie dla wychowania
dzieci w początkowym eta-
pie nauczania.

W 1999 r. powstała Fe-
deracja Inicjatyw Oświato-
wych, będąca związkiem
stowarzyszeń oraz fundacji,
których celem jest wspiera-
nie aktywności obywatel-

skiej i przemian w oświacie. Alina Ko-
zińska-Bałdyga, prezes FIO, podkreśla,
że placówki edukacyjne znajdujące się
w małych wsiach, to miejsce spotkań
mieszkańców i taki swoisty dom kultury.

Obecnie Federacja podejmuje dzia-
łania, aby zatrzymać zamykanie małych
szkół. Jak wyjaśnia Alina Kozińska-Bał-
dyga: FIO tworzy program pozarządo-
wo-samorządowy, realizując wspólnie z
różnymi gminami projekty wspierania
przejmowania szkół przez stowarzyszenia
rodziców.

Małe szkoły otwierają przed dzieć-
mi liczne szanse rozwojowe, a troska o
losy tych placówek mobilizuje zarówno
nauczycieli, jak i rodziców do ich wspie-
rania. Mamy zatem nadzieję, że wkrót-
ce powstanie program, dzięki któremu
będą one funkcjonowały nie tylko jako
placówki edukacyjne, lecz także jako
wielofunkcyjne ośrodki rozwoju wsi.

Agnieszka Wojturska

Panie ćwiczą pod okiem instruktorki...

...a Nikola córka pani Joanny
wszystko bacznie obserwuje.



Uroczystość Wielkiego Czwartku
i Wielkiego Piątku Bratkowice, 28-29.03.2013 r.

Fot. K. Plizga



Wielka Sobota i Uroczystość



Zmartwychwstania Pańskiego
Bratkowice 30-31.03.2013 r.

Fot. K. Plizga



Fotogaleria
Mali artyści z Przedszkola Publicznego im. Jana Pawła II w Bratkowicach i ich prace

Jesienne drzewo - praca wykonana techniką stemplowania - dzieci z gr. VI

Jesienne prace plastyczne - gr. IV

Jeż - technika wyklejanki z materiału przyrodniczego - dzieci z gr. IV

Karmnik dla ptaków - praca przestrzenna - dzieci z gr. V Mikołaj - technika origami płaskie z koła - gr. V

Ptak - technika origami płaskie z koła - gr. IV

Wiewiórka - praca przestrzenna - dziewczynki z grupy IV
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Rola wychowania plastycznego
w przedszkolu

Przedszkole jest placówką, w której wychowanie plastycz-
ne pełni szczególną rolę, wpływa ono bowiem na rozwój po-
czucia estetyki i piękna u dziecka. Ponadto wychowanie pla-
styczne jest niezwykle istotne w rozwoju wyobraźni, a także
stwarza okazję do zdobywania wiedzy o świecie i najbliższym
otoczeniu dziecka.

Wczesna edukacja dziecka uwzględnia rozwój i wspoma-
ganie cech podstawowych, takich jak ciekawość poznawczą
oraz wiarę we własne możliwości. Edukację dzieci najmłod-
szych charakteryzuje również szeroko pojęte stymulowanie
rozwoju w zakresie m. in.: umiejętności twórczych.

Małe dziecko bardzo spontanicznie sięga po przedmioty
znajdujące się w jego zasięgu, ołówki, kredki, mazaki. Począt-
kowe próby rysowania przedstawiają nieokreślone kształty,
by z czasem, wraz z praktyką, dziecko mogło kontrolować
powstałe efekty. Dziecko wiele uwagi poświęca szczegółom,
które mają dla niego wyjątkowe znaczenie, a także utożsamia
się ze swoimi dziełami.

Co daj¹ zajêcia plastyczne dziecku?
Podczas zajęć plastycznych dziecko doznaje silnych prze-

żyć, które nie są skutkiem wyłącznie samego działania, ale
wynikają z możliwości wyrażania własnych myśli i uczuć za
pomocą różnorakich środków plastycznych.

Zajęcia plastyczne w przedszkolu stwarzają dziecku oka-
zję do gromadzenia doświadczeń zarówno poznawczych jak i
twórczych dzięki różnym technikom plastycznym, stosowa-
nym podczas pracy. Dzięki zajęciom plastycznym dzieci gro-
madzą doświadczenia plastyczno – konstrukcyjne, rozwijają
wrażliwość estetyczną oraz wdrażają się do utrzymania ładu i
porządku podczas pracy.

Stosowane podczas zajęć techniki plastyczne wpływają na
rozwój sprawności manualnej u dziecka, co w przyszłości po-
maga w nauce pisania.

Zadania nauczyciela
Nauczyciel ma za zadanie na bieżąco informować rodzi-

ców o postępach ich dziecka, problemach czy szczególnych
zdolnościach, które warto rozwijać. Od nauczyciela prowa-
dzącego zajęcia plastyczne w przedszkolu oczekuje się, że
będzie aktywizował dziecko tak, aby doskonaliło ono swoje
umiejętności w toku proponowanych zabaw i innych działań.

W zależności od działalności plastycznej i wykorzystywa-
nych w niej technikach, metodach, nauczyciele mają możli-
wość wpływania na rozwój, ćwiczenie różnych sprawności i
umiejętności dziecka.

Program Wychowania Plastycznego
w Przedszkolu

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu jest
realizowany program wychowania plastycznego. Zawarte w
nim treści są zgodne z obszarami Podstawy Programowej
Wychowania Przedszkolnego. Zajęcia plastyczne, realizowa-
ne w oparciu o program są przeznaczone dla grup starszych –
dzieci 5-letnich i 6-letnich.

PRZY KOLOROWEJ WKŁADCE ŚRODKOWEJ NR 4

Cele ogólne programu:
1. Stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych tech-

nik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi mate-
riałami;

2. Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiada-
nia się za pomocą różnych technik plastycznych oraz uwraż-
liwienie na otaczające kolory i kształty.

3. Kształtowanie zainteresowania wytworami artystycz-
nymi, dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (re-
produkcje obrazów), fotografią.

4. Odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i
zdolności oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w
zespole.

Rozmaite techniki plastyczne kształtują wszechstronny
rozwój dziecka, wpływają na odblokowanie emocji poprzez
stworzenie atmosfery bezpieczeństwa. Zajęcia tego rodzaju
korzystnie oddziałują na rozwój osobowości, są źródłem ra-
dości z tworzenia, a także rozwijają poczucie wiary we własne
możliwości twórcze.

Karolina Ząbczyk

Bałwanki – praca przestrzenna.

Jeż z masy solnej – grupa IV.
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Zima to okres uśpienia w przyrodzie,
natomiast w bibliotecznej działalności
bardzo aktywny. Czytelnicy korzystając
z długich wieczorów bardzo chętnie spę-
dzają ten czas z książką. Dodatkową
ofertą naszej biblioteki w okresie zimo-
wym są zajęcia promujące aktywne spę-
dzanie czasu skierowane szczególnie do
dzieci i młodzieży.

W pierwszym tygodniu ferii w dniu
14 lutego 2013 roku gościła w naszej
bibliotece Pani Ewa Nowak, wybitna
pisarka, publicystka, autorka felieto-
nów, opowiadań oraz powieści dla dzie-
ci i młodzieży. Pani Ewa współpracuje

z pismami „Cogito”, „Victor Gimnazja-
lista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”,
„Sens”. Jej dorobek pisarski to trzydzie-
ści powieści dla dzieci i młodzieży.

Autorka poprowadziła warsztaty li-
terackie pt. „ABC pracy pisarskiej”.

Zagadnieniami warsztatów było:
1) Co lubisz czytać, czyli od czego za-
cząć?
2) Jak to zrobić, czyli przepis na po-
wieść.
3) Co jest ważne, czyli dobre nawyki
każdego twórcy.
4) Zamiast happy endu, czyli jak koń-
czyć wątki.

W warsztatach udział wzięła mło-
dzież, która bardzo aktywnie uczestni-
czyła w spotkaniu i z pewnością pozo-
stanie ono w ich pamięci na bardzo dłu-
go. Warsztaty literackie były okazją do
pogłębienia i rozwinięcia umiejętności
pisarskich, z czego uczestnicy chętnie
skorzystali.

Przerwy podczas warsztatów były
również wspaniałą okazją do zdobywa-
nia wiedzy o sztuce pisarskiej. Młodzież
wyraziła zadowolenie z możliwości po-
znania autorki.

Warsztaty literackie odbyły się w ra-
mach realizowanego przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną projektu „Warsztaty
literackie w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Świlczy z/s w Trzcianie oraz
filiach” w ramach działania 413 wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania po-
mocy w ramach działań osi 3, ale przy-
czyniają się do osiągnięcia tej osi. Sfi-
nansowane zostały ze środków Urzędu
Gminy w Świlczy oraz Podkarpackiego
Urzędu Marszałkowskiego.

Natomiast drugi tydzień ferii to czas
aktywnego wypoczynku dla dzieci w ra-
mach cyklicznych już zajęć „Ferie w bi-
bliotece”.

Pomimo mroźnej pogody nie brakło
chętnych do uczestniczenia w zorgani-
zowanych przez bibliotekę zajęciach.
Różnorodna tematyka wyzwoliła w
uczestnikach niezwykły temperament,
pomysłowość, dobry humor, kreatyw-
ność i inteligencję.

Uczestnicy mogli wykazać się także
sprawnością manualną w czasie zajęć
plastyczno-technicznych: prace z masy
solnej, malowanie węglem czy wielka-
nocne pisanki, to tylko niektóre propo-
zycje, w których brali udział młodzi czy-
telnicy naszej biblioteki.

Zima powoli odchodzi, a w biblio-
tece wciąż planowane są nowe działa-
nia i projekty do udziału, w których
zachęcamy nie tylko naszych czytel-
ników ale i wszystkich mieszkańców
Bratkowic. Informacje o nich są
umieszczane na stronie www.swil-
cza.com.pl oraz na tablicy informacyj-
nej biblioteki.

Lidia Bułatek

Co nowego w Bibliotece Publicznej

w Bratkowicach?
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Larsson Steig „Millennium”

Bestsellerowe powieści kryminalne, wywodzące się
z najlepszej szwedzkiej tradycji fikcji i literatury kry-
minalnej: świetnie napisane, z trzymającą w napięciu
fabułą i fascynującymi postaciami. Wyjątkowe zjawi-
sko na światowym rynku literackim!

Te książki można czytać na wielu płaszczyznach:
jak kryminały pełne mrocznych i nierzadko politycz-
nych tajemnic, jak doskonałe, wielowątkowe powieści
współczesne, pełne prawdziwych zdarzeń i osób, i w
końcu jak thrillery psychologiczne. Wciągające i jedy-
ne w swoim rodzaju!

W skład pakietu wchodzą 3 tomy trylogii: 1. Mężczyźni, którzy nienawidzą
kobiet, 2. Dziewczyna, która igrała z ogniem, 3. Zamek z piasku, który runął.

Evans Richard Paul „Papierowe marzenia”

Papierowe marzenia to nowa powieść Richarda Paula
Evansa uznana przez czytelników za jedną z najlepszych i
najbardziej poruszających w jego dorobku. Tym razem au-
tor bestsellerowych Stokrotek w śniegu i Kolorów tamtego
lata opowiada historię o miłości i przebaczeniu, na które
nigdy nie jest za późno.

Mówi się, że czasami najlepszą rzeczą, jaka nas spotyka
w życiu, jest dar drugiej szansy, abyśmy nareszcie zrobili to,
co powinniśmy byli zrobić za pierwszym razem. Luke miał
bardzo wiele: kochającego ojca, wspaniały dom, duże pie-
niądze, zaplanowaną przyszłość. Gdyby ktoś mu kiedyś po-
wiedział, że wyrzeknie się tego wszystkiego, nie uwierzyłby. A jednak tak się stało.
Podjął złe decyzje, poznał nieodpowiednich ludzi. Nie rozumiał, czym naprawdę
jest miłość. Stare przysłowie głosi, że gdyby nie ciemność, nigdy nie poznalibyśmy
światła. Luke na własnej skórze przekonał się o prawdziwości tych słów. Czy kręte
i niebezpieczne ścieżki jego życiowych wyborów zaprowadzą go w końcu do domu?

Sekielski Tomasz „Sejf”

Elektryzujący debiut! Złoto Saddama i kulisy polskiej
polityki! Ze stawu w wiosce na Podlasiu policja wyławia
zwłoki bez twarzy. Wygląda to na porachunki mafijne, szyb-
ko się jednak okazuje, że sprawa jest poważniejsza. To do-
piero początek serii morderstw i dziwnych wydarzeń sięga-
jących szczytów władzy. Toczy się gra, w której każdy ma
coś do ukrycia i nic nie jest takie, jakie się wydaje. Gra o
bezpieczeństwo państwa. Czy dziennikarz z problemami i
policjant przed emeryturą, którzy wszczynają własne śledz-
two, mają w niej jakieś szanse? Tomasz Sekielski (1974) to
reporter, dziennikarz śledczy, dokumentalista, sprawozdaw-
ca parlamentarny. Współtworzył wiele popularnych pro-
gramów telewizyjnych nadawanych w TVN i TVN24, m.in.
Fakty, Prześwietlenie, Teraz My, Czarno na Białym. Laureat najważniejszych na-
gród dziennikarskich i telewizyjnych. Powieścią Sejf debiutuje jako autor książek
sensacyjnych.

