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SPIS TREŚCISzanowni Czytelnicy!
Po rocznej przerwie wznawiamy wydawanie kwartalnika

„Ziemia Bratkowicka”. Jest to odpowiedź na zapotrzebowa-
nie zgłaszane ze strony mieszkańców i czytelników. O pro-
blemach związanych z redagowaniem i wydawaniem kwar-
talnika pisaliśmy już w ostatnim numerze, dlatego nie bę-
dziemy do tego powracać. Podczas tej rocznej nieobecności
zapewne wiele wydarzeń umknęło naszej pamięci, bo nie zo-
stały utrwalone w postaci słowa pisanego, które przez 7 lat
obecne było w Państwa domach w formie lokalnej prasy. Te-
raz przed Zespołem Redakcyjnym nowe otwarcie i kolejne
wyzwania, a przed Państwem pierwszy w tym roku numer
kwartalnika w nieco zmienionej szacie graficznej. Wszyst-
kim Czytelnikom życzymy miłej lektury i zapraszamy do
współpracy z Redakcją. Bardzo chętnie zamieścimy ciekawe
teksty i postaramy się zrealizować pomysły osób, które się do
nas zgłoszą.

Drodzy Czytelnicy!

Na nadchodzące Święta pragniemy
wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus umocni
Was w świętości. Niech umocni Waszą wia-
rę, a miłością i nadzieją napełni Wasze ser-
ca. Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu
niech odnowi w Was nadzieję na zwycięstwo
światła nad ciemnością i miłości nad nie-
nawiścią.

Radosnych Świąt Wielkanocnych!
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– Panie Wójcie, serdecznie gratuluję wybo-
ru na stanowisko włodarza Gminy Świlcza.
Moje pierwsze pytanie związane jest z wy-
borami. Jak Pan ocenia minione wybory sa-
morządowe?

– Ubiegłoroczne wybory samorzą-
dowe pokazały, że nastąpiła swego ro-
dzaju zmiana pokoleń i mam tu na my-
śli nie tylko naszą gminę. Oczekiwania
społeczne wzrosły bądź się zmieniły i
stąd społeczeństwo oddając głos w wy-
borach dokonało takich zmian. Trzeba
sobie jasno powiedzieć, że nie były to
wybory łatwe. Mój kontrkandydat, z któ-
rym przyszło mi się zmierzyć, był osobą,
która dość silnie umocowana była w
urzędzie i o tyle było trudniej. Sądzę jed-
nak, że ten mandat zaufania w wyborach
społeczeństwo określiło wyraźnie.

– Spodziewał się pan zwycięstwa?
– Przygotowywaliśmy się do tej kam-

panii dość długo. Na spotkaniach przed-
wyborczych przedstawialiśmy swoje za-
łożenia, które zamierzaliśmy realizo-
wać. Może to bardziej dotarło do ludzi.
Walczyłem do końca. Spodziewałem się
porażki ale liczyłem również na wy-
graną. Wyborcy zadecydowali i za to
bardzo dziękuję.

– Nowy wójt, czy zatem nowa formuła spra-
wowania władzy?

– Jeśli uczymy dzisiaj postaw oby-
watelskich, to musimy robić wszystko,
by sprostać oczekiwaniom społecznym.
Będę się starał utrzymywać stałe więzi z
mieszkańcami, polegające na przepływie
informacji, nawet jeśli będą to tematy
trudne. Jestem otwarty na sugestie
mieszkańców, bo oni dokładnie wiedzą
co im potrzeba. Nie będzie czegoś ta-
kiego jak „wójtowanie”. Trzeba cały czas
podążać za tym, co jest realizowane w
świecie nas otaczającym, a tam gdzie jest
to możliwe nawet to wyprzedzać. Dlate-
go nie będzie obietnic bez pokrycia.
Będziemy informowali mieszkańców na
bieżąco, o tym co zamierzamy robić.
Informacja na temat finansów publicz-
nych również przekazywana będzie na
bieżąco i choć czasem będzie to trudne,
uważam, że każdy z nas powinien mieć
do niej jak największy dostęp. Podsumo-

wując: jeżeli wystąpią trudne tematy o
nich również będziemy informować,
gdyż tylko w ten sposób można wybu-
dować zaufanie społeczne.

