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Zróbcie Mu miejsce,
Pan idzie z nieba,
pod przymiotami ukryty chleba!
Zagrody nasze widzieć przychodzi
i jak się dzieciom Jego powodzi.
Fot. K. Plizga

Święcenia kapłańskie

ks. Rafała Kłosa
- Katedra Rzeszowska, 18 maja 2013 r.

Fot. Seminarium Duchowne w Rzeszowie
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„Ka¿dy bowiem arcykap³an spomiêdzy ludzi brany,
dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnosz¹cych siê do Boga...”
(Hbr 5,1a)
W naszej diecezji święcenia kapłańskie udzielane są w kościele katedralnym
w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha
Świętego. W tym roku z rąk ks. bpa ordynariusza Kazimierza Górnego święcenia kapłańskie przyjęło 16 diakonów.

przed święceniami kapłańskimi, które
stanowiły bezpośredni czas przygotowania. Diakoni przeżywali rekolekcje w
Domu Rekolekcyjnym „Kana” w Czarnej Sędziszowskiej. Prowadził je ks. Stanisław Kamiński – ojciec duchowny

W Katedrze Rzeszowskiej.

Wśród nich był ks. Rafał Kłos – nasz
rodak pochodzący z Zapola.
Alumni Wyższego Seminarium Duchownego poprzez 6-letnią formację i
studia filozoficzno-teologiczne pod
okiem przełożonych profesorów seminarium przygotowują się do tego sakramentu święceń. Okres formacji przed
każdym alumnem stawia sporo wymagań, szczególnie wiele wysiłku duchowego i intelektualnego. Każdy alumn w tym
czasie zdaje ponad 100 zaliczeń, w tym
30 egzaminów, egzamin magisterski oraz
jurysdykcyjny przygotowujący do posługi w konfesjonale. 18 października br.
ks. Rafał otrzymał święcenia diakonatu,
a w Wielkim Poście odbył praktykę diakońską w parafii Matki Bożej Tarnowieckiej w Tarnowcu. Po powrocie z
praktyki diakoni uczestniczyli w spotkaniach duszpasterskich, mających na celu
zapoznanie z duszpasterstwem funkcjonującym w naszej diecezji. Szczególnym
czasem dla ks. Rafała były rekolekcje

roku. Alumni pozostający w tym czasie
w seminarium polecali w modlitwie o.
Stanisława i braci diakonów. Każdy po-

Diakoni.

lecał w codziennej modlitwie jednego z
braci. Po powrocie diakonów w piątek
17 maja o godz. 19.00 odbyła się w kaplicy seminaryjnej przysięga przed święceniami kapłańskimi. Ksiądz Rektor
Jacenty Mastej podczas homilii podkreślił ważną rolę kapłana, który powinien
pamiętać o modlitwie
Liturgią Godzin, adoracji Najświętszego
Sakramentu i odmawianiu różańca. Te
trzy modlitwy stanowią nieodłączny element życia kapłańskiego. Ostatnie chwile
przed święceniami
naszych braci przeżywaliśmy w milczeniu
tak, aby nie zakłócać
im przygotowania do
tego wyjątkowego wydarzenia.
18 maja o godz.
10.00 Rzeszowska
Katedra zapełniła się
rodzinami, krewnymi,
znajomymi i przyjaciółmi kandydatów do
święceń prezbiteratu.
Zapewne matki i ojcowie zgromadzeni w pierwszych ławkach,
ze wzruszeniem wpatrywały się w swoich synów, których tak niedawno wycho-
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wywali i przekazywali im wiarę w domu,
który stawał się pierwszym seminarium.
Po homilii nastąpił dialog między ks. biskupem a rektorem seminarium. Rektor po imieniu wzywał kandydatów i
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trudności czy samotności, zawsze odczuwa, że jego dłonie trzyma w swoich rękach biskup. Po tym diakoni upadli na
twarz, oddając całe swoje życie Bogu.
Gest ten jest wyznaniem ich własnej nie-

Namaszczenie dłoni olejem Krzyżma Świętego.

zwracał się do ks. biskupa z prośbą o
udzielenie święceń. Następnie ks. biskup
potwierdzał wybór dokonany przez Kościół. Po homilii nastąpiło przyrzecze-

mocy i słabości oraz symbolem oddania
się całkowicie do dyspozycji Boga. W
tym czasie zgromadzeni w Katedrze śpiewali litanię do Wszystkich Świętych.

Proboszczowie pomagają w nałożeniu szat.

nie wybranych. Po tym krótkim dialogu,
każdy z diakonów podchodził do ks. biskupa wkładając swoje złożone ręce w
ręce Pasterza i przyrzekał mu cześć i posłuszeństwo. W dniu święceń każdy kapłan zawierza się biskupowi, On ze swej
strony, staje się odpowiedzialny za los
tych dłoni, które trzyma w swoich rękach.
Odtąd prezbiter, zwłaszcza w chwilach

Najważniejszym momentem liturgii
stał się obrzęd udzielenia święceń kapłańskich, któremu towarzyszyło duże
skupienie. Ksiądz biskup wkładał ręce
na głowę każdego z kandydatów i w ciszy zwracał się do Ducha Świętego, by
ich uświęcił i uzdolnił do wykonywania posługi kapłańskiej. Ten najważniejszy z obrzędów liturgii święceń spra-

wuje się w milczeniu. Po księdzu biskupie na głowę każdego kandydata nałożyli ręce także wszyscy kapłani obecni
w Katedrze. W duchu modlili się za
tych, którzy stali się ich braćmi w posłudze kapłańskiej. Po nałożeniu rąk,
przyjmujący święcenia uklękli, a ksiądz
biskup odmówił nad nimi modlitwę
konsekracyjną. Po tej chwili nowo wyświęceni kapłani nałożyli, przy pomocy księży proboszczów swoich rodzinnych parafii stułę i ornat. Nowo wyświęceni kapłani podeszli kolejno do księdza biskupa, a on namaścił ich dłonie
olejem Krzyżma Świętego. Jest to znak
udzielenia Ducha Świętego, który od tej
chwili stał się źródłem błogosławieństwa płynącego z kapłańskich rąk. Rękami kapłana posługuje się Chrystus,
dlatego muszą być one czyste i otwarte,
by mógł przez nie działać Duch Święty.
Po chwili ksiądz biskup przekazał
nowo wyświęconym kapłanom patenę
z chlebem i kielich z winem, które ich
rodzice przynieśli w procesji do ołtarza. Od tej chwili podczas każdej Mszy
świętej odprawianej przez księży neoprezbiterów, będą stawały się Ciałem i
Krewią Jezusa Chrystusa i będą rozdawane ludowi Bożemu. Wtedy ksiądz
biskup przekazał pocałunek pokoju
każdemu z nowo wyświęconych kapłanów jako znak miłości i przyjęcia go do
grona prezbiterium diecezji. Nowo wyświęceni po raz pierwszy celebrowali
Mszę świętą z księdzem biskupem oraz
innymi kapłanami, wspólnie wypełniając posługę, której stali się uczestnikami w chwili przyjęcia święceń. Namaszczone dłonie wznieśli nad darami eucharystycznymi, aby Duch Święty przemienił je w Ciało i Krew Chrystusa. W
ten sposób nowi kapłani zostali niejako
wciągnięci w tajemnicę Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Podczas Komunii świętej nowo wyświęceni
rozdzielali wiernym Ciało Chrystusa.
Po uroczystej Eucharystii neoprezbiterzy zgromadzili się w seminaryjnym
refektarzu, gdzie odbył się uroczysty
obiad nowo wyświęconych księży i ich
rodziców z księdzem biskupem i zaproszonymi kapłanami. W czasie obiadu
kapłani dziękowali wszystkim, którzy
przyczynili się do tego wydarzenia –
szczególnie Panu Bogu, kapłanom,
zwłaszcza ks. Rektorowi J. Mastejowi,
ks. Wychowawcom: ks. Andrzejowi
Motyce, ks. Janowi Kuligowi (a obecnie
ojcu duchownemu kursu II i III) oraz
ks. Jackowi Szczęchowi, a także ojcu
duchownemu ks. S. Kamińskiemu. Po
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Na trasie przejazdu wbito ponad 800 palików.

5
wstążkami. O godz. 15.45 we wspomnianym powyżej miejscu odbyło się przywitanie księdza Prymicjanta. Przy akompaniamencie gitary powitała go młodzież
z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na czele z ks. Grzegorzem Guziorem,
mieszkańcy Bratkowic oraz najbliższa
rodzina. Ks. Rafał do kościoła parafialnego jechał w specjalnie ozdobionej konnej bryczce w towarzystwie mamy, a w
asyście bratkowickich strażaków, banderii konnej oraz kilkunastu samochodów.
Na trasie przejazdu witali go radośnie
mieszkańcy Bratkowic. U progu parafialnej świątyni powitał go proboszcz
Józef Książek. Ks. Rafał udał się do kościoła, gdzie odprawił nabożeństwo majowe.
W Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego 19 maja, we wczesnych godzinach porannych na podwórzu u rodziny
Kłosów można było zauważyć gwar i
przygotowania. O 10.30 ks. Rafał udaje
się do kościoła parafialnego, prowadzony w bukowym wieńcu (wieniec był wykonany przez panie z Czekaja) przez
młodzież żeńską z KSM. O godz. 11.30
odprawia Mszę Prymicyjną w kościele
pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach. Po pozdrowieniu wiernych witają
go parafianie. Byli wśród nich przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, Liturgicznej Służby Ołtarza,
Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie,

członkowie Akcji Katolickiej i Caritasu, ks. Proboszcz oraz w imieniu księży
rodaków ks. Zdzisław Sawka SM. Po
Eucharystii odbyło się błogosławieństwo
prymicyjne: najpierw stanowe (mama,
rodzeństwo, kapłani, klerycy, siostra zakonna). Później ks. Rafał udzielił błogosławieństwa każdemu, kto uczestniczył w Eucharystii. Nie obyło się także
bez podziękowań. Ks. Prymicjant dziękował Panu Bogu za dar życia i powołania, mamie za dar wychowania, śp. tacie
Janowi za wrastanie, rodzeństwu za
wspólnie spędzoną młodość, ks. Proboszczowi za możliwość wzrastania do kapłaństwa, ks. przełożonym za czas formacji, braciom alumnom za czas wspólnego dążenia do kapłaństwa, pani wychowawczyni z liceum oraz wszystkim, którzy towarzyszyli mu poprzez modlitwę,
ofiary materialne i dobroć. Po zakończeniu błogosławieństwa zaproszeni goście
w asyście ks. Prymicjanta udali się do
Domu Strażaka aby wspólnie świętować
tę uroczystość.
Ksiądz Rafał oczekuje teraz na polecenie pomocy duszpasterskiej w parafiach diecezji w ramach urlopów wakacyjnych kapłanów. Swoją pierwszą parafię, na której będzie pracował pozna w
sierpniu. Do tego czasu nabiera sił, by
sprostać zadaniom, które postawi przed
nim Bóg.
Kleryk Dawid Jucha

Matka
Spośród słów wszystkich, z całego świata
Jest jedno słowo, co ludzi brata.
Ono w mym sercu radością dźwięczy
W oczach migoce barwami tęczy.
Ref.
Młodzież z KSM dekoruje paliki.

obiedzie księża neoprezbiterzy wyjechali
do swoich rodzinnych parafii.
W drodze powrotnej do Bratkowic
mogło odczuć się klimat parafialnego
święta. Przy wjeździe na terytorium miejscowości, obok przystanku Otoka widniał duży napis: Serdecznie witamy księdza Prymicjanta Rafała. Trasa przejazdu
udekorowana została ozdobnymi palikami, a ogrodzenia domów kolorowymi

To jedno słowo, to słowo Matka
Co przy mnie czuwa aż do ostatka.
Całuję twoje matczyne ręce
Przyjm moją miłość za Twoje serce

Twój uśmiech dla mnie, to radość życia
On łzy ociera z mego oblicza.
Wśród trudów pracy ma myśl przy tobie
Więc dziś Twe dłonie kwiatami zdobię.
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ZMARTWYCHWSTANIE
JEST WIECZNYM ¯YCIEM...
W środę 3 kwietnia w kościele parafialnym w Bratkowicach odbył się
KONCERT UWIELBIENIA. Uwielbienie Boga, obok dziękczynienia, przeproszenia i prośby jest przejawem modlitwy chrześcijańskiej. Uwielbienie
jest modlitwą, w której człowiek „bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem.
Wysławia Go dla Niego samego”. Z
uwielbienia zaś wynika dziękczynienie.
Pomysłodawcami bratkowickiego
koncertu byli ówcześni klerycy: nasz
rodak Rafał Kłos i Arkadiusz Puzio z
Malawy, zaś jego głównymi bohaterami była młodzież (członkowie KSM-u
z Chmielnika, a także KSM-u z Bratkowic), która za pomocą słowa i śpiewu
wielbiła Chrystusa Zmartwychwstałego.
Koncert był potwierdzeniem słów
jednego z teologów, który nazwał Wielkanoc „zrywem ku życiu”. Najpierw
młodzi przedstawili dramę, której głównym przesłaniem była NADZIEJA –
nadzieja płynąca z faktu Zmartwychwstania... nadzieja dla każdego człowieka, żyjącego i borykającego się z wieloma trudnościami tu na ziemi, nadzieja
na życie wieczne. Następnie naszą bratkowicką świątynię wypełniła muzyka
oraz radosny śpiew wokalistów i chóru.
Towarzyszył im zespół muzyczny, który tworzyli m.in. klerycy. Partie solowe
wykonali: Maria Ziaja, Jakub Dzierżak,
Martyna Wójcik, Weronika Król i Aneta Nurcek.
Z ANETĄ NURCEK spotkałam się
tuż przed jej wyjazdem na Litwę, gdzie
miała wystąpić gościnnie z chórem Politechniki Rzeszowskiej na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej
(8 czerwca br.). Aneta jest tegoroczną
maturzystką, absolwentką III Liceum
Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Jest
także uczennicą Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego
w klasie śpiewu solowego Stanisławy
Mikołajczyk-Madej, znakomitej śpiewaczki i utalentowanego pedagoga
uczelni muzycznych Rzeszowa i Krakowa. Obecnie Aneta kończy III klasę.
Został jej jeszcze rok muzycznej edukacji. Aneta ukierunkowana jest na śpiew
1

operowy, bowiem jej głos – mezzosopran1 dramatyczny to głos przeznaczony do wykonywania tego typu muzyki.
Jej repertuar stanowią utwory klasyczne – polskie, niemieckie i włoskie (sta-

Solowy występ Anety...

rowłoskie) arie oraz pieśni znanych
kompozytorów. Aneta wykonuje je w
partiach solowych lub chóralnych. Jej

ulubiony utwór to aria „Ah! Rendimi”
z opery Mitrana Francesca Rossiego.
Aneta śpiewa od dzieciństwa. W
gimnazjum należała do chóru i wówczas to jej opiekunka skierowała ją do
szkoły muzycznej na przesłuchanie.
Aneta przyjęła tę propozycję z wielką
radością. Zdała egzamin i równolegle z
nauką w liceum rozpoczęła kształcenie
muzyczne. Do południa chodziła na lekcje do liceum, a po południu do szkoły
muzycznej.
Dla Anety muzyka to pasja. Dlatego
swym śpiewem uświetnia różne imprezy (śluby, lokalne uroczystości) i spotkania okolicznościowe. Jest także laureatką i uczestniczką wielu konkursów
muzycznych. Kilka razy w roku jako
uczennica szkoły muzycznej daje tzw.
popisy – szkolne koncerty dla nauczycieli, uczniów i znajomych. Wzięła także udział w Międzynarodowym Konkursie im. B. Kostrzewskiej w Rzeszowie.
Ponadto jako uczennica III LO –
muzycznie uzdolniona – kilkakrotnie
reprezentowała szkołę na różnych konkursach, zdobywając wyróżnienia: np.
w ubiegłym roku zajęła trzecie miejsce

...i w duecie z Marią Ziają.

Mezzosopran – głos kobiecy lokujący się pomiędzy sopranem (najwyższym) i altem (najniższym), częściowo obejmujący oba.
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w Jubileuszowym X Wojewódzkim
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „Z
piosenką przez Europę” oraz GRAND
PRIX na koncercie Kolęd i Pastorałek
w Krakowie.
Aneta występuje na wielu różnych
koncertach i spotkaniach. W styczniu
2012 roku śpiewała podczas dwóch
„Koncertów Kolęd”. Pierwszy odbył się
w Katedrze rzeszowskiej. Blisko 100osobowy katedralny chór Pueri Cantores Resovienses pod dyrekcją Marcina
Florczaka, składający się przede wszystkim z uczniów rzeszowskich szkół i
uczelni zaprezentował kilkanaście kolęd, pieśni bożonarodzeniowych i pastorałek. Drugi koncert odbył się w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i wzbogacony został występami znanego rzeszowskiego tenora
Jacka Ścibora. Partie solowe wykonała
m.in. Aneta Nurcek.
W bieżącym roku, w marcu, Aneta
wystąpiła w Filharmonii Rzeszowskiej
podczas wiosennego koncertu Młodzież
naszemu miastu. Z koleżanką wykonała żart muzyczny Koci duet Rossiniego.
Wykonanie tak się spodobało, że zaproponowano im udział w koncercie charytatywnym, który odbył się w rzeszowskim WDK. Aneta wystąpiła także w
Wieczorze muzyki rzeszowskiej w Ratuszu, podczas którego w duecie z Edytą
Hrycyszyn wykonała Barkarolę J. Offenbacha z I aktu opery Opowieści Hoffmana2. Wokalistkom towarzyszył przy
fortepianie Mikołaj Piatikow.
W akcie I (Olimpia) główny bohater – poeta Hoffmann opowiada historię swojej pierwszej miłości. Hoffmann
zakochuje się w Olimpii – córce fizyka
Spalanzaniego. Jest pod jej wrażeniem,
ponieważ patrzy na nią przez zaczarowane okulary, które sprzedał mu współpracownik Spalanzaniego – magik Coppelius. Nie wie, że Olimpia to tylko lalka – automat. Spalanzani oszukuje Coppeliusa spłacając go bezwartościowym
wekslem, za co ten mści się niszcząc
manekina. Dopiero wtedy wydrwiony
przez świadków zdarzenia Hoffmann
dowiaduje się o swojej naiwności.
Barkarola z wł. barca – łódź, to gatunek muzyczny wywodzący się od lirycznej pieśni gondolierów weneckich.

7
Charakteryzuje się umiarkowanym tempem i płynną, kołyszącą melodią. Nazwa barkarola używana była często do
nadawania tytułów utworom instrumentalnym, w których płynny, jednostajny
akompaniament podkreślał kołyszący i
spokojny charakter linii melodycznej.
W tym roku Aneta wystąpiła także
po raz pierwszy (ukończenie 18 lat jest
bowiem warunkiem uczestnictwa) w
chórze młodzieżowym podczas koncertu Jednego Serca Jednego Ducha. Od
2003 roku w Rzeszowie w uroczystość
Bożego Ciała gromadzi się wspólnota,
która pokazuje, jak piękna może być

Modlitwa wstawiennicza.

muzyka inspirowana duchem, jak można przy niej bawić się i odnaleźć swoją
godność i miejsce w Bożym ogrodzie.
Od 3 lat Aneta jako uczennica III
LO jest stypendystką Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”3, która od 13 lat
prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. W
ostatnim czasie Fundacja ogłosiła nabór do reprezentacyjnego chóru. Z całej Polski zgłosiło się ok. 60 osób. Aneta wysłała wspomnianą już Barkarolę i
zakwalifikowała się do 23-osobowej

I uboga matka
ma złote serce.
Antoni Regulski

grupy, której członkowie skierowani zostali na 3-dniowe warsztaty muzyczne
do Warszawy.
Dla Anety muzyka to pasja. Muzyka – jak sama mówi – nauczyła jej wielkiej wrażliwości, bo „kto śpiewa czuje
w sobie dobro i niezwykłą radość, że
może tym dobrem dzielić się z
innymi.”. Nic w tym dziwnego, bowiem Poleć znajomym
każdy, kto zakosztuje śpiewu
– od razu się w nim zakochuje.
Muzyka jest wieczna.
Kształtuje wrażliwość artystyczną zarówno jej twórców,
jak i słuchaczy. Operetka
Księżniczka czardasza mówi
wręcz, że „Bez muzyki świat nic
nie wart”. Ci natomiast, dla
których muzyka jest szczególnie ważna w życiu, mogą za
poetą K.I. Gałczyńskim powtórzyć: „Cóż to za rozkosz błądzić przez pokoje z Panią Muzyką we dwoje!” I takich spotkań życzymy Anecie jak najwięcej!
Bratkowicki KONCERT
UWIELBIENIA stał się radosną manifestacją wiary, czyli uwielbieniem Boga przez
muzykę i śpiew. Na jego zakończenie odbyła się modlitwa wstawiennicza, a po niej był wielki wspólny
śpiew i taniec, jako znak radości ze
Zmartwychwstania Chrystusa.
Jeden z kapłanów biorących udział
w spotkaniu powiedział, że powinniśmy
się cieszyć i za rosyjskim świętym Serafinem z Sarowa wciąż powtarzać: „Moją
radością jest Chrystus Zmartwychwstały!”
Niech to radosne zawołanie towarzyszy nam w codziennym życiu, niech
ciągle na nowo rozbudza w nas wiarę,
nadzieję i miłość...