Oprac. Lidia Bułatek

Przedwioœnie

Przemija szarość wielkopostna,
Budzi się ziemia letargiczna.
Połowa marca. Idzie wiosna,
Nie tylko już astronomiczna.

Po gorzkich żalach wnet się ocknie
Świat długo chmur okryty kwefem.
Lśnią szyby czyste wielkanocnie
I w słońcu pachnie już Józefem:

Józefem, lilia i bocianem,
Który coroczną wróci drogą
I na swem kole odzyskanem
Stanie chorągwią laskonogą.

Leopold Staff

Brzózka kwietniowa

To nie liście i nie listki,
Nie listeczki jeszcze nawet –
To obłoczek przeźroczysty,
Pozłociście zielonawy.

Jeśli jest gdzieś leśne niebo,
On z leśnego nieba spłynął,
Śród ogrodu zdziwionego
Tuż nad ziemią się zatrzymał.

Ale żeby mógł zzielenieć,
Z brzozą się prawdziwą zmierzyć,
Ściemnieć, smugę traw ocienić –
– Nie, nie mogę w to uwierzyć.

Julian Tuwim

Pierwiosnek

Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty:

Witaj, witaj, kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka.

Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?
Lecz on, widać, milczeć wolał.

O czym myślał – któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho: – Jak tu ładnie...

Władysław Broniewski

Warto przeczytaæ
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Dawno temu w Bratkowicach

(wspomnienia)

Pierwsza Œwi¹tynia
w moim dzieciñstwie

Świątynia w Bratkowicach była
budowana w latach 1932-1934, któ-
rej poświęcenia dokonał Ordynariusz
przemyski ks. Bp. Franciszek Barda.
Erygowana została w Bratkowicach
parafia p.w.św. Jana Chrzciciela. Z

wiarygodnych opowiadań mieszkań-
ców z Bratkowic słyszałem, że pewna
ich część (Dąbry) cięła na krótko sło-
mę, mieszała ją z gliną i nadając
kształt cegieł, suszyła w słońcu, by
później na swych spracowanych ra-
mionach zanosić na plac budowy. W
świątyni tej zostałem ochrzczony w
dniu 1 stycznia 1935 roku. Moimi
rodzicami chrzestnymi byli: Brat
mojego Ojca – Leon Rzepka, który
zginął 26 lipca 1944 roku w potyczce
z Niemcami i spoczywa w bratniej
mogile na miejscowym cmentarzu;
Monika Nowak – żona Bronisława z
Sitkówki.

Po wybudowaniu świątyni firma
Felczyńskich z Przemyśla wykonała
trzy dzwony, które zostały zawieszo-
ne w dzwonnicy, stojącej po dzisiejszy
dzień. Mieszkańcy parafii bratkowic-
kiej krótko cieszyli się pięknymi dzwo-

nami. Okupant niemiecki zabrał dzwo-
ny na przetopienie na lufy armatnie;
pozostała osierocona, smutna dzwon-
nica. Proboszcz, ks. Bąk odszedł z pa-
rafii bratkowickiej, a na jego miejsce
przybył w 1938 roku ks. Michał Ster-
nal. On to był świadkiem w smutnych
okolicznościach zdejmowania dzwo-
nów przez okupanta niemieckiego. Po
uzyskaniu gruntu, założono cmentarz

parafialny i wybudowano kostnicę. Z
opowiadań pamiętam że pierwszą
zmarłą pochowaną na bratkowickim
cmentarzu jest Matka śp. Bronisława
Ciocha – byłego grabarza. W niedzie-
lę 11 czerwca 1944 roku przyjąłem I
Komunię św. i od tej chwili mogłem
być ministrantem. Wraz z moimi ser-
decznymi kolegami: Stanisławem Ro-
galą s. Jana (późniejszym księdzem),
Eugeniuszem Lisem s. Stanisława, Sta-
nisławem Lisem s. Jana (Wawrzkowy)
i Tadeuszem Juchą s. Jana (wszyscy z
Sitkówki) – służyłem do Mszy świę-
tych.

Dwa lata po zakończeniu działań
wojennych, w roku 1947 wykonane zo-
stały przez spółkę rzemieślniczą Haj-
duk-Miąsik z Rzeszowa, trzy dzwony
o imionach: Jan, Józef i Stanisław. Za-
wieszone zostały w czekającej osiero-
conej dzwonnicy. Parafianinem brat-

kowickim byłem do m-ca września
1954 roku, kiedy to Rodzice moi wy-
budowali dom w Staromieściu – Rze-
szowie. Wówczas moją parafią była
Świątynia p. w. św. Józefa. Obecnie
moją parafią jest Świątynia p.w. Matki
Bożej Królowej Polski, przy ulicy Re-
formackiej w Rzeszowie.

Ochotnicza Stra¿
Po¿arna

w Bratkowicach

Straż Pożarna jak sama nazwa wska-
zuje, to zespół ludzi wyszkolonych i
wyposażonych w odpowiedni sprzęt
gaśniczy, mający za zadanie gaszenie
pożarów, zabezpieczenia mienia lud-
ności, a także przeprowadzenie akcji
ratunkowych w przypadku klęsk
żywiołowych i katastrof.

Wybuch II wojny światowej, agre-
sja Niemiec hitlerowskich z zachodu i
Rosji sowieckiej ze wschodu, pozba-
wiła nasz Kraj niepodległości – nastą-
pił IV rozbiór Polski. Okupant nie-
miecki tolerował straże pożarne, jed-
nak znajdowały się one pod specjal-
nym nadzorem Gestapo. Strażacy mie-

li zezwolenie na jawne zgromadzenia
się, co sprzyjało w ukrywaniu się dzia-
łaczy, partyzantów i jednostek konspi-
racyjnych o szerszym działaniu; stra-
żacy posiadali legitymacje służbowe,
które upoważniały do swobodnego
poruszania się w godzinach policyj-
nych.

Stanisław Lis – założyciel OSP.

Pierwsze dzwony.
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Przysz³a wiosna

Przyszła wiosna na podwórko,
Zagląda do sieni:
– Dalej, grabie i łopaty,
Do roboty w ziemi!
Jak się mamy, pani miotło,
Czeka cię robota,
Nie chcę ja mieć na podwórku
Odrobiny błota!
Przyszła wiosna do ogródka,
Patrzy pod opłotki;
– Ruszajcie no z ziemi prędzej,
Mlecze i stokrotki.
Będą teraz ciepłe noce,
Jak i ciepłe dzionki,
Okrywajcie się kwiatami,
Grusze i jabłonki!
Chodzi wiosna po podwórku
I porządki czyni.
Będzie pięknie, bo z tej wiosny
Dobra gospodyni

Hanna Ożogowska

Wiosna idzie!

Przyleciały skowroneczki
z radosną nowiną,
zaśpiewały, zawołały
ponad oziminą:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
śniegi w polu giną!

Przyleciały bocianiska
w bielutkich kapotach,
klekotały, ogłaszały
na wysokich płotach:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
po łąkowych błotach!

Przyleciały jaskółeczki
kołem kołujące,
figlowały, świergotały
radośnie krzyczące:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
prowadzi ją słońce.

Ewa Szelburg-Zarembina

Po tzw. wyzwoleniu nastąpiła oży-
wiona działalność straży pożarnych.
Jako chłopiec dziesięcioletni zapa-
miętałem Ochotniczą Straż Pożarną z
Bratkowic jadącą bardzo szybko do
pożarów, w hełmach, z sikawką na
wozie i innym sprzętem gaśniczym. Z
moich dziecięcych lat zapamiętałem
twarze już nieżyjących strażaków: Śp.
Jana Regułę, Stanisława Rogalę, Lu-
dwika Juchę, Jana Surowca, Jana Lisa
i Mieczysława Zająca. Doskonale pa-
miętam świetlaną postać – założycie-
la OSP śp. Stanisława Lisa – znanego

pod szanowną nazwą Starego Wójta.
Był sąsiadem moich Rodziców w Sit-
kówce. W Święta Wielkanocne każ-
dego roku Strażacy OSP w Bratkowi-
cach w dwuszeregu wchodzili do ko-
ścioła. Na przodzie był niesiony
Sztandar OSP przez chorążego Sta-
nisława Rogalę. Strażacy ustawili się
wzdłuż ławek, a w momencie unosze-
nia w górę konsekrowanej Hostii
przez Kapłana, jeden ze strażaków
pociągał za sznurek sygnaturki i na
jej dźwięk, na zewnątrz Kościoła do-
chodziło do wybuchu z małych moź-
dzierzy, obsługiwanych przez Straża-
ków. Tak samo było przy unoszeniu
w górę Kielicha z konsekrowanym wi-
nem – Krwią Naszego Zbawiciela.
Mój Boże! Jaka to była radość wśród
Wiernych, będących wewnątrz Ko-
ścioła – że nasz Pan prawdziwie
Zmartwychwstał – dnia trzeciego.

Na przełomie lat czterdziestych i
pięćdziesiątych ub. wieku, OSP w Brat-
kowicach organizowała festyny i zaba-
wy taneczne, z których dochód prze-
znaczony był na zakup sprzętu. Pamię-
tam jak w lipcu 1946 roku, podczas
festynu przy byłym budynku Szkoły
Powszechnej Nr 1 (tak się wówczas na-
zywała), trzech bandytów (jeden z nich
nazywany Krzywa Rączka) obrabowa-
ło śp. Jana Regułę, prowadzącego bu-
fet z napojami i zakąskami. Postawio-
no Go twarzą do ściany budynku szkol-
nego, a Krzywa Rączka zabrała Mu

wszystkie pieniądze, te z utargu i Jego
własne, które przy sobie posiadał. W
latach pięćdziesiątych ub. wieku, OSP
w Bratkowicach doskonaliła się w wy-
szkoleniu bojowo-pożarniczym,
otrzymywała nowy sprzęt gaśniczy i
była coraz ładniej umundurowana;
była i chyba jest nadal „oczkiem w gło-
wie” mieszkańców Bratkowic.

W obecnych czasach kiedy jestem
w Bratkowicach na różnych uroczysto-
ściach państwowych czy patriotyczno-
religijnych, to zawsze się cieszę, że moi
Rodacy-Strażacy doskonale się pre-
zentują. Mam wśród nich wielu przy-
jaciół: p. p. M. Leja, T. Bednarz, P. Ju-
cha, B. Wójcik i K. Plizga. Serdecznie
Was pozdrawiam na łamach kwartal-
nika „Ziemia Bratkowicka”. Sto lat
życia życzę moim Rodakom – Straża-
kom z Bratkowic!!!

Zdzisław Rzepka

Sztandar z 1934 roku zakupiony za obligacje pożyczki narodowej. Od lewej: Jan Surowiec, Jan
Reguła, Stanisław Rogala i Ludwik Jucha.
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Każdy z nas widział taki obrazek:
pies węszy, szuka, biega coraz bardziej
nerwowo. Zgubił się, ktoś go zgubił, ktoś
go wyrzucił. Sporo ich, zwłaszcza przed
wakacjami, zwłaszcza po świętach. A
potem znika. Nie żyje, a może właśnie –
żyje.

Dominika wspomina psa swojej bab-
ci, który był znajdą, ale żył i długie lata
odwdzięczał się wierną miłością i służbą
ludziom, którzy go przygarnęli. Dobrze
że są tacy ludzie. Wielu z nas zna taki
przypadek, i dom, gdzie porzucony kot
lub pies znalazł schronienie i azyl.

Dla mniej szczęśliwych pozostaje
schronisko. Tam zwierzęta mają bez-
pieczne schronienie, opiekę weteryna-
rza i miskę jedzenia. Właśnie po to, by
im nie zabrakło ciepła i jedzenia w mi-
sce, uczniowie Szkoły Podstawowej nr

Szanowna Redakcjo!

Jesteśmy uczniami klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach. Lubimy zwierzaki i chcemy by dobrze im się
działo. Wysyłamy poniższy tekst do Was z nadzieją, że znajdziecie dla niego miejsce na łamach pisma. Z poważaniem autorzy.

2 w Bratkowicach zorganizowali zbiór-
kę karmy i innych rzeczy, które mogą
przydać się w schronisku dla bezdom-
nych zwierząt. Nasze dary zawieźliśmy
do schroniska „Kundelek” w Rzeszowie.