Wprowadzamy zmiany ale nie noszą
one znamion Rewolucji, zachodzą prak-
tycznie każdego dnia. Sukcesywnie, tam
gdzie jest taka potrzeba, usprawniamy
pracę Urzędu tak, aby przede wszystkim
spełnić oczekiwania mieszkańców w za-
kresie ich obsługi. Strony w Urzędzie
przyjmowane są przez wójta i poszcze-
gólnych pracowników administracyj-
nych na bieżąco, w każdy dzień tygodnia
w godzinach urzędowania. Docelowo
zafunkcjonuje nowa struktura organiza-
cyjna, która poprawi przepływ informa-
cji i przyczyni się do prostszej i spraw-
niejszej obsługi mieszkańców.

Nowością w tej kadencji są dyżury
radnych, (rozkład dyżurów dostępny jest
na stronie internetowej Urzędu Gminy).
Radni Gminy Świlcza bieżącej kadencji
pełnią dyżury samorządowe, podczas
których przyjmują uwagi, wnioski, zgło-
szenia oraz inicjatywy mieszkańców. Jest
to podstawa do planowania pracy Rady
Gminy oraz Urzędu Gminy. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu mieszkańcy mogą na
miejscu – w swojej miejscowości rozwią-
zać wiele problemów lub też poinformo-
wać o konieczności podjęcia działań w
sprawach, które dotyczą danej miejsco-
wości lub bezpośrednio osoby zaintere-

sowanej. Zapraszam wszystkich miesz-
kańców do kontaktu z radnymi.

– Nie poznaliśmy jeszcze wicewójta?
– Szukam oszczędności. Aktualnie

pracuję bez zastępcy. Dzisiaj wiele czasu
poświęcam sprawom zaległym, a jest ich
naprawdę sporo. Myślę, że najpierw trze-
ba usystematyzować pracę i przygotować
dobre pole do startu. Potem czas pokaże
czy taka osoba się pojawi w urzędzie.

– Jakie były pierwsze decyzje nowego Wójta?
– Taką pierwszą decyzją, bardzo

prostą, podjętą z chwilą objęcia funkcji
wójta, było udostępnienie parkingu
przed urzędem tylko dla mieszkańców
gminy załatwiających swoje sprawy w
gminie. Następna to likwidacja tzw.
wyjść prywatnych w godzinach pracy
oraz zmiana godzin pracy urzędu. Od
16 marca br. urząd w każdy poniedzia-
łek jest czynny do godz. 18.00. Tą kwe-
stię podnosili mieszkańcy gminy jesz-
cze w spotkaniach przedwyborczych.
Kolejna decyzja to zainstalowanie punk-

tu kasowego oraz stanowisk związanych
z codzienną obsługą naszych mieszkań-
ców urzędu na parterze. Sądzę, że upo-
ramy się z tym do końca bieżącego roku,
gdyż obecne rozwiązanie jest sporym
utrudnieniem szczególnie dla osób star-
szych, dla których wyjście na II piętro
wymaga sporego wysiłku.

W ciągu najbliższych dni (tam gdzie
będą takie możliwości techniczne) zo-
staną ustawione zegary sterujące oświe-
tleniem ulicznym tak, by mieszkańcy
wracając po II zmianie do domu nie
wracali w ciemnościach. Wszystkie te
decyzje wymagały tylko i wyłącznie ra-

Inne spojrzenie na gminę
Rozmowa z nowym Wójtem Gminy Świlcza

panem Adamem Dziedzicem

Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic.