2
Opowieści Hoffmanna to ostatnie, niedokończone dzieło Jacquesa Offenbacha, mistrza żartobliwej muzy, wybitnego reprezentanta dziewiętnastowiecznej operetki francuskiej. Artysta odnosił międzynarodowe sukcesy (jego Kankan podbił cały świat), ale też zmagał się z problemami
finansowymi. Pod koniec życia zapragnął stworzyć dzieło wyjątkowe: operę fantastyczną Opowieści Hoffmanna. Tak powstała najlepsza z jego
muzycznych „opowieści”, z pięknymi ariami i nieśmiertelną barkarolą. Kompozytor nie ukończył niestety utworu i nie doczekał prapremiery, która
odbyła się 10 lutego 1881 r. w paryskiej Opéra Comique.
3
Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie
nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.
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Warto by³o tam byæ!

i stanowią najcenniejszy zabytek nie tylko w Polsce ale i w Europie. Jedyną i
unikatową na skalę światową jest możliwość zagrania na tym instrumencie
jednocześnie przez 3 organistów.
Kolejnym etapem zwiedzania było
przyklasztorne muzeum założone w
1971 roku, które gromadzi zabytkowe
przedmioty z utraconych po II wojnie
klasztorów wschodnich, a także obrazy, rzeźby oraz przedmioty z krajów misyjnych takich jak m.in. Ameryka, Afryka, Azja czy Oceania. Naszym przewodnikiem był brat Walter – pomocnik dyrektora muzeum. Po tym 1,5 godz. czasie zwiedzania przeszedł czas na modlitwę. Rozważania drogi krzyżowej i
modlitwę różańcową na dróżkach Matki Bożej prowadził ks. Grzegorz. To
były wspaniałe chwile z modlitwą, które na długo pozostaną w naszych sercach. Przedtem jednak ks. Grzegorz na
placu przy sanktuarium, za zgodą tutejszego ogrodnika posadził piękną, zimozieloną tuję. Na koniec naszej modlitewnej wędrówki odwiedziliśmy mały
przyklasztorny cmentarz, na którym
spoczywają zmarli i dobrodzieje leżajskiej wspólnoty zakonnej.
Przeszedł wreszcie czas na obiad,
który spożywaliśmy w Domu Pielgrzyma położonym około 500 m od klasztoru. Po obiedzie kilka chwil wytchnienia i wyjazd do Muzeum Ziemi Leżajskiej znajdującego się w centrum miasta. Tu przez 2 godz. wspólnie z przewodnikiem oglądaliśmy 2 wystawy –
czasową i stałą. W wystawie czasowej
mogliśmy zobaczyć skarbonki świata,
banknoty Rzeczypospolitej oraz dokumenty i fotografie Polskiego Państwa
Podziemnego na Rzeszowszczyźnie w
latach 1939-45, wśród których to foto-

Kolejnym miejscem na pielgrzymkowo-wycieczkowym szlaku członków
Towarzystwa Miłośników Ziemi Brat-

Wnętrze Leżajskiej Bazyliki.

szczegółowo omówił każdy detal z wystroju tej przepięknej świątyni. Widzieliśmy umieszczony za prezbiterium, a
nie widoczny dla
wiernych oryginalny krzyż, jaki w
tym miejscu w
1590 roku postawił Tomasz Michałek, któremu objawiła się Matka
Boża.
Po zakończeniu prelekcji wysłuchaliśmy kilkunastominutowego
koncertu organowego. Organy leżajskie pochodzą z
2 poł. XVII wieku

Grupowe zdjęcie na dziedzińcu Bazyliki.

kowickiej był Leżajsk i Łańcut. Pojechaliśmy tam autokarem 26 maja w 32 osobowym składzie. Opiekę duchową zapewnił nam nasz wikariusz ks. Grzegorz Guzior. Program na ten dzień był
bardzo napięty.
O godz. 7.00 w Bazylice Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku uczestniczyliśmy we Mszy św., której przewodniczył ojciec zakonny w asyście ks. Grzegorza z naszej parafii i ks. Stanisława z
parafii Sokolniki. Po zakończeniu nabożeństwa zwiedzaliśmy wnętrze bazyliki, po której oprowadzał nas zakrystianin brat Anzelm. Dowiedzieliśmy się
wiele istotnych i ciekawych rzeczy z
historii jej powstania. Brat Anzelm

Ksiądz Grzegorz wyręcza ogrodnika.
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grafii dostrzegliśmy naszego rodaka śp.
ks. Józefa Stefańskiego w otoczeniu
najbliższej rodziny. Z kolei zwiedzając
wystawy stałe mogliśmy podziwiać ekspozycję historyczną, etnograficzno-zabawkarską oraz browarniczą. Warto
było tu przyjechać.
Do Łańcuta dotarliśmy około 16.30.
I tu kolejna lekcja historii odbyła się w
budynku, gdzie znajduje się Muzeum
Miasta i Regionu oraz 10 Pułku Strzelców Konnych. Po niej, pobyt w pobliskiej lodziarni i spacerkiem przez zamkowy park udaliśmy się do storczykarni, po czym wyjechaliśmy z Łańcuta do
niedalekiej Medyni Głogowskiej.
Pogoda przez cały czas była wspaniała – słoneczna i ciepła, jednak do
Medyni przyjechaliśmy w deszczu, ale
właściwie on nam w niczym nie przeszkadzał. Tu, w zagrodzie garncarskiej
powstałej w 2001 roku, w ramach projektu Medynia – gliniane złoża, którą
tworzą XIX wieczne budynki mieszkalne z ówczesnym wyposażeniem i
tradycyjny piec do wypalania ceramiki, odbył się ostatni punkt naszej pielgrzymki. Pod okiem garncarza mogliśmy się nauczyć toczenia glinianych
naczyń na kole. Chętnych do nauki nie
brakowało. Byliśmy pod wielkim wrażeniem, że z gliny może w krótkim czasie powstać coś tak wyjątkowego. W
międzyczasie specjaliści od grillowania przygotowali wszystkim uczestnikom pielgrzymki gorące kiełbaski,
które wszystkim zasponsorował pan
Mieczysław Sawicki.
Do Bratkowic wróciliśmy zadowoleni, że wszystko udało się zrealizować.
Do zobaczenia na kolejnym pielgrzymko-wycieczkowym szlaku.
Dariusz Jamuła
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Podczas rozważań Drogi Krzyżowej.

W Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Pan Mieczysław Sawicki zwiedza wystawę w Muzeum Ziemi Łańcuckiej.

Warsztaty garncarskie w Zagrodzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej.
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Wielki triumf bratkowickich stra¿aków
16 czerwca br. w przepięknej scenerii nowo zmodernizowanego bratkowickiego stadionu z nowoczesną tartanową bieżnią
lekkoatletyczną odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo
– Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu
Rzeszowskiego. Celem organizowania takich zawodów jest:
mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja
wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz
przygotowanie do startu w zawodach wojewódzkich. Zawody
polegały na przeprowadzeniu dwóch konkurencji: sztafety pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego.
Sztafeta pożarnicza polegała na jak najszybszym pokonaniu
przez drużynę składającą się z 7 strażaków toru o długości 350
m, na którym ustawione są przeszkody: płotek lekkoatletyczny,
„rów z wodą”, tyczki do slalomu, równoważnia i ściana. Oprócz
pokonania przeszkód strażacy wykonują w czasie biegu zadania
związane z podłączaniem węży i prądownicy. Ćwiczenie bojowe zaś polegało na zbudowaniu linii ssawnej, zbudowaniu linii
głównej z dwóch odcinków węża W-75 do rozdzielacza i zbudowaniu dwóch linii gaśniczych po dwa odcinki węża W-52
każda, uruchomieniu motopompy i zassaniu wody ze zbiornika oraz podaniu dwóch prądów wody do stanowisk gaśniczych
celem przewrócenia czterech pachołków i odwróceniu tarczy
prądem wody. Najlepszy wynik, to najkrótszy czas wykonania
danej konkurencji. Zorganizowanie takich zawodów to wielkie
przedsięwzięcie i ciężka praca przez wiele dni wielu organizacji i instytucji. Organizatorem zawodów byli: Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP, Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe, gmina Świlcza
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkowicach.
Startujące w zawodach drużyny występowały w 2 grupach:
Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze, oraz grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze. Do zawodów powiatowych zakwalifikowały się: zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych
oraz zwycięzcy zawodów gminnych eliminacyjnych. W grupie
kobiecej gminę reprezentowała drużyna z Trzciany, zaś w grupie męskiej drużyna OSP Bratkowice – zwycięzca zawodów
gminnych, a z uwagi że gospodarz ma zagwarantowane miejsce
dopuszczono również OSP Rudna Wielka drugą drużynę zawodów gminnych. W grupie kobiecej w zawodach wzięło udział
7 drużyn: Dynów, Bartkówka, Futoma, Harta, Pogwizdów Stary, Racławówka, Stobierna, Trzciana, natomiast w grupie męskiej 14 drużyn: Bratkowice, Dąbrówka Starzeńska, Dynów
Przedmieście, Hucisko, Hyżne, Kamień, Niechobrz, Palikówka, Piątkowa, Racławówka, Rudna Wielka, Rzeszów – Załęże,
Stobierna, Zabratówka.

Zawody rozpoczęły się polową Mszą Św. celebrowaną przez
kapelana powiatowego strażaków ks. Józefa Książka – proboszcza parafii Bratkowice. We Mszy św. uczestniczyli zawodnicy startujących drużyn, komisja sędziowska, służby porządkowe i zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili m.in.:
bryg. Waldemar Wilk – Komendant Miejski PSP w Rzeszowie,
bryg. Dariusz Homa – przedstawiciel Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Mieczysław Kot – Dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Wojciech Wdowik
– Wójt Gminy Świlcza oraz jego zastępca – Wiesław Machowski, wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin, bryg. Stanisław
Kuźniar i mł. bryg. Kazimierz Witek – Zastępcy Komendanta
Miejskiego PSP w Rzeszowie, dh Lesław Padwiński – członek
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP – dh Jan Kucaj – Prezes
Zarządu Powiatowego ZOSP RP, przedstawiciele rady powiatu
i gminy w osobach: Jacek Bednarz, Tadeusz Pachorek, Kazimierz Wojton, Krzysztof Ciszewski, Cecylia Homa, Andrzej
Bednarz.
Wyniki oceniała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z sędzią głównym st. kpt. Jackiem Nita. Przed rozpoczęciem zawodów komisja sędziowska dokonała weryfikacji zawodników i sprawdzenia placu zawodów. Nie zgłoszono zastrzeżeń do rozmieszczenia i ustawienia poszczególnych przeszkód. O godz. 10.15 Komendant Zawodów kpt. Robert Ryzner wprowadził startujące drużyny na płytę stadionu i zameldował Komendantowi Miejskiemu PSP gotowość drużyn do
rozpoczęcia zawodów.
Ok. godz. 10.30 rozpoczęły się starty. W pierwszej kolejności wystartowały drużyny kobiece. Pomimo bardzo gorącego
dopingu ze strony licznie przybyłych mieszkańców, kibiców i
sympatyków pożarnictwa, drużyna z Trzciany ostatecznie zajęła w swojej grupie ostatnie VII miejsce. Przyczyną zapewne była
duża trema, bo był to ich debiut na takiej arenie, ale nabrane
doświadczenie na pewno przyniesie pozytywne efekty się w dalszej karierze drużyny.
W końcu przyszła kolej na starty drużyn męskich. O kolejności miejsc na tym poziomie zawodów decydują ułamki sekund,
czyli szybkość i perfekcyjne wytrenowanie poszczególnych zawodników. Chwila zawahania, czy niewielki błąd powoduje, że
drużyna spada na odległe miejsce. Po pasjonującej rywalizacji w
obydwu ćwiczeniach (sztafeta i „bojówka”) PIERWSZE MIEJSCE ZAJĘŁA DRUŻYNA OSP BRATKOWICE. Mistrzostwo
powiatu to historyczny tytuł – nigdy wcześniej nie udało się go
wywalczyć. Na profesjonalizm i szybkość wykonania ćwiczenia
przez bratkowiczan wiele drużyn patrzyło z podziwem i zazdrością. Po raz kolejny bratkowicka drużyna udowadnia, że będzie

Klasyfikacja generalna grupy kobiecej:
Lp.

Drużyna OSP

1
2
3
4
5
6
7

Pogwizdów Stary
Stobierna
Futoma
Racławówka
Harta
Dynów Bartkówka
Trzciana

Zajęte miejsce

Wynik sztafety

Wynik ćwicz. bojowego

Wynik końcowy

1
2
3
4
5
6
7

74,1
69,38
74,13
69,47
78,65
96,57
81,26

48,16
55,9
53,97
60,03
61,72
71,72
88,37

122,26
125,28
128,1
129,5
140,37
168,29
169,63
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Klasyfikacja generalna grupy męskiej:

Lp.

Drużyna OSP

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

Bratkowice
Stobierna
Rzeszów Załęże
Palikówka
Zabratówka
Niechobrz
Racławówka
Rudna Wielka
Dąbrówka Starzeńska
Hyżne
Kamień
Hucisko
Dynów Przedmieście
Piątkowa

Zajęte miejsce

Wynik sztafety

Wynik ćwicz. bojowego

Wynik końcowy

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

62,65
63,67
61,91
64,23
69,93
58,45
62,94
68,84
69,37
68,36
70,13
76,9
70,43
64,95

44,98
45,11
49,34
49,15
47,01
59,83
56,06
53,05
53,11
57,18
57,25
54,44
82,03
dyskw.

107,63
108,78
111,25
113,38
116,94
118,28
119,00
121,89
122,48
125,54
127,38
131,34
152,46
dyskw.

godnym reprezentantem teraz powiatu na zawody wojewódzkie,
które odbędą się w przyszłym roku prawdopodobnie na stadionie w Bratkowicach. Uzyskany wynik 107,63 pkt. jest o niebo
lepszy niż wynik uzyskany przez drużynę Racławówki 112,10
pkt. w ubiegłej edycji zawodów powiatowych.
W skład zwycięskiej drużyny OSP Bratkowice weszli następujący strażacy: Robert Selwet, Krzysztof Plizga, bracia Sławomir i Piotr Wojton, Michał Kwas, Dawid Ziobro, Paweł
Stec, Michał Pięta, zawodnikiem rezerwowym był Rafał Fabiński. Trenerem drużyny jest dh Robert Kwas, który w latach
ubiegłych sam wielokrotnie reprezentował Bratkowice na wielu zawodach sportowo-pożarniczych, więc na tym „rzemiośle”
się zna doskonale i bardzo dobrze przygotował drużynę do zawodów. Zwycięskiej drużynie składamy wielkie gratulacje.

Po zakończeniu konkurencji i podsumowaniu wyników startującym drużynom za zajęte miejsca medale, okazałe puchary i
dyplomy wręczyli dh Mieczysław Kot – Dyrektor Oddziału
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, bryg. Waldemar Wilk –
Komendant Miejski PSP w Rzeszowie oraz Wiesław Machowski – Zastępca Wójta Gminy Świlcza. W podsumowaniu zawodów przekazali zwycięzcom i wszystkim startującym zawodnikom gratulacje oraz podziękowania za udział i uzyskane przez
nich wyniki. Czerwcowe zawody były ważnym sprawdzianem
sprawności organizacyjnej i bojowej strażaków oraz będącego
na ich wyposażeniu sprzętu. Były także dobrą popularyzacją
strażackiego ruchu w poszczególnych miejscowościach powiatu rzeszowskiego.
Mieczysław Leja

VIII Powiatowe Zawody Po¿arnicze Dru¿yn OSP Powiatu Rzeszowskiego

Uroczyste wprowadzenie zawodników na płytę stadionu w Bratkowicach.

Fot. Ewa Rejman
Dh Michał Przywara rozpoczyna sztafetę pożarniczą.

Dh Krzysztof Plizga pokonuje płotek lekkoatletyczny.

PRZY KOLOROWEJ DODATKOWEJ WKŁADCE NR 1
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Dh Paweł Stec pędzi do mety.
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„Panie sędzio! Dowódca drużyny OSP Bratkowice melduje drużynę
gotową do ćwiczenia bojowego!”.

Druhowie z innych drużyn stanowili mocną konkurencję.
Wszystko przećwiczone wiele razy, nie ma mowy o błędzie...

Historyczna chwila. Puchar zwycięstwa trafia w ręce drużyny OSP
Bratkowice.

Żeńskie drużyny także dzielnie się spisywały.

Ochłoda dla trenera.

Radość ze zwycięstwa.

Fot. K. Plizga, E. Rejman

Eucharystia rozpoczynająca zawody

Podniesienie Flagi Narodowej

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Rzeszowskiego
Bratkowice, 16 czerwca 2013 r.

Złoty start naszej drużyny

Meldunek o zakończeniu zawodów

Odczytanie wyników końcowych

Fot. K. Plizga, E. Rejman
Zwycięska drużyna OSP Bratkowice. Klęczą od lewej: Piotr Wojton, Rafał Fabiński, Robert Selwet, Dawid Ziobro, Sławomir Wojton, Michał Pięta,
Paweł Stec, Michał Kwas, Krzysztof Plizga. Stoją od lewej: dh Stanisław Rałowski - Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, dh Mieczysław Kot Dyrektor Oddziału Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Robert Kwas - trener drużyny, bryg. Dariusz Homa - przedstawiciel Podkarpackiego
Komendanta Wojew. PSP, dh Mieczysław Leja - Prezes OSP, dh Jan Górski - Naczelnik OSP, mł. bryg. Kazimierz Witek - Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP, dh Jan Kucaj - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, bryg. Waldemar Wilk - Komendant Miejski PSP, dh Bogdan Cioch - Komendant
Gminny OSP.

Fot. K. Ząbczyk

Zdjęcie konkursowe dzieci z grupy IV
Fot. K. Ząbczyk

Zdjęcie konkursowe
Nikolki Wojton

Wielki
sukces

przedszkolaków
Czas na rozpakowanie naszej nagrody!
Fot. K. Ząbczyk

Upragniona nagroda!

PRZY KOLOROWEJ DODATKOWEJ WKŁADCE NR 2
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Wielki su kce s naszych
Przedsz kolaków!
Wśród wielu ofert reklamowych napływających zewsząd
do naszego przedszkola jedna przykuła szczególną uwagę pani
Dyrektor. Nie dotyczyła zakupu książek, zabawek czy innych pomocy dydaktycznych. Była to „oferta”, na którą wielu z nas nie zwróciłoby uwagi. Z jednej ze stron kolorowego
katalogu uśmiechał się szeroko przedszkolak trzymający w
rękach kartkę z napisem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
Po szczegółowym zapoznaniu się z regulaminem konkursu
okazało się, że jest to akcja ogólnopolska nie tylko dla przedszkoli i szkół, lecz również dla uczestników indywidualnych.
Pomimo, iż wygrana w takim konkursie wydawała się nieosiągalna, wychowawczynie grupy IV wspierane przez panią
Dyrektor postanowiły pomóc przedszkolakom „w poszukiwaniu wiosny” – bo tak brzmiał przewodni motyw konkursu. Każda z placówek, biorących udział w konkursie mogła
przesłać dwa zdjęcia, a każdy uczestnik indywidualny mógł
zgłosić do jedną fotografię.
Po wybraniu przez jury dwudziestu najciekawszych zdjęć
w każdej kategorii wiekowej, Internauci mogli oddawać głosy na swoich faworytów.
Termin zgłaszania fotografii upływał pod koniec kwietnia. Początkiem maja okazało się, że do drugiej rundy konkursu zakwalifikowały się dwie prace.
Pierwsza w kategorii grupowej przedstawiająca dzieci z
grupy IV oraz indywidualne zdjęcie Nikoli Wojton z grupy I.
W drugim etapie najlepsze zdjęcia były promowane głosami
Internautów. Głosowanie trwało 14 dni (od 7 maja do 21
maja), a o wygranej decydował każdy głos!
Zdjęcie dzieci z grupy IV od początku głosowania plasowało się na czołowych pozycjach. Rywalizacja była niezwykle zacięta. Dzień przed zakończeniem konkursu aktywność
Internautów wspierających dzieci z naszego przedszkola przybrała niesamowitego rozpędu.
Po wyrównanej walce fotografia dzieci z grupy IV zwyciężyła w swojej kategorii wiekowej, zdobywając 6609 głosów.
Zdjęcie Nikoli uplasowało się ostatecznie na miejscu szóstym. Za zajęcie I miejsca dzieci otrzymały zestaw mebli,
ufundowanych przez firmę NOVUM. Wierzymy, że zdobyta nagroda długo posłuży naszym przedszkolakom.
Wygrana w konkursie to nie tylko sukces materialny w
postaci nagród rzeczowych. To przede wszystkim sukces naszej społeczności, która udowodniła, że dzięki wzajemnemu
wsparciu, zaangażowaniu i wytrwałości, można wiele.
Niewątpliwie ogromną rolę w tej inicjatywie i w drodze
do sukcesu odegrały nasze przedszkolaki. To one każdego
dnia przypominały rodzicom, bliskim i znajomym o „obowiązkowym”, codziennym oddawaniu głosów.
Rozmowy na temat konkursu przez dwa tygodnie na dobre wpisały się w harmonogram dnia naszego przedszkola.
Była to dla dzieci i dla nas wszystkich niezastąpiona lekcja
współpracy i zaangażowania, która udowodniła, że w potrzebie możemy na siebie liczyć.

W imieniu Przedszkolaków, Dyrekcji i Pracowników
Przedszkola pragnę serdecznie podziękować Wszystkim, którzy swoim wsparciem i oddanymi głosami przyczynili się do
sukcesu naszych Pociech i Nas Wszystkich!
Karolina Ząbczyk

N ie ma jak
u mamy
Ona jedna dostrzegała
w durnym świecie tym jakiś ład
własną piersią dokarmiała
oczy mlekiem zalewała
Wychowała jak umiała
a gdy wyjrzał już człek na świat
wziął swój los w ręce dwie
i nie w głowie mu było że
Ref:
Nie ma jak u mamy ciepły piec cichy kąt
Nie ma jak u mamy kto nie wierzy robi błąd
Nie ma jak u mamy cichy kąt ciepły piec
Nie ma jak u mamy kto nie wierzy jego rzecz
A tym czasem człeka trawił
spać nie dawał mu taki mus
żeby sadłem się nie dławić
lecz choć trochę świat poprawić
nieraz w trakcie tej zabawy
świeży na łbie zabolał guz
człowiek jadł z okien kit
lecz zanucić mu było wstyd
Ref: Nie ma jak u mamy...
Te porywy te zapały
jak świat światem się kończą tak
że się wrabia człek pomału
w ciepłą żonę stół z kryształem
I ze szczęścia ogłupiały
nie obejrzy się nawet jak
w becie już ktoś się drze
komu nawet nie w głowie że...
Wojciech Młynarski
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Zaradnoœæ i pracowitoœæ
naszych ojców i dziadków
Liczę na zrozumienie szanownych
Czytelników „Ziemi Bratkowickiej”, że z
uporem w moich artykułach wracam do
wspomnień o naszych nieżyjących już rodakach. Poniekąd jestem sprowokowany
przez dzisiejsze media, które zgodnie
twierdzą, że polskie matki nie rodzą dzieci, ponieważ są trudne warunki ekonomiczne oraz jest obawa utraty pracy po
urodzeniu dziecka. Kierując się tym kryterium, to ja i miliony Polaków nie powinno się urodzić.
W wieku XIX i do lat 60-tych XX wieku warunki ekonomiczne w Polsce były o
„sto” razy gorsze niż są obecnie – ogromne bezrobocie, małe, zacofane gospodarstwa rolne, nie wspominając już o świadczeniach socjalnych z tytułu urodzenia
dziecka jakie dziś przysługują. Mimo tej
ogromnej biedy, rodzin z jednym lub
dwójką dzieci było bardzo mało. Przeważały rodziny wielodzietne. Nasze babcie i
mamy z każdego narodzonego dziecka
ogromnie się cieszyły. Twierdziły, że dziecko to nie hańba, a cud i wielka radość w
domu. Teraz niestety takich przekonań
brakuje. Warunki ekonomiczne to sprawa
drugorzędna. Dzisiaj nade wszystko przeważa w rodzinach wygodnictwo. Słychać
wiele narzekania. Nasi ojcowie i dziadkowie pomimo dużej biedy w jakiej przyszło
im wzrastać, nie pytali nikogo jak żyć? Nie
narzekali, ale sami rozwiązywali swoje
problemy i jak mogli to zapobiegali, żeby
utrzymać swoje wielodzietne rodziny. I tak
np. w sezonie letnim zbierali jagody i grzyby, które suszyli i konserwowali. Zbierali
zioła i suszyli je na słońcu. Uprawiali warzywa, siali rzepę, brukiew i bób. Rzepę
suszoną i gotowaną dodawali do gotowania kapusty, a późną jesienią skrobali z niej
dzieciom tzw. „papkę” lub „masło”. Głównym napojem na śniadanie i kolację była
kawa zbożowa. Nie każdy jednak mógł
sobie pozwolić na kupno kawy w sklepie.
Stąd też produkowano ja sposobem domowym. Przypalano wówczas jęczmień, a
następnie gnieciono go wałkiem do ciasta,
bo nie było młynków do mielenia kawy.
Po uboju świni z błony tłuszczowej i pozostałego tłuszczu robiono tzw. „sadło”, które było mocno solone. Używano go później w kuchni przez całą zimę. Słoninę krojono w pasy, solono i przetrzymywano w
naczyniu drewnianym przez kilkanaście
dni, po czym nadawała się do konsumpcji
przez kilka miesięcy. Do ogrzewania do-

mów używano drzewa i torfu, bo węgiel
był bardzo drogi. Dużym powodzeniem
cieszyło się wykopywanie w lesie tzw.
„pniaków” po ściętych, grubych drzewach
sosny i świerka. Była to bardzo ciężka praca. Używano wówczas siekiery, motyki do
odgarniana ziemi i grubych kołków do
podważania pni. Drzewo pozyskane z pnia
służyło do wypieku chleba w piecach chlebowych. Torf kopano przeważnie na własnych łąkach z torfowym podłożem, suszono całe lato i palono nim w piecach. W
domach o dużej izbie w okresie zimowych
wieczorów, gromadzili się chłopi i prowadzili rozmowy na temat gospodarowania i polityki. Jeden papieros paliło kilku
mężczyzn, każdy miał „puścić tylko dwa
dymy”, bo nie każdego było stać na zakup papierosów. Mężczyźni golili się
brzytwą, którą ostrzyli sami na ostrzałce
kamiennej, na twardym pasku od spodni
albo na własnej, twardej i spracowanej
dłoni. Naprawę obuwia dokonywano
przeważnie we własnym zakresie. Było to
wyrównywanie obcasów, przyszywanie
„pszyszczepka” jeżeli nastąpiło pęknięcie skóry na wierzchu obuwia. Żeby zapobiec ścinaniu obcasów i czubków podeszwy obuwia przybijano blaszki. Niejednokrotnie pod cały obcas przybijano
tzw. „podkówkę”. Bardzo modne były
buty „oficerki” o wysokich cholewkach
noszone w czasie zimy. Nosiły je i kobiety i mężczyźni. Jeśli były nie używane wyprawiano je „prawidłym”. Po wkroczeniu
w 1944 roku wojsk sowieckich do Polski,
mieszkańcy Bratkowic odkupywali od
nich (nieraz za przysłowiową wódkę)
ciepłą, zimowa odzież. Były to czapki
uszanki zawiązywane sznurkami pod
brodą, spodnie i bluzy watowane oraz
walanki wykonane z grubego filcu.
Chciałem jeszcze nawiązać do słynnej
wypowiedzi posła Niesiołowskiego o
szczawiu. Ja i moi rówieśnicy w dzieciństwie jedliśmy nie tylko szczaw, ale i kwiaty róży, kwitnącej lipy czy akacji. Jedliśmy
to nie dlatego, że nie smakował nam chleb,
ale po to by zaspokoić głód. Zresztą zupa
szczawiowa przygotowana przez mamę
smakowała doskonale. Na wiosnę nacinaliśmy na wysokości swojej głowy korę brzozy i piliśmy sok wyciekający z drzewa.
Dzieci z kromką chleba posypaną cukrem
i namoczoną wodą, to codzienny obraz
tamtych czasów.
Mieczysław Sawicki