Nie zapominamy też o dzikich zwie-
rzętach, których naturalne obszary by-
towania kurczą się, ponieważ przybywa
dróg i domów. Dla nich to zebraliśmy
wiele kilogramów żołędzi i kasztanów,
które zostały przekazane na ręce pana
leśniczego i zawiezione do lasu, by do-
karmić żyjące tam sarny, dziki i jelenie.
Trzeba im pomóc przetrwać póki zima
zła.

Aleksandra Maksymiak, Martyna
Pięta, Weronika Zapartek, Dominika

Dynda, Tomasz Dąbek, Patrycja
Łopatka, Daria Bieniek, Natalia

Skwirut pod opieką Iwony Spychały

Zima gnêbi, zima ziêbi
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Zajêcia dodatkowe
w SP 3

Od listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 odbywają się dwa razy w
tygodniu zajęcia karate. Zostały one zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Szkoły „Nasza Trójka”. Treningi prowadzi utytułowany i wielokrotnie nagra-
dzany instruktor karate i kickboxingu pan Patrycjusz Mostek – absolwent SP 3 w

Bratkowicach. Na zajęcia uczęszcza kilkunastu uczniów. Niektórzy z nich zaliczyli
już swoje pierwsze egzaminy na stopnie uczniowskie. Kilku z nich wzięło udział w
inauguracji ferii zimowych organizowanych przez Klub w Dojo w Rzeszowie. Były
to zajęcia sportowe, gry i zabawy połączone z noclegiem w Dojo. Uczestnicy mieli
okazję zapoznać się z tańcem nowoczesnym, samoobroną, treningiem gibkościo-
wym (stretchingiem), kickboxingiem. Przeszli również kurs pierwszej pomocy,
który przeprowadził ratownik medyczny.

Oprócz zajęć karate uczniowie SP 3 mają także możliwość uczęszczania na
inne zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, język niemiecki, kółko matema-
tyczne, kółko polonistyczne, kółko plastyczne, kółko informatyczne i kółko ta-
neczne.

J.G.

To by³o tak

To było tak: w ciemności nocy

Z gałązki wylazł żywy pączek.

Rozklejał się, ptakami kwiląc;

O świcie - westchnął. To był początek.

Godzinę blisko się dokwiecał,

Leniwie drzemiąc w ciepłej wiośnie.

Ciągnęły go z lepkiego gniazdka

Kwieciste ptaki coraz głośniej.

Godzinę blisko się upierzał,

Barw upatrując po ogrodzie.

Wyciągał go z zawięzi miękkiej

Skrzydlaty wietrzyk coraz słodziej.

O, patrz, jak biją się o ciebie,

Złączone w jeden zgiełk pstrokaty:

Ptaki świergotem coraz tkliwszym,

Coraz żarliwszą wonią kwiaty!

Bezimiennego cię rozdwaja

W dwa cudy jedna twórcza siła,

I drży pod tobą niespokojna

Gałązka, która się powiła.

Wiec kto? wiec jak? Zawiało chłodem.

Czy ptak? czy kwiat? I gwar zamiera,

I rozpaczliwy strach istnienia,

W struchlałym sercu świata wzbiera.

Wtedy zerwałem go z gałęzi

Jak pierworodny owoc z drzewa:

I bardzo słodką wonią dyszy,

I bardzo smutne wiersze śpiewa.

Julian Tuwim
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blioteki, rodziny i całą okolicę.
... i sami dajemy dobry przykład!

Manifest m³odych

Odważnie wybieramy...
1. Zdrowe i świeże produkty zamiast
śmieciowego jedzenia
2. Prawdziwe smaki zamiast soli, cukru,
tłuszczu
3. Warzywa i owoce zamiast słodyczy
4. Kilka mniejszych posiłków zamiast
wielkiego obżarstwa
5. Woda zamiast farbowanych bąbelków
6. Duże zdrowe śniadanie zamiast cięż-
kiej kolacji
7. Czytanie etykiet zamiast ulegania re-
klamom
8. Codziennie porządna dawka ruchu
zamiast siedzenia przed ekranem
9. Sport i wspólna zabawa na WF za-
miast „olewania”
10. Czyste powietrze zamiast dymu pa-
pierosów
11. Jak najczęściej rower i nogi zamiast
samochodu i autobusu
... bo lubimy siebie i dbamy o siebie!

W codziennej pracy dydaktyczno-
wychowawczej z naszymi wychowanka-
mi staramy się zwracać uwagę na wszyst-
kie aspekty powyższego manifestu.

Lucyna Krzanicka

M³odzi odwagi
Od stycznia br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bratkowicach (klasa II i III) zostali włączeni

do społecznej akcji „Młodzi odwagi”. Kampania ta organizowana jest przez „Gazetę Wyborczą” i
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja trwać będzie przez cały rok szkolny 2012/2013. Ma ona za
zadanie promować zdrowe odżywianie i aktywność ruchową wśród dzieci.

Jednym z zadań szkoły było podpi-
sanie poniższego manifestu i wdrażanie
go (poprzez określone działania dydak-
tyczno-wychowawcze) w życie.

Manifest szko³y

Wiemy, że sposób odżywiania, ak-
tywność fizyczna i tryb życia wpływają
na zdrowie oraz samopoczucie nas
wszystkich, dają nam energię do nauki i
pracy. Chcemy zapewnić naszym pod-
opiecznym jak najlepszy start w przy-

szłość, wspierać w pokonywaniu trud-
ności, wybieraniu tego co zdrowe i war-
tościowe, co daje radość i siłę. Jako szko-
ła czujemy się za to odpowiedzialni.

Odważnie zmieniamy się na dobre!
1. Dbamy o to, szkolne posiłki był

naprawdę zdrowe
2. Wyrzucamy ze sklepików śmie-

ciowe jedzenie i picie, zastępujemy je
pełnowartościowymi przekąskami i na-
pojami.

3. Uczymy mądrze robić zakupy i
zdrowo gotować.

4. Dbamy o to, by szkolny WF dawał
prawdziwą dawkę ruchu, sportu i rado-
ści.

5. Umożliwiamy naszym podopiecz-
nym aktywne spędzanie czasu podczas
przerw.

6. Organizujemy szkolne pikniki,
zawody, wycieczki.

7. Prowadzimy kampanię na rzecz
zdrowego jedzenia i ruchu.

8. Zachęcamy do używania rowerów,
zapewniamy bezpieczny parking.

9. Rozmawiamy z rodzicami, jak
wspierać dzieci w wyborze zdrowego
trybu życia.

10. Włączamy do akcji świetlice, bi-
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Kocham tę wioskę, w której się urodziłam, dziecięce i
młodzieńcze lata w niej spędziłam. Tu się wychowywałam
i tu sędziwego wieku doczekałam. Dziś, gdy mi się wszyst-
ko z tamtych lat przypomina, jakby jakaś tęsknota za tam-
tym światem nakazuje mi podzielić się wspomnieniami.

Nasza wioska Bratkowice to są piękne okolice. To prze-
cież mała cząstka naszej ojczyzny – Polski. Ten dzisiejszy
świat i tamten, który noszę w swej pamięci, to jakby dwa
różne światy. I choć teraz niby dobrze, bo są piękne domy,
asfaltowe drogi, każdy ma
swojego grosza, jeden więcej,
drugi mniej, to przecież jakoś
smutno na tym świecie.

Pamiętam te stare domy
pod strzechą, a w nich liczne
rodziny, wyboiste drogi, ciągły
brak pieniędzy, bo ludzie
utrzymywali się tylko z pracy
na gospodarstwie. Było często
biednie, głodno i chłodno, jak
mówi przysłowie, a jednak nie
było tylu smutnych ludzi wo-
koło. Świat był weselszy. Na-
wet zimy choć były ciężkie, nie
smuciły ludzi. Jak przypomi-
nam sobie jeszcze te przedwo-
jenne zimy i te podczas oku-
pacji, to myślę sobie, że dziś
niektórzy by ich chyba nie
przeżyli. Wielkie mrozy, zaspy
ze śniegu równe wysokości
płotów i żadnych sprzętów do
odśnieżania. Wszystko trzeba
było robić własnymi rękami.
W czasie wojny droga od lasu
do Trzciany musiała być od-
śnieżana, ponieważ chłopi wy-
wozili drzewo z lasu do Trzcia-
ny, tak zwane „legówki”. Każ-
dy, kto miał konia miał przy-
dział i musiał wywieźć okre-
śloną ilość kubików, bo w prze-
ciwnym razie groziła wielka kara.

Ile tych zim już za mną... 83! A i obecna właśnie prze-
chodzi do historii. Przyjdzie znowu wiosna, na którą wszy-
scy czekamy. Budzi się znów życie, a przyroda jakby ze snu
wstaje. I tu znów przypomina mi się tamten dawny świat, w
którym wiosna przyciągała kolorami i zapachem.

Opodal naszego domu, na Zastawiu II płynie rzeka.
Dawnie była płytka, czysta, wąska. Bawiąc się, przeskaki-
waliśmy przez nią, kąpaliśmy się w niej, łowiliśmy ryby i
raki. Tuż przy rzece, na łąkach było żółto od kaczeńców,
biało od maślanki, różowo od „bocianich stopek”, fioleto-
wo od „kukułek” i niebiesko od niezapominajek. Pachnia-
ło wiosną... Dawniej bydło trawę wyjadało, a dziś to już nie
trawa na łąkach rośnie tylko jakieś chaszcze i dzikie krze-
wy. Dzisiaj dzieci krowy to tylko z obrazka albo z telewizji

znają. Pasąc krowy tak śpiewaliśmy m.in.:
„Już kwitną na łące kwiatki woniejące, już słychać jak w

lesie glos się ptaszków niesie”...
Dawniej ludzie bardziej ziemię szanowali, bo wierzyli,

że Pan Bóg ten świat stworzył i tak pięknie wszystko w nim
ułożył. Wiedzieliśmy, że mamy to szanować i za wszystko
Panu Bogu dziękować. Gdy na wiosnę rolnicy w pole wyje-
chali, to nad ich głowami skowronki śpiewały. Pamiętam
jak tato koniem w polu orał i podnosząc głowę, patrzył jak

skowronek śpiewa trzepocząc
skrzydełkami. Chciało się wte-
dy zanucić:

Wśród podrosłych zbóż,
w kłos idących już
Małe ptaszę gniazdko ściele
ponad miedzą tuż
Boży śpiewak to leci
z piosnką swą
Pod niebiosa do stóp Pana
by uwielbiać Go”...

Dziś ziemia leży odłogiem,
nie ma też skowronka, bo nie
ma komu śpiewać. Jest bardzo
smutno. Wszystko się zmieni-
ło. Starsi ludzi powymierali.
Przyszło nowe pokolenie, któ-
re nie zdaje sobie sprawy z
tego, jak ludzie na wsi ciężko
pracowali. Ale to była prawdzi-
wa polska wieś.

Utkwił mi jeszcze w pamię-
ci taki jeden obrazek z tamtych
lat, kiedy „Anioł Pański” na
kolanach, pośrodku naszego
lasu, głośno żeśmy odmawiali.
W lesie był porządek, nic się
w nim nie marnowało. Po zi-
mowej ścince i wywózce, zaraz
skoro świt na wiosnę młody las
sadzono. Wszystko ręcznie

oczywiście, żadnych maszyn wtedy jeszcze nie było. Do
kopaliny, bo tak ta praca przy sadzeniu młodego lasu się
nazywała, chodziły też młode dziewczyny. Każdy chciał
dorobić grosza i drzewa. Grupą dziewczyn, wśród których
i ja byłam „dowodziła” wtedy niejaka Zofia Ząbczyk. Jako
jedyna miała zegarek, co w tamtych czasach było czymś
wyjątkowym. Punktualnie, o godzinie 12-tej w południe
przerywaliśmy pracę i wszyscy na kolanach odmawialiśmy
modlitwę „Anioł Pański”. Jaka wtedy była w ludziach sil-
na wiara..., a dziś?

Niech tych kilka tęsknych wspomnień do lat minionych
starszym przypomni ich młode lata, a młodym dostarczy
wiedzy o czasach, które minęły bezpowrotnie.

Weronika Gniewek

Na drogach wspomnieñ

Weronika Gniewek
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Kolejny pi¹tek pada
30 marca – Wielki Piątek. Znowu intensywne opady śnie-

gu i utrudnienia dla kierowców. Czy zima zgubiła rachubę?

Takiej zimy w marcu
dawno nie widzieliśmy.
Zasypane drogi, ulice,
chodniki, opóźnione auto-
busy, kilkunastokilometro-
we korki, to efekt dwudnio-
wych opadów śniegu jakie
wystąpiły 14 i 15 marca br.
na Podkarpaciu. Zapewne
wielu z nas miało poważne
problemy, by dotrzeć do
Rzeszowa lub z niego się
wydostać. Wystarczyło tak
niewiele i paraliż komuni-
kacyjny gotowy. Cóż, zima
nie odpuszcza. Górale po-
wiadają, że prawdziwa wio-
sna dopiero po 20 kwietnia.