Fot. Andrzej Bednarz
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cjonalnego spojrzenia i odpowiedniego
podejścia do danego problemu. Jeszcze
raz podkreślam, otwarcie, wyjście nie
tylko „władzy”, ale i wszystkich pracow-
ników do społeczności, do mieszkań-
ców. I to jest najważniejsze.

Natomiast do ważnych i istotnych
decyzji zaliczyłbym: zmianę planów za-
gospodarowania przestrzennego, rozpo-
częcie prac w zakresie uzbrojenia tere-
nów i przygotowania dokumentacji pod
nową perspektywę finansowania (doty-
czy dróg, wodociągów, kanalizacji i po-
zostałych inwestycji) oraz działania w
zakresie poprawy stanu finansów pu-
blicznych.

Mieszkańcy przed wyborami zwra-
cali uwagę na sprawy związane z oświatą,
transportem, oświetleniem dróg, uzbro-
jeniem terenu, obsługą w urzędzie, za-
gospodarowaniem czasu wolnego dzie-
ciom i młodzieży oraz szeregiem innych
istotnych z ich punktu widzenia spraw.
Realizujemy je sukcesywnie od dnia roz-
poczęcia kadencji. Podjęliśmy decyzję
o wprowadzeniu zajęć dodatkowych dla
uczniów naszych szkół. Pewnie nie przy-
sporzyłem sobie sympatyków wśród
dzieci i młodzieży ;) ale liczę na wyro-
zumiałość rodziców. Wprowadzone zo-
stały od 1 marca br. w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach gminy dodatkowe
godziny ponadwymiarowe z przeznacze-
niem na:
– przygotowanie uczniów do spraw-

dzianu w kl. VI SP i końcowego eg-
zaminu gimnazjalnego w zakresie
przedmiotów ścisłych,

– prowadzenie zajęć z języka obcego,
– dodatkowe zajęcia sportowe.

W okresie ferii świątecznych zorga-
nizowaliśmy zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży, które realizowane były zarówno
na terenie szkół jak również w domach
ludowych i domach strażaka. Lokalne
świetlice zostały wyposażone w stoły do
tenisa stołowego, stoły do gier w piłka-
rzyki oraz w tzw. rzutki. Zainteresowa-
nie dzieci i młodzieży tą formą spędza-
nia wolnego czasu przerosło nasze naj-
śmielsze oczekiwania.

Gmina Świlcza od 1 marca do 15
czerwca 2015 r. finansuje dowóz dla
chętnych dzieci na basen w Głogowie
Małopolskim i Ropczycach.

W zakresie wychowania przedszkol-
nego w 2015 roku zostały zmienione
zasady funkcjonowania przedszkoli
gminnych w okresie przerw świątecz-
nych, ferii zimowych i wiosennych oraz
w okresie wakacji letnich. W czasie
przerw świątecznych, ferii zimowych i

wiosennych przedszkola będą zapew-
niać opiekę dla każdej liczby zapisa-
nych dzieci i nie będzie to uwarunko-
wane jak dotychczas określoną, mini-
malną ilością przedszkolaków.

W okresie wakacji letnich w 2015
roku o jedno przedszkole więcej w sto-
sunku do lat ubiegłych będzie pełnić
dyżur dla dzieci z terenu całej Gminy.
Dyżury przedszkoli będą realizowane
zarówno w części północnej jak i połu-
dniowej naszej gminy.

W lipcu br. dyżur pełnić będzie –
Przedszkole w Świlczy (Tel. 17/8560-
776) i Przedszkole w Bratkowicach (Tel.
17/8551434).

W sierpniu – Przedszkole w Dąbro-
wie (Tel.17/8514028)

Zainteresowani rodzice mogą doko-
nywać osobiście lub telefonicznie zapi-
sów na uczęszczanie dzieci do w/w
przedszkoli nie później niż do 22 czerw-
ca 2015 r.