X Jubileuszowe
Forum Prasy
Samorz¹dowej
w Trzcianie
W dniu 22 maja 2013 roku za naproszenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego przedstawiciele Redakcji Kwartalnika Ziemia Bratkowicka wzięli udział w X Jubileuszowym
Forum Prasy Samorządowej zorganizowanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
Wójta Gminy Świlcza oraz Gminne
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w
Świlczy.
Redakcję Ziemi Bratkowickiej reprezentowali: Prezes TMZB Tadeusz
Pięta i członek Zarządu Zdzisław Rzepka. W prezydium Forum zasiedli m.in.:
Kazimierz Rokita – Dyrektor Gabinetu Marszałka, Marta Matczyńska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego PUM, Dyrektor WDK w Rzeszowie – Marek Jastrzębski, Kierownik
WDK w Rzeszowie – Czesław Drąg,
Wójt Gminy Świlcza – Wojciech Wdowik, Dyrektor GCKSiR w Świlczy –
Adam Majka.
Witając wszystkich przybyłych na
tegoroczne jubileuszowe forum Czesław Drąg stwierdził, że od X lat WDK
koordynuje działania samorządowych
środowisk redakcji prasy samorządowej
propagując idee demokratyczne. Podkreślił również rolę prasy samorządowej, która w dobie przemian demokratycznych przedstawia na łamach swoich wydawnictw osiągnięcia, zamierzenia i problemy małych ojczyzn, w których żyjemy.
Również Wójt Gminy Świlcza w
swoim wystąpieniu przedstawił wyzwania i znaczenie prasy lokalnej w kształtowaniu obrazu miejscowości i gminy.
Zaznaczył z satysfakcją, że na terenie
gminy Świlcza wydawane są dwie gazety: kwartalnik Trzcionka i Ziemia Bratkowicka.
W części informacyjno-edukacyjnej
Forum Marta Matczyńska w swoim wystąpieniu przedstawiła wstępny projekt
RPO woj. Podkarpackiego na lata
2013-2020. Przypomniała również o
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Otwarcie Forum przez Czesława Drąga.

znaczeniu informacji zamieszczanych na łamach prasy lokalnej i samorządowej w informowaniu o programach inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.
Następnie swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi ciekawych aspektów wydawania prasy lokalnej i samorządowej podzielił się redaktor Gazety Codziennej Nowiny Andrzej Plęs. Zakończeniem tej części Forum była prezentacja
możliwości graficznych redagowania gazety przedstawiona
przez grafika komputerowego WDK – Marka Banata. W tym
miejscu nasuwa się refleksja, że nie wszystkie redakcje mają
profesjonalny sprzęt do korzystania z programów przy składzie komputerowym gazet.
Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości rozpoczęła się dyskusja nad wystąpieniami, w której redaktorzy poszczególnych gazet ustosunkowali się do poruszanych spraw.
Nie zabrakło w tej dyskusji głosu przedstawicieli Ziemi
Bratkowickiej. Prezes Tadeusz Pięta dziękując za zaproszenie podziękował władzom samorządowym gminy za wsparcie
finansowe i pomoc w wydawaniu kwartalnika. Podkreślił, że
redakcję Ziemi Bratkowickiej tworzą pasjonaci – społecznicy
chcący zapisywać historię, teraźniejszość i przyszłość naszej
miejscowości i gminy Świlcza. Gazeta po siedmiu latach wydawania na stałe zagościła w domach mieszkańców Bratkowic i nie tylko. Wysyłana jest do rodaków rozproszonych po
całym świecie.
Zdzisław Rzepka przedstawił zagadnienia lokalnego patriotyzmu opisywanego na łamach kwartalnika. Dotyczy on
uroczystości patriotyczno-religijnych mając na względzie np.
kolejne rocznice Akcji Burza czy innych.
Na zakończenie kapituła konkursowa Forum wyróżniła
za całokształt dwa wydawnictwa samorządowe; kwartalnik
Trzcionka i dwumiesięcznik Kurier Błażowski. Wspólny obiad
oraz dyskusje poszczególnych składów redakcyjnych zakończyło Jubileuszowe Forum.
Tadeusz Pięta

Redaktorzy – Zbigniew Lis i Zdzisław Rzepka.

„Ziemia Bratkowicka” w witrynie przeglądowej.
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Rosji, Ukrainie i Rumunii. Z kolei brzoskwinie i pomidory
eksportowane są do Holandii. W tym roku – mówi pan Zbigniew – wzrosło zainteresowanie Zachodu polskim jabłkiem,
w związku z tym przymierzamy się na eksport i w tym kierunku.
Gospodarstwo sadownicze wymaga olbrzymich nakładów
pracy i sprzętu związanych z jego prowadzeniem. Państwo CuW każdy sobotni poranek za wyjątkiem świąt, targowisko krowscy dysponują specjalistycznym sprzętem niezbędnym do
w Bratkowicach zaczyna tętnić życiem. Stragany handlujących pracy w sadzie – ciągniki, przyczepy, opryskiwacze, rozdrabtu kupców czy rodzimych mieszkańców zapełniają się m.in. niacze gałęzi, wózek widłowy itp. Mają dwukomorową przewarzywami, owocami, kwiatami, żywnością, odzieżą, chemią chowalnię owoców. W planie jest dobudowa trzeciej komory.
gospodarczą, sprzętem AGD, płodami rolnymi, a także drob- W pracy pomagają im dzieci, a mają ich sześcioro (3 córki i 3
nym inwentarzem gospodarskim. Wielu handlowców sprze- synów). Jednak w sezonie do zbiórki jabłek i pomidorów oraz
daje swój towar bezpośrednio z samochodów. Wśród nich są sortowania zatrudniają kilka osób, bowiem jest to praca barpaństwo Izabela i Zbigniew Cukrowdzo czasochłonna. Specjalistyczną
scy, którzy przyjeżdżają do Bratkowic
opiekę doradczą w tej dziedzinie zaz oddalonej o przeszło 100 km Bilpewnia im najstarszy syn, który ma
czy, miejscowości położonej 15 km od
własną firmę doradczo – szkoleniową.
Sandomierza. Ich 10 hektarowe goUprawa sadownicza jak wiele innych
spodarstwo położone jest w samym
w produkcji rolniczej, narażona jest
centrum zagłębia sadowniczego, którównież na zagrożenia naturalne, które uważane jest za drugie co wielkości
re w ostatnim czasie występują na
w Polsce, gdzie przeważają gleby o wymasową skalę. Szkody głównie spowosokiej klasie bonitacyjnej (I i II). Spedowane są przez przymrozki i gradocjalizują się głównie w uprawie jabłobicia, stąd też posiadają oni ubezpieni, która stanowi 80% całej poczenia upraw specjalnych. Praca w sawierzchni uprawowej. Jest tu blisko
dzie daje wiele satysfakcji – mówi pani
50 odmian jabłek, ale jak mówi pan
Iza – bo jak tu się nie zakochać w taZbigniew – w przyszłym roku będzie
kim wiosennym, biało – różowym koich tylko pięć – czempion, reneta,
biercu kwiatów, albo jesiennej, czerwolobo, jonagold, rubin star. Dopełnieno – żółtej barwie dojrzewających janiem całej powierzchni w ich gospobłek.
darstwie jest również uprawa wiśni,
Państwo Cukrowscy z Bratkowiczereśni, śliwki, brzoskwini, gruszy,
cami związani są od przeszło 30 lat,
moreli, a także warzyw – pomidorów,
kiedy to wspólnie zaczęli gospodaroogórków, porów, cebuli, marchewki i Izabela i Zbigniew Cukrowscy na targu w Bratkowi- wać. Wszystko zaczęło się na początkapusty. Gospodarstwo posiada cer- cach.
ku lat osiemdziesiątych ubiegło wietyfikat integrowanej produkcji, która
ku. Wtedy to 2 – 3 razy w tygodniu
jest nowoczesnym, krajowym systemem jakości żywności, wy- przywozili do Rzeszowa owoce i warzywa, i tu na targu sprzekorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i dawali. To co im zostało rozwozili po okolicznych miejscobiologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu, co po- wościach. I tak trafili do Bratkowic. Przez cały ten czas, aż do
zwala na uzyskanie wysokiej jakości płodów rolnych. Zasad- chwili powstania targowiska zaopatrywali w towar lokalne
niczym celem integrowanej produkcji jest szczególna troska o sklepy i niemalże całą bratkowicką społeczność. Tu jest nasz
zdrowie ludzi i środowisko. W związku z powyższym ich to- drugi dom, bo przyjeżdżamy tu nieustannie już ponad 30 lat.
war, a w szczególności jabłka trafiają na stoły konsumentów w Mamy tu wielu przyjaciół i znajomych, można by powiedzieć, że
taką drugą rodzinę i czujemy się
w połowie bratkowiczanami –
wspomina pani Iza i dodaje –
wielu z nich gościło w naszym
gospodarstwie pod Sandomierzem. Pan Zbigniew uzupełniając wypowiedź żony mówi –
Bratkowice bardzo się zmieniły.
Powstało wiele pięknych domów i dużo jest tu młodych ludzi, co cieszy, dlatego z sentymentem tu przyjeżdżamy – i z
uśmiechem dodaje – gdyby trzeba było ubiegać się o bratkowickie obywatelstwo, to na pewno
otrzymalibyśmy je przez zasiedzenie.
Dariusz Jamuła
Pani Iza sprawdza zawiązki owoców jabłoni.

Z krainy sadów
do Bratkowic
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WIOSNA – PORA NA WYCIECZKI

W poszukiwaniu Ekolandii – wycieczka ekologiczna

6 czerwca 2013 r. klasy IV-VI były
na wycieczce ekologicznej. Trasa rozpoczynała się w Rzeszowie w gnieździe
recyklingowym, gdzie przewodnik zapoznał uczniów z segregacją odpadów.
Następnie grupa udała się do Łańcuta.
Tu w parku otaczającym zamek uczniowie poznali ciekawe okazy drzew (platany, miłorząb japoński, klony itp.),
zwiedzili świątynię dumania, zapoznali się z florą i fauną ogrodu. Następnie
trasa wycieczki prowadziła się do rezerwatu Husówka, gdzie wędrując
ścieżką ekologiczną dzieci rozpoznawały i nazywały napotkane rośliny i
zwierzęta, a przewodnik ciekawie o
nich opowiadał. Dopisało szczęście i na
trasie wędrówki uczniowie zobaczyli
salamandrę plamistą, która jest pod
ścisłą ochroną. W lesie przewodnik
zorganizował zabawę „Mój przyjaciel –
drzewo”, która uświadomiła dzieciom
co czeka ludzi, gdy zostaną wycięte lasy
i zniszczona przyroda.
Na koniec było ognisko z pieczeniem
kiełbasy i odpoczynek Przewodnik wręczył wszystkim odkrywcom Ekolandii
Certyfikaty.
Danuta Rudzka
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Wszystko co dobre, szybko siê koñczy
– wycieczka do Ba³towa
13 czerwca br. dzieci klas 0 – III ze
Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczyły
w całodniowej wycieczce do Bałtowa.
Małych turystów już rano przywitało
piękne, gorące słońce, zapowiadając, że
ten dzień będzie wyjątkowy.
Pierwszą atrakcją wycieczki był Jura
Park. Pan Tomek (bo tak miał na imię
przewodnik) odbył z dziećmi wędrówkę przez kolejne etapy życia Ziemi. Spacer pośród ponad 100 doskonale zrekonstruowanych modeli, wśród których najliczniej reprezentowane są dinozaury,
pozwolił uzmysłowić sobie różnorodność i niesamowitość tego zaginionego
świata. Dzięki ciekawym i obrazowym
opowieściom pana Tomka miniony świat
„ożył”. Podczas licznych rozmów przewodnika z dziećmi okazało się, że niejednokrotnie potrafiły
one zaskoczyć go
swoją wiedzą na temat
tych jakże odległych
czasów.
Kolejnym punktem programu była wizyta w Prehistorycznym Oceanarium.
Była to niewątpliwie
gratka dla wszystkich
tych, którzy chcieli zobaczyć jak podwodne
życie wyglądało miliony lat temu. Dzięki
osiągnięciom współczesnej techniki mogliśmy obejrzeć jedyne w swoim rodzaju widowisko. Obserwując kolejne, nie występujące już dziś, morskie zwierzęta ulegliśmy iluzji spotkania z żywymi stworzeniami.
Potem był posiłek. Kiełbaski z grilla
były bardzo smaczne. Ale dzieciom jeszcze bardziej posmakowała zimna herbatka „Lipton”, którą ich ugoszczono.
Później „amerykańskim schoolbusem” i rozpoczęło się zwiedzanie Zwierzyńca Górnego. Dzieci podziwiały tam
majestatyczne jelenie, pełne gracji i
wdzięku daniele, ciekawskie i energiczne muflony, dostojne stada bydła szkockiego, kozice śruborogie, alpejskie i górskie, alpaki, lamy, owce, koniki polskie
czy zabawne osły. Wszystkie te zwierzęta można było obserwować w naturalnym środowisku, niemal na wyciągnię-

cie ręki. Pewien struś zaprzyjaźniony z
panem Marianem (kierowcą schoolbusa) chciał nawet wejść do auta by przy-

witać się z nim.
A potem było małe szaleństwo w
Parku Rozrywki. Tu pod okiem wychowawców dzieci korzystały z dostępnych
atrakcji (karuzeli). A
w międzyczasie były
w kinie emocji – Cinema 5D, w którym
oprócz trójwymiarowego obrazu można
było doznać także innych wrażeń zmysłowych: dźwiękowych,
ruchowych, dotykowych, zapachowych.
Efekty te pozwoliły
dzieciom przemienić
się w aktywnych
uczestników scen rozgrywających się na ekranie.
Potem był czas na zakup pamiątek.
Chłopcy jak to mężczyźni kupowali łuki,
toporki. Dziewczynki natomiast jak typowe kobiety gustowały w biżuterii.
Na zakończenie wycieczki był plac
zabaw. Tam dzieci mogły wyszaleć się
na zjeżdżalniach, karuzelach, drabinkach
linowych.
Wycieczka do Bałtowa dostarczyła
wszystkim niezapomnianych wrażeń, a
przede wszystkim spory zasób wiedzy o
prehistorycznych czasach.
Lucyna Krzanicka
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(część II)

B³ogos³awieñstwa rzeczowe
W drugiej części przedstawiamy błogosławieństwa rzeczowe przywiązane do
dni świątecznych przypadających w II
kwartale roku. Należą do nich: błogosławieństwo dzieci oraz święcenie wianków i lilii.
W czwartek, ostatniego dnia oktawy
Uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa,
kapłan święci wianki sporządzone z
pierwszych kwiatów i ziół leczniczych.
Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący
ludziom i wszelkim stworzeniom. Podczas święcenia ziół wznoszone są modlitwy o opiekę nad polami i o dobre
zbiory.
Wianki sporządzano zazwyczaj z rumianku, róż, mięty, rozchodnika, macierzanki, kopytnika, grzmotnika, jaśminu,
nawrotki, rosiczki, ruty, stokrotek czy
barwinka. Dawniej używano także lubczyku, kopelniku, targownika, dzwonków, w Małopolsce bobownika i niezapominajki, a w Wielkopolsce gałązek
lipy czy jabłoni. Wówczas wito nawet
dziewięć wianków – każdy z innego zioła, każdy od innego nieszczęścia chroniący lub przeznaczony do innego celu.
Wierzono, że wiele roślin wplatanych do
wianuszków święconych w oktawę Bożego Ciała posiada niezwykłe właściwości: grzmotnik chroni od uderzenia pioruna, od rozchodnika „rozchodzą się”
chmury burzowe. Słońce obdarza bowiem rośliny nieprawdopodobną energią, która jest im niezbędna do wydania
kwiatów oraz zawiązania owoców i nasion. Ta siła witalna sprawia, że objawiają
one niespotykane dotąd siły i właściwości, które można pozyskać, a następnie
zatrzymać zasuszając je i wykorzystując
później do celów leczniczych lub magicznych.
Dziś, z powodu zastąpienia niegdyś
powszechnych ziół dostępnymi roślinami ogrodowymi i kwiatami, cechy uzdrawiające wianka zdecydowanie się ograniczyły. Do tej pory przypisuje się im jednak działanie ochronne.
Wiankami ozdabiano ściany domu,
obrazy lub drzwi. Kładziono je pod podwaliny zakładanych domostw, pod

sem – Dawcą życia wiecznego. Dlatego
nic dziwnego, że dusza chrześcijanina
szukała znaku, poprzez który chciała
wypowiedzieć swoje wewnętrzne przeżycia i treści nadprzyrodzone. Stąd wianek z ziół, stąd wianki – bo od całej rodziny.
W ostatnim dniu oktawy Bożego Ciała w kościołach błogosławione są także
dzieci.

Błogosławieństwo dzieci w Bazylice Matki Bożej Rzeszowskiej.

pierwszy snop. Zarówno poświęcone ziele z wianków, jak i brzozowe gałązki
wzięte z ołtarzy miały chronić przed
burzą, gradobiciem, uderzeniami pioruna, a także przed pożarem i szkodnikami na polach. Dawniej wierzono również,
że zapobiegają urokom i odpędzają czarownice. Wianki leczyły ludzi i zwierzęta. Ukruszone z nich ziele stosowano do
sporządzania leczniczych herbat oraz
mikstur domowych (kobiety piły napar
na wszystkie swoje dolegliwości, a w
macierzance kąpano dzieci, które miały
różne choroby skórne), a także do okadzania roślin i zwierząt.
Wianek przechowywany jest przez
cały rok, nie wolno go wyrzucić, bo jest
poświęcony. Kiedy natomiast do domu
przynosi się z kościoła nowy, wianek stary się pali.
Dawniej z przyniesionych do kościoła wonnych i kwiecistych wianków wybierano najpiękniejsze i ozdabiano nimi
złote promienie monstrancji. Zieleń, a
szczególnie zieleń wonnych ziół, które
mają moc leczniczą, jest symbolem życia.
Źródłem życia wiecznego jest najświętszy Sakrament, zjednoczenie z Chrystu-

Na dzień 13 czerwca przypada uroczystość św. Antoniego Padewskiego.
Ferdynand (bo takie było prawdziwe
imię św. Antoniego z Padwy) urodził się
w Lizbonie w 1195 r. W 1210 r. wstąpił
do kanoników św. Augustyna. Wykładowcy zwrócili uwagę zarówno na jego
gorliwość, jak i na nieprzeciętna pamięć.