Wiosenne odśnieżanie pojazdów.

W tym dniu powrót ze szkoły nie należał do łatwych.

Zasypany chodnik w kierunku
cmentarza.

Niedziela, 17 marca br. jeden z ostatnich kuligów tej zimy.

Kazimierz Wilk i Tadeusz Bednarz odśnieżają chodniki w centrum
Bratkowic.

Œnie¿ny
królik

W związku z tym, że tej wio-
sny nie brakuje śniegu, to niektó-
rzy z mieszkańców Bratkowic
postanowili ulepić w Wielką So-
botę wielkanocnego królika –
bałwanka.

Taki królik to baaaaardzo
rzadki widok.

Zima nie odpuszcza
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Nowe obiekty budowlane
Wyrosły szybko jak grzyby po deszczu i nie sposób ich

nie zauważyć. Pierwszy z nich (fot. 1) wzniesiono przy
cmentarzu parafialnym, naprzeciwko placu targowego.
Drugi (fot. 2) został wybudowany na pograniczu Piasków
i Sitkówki, tuż przy drodze na Zastawie. Co w nich bę-
dzie? Zapewne dowiemy się wkrótce. Wiemy natomiast,
że na działce prywatnej obok Domu Strażaka w Bratko-
wicach powstanie wkrótce Centrum Handlowo-Usługo-
we (fot. 3).

Pomimo kryzysu widać, że Bratkowice dalej się rozwi-
jają.

A mo¿e parking?
Pomiędzy kwiaciarnią „Bratek”, a posesją pana Włady-

sława Trzeciaka znajduje się ok. 250 m2 niewykorzystanego
terenu. Obecnie teren porośnięty jest trawą. Pomysłów na
zagospodarowanie może być wiele. Jeden z nich to utwardze-
nie terenu i powstanie dodatkowych miejsc parkingowych, co
spowodowałoby, że pacjenci przychodni rodzinnej nie par-
kowaliby wzdłuż chodnika.

Czas na remonty dróg!
Wiele odcin-

ków naszych lokal-
nych dróg jest w fa-
talnym stanie.
Dziury, wyboje,
pęknięcia to nieod-
łączny ich składo-
wy element. Utrud-
niają one życie
wielu kierowcom,
którzy zmuszeni są
zachować szcze-
gólną uwagę pod-
czas jazdy tak, by
nie uszkodzić swo-
jego pojazdu. Na
niebezpieczeństwo
narażeni są także i
piesi.  Najgorzej
jest na Czekaju od
sklepu pani Marii
Pokrywy do lasu w
Czarnej Sędzi-
szowskiej, od ko-
ścioła w kierunku
stadionu oraz od kościoła do autostrady. Ostatnio mogli-
śmy zaobserwować łatanie dziur na powiatówce w Mrowli
i Rudnej Wielkiej. Pytamy więc co z dziurawymi drogami
w Bratkowicach?
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Puste bocianie gniazda
Długa zima, mroźna i śnieżna wiosna powstrzymały ma-

sowy przylot bocianów. Co prawda kilka z nich pojawiło się
również w Bratkowicach, ale ze względu na nieprzyjazne wa-
runki i brak pokarmu zawróciły z powrotem. W ubiegłych
latach pierwsze bociany można było zobaczyć już na Józefa
czyli 19 marca, a w kwietniu słychać było już radosne kleko-
tanie. Czy powrócą?

Bocianie gniazdo na Piaskach na razie bez lokatora.

Wielkanocna palma
Jak co roku członkinie Towarzystwa Miłośników Ziemi

Bratkowickiej: Maria Grędysa, Janina Przywara, Krystyna
Zając, Maria Rusin, Bożena Pięta gromadzą się w siedzibie
stowarzyszenia, aby wykonać wielkanocną palmę. Od kilku
już lat pomaga im pani Henryka Warzocha, która w domu w
trakcie zimowych wieczorów przygotowuje z bibuły piękne,
kolorowe kwiaty.

Pani Henryka w głównej roli.
Członkinie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej wykonują
wielkanocną palmę.

W oczekiwaniu na wiosnê
Utrzymująca się aura to również zmartwienie dla rolni-

ków. Z powodu pogody nie można rozpocząć prac polowych.
Druga połowa marca to przecież początek siewu zbóż jarych:
pszenicy, jęczmienia i owsa. Rolnicy z niedowierzaniem wciąż
patrzą na zaśnieżone pola.

Zaśnieżone pola w Sitkówce.

Już czas siewu, a tu ciągle zima!
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Dotacja dla
LKS Bratek Bratkowice

[22.03.2013 10:30 • @D. Bąk]

Ludowy Klub Sportowy Bratek Bratkowice, otrzymał do-
tację celową z budżetu gminy Świlcza, w kwocie 20 tysięcy
złotych. Otrzymane fundusze przeznaczone będa na wspiera-
nie rozwoju sportu w naszej miejscowości.

Źródło: serwis internetowy Bratkowice info

Bratkowickie czworaczki

Ostatnio o Bratkowicach było głośno w mediach publicz-
nych. Wiadomość tą nadały Telewizja Rzeszów i Teleexpress.
Wszystko za sprawą kozy Zuzi. W połowie marca br. w go-
spodarstwie pana Tadeusza Orzecha (Bratkowice Czekaj)
przyszły na świat kozie czworaczki – trzy kózki i jeden kozio-
łek. To wielka niespodzianka, bo kozę, która wydała tak licz-
ne potomstwo, pan Tadeusz otrzymał od sąsiadki, która nie
dała rady jej wykarmić. Zuzia, bo tak ma na imię kozia mama,
ma problemy z wykarmieniem czwórki maluchów, dlatego
najmniejszego koziołka trzeba dokarmiać z butelki. Cała ko-
zia rodzina dokarmiana jest jeszcze marchewką, owsem sia-
nem i kapustą pekińską, a pomieszczenia gdzie przebywa
ogrzewane są specjalną lampą. Koźlęta są ciekawe świata, a
mama koza nie spuszcza ich z oczu.

Niedziela palmowa 24 marca br. przywi-
tała nas w tym roku tęgim mrozem. O godz.
6 rano słupki rtęci wskazywały w Bratkowi-
cach od -18 do -21 stopni Celsjusza. Najstar-
si mieszkańcy zastanawiają się kiedy ostat-
nio w palmową było tak zimno.

Budowa targowiska
mo¿e siê opóŸniæ

[30.03.2013 11:30 • @D. Bąk]

Niestety nie udało się wyłonić wykonawcy budowy nowo-
czesnego targowiska w Bratkowicach. Przetarg ogłoszony na
początku marca br. przez Urząd Gminy w Świlczy cieszył się
dużym zainteresowaniem, lecz kwoty wykonania oferowane
przez składających oferty, znacznie przewyższały zaplanowa-
ne przez Radę Gminy środki do wykorzystania na ten cel.
Przetarg został ogłoszony powtórnie. Wyniki przetargu po-
znamy w połowie kwietnia.

W mijającym tygodniu poznaliśmy wykonawcę przetar-
gu na budowę oświetlenia na Czekaju, Zastawiu I i Zastawiu
II. Wykonawcą robót została firma PREiS z Rzeszowa. W
ramach wygranego przetargu wykona: w ciągu drogi Zasta-
wie I: montaż 6 słupów, montaż przewodu napowietrznego
AsXSn 2x35 mm2 – 190 m, montaż kabla ziemnego YKY
4x35 mm2 – 182 m; montaż 5 lamp oświetleniowych na
wysięgnikach 1,0 m; w ciągu drogi Zastawie II: montaż ka-
bli napowietrznych, izolowanych na istniejących słupach NN
– 2 obwody: 600 m i 660 m, montaż zegara sterującego,
montaż 16 lamp na wysięgnikach 1,0 m, 2 stanowiska z po-
dwójnymi lampami na wysięgnikach 1,0 m; w ciągu drogi na
Czekaju: – demontaż 1 słupa, montaż 9 słupów, montaż ka-
bla napowietrznego, izolowanego AsXsn 4x25 mm2 300 m,
montaż 4 lamp oświetleniowych na wysięgnikach 1,0 m.
Prace potrwają do połowy br.

Źródło: serwis internetowy Bratkowice info

Zmrozi³o w palmow¹
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Rząd Donalda Tuska szczyci się osiągnięciami poprawia-
jącymi byt Polaków. Szef rządu podczas wizyt na Podkar-
paciu wielokrotnie podkreślał, że przyczynił się do rozwo-
ju naszego regionu, ale czy rzeczywiście mieszkańcom Pod-
karpacia żyje się coraz lepiej?

Od kilku lat słyszymy od partii rządzącej, przedstawicie-
li samorządowej władzy wojewódzkiej, parlamentarzystów
PO i PSL, że Podkarpacie rozwija się, że mamy większą
dynamikę rozwoju niż wiele innych polskich regionów oraz,
że znacząco wzrasta jakość życia i że doganiamy już średni
krajowy poziom rozwoju. Czy jest to prawda? Otóż nie. Mało,
że nie zbliżamy się do średniego rozwoju kraju, to na doda-
tek tracimy z każdym rokiem i powiększamy dystans.

Dlaczego tak się dzieje, skoro mamy duże inwestycje
na Podkarpaciu w różnych dziedzinach, począwszy od in-
frastruktury (budowa A4 i rozwój lotniska), a kończąc na
projektach realizowanych przez uczelnie?

Inwestycje są realizowane także przez samorządy. Zapo-
mina się albo nie chce się o tym głośno mówić, że inne re-
giony nie śpią, tylko również wykorzystują swoją szansę i
czynią postępy a jeszcze inni rozwijają się znacznie szybciej
niż my. I efekt jest taki, że biorąc pod uwagę PKB na 1
mieszkańca tracimy dystans i coraz mocniej przynależymy
do tzw. Polski C. Wystarczy przeanalizować oficjalne dane
statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystycz-
ny w zakresie bezrobocia, PKB i poziomu wynagrodzeń,
aby zobaczyć, że poziom rozwoju województwa jest jednym
z najniższych w Polsce. Zatem bardziej zaklinamy rzeczy-
wistość niż zbliżamy się do średniego rozwoju kraju. Co do
inwestycji infrastrukturalnych, niestety nieprawidłowości
przy budowie autostrady pozbawiły majątków wielu pod-
karpackich przedsiębiorców.

Mamy najwyższe bezrobocie od 7 lat na Podkarpaciu. W
styczniu br. zarejestrowanych było 163 013 osób bez pracy.
Jest to najwyższy poziom bezrobocia od 2006r. W samym
tylko styczniu przybyło 9 206 osób (przewidywana stopa
bezrobocia za styczeń br. ok. 18,4%). Jak możemy zauwa-
żyć porównując styczeń 2011 oraz styczeń 2013 okazuje się,
iż wielkie pieniądze oraz specjalne programy rządowe tu-
dzież samorządowe nie mają żadnego przełożenia na zmia-
ny w strukturze bezrobotnych w naszym województwie.
Szczególnie niepokojący jest wzrost bezrobotnych w gru-
pach:

– kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka do 19 208 (polityka prorodzinna)

– bezrobotni powyżej 50 roku życia: do 28 366 (program
Michała Boniego 50+)

– długotrwale bezrobotni: do 90 407.
– młodzi ludzie w grupie do 25 roku życia: 36 900 (mimo

dużego odpływu młodych ludzi za granicę), tj. prawie 1/4
ogółu bezrobotnych.

W ostatnim okresie długo dyskutowano nad potrzebą

wydłużenie wieku emerytalnego Polaków. Wynikiem prac
koalicji PO-PSL mimo wielkich sprzeciwów społeczeństwa
jest podwyższenie tego wieku. Oczywiście wszystkie te dzia-
łania motywowano chęcią lepszego zabezpieczenia nas
obywateli na „stare lata”, a czy to jest właściwa forma za-
bezpieczenia?

Argumenty koalicjantów wydawały się logiczne: dłużej
pracujemy, więcej odłożymy na emeryturę. Jednak „diabeł”
tkwi w szczegółach. Aby więcej odłożyć trzeba więcej pra-
cować to logiczne. Ale jak tu więcej zarobić kiedy tej pracy
po prostu nie ma. Jak wynika z danych statystycznych w
naszym województwie liczba bezrobotnych osób 50+ w ostat-
nich latach znaczenie wzrosła (z 24 058 do 28 366).