Rodzice maluchów nie muszą mar-
twić się, jak zapewnić opiekę dzieciom
w okresie wakacyjnym.

Zatem jak widać staramy się zaspo-
kajać w miarę możliwości oczekiwania
naszych mieszkańców.

– Jak ocenia Pan współpracę z Radą Gminy?
– Rada Gminy praktycznie została

wymieniona w zdecydowanej większości.
Powiew młodości musnął i tą część sa-
morządu. Mamy radnych, którzy choć do
tej pory nie funkcjonowali w strukturach
samorządu, to w mojej ocenie mają do
tego odpowiednie przygotowanie. Część
z nich ma za sobą doświadczenie w pra-
cy, gdzie zdobyli wiedzę na temat pozy-
skiwania środków finansowych, zasad i
procedur obowiązujących w samorzą-
dach, urzędach czy też placówkach
oświatowych. W większości zasiadają w
niej młodzi ludzie i choć młody wiek
przeważnie kojarzy się nam z ekspresją,
to muszę przyznać, że do tej pory nie zda-
rzyła się jakaś ostra czy dynamiczna po-
lemika. Myślę, że spowodowane jest to
tym, że ta rada pracuje trochę w innej for-
mule. Proces legislacyjny wprowadzania
w życie uchwał jest przygotowywany od-
powiednio wcześnie i starannie. Nurtu-
jące nas problemy omawiane są na ko-
misjach, stąd też posiedzenia komisji
trwają nieraz bardzo długo. Staramy się
to tak rozwiązać, żeby Rada Gminy po-
dejmowała swoje uchwały w oparciu o
wypracowane wcześniej stanowisko
uwzględniające interesy wszystkich grup
społecznych. Zdaję sobie sprawę, że star-
towaliśmy z różnych komitetów wybor-

czych ale zapewniam  – nie ma wśród
Radnych żadnego podziału, bo jeśli
mamy dzisiaj do spłaty ok. 20,5 mln zł
zadłużenia, to i emocje adekwatnie do tej
sytuacji są stonowane.

– Mam nadzieję, że nie będzie likwidacji
szkół?

– Martwię się trochę niżem demogra-
ficznym. Póki co nie ma potrzeby żeby
zamykać czy likwidować szkoły. Zresztą
mamy tu przykład bardzo niechlubnego
sposobu likwidacji szkoły, która miała
uszczęśliwić wszystkich i cały system fi-
nansowy gminy. Uważam, że szkoły po-
winny dysponować taką ofertą oświa-
tową, żeby przyciągnąć jak najwięcej
uczniów, bo za uczniem idzie subwen-
cja, a subwencja to pieniądze. Przekaza-
liśmy informację w kampanii wyborczej,
że będziemy się starać poprawić ofertę
edukacyjną szkół. I to się już po części
stało. Od 1 marca br. są, jak już wspo-
mniałem wcześniej, realizowane dodat-
kowe godziny, w ramach których, dzieci
będą przygotowywane do egzaminów na
zakończenie szkoły podstawowej czy
gimnazjum. Ma to podnieść konkuren-
cyjność naszych dzieci i umożliwić lep-
szy start na dalszej ścieżce edukacyjnej.

– Z punktu widzenia oszczędności działalność
sportowo-kulturalna nie jest zagrożona?

– Absolutnie nie. Zwiększyliśmy
budżet na działalność sportową i to
dotyczyło prawie wszystkich klubów
sportowych, a także akademii piłkar-
skiej. Chcemy w ten sposób umożli-
wić lepszą pracę i współpracę z dzieć-
mi, bo kondycja fizyczna, prawidłowy
rozwój to elementy naszego programu.
Wspieramy organizacje, które są ani-
matorami sportu i kultury w lokalnej
społeczności.