Figura św. Antoniego.
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Znał bowiem tak doskonale Biblię, że
mówiono o nim: „Gdyby wszystkie święte Pisma uległy zniszczeniu, Antoni
mógłby podyktować je sekretarzowi, aby
w ten sposób zostały odtworzone”. W
1220 r., mając dwadzieścia pięć lat, Ferdynand został wyświęcony na kapłana w
klasztorze św. Krzyża. Potrzebował on
dyspensy, ponieważ w owym czasie wiek
kapłana nie mógł być niższy niż trzydzieści lat. W klasztorze św. Krzyża przywdział habit franciszkański, decydując
się na imię Antoniego. Mimo niezwykłej wiedzy i elokwencji, Antoni miał
wiele pokory – zawsze ufał Opatrzności
Bożej. Zmarł w piątek 13 czerwca, mając zaledwie 36 lat. Gdy w 1263 r. dokonywano uroczystego przeniesienia jego
szczątków, okazało się, że całe ciało
Antoniego uległo rozkładowi oprócz języka, który w stanie nienaruszonym
umieszczono w relikwiarzu. Proces kanonizacyjny świętego Antoniego był najkrótszym w Kościele katolickim – już
jedenaście miesięcy po śmierci papież
Grzegorz IX ogłosił go świętym.
13 czerwca wierni przynoszą do poświęcenia lilie, które są jednym z atrybutów św. Antoniego. Lilie są symbolem
niewinności. Noszone z pobożnością
m.in. chronią przed siłami nieczystymi,
oddalają choroby, pomagają w różnych
dolegliwościach.
Święty Antoni pomaga w odnajdywaniu rzeczy zagubionych, jest patronem

Poświęcenie lilii.
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wielu miast (m.in. Lizbony, Padwy), parafii oraz kościołów na całym świecie,
franciszkanów, górników, małżeństw,
narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych, a także rodzin i dzieci. Dlatego
w tym dniu udziela się również dzieciom
specjalnego błogosławieństwa. Dzieci są
polecane szczególnej opiece i wstawiennictwu św. Antoniego. Zwyczaj ten nawiązuje do obrazu przedstawiającego
Świętego z Dzieciątkiem Jezus na ręku.
Kult św. Antoniego szczególnie rozpowszechniony jest w Bazylice Wniebowzięcia NMP u Ojców Bernardynów w
Rzeszowie. 13 czerwca odbywa się tu
okolicznościowy odpust, w czasie którego następuje indywidualne błogosławieństwo dzieci i poświęcenie lilii. Św.
Antoni czczony jest w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej nie tylko w tym
dniu. W każdy wtorek wierni gromadzą
się przy jego ołtarzu – po Mszy św. są
odczytywane z napływających kartek
prośby i podziękowania za otrzymane
łaski.
POŚWIĘCENIE LILII KU CZCI ŚW.
ANTONIEGO Z PADWY
Boże, Stwórco, który zachowujesz rodzaj ludzki, miłośniku świętej niewinności, Dawco łaski i Sprawco wiecznego
zbawienia; obdarz te lilie Twoim świętym
błogosławieństwem; przedstawiamy Ci je
jako wyraz wdzięczności i ku uczczeniu
świętego Antoniego, Twego Wyznawcy,
pokornie prosząc o Twoje błogosławieństwo.
Niech przez zbawienny
znak Krzyża Świętego
spłynie na nie rosa Twego niebieskiego poświęcenia. Tyś sprawił najłaskawiej, że kwiaty te wydają przemiłą woń i służą
człowiekowi ku zdrowiu.
Daj, więc i utwierdź w
nich tę moc, aby użyte w
przeróżnych dolegliwościach za wstawiennictwem Twego sługi świętego Antoniego, przechowywane w naszych domostwach lub nabożnie
noszone, odpędzały od
nas siły nieczyste, sprowadzały zbawienną
wstrzemięźliwość, oddalały choroby i wyjednały
dla wszystkich, którzy Ci
służą, łaskę i pokój. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI KU
CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który zrodzony przed wiekami chciałeś
jednak w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku; Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przyniesione Ci
dzieci, oraz sam jako dziecię zstąpiłeś w
objęcia świętego Antoniego: racz, więc te
dzieci zawczasu otoczyć słodyczą swego
błogosławieństwa i spraw, aby złość nie
odmieniła ich umysłu, oraz dozwól, aby za
przyczyną tegoż świętego Antoniego, którego opiece i obronie je polecamy, wzrastając w latach, mądrości i łasce, mogły
zawsze Tobie się podobać. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.
Agnieszka Wojturska

O zio³ach s³ów kilka
KOPYTNIK POSPOLITY
W Polsce jest objęty częściową
ochroną. Nazwę swą zawdzięcza liściom,
które mają kształt kopyta. Ma silny, przykry zapach, powodujący kichanie, kaszel,
a nawet wymioty. Zwany jest też „polską
wymiotnicą”. Ziele działa przede wszystkim wykrztuśnie, zwiększa wytwarzanie
śluzu.

LUBCZYK
Surowcem leczniczym jest korzeń,
natomiast liście są zbierane do celów
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kulinarnych. Korzeń lubczyku działa
moczopędnie, wiatropędnie i wykrztuśnie oraz uspokajająco.
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ROZCHODNIK

KONICZYNA PAGÓRKOWA
(TARGOWNIK)

GRZMOTNIK (PRZYWROTNIK)
Od dawna przywrotnik stosowany był
w medycynie ludowej.
Uznano go za doskonały lek ściągający i moczopędny. Przetwory z przywrotnika przywracają elastyczność, re-

PRZETACZNIK BOBOWNICZEK
(BOBOWNIK)

MACIERZANKA
Jest niską, częściowo płożącą się wieloletnią półkrzewinką, o małych różowo-fioletowych kwiatkach. Kwitnie od
czerwca do września, wydzielając charakterystyczny zapach.
Działa wykrztuśnie, przeciwbakteryjnie, przeciwskurczowo, ściągająco i
odkażająco. Macierzanka polecana jest
w nieżytach górnych dróg oddechowych,
przy uporczywym kaszlu, pobudza wydzielanie błon śluzowych gardła i
oskrzeli.

RUTA
Szczególną cechę ruty stanowią
zbiorniki olejku w liściach, stąd silny
zapach rośliny. Gdy na liść spogląda się
pod światło, wygląda on jakby pokuty
szpilką. Kwiaty zebrane są w żółte grona, zakwitają w lipcu i sierpniu.
Ma działanie rozkurczające, uspokajające.

JAŚMIN

generują naczynia włosowate, zabliźniają rany i wpływają, choć w sposób
powolny, na znikanie plam i blizn ze
skóry.

MIĘTA

ROSICZKA
Mięsożerna rosiczka kwitnie od
czerwca do sierpnia.
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WÊDKOWANIE TE¯ MO¯E BYÆ PASJ¥
Człowiek bez pasji nie zrozumie drugiego, który wstaje o 3.30 żeby pójść na ryby.
CLAUDETTE
Wędkarstwo – dla wielu z nas, to
obcy bądź powierzchownie znany temat. Dla pana Tadeusza Sawickiego z
Bratkowic, to wielka, życiowa pasja.
Mój rozmówca jest członkiem Koła
Wędkarskiego nr 29 w Świlczy zarejestrowanego w Okręgowym Związku
Wędkarskim w Rzeszowie o nazwie
„KARAŚ” oraz pierwszym mieszkańcem Bratkowic pełniącym obowiązki
Komendanta Społecznej Straży Rybackiej.

– Na czym polega działalność
Społecznej Straży Rybackiej i z jakimi instytucjami, organizacjami
współpracuje?
– Jest to tzw. „komórka”, która
kontroluje regulamin wędkowania na
wodach we współpracy z Wydziałem
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Sprawdzamy czy dany wędkarz
ma uprawnienia – kartę, którą wydaje
ww. starostwo, a także czy nie łowi ryby
objęte wymiarami i okresem ochronnym. Mamy uprawnienia dla wód stałych i rzek na terenie całego powiatu.
W przypadku gdy zauważymy plamę
na wodzie albo śnięte ryby, to jesteśmy
zobowiązani powiadomić natychmiast
SANEPID i Okręgowy Związek Węd-

– Jak się zaczęła Pana przygoda z
wędkarstwem?
– Niespodziewanie. Będąc na kontrakcie w Iraku pojechałem z kolegami
na nocne wędkowanie na sumy. Nie
miałem wędki więc koledzy zrobili mi wędkę
z puszki po piwie, na
którą nawijałem około
30 metrów grubej
żyłki, przywiązali obciążenie z metalowej
nakrętki i na końcu hak
z kawałkiem fileta rybnego. Udało mi się złowić w czasie nocnego
wędkowania 90-centymetrowego suma. W
miarę możliwości brałem udział w wędkowaniu i łowiłem również
karpie, a po powrocie
do kraju zalegalizowałem swoją pasję. Wspomnę, że podczas pobytu w Iraku miałem możliwość być dwukrotnie
na terenie biblijnego
raju. Znajduje się on w
miejscowości Qurna tj.
w widłach dwóch rzek
– Eufratu i Tygrysu. Pamiątką z tego okresu
jest fotografia zrobiona
przy gablocie z fragmentem rajskiej jabłoni, z której biblijna Ewa
zerwała jabłko Adamowi. Były to przeżycia
Pan Tadeusz Sawicki z nagrodą za zajęcie I miejsca w zawodach
niesamowite.
wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Świlcza. Sieniawa 2008 rok.

karski. Współpracujemy głównie ze
Starostwem Powiatowym, Państwową
Strażą Rybacką i czasami z Policją, gdy
tego sytuacja wymaga. Mamy 9 strażników w tym czterech z Bratkowic. Są
to panowie: Tadeusz Bąk – zwany
„łowcą pucharów”, gospodarz koła
Andrzej Bąk i Tomasz Bąk. Przeprowadzamy kontrole planowane i interwencyjne.
– Ile członków liczy Koło Wędkarskiego KARAŚ?
– Koło liczy około 140 członków i
zrzesza również młodzież. Na jego czele stoi Zarząd Koła, którego Prezesem
jest pan Izydor Zając, zastępcą pan Tadeusz Majka, sekretarzem pan Stanisław Szalony i skarbnikiem pan Kazimierz Gazda i pozostali członkowie
zarządu.
– Co trzeba zrobić żeby otrzymać
kartę wędkarską?
– W najbliższym Kole Wędkarskim
zdaje się egzamin i składa wniosek do
starostwa o wydanie karty i zezwolenia na amatorski połów ryb. Jedną z
podstawowych lektur na egzamin stanowi Regulamin amatorskiego połowu
ryb. Jest tam m.in. informacja o łowiskach ich nazwach o gatunkach ryb i
ich wymiarach ochronnych oraz o prawach i obowiązkach wędkarza.
– Podstawowy sprzęt czyli niezbędnik wędkarza?
– Wbrew pozorom długo by można wymieniać. Te najważniejsze to
przede wszystkim wędka z haczykiem,
podbierak, siatka ze sztywnymi obręczami, przyrząd do wyciągania haczyka z pyska ryby, taśma miernicza do
pomiaru ryb, bowiem niektóre z gatunków mają swój wymiar ochronny.
– Właśnie, co to jest ten wymiar
ochronny ryb?
– To jest wymiar ryby, zazwyczaj
różny dla poszczególnych gatunków
ryb powyżej którego złapaną rybę można zabrać ze sobą np.: wymiar ochronny karpia to do 35 centymetrów szczu-
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paka do 55, lina 22, a węgorza do 50
cm. Obowiązuje też limit połowu ryb
np: karpie można tylko złowić dwa na
dobę.
– Pana ulubiony program o wspomnianej tematyce?
– Oczywiście jest taki: Co niedzielę na telewizji Polsat Play o godzinie
9.25 oglądam program pn.: „Czesi na
rybach”. Prowadzący bardzo rzeczowo
opowiada o sprzętach i sposobach połowu ryb. Czesi mają podobne akweny
jakie są w naszym kraju. Czasopism i
magazynów wędkarskich obecnie nie
kupuję. Kilka poprzednich zostawiłem
na tzw. pamiątkę, bo generalnie dotyczą one dużych rzek i jezior, a te nasze lokalne są zupełnie inne.
– Gdzie Pan łowi ryby?
– Najczęściej na zbiornikach w
Trzcianie. Są tam głównie karpie i karasie, ale bywają także sumy, węgorze,
amury, płotki i okonie, kiedyś jeszcze
były liny. Największy karp jakiego tam
złowiłem ważył 5 kilogramów i 5 dkg.
Łowiłem również w Anglii na rzece Tamiza, gdzie złowiłem szczupaka powyżej 50 cm i okonia powyżej 20 centymetrów. Ciekawostką jest to, że złowionych tam w zbiornikach ryb nie wolno
ze sobą zabierać, a łowi się tam bardzo
duże okazy.
Najmniejszy karp, którego złowiłem miał 51, a największy 68 centymetrów. Wędkowałem również na dalekiej Syberii, 150 kilometrów za
Omskiem na niewielkim zbiorniku
wodnym, gdzie łowiliśmy z pontonu
głównie karpie i karasie. Bardzo
chciałbym pojechać do Czech i łowić
w tamtejszych zbiornikach, a zainspirował mnie program telewizyjny o którym wspomniałem wcześniej.
Wędkowałem też na Sanie w okolicach Leżajska, na Lubaczówce w okolicach Lubaczowa, w Wólce Niedźwiedzkiej i okolicznych zbiornikach
min. na Lipiu, w Czarnej Sędziszowskiej, w Kamionce, w Cierpiszu.
– Z jaką przynętą wybieramy się
na ryby?
– Wędkarze najczęściej stosują kukurydzę konserwową i niezmiennie od
lat dżdżownice, a także czerwone robaki, rosówki i białe robaki oraz bardzo dużo innych wymyślonych przynęt.
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– Wędkowanie to dla Pana...?
– To największa przyjemność i całe
moje życie. Ja nie łowię ryb, po to by je
złapać, ale po to by obcować z przyrodą, śpiewem ptaków, szumem drzew
i wody, a niekiedy z błoga ciszą. Najtrudniej jest w zimie, bo nie łowię o tej
porze roku i w związku z tym nie mogę
się doczekać kolejnego sezonu wędkarskiego. Moje podstawowe wyposa-

Zdobyłem Puchar Wójta Gminy
Świlcza, oraz otrzymałem Medal za
Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa.
– Czy w ramach działalności Koła
organizowane są jakieś imprezy?
– Oczywiście najważniejsze to: Puchar o Mistrzostwo Koła, Puchar Wójta, Puchar Prezesa Koła, Puchar Komendanta Społecznej Straży Rybackiej,
Zawody nocne, Zawody na
zakończenie sezonu.
– Czy któryś z członków rodziny podziela
Pana pasję?
– Tak, wędkuje mój najmłodszy syn Lucjan. Był
aktywny i odnosił sukcesy.
Obecnie wędkuje w Anglii,
natomiast średni syn
Paweł, wędkuje ale sporadycznie.
– Wędkowanie to pana
jedyna pasja?
– Przez 30 lat byłem
działaczem LKS Bratek.
Generalnie lubię sport, a
szczególnie takie dyscypliny jak: piłka nożna, siatkówka, żużel. Jak już wspomniałem lubię kontakt z
przyrodą także jeżdżę do
lasu na grzyby i borówki.

... i z karpiem złowionym na zbiornikach w Trzcianie.

żenie to wędka, parasol od słońca, krzyżówki i prasa codzienna. Moja ulubiona technika łowienia ryb to „na grunt”.
Zarzucam wędkę na dno zbiornika lub
rzeki, czekam aż ryba zacznie brać, a
informuje mnie o tym tzw. „bomba”
przy kiju wędkarskim.
– Pana największe osiągnięcia?
– Mam w swojej domowej kolekcji
kilka nagród i pucharów nie tylko z konkursów organizowanych przez nasze
koło, ale zdobytych na zawodach Strażników Społecznej Straży Rybackiej i rodzimego koła. Jestem posiadaczem
Srebrnej Odznaki PZW – za zasługi dla
wędkarstwa polskiego. W przyszłym
roku mam otrzymać odznakę złotą.

– Jakie danie z ryb Pan
by polecił?
– Rybę w ziołach z grilla, ale bardzo smaczna jest
panierowana, usmażona, a
następnie moczona w zalewie octowej.

Jak widzimy wędkowanie może
sprawiać dużo radości i może być
ogromną pasją. Wymaga też od wędkarza zaangażowania, zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale daje
w zamian ogromną satysfakcję i pozwala odnosić sukcesy.
Tak naprawdę nie chodzi o to by
mieć jak najwięcej osiągnięć, ale o to
by czerpać radość z tego co się robi i
dzielić się nią z innymi.
To pasja, która trwa latami mimo,
że zmieniają się zasady, przepisy, regulaminy to budzi w sercach tych ludziach ogromne emocje i daje im niezwykłą motywację.
Beata Krupa
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Zachowajmy jak najd³u¿ej pamiêæ
o naszych zmar³ych
Umarli żyją tak długo jak długo zachowujemy ich w naszej pamięci. Dobrze
jest jeśli wspominamy naszych bliskich
zmarłych w swoich modlitwach i pamiętamy o ich dobrych uczynkach za życia.
Wielu naszych rodaków już nieżyjących,
zasługuje na przypomnienie ich osoby,
bo oni przecież kiedyś żyli na tej ziemi,
cieszyli się autorytetem i wnieśli swój
wkład w rozwój Bratkowic. W tym wydaniu przywołujemy wspomnienia o śp.
Romanie Lewickim.

W wojskowym mundurze w 1935 r.

Urodził się w Bratkowicach w 1914
roku. Był synem Wawrzyńca i Jadwigi.
W latach 30-tych ubiegłego wieku z wyróżnieniem ukończył gimnazjum, czyli
„małą maturę”. W latach 1934-35 odbył
zasadniczą służbę wojskową w Pułku
Ułanów przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie, gdzie uzyskał stopień kaprala. W
1938 roku zawarł związek małżeński ze
śp. Felicją Augustyn córką Józefa i Wiktorii. Byli udanym, pobożnym i kocha-

MATKA – kobieta,
która kocha za nic...
autor nieznany

jącym się małżeństwem. Wychowali pięcioro dzieci; dwie córki i trzech synów.
Krótko przed wybuchem II wojny światowej śp. Roman rozpoczął pracę w Zakładzie Lotniczym w Rzeszowie (dzisiejsze WSK). Do pracy dojeżdżał rowerem.

Był aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach.
Angażował się w życie lokalnej społeczności. Pomagał i doradzał mieszkańcom Bratkowic w różnych sprawach np. pisaniu pism, podań, wypełnianiu wniosków o pożyczkę. Dom śp.
Romana był jakby urzędem. Ciągle
przychodzili interesanci z prośbą o
radę. Była taka opinia wśród mieszkańców, która mówiła, „że jak masz jakiś
problem, to idź do Rómka Lewickiego”, on ci pomoże go rozwiązać. Cieszył się dużym autorytetem i szacunkiem nie tylko w Bratkowicach. Był
znany i lubiany w sąsiednich miejscowościach – Mrowli, Świlczy, Trzcianie.
Posiadał bardzo dobry charakter. Zawsze wesoły i uśmiechnięty. Życzliwy
dla każdego człowieka i młodego i starszego. Potrafił z każdym nawiązać kontakt, porozmawiać, pocieszyć i rozweselić. Był to człowiek pełen dobroci.
Zmarł 21 lipca 1985 roku, pożegnany
przez setki bratkowiczan.
Drodzy Czytelnicy! Poprzez powyższe wspomnienia chcemy Was zachęcić
do publikacji wspomnień o naszych nieżyjących rodakach, bo przecież wielu z
nich na nie zasługuje.

Śp. Felicja i Roman Lewiccy, listopad 1938 r.

Władysława i Mieczysław Sawiccy

Był żołnierzem Armii Krajowej. Po wyzwoleniu organizował namiastkę handlu w Bratkowicach na bazie Kółka Rolniczego. Następnie pracował na
stanowisku wiceprezesa ds.
handlu w Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Świlczy, po przejęciu handlu od Kółek Rolniczych. W tym czasie
towar do sklepu w Bratkowicach dowożono furmankami
konnymi z magazynu w Rzeszowie. W latach 50-tych po
powołaniu Gromadzkiej Rady
Narodowej w Bratkowicach
pracował jako pracownik umysłowy. Po utworzeniu Punktu
Kasowego Banku Spółdzielczego w Domu Ludowym w
Bratkowicach pracował jako
kasjer, aż do czasu przejścia na
emeryturę w latach 70-tych.

Z żoną i córkami 1960 r.
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III Ponadregionalny Konkurs
Pieœni Maryjnych w Mrowli
W niedzielne popołudnie 2 czerwca
br. w Mrowli odbył się już III Ponadregionalny Konkurs Pieśni Maryjnych
„Matuchnie Pieśń Niesiemy”. Przesłuchania odbywały się na scenie znajdującej się na placu przykościelnym. W konkursie wzięło udział ponad 340 uczestników w czterech kategoriach:
1. Chóry oraz Grupy Śpiewacze
2. Schole, KSM, Grupy Oazowe
3. Duety, Tercety, Kwartety
4. Soliści
Otwarcia konkursu dokonał biskup
ordynariusz Kazimierz Górny, który
powiedział, że jest to wielka uczta duchowa, w której poprzez muzykę kościelną i śpiew oddajemy cześć Matce
Bożej. Koncert zainaugurował chór
„Cantus” z Trzciany, po którym wystąpiło jeszcze kilkudziesięciu wykonawców. W tegorocznej edycji konkursu laureatami zostali:

– w kategorii Chóry oraz Grupy Śpiewacze – chór „Cantus” z Trzciany
– w kategorii Schole, KSM, Grupy Oazowe – schola z Parafii Garnizonowej
w Rzeszowie
– w kategorii Duety, Tercety, Kwartety –
Monika Kurasz, Marzena Kurasz z
Hyżnego
– w kategorii Soliści – Kamila Szeliga

Grupa oazowa Dzieci Boże z Mrowli.

Laureatka II miejsca Izabela Kłeczek z Bratkowic.

Słowo biskupa Kazimierza Górnego.

Widzowie z uwagą słuchali każdego występu.

(wokal) Sandra Reizer (gitara) z Rzeszowa
– II miejsce zajęła – Izabela Kłeczek z
Bratkowic
Konkurs zorganizowany został
przez Parafię Św. Łukasza w Mrowli
oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w
Trzcianie.

PRZY KOLOROWEJ WKŁADCE ŚRODKOWEJ NR 1
26

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 28/2013

SREBRNY J UBILEUSZ
KAP£AÑSTWA
W niedzielę 23 czerwca, tj. w dzień poprzedzający liturgiczne wspomnienie św. Jana Chrzciciela nasza parafia obchodziła doroczne uroczystości odpustowe ku czci swego
Patrona. Punktem kulminacyjnym parafialnych uroczystości była suma odpustowa o godz. 11.00, podczas której ks.
Proboszcz Józef Książek obchodził swój Jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Przed rozpoczęciem Mszy św. przedstawiciele dzieci, młodzieży, parafian, księży oraz stowarzyszeń
działających przy
parafii złożyli czcigodnemu Jubilatowi życzenia i kwiaty. Dziękczynnej
Eucharystii przewodniczył dostojny
Jubilat w asyście
ks.
Zdzisława
Sawki, ks. Jacka
Lewickiego, ks.
Rafała Głowackiego, ks. Rafała Kłosa oraz ks. Stanisława Kosiorowskiego – proboszcza z parafii w Licheniu, który wygłosił w tym uroczystym dniu homilię. Kaznodzieja
nawiązał do patrona dzisiejszego
dnia św. Jana
Chrzciciela oraz
sakramentu kapłaństwa. Powiedział m.in. (...) Kapłaństwo
dziś – jakże jest szargane. Świat nienawidzi dziś autorytetów,
dlatego za wszelką cenę i na wszystkie sposoby chce odebrać
godność kapłańską. Ale kapłaństwo nie jest dane przez człowieka ale pochodzi od Boga. (...) To Bóg wlewa obfitość łask
w serce kapłana, kiedy biskup nakłada na niego ręce. To
kapłan posługujący zastępuje Chrystusa i nie mocą swoją
ale mocą Chrystusa rozgrzesza i konsekruje. Na zakończenie zwracając się do ks. Proboszcza powiedział: Czcigodny
księże Jubilacie! Życzę Ci tej pięknej radości pochodzącej z
wyboru na kapłana przez Jezusa Chrystusa. To On spojrzał
na Twoje młodzieńcze, piękne oczy kiedyś przed laty. A Ty
spojrzałeś w Niego głęboko i usłyszałeś wtedy ciche i pokorne Jezusa słowa: „Pójdź za Mną”. Oby Twoje stopy podążały
zawsze za Nim, a On poprzez Twoją posługę niech doprowadzi Ciebie i tym, którym posługujesz do Królestwa Niebieskiego.
Na Mszy św. oprócz licznie zgromadzonych parafian,
księży z sąsiednich parafii obecna była także mama ks. Jubilata oraz rodzeństwo z rodzinami. Uroczystą Liturgię
oprawił muzycznie Chór „Cantamus” z parafii Św. Józefa
Robotnika w Pstrągowej pod dyrekcją Andrzeja Szypuły

oraz Męski Chór Parafialny z Bratkowic pod batutą Józefa Pepery. Na zakończenia Eucharytii dostojny Jubilat podziękował wszystkim za obecność, życzenia, modlitwę i
wszelką dobroć z jaką spotyka się na co dzień w Bratkowicach. Po zakończeniu procesji i błogosławieństwie wszyscy
wierni otrzymali okolicznościowe obrazki z okazji 25-lecia święceń kapłańskich ks. Józefa Książka.
Ksiądz Proboszcz Józef Książek święcenia kapłańskie
przyjął w Katedrze Przemyskiej 24 czerwca 1988 roku z
rąk ks. biskupa Ignacego Tokarczuka. Wyświęconych wówczas zostało 48 księży. Pracę duszpasterską rozpoczął w
parafii Kraczkowa. Później kolejno jako wikariusz posługiwał w Straszydlu, Rzeszowie – parafii Bożego Ciała, Skołyszynie i Sokołowie Młp. Od 11 lutego 2001 roku jest proboszczem bratkowickiej parafii.
Z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa, życzymy
księdzu Proboszczowi Józefowi, aby Dobry Bóg obdarzał
Go nieustannie obfitością swoich łask, radością i dobrym
zdrowiem, a Najświętsza Maryja Panna prowadziła Go
po tej trudnej, kapłańskiej i duszpasterskiej drodze.
Redakcja

Może wtedy, gdy wszedłeś w ciszę kościoła
z rozpędzonej na oślep ulicy,
może wtedy, gdy wzrokiem ściągałeś gwiazdy,
może wtedy, gdy ktoś – ratunku – krzyczał...
Może wtedy, gdy w oczy dziecka spojrzałeś,
w których niebo się jasne odbija,
może wtedy, w wieczór majowy
ludzie śpiewali Ave Maria...
Może wtedy, gdy plażą pustą kroczyłeś,
a fale biły o brzeg coraz mocniej,
może wtedy, gdy pola śpiewały kłosami,
zbudzone wschodem słońca...
Może wtedy, jak wiatru powiew,
szept Pana serdecznie słyszałeś:
„Pójdź za mną” – żniwo bieleje,
a robotników wciąż jeszcze mało.
Poszedłeś, niosąc swą młodość, jak sztandar,
na drogi Bożego powołania,
by swe marzenia przemienić w czyn
i światu ukazać Ewangelię Pana.
Z miłością szczerą i wiarą w duszy,
naprzód odważnie idź, przyjacielu,
i niech Maryja swym płaszczem okryje
codzienną drogę do wielkiego celu.
ks. Henryk Szydlik

23.06.2013 r. - Odpust Parafialny –

25 lat kapłaństwa
ks. Proboszcza Józefa Książka

Fot. P. Gąsior, D. Jamuła

Powitanie księdza Prymicjanta

Rafała Kłosa z Zapola
w rodzinnych Bratkowicach

Fot. K. Plizga

Msza św. Prymicyjna
19 maja 2013 r.