Alarmujące są dane GUS. Podkarpacie w latach 2010-
2012 opuściło około 200 tys. mieszkańców wyjeżdżając na
stałe z Polski. Około 75% tych ludzi to osoby poniżej 39
roku życia. Musi przerażać uzasadnienie wyjazdu większo-
ści tych osób: „nie widzimy tu dla siebie miejsca ani przy-
szłości”. Wszyscy (ponad podziałami politycznymi) musi-
my podjąć działania aby to zmienić! Nikt ani nic nie zwolni
nas z odpowiedzialności i obowiązku działania na rzecz roz-
woju tej naszej Ziemi, od innych nam droższej i bliższej.
Zadaniem na dzisiaj jest opracowanie dobrej strategii roz-
woju województwa i założeń do RPO, a nie zajmowanie się
tylko i wyłącznie sobą.

W tym samym czasie rząd wprowadził, a następnie ogło-
sił wielki sukces programu „Solidarność pokoleń. Działa-
nia dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku
50+”. Czy działania przyniosły zamierzony efekt?

W latach 2010-2011 na realizację Programu przeznaczo-
no ok 1 miliarda zł (kwotę 986,8 mln zł) za te pieniądze
przeprowadzono „ileś tam programów” i oczywiście „ileś
tam szkoleń i konferencji”. Wykazano w papierach super
wskaźniki. A realnie osoby 50+ mają jeszcze większe pro-
blemy ze znalezieniem pracy.

Nie ma chyba dnia, aby któryś z polityków koalicji nie
wypowiadał się z troską na temat działań w ramach polity-
ki prorodzinnej i wyrażał „zaniepokojenie” losem przy-
szłych pokoleń. Co Pan sądzi o tych działaniach rządu?

Wymyślane są ciągle nowe programy polityki prorodzin-
nej, opracowywane działania osłonowe, trwa wyścig kto ile

Podkarpacie nie jest

„Zielon¹ Wysp¹”
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zaproponuje „kobietom za urodzenie dziecka”. Dowiaduje-
my się o nowych placówkach przedszkolnych, żłobkach itd.
Wszystko to jest niewątpliwie bardzo ważne i potrzebne.
Jednak w tym wszystkim chyba gubimy rzecz najważniejszą
z punktu widzenia młodej rodziny – stabilność finansową.
A tą daje tylko i wyłącznie stabilna i dobrze płatna praca.
Praca w której kobieta nie boi się, że po urodzeniu dziecka
nie ma gdzie wrócić do pracy, praca która jest na czas nie-
określony która pozwala na planowanie działań w dłuższej
perspektywie aniżeli 3 miesiące (umowy na czas określo-
ny), praca która pozwala na wzięcie nawet małego kredytu.
Takiej stabilizacji nie da żaden nawet najbardziej hojny sys-
tem socjalny. Nikt o zdrowych zmysłach nie planuje dzieci
siedząc przed TV i słuchając „ile dadzą na jedno dziecko”.
A znalezienie pracy jest coraz trudniejsze. Takiego wysokie-
go poziomu bezrobocia nie było w naszym województwie
od 7 lat. Są powiaty gdzie bez pracy jest co 4 osoba. W oczy-
wisty sposób przekłada się to na wielkie problemy młodych
matek, które po urodzeniu dziecka nie mają gdzie wracać.
Już prawie 20 000 takich kobiet jest zarejestrowanych w
PUP w naszym województwie. W grupie osób do 25 roku
bezrobocie nie spadło i dalej utrzymuje się na bardzo wyso-
kim poziomie, pomimo dużej zagranicznej i wewnętrznej
emigracji zarobkowej. Młodzi ludzie stanowią prawie 25%
wszystkich bezrobotnych. Gdyby młodzi ludzie, którzy wy-
jechali z naszego województwa do pracy za granicę, nagle
powrócili, to mielibyśmy poziom bezrobocia jeden z naj-
wyższych w całej Unii Europejskiej. Trzeba pamiętać, że
przynosi to same negatywne zjawiska. Płacą podatki poza
województwem, spada sprzedaż artykułów i dóbr, zmniej-
sza się liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół,
co przekłada się na zamykanie placówek oświatowych i re-
dukcję zatrudnienia, zmniejsza się przyrost naturalny i tak
dalej.

Porównując PKB na 1 mieszkańca wyraźnie widać, że
tracimy dystans do średniego PKB w kraju. Obecnie na
mieszkańca Podkarpacia przypada 24 973 zł. podczas gdy
średnia dla kraju to 37 096 zł. Oznacza to, że gdybyśmy się
2 razy szybciej rozwijali od średniego poziomu w kraju to
dopiero po 23 latach osiągnęlibyśmy średni poziom Pol-
ski. Jakie będą skutki takiego zapóźnienia regionu?

Gdybyśmy chcieli „dogonić” najszybciej rozwijające się
województwa – przy założeniu że rozwój naszego regionu
przyśpieszy dwukrotnie, to potrzebujemy na to ponad 50
lat. To świadczy o poziomie rozwoju Podkarpacia i dystan-
sie dzielącym nas od średniej i najlepszych regionów w kra-
ju. Jest również główną przyczyną faktu, że młodzi, dobrze
wykształceni ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i lep-
szego życia, a najlepsi maturzyści w przeważającej większo-
ści wybierają uczelnie poza województwem – w mocnych
ośrodkach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i innych gwa-
rantujących zatrudnienie. W konsekwencji rzadko po ukoń-
czeniu studiów wracają z powrotem. Do tego nakłada się
fakt iż mamy najniższe wynagrodzenia. Nie podejmuje się
doraźnych ani długofalowych działań, które mogłyby zmie-
nić istniejącą sytuację.

Czy można odwrócić te tendencje? Czy jest nadzieja na
lepszą przyszłość dla Podkarpacia i jego mieszkańców?

Tak, ale potrzeba determinacji, ciężkiej pracy ponad po-
działami politycznymi i perspektywicznego spojrzenia na

innowacyjny rozwój regionalny. Poza tym nie powinno do-
chodzić do sytuacji, że posłowie posiadający mandat z tego
regionu nie zawsze głosują wspólnie za środkami finanso-
wymi dla Podkarpacia. Brak efektywnej współpracy rozma-
itych instytucji na poziomie województwa, brak ściśle okre-
ślonych kilku najważniejszych celów i determinacji w ich
wdrażaniu, brak współpracy parlamentarzystów wszystkich
opcji powoduje, że coraz bardziej tracimy dystans i tracimy
młodych i wykształconych ludzi, którzy nie widzą tutaj szans
na założenie rodziny oraz rozwój zawodowy i osobisty.

Wydawać by się mogło, że Fundusz Pracy służy przede
wszystkim pomocy bezrobotnym, tzn. skutecznie przeciw-
działa bezrobociu i sprzyja tworzeniu miejsc pracy. Czy
tak jest faktycznie?

Analizując działania Ministra Rostowskiego należy
stwierdzić, iż Fundusz Pracy za rządów obecnej koalicji nie
służy pobudzaniu rynku pracy a zapychaniu dziury budże-
towej. Ponadto koalicja rządowa nie ma pomysłów na to
jakie rozwiązania wprowadzić, aby zwiększyć efektywność
zatrudniania młodych ludzi, zaczynając od ważnej chrono-
logicznie ścieżki kariery jaką są staże, na które fundusze
znacznie ograniczono. Miejmy nadzieję, że w najbliższym
czasie środki z Funduszu Pracy będą przeznaczone na akty-
wizację bezrobotnych oraz, że zostaną podjęte działania re-
formujące gospodarkę w celu tworzenia nowych miejsc pra-
cy. Wierzę, że interes Województwa Podkarpackiego zosta-
nie nareszcie dostrzeżony, a problemy mieszkańców roz-
wiązane, czego sobie i Państwu życzę.

Z Posłem na Sejm RP Stanisławem Ożogiem – człon-
kiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Podkomisji stałej ds.
monitorowania wykorzystania środków unijnych oraz Pod-
komisji stałej ds. finansów samorządowych. Członkiem Pra-
wa i Sprawiedliwości, Prezesem Zarządu PiS Okręgu nr 23
– Rzeszów oraz członkiem Rady Politycznej PiS rozmawia-
ła Monika Roman.

Wiosna, ach to ty

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty

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

(...)

Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata wszystkie znaki
Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki
Stoję w oknie, wypatruję nagle dzwonek u mych drzwi
Zima, zima wchodźże szybciej, ogrzej się na parę chwil

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

wyk. Marek Grechuta
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Imieninowe ¿yczenia
Kontynuując nasz cykl poświęcony życzeniom, pragniemy słowami wierszy z

tomiku Jadwigi Michałowskiej „Gaji” pt. „W lustrze imienia” złożyć najserdecz-
niejsze życzenia marcowym solenizantom: Bożenom, Krystyn i Józefom. W cyto-
wanym tomiku poetka podkreśla podstawowe dla człowieka wartości, jego zalety,
wady, możliwości rozwoju, kształtowania osobowości poprzez konfrontacje wła-
snego życia z prawdami oczywistymi, powszechnie uznawanymi, a często omijany-
mi w biegu przez życie.

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

Józef

Józef, Józeczek, Józik –
Nie stroni od ludzi.
Kocha kobiety, kobietki
Do figlów i żartów prędki.

Nie zatrzymasz go w domu
Wywinie się po kryjomu.
Przyjaciel z niego prawdziwy:
Usłużny, pomocny, tkliwy.

Nie ma nad niego
ułana zacniejszego.
Grzeczny, miły, zadbany
Elegant niespotykany.

Mądry i wszechstronny
Światły i wiedzy chłonny.
Można na nim polegać,
Trzeba prawość dostrzegać.

Tancerz z niego nie lada,
Nogami jak szpada włada,
Aż się dziwią ludziska,
Że gorliwy jak iskra.

Redakcja

Krystyna

Krystyna, urocza dziewczyna
jak rozkwitła jarzębina.
Miła i niezależna,
Pracowita, zaradna, prężna.

Elegancka w każdym calu:
w pracy, teatrze, na balu.
Elokwentna, mądra, tkliwa
wiedzę wszechstronną zdobywa.

Potrafi zjednywać ludzi,
przy niej nikt się nie nudzi.
Rodzinie bardzo oddana
zgodna, pomocna, kochana.

Bo¿ena

Bożena, Bożenka, Żenia –
pracuje bez wytchnienia
jak iskra migotliwa,
wesoła, szybka, żywa.

Dobra organizatorka,
wykapana aktorka,
tu zaradzi, tam zaśpiewa,
długo miejsca nie zagrzewa.

Wesolutka, rezolutna,
niezadziorna i niebutna.
Można by z nią konie kraść,
Tylko jaką wybrać maść?

Listy

od Czytelników

Na podstawie art. 31a pkt. 1 Ustawy Pra-
wo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. z późn.
zmianami proszę uprzejmie o sprostowanie w
trybie art. 32 pkt.1 cytowanej ustawy, infor-
macji zamieszczonej w numerze 26/2012 „Zie-
mi Bratkowickiej”, w artykule pt. „Dawno
temu w Bratkowicach (wspomnienia), podty-
tuł: Emigracja zarobkowa, autor: Zdzisław
Rzepka, dotyczącej kierownictwa lokalnej
Kasy Stefczyka.

Autor tekstu napisał (cytat dosłowny):
„W Bratkowicach kierownictwo Kasy Stefczyka
spoczywało w rękach Franciszka Lewickiego i
Stanisława Rogali (...).

Podana przez autora informacja jest nie-
pełna, ponieważ w skład Zarządu Kasy Stef-
czyka wchodziło wówczas 5 osób: Władysław
Rogala, Jan Reguła – mój tato, Franciszek Ce-
bula, Jan Lis oraz Stanisław Rogala. W załą-
czeniu przedkładam fotografię Zarządu Kasy
Stefczyka w wymienionym składzie.

Z poważaniem
Władysława Chmaj Zarząd Kasy Stefczyka.



Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach
19 stycznia 2013 r.

Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej
9 lutego 2013 r.

Fot. K. Plizga

Fot. E. Rejman, K. Plizga



7 stycznia 2013 roku w naszym
przedszkolu odbył się bal karnawałowy
pod hasłem „Karnawał Piracki”. Obok
Piratów nie zabrakło oczywiście Księż-
niczek, Wróżek, Spidermanów i innych
Bohaterów z bajek. Przedszkolaki świetnie
się bawiły przy dźwiękach skocznej
muzyki, nie tylko tańczyły, ale brały też
udział w konkursach i różnorodnych
zabawach. To był bal nad bale!

Ach!Ach!
Co to był za bal!Co to był za bal!
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Podziękowanie!
Składamy serdeczne podziękowania

naszym lokalnym handlowcom oraz ich
pracownikom za pomoc w rozprowadzaniu
naszego kwartalnika w 2012 roku. Słowa
podziękowania kierujemy na ręce państwa
Marii i Roberta Nowożeńskich, pani Ma-
rii Pokrywa oraz panów Józefa Orzecha,
Ryszarda Lisa, Krzysztofa Ciszewskiego i
Jana Kwoki.