– A co z inwestycjami?
– Sytuacja finansowa gminy jest bar-

dzo trudna, tym bardziej, że mamy jesz-
cze takie kwestie związane z finansowa-
niem inwestycji, które do końca nie zo-
stały w mojej ocenie dobrze wykorzysta-
ne. Straciliśmy dofinansowanie na budo-
wę kanalizacji w miejscowości Bzianka,
tj. prawie 1,3 mln zł. Nie ukrywam, że ze
względu na zaistniałą sytuację (brak fi-
nansowania zewnętrznego) jest to inwe-
stycja, która jest wielkim obciążeniem dla
budżetu gminy. Przed nami również za-
kończenie sali widowisko-sportowej w
Świlczy – przewidywany termin zakoń-
czenia to IV kwartał bieżącego roku.
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Ważną inwestycją z punktu widzenia po-
prawy bezpieczeństwa komunikacyjnego
mieszkańców gminy, w tym przede
wszystkim dla mieszkańców Bratkowic,
Mrowli i Rudnej Wielkiej jest realizowa-
na wspólnie z Powiatem Rzeszowskim
przebudowa drogi powiatowej Miłocin
– Czarna Sędziszowska. Mam nadzieję,
że mieszkańcy Bratkowic – Czekaja już
w bieżącym roku będą mogli przejść po
nowym chodniku oraz przejechać po
nowej nawierzchni na którą tak długo
czekali. Ponadto w Bratkowicach, w tym
roku rozpoczęto oczyszczanie zbiorni-
ka retencyjnego (sądzę, że na najbliż-
szych wakacjach zdążymy zorganizować
tam miejsce do kąpieli), złożony został
wniosek o remont drogi rolniczej, bę-
dziemy zmierzali do zakończenia prac
przy odwodnieniu drogi powiatowej,
rozpoczęliśmy działania zmierzające do
wyłonienia wykonawcy remontu ze-
wnętrznych schodów wejściowych w ZS
w Bratkowicach. Po zebraniu wiejskim
w Bratkowicach i sugestiach mieszkań-
ców zostały udrożnione i oczyszczone
wodnice w kilku newralgicznych miej-
scach. Docelowo zamierzamy również
doposażyć Dom Ludowy.

W przyszłości, przed nami są inwe-
stycje projektowane w ramach zintegro-

wanych inwestycji terytorialnych Rze-
szowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Jest tu kilka inwestycji, które są ważne z
punktu widzenia funkcjonowania miesz-
kańców, np. budowa kolektora tłoczne-
go ścieków z terenu gminy do oczysz-
czalni ścieków w Rzeszowie, uzbroje-
nie terenów, budowa i remonty dróg,
rewitalizacja obiektów, modernizacja
oświetlenia czy też termomodernizacja.
Obecnie jesteśmy na etapie inwentary-
zacji wszystkich dróg gminnych, które
będą przeznaczone do remontu lub bu-
dowy. Przyjęliśmy inną strategię działa-
nia. Zaczynamy od opracowania doku-
mentacji po to, by na etapie ogłaszania
terminu naboru wniosków o dofinanso-
wanie inwestycji, mieć więcej czasu na
solidne przygotowanie wniosku. Wystą-
piliśmy także z zapytaniem do IKEI w
zakresie planowanej inwestycji – budo-
wy centrum handlowego, bowiem jeśli
wcześniej przyjęliśmy pewne założenia
o współpracy, to chcemy uzyskać infor-
mację, czy ta inwestycja będzie realizo-
wana w naszej gminie.

– Jakie są Pana zainteresowania i jak Pan
spędza wolny czas?

– Cały czas jeszcze się uczę. Latem
jak jest ciepło i sprzyjająca aura, to lu-

bię pojeździć motocyklem. W sezonie
zimowym jak znajdę chwilę wolnego
czasu jeżdżę na nartach. Choć może to
się wydawać dziwne, czasami chcę zo-
stać w domu, bo tego domu na co dzień
tak dużo nie mam. Od lat funkcjono-
wałem i pracowałem w warunkach, w
których byłem gościem w domu. To
wymagało wielkiej wyrozumiałości
mojej rodziny i za tą wyrozumiałość
serdecznie dziękuję.