Fot. E. Mazur-Pięta

Procesja

Bożego Ciała

Bratkowice, 30 maja 2013 r.

Fot. K. Plizga
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Dawno temu w Bratkowicach
(wspomnienia)

Pierwsze spotkanie ze szko³¹
– moja edukacja
Po upływie dwóch lat ciężkiej okupacji hitlerowskiej, w poniedziałek 1
września 1941 roku rozpoczął się dla
mnie i dla moich Rówieśników po raz
pierwszy, nowy rok szkolny. Cóż za radość przeżywałem z faktu, że mogłem
usiąść w szkolnej ławie, wyciągnąć z
piórnika ołówek i nierozłącznie towarzyszącą mu gumkę do mazania „Myszkę”. Rozpoczęły się mozolne lekcje
nauki w poznawaniu i pisaniu liter, wyrazów i zdań.
Najukochańsza z ukochanych nauczycielek moich, śp. Karolina Ciejkówna, z niewyobrażalną cierpliwością
zaczęła uczyć i praktycznie pokazywać
sposób pisania liter. Dumą i radością
było dla mnie nauczenie się pisania liter „m” i „a”, z których powstało słowo mama. I jakby nie chcieć odmieniać to słowo: matka, mama, mamusia, mamunia, matula, matuleńka, mamusieńka itp. – to zawsze ma ono w
sobie miłość bezgraniczną do swej
Rodzicielki, która nas urodziła, wykarmiła swoją piersią, wychowała i przygotowała do dorosłego życia.
Drugą bliską memu sercu nauczycielką była pani Janina Markowicz z
d. Kokoszka ze Świlczy, ucząca rachunków; wprowadziła nas w tajniki
cyfr, ich nauki pisania. Nie miałem
zbyt dużych trudności w pisaniu cyfr,
kłopot miałem z napisaniem cyfry „8”.
Wpadłem jednak na pomysł i cyfrę „8”
pisałem w ten sposób, że na dolnym
kółeczku pisałem górne kółeczko. Po
pewnym czasie opanowałem sztukę
pisania cyfry „8” i nie było to już dla
mnie żadnym problemem (dzięki koledze z ławy szkolnej – Michałowi Ciochowi z Sitkówki). Mijały dnie, tygodnie i miesiące, z pierwszoklasisty zostałem drugoklasistą. W końcowych
dniach miesiąca czerwca 1942 roku,
wychowawczyni klasy pani Markowicz
postanowiła uwiecznić swych podopiecznych na fotografii (w drugim
rzędzie od góry, po lewej ręce p. wychowawczyni stoi autor niniejszych
wspomnień, obok po jego lewej ręce

stoją: Marian Styka obok którego stoi
Michał Cioch). Moi drodzy Rówieśnicy! Wszystkich Was – Koleżanki i Koledzy uwidocznionych na fotografii, a
którzy żyjecie – serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego!
Nauczycielami religii w Szkole Powszechnej Nr 1 byli wspaniali księża:
Michał Sternal, a po jego odejściu Jan
Jakubowski (Edward Brodowicz). Ks.
Michał Sternal na funkcję proboszcza
w parafii Bratkowice przybył w miesiącu sierpniu 1938r. Wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku,
zastał ks. Sternala w Bratkowicach, a
plebania stała się jedną z kwater konspiracyjnych pułkownika Łukasza Cie-

Bezpieczeństwa (UB), a od pewnego
ORMO-wca z Bratkowic, dowiedział
się, że został skazany na karę śmierci.
Komendant miejscowej placówki Armii Krajowej Józef Rzepka-ps. Sieniawski, Rekin – pomógł księdzu Michałowi uzyskać nowe dokumenty i
końcem miesiąca października 1945
roku, ks. Michał Sternal opuścił parafie bratkowicką, udając się do parafii
pw. św. Jana Chrzciciela w Zabrzu –
Biskupicach, jako ks. Eugeniusz Ramsza.
W roku 1950 ks. Eugeniusz Ramsza (Michał Sternal) został aresztowany przez funkcjonariuszy UB; bity i
maltretowany przesiedział w piwnicz-

Zdjęcie klasowe, 1942 r.

plińskiego. Rozkazem z dnia 11 maja
1944 roku, Komendant Sił Zbrojnych
w Kraju, dowódca Armii Krajowej gen.
Tadeusz Bór-Komorowski, mianował
ks. Michała Sternala kapelanem czasu
wojny, w stopniu wojskowym – kapitana.
Po tzw. wyzwoleniu w sierpniu
1944 roku, ks. Michała Sternala zaczęli
nachodzić funkcjonariusze Urzędu

nej celi – izolatce przez blisko 12 miesięcy. Wskutek interwencji Wikariusza
generalnego Archidiecezji Wrocławskiej został zwolniony z więzienia w
lipcu 1951 roku.
Przez siedem lat władze komunistyczne sprzeciwiały się w zatwierdzeniu ks. Michała Sternala jako proboszcza. Dopiero w 1958 r. został proboszczem w parafii Borek Stary k/Tyczyna.
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W maju 1993 roku, ks. Michał Sternal odszedł do Pana po wieczną nagrodę; spoczywa na cmentarzu parafialnym w Borku Nowym.
Po wyjeździe ks. Michała Sternala
z parafii bratkowickiej na stanowisko
proboszcza przybył ks. Edward Brodowicz – ps. Jan Jakubowski. Swą postawą Kapłana potrafił ująć młodzież,
która Go polubiła, okazał się świetnym
organizatorem uroczystości kościelnych i patriotycznych. Nigdy nie zapomnę organizowanych przez Niego zespołów modlitewnych, uczestniczących m.in. w Święto Chrystusa Króla.
Wcześniej wybierał sześć dziewczynek
i sześciu chłopców (tworząc sześć par)
do odmawianych stosownych modlitw
i śpiewania pieśni religijnych, m. in.: „
Błękitne rozwijmy sztandary”, „Idziesz
przez wieki” i inne. Z Sitkówki było
nas trzech chłopców: Stanisław Rogala (późniejszy ksiądz) – do pary miał

Eleonorę Surowiec c. Jana i Moniki;
Eugeniusz Lis s. Stanisława – do pary
miał Marię Kwoka c. Jana, późniejszą
żonę Mieczysława Przywary; i ja piszący te wspomnienia – do pary miałem
Marię Trzeciak – późniejszą żonę śp.
Mariana Wójcika. Marysieńko dziękuję Ci, że zachciałaś być dla mnie Partnerką.
Jak już wyżej wspomniałem, ks.
Edward był jedynym w swoim rodzaju
organizatorem imprez artystycznych w
owym czasie w Bratkowicach. Dziewczynki i Chłopcy (dziś Babcie i Dziadkowie) ubraniu w krakowskie stroje,
zapewniali miłą uroczystość kulturalną.
Tak było dawniej! A dziś jak jest?
Dziś telewizja i mamona! Smutne, bardzo smutne!!!
Upływały dni, tygodnie, miesiące i
lata w pobieraniu nauki w siedmioklasowej Szkole Powszechnej Nr 1 w Brat-

Ulica
Kiedy sobie idę rzeszowską ulicą,
myśli moje biegną ku mym Bratkowicom.
Czy dzieci i młodzież uczą się solidnie,
i swe obowiązki wykonują pilnie?
Czy moi Rodacy za swą ciężką pracę,
otrzymują zawsze godziwą im płacę?
Ty mój wielki Boże miej w swej opiece
starszych, młodzież, dzieci, piękne Bratkowice.

Nagroda
za ca³oroczny trud...
Po całym roku pracy przyszedł czas na odpoczynek. Zanim nadeszły wakacje dzieci z klas 0 – III pojechały na wycieczkę do „Siedliska Janczar” w Pstrągowej, gdzie spędziły
prawie cały dzień. Pod opieką swoich wychowawczyń przeżyły niezapomniane chwile w pięknym miejscu i doświadczyły
wielu wrażeń. Zaraz po przyjeździe na miejsce, na uczestników wycieczki czekały dwie bryczki, każda z nich zaprzężona
w dwa czarne konie. Wycieczka odbywała się wokół ośrodka
po malowniczo usytuowanych dróżkach. Po zakończonej przejażdżce na dzieci czekała kolejna atrakcja – zwiedzanie stadniny koni oraz indywidualna przejażdżka na koniku huculskim. W obecnym czasie, gdy w naszej miejscowości prawie w
ogóle nie ma już koni, taki kontakt ze zwierzętami (dotknięcie, pogłaskanie, nie mówiąc już o jeździe na koniku) to nowe,
ciekawe, niezapomniane wrażenie oraz frajda. Dopełnieniem
atrakcji były warsztaty poświęcone dawnym sposobom pieczenia chleba. Pani prowadząca przybliżyła czasy, w których

kowicach, w której uczyli mnie: Ciejka, Markowicz, Ślusarz, Żelazko, Baran, Inglot, Jaremko, Filip, Sitko; księża Sternal i Brodowicz (Jakubowski).
Dziękuję Wam – kochane panie
Nauczycielki i kochani panowie Nauczyciele, oraz Wam drodzy Księża
miłujący Boga, ojczyznę i cierpiący dla
Niej – za trud mego kształcenia, wychowania i wiary w Boga. Niech dobry
Pan obdarzy Was wiecznym szczęściem i pokojem.
Gdy przystąpiono do rozbiórki budynku Szkoły w której się uczyłem,
pewnego dna wczesnym rankiem przyjechałem do Bratkowic, poszedłem do
tego budynku, rozpostarłem na jego
ścianie swoje ramiona, ucałowałem go
i bardzo się wzruszyłem. Odeszła ode
mnie cząstka z mego życia, odeszła na
zawsze. Ciężko mi na sercu, Boże.
Zdzisław Rzepka

W bratkowickim lesie
W bratkowickim lesie ptaszęta świerkają,
w oddali zaś ludzie z sobą rozmawiają.
Muszą być ostrożni i spoglądać czasem,
nie ma nic groźnego pod buta obcasem?
W kółeczko opodal zaskroniec się zwija,
obok sobie syczy jadowita żmija.
Uważajcie mili – tak często się zdarza,
że po ukąszeniu wzywamy lekarza.
Zdzisław Rzepka

obywano się bez maszyn rolniczych, kombajnów a nawet prądu. Dzieci zobaczyły sprzęt jakim posługiwano się wiele lat
temu: sierp, cepy, żarna, dzieża. Poznały i zobaczyły także
gatunki zbóż: pszenica, pszenżyto, żyto, owies, jęczmień. Zaciekawione opowiadaniem zadawały wiele nurtujących je pytań, jak również same na zadawane im pytania odpowiadały.
Po teorii przyszedł czas na praktykę. Każde dziecko otrzymało częściowo wyrobione ciasto na chleb, które musiało dokończyć wyrabiać, uformować bochenek, ozdobić makiem,
kminkiem lub sezamem. Następnie bochenki chleba zostały
zabrane do wypieczenia w piecu. Po trudach związanych z
pieczeniem chleba, wszyscy poczuli, że doskwiera im głód.
Czekając na posiłek można było pobawić się na placu zabaw
dla dzieci. Kiełbaski z grilla, chleb i gorąca herbata dodały
wszystkim nowych sił i energii. Jak widać na wycieczce można połączyć przyjemne z pożytecznym, odpoczywać od obowiązków szkolnych i w ciekawy sposób poznać i nauczyć się
nowych rzeczy. Przed odjazdem do domu każdy uczestnik
otrzymał swój upieczony chleb, który zabrał ze sobą, aby poczęstować najbliższych. Do domów dzieci wróciły zadowolone, radosne, pełne nowych doświadczeń i wrażeń.
Władysława Jucha
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Zakoñczenie roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach
28 czerwca 2013 r.

Jakub Dąbek (VI) odbiera zasłużoną nagrodę.

Klasa O z dyplomami i nagrodami książkowymi.

Julia Sawicka (VI klasa) odbiera świadectwo
z paskiem.

Uczniowie klas IV – VI ze świadectwami z paskiem i nagrodami książkowymi.

Wiktoria Marek (IV klasa) odbiera pierwsze
świadectwo z paskiem.

VI klasa żegna się ze społecznością szkolną.
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Przywróciæ pamiêci obraz
Na kolejnych kartach cyklu „Przywrócić pamięci obraz” prezentujemy fotografie z prymicji naszych księży rodaków: śp. ks.
Dominika Mazana i śp. ks. Stanisława Rogali.
Śp. ks. prałat Dominik Mazan święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 roku w Katedrze Wrocławskiej. Prymicje
odbyły się w 24 czerwca w Bratkowicach. Zmarł 25 grudnia 2002 r. Jest pochowany we Wrocławiu przy kościele św. Jadwigi,
kościele który wybudował. Składamy serdeczne podziękowania pani Kazimierze Mazan z Zastawia za udostępnienie zdjęć.

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 28/2013

31

Przywróciæ pamiêci obraz
Śp. ks. Stanisław Rogala święcenia kapłańskie przyjął w 5 maja 1958 roku w Katedrze Przemyskiej. Prymicje odbyły się
8 czerwca 1958 roku w Bratkowicach. Ks. Stanisław zmarł 22 stycznia 2003 roku i jest pochowany w parafii Futoma, gdzie był
proboszczem. Składamy serdeczne podziękowania państwu Helenie i Tadeuszowi Rogala z Sitkówki za udostępnienie fotografii.
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Karate Kyokushin
Ostatnimi czasy w Polsce coraz większą popularnością
cieszą się sztuki walki i to nie tylko wśród młodzieży i dorosłych, ale także wśród dzieci. Rodzice w swoich pociechach
starają się wykreować pasję lub zwyczajnie rozwinąć dobre
nawyki i zamiłowanie do sportu. Wiele osób uważa, że sztuki
walki nie są prawdziwym sportem, w którym mogą rywalizować dwie osoby, a tym bardziej dzieci. Czym jednak są sztuki
walki i czy mogą rozwinąć w człowieku pozytywne nawyki?
Nauka sztuk walki rozpoczęta w młodym wieku niesie ze
sobą bardzo wiele plusów. Dziecko poszerza swoją świadomość fizyczną oraz kształtuje ciało i charakter, ponieważ rozwój fizyczny to nie wszystko. Ważne jest, aby wspomniane
wcześniej elementy szły w parze ze zdyscyplinowaniem oraz
szacunkiem do drugiej osoby. Z takim nastawieniem od początku lutego br. w Zespole Szkół w Bratkowicach prowadzone są zajęcia Karate Kyokushin. Instruktorem jest pan Michał Białek. Dzieci w grupie wiekowej 6-7 lat oraz 11-12 lat
poprzez zabawę, uczą się w ten sposób technik Karate oraz
kreowanie dobrych nawyków. Trening ma na celu stworzenie
podstaw dla przyszłego rozwoju fizycznego. Innymi słowy dzieci uczą się jak kontrolować swoje ciało, co pozwala niwelować
drobne wady postawy, rozwija poprawną sylwetkę i zapewnia
rozrywkę, ponieważ zabawa w tym wieku jest doskonałą formą
nauki. Młodzi adepci są bardzo ambitni i z zapałem wykonują
ćwiczenia rozgrzewkowe, ogólnorozwojowe oraz techniki
Karate. W grupie znajdują się dzieci w wieku przedszkolnym
oraz uczniowie szkoły podstawowej, co nie przeszkadza w
sprawnym prowadzeniu zajęć i rywalizacji między sobą. Organizowane są różne konkurencje mające na celu stworzenie
ducha sportowego współzawodnictwa oraz rozwinięcie śmiałości i pewności siebie wśród dzieci. Młodsi nie boją się konkurować ze starszymi, a ci szanują zapał i zaangażowanie słabszych kolegów.
Treningi odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę. W tym czasie zapomina się o wszystkich zmartwieniach i
daje z siebie sto procent możliwości i skupienia, a z tygodnia
na tydzień karatecy poprawiają swoje umiejętności. Z kolei
dla młodzieży oferowane są zajęcia z zakresu podstaw samoobrony i mieszanych sztuk walki, które łączą elementy Kickboxingu, Karate oraz elementy walki w parterze. Nacisk kładziemy na umiejętność obrony w razie konieczności oraz rywalizację sportową. W przyszłym roku szkolnym chcemy nadal prowadzić zajęcia Karate, MMA oraz poszerzyć ofertę o
samoobronę dla kobiet i kursy aerobiku/tańca (Zumba).
Michał Białek

Od Redakcji:
Michał Białek jest studentem pierwszego roku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Karate trenuje od 10 lat, posiada brązowy pas w Kyokushin Karate. Brązowy medalista olimpiady
młodzieży, zwycięzca oraz finalista mistrzostw woj. podkarpackiego. Instruktor samoobrony. Posiada doświadczenie w
pracy z dziećmi i młodzieżą. Zawodnik klubu Kyokushin
Karate Nowa Dęba.
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Biblioteka uczy, bawi, rozwija
Podstawowym zadaniem Bibliotek pomocy w ramach działań osi 3, ale przy- rzone roboty, programowały i „ożywiaPublicznych jest promocja czytelnictwa, czyniają się do osiągnięcia tej osi.
jąc je” sprawdzały swoje umiejętności.
jednak obecnie musi ona być również
Drugi projekt, który realizowany był Do budowy wykorzystywane były stwomiejscem gdzie zarówno czytelnicy jak i w naszej Bibliotece to „Z biblioteką roz- rzone przez LEGO® zestawy do roboinni mieszkańcy mogą rozwijać swoje wijamy swoje pasje”. Realizowany był ze tyki NXT®. Zajęcia te poprowadził pan
pasje, zainteresowania, zdobywać nową środków finansowych Programu Rozwo- Sławomir Przybyła właściciel firmy Młowiedzę. Aby móc sprostać tym wymo- ju Bibliotek, Akademii Rozwoju Filan- dzi Robotycy. Ostatnim wydarzeniem
gom konieczne staje się pozyskiwanie tropii w Polsce w szczególności w sferze kończącym realizację tego projektu był
dodatkowych środków na realizację tak edukacji, oświaty i kultury w ramach wyjazd uczestników zajęć z robotyki do
szerokiej oferty. Gminna Biblioteka konkursu „Aktywna Biblioteka”.
kina na film pt. „Krudowie”.
Publiczna w Świlczy z siedzibą w TrzciaZarówno warsztaty jak i spotkania
W ramach projektu odbyły się Warsznie, a wiec i nasza Filia Bratkowice może taty florystyczne, oraz Zajęcia z Roboty- autorskie realizowanie były ze środków
pochwalić się, iż pozyskała środki na ki. Jako pierwsze pod koniec marca od- zewnętrznych, jednak w naszej działalrealizację dwóch projektów. Pierwszy z były się dwa czterogodzinne Warsztaty ności staramy się również uatrakcyjniać
nich to „Warsztaty literackie w Gmin- Florystyczne, które poprowadziła pani i poszerzać ofertę w miarę naszych możnej Bibliotece Publicznej w Świlczy z/s Elżbieta Kosydar znana na Podkarpa- liwości finansowych, czy też z pozyskaw Trzcianie oraz filiach”, o którym wspo- ciu florystyka, laureatka konkursów, au- nych środków od sponsorów. Przykłaminaliśmy w poprzednim numerze Ziemi Bratkowickiej, ostatnim etapem tego projektu było
spotkania z Renatą Piątkowską
znaną i cenioną autorką opowiadań dla dzieci. Laureatką wielu
prestiżowych nagród. Otrzymała
m.in. Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego za książkę
pt. „Wieloryb”, a książki „Opowiadania z piaskownicy”, „Na
wszystko jest sposób”, oraz „Nie
ma nudnych dni” znajdują się na
Złotej Liście Fundacji ABC „Cała
Polska czyta dzieciom”. Pisarce
towarzyszyła zawodowa lektorka
pani Elżbieta Malwina Kożurno,
która przeczytała fragmenty opowiadań z omawianych książek. Na
spotkanie zaproszone zostały
dzieci z klasy 1 i 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach wraz
z wychowawczyniami. Autorka
przybliżyła tematykę książki
„Gdyby jajko mogło mówić”, Spotkanie z komendantem Straży Gminnej i Misiem Policjantem.
opowiedziała skąd wziął się zwyczaj związany ze Świętami Wielkanoc- torka książek, oraz wystaw florystycz- dem może być kolejne wydarzenie w
nymi – Śmigus Dyngus, a także tematy- nych. Uczestniczki poznały podstawo- działalności naszej Biblioteki czyli odkę książki „Z przysłowiami za pan brat”. we zasady tworzenia kompozycji i wy- wiedziny Misia Policjanta, na które zoNa zakończenie uczestnicy spotkania konały pod okiem fachowca własne pra- stały zaproszone wszystkie dzieci z
mogli zakupić książki pani Renaty Piąt- ce. W warsztatach uczestniczyło 10 Pań Przedszkola Publicznego w Bratkowicach wraz z wychowawczyniami.
kowskiej wraz z dedykacją i autografem z tzw. wolnego naboru.
Spotkanie poprzedziła krótka preW kwietniu przyszedł czas na realijak również zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie. Projekt ten realizowany był ze zację kolejnych zajęć z robotyki, które zentacja o zasadach bezpiecznego poruśrodków Podkarpackiego Urzędu Mar- skierowane były do naszych młodszych szania się na drodze. W zajęciach wziął
szałkowskiego w ramach działania 413 czytelników. Szesnastoosobowa grupa również udział Komendant Straży Gminwdrażanie lokalnych strategii rozwoju chłopców poznała podstawowe zasady nej pan Krzysztof Sadecki, który opodla małych projektów, tj. operacji, które budowania i programowania robotów. wiedział o swoich obowiązkach, zadanie odpowiadają warunkom przyznania Dzieci samodzielnie budowały wyma- niach oraz w jakich przypadkach należy
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Zajęcia z robotyki.