Redakcja „Ziemi Bratkowickiej”

Okres zimowy to czas odpoczynku i przygotowania do kolejnych
inwestycji. Głównym problemem w ostatnim czasie była kwestia zimo-
wego utrzymania dróg. Ten temat stał się wiodący na Zebraniu Wiej-
skim, które odbyło się 3 lutego 2013 r. Zebranie podjęło uchwałę, w
której zwraca się do Starosty Powiatu Rzeszowskiego oraz Wójta Gminy
Świlcza o utrzymanie wiaduktu nad autostradą A4 na drodze powiato-
wej Trzciana – Kupno w stanie zapewniającym bezpieczeństwo.

Drugim ważnym punktem zebrania było zapoznanie mieszkańców
Bratkowic ze zmianami dotyczącymi gospodarki odpadami, które cze-
kają nas od lipca bieżącego roku. Oprócz tego, broszury informacyjne
otrzymali wszyscy, razem z wymiarami podatkowymi.

Ostatnio wykonany został projekt energetyczny brakującego oświe-
tlenia. Będziemy dokładać starań, aby został on zrealizowany w tym
roku.

W dniach 1-16 marca zbierałem pierwszą ratę podatku oraz meliora-
cji.

W związku z tym, iż niebawem czeka nas wiosna, choć za oknem
widać wciąż zimowe pejzaże, pragnę poinformować, że jak co roku, bę-
dzie możliwość zakupu ziemniaków do sadzenia. Więcej informacji i
zapisy u mnie.

Sołtys Ryszard Franczyk

Informacja so³tysa za okres

8.12.2012 r. – 15.03.2013 r.

Zaproszenie!
Redakcja kwartalnika „Ziemia Bratko-

wicka” serdecznie zaprasza czytelników,
mieszkańców Bratkowic, instytucje i orga-
nizacje społeczne oraz przedstawicieli lo-
kalnej władzy do czynnego współredagowa-
nia naszego lokalnego pisma. Wszelkie po-
mysły, artykuły, zdjęcia prosimy kierować
drogą elektroniczną na adres: ziemiabrat-
kowicka@gmail.com lub osobiście w każ-
dy poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.00
w siedzibie Filii GCKSiR w Bratkowicach.

Materiały do kolejnego wydania prosi-
my nadsyłać do dnia 15 czerwca br.

Serdecznie zapraszamy!!!

Coniedzielne ogłoszenia po Sumie.
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Odpowiedź może nie jest prosta, ale jako hodowca ama-
tor odpowiadam, że warto. Po pierwsze hodowla może stano-
wić dla nas tylko i wyłącznie hobby. Po drugie, może ona nam
przynieść dodatkowe źródło utrzymania. Po trzecie, warto
założyć hodowlę ze względu na bardzo smaczne mięso tych
zwierząt, które notabene cieszy się ostatnio u nas coraz większą
popularnością, natomiast w wielu krajach zachodnich trakto-
wane jest jako rarytas.

Mięso królicze zaliczane jest do mięs białych o małej za-
wartości tłuszczu i lekko strawne. Szczególnie jest ono zale-
cane przez dietetyków i lekarzy osobom zagrożonymi scho-
rzeniami układu krążenia oraz małym dzieciom, szczegól-
nie alergikom. Charakteryzuję się przede wszystkim bardzo
niską zawartością cholesterolu i zawiera wysoki procent kwasu
linolenowego podobnie jak mięso i wątroba ryb żyjących w
tzw. wodach zimnych. Jest bardzo bogate w tzw. aminokwasy
niezbędne i niektóre składniki mineralne oraz witaminy,
szczególnie z grupy B. Białko mięsa króliczego jest w 90%
przyswajalne przez organizm człowieka, podczas gdy np. biał-
ko mięsa wołowego tylko w 62%. Mięso królika można przy-
rządzać na różne sposoby. Może to być mięso pieczone lub
duszone z jarzynami, kotlety lub zraziki z mięsa mielonego.
Smaczny jest również króliczy pasztet.

Dlaczego warto hodowaæ króliki?
Króliki można hodować zarówno w pomieszczeniach za-

mkniętych jak i na zewnątrz w specjalnie przygotowanych
klatkach. Pamiętać należy jednak o kilku zasadach:
– króliki lubią suche pomieszczenia bez przeciągów,
– muszą mieć stały dostęp dowody,
– muszą mieć suchą jak i zieloną (surową) karmę.

Króliki lubią
siano, ziarna
zbóż (owies,
jęczmień, psze-
nicę), gotowane
ziemniaki, mar-
chewkę, buraki
– najlepiej te, ze
zwiększoną za-
wartością karo-
tenu, suchy
chleb, i oczywi-
ście w sezonie
trawę (ale też z
umiarem). Nie
zalecane jest po-
dawanie króli-
kom roślin z ro-
dziny kapust-
nych ze względu
na możliwość
wystąpienia za-
burzeń żołądko-
wo-jelitowych,
ale jeśli już się
zdecydujemy, to
tylko w małych ilościach. W sezonie zimowym i w porach
wykotów wskazane jest podawać im specjalną, wieloskład-
nikową paszę (granulat). Trzeba pamiętać, że króliki są zwie-

rzętami delikatnymi, dlatego
należy dbać o czystość klatek i
pomieszczeń, w których prze-
bywają. Narażone są one jed-
nak na wiele chorób. Do naj-
groźniejszych z nich należą;
myksomatoza (roznoszona
przez komary), pomór, katar
zakaźny, kokcydioza, biegun-
ka. Można się jednak przed
nimi ustrzec, podając dostęp-
ne szczepionki i leki wetery-
naryjne.

Dzisiaj, praktycznie w każdym gospodarstwie w Bratko-
wicach są warunki do hodowli królików. Wystarczy odrobi-
nę chęci i czasu. Możemy mieć przy tym wielką satysfakcję i
świadomość, że będziemy się zdrowo odżywiać. Zachęcam
do hodowli tych zwierząt. Ze względu na szybki przyrost masy
ciała, najlepiej nadają się rasy brojlerowe np. nowozelandzki,
kalifornijski, termondzki. Cena królika do rozrodu waha się
w granicach 50-60 zł za sztukę lub 20 zł za kg żywej wagi. Z
kolei 1 kg mięsa króliczego kosztuje ok. 30 zł.

Hodowca z Sitkówki

Zawartość tłuszczu w mięsie różnego gatunku

 Gatunek zwierząt Masa (kg) Tłuszcz (%)

Króliki 1,2-1,6 3-6
Cielęta 150-200 8-10
Brojlery kurze 1,3-1,5 9-10
Młode opasy 200-300 12-19
Jagnięta 5-10 20-25
Świnie 70-80 30-38

Zawartość cholesterolu w wybranych produktach spożywczych

    Rodzaj produktów Zawartość cholesterolu
w 100 g produktu (mg)

Jaja kurze (żółtko) 650-750
Słonina 110-145
Mięso kurze 78-98
Cielęcina 40-50
Wołowina 45-60
Mięso królicze 35-50

Zawartość składników pokarmowych (%) w mięsie różnych gatunków zwierząt

      Rodzaj mięsa Woda Białko Składniki Wartość energetyczna
pokarmowe 100 g mięsa (KJ)

Wołowina 68,50 15,01 0,85 548,7
Baranina 55,10 12,11 0,90 655,1
Wieprzowina półtłusta 51,10 15,34 0,75 784,9
Cielęcina 77,80 20,00 1,20 382,9
Mięso kurze 76,20 19,72 1,37 415,9
Mięso królicze 69,32 20,43 1,39 638,8

Króliki kalifornijskie.

Króliki nowozelandzkie.
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Lekkoatleci z klubu GUKLA Bratkowice po udanych
występach, pod wodzą trenera Michała Gąsiorskiego, rozpo-
częli przygotowania do kolejnego sezonu. Trener w czasie
spotkań z uczniami namawiał młodych ludzi do uprawiania
lekkoatletyki, która jest „Królową sportu’’. Na pierwszym tre-
ningu obok „starych’’ zawodników zjawiła się spora grupa

młodych, chętnych do czynnego uprawia-
nia sportu. Klub GUKLA Bratkowice w
sezonie 2012/2013 uplasował się na 12
miejscu wśród lekkoatletycznych klubów
Podkarpacia, co jest tym większym osią-
gnięciem, bo startowaliśmy do tej pory
tylko w konkurencji chodu sportowego.
Znalazło to odzwierciedlenie w liście gra-
tulacyjnym od posła Kazimierza Moska-
la – członka Sejmowej Komisji Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki. Wychowan-
kowie trenera L. Lassoty z Bratkowic w
Halowych Mistrzostwach Polski w Spale
pokazali się z bardzo dobrej strony. W
konkurencji chodu sportowego na dystan-
sie 5 km w kat. junior młodszy, Marek
Kubas zdobył brązowy medal. W tej sa-
mej kategorii wiekowej na dystansie 3 km
Natalia Kalina zajęła 4 miejsce. Do brą-
zowego medalu zabrakło jej tylko 6 se-
kund. Sukcesem zakończył się start za-
wodniczki z Bratkowic Natalii Wlazło
reprezentującej Resovię Rzeszów, która
w kategorii juniorek zdobyła srebrny me-
dal. Serdecznie wszystkim gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!

Jako Zarząd Klubu GUKLA Bratko-
wice w imieniu własnym i młodzieży go-
rąco dziękujemy panu Piotrowi Grędysie
za jego dotychczasową pracę, jaką włożył
w działalność klubu będąc jego prezesem.

W tym miejscu apelujemy do mło-
dzieży z Gminy Świlcza. Sport jest na-
prawdę wspaniałą przygodą, zapraszamy
na treningi, które odbywają się w ponie-
działek, środę i piątek na stadionie w
Bratkowicach. Kochana młodzieży za-
chęcamy i jeszcze raz zapraszamy na sta-
dion w Bratkowicach.

Ryszard Kalina

GUKLA Bratkowice

– sukcesy i nowe

wyzwania
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– Jak się pani czuje po takim wyniku?
– To jest niesamowite uczucie – opo-

wiada Katarzyna Kwoka. – Poprawiłam
swój rekord życiowy aż 29 sekund. W

Spale wychodziłam czas 12:21, jest dru-
gi wynik w historii polskiej la oraz dru-
gi w tym sezonie w Europie.

– Trzy kilometry dla chodziarza to ra-
czej nietypowy dystans?

– Tak naprawdę dla nas jest to sprint.
Nie przygotowywałam się specjalnie do
tej konkurencji, to był przerywnik w tre-
ningach. Wystartowałam, a że czułam
się bardzo dobrze, ponadto pod kątem
taktyki również było dobrze, to wycho-
dziłam znakomity czas. Kolejny tytuł
mistrza Polski bardzo cieszy i zachęca
do dalszej pracy.

– Ale pani koronnym dystansem jest
20 km.

– Wszystko, co robię na treningach i
te starty w hali jest ukierunkowane wła-

Nowy rekord Polski

i z³oty medal Kasi Kwoki
Na Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce, które odbywały

się w Spale w dniach 16-17 luty br. bratkowiczanka Katarzyna Kwoka repre-
zentująca barwy klubowe RLTL ZTE Radom zdobyła złoty medal w chodzie
na 3 km. Wynikiem 12:21:40 min. wychodziła nowy rekord życiowy, który
poprawiła aż o 29 sekund. Wynik jaki uzyskała jest drugim w historii pol-
skiej atletyki na tym dystansie i oraz drugim w tym sezonie w Europie.

Poniżej zamieszczamy wywiad, jaki mistrzyni udzieliła portalowi interne-
towemu sądeczanin na stronie http://www.sadeczanin.info/.

śnie na 20 km. W ubiegłym roku już w
marcu osiągnęłam minimum olimpij-
skie, ale do Londynu nie pojechałam.
Teraz już na początku sezonu mam

dobrą formę. Pierwsze stary międzyna-
rodowe będę miała w marcu w Lugano,
później Puchar Europy i najważniejszy
strat to mistrzostwa Świata w Rosji.

– Gdzie o tej porze w Polsce można tre-
nować chód sportowy?

– Pierwszy okres przepracowałam w
Spale. Jednak dla chodziarza najważniej-
sze są zajęcia na asfalcie. Razem z moim
trenerem, którym jest znakomity przed
laty zawodnik Tomasz Lipiec, postano-
wiliśmy wyjechać do Portugalii. To był
dobry pomysł, bo czuję się znakomicie.
Teraz kolejny okres treningowy i już bez-
pośrednie przygotowania do startu w
Szwajcarii.