– Panie Wójcie. Czego życzyłby Pan miesz-
kańcom Gminy?

– Zadowolenia z życia na terenie
naszej gminy, aktywnej współpracy z sa-
morządem i trwałego dialogu, który po-
winien zaowocować obopólnymi korzy-
ściami. A najważniejsze to zdrowia, bo
jak powiedział filozof niemiecki Arthur
Schopenhauer „Choć zdrowie nie jest na
pewno wszystkim, to bez zdrowia
wszystko jest niczym”.

– Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji
zamierzonych planów z nadzieją na dobrą
współpracę z mieszkańcami.

Rozmawiał Dariusz Jamuła

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

w Bratkowicach
Po raz kolejny 1 marca uczciliśmy pamięć bojowników

antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, lu-
dzi, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządko-
waniu jej władzy radzieckiej. Święto to zostało wprowadzone
na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku jako Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Pierwszy marca jest
szczególnie symboliczny dla „Niezłomnych Żołnierzy”, po-
nieważ w tym dniu 1951 roku został wykonany wyrok śmierci
na kierownictwie IV komendy Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość”. Wśród straconych byli mieszkańcy gminy Świlcza
płk Mieczysław Kawalec z Trzciany oraz mjr Józef Rzepka z
Bratkowic. Społeczność Zespołu Szkół w Bratkowicach wraz
z mieszkańcami w uroczysty sposób uczciła pamięć bohate-
rów. Mszę św. odprawił proboszcz parafii Bratkowice ksiądz
kanonik Józef Książek. Wzięły w miej udział poczty sztanda-
rowe organizacji społecznych działających na terenie Bratko-
wic, placówek oświatowych oraz zaproszeni goście. Oprawę
liturgiczno-muzyczną zapewnili uczniowie oraz chór szkol-
ny. Główna cześć ceremonii odbyła się na terenie Zespołu
Szkół pod tablicą upamiętniającą mjr Józefa Rzepkę. Przy-
gotował ją Pluton Strzelców i Orląt ze Związku Strzeleckie-

go „Strzelec” działający przy szkole. Odczytany został Apel
pamięci. Zaproszeni goście, przedstawiciele władz powiato-
wych, gminnych złożyli kwiaty. W imieniu Wojska Polskiego
honory pomordowanym oddał płk dr Wiesław Lewicki.

W Zespole Szkół w Bratkowicach kultywowane są trady-
cje patriotyczne. Święta rocznicowe i uroczystości ku czci
bohaterów spotykają się z zainteresowaniem i uznaniem lo-
kalnej społeczności. Zarówno parafialna świątynia jak i dzie-
dziniec szkolny przed tablicą bohaterskiego majora zgroma-
dził licznie przybyłych mieszkańców Bratkowic.

Bożena Zwierzyńska-Kret

Fot. A. Bednarz
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Wojciech Słowik
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Członek Komisji Rolnictwa, Handlu,
Usług i Ochrony Środowiska
Członek Klubu Radnych Razem Dla
Gminy
Dyżur: w ostatni piątek miesiąca w go-
dzinach od 18 do 19 w Sołtysówce.

Zmiana „warty”
Ubiegłoroczne wybory samorządowe pokazały jak ważny jest głos wyborcy. W Radzie Gminy Świl-

cza liczącej 15 osób, 12 to nowi radni, wśród nich „czwórka” z Bratkowic: Wojciech Słowik, Barbara
Buda, Natalia Skuba-Więcław, Dominik Bąk. Mamy też swojego przedstawiciela w Radzie Powiatu
Rzeszowskiego, którym został Tomasz Wojton.

Natalia Skuba-Więcław
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Mandatowo-Regula-
minowej
Dyżur: w każdy wtorek i czwartek w
Zespole Szkół w godzinach od 16 do 17
obok dużej sali gimnastycznej (z wyjąt-
kiem miesięcy wakacyjnych i przerw
świątecznych).