dzwonić do Straży Gminnej. Dzieci z
uwagą wysłuchały rad i wskazówek, same
też dzieliły się swoimi spostrzeżeniami
i uwagami o zaobserwowanych sytuacjach w najbliższym otoczeniu.
W ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek” odbywającej się pod
hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” w naszej wypożyczalni zorganizowana została „Środa przedszkolaka”. Zaprosiliśmy dzieci z naszego
Przedszkola na spotkanie z wierszami
Juliana Tuwima połączone z pokazem
multimedialnym oraz pogadanką na temat należytego obchodzenia się z
książką. Podczas głośnego czytania wierszy Juliana Tuwima nasi najmłodsi czytelnicy mogli na nowo odkryć twórczość
poety i z ochotą przyłączyły się do wspólnego czytania. Dla najmłodszych grup
przedszkolaków na zakończenie spotkania przygotowaliśmy jeszcze jedną atrakcję, dzieci mogły oglądnąć na dużym
ekranie bajkę „Franklin i książka z biblioteki”. Wszystkie dzieci w podzięce
za przyjęcie zaproszenia i tak liczny
udział w spotkaniu zostały obdarowane
słodkościami. Przy okazji tego spotkania nasi najmłodsi czytelnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ogłoszonym przez naszą
Bibliotekę „Zaczarowany świat wierszy
Juliana Tuwima”. Rozstrzygnięcie tegoż
konkursu i uroczyste wręczenie nagród
miało miejsce podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Przedszkole Publiczne im Jana Pawła II w Bratko-

wicach. Wyróżnione zostało sześć prac:
„Ptasie radio” Nikoli Wojton, „Lokomotywa” Jakuba Stopy, „Rzepka” Nikoli

Ostatnim wydarzeniem w życiu
naszej Biblioteki, o którym warto
wspomnieć były dwudniowe warsztaty robienia kwiatów z krepiny,
które odbyły się 13 i 14 czerwca.
Poprowadziła je mieszkanka Bratkowic pani Wanda Dziedzic. Pani
Wanda ofiarowała naszej Bibliotece kilka swoich prac, które wzbudziły bardzo duże zainteresowanie
wśród odwiedzających nas czytelników. Dlatego wspólnie z ich twórczynią postanowiliśmy zorganizować, na których panie poznają tajniki wykonywania takich prac. Na dwa
spotkania przybyły panie z Koła
Gospodyń oraz nasze czytelniczki.
Wszystkie uczestniczki były bardzo
zadowolone ze swoich własnoręcznie zrobionych kwiatów, które wyglądały naprawdę bardzo pięknie.
Biblioteka w Bratkowicach oraz
panie biorące udział w warsztatach
składają gorące podziękowania pani
Wandzie Dziedzic za nieodpłatne
poprowadzenie warsztatów jak również
za podzielenie się swoimi umiejętnościami i liczymy na dalszą współpracę.

Kwiaty karczocha z krepiny.

Ochał, „Słoń Trąbalski Radosława Mytych, „Lokomotywa” Zuzi Homa, oraz
„Bambo” Filipa Drausa.
W ramach współpracy z Przedszkolem, podczas pikniku, w pomieszczeniu
Biblioteki odbył się Pokaz Robotów,
który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci. Pokaz przeprowadził
nieodpłatnie właściciel firmy „Młodzi
Robotycy” pan Sławomir Przybyło.

Ostatnie miesiące były bardzo aktywne w działalności naszej Biblioteki, co
bardzo nas cieszy. Mamy nadzieję iż nasi
czytelnicy również są z tego zadowoleni, oraz że zachęcimy tym innych mieszkańców do odwiedzenia nas, jak też do
śledzenia naszych poczynań. Zapraszamy i zachęcamy jednocześnie do włączania się w te działania.
Lidia Bułatek
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Warto przeczytaæ
Philippa Gregory
„B³azen królowej”
W roku 1548, do Anglii przybywa żydowski drukarz z rodziną, uciekając przed prześladowaniami hiszpańskiej Inkwizycji. Niebawem jego córka Hanna zostaje przyjęta na królewski dwór.
Trwają tam ciche zmagania o sukcesję po Henryku VIII, który na następcę wyznaczył swego
jedynego syna, chorowitego Edwarda. Jego dwie starsze siostry, Maria i Elżbieta, ambitne, choć
bardzo ostrożne, rywalizują ze sobą i każda wypatruje stosownej chwili, by sięgnąć po koronę.
Pewnego dnia Hanna staje się świadkiem czegoś, czego nie powinna była zobaczyć – i zostaje
wplątana w rozgrywkę, w której stawką będzie również jej życie.

Tanya Valko
„Arabska ksiê¿niczka”
Kontynuacja bestsellerowych powieści Tanyi Valko: „Arabska żona”, „Arabska córka” i „Arabska krew”. „Arabska księżniczka” to powieść zgłębiająca tajniki ludzkiej natury, uwarunkowane
muzułmańskim prawem szarijatu, to wstrząsający opis przemocy, mordów i gwałtów, ale też
książka ukazująca prawdziwe życie w arabskim kraju. Autorka opisuje dalsze koleje życia Doroty – Polki, która w młodości poślubiła Libijczyka, oraz jej dorosłej córki, która sama staje się
matką Nadii. Tym razem ich dzieje łączą się z zawikłanymi losami saudyjskiej księżniczki Lamii.
Kraj arabski zostaje przedstawiony nie tylko oczami Europejek, ale również rodowitych mieszkanek. Książka ukazuje próby emancypacji arabskich kobiet i znalezienia przez nie miejsca dla
siebie w kraju mężczyzn. Tanya Valko opisuje okrucieństwo, pasje i uczucia oraz podłoże psychologiczne ludzkich czynów. Czy Dorota i Marysia są szczęśliwe w Arabii Saudyjskiej? Czy mają
możliwość spełnienia się? Jak przeszłość wpływa na ich codzienne życie? Czy mała Nadia jest
kochanym dzieckiem? Dlaczego opływająca w bogactwo księżniczka postępuje tak, a nie inaczej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można odnaleźć na kartach powieści „Arabska
księżniczka”.

Jean Sasson
„Musia³am odejœæ. Wspomnienia ¿ony i syna
Osamy bin Ladena”
Czy można kochać człowieka, którego nienawidzi cały świat?
Gdy Nadżwa miała piętnaście lat, dowiedziała się, że zostanie wydana za swojego kuzyna. Nie
buntowała się przeciwko tej decyzji, bo pokochała starszego od niej o rok Osamę Bin Ladena.
Dla Osamy gotowa była zacząć zasłaniać twarz i wyjechać daleko od domu. Początkowo
wspaniałe życie zaczęło się zamieniać w koszmar, gdy mąż zaangażował się w działalność ekstremistyczną. Po zakazie posiadania lodówki przychodzi czas na wychowywanie synów poprzez
długie wyprawy (bez wody!) na pustynię, aby udowodnić im, że co ich nie zabije, to wzmocni.
Ceną za spełnienie marzenia Osamy o dżihadzie była zamiana dostatniego życia w Arabii Saudyjskiej na pobyt w górskiej fortecy Tora Bora – bez łóżek, elektryczności i bieżącej wody.
Nawet najwięksi zbrodniarze mają bliskich: braci, małżonków, dzieci. Bin Ladenowie – żona
Nadżwa i syn Omar – przerywają milczenie i opowiadają o tym, jak wyglądało ich życie. Z
pomocą dziennikarki Jean Sasson – autorki bestsellerowej Księżniczki – wprowadzają nas w
prywatny świat wroga publicznego. To niezwykłe wyznanie odsłania również szokujące fakty o
codziennym życiu kobiet w świecie islamu.
Opracowała Lidia Bułatek
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Właściwa edukacja to klucz do sukcesu – uważa Poseł
na Sejm RP Stanisław Ożóg,. Absolwent Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej w Krakowie, Burmistrz Miasta i Gminy Sokołów Małopolski,
Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego oraz Starosta Rzeszowski, reprezentant Podkarpacia w Parlamencie RP,
lider Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rzeszowsko –
tarnobrzeskim. Dzięki aktywności i pracy na rzecz regionu od ponad siedmiu lat cieszy się największym zaufaniem społecznym w województwie. W wyborach do
Sejmu w 2007 i 2011 roku jego kandydaturę poparło
38,5 tys. i 37,1 tys. osób. Przez polityków innych opcji
postrzegany jest jako zagrożenie, koledzy mówią o nim
„człowiek z zasadami: uczciwy i skuteczny”.
– Jak wspomina Pan czas spędzony w szkole?
– Szkołę wspominam bardzo miło, zwłaszcza liceum. To
był wyjątkowy czas, który zaowocował wieloma osiągnięciami i w pewnym stopniu ukształtował moją osobowość. Myślę,
że szkoła, a zwłaszcza szkoła średnia w życiu każdego młodego człowieka odgrywa szczególną rolę. W ciągu kilku lat wkracza się w dorosłość, zdobywa się pierwsze doświadczenia zawodowe i podejmuje decyzje, które kształtują przyszłość.
– Czy jakieś wydarzenia, lub osoby w taki szczególny sposób utkwiły Panu w pamięci?
– Dzisiaj, gdy z wielkim sentymentem wracam do okresu
szkolnego, to przypominają mi się wspaniali nauczyciele, którzy pomimo trudnych czasów podjęli ryzyko wychowania nas
w duchu patriotyzmu i nauczyli szacunku dla drugiego człowieka. Takich wyjątkowych ludzi miałem zaszczyt spotkać w
ciągu całego okresu nauki szkolnej. Niestety współczesna szkoła zatraciła ducha narodowego. Obawiam się, że jest to spowodowane kolejnymi, następującymi po sobie reformami oświaty. Szkoła powinna rozwijać talenty i kształtować charaktery
młodych ludzi. W świecie w którym zaczyna brakować autorytetów, a praca staje się towarem, szkoła powinna pełnić rolę
nie tylko edukacyjną, ale również wychowawczą – nie tylko
uczyć, ale przede wszystkim wskazywać właściwe postawy.
– Podkreślił Pan rolę szkoły w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. Czy obecny system nauczania wspiera młode talenty?
– Reforma edukacji przeprowadzona przez rząd Donalda
Tuska, sprowadziła nauczyciela do roli trybu w maszynie, którego zadaniem jest wyłącznie przekazanie wiedzy naukowej.
Pedagog nie może kształtować w młodzieży właściwych postawach, rozmawiać o wartościach, ponieważ na lekcjach nie
ma na to czasu. Kolejne reformy oświaty uprzedmiotowiły
uczniów, przeliczyły ich na pieniądze, a efektem takiego działania jest okrojenie podstaw programowych, a nawet zamykanie kolejnych placówek oświatowych. W młodych ludziach
zabija się myślenie, w coraz liczniejszych klasach nie ma możliwości stworzenia właściwych relacji na linii nauczyciel –
uczeń. Przez wiele lat, gdy pracowałem w samorządzie, najpierw jako burmistrz, a później starosta podejmowałem działania na rzecz zmniejszenia ilości uczniów w klasach. Uważam, że tylko w odpowiednich warunkach, w małych grupach
możliwe jest indywidualne podejście do ucznia, wychwycenie
konkretnych predyspozycji jednostki, a następnie rozwijanie
zainteresowań. Obecnie wróciliśmy w Polsce do klas trzydziesto osobowych. Problemem jest również zreformowany pro-

gram nauczania. Obawy budzi okrojenie godzin historii i wycofanie niektórych lektur ze spisu literatury obowiązkowej.
Polska ma bogatą historię z której kolejne pokolenia powinny
czerpać wiedzę i doświadczenia, a polski rząd najwyraźniej o
tym zapomniał.
– Zwrócił pan uwagę na ważną kwestię; zmniejszenia godzin lekcji historii w klasach ponadgimnazjalnych. Przypomnijmy, że takie rozwiązanie zaproponowała była minister
edukacji Katarzyna Hall (PO), co spowodowało falę krytyki
społecznej. Protestowali m.in. historycy, studenci z Instytutu
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Niezależne Zrzeszenie Studentów, a także stowarzyszenie „Solidarni 2010”. Rząd nie ugiął się pod presją opinii publicznej
i reformę programową wprowadzono do szkół. W praktyce
w szkołach ponadgimnazjalnych jest tylko jedna godzina historii tygodniowo. Czy Pana zdaniem to wystarczy?
– Rząd wprowadzając reformę programową znacząco ograniczył naukę historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Byłem
przeciwny takiemu rozwiązaniu. Natomiast efektem reformy
wprowadzonej do szkół przez koalicję PO-PSL będzie utrata
tożsamości narodowej. Książka do historii napisana w formie
opowiadania, bez podania faktów i to w dodatku wykładana
raz w tygodniu nikomu nie zapadnie w pamięci. Takie działania osłabiają więzi narodowe. W konsekwencji tracimy kolejne pokolenia polaków, a nauczanie historii schodzi do podziemia. Myślę, że walcząc o demokrację w Polsce nikt nie
spodziewał się, że zaledwie po dwudziestu latach od obalenia
systemu komunistycznego trzeba będzie podjąć kolejne starania o ocalenie od zapomnienia historii narodu Polskiego. To
bardzo przykre doświadczenie, które dużo mówi o ludziach
sprawujących obecnie władzę. Mam nadzieję, że wielu rozsądnych Polaków, którzy pamiętają czasy zakłamywania i usuwania historii ze szkół wyciągnie stosowne wnioski z takiego
postępowania polityków PO i PSL. Głęboko wierzę, że jesteśmy mądrym narodem, a można to ocenić po ilości zdolnej,
wybitnej młodzieży, której mamy bardzo dużo i będziemy
potrafili ten potencjał wykorzystać. Zgodnie ze słowami największego Polaka – Jana Pawła II „Naród, który nie zna swojej
przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Z tego powodu
jestem przekonany, że idąc po raz kolejny do urn staniemy w
obronie polskości.
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– Koalicja PO-PSL przygotowała kolejną reformę oświaty, która wzbudziła sprzeciw społeczny; wprowadzenia sześciolatków do szkół. Rodzice rozpoczęli akcję „Ratuj Maluchy”, którą prowadzi Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, powstała specjalna strona internetowa, która dokumentuje wzmagania rodziców z rządem polskim. Zebrano ponad 957 tysięcy podpisów przeciwko wprowadzeniu sześciolatków do szkół. 12 czerwca przekazano
do Sejmu wniosek o przeprowadzenie referendum edukacyjnego. Niestety Donald Tusk jest przeciwny takiemu referendum. Czy tak powinien wyglądać dialog społeczny?
– Jestem oburzony, ale nie zaskoczony działaniem rządu.
W podobny sposób przebiegały negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie wprowadzenia zmian do Kodeksu Pracy, czy przeprowadzenia reformy emerytalnej. Obserwując
sposób podejmowania decyzji przez premiera odnoszę wrażenie, że nasz kraj zmierza ku systemowi totalitarnemu. W
chwili obecnej przypominamy Rosję, a nie kraje Europejskie
w których bierze się pod uwagę wolę większości. Dostrzegam, ze społeczeństwo polskie również jest świadome zagrożenia wynikającego z utraty demokracji i ma to odniesienie
w sondażach poparcia poszczególnych partii politycznych.
Jako parlamentarzysta nie wyobrażam sobie sytuacji, abym
w procesie decyzyjnym mógłbym pominąć zdanie prawie
miliona Polaków. Premier to człowiek wybrany przez naród
po to, aby mówić głosem polaków i reprezentować interesy
Polski. Niestety codzienność pokazuje, że nie ma dialogu
społecznego. Osobiście wyznaję zasadę, że polityka to nie
praca, ale służba i obowiązek wobec regionu i społeczeństwa, które obdarzyło mnie zaufaniem. Wielokrotnie, nawet
kosztem życia rodzinnego uczestniczę w spotkaniach z ludźmi ze wsi i miast, po to, aby zapoznać się z ich opiniami,
problemami. Niestety rząd polski nie funkcjonuje w ten sposób. Ubolewam nad faktem, że dziś w Polsce podejmując
decyzje w imieniu całego narodu nikt nie liczy się z opinią
tego narodu.
– Co sądzi Pan jako ojciec i dziadek o pomyśle wprowadzenia sześciolatków do szkół?
– Minie jeszcze kilka lat zanim mój wnuk pójdzie do szkoły podstawowej, ale mam nadzieję, że będzie to nowoczesna
placówka, w której rozwinie swoje pasje i ukształtuje osobowość. Uważam, że spór nie toczy się o to w jakim wieku
dzieci rozpoczną edukację szkolną, lecz o stan przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie sześciolatków. Wprowadzając reformę rząd nie pomyślał o przekazaniu specjalnej puli pieniędzy na dostosowanie placówek oświatowych i
stworzenia specjalnych warunków do nauki dla takich małych dzieci. Popieram rodziców, którzy obawiają się o zdrowie psychiczne i fizyczne swoich dzieci, również jestem pełen troski o sześciolatków. Reformę krytykują psycholodzy i
nauczyciele, wiele środowisk podkreśla, że dzieci zostaną
wprowadzane do szkół zupełnie nie przygotowanych programowo i technicznie na ich przyjęcie. Uważam, że to jest kolejny dramat społeczny, któremu winna jest koalicja PO-PSL.
W tym przypadku dzieci padły ofiarą niewydolności systemu edukacji w Polsce. Jestem przekonany, że gdyby rządziło
Prawo i Sprawiedliwość taka sytuacja nie miałaby miejsca,
ponieważ nie przeliczamy ludzi na pieniądze, w pierwszej
kolejności bierzemy pod uwagę dobro społeczne i godność
człowieka.
Rozmawiała Monika Roman
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Informacja so³tysa
za okres
15.03.2012 r. – 1.07.2013 r.
• W okresie wiosennym przywieziono 2 samochody kamienia i wykonano remont drogi na II Zastawiu.
• Zarząd Dróg Powiatowych wykonał doraźne łatanie dziur
na drogach powiatowych w Bratkowicach.
• Dolano brakujące części asfaltu przed wiaduktem nad autostradą A4 na drodze powiatowej Trzciana – Kupno i na
drodze Bratkowice Otoka – Budy Głogowskie
• Naprawiono przepust na skrzyżowaniu drogi gminnej, tzw.
strategicznej z drogą powiatową i utwardzono kamieniem
150 mb drogi strategicznej w kierunku zachodnim.
• 23 i 24 kwietnia Urząd Gminy Świlcza przeprowadził na
terenie Bratkowic zbiórkę odpadów wysokogabarytowych.
Zebrano dużą ilość opon, mebli i sprzętu AGD.
• Zakończono budowę oświetlenia ulicznego na I i II Zastawiu oraz na Czekaju.
• Naprawiono most na rowie melioracyjnym przez drogę
powiatową na Czekaju, który uległ uszkodzeniu podczas
burzy w dniu 3 maja br.
• W czerwcu pracownik urzędu gminy wykonał koszenie
traw w miejscach użyteczności publicznej na terenie Bratkowic.
• Także w czerwcu dokonano czyszczenia chodników i studzienek kanalizacyjnych na terenie całych Bratkowic.
• 16 czerwca w Bratkowicach odbyły się VIII Powiatowe
Zawody Sportowo Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Rzeszowskiego. Drużyna naszej
OSP zajęła w nich pierwsze miejsce, z czego się cieszymy
i serdecznie gratulujemy!
Sołtys Ryszard Franczyk

Jest jedna miłość,
która nie liczy na wzajemność,
nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza,
odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.
Józef Ignacy Kraszewski
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Wizyta w Regionalnym Domu Tradycji w Trzcianie
W niedzielne popołudnie 28 kwietnia 2013 r. członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej: Zdzisław Rzepka, Władysława i Mieczysław Sawiccy, Bożena i
Tadeusz Piętowie, Krystyna Zając, Dariusz Jamuła, Ewa
Rejman i Krzysztof Plizga oraz Inspektor ZS Strzelec, Radny Miasta Rzeszowa Marek Strączek wraz z małżonką zwiedzili Muzeum Regionalne w Trzcianie. Na wstępie należy
odnotować wspaniały pomysł na stworzenie placówki kulturalnej, która stała się miejscem świadczącym o naszej historii, dawnych zwyczajach, tradycjach oraz kulturze tamtych
czasów. Dla wielu żyjących są to czasy znane, a eksponaty
znajdujące się w muzeum były do niedawna wykorzystywane
w życiu codziennym.