– Bardzo się cieszę z wyniku, jaki
Kasia osiągnęła – dodaje trener Tomasz
Lipiec. – To efekt ciężkiej pracy. Zmie-
niłem też strukturę treningu, do które-
go wprowadziliśmy wiele nowinek. Jak
się okazało, to daje dobre, wymierne,
wyniki. Teraz Kasia ma kilka dni wol-
nego. Później dwa tygodnie bardzo cięż-Tablica nie kłamie

Mistrzyni na podium
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17 marca w Szwajcarskim Lugano
odbył się międzynarodowy miting lek-
koatletyczny, w którym również olbrzy-
mi sukces odniosła Kasia Kwoka. Oto
jej relacja tuż po zakończeniu zawodów:

Startowały tam bardzo dobre zawod-
niczki. Obsada była mocna, bo w sumie
ponad 60 zawodniczek z całego świata.
Od początku poszłam z pierwszą grupą
(Rosjanką, Chinką i Kolumbijką), tak-
że miałam z kim walczyć o dobry wy-
nik. Od początku czułam się bardzo
dobrze. Przez cały dystans 20 km nie
miałam ani jednego ostrzeżenia i to mnie
cieszy, i jest to dla mnie budujące. Wa-
runki pogodowe były ciężkie. Padał
deszcz ze śniegiem, temperatura wyno-
siła ok. 2 stopni Celsjusza. Jednak ja się
takiej pogody nie bałam, bo jestem do
takiej przyzwyczajona. Zresztą cały czas
przygotowywałam się do tego startu w
naszych polskich warunkach pogodo-
wych i nie miałam zapewnionych żad-
nych obozów klimatycznych. To mój
drugi start w Lugano i bardzo lubię to
miejsce. Rok temu byłam ósma i wraca-
łam do Polski z rekordem życiowym
1:31:25 i z minimum olimpijskim. W
tym roku byłam czwarta i wracam z
REKORDEM POLSKI – 1:29:21. Z
rekordem życiowym, który poprawiłam
o 2 minuty i 4 sekundy i z minimum na
Mistrzostwa Świata do Rosji.

Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo
się tym wszystkim cieszę. Ciężko trenu-
ję i tym samym najwięcej wymagam od
samej siebie. Dziękuję mojemu trenero-
wi Tomaszowi Lipcowi, moim rodzicom
i mężowi za ogromne wsparcie. Życzę
wszystkim czytelnikom Ziemi Bratko-
wickiej wszelkiego dobra i dziękuję, że
trzymacie za mnie kciuki.

Ze sportowym pozdrowieniem
Katarzyna Kwoka

Od Redakcji: Zajmując 4 miejsce,
Kasia ustąpiła tylko Rosjance Linie Bi-
kułowej (1:28:58), Mirnie Ortiz z Gwa-
temali (1:28:54) i zwyciężczyni Chince
Hong Liu (1:27:06). Gratulujemy i
życzymy kolejnych tak wspaniałych
sukcesów!!! Będziemy kibicować i trzy-
mać kciuki!!!

kiego treningu pod okiem męża w Mu-
szynie i na koniec w Spale ostatni szlif
przed Lugano. W Sezon w Szwajcarii
otworzy miting IAAF z udziałem całej
czołówki światowej. To będzie pierwszy
test przygotowania do sezonu.

(JEC)

Miting w Lugano.

Kasia Kwoka z rodzicami.
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W roku bieżącym 2013 zdobyłam Wicemistrzostwo
Polski na dystansie 3km. Zawody odbyły się w Spale 25
stycznia. Mimo nieraz ciężkich warunków pogodowych na
treningach, nie zrezygnowałam z trenowania i w ten spo-
sób udało mi się osiągnąć kolejny sukces. Obecnie jestem
w kadrze Polski, przez co reprezentuję nie tylko klub, ale
również kraj. Poprzez przynależność do kadry mogę liczyć
na obozy sportowe, bez których osiąganie formy nie było-
by możliwe. W swojej kolekcji posiadam 66 medali, w tym
6 najważniejszych, bo z Mistrzostw Polski: trzy brązowe,
dwa srebrne i jeden złoty.

Mam 19 lat. Przygodę z chodem sportowym zaczęłam w
2004 r. i tak trwam w tej dyscyplinie już 9 lat. Obecnie tre-
nuję w klubie RESOVIA Rzeszów, a treningi mam w Brat-
kowicach razem z grupą GUKLA Bratkowice. Moim trene-
rem od 9 lat jest Lesław Lasota, jednak większość moich
sukcesów zawdzięczam moim bliskim, którzy pomagali mi
w treningach i dopingowali do dalszej pracy.

Aktualnie jestem w
klasie maturalnej, więc
nauki mam dużo.
Mimo to, zawsze znaj-
duję czas na trening, bo
jeśli chce się coś osią-
gnąć, to bez pracy nie
jest to możliwe.

Sezon 2012 uwa-
żam za bardzo udany.
Osiągnęłam nowe re-
kordy życiowe na dy-
stansach: 3, 5, 10 i 20
km. Był to sezon cięż-
kiej i rzetelnej pracy.
Niestety w 2012 nie
udało mi się wyjechać

na Puchar Europy, który odbył się w Rosji. Zabrakło mi
tylko kilku sekund, aby znaleźć się na 3 pozycji. Na PE
jechało 3 najlepsze zawodniczki z minimum czasowym
52:00 na 10 km. Minimum osiągnęłam, zrobiłam 50:32
lecz znalazłam się na 4 pozycji, dlatego też na PE nie poje-
chałam. W roku 2013 również będę walczyć o uzyskanie
czasowego minimum i o znalezienie się w pierwszej trójce.
W nowym sezonie będę startować jako juniorka na dystan-
sach 10 km i 20 km. Ponieważ wyznaczyłam sobie nowe
zadania i cele, do których będę uparcie dążyć, to zamie-
rzam dać z siebie jak najwięcej.

Zachęcam dzieci oraz młodzież do wspólnego trenowa-
nia, nie tylko chodu, ale również innych dyscyplin lekkoatle-
tycznych. Treningi prowadzi nowy trener GUKLA Bratko-
wice Michał Gąsiorski, w poniedziałki, środy i piątki o go-
dzinie 17 na stadionie w Bratkowicach. Gorąco zachęcam.

Natalia Wlazło

2012 rok: Kategoria: Junior

1. 27.01.2012 r., Spała – Halowe Mistrzostwa Polski Ju-
niorów – chód sportowy 3000 m – I miejsce, Mistrzostwo
Polski
2. 21.04.2012 r., Zaniemyśl – Międzynarodowe zawody w
chodzie sportowym (eliminacje do PE) – chód 10000 m –
IV miejsce
3. 20.05.2012 r., Rzeszów – Liga Lekkoatletyczna – chód
sportowy 5000 m – II miejsce
4. 23.06.2012 r., Białystok – Mistrzostwa Polski Junio-
rów – chód sportowy 10 000 m – III miejsce
5. 06.10.2012 r., Piła – Mistrzostwa Polski Juniorów w
chodzie na 20 km – VI miejsce, rekord życiowy.

2013 rok: Kategoria: Junior

1. 25.01.2013 r., Spała – Halowe Mistrzostwa Polski Ju-
niorów – chód sportowy 3000 m – II miejsce, Wicemi-
strzostwo Polski.

Od Redakcji:
Gratulujemy i cieszymy się z kolejnego sukcesu Nata-

lii. Życzymy jeszcze lepszych wyników sportowych!!!

Wicemistrzostwo

Polski

Natalii Wlaz³o!

Natalia ze srebrem.
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Po udanej rundzie jesiennej nastała przerwa w rozgryw-
kach i treningach, która trwała do końca kalendarzowego 2012
roku. Na początku stycznia zawodnicy „Bratka” Bratkowice
wznowili treningi trenując dwa razy w tygodniu, raz na sali
gimnastycznej i raz na stadionie. Oprócz treningów od mie-
siąca lutego „Bratek” rozgrywał mecze sparingowe. W me-
czach tych „Bratek” zmierzył się między innymi z zespołem
KS Zaczernie – zwycięstwo 8-0, juniorami „Resovii” – zwy-
cięstwo 4-2, „Głogovią” Głogów Młp. – porażka 2-0 oraz z
drużyną czwartoligowego „Strumyka” Malawa, mecz ten za-
kończył się naszą porażka 6-2. Drużyna przygotowywała się
do rozgrywek pod okiem dotychczasowego trenera Grzego-
rza Sitka. Jako ubytki w kadrze należy zaznaczyć odejście
najlepszego strzelca drużyny Daniela Fabera do zespołu „Ko-
rony” Rzeszów. Do treningów powrócił natomiast Kamil Ru-
sin, a do drużyny seniorów dołączyło dwóch juniorów. Za-
wodnicy dobrze przepracowali okres przygotowawczy i wszy-
scy z nadziejami oczekują na rozpoczęcie rundy wiosennej.

Damian Hejnig

Termin 14. – 2013-03-24
Bratek   Bratkowice - Sokół   Grodzisko

Termin 15. – 2013-03-30 sobota
KP  Zabajka - Bratek   Bratkowice

Termin 16. – 2013-04-07
Bratek   Bratkowice - Granit Wysoka Strzyżowska

Termin 17. – 2013-04-14
Piast Nowa Wieś - Bratek   Bratkowice

Termin 18. – 2013-04-21
Bratek   Bratkowice - Victoria Budy Głogowskie

Termin 19. – 2013-04-28
Zimowit Rzeszów - Bratek   Bratkowice

Termin 20. – 2013-05-01 środa
Bratek   Bratkowice - Sokół Sokołów Młp.

Termin 21. – 2013-05-05
Iskra Zgłobień - Bratek   Bratkowice

Termin 22. – 2013-05-12
Bratek   Bratkowice - Czarni Czudec

Termin 23. – 2013-05-19
LKS Hermanowa - Bratek   Bratkowice

Termin 24. – 2013-05-26
Korona Rzeszów - Bratek   Bratkowice

Termin 25. – 2013-06-02
Bratek   Bratkowice - Plon Klęczany

Termin 26. – 2013-06-09
Aramix Niebylec - Bratek   Bratkowice

KOMUNIKAT PODOKRÊGU RZESZÓW

Na wniosek Komisji Gier Podokręgu PN w Rzeszowie
Podokręg Rzeszowski informuje, że zaplanowane na 16/17
marca, 23/24 marca oraz 30 marca i 2 kwietnia mecze klasy
Okręgowej, AI, AII, AIII, BI, BII, BIII, BIV BV, BVI oraz
klasy T-14, T-15, T-16, T-18 zostały odwołane.

Klasa AI, AII, AIII, BIII

Stary termin Nowy termin

Kolejka 14: 24.03.2013 r. 02.06.2013 r.
Kolejka 15: 30.03.2013 r. 09.06.2013 r.
Kolejka 25: 02.06.2013 r. 16.06.2013 r.
Kolejka 26: 09.06.2013 r. 23.06.2013 r.

Godziny rozgrywania spotkań w przełożonych kolejkach
są godzinami podanymi w pierwotnym terminarzu przez
kluby lub wyznaczone przez Komisję Gier.

Pokrywa śnieżna na stadionie nie pozwala na rozpoczęcie rundy wiosennej.

Przygotowania do rundy wiosennej
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PRZEPISY

KULINARNE

Surówka z kiszonej
kapusty i papryki
Składniki:
kapusta kiszona – 25 dag, papryka świe-
ża lub konserwowa – 10 dag, ogórek ki-
szony, cebula, olej słonecznikowy – 1
łyżka, cukier, sól

Przygotowanie:
Kapustę posiekać (nie odciskać

soku!). Ogórek zetrzeć na tarce o du-

żych otworach. Paprykę i obraną cebulę
posiekać. Połączyć składniki sałatki,
przyprawić cukrem, solą i olejem, wy-
mieszać.

Mazurek
z bakaliami

Składniki:
3 szklanki mąki, 25 dag masła, 3/4
szklanki cukru, 1 jajko, 3 łyżki pokrojo-
nych w paski suszonych śliwek, szczyp-
ta soli, 1 jajko do posmarowania ciasta,
łyżka masła do wysmarowania formy
Do przybrania:
6 łyżek dżemu śliwkowego, orzechy wło-
skie

Przygotowanie:
Mąkę przesiać z solą, wymieszać z

cukrem i posiekanym masłem. Dodać
jajka oraz pokrojone w paseczki śliwki i

Parówki w sosie
pomidorowym

Składniki:
parówki – 8 szt., makaronu (krajanka,
muszelki) – 30-35 dag

sos pomidorowy: cebula średnia – 1 szt.,
mąka – 1 łyżka, oliwa z oliwek lub olej
roślinny – 1 łyżka, masło – 2 łyżki, kon-
centrat pomidorowy – 70 dag (1 mała
puszka), bulion drobiowy – 1 szklan-
ka, cukier, sól, pieprz,

ponadto: surówka z kiszonej kapusty

Przygotowanie:
Cebulę obrać i drobno posiekać, z

parówek zdjąć osłonki. Ugotować ma-
karon według przepisu na opakowaniu.

Sos pomidorowy:
W rondlu na rozgrzanej oliwie (ole-

ju) zeszklić cebulę (2-3 minuty), wło-
żyć do niej masło, a gdy się roztopi, wsy-
pać mąkę i smażyć 2 minuty na małym
ogniu – nadal mieszając – wlać bulion,
zagotować sos i dodać koncentrat po-
midorowy (dokładnie go rozprowadza-
jąc) oraz sól, pieprz i szczyptę cukru.
Jeszcze raz całość zagotować, włożyć
parówki i powoli podgrzewać pod przy-
kryciem na małym ogniu.