Dominik Bąk
Członek Komisji Planowania Prze-
strzennego i Budżetu
Członek Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Porządku Publicznego
Dyżur: w drugi czwartek miesiąca w
godzinach od 17.30 do 19 w siedzibie
Towarzystwa Miłośników Ziemi Brat-
kowickiej (Dom Ludowy).

Tomasz Wojton
Przewodniczący Komisji Budżetowo-
Finansowej, członek Komisji Spraw
Gospodarczych i Transportu.

Z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego

Mieszkańcom Bratkowic,
ich Rodzinom i Przyjaciołom

pragniemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia, aby upłynęły one

w atmosferze radości i spokoju.
Niech ten czas napełni nasze

serca optymizmem i miłością do
drugiego człowieka.

Niech z nadzieją budzącej się
do życia wiosny pojawią się

same sukcesy w życiu prywatnym
i zawodowym.

Radni Gminy Świlcza z Bratkowic

Barbara Buda
Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Porządku Publicz-
nego
Członek Klubu Radnych Razem Dla
Gminy
Dyżur: w ostatni piątek miesiąca w go-
dzinach od 18 do 19 w Sołtysówce.
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rym prorok mówi o tym, że Mesjasz bę-
dzie cierpiał za grzechy ludzi. Autor
Listu do Hebrajczyków przypomina, że
Chrystusowi znany jest ludzki los, bo
sam został okrutnie doświadczony.
Przez Jego posłuszeństwo dokonało się
zbawienie świata. Zbawcze wydarzenia
przypomina Ewangelia. Na zakończe-
nie Liturgii Słowa odbywa się wyjątko-
wo uroczysta modlitwa powszechna. W
dziesięciu wezwaniach prosimy Boga,
aby miał w opiece cały świat. Rozpo-
czyna się adoracja Krzyża. Od dwóch
tygodni wszystkie krzyże w kościołach
były zasłonięte. W Wielki Piątek uka-
zuje się je ponownie wiernym. Kapłan
odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo
krzyża, na którym zawisło zbawienie
świata”, a wszyscy odpowiadając:
„Pójdźmy z pokłonem”, padają na kola-
na, wielbiąc Zbawiciela. Przychodzi
czas, aby ucałować krzyż Jezusa. Robią
to – w zależności od parafii – albo wszy-
scy wierni, albo tylko niektórzy. Śpiewa
się przy tym zazwyczaj jedną z najbar-
dziej przejmujących pieśni – „Ludu mój
ludu”. Ukazuje ona, co Bóg zrobił dla
Izraelitów, gdy wychodzili z ziemi egip-
skiej, i czym oni odpłacili Jego Jedno-
rodzonemu Synowi. Każdy może dodać
w myśli własną zwrotkę. Bo każdy do-
świadczył od Boga wielu dobrodziejstw,
a często odpłaca Mu grzechem. Po ado-
racji Krzyża następuje Komunia święta.
Nie ma przeistoczenia. Rozdaje się Cia-
ło Chrystusa, konsekrowane poprzed-
niego dnia. Karmimy się pokarmem,
który daje życie wieczne...Wielkopiąt-
kową liturgię kończy przeniesienie Naj-
świętszego Sakramentu do kaplicy, zwa-
nej Bożym Grobem. Monstrancja jest
przykryta białym welonem na pamiątkę
całunu, którym spowito doczesne szcząt-
ki Jezusa. Tego wieczora i przez cały
następny dzień trwa adoracja. Wielu
przyjdzie także ucałować krzyż. Bo „na
drzewie rajskim śmierć wzięła początek,
na drzewie krzyża powstało nowe życie,
a szatan, który na drzewie zwyciężył, na
drzewie również został pokonany przez
Jezusa Chrystusa, naszego Pana”.