Nawiązując do historii budynku, w którym znajduje się
muzeum należy odnotować, że działkę pod budowę budynku
ofiarował trzciański gospodarz Jan Piątek. Dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców Trzciany w 1904 roku oddano do użytku pierwszy w powiecie rzeszowskim Dom Ludowy. Miejsce w nowym domu znalazły m.in.: Rada Gminna,
Kasa Stefczyka, mieszkanie, a na piętrze sala widowiskowa ze
sceną, która skupiała życie kulturalne wsi. Po II wojnie światowej przez kilka lat mieściła się tu świetlica gromadzka, gdzie
odbywały się próby chóru, orkiestry dętej, zespołów folklorystycznych i młodzieżowych. Do 2000 roku funkcjonowała tu
Biblioteka Publiczna. Reasumując ten okres należy podkreślić, że Dom Ludowy wpisywał się bardzo pięknie w życie
codzienne wioski. Na frontowej ścianie budynku w zależności

od historycznych wydarzeń instalowane były architektoniczne rzeźby symbolizujące tamte wydarzenia i zostały zapisane
w rejestrze zabytków.
Po okresie chwilowego zaprzestania funkcjonowania i działalności w budynku, przyszedł czas na jego gruntowny remont,
modernizację i adaptację przy udziale pomocowych środków
unijnych i gminnych. Został on przekazany do celów Regionalnego Domu Tradycji Ludowych, pod Zarządem Dyrektora
Zespołu Szkół w Trzcianie. Jednocześnie jego opiekunem, kustoszem i przewodnikiem został Zbigniew Lis, społecznik,
fotograf oraz redaktor kwartalnika Trzcionka.
Tym samym dom tradycji oferuje możliwość zwiedzania
osobom prywatnym i palcówkom oświatowym po wcześniejszym zgłoszeniu: kontakt tel. 17 77-88-181 oraz e-mail:
rdtl.trzciana@swilcza.com.pl.
Wracając do naszej wizyty należy stwierdzić, że wszystkie
eksponaty znajdujące się w muzeum, jeszcze nie tak w dalekiej
przeszłości służyły mieszkańcom wsi do pracy i w życiu codziennym. Kustosz Zbigniew Lis prezentował różne przedmioty opisując ich przeznaczenie oraz historię, nieraz w dość
oryginalny i humorystyczny sposób. Mogliśmy tu zobaczyć
np. ciekawe elementy dawnego ubioru kobiet, obrazy, rzeźby,
fotografie, naczynia, meble,
jak i eksponaty dotyczące historycznych wydarzeń sięgających okresu sprzed I wojny
światowej.
Po zwiedzeniu pomieszczeń przyszedł czas na praktyczne poznanie domu, a więc
jego bardzo ważnej części –
kuchni i pokoju. Kuchnia – a
w niej piec chlebowy z cegły,
w którym gospodynie piekły
chleb, podpłomyki, placki,
zapiecek oraz blacha, gdzie
przygotowywały posiłki dla
całej rodziny. W to niedzielne popołudnie w kuchni prym wiódł i głównym kucharzem
był Dariusz Jamuła, który przygotował pyszną kaszę jaglaną z
bakaliami oraz ziemniaki pieczone na blasze. W oczekiwaniu
na jadło wszyscy goście w miłej atmosferze wspominali domy
swojego dzieciństwa, dawną kuchnię i potrawy. Kasza i ziemniaki z masłem i białym serem ze szczypiorkiem bardzo smakowały. Ale głównym daniem były proziaki pieczone na gorącej blasze. Tu w rolę gospodyni wcieliła się Bożena Pięta, która przygotowała ciasto, a w piecu ogień podtrzymywał kolega
Darek. Okraszone masłem i białym serem ze szczypiorkiem
okazały się pysznym rarytasem. Dopełnieniem poczęstunku
były ciasteczka, które jak zawsze funduje pani Władysława z
mężem. Atmosfera i nastrój panujący w kuchni, zapachy od
pieca, pyszne staropolskie jadło i wreszcie wspólne rozmowy
spowodowały, że nie zauważyliśmy upływającego czasu i żal
było opuszczać to miejsce. Swój pobyt wpisaliśmy do pamiątkowej księgi Domu Tradycji, gratulując wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Za zaproszenie wyrazy podziękowania kieruję na ręce kustosza – pana Zbigniew Lisa dzięki,
a za organizację dziękuję Dariuszowi Jamuła.
Tadeusz Pięta
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KOLEJNE PRACE
ARCHEOLOGICZNE
W dniach 10.06 – 28.06.2013 r. na terenie Grodziska wczesnośredniowiecznego w Mrowli, zostały przeprowadzone sondażowe archeologiczne badania wykopaliskowe, których celem była weryfikacja dotychczasowego stanu wiedzy na temat
przedmiotowego obiektu archeologicznego oraz dokładne
określenie rodzaju i charakteru formy terenowej, jaką stanowi
grodzisko.
Prace archeologiczne prowadzone były pod kierownictwem uprawnionego archeologa, pani mgr Anny DobrawaJaracz, na podstawie programu badań zatwierdzonego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach wykonanych prac badawczych na terenie Grodziska wykonano 3
sondażowe wykopy do głębokości sięgającej jego podstawy, w
których szukano śladów dawnego osadnictwa (fragmentów

Profil gruntowy w wykopie badawczym.

Archeologiczny wykop badawczy.

Geolog opisujący osady w profilu wykopu.

ceramiki, elementów dawnego uzbrojenia i form dawnych
struktur architektonicznych – fortyfikacji) oraz określono rodzaj i pochodzenie utworów geologicznych budujących podłoże gruntowe grodziska.
W trakcie przeprowadzonych badań wykopaliskowych nie
natrafiono na żadne ślady osadnictwa, a wykonane w trakcie
prowadzenia prac uzupełniające badania geologiczne wskazują jednoznacznie na naturalne pochodzenie terenu grodziska, które jest prawdopodobnie formą geomorfologiczną utworzoną w wyniku działania procesów polodowcowych.
W związku z powyższym po uzyskaniu pozytywnej opinii
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaną wszczęte
procedury mające na celu wykreślenie przedmiotowego grodziska z rejestru zabytków archeologicznych, do którego zostało wpisane w roku 1971. Szerzej o Grodzisku zwanym również Lisią Górą pisaliśmy w 19 wydaniu naszego kwartalnika
w 2011 roku.
Paweł Karcz

Pomys³ na integracjê
Już po raz VII w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach (na Czekaju) odbył się festyn integracyjny.
Data 26 maja została wybrana nieprzypadkowo, gdyż jak
wszyscy wiemy jest to Dzień Matki, dlatego też dzieci i młodzież swoje występy chciały między innymi zadedykować
swoim mamom. Impreza rozpoczęła się o godz. 14.00 i jak

już wspomniałam obfitowała w przeróżne występy artystyczne uczniów, zaproszonych zespołów, pokazy oraz bogato zaopatrzony bufet. Dzieci począwszy od klasy „O” do klasy VI
swoje tańce, piosenki, układy taneczne, pokazy akrobatyczne, piramidy przygotowywały pod okiem swoich nauczycieli
i wychowawców przez kilka tygodni, aby jak najlepiej się za-
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prezentować przed licznie zebraną publicznością. Bogaty program artystyczny nie pozwalał nikomu ani przez chwilę się
nudzić, ponieważ na scenę wchodziły coraz to nowe chóry i
zespoły. Jako pierwszy zaprezentował się chór „Cantus”, który przedstawił wiązankę utworów rozrywkowych. Następnymi zespołami, które zaszczyciły nas swoją obecnością byli
„Pułanie” wraz z kapelą „Młoda Olsza”, którzy wykonali
tańce góralskie Beskidu Śląskiego. Wszyscy zebrani mogli
wysłuchać informacji o chórze, zespole i kapeli, które działają przy Gminnym Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w
Trzcianie. Nie mogło zabraknąć również występu zespołu
tańca nowoczesnego „Coloret” z Bratkowic, działającego przy
Gminnym Centrum Kultury w Świlczy z filią w Bratkowicach. W zespole pod opieką p. Ewy Chmaj tańczy wiele dzieci z naszej szkoły. Największą atrakcją dla najmłodszych okazały się pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej z Bratkowic,
która zaprezentowała swój sprzęt – wóz wraz z wyposażeniem. Dzieci miały okazję oraz niewątpliwą frajdę usiąść w
wozie i poczuć się przez chwilę jak prawdziwi strażacy.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz działań policyjnych prezentowany przez panów policjantów z Głogowa
Małopolskiego z udziałem wytresowanego psa policyjnego.
Na scenie zaprezentowali również swoje umiejętności muzyczne grając na różnych instrumentach uczniowie naszej
szkoły, którzy rozwijają swoje talenty w szkołach i kółkach
muzycznych. Byli to Aleksandra Maksymiak, Sylwia Przywara, Jakub Dąbek, Kinga Jarosz, Paweł Surowiec, Kacper
Czapka, Martyna Pięta, Wiktoria Marek. Klasa VI wraz ze
swoją wychowawczynią zorganizowała dla chętnych różne
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konkursy, tak aby zachęcić jak największą ilość osób do zabawy. Nie zapomniano również o milusińskich, dlatego też
zespół „YAMAHA”, który wspaniale i na wesoło prowadził
całą imprezę, godziny między 18 – 20 poświęcił wyłącznie
dzieciom organizując dla nich zabawę. Przez cały czas trwania festynu na placu szkolnym można było zakupić tzw. cegiełkę dla szkoły a odbiór fantów znajdował się w sali gimnastycznej. Około godziny 20:00 nastąpiło losowanie kilku
nagród głównych. Na medal spisali się jak zawsze rodzice,
którzy zajęli się przygotowaniem ciepłych posiłków. I tak
można było kupić pyszne zapiekanki, bigos, świeżą pizzę
oraz słodycze i napoje w sklepiku oraz ciasto własnej roboty.
Składamy serdeczne podziękowania przede wszystkim
Radzie Rodziców naszej szkoły, która włożyła wiele trudu,
aby ta impreza się odbyła oraz wszystkim rodzicom, którzy
włączyli się w przygotowania (pozyskując i ofiarując fanty), a
także udzielali się w trakcie festynu. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone dla dzieci. Dziękujemy również panu
Adamowi Majce, dyr. GCK za wszelką pomoc. Żaden festyn,
również i nasz nie mógłby odbyć się bez sponsorów. Dlatego
też chcielibyśmy podziękować za bezinteresowne wsparcie
następującym firmom i osobom:
• Skład węgla KZK Witold Piątek Trzciana,
• Plantacja borówki amerykańskiej,
• Restol – produkcja mebli i frontów,
• Zakład Drzewny Piotr Czapka Czarna Sędziszowska,
• Firma Best Construction Rogoźnica,
• Firma usługowo-handlowo-produkcyjna Elżbieta Wit,
• Produkcja drewna i wyrobów Andrzej Czapka,
• Marpol Marek Kowal,
• Sklep spożywczy Małgorzata Bednarz,
• Zakład Kamieniarski Kuś,
• Trans Usługi Transportowe i Dźwigowe Lesław Bendryczek,
• Kurnik Bratkowice – Zastawie,
• Grzyb Mix – Uprawa Pieczarek Bratkowice,
• Delikatesy Centrum,
• Zielona Dolina – Szkółka Roślin Rzeszów
• Mlekovita Trzebownisko,
• Kwiaciarnia Bratek Bratkowice,
• Sklep spożywczo-przemysłowy Robert Nowożeński,
• Sklep wielobranżowy Maria Pokrywa,
• Hurtownia Helios Rzeszów,
• Sklep „Elitex” Rzeszów,
• Sklep „Demeter” Rzeszów – Przybyszówka,
• „Bratcar” Bratkowice,
• „Argo Mark” środki ochrony roślin Rzeszów, ul. Krakowska,
• „Sapir” skład budowlany Rudna Wielka,
• Spółka Pastwiskowa „Czekaj”,
• „Kruszgeo” S.A.,
• „Sport Centrum” Rzeszów, ul. Baczyńskiego,
• Radny Gminy Krzysztof Ciszewski,
• Radny Gminy Andrzej Bednarz,
• Radny Powiatu Kazimierz Wojton,
• „Graffiti” Agnieszka Łopatka,
• Pana Jan Majka,
• I wiele innych osób nie wymienionych z imienia i nazwiska.
Mamy nadzieje, że nasz festyn przyczynił się do integracji
środowiska Bratkowic oraz był świetną zabawą dla zebranych.
Władysława Jucha

Integracyjny
festyn
w SP nr 2
26 maja 2013 r.

Publiczność nie zawiodła

Zespół Koloret

Zespół Pułanie

Strażackie pokazy

Losowanie nagród
Fot. T. Pięta

Piknik
rodzinny
SP nr 3
9 czerwca 2013 r.
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Piknik Rodzinny Trójki – 2013
9 czerwca 2013 r. przy Szkole Podstawowej Nr 3 odbył
się IX Piknik Rodzinny. Organizatorami pikniku byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka”, Rada Rodziców i Dyrekcja SP nr 3.
Organizatorzy przygotowali loterię fantową i bogaty bufet m.in. zapiekanki, ciasto, bigos, karkówkę, kiełbaski, galaretki. Nauczyciele razem z uczniami opracowali program
artystyczny, na który złożyły się przede wszystkim tańce i
piosenki w wykonaniu uczniów, a także wiersze dedykowane rodzicom.
Występy były przeplatane konkursami sprawnościowymi dla dzieci. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymywali
drobne nagrody.
Program został wzbogacony występami gościnnymi zespołu tanecznego „Koloret” z Bratkowic, kapeli Olsza ze
Trzciany i zespołu muzyczno-wokalnego „Muzykanty” także ze Trzciany.
Na deskach sceny zaprezentowali swoje umiejętności
młodzi karatecy – uczniowie SP 3, którzy od jesieni uczestniczą w szkole w dodatkowych zajęciach karate. Wystąpili
także starsi karatecy zaproszeni z Rzeszowa z Klubu Sportowego OYAMA. Pokaz przygotował i przeprowadził instruktor karate pan Patrycjusz Mostek (absolwent naszej
szkoły).
Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje, takie jak;
zjeżdżalnie, trampoliny, strzelnica, przejażdżka na konikach. Duże zainteresowanie widzów wzbudził pokaz w wykonaniu OSP z Bratkowic. Strażacy przeprowadzili pokaz
akcji ratowania osób poszkodowanych w wypadku samochodowym i gaszenia pożaru samochodu.
Po występach odbyła się zabawa taneczna dla dzieci, a
od godz. 21.00 do 2 w nocy zabawa dla dorosłych. Do tańca
przygrywał zespół Pro Dance. Dopisała pogoda. Do końca
imprezy goście świetnie się bawili i przed drugą w nocy z
żalem przyjęli informacje o zakończeniu pikniku..
Zorganizowanie pikniku było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia, rodziców,
pracowników szkoły a także bezinteresownej pomocy mieszkańców Piasków, którzy pracowali przy budowaniu sceny i
podłogi. Imprezy nie dało by się zorganizować bez pomocy
i wsparcia wielu osób prywatnych i firm, którzy nieodpłatnie przekazali na ten cel środki finansowe, gadżety, towar
lub udzielili nam pomocy w innej formie.
Są to:
– Sklep Spożywczo-Przemysłowy – pan Józef Orzech Bratkowice,
– pracownicy w/w sklepu,
– Firma „Alfa” Damian Orzech Usługi Transportowe i
Koparko-Ładowarką,
– Pan Paweł Wojturski,
– Państwo Małgorzata i Adam Bednarz,
– Pan Zbigniew Lis,
– Firma Tom-Res Producent okien i drzwi z PCV Bożena
i Tomasz Lis,
– Pan Piotr Madej,
– Spółka Pastwiskowa „Koniec”’,
– Delikatesy „Centrum” Bratkowice,

– Firma „Koral” Rzeszów,
– Państwo Bernadeta i Paweł Kwoka,
– Państwo Justyna i Edward Szlendak – salon fryzjerski
Bratkowice,
– Kwiaciarnia „Bratek” pan Paweł Kwoka,
– Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski oddział Świlcza,
– Firma „Restol” Bratkowice,
– Pan Kazimierz Wojton,
– Pan Adam Dziedzic Trzciana,
– Pan Roman Wit Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego
Bratkowice,
– Hurtownia „Misie” Rzeszów,
– NTB sp.z o.o. Głogów Młp. – Polski Styropian,
– Firma „Elitex” Miłocin,
– Pani Alina Głodek Bratkowice,
– Salon Meblowy w Rzeszowie MAXPOL,
– Zakład Mięsny „Dobrowolscy” Wadowice Górne,
– Firma Pro Cam Polska Sp. z 0. o.
– Pan Tadeusz Kozubal Mrowla,
– Pan Tadeusz Wąsik,
– Pan Daniel Przywara Bratkowice,
– Pani Teresa Tarnowska,
– Państwo Zuzanna I Jan Zagrodnik
– Pan Krzysztof Ciszewski,
– Pan Sebastian Mazur Rudna Mała
– Pan Piotr Salach
– Państwo Renata i Józef Styka,
– Pan Rafał Kopeć
– Piekarnia, pan Grzegorz Bednarz Trzciana
– Piekarnia z Racławówki,
– Piekarnia z Zaczernia, pan Radosław Rak
– Piekarnia „Marzenie” z Trzciany pani Cecylia Róg,
– Piekarnia z Klęczan, pan Mariusz i Zdzisław Cyzio
– Piekarnia z Rzeszowa pan Tomasz Wołowiec i pan Wojciech Turczyn
– Piekarnia z Miłocina pan Grzegorz Gieroń
– Piekarnia z Kolbuszowej pan Witold Węgrzyn,
– Piekarnia „Wiejska” z Kolbuszowej pan Józef Magda,
– Pan Adam Majka dyrektor GCK w Trzcianie,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkowicach.
Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki nie przez
to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez toczym dzieli się z
innymi”. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udzieloną
pomoc i wsparcie.
Janina Gaweł

Żadna mądrość,
której możemy nauczyć się na ziemi,
nie da nam tego,
co słowo i spojrzenie matki.
Wilhelm Rabbe
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Piêkny miesi¹c maj

Dzieñ Dziecka - Dzieñ Ojca

Budząca się do życia przyroda obdarza nas w tym czasie
całą paletą barw. Wszędzie dużo zieleni i pełno kolorowych
kwiatów. Wszystko to sprawia, że czujemy radość z otaczającej nas przyrody. Stąd też maj uważany jest za najpiękniejszy
miesiąc. Według tradycji ten szczególny miesiąc dedykowany
jest ku czci Matki Bożej. To właśnie w tym miesiącu obchodzimy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, odmawiamy
„majówki” czyli Litanię Loretańską, gromadzimy się przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych oraz uczestniczymy w uroczystościach pierwszokomunijnych naszych dzieci.

Dzień Dziecka – Dzień Ojca. Mały Alanek Ząbczyk z Sitkówki dostał już w prezencie od taty swoje M-1, a tata od synka
uśmiech w podzięce.

Kolorowe jarmarki
To dzięki naszym mamom i babciom przetrwała tradycja „majówek”
przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach. Na zdj. mieszkanki Dąbrów podczas modlitwy przy kapliczce Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Sierp wci¹¿ w u¿yciu

Ścięta nim trawa zdecydowanie bardziej smakuje kozie pani
Felicji Chmaj z Zapola.

23.06.2013 r. Odpustowe kramy w Bratkowicach. Druhowie Władysław Kwoczyński i Władysław Jucha w poszukiwaniu serca, korali, pierścionka, słodyczy...
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Na urlopie

Nasili³y siê ataki wandali
Nowo wybudowana ale jeszcze nie ukończona kapliczka została po części zdewastowana
przez wandali.
Miało to miejsce najprawdopodobniej w nocy z 9/10 czerwca
br. na Czekaju.
Sprawcy wybili rozbili szybę
i powyrywali zawiasy. Na szczęście nie było w niej jeszcze żadnych figurek.
Jej fundatorką jest pani Maria Bugiel, która nie kryje oburzenia tak haniebnym czynem.
Nowa kapliczka została wzniesiona w miejscu, gdzie poprzednio
była ponad stuletnia, drewniana,
skrzynkowa kapliczka zawieszona na drzewie.
Warunki atmosferyczne spowodowały, że uległa ona zniszczeniu.

Modlitewny spacer po cmentarzu parafialnym. Siostra
Margaritta Stec z Klepaka na zakończenie, a kleryk Dawid
Jucha z Przywarów na rozpoczęcie urlopu spędzanego w rodzinnych Bratkowicach.

Uszkodzone znaki drogowe
Z kolei w miesiącu w maju, szczególnym upodobaniem
wandali były znaki drogowe. Kilkakrotnie zostały one uszkodzone w dzielnicy Sitkówka. Widocznie sprawcy nie zdają sobie
sprawy z konsekwencji swoich czynów, a przecież niebezpieczeństwo jest ogromne.
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Na Dzieñ Matki

Burzliwa wiosna

Złocienie, rumianki i jaskry. Ten piękny bukiet polnych
kwiatów zebrał na łące dla swojej mamy Arek Pacyna z Zapola,
deklamując przy tej okazji zapamiętany z przedszkola wiersz:

Po długiej i śnieżnej zimie wszyscy z utęsknieniem czekaliśmy wiosny. Niestety po kilku ciepłych i słonecznych dniach
nastały burzliwe, chłodne i deszczowe wiosenne dni. Późnym
popołudniem 3 maja nad Bratkowice i jak się później okazało północny region naszego powiatu
nadciągnęły ciemne, gradowe
chmury, z których prócz intensywnego deszczu spadł grad wielkości orzecha włoskiego. Najbardziej jednak skutki gradobicia odczuli mieszkańcy gminy Głogów Młp., gdzie grad wielkości kurzych jajek wyrządził dotkliwe zniszczenia budynków
mieszkalnych i gospodarczych.

Nasza mama
Mama zadumana
Cały dzień błądzi myślami daleko
Codziennie przypala mleko
Na łące zrywa kwiaty
I sól sypie do herbaty.

Zalane pola w Sitkówce.

Z serwisu Bratkowice.info
Arek Pacyna z bukietem kwiatów

Firma „KAM” będzie wykonawcą usług w ramach „ustawy
śmieciowej” [30.06.2013 09:48 • @D. Bąk]

Bociany powróci³y
Z niecierpliwością spoglądaliśmy w kwietniu na puste bocianie gniazda. Długo utrzymująca się zima nie pozwoliła im
dotrzeć na czas do swoich siedlisk. Jednak doleciały i mają się
dobrze. W ostatnim czasie policzyliśmy bocianie gniazda w
Bratkowicach. Jak się okazało jest ich 9, z czego zasiedlonych
jest 7. Jaki będzie przyrost naturalny w tym roku?
O tym poinformujemy w następnym wydaniu kwartalnika.

Od 1 lipca będą obowiązywać nowe zasady postępowania
z odpadami. Tzw. ustawa śmieciowa oznacza, że jutro tracą
aktualność umowy z firmami wywożącymi odpady i za wszystkie śmieci zaczyna odpowiadać gmina. W drodze przetargu
wyłoniono firmę, która od jutra zajmie się odbiorem odpadów od mieszkańców gminy Świlcza – będzie to firma „KAM”
z Krzywej koło Sędziszowa Młp.
Sposób odbioru i opłat jest następujący:
– za segregowanie odpadów i surowców zapłacimy 6,87zł od
osoby w gospodarstwie domowym
– nie segregując śmieci będzie to koszt 14zł od osoby w gospodarstwie domowym.
Odbieraliśmy wiele sygnałów, że stawki za odbiór śmieci
są za wysokie.
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OSP Bratkowice triumfuje w zawodach powiatowych
[16.06.2013 21:46 • @W. Woźnica]

Serdecznie gratulujemy męskiej drużynie OSP Bratkowice w składzie: Michał Kwas, Robert Selwet, Sławomir Wojton, Piotr Wojton, Paweł Stec, Michał Pięta, Dawid Ziobro,
Krzysztof Plizga wygranej w powiatowych zawodach strażackich, które odbyły się na stadionie w Bratkowicach. Warto
nadmienić, że rywalizacja toczyła się wśród 14 zespołów. W
kategorii żeńskiej triumfował zespół z Pogwizdowa Starego.
Egipskie ciemności opanowały Bratkowice [16.06.2013 09:50
• @W. Woźnica]

Ponowny przetarg na budowę targowiska [13.06.2013 11:53
• @D. Bąk]

Urząd Gminy w Świlczy ogłosił ponowny przetarg na budowę targowiska w Bratkowicach. Wcześniejszy unieważniono, ze względu na złożone zbyt wysokie cenowo oferty. Zakończenie przetargu w ciągu dwóch tygodni, a zakończenie
zamówienia, czyli wykonanie targowiska to koniec listopada
br.
Budowa targowiska w Bratkowicach obejmuje:
1) budowę parterowego budynku administracyjno-gospodarczego z zapleczem sanitarnym o wymiarach: długość: 7,80
m, szerokość; 5,94 m, powierzchnia użytkowa: 35,40 m2, kubatura: 194,74 m3 wraz z instalacjami wod.-kan. i elektryczną,
2) budowę zadaszonych stoisk handlowych w ilości 55 szt.
o wymiarach 2,10 na 3,0 m,
3) wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej fi 40 x 2,4
mm – 19 m,
4) wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej – rurociąg
tłoczny fi 63 x 3,6 mm – 256 m, przykanalik fi 150 – 76 m,
5) wykonanie przepompowni ścieków – 1 kpl,
6) ogrodzenie placu targowego – 110m.
Linia 20 przedłużona z Mrowli do Bratkowic? [07.06.2013
10:03 • @D. Bąk]

Od kilku tygodni po zapadnięciu zmroku, w całej Gminie
Świlcza brak jest oświetlenia. Wysłaliśmy zapytanie w tej
sprawie do wójta Gminy Świlcza, lecz jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Zbliża się okres wakacyjny, co za tym idzie
na ulicach doświadczymy zwiększonego ruchu pieszych, rowerzystów, a przede wszystkim dzieci.
Mieszkańcy niektórych przysiółków czekali kilkanaście lat,
na lampy, które w ostatnim czasie zostały zamontowane, lecz
nie są użytkowane. Przeprowadziliśmy ankietę, wśród Bratkowiczan, z której jasno wynika, że mieszkańcy odczuwają
znaczny dyskomfort, z powodu braku oświetlenia.
Warto sobie postawić pytania: Czy Gmina się rozwija czy
jednak cofa w rozwoju? Czy pieniądze z naszych podatków są
dobrze wydawane? Czy nie można ciąć kosztów wewnątrz
struktur gminy?
Zapraszamy do dzielenia się Państwa opiniami w tej sprawie.