Gdy parówki będą się podgrzewać,
przygotować surówkę z kiszonej kapu-
sty.

Œwiêta, œwiêta
i po œwiêtach

Czas Wielkanocny świętowaliśmy
przy suto zastawionych stołach, na któ-
rych prym wiodły rozliczne przekąski z
jaj, biała kiełbasa, szynka, a także wy-
pieki; baby, mazurki, serniki i torty.
Wszystko było pyszne i piękne, szkoda,
że minęło. Koniec świąt nie oznacza jed-
nak końca okresu Wielkanocnego, a
więc zanim nadejdzie grillowanie, cze-
mu nie umilić tego czasu równie smacz-
nymi daniami i smakołykami.

Rozgrzewaj¹ca
zupa z miêsem

mielonym
Składniki:
2 l wody, 2 serki śmietankowe topione,
4 kostki rosołowe, 1 duża cebula, 3 duże
ząbki czosnku, 5 średnich ziemniaków,
mieszanka warzyw (w paski), 2 duże
łyżki masła, 60 dkg mięsa mielonego
(najlepiej z łopatki), 1 duża łyżka ziół
prowansalskich

Przygotowanie:
Do zagotowanej wody włożyć serki

topione razem z kostkami rosołowymi.
Rozpuścić gotując na wolnym ogniu. W
tym czasie na maśle podsmażyć mięso,
dodając posiekany czosnek, lekko poso-
lić i dodać do wywaru. Po paru minutach
dodać również warzywa w paski i ziem-
niaki pokrojone w drobną kostkę. Na gru-
bej tarce zetrzeć cebulę wprost do zupy.
Gotować ok. 25 minut na wolnym ogniu.
Pod koniec gotowania dodać zioła pro-
wansalskie i zagotować. Zupa jest pysz-
na, rozgrzewa i jest bardzo syta.
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zagnieść ciasto. Połowę ciasta rozwał-
kować i ułożyć w formie. Z pozostałego
ciasta uformować wałeczki. Na brze-
gach mazurka ułożyć długi wałek, a na

wierzchu uformować kratkę. Wałeczki
posmarować roztrzepanym jajkiem. Cia-
sto piec 10 minut w temp. 1900C. Na
podpieczone ciasto nałożyć dżem śliw-
kowy (między wałeczkami) i piec ma-
zurek jeszcze 15 minut. Po upieczeniu
wypełnione dżemem miejsca udekoro-
wać połówkami orzechów.

Cytrynka
Składniki:
Biszkopt: 5 jajek, szkl. cukru, szkl. mąki
pszennej.
Krem budyniowy: 2 szkl. wody, 2 cytry-
ny, szkl. cukru, 2 jajka, duży budyń wa-
niliowy.
Krem śmietanowy: 2 łyżki żelatyny, 1/2
l śmietany kremówki, 2 łyżki cukru pu-
dru,
Dodatkowo: 2 paczki herbatników, cy-
tryna, 3/4 szkl. wody.
Lukier: sok z 1 cytryny, 10 dag cukru
pudru.
Ciasto bardzo delikatne i lekkie jak piór-
ko...

Przygotowanie:
Białka ubić z cukrem, dodać żółtka.

Łyżką wymieszać z mąką. Blachę o wym.
25 x 36 cm wyłożyć papierem i natłu-
ścić. Wylać ciasto. Piec ok. 25 min w
temp. 170 st. Po upieczeniu szybko prze-
wrócić ciasto na drugą stronę.

1,5 szkl. wody zagotować z sokiem i
startą skórką z cytryn oraz cukrem. Do
1/2 szkl. wody wsypać budyń i rozkłó-
cone jajka, dobrze wymieszać. Wlać do
wrzącej wody z sokiem i ugotować bu-
dyń. Gorący wylać na biszkopt.

Żelatynę rozpuścić w 1/2 szkl. zim-
nej wody, dolać wodę, tyle, by była peł-
na szklanka. Zagotować, dokładnie roz-
mieszać, aż żelatyna całkowicie się roz-
puści. Przestudzić. Śmietanę ubić z pu-
drem, dodać żelatynę. Wylać na ciasto.
Schłodzić.

Wodę zmieszać z sokiem wyciśnię-
tym z cytryny. Maczać w masie herbat-
niki i układać na kremie śmietanowym.

Sok z cytryny rozprowadzić z cu-
krem pudrem i równo polukrować her-
batniki. Włożyć do lodówki.

Jajka faszerowa-
ne ¿ó³tym serem,
szynk¹ i ogórkiem

Składniki:
ok. 6 jajek, 1 średni ogórek konserwo-
wy, ser żółty, 3 plasterki szynki, 2 ce-
bulki szalotki (opcjonalnie), majonez,
musztarda, sól, pieprz, pietruszka

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo. Studzimy.

Obieramy. Kroimy na połówki i wyjmu-
jemy z nich żółtko. Do miseczki z żółt-
kiem kroimy w malutką kosteczkę szyn-
kę, ogórka, cebulkę oraz ser żółty po-
tarkowany na małych oczkach. Dodaje-
my ok. 2 łyżki majonezu, łyżeczkę musz-
tardy, sól oraz pieprz. Mieszamy tak aby
powstała jednolita masa i napełniamy
połówki jajek przygotowaną pastą. Moż-
na przyozdobić natką pietruszki bądź
papryką.

Sa³atka wiosenna
Składniki:
1/2 sałaty lodowej, 1 puszka tuńczyka w
sosie własnym, 1/2 puszki kukurydzy, 3
łyżki jogurtu, 1 łyżeczka soku z limon-
ki, 1 mini kostka bazylia Knorr, 1
szczypta suszonego koperku, 1 szczypta
białego pieprzu, rzeżucha do posypania

Przygotowanie:
Sałatę rozrywamy na mniejsze ka-

wałki, dodajemy tuńczyka i kukurydzę.
Jogurt mieszamy z sokiem z limonki,
doprawiamy kostka bazyliową, koper-
kiem i białym pieprzem. Sałatkę pole-
wamy sosem i posypujemy rzeżuchą.
Smacznego!

Sa³atka letnia
z jajek

Składniki:
jajka – 6 szt., rzodkiewka – 2 pęczki,
szczypiorek – pęczek, majonez – 4 łyżki,
chrzan – 1 łyżka, rzeżucha posiekana –
2 łyżki, sól, pieprz, sałata zielona – kil-
ka liści

Przygotowanie:
Ugotowane na twardo jajka zetrzeć

na tarce o dużych otworach, szczypio-

rek posiekać, rzodkiewki pokroić w pół-
plasterki. Połączyć składniki, dodać
wymieszany z chrzanem majonez oraz,
ewentualnie, rzeżuchę, doprawić solą i
pieprzem. Podawać na liściach sałaty.

Sos chrzanowy
z ¿urawin¹

Składniki:
1 łyżka śmietany 18%, 1 łyżka majone-
zu, 1 łyżeczka chrzanu żurawinowego,
pieprz świeżo mielony, 1/4 jabłka, 1
łyżeczka soku z cytryny, idealnie pasuje
do jajek i wędlin

Przygotowanie:
Jabłko obrać i zetrzeć na drobnej

tarce. W miseczce wymieszać majonez,
śmietanę, chrzan i jabłko, wymieszać.
Doprawić pieprzem i sokiem z cytryny.

Bożena Pięta
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KRZY¯ÓWKA

Dzwonek. W progu mieszkania stoi
mężczyzna.
– Słucham pana? – mówi właściciel.
– Czy to tu przecieka rura?
– Nie.
– A czy tu mieszkają państwo Kowal-
scy?
– Już nie. Wyprowadzili się trzy mie-
siące temu.
– Co za ludzie!? Zamawiają hydrauli-
ka, a potem się wyprowadzają!

* * *
Piękną ma pan kolekcję! Dlaczego jed-
nak zbiera pan tylko ćmy?
– Bo ja jestem nocnym stróżem...

* * *
Pomoc drogowa? Czy ktoś może mi
pomóc z samochodem?
– A co się stało?
– Wydaje mi się, że woda zalała gaźnik.
– Woda? No to nie powinno być pro-
blemu. Gdzie stoi samochód?
– Jakieś cztery metry od brzegu...

* * *
Młody lekarz pyta starszego stażem ko-
legę w szpitalu.
– Zauważyłem, że na kartach dopisuje-
cie jakieś skróty: SP, WZ, DW...
– To skrótowe nazwy chorób. SP to Stan
Przedzawałowy, WZ to wrzód żołąd-
ka...
– A DW?
– Diabli Wiedzą...

* * *
Do pasażera w autobusie podchodzi
kontroler.
– Bilet poproszę!
– Trzeba było sobie kupić w kiosku,
albo u kierowcy. Ja nie sprzedaję...

* * *
Do rzeźnika przychodzi kolega córki.
– Chciałbym prosić o rękę pańskiej cór-
ki!
– Z kością, czy bez? – Odpowiada za-
myślony rzeźnik.

Poziomo: 1) wschodnia dzielnica Bratkowic, 5) potocznie o nauce jazdy, 8) stawia
piece, 10) zieleń na pustyni, 12) rosyjski samolot pasażerski, 14) toruńska lub pod-
wawelska, 16) astra lub corsa, 19) w duecie: ... i ona, 20) angielska herbata, 21)
część stodoły, 22) należą do nich fasola i groch, 27) samiec kozy, 29) wspólnotowy
system ekozarządzania i audytu, 30) pniak po porębie, 31) myśl przewodnia, twór-
cza, 33) jeden z pierwiastków chemicznych odkryty przez M. Skłodowską-Curie, 34)
brana u krawca, 36) jej składnikiem jest hemoglobina, 38) urzędnik sądowy, 40)
zawołanie mające pobudzić konia do jazdy, 41) trzecia osoba liczby mnogiej, 43)
słone jezioro w środkowej Turcji lub najwyższa karta w talii, 44) obecny premier
polskiego rządu, 47) urząd kościelny, 49) duża ilość, ogrom, 50) człowiek śniegu,
52) zwolennik zespołu, 53) zboczenie statku z kursu, 54) rodzaj zamku do drzwi,
55) wyjątkowa rzecz, egzemplarz, 57) Armia Krajowa, 59) przepływa przez Kolbu-
szowę, 60) wjazdu lub zatrzymywania, 63) wewnętrzny dziedziniec w pałacach i wil-
lach, 65) wietrzna choroba, 67) sagan, 68) dolne kończyny, 69) kontynent koali, 70)
kabaret Laskowika i Smolenia.

Pionowo: 1) pomieszczenie służącego do przechowywania towarów, magazyn pod-
ręczny, 2) w Bratkowicach jest nim Ryszard Franczyk, 3) gruby przewód, 4) syn Abra-
hama, 6) nazwisko chińskiej tenisistki, z którą w tym roku w Australian Open prze-
grała Agnieszka Radwańska, 7) nasz diakon Rafał, 9) czar, powab, 11) imię psa z
elementarza, 13) główna kajuta jachtu, 15) wiedza dotycząca hodowli zwierząt i roślin
w akwarium, 17) zajadamy się nimi w tłusty czwartek, 18) terytorialnie graniczy z
Bratkowicami, 23) jest nim tłuszcz w potrawie, 24) imię prezesa Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Bratkowickiej, 25) prawy dopływ Wołgi, lub tytuł piosenki 1 Dywizji Pie-
choty im. Tadeusza Kościuszki, 26) okres w dziejach ludzkości, 28) imię przewodni-
czącej KGW w Bratkowicach, 32) Bernard, leśniczy leśnictwa w Bratkowicach, 34)
Milicja Obywatelska, 35) rzeka w azjatyckiej części Rosji, lewy dopływ Obu, 37) bywa
przestępny, 39) ... na sukces, program w TVP, 42) Terentiew z telewizji, 45) zjednoczo-
na Europa (skrót), 46) marka koreańskiego samochodu, 48) zajmuje sie badaniem
UFO, 49) bezkształtna masa powstała w procesie rozbicia lub zgniecenia, 51) obchodzi
imieniny 12 kwietnia, 56) danie mięsne, 58) wąż z księgi dżungli, 61) zimą na rzece lub
jeziorze, 62) tam nasze emerytury, 63) warzywo w spodniach, 64) pierwiastek, miękki
srebrzysty metal podobny do ołowiu, 66) roślina gleb kwaśnych i podmokłych.

Po rozwiązaniu należy podać ile razy w krzyżówce występuje litera Ł.
Opracował: darja



Bratkowice, 24 kwietnia 2013 r.

Niedziela
Palmowa

Fot. E. Rejman



A zima wciąż trzyma...
15-16 marca 2013 r.

Fot. D. Jamuła, K. Plizga