Jak dowiedziała się Redakcja Serwisu Bratkowice.pl w
rzeszowskim Zarządzie Transportu Miejskiego i w Urzędzie Gminy Świlcza trwają rozmowy dotyczące zawarcia
porozumienia między tymi dwoma jednostkami, w sprawie
przedłużenia linii 20 rzeszowskiego MPK do Bratkowic.
Obecnie linia 20 kursuje do Mrowli.
Sprawę podpisania porozumienia poruszy Rada Gminy
Świlcza na sesji 14 czerwca br. Liczymy, że miejscowi samorządowcy przychylą się prośbom mieszkańców naszej miejscowości i zawrą stosowne porozumienie z ZTM Rzeszów.
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Toczy siê ¿ycie

Autostrada w obiektywie

Baza sprzętowa.

Miejsce Obsługi Podróżnych – Dąbry.

Autostrada i nowe drogi serwisowe przy autostradzie zachęcają do aktywnego spędzania czasu.

Jeden z wiaduktów nad autostradą.

Gdzie prowadzi ta droga.

Uszkodzenia nasypu spowodowane ulewami.
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Zabrak³o punktu... do awansu
„Bratek” Bratkowice pomimo osłabionego składu do rundy rewanżowej przystępował z zamiarem awansu do V ligi. Z
powodu ciężkich warunków atmosferycznych trzy pierwsze
kolejki rundy rewanżowej zostały przełożone na czerwiec. W
pierwszy meczu Bratkowice uległy na wyjeździe zespołowi
„Piasta” Nowa Wieś 2-1 pomimo prowadzenia 1-0 do przerwy (bramka P.Czaji). W drugiej kolejce „Bratek” rozgromił
na swoim boisku sąsiada zza miedzy zespół „Victorii” Budy
Głogowskie 6-1. Bramki zdobyli: P.Czaja x2, M.Hejnig, M.Cyło, M.Bednarz i D.Jucha. W trzeciej kolejce nasz zespół rozgromił „Zimowit” Rzeszów na osiedlowym boisku w Rzeszowie 7-1. W meczu tym błysnął P.Czaja zdobywając cztery bramki, oprócz niego dwa trafienia dorzucił B.Nosek oraz jedno
M.Bednarz. Po tym meczu przyszedł czas na hit kolejki, w
którym vice-lider z Bratkowic podejmował na swoim stadionie lidera z Sokołowa Małopolskiego. Mecz ten od początku
trzymał w napięciu. „Bratek”
prowadził po bramce M.Hejniga, po chwili goście wyrównali,
ale po przerwie nasza drużyna
wyszła na prowadzenie po główce B.Noska. W samej końcówce goście zdołali wyrównać.
Jednak ostatnie słowo w tym
meczu należało do nas, w doliczonym czasie strzałem bezpośrednio z rzutu rożnego bramkarza gości zaskoczył D.Jucha,
dając nam zwycięstwo. Jak to
często w sporcie bywa, po bardzo dobrym meczu następny
przychodzi słabszy i tak się zdarzyło. „Bratek” po mimo wielu
dogodnych okazji tylko zremisował z „Iskrą” w Zgłobniu,
bramkę na 3-3 zdobywając w ostatniej minucie spotkania
(M.Depa). W kolejnym meczu „Bratek” znowu urządził sobie
ostre strzelanie pokonując zespół „Czarnych” Czudec 9-0. Pięć
bramek zdobył P.Czaja, a po jednej zdobyli: M.Hejnig, K.Kurowski, D.Jucha, i K.Hejnig. W następnej kolejce przyszło nam
zmierzyć się w Tyczynie z zespołem „Hermana” Hermanowa.
Nasz zespół od 10 min przegrywał 1-0 i grał w 10 (czerwona
kartka dla bramkarza). „Bratek” nie poddał się, a gospodarze
od 40 min też grali w 10, co przy dobrej grze naszej drużyny
sprawiło, że w drugiej połowie po bramkach P.Czaji i K.Kurowskiego objęliśmy prowadzenie. Niestety w końcówce następny nasz zawodnik otrzymał czerwoną kartkę i gdy kolejny
nasz gracz przebywał za boiskiem (z powodu kontuzji) gospodarze wykorzystali ten moment gry w dwuosobowej przewadze zdobywając wyrównującą bramkę. Szkoda szansy, bo Bratkowice mimo lepszej gry tylko zremisowały z „Hermanem”
2-2. W kolejnym meczu, drugim pod rząd na wyjeździe sprawdziło się stare piłkarskie porzekadło, że „niewykorzystane sytuacje się mszczą”. „Bratek” przy remisie 1-1 (grając w 10)
miał wyborną sytuację do zdobycia bramki, której nie wykorzystał, kontrę wyprowadził zespół „Korony” Rzeszów i wyszedł na prowadzenie. Nie wykorzystane sytuacje, zmarnowany rzut karny zemściły się w końcówce meczu, kiedy gospodarze wyprowadzili bardzo dobre kontry pokonując nasz zespół

4-1. W kolejnym spotkaniu Bratkowice wysoko pokonała najsłabszy zespół ligi „Sokół” Grodzisko 7-0. Bramki zdobyli:
M.Bednarz x2, D.Jucha x2, M.Hejnig, P.Czaja, Ł.Warzocha.
W następnej kolejce „Bratek” po dobrym meczu pokonał na
wyjeździe zespół z Zabajki 5-1. Hat-trick w tym meczu zdobył
P.Czaja, dla którego trzecia bramka była setną bramką zdobytą na ligowych boiskach w barwach „Bratka”. Po jednej bramce dorzucili D.Hejnig i K.Kurowski. Po tym spotkaniu przyszedł mecz z „Granitem”, który zadecydował o utracie miejsca premiowanego awansem. „Bratek” mimo prowadzenia 20 (2 bramki M.Hejniga) ostatecznie przegrał 6-3. Co się stało?
Tego nie wie nikt, zawodnicy, trener. Fatalne błędy, niewykorzystany rzut karny zadecydowały o porażce. W kolejnym
meczu „Bratek” wysoko pokonał „Plon” Klęczany 7-2, ale
żeby awansować musiał liczyć na potkniecie „Piasta” Nowa

Wieś. W ostatniej kolejce nie wydarzył się cud, „Bratek” pokazał charakter mimo gry w osłabieniu pokonał na wyjeździe
mocny zespół „Aramixu” Niebylec 2-1 (bramki M.Hejnig,
M.Depa) jednak „Piast” pokonał zespół „Zimowitu” Rzeszów
aż 10-0 i to on cieszył się z awansu.
Ligę wygrał „Sokół” Sokołów Młp, z którym nasze zespół
dwukrotnie wygrał. „Bratek” Bratkowice zakończył sezon z
53 punktami tak jak „Piast” Nowa Wieś. Nasz przeciwnik był
jednak lepszy w bezpośrednim pojedynku u nas remisując, a u
siebie wygrywając. Sezon ten był rekordowy jeśli chodzi o zdobyte bramki. Żadna drużyna w ostatnim dziesięcioleciu (wcześniejszych danych nie znamy) nie zdobyła tylu bramek co „Bratek” Bratkowice na boiskach rzeszowskiej „A” – Klasy. 96
zdobytych bramek nie wystarczyło jednak do awansu. Zabrakło jednego jedynego punktu do tego aby awansować.
Damian Hejnig

Matka, jak Pan Bóg,
może kochać wszystkie swe dzieci,
każde z osobna i każde najwięcej.
Zofia Kossak
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Placuszki z cukinii

PRZEPISY
KULINARNE

Składniki:
• 1 cukinia
• sos sałatkowy czosnkowy
• cebula – 1 sztuka
• przyprawa uniwersalna (może być
kucharek, lub vegeta)
• posiekana świeża bazylia – 1 łyżka
• natka pietruszki (posiekana) – 1 łyżka
• mąka pszenna – 1,5 łyżki
• jajka – 3 sztuki
• pieprz czarny
• olej do smażenia

LATO 2013
„I co by tu zjeœæ”
Nastało lato, a wraz z nim pytanie:
co by tu wymyślić, żeby dobrze zjeść, ni
napracować się i dużo nie zapłacić. Wystarczy jednak wyjść na spacer do sadu,
ogrodu lub na łąkę a myśli same przychodzą do głowy. Zaczynając od zupy
szczawiowej, która rośnie na naszych
ekologicznych łąkach, poprzez placki z
cukinii, która pięknie kładą się na
grządkach, pyszny koktajl z truskawek
i na deser torcik truskawkowy z odrobiną czekoladowego smaku. To jest
przecież uczta godna królów, a rośnie
w naszym zasięgu. Życząc wszystkim
smacznego przedstawiam kilka takich
propozycji.

Zupa szczawiowa
Składniki:
• 1 duża marchewka, starta na tarce
• 1 pietruszka, starta na tarce
• 300 g szczawiu, umytego i drobno pokrojonego
• 2 litry bulionu jarzynowego wraz z 1
łyżką masła
• 250 ml śmietany 18%
• 1 łyżeczka mąki zmieszana z odrobiną
wody
• Dodatki: chleb, szczypiorek, jajko ugotowane na twardo, ryż lub ser biały
Wykonanie:
Drobno pokrojony szczaw poddusić
na masełku. Marchewkę i pietruszkę
chwilę podgotować w bulionie. Dodać
szczaw i gotować do miękkości, przez
kilka minut. Dodać śmietanę wymieszaną z rozpuszczoną w wodzie mąką.
Zagotować ciągle mieszając. Podawać z
dowolnymi dodatkami.

Wykonanie:
Ubić jajka, zetrzeć cukinię na tarce,
cebulę drobno posiekać. Wymieszać w
dużej misce cukinię z cebulą, mąką, jajkami. Dodać oregano posiekać pietruszkę. Dodaj do masy zioła i Przyprawę
uniwersalną doprawić pieprzem.
Na rozgrzanej oliwie smażyć placuszki do zbrązowienia. Przygotować sos sałatkowo-czosnkowy według przepisu na
opakowaniu.

Torcik truskawkowy
na kakaowym spodzie
Składniki:
Ciasto kakaowe:
• 120 g mąki pszennej
• 100 g cukru
• 60 g kakao
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 40 ml oleju
• 120 ml mleka
• 120 ml zaparzonej kawy
• 1 jajko
Masa serowa:
• 600 g serka kremowego typu Philadelphia
• 75 g cukru + 1 łyżka
• 4 płaskie łyżeczki żelatyny w proszku
• 200 ml słodkiej śmietany 30%
• 130 g truskawek

Do dekoracji:
• ok. 250-300 g świeżych truskawek
• 10 g startej czekolady
Wykonanie:
Przygotować ciasto. W jednej misce
wymieszać kawę z mlekiem, olejem i jajkiem. W drugiej misce wymieszać mąkę
z cukrem, kakao i proszkiem do pieczenia. Składniki z obu misek połączyć,
mieszając trzepaczką, do połączenia
składników.
Ciasto przelać do tortownicy (o średnicy 26 cm) wysmarowanej margaryną i
posypanej mąką. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 20 min. (do suchego patyczka) w temperaturze 180°C. Ciasto wyciągnąć z formy i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
Przygotować masę serową. 3 płaskie
łyżeczki żelatyny w proszku przełożyć
do garnka i namoczyć w 5 łyżkach zimnej wody. W drugim garnku namoczyć 1
płaską łyżeczkę żelatyny w proszku w 1
łyżce zimnej wody. Serek wymieszać trzepaczką z 75 g cukru. Napęczniałe 3
łyżeczki podgrzać, mieszając, aż żelatyna się rozpuści. Dodać 3 łyżki serka z
cukrem i wymieszać, a następnie dodać
do reszty serka. Masę serową odstawić
na chwilę na bok.
130 g truskawek zmiksować blenderem. 1 łyżeczkę podgrzać, mieszając, aż
żelatyna się rozpuści. Dodać zmiksowane truskawki i dokładnie wymieszać.
Śmietanę ubić na sztywno. Pod koniec ubijania dodać łyżkę cukru. Śmietanę wmieszać delikatnie do masy serowej. Zimne ciasto ułożyć na paterze i zacisnąć wokół niego obręcz do tortu.
250 g truskawek odszypułkować,
umyć i przekroić na pół. Połówki truskawek ułożyć na obwodzie ciasta, wypukłą stroną do środka. Do środka wlać
masę serową. Na górze rozlać zmiksowane truskawki i widelcem zrobić szlaczek. Ciasto wstawić do lodówki, najlepiej na całą noc, aż stężeje. Następnego
dnia udekorować ciasto kawałkami truskawek i startą czekoladą.

Koktajl
truskawkowo-bananowy
Bardzo smaczny koktajl. Dzięki bananom i soku z białych winogron koktajl jest naturalnie i wystarczająco słodki. Nie ma potrzeby, aby go dodatkowo
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dosładzać. Z podanej porcji otrzymamy
ok. 1 litr koktajlu.
Składniki:
• 2 banany
• 500 g truskawek (świeże lub mrożone)
• 1 szklanka soku z białych winogron
Wykonanie:
Truskawki umyć i odszypułkować.
Banany obrać. Truskawki, banany i sok
winogronowy zmiksować na jednolitą
masę.

Sa³atka z pomidorów
i sera fety
Składniki:
• 4 duże pomidory – pokrojone w cienkie plasterki
• 1 czerwona cebula – pokrojona w cienkie plasterki
• sól i pieprz czarny
• 2 łyżki posiekanej świeżej bazylii
Sos:
• 90 g sera feta – pokruszonego
• 3 łyżki jogurtu naturalnego
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• łyżka octu winnego
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PRAWOSKRÊTNA WIRÓWKA GEOGRAFICZNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stolica woj. podkarpackiego.
Przepływa przez Mielec.
Kąt zawarty miedzy kierunkiem północnym a danym kierunkiem.
Najwyższy szczyt Bieszczad.
Dawny ośrodek wypoczynkowy byłych prominentów PRL położony k. Przemyśla.
Granica widoczności w płaszczyźnie horyzontu.
Opad atmosferyczny.
Mieszkaniec lasu.
Na głowie w upał.
Łuk rzeki.
Wycieczka z przygodami, wypad.
Łańcuch górski we Włoszech.
Park Narodowy w USA.
Miasto na Mazurach.
Wspak to nilaszok.
Nocne zwierze.
Z paskiem na ręce.
Przyrząd nawigacyjny.
Centralna dzielnica Bratkowic.
Kontynent z Argentyną.
Końcowa litera każdego hasła jest początkiem kolejnego.
Opr. darja

Wykonanie:
Ułożyć plasterki pomidora na półmisku, na wierzch ułożyć cebulę. Doprawić solą i pieprzem. Zmiksować ser feta,
jogurt, oliwę i ocet na gładki krem. Polać sosem pomidory z cebulą i posypać
bazylią. Można podać do dań z grilla.
Pyszne także z bagietką zapiekaną z
masełkiem ziołowym.
Bożena Pięta

Dwie blondynki chciały zdobyć Nagrodę Nobla. Jedna wpadła na pomysł:
– Może polecimy na Słońce?
– No coś ty, spalimy się.
– To polecimy w nocy...
***
Sekretarka do szefa:
– Panie dyrektorze, dostaliśmy wiadomość z naszej filii na Saharze, ze brakuje
im wody...
– E, tam! Jak zwykle przesadzają!

– Panie dyrektorze, według mnie sytuacja jest bardzo poważna, bo znaczek na
liście był przyczepiony spinaczem...
***
Do sklepu wchodzi blondynka i mówi
do ekspedientki:
– Poproszę episkopat.
– Chyba epidiaskop.
– Proszę pani to ja podejmuję diecezję!
– Chyba decyzje?
– Niech pani się nie wymądrza! W szkole byłam prymasem!

***
Stoją dwie krowy na łące i gadają:
– Słyszałaś o tej chorobie?
– Słyszałam. Szaleją krowy, co?
– No szaleją. Dobrze, że nam pingwinom
to nie grozi.

***
Blondynce dzwoni telefon w torebce.
Szuka, szuka i po chwili niepowodzeń
mówi:
– No tak..., pewnie znowu zgubiłam.
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Autobus pełen pasażerów.
– Panie, nie pchaj się pan tak na chama!
– krzyczy jeden z nich.
– A skąd mam wiedzieć, na kogo się
pcham?
***
– Tatusiu, czy Ocean Spokojny zawsze
jest spokojny?
– Co za głupie pytanie! Czy nie możesz
pytać o coś mądrzejszego?
– Mogę. Kiedy umarło Martwe Morze?...
***
Na matematyce:
– Jasiu, co to jest kąt? – pyta nauczyciel.
– Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju
***
Ojciec przegląda zeszyt Jasia:
– Dlaczego tak nierówno piszesz te literki?
– To nie literki tato, to są nuty.
***
Jaś patrzy na mamę, która próbuje uspokoić młodszego braciszka:
– Mamo, czy to aniołek przyniósł nam
go z nieba? – pyta po chwili.
– Tak kochanie.
– To ja się wcale nie dziwię, że go stamtąd wyrzucili...
***
– Jasiu, co zrobisz kiedy będzie burza w
górach?
– Położę się na ziemi, żeby pioruny myślały, że już nie żyję.
***
– A my już mamy w domu wszystko! –
chwali się Ania
– Skąd wiesz? – pyta koleżanka.
– Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama powiedziała że jeszcze tylko tego brakowało.

Przedszkolny
Piknik Rodzinny
Dnia 11 czerwca 2013 r. w Przedszkolu Publicznym w Bratkowicach odbył się
piknik rodzinny z okazji Dnia Matki,
Dnia Dziecka i Dnia Ojca. W imprezie
brały udział dzieci z wszystkich grup wraz
z rodzicami. Piknik przygotowały nauczycielki przedszkola, personel przedszkola
oraz rodzice którzy zadbali o to, aby nie
zabrakło licznych atrakcji.
Wszystkich zaproszonych gości zgromadzonych w Domu Strażaka w Bratkowicach powitała Dyrektor przedszkola
pani Krystyna Kubas. Po części oficjalnej
nastąpiła część artystyczna, w której dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki,
zaprezentowały też swój dorobek artystyczny z zakresu rytmiki, tańcząc Trojaka, Taniec Węgierski, Taniec „Latawiec i
Wiatr”, Taniec Rączek, Taniec z krążkami oraz Zorbę. Specjalnie na tę okazję
przygotowano liczne atrakcje: dmuchany zamek, zjeżdżalnie, licytacje prac plastycznych dzieci, konkursy i zabawy z
wodzirejem dla dzieci i ich rodziców.
Zawody sportowe poprowadził pan Lesław Lassota, pokaz kung-fu zaprezentował pan Michał Białek, a pokaz robotyki
prowadził pan Sławomir Przybyła. Dodatkową atrakcją była możliwość oglądnięcia samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej z Bratkowic. O ciężkiej i bardzo niebezpiecznej pracy strażaka opowiadali prezes Mieczysław Leja i
druhowie strażacy. W ofercie były również: zapiekanki, pizze przygotowane
przez panie kucharki z przedszkola, pieczone kiełbaski, ciasto upieczone przez
rodziców, lody, zimne napoje. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa. Dzięki ofiarności sponsorów
przygotowanych zostało 400 atrakcyjnych
losów. Ciekawym punktem programu
było losowanie nagród głównych, którymi były: 2 tablice, 2 maskotki, 2 gry dydaktyczne, super taczka (kuchnia), klocki lego. Szczęśliwymi zwycięzcami okazali się: dzieci z Bratkowic i Czarnej Sędziszowskiej. Niespodzianką były upominki: flakon, ozdobna skrzynka z grawerką dla rodziców przygotowane przez
firmę POL-DRUK Natalia i Karol Ząbczyk. Takie spotkania niewątpliwie

wzmacniają więzi emocjonalne dziecka z
rodziną, integrują rodziców z przedszkolem oraz stwarzają okazję do aktywnego
spędzania wolnego czasu. Pełnią też bardzo ważną rolę w integracji środowiska
lokalnego. Rodzice mają możliwość poznać się nawzajem, dzieci mogą w bezpiecznym otoczeniu bawić się i nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami. Piknik
rodzinny jest świetną okazją dla maluchów, które dopiero rozpoczną przedszkolną edukację, aby pod opieką mamy
i taty poznać przedszkole, nauczycielki
oraz nowych kolegów i koleżanki. Takie
pikniki rodzinne czy też inne imprezy
organizowane w przedszkolu dają radość
dziecku. Dzieci czują się bezpiecznie, są
zafascynowane, że mają koło siebie mamę
i tatę, którzy bawią się razem z nimi. Czują
ciepło, atmosferę miłości, która powinna
gościć także w naszych domach. Każde
dziecko marzy o tym, aby mieć oddanych,
kochających rodziców, by w domu gdzie
się wychowują nie zabrakło rodzinnego
ciepła. O jakim domu marzy każdy z nas
i człowiek dorosły oraz dziecko ukazuje
wiersz napisany przez dziesięcioletnią
Ewę Bander:
Zbuduję dom z cegieł miłości
Połączę je cementem radości
Dach ułożę z dachówek serdeczności
Szyby będą ze szkła przyjaźni
Pomaluję je farbą wyobraźni
Fundament zrobię z betonu zrozumienia
i dodam małe ziarenko cierpienia
Płot zrobię z desek prawdomówności
A furtkę z prętów czułości
W ogrodzie posadzę różę życzliwości
zaś obok nich trawę wyrozumiałości
Tu zawsze będę miała schronienie
Mieć taki dom to moje marzenie
W imieniu pani Dyrektor Krystyny
Kubas oraz nauczycieli i personelu przedszkola dziękujemy, za bezinteresowną
pomoc i życzliwość okazaną naszej placówce podczas organizacji Pikniku Rodzinnego: rodzicom, firmom i wszystkim
osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tej imprezy.
Iwona Oleś
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Część artystyczna w wykonaniu grupy VI

III Przedszkolny
11 czerwca 2013 r.

Loteria fantowa

Piknik Rodzinny

Pokaz baniek mydlanych

Pizze, zapiekanki i inne smakołyki...
Zabawy taneczne z Wodzirejem

Występ przedszkolaków z grupy V

Zawody sportowe

Błogosławieństwo dzieci na zakończenie

oktawy Bożego Ciała
Bratkowice, 6 czerwca 2013 r.

Fot. D. Jamuła