Wielka Sobota
– Wigilia Paschalna

Wydawało się, że wszystko się skoń-
czyło. Bo zazwyczaj śmierć kończy
wszystko. Ale nie w tym przypadku. Trze-
ciego dnia Jezus powstaje z grobu. Poka-
zuje, że nadzieje w Nim pokładane nie
były daremne. Chrystus, zwyciężywszy
śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie

Przewodnik po Triduum Paschalnym
Triduum Paschalne Męki i Zmar-

twychwstania Pańskiego to szczyt całe-
go roku liturgicznego. Rozpoczyna się
Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek.

Wielki Czwartek
Podczas tej Najświętszej Ofiary wspo-

minamy wydarzenia z Wieczernika –
ustanowienie Eucharystii i sakramentu
Kapłaństwa. Mówią o tym czytania: z
Księgi Wyjścia (12,1-8.11-14), z Pierw-
szego Listu św. Pawła do Koryntian
(11,23-26) i z Ewangelii św. Jana (13,1-
15). Pierwsze traktuje o pierwszym świę-
cie Paschy. Izraelici, gotowi do drogi
(uciekali z Egiptu), mieli spożyć ucztę

paschalną w pośpiechu, a krew baranka,
którego jedli, posłużyła do oznaczenia
domów. Powodowała ona, że nie było
wśród nich plagi niszczycielskiej, gdy Bóg
karał ziemię egipską śmiercią pierworod-
nych. Przez wszystkie pokolenia Żydzi
spożywali Paschę na pamiątkę wyjścia z
ziemi egipskiej i zawarcia z Bogiem przy-
mierza na Synaju. Podobnie było pod-
czas Ostatniej Wieczerzy. Ale Jezus
nadał tej uczcie nowy sens. Mówi o tym
drugie czytanie. Święty Paweł przypomi-
na słowa Jezusa: „To jest Ciało Moje za
was wydane”. Jak baranek został zabity,
by uratować od śmierci pierworodnych
w Egipcie, tak Jezus nazajutrz zostanie
zabity, by wszystkich ludzi uratować od
śmierci wiecznej. Święty Paweł przypo-
mina także inne słowa Jezusa z Ostatniej
Wieczerzy: „Kielich ten jest nowym przy-
mierzem we krwi mojej”. Tak jak przy-
mierze synajskie, zgodnie ze starożytnym
zwyczajem, zostało zawarte przez pokro-
pienie krwią ofiarnych zwierząt, tak krew
zabitego Jezusa posłuży jako krew No-
wego i Wiecznego Przymierza. Nowym
Ludem Bożym – Kościołem – staną się

ci, którzy przez chrzest zanurzeni zostaną
w zbawczą mękę i śmierć Chrystusa.
Chrześcijanie – zgodnie z poleceniem
Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę”
– sprawować mają pamiątkę Jego śmier-
ci i zmartwychwstania przez spożywanie
Ciała i Krwi Chrystusa. Przewodzić jej
będą ci, którzy przez modlitwę i włoże-
nie rąk w sposób szczególny uczestniczyć
będą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chry-
stusa. Ewangelia przypomina o tym, jak
Jezus przed wieczerzą umył uczniom
nogi. Ten, którego nazywamy „Nauczy-
cielem i Panem” zrobił coś, co zwykle
czynił sługa. Na pamiątkę tego wydarze-
nia w wielu parafiach po homilii kapłan
umywa wybranym parafianom nogi. Przy-
pomina to prawdę, że wszelkie przewo-

dzenie w Kościele powinno
odbywać się w duchu służby
bliźniemu...Na zakończenie
uroczystości Ciało Chrystu-
sa zostaje przeniesione do
specjalnie przygotowanej ka-
plicy, zwanej ciemnicą. Tam
do późnych godzin wieczor-
nych wierni uczniowie czu-
wać będą wraz z Jezusem,
wspominając Jego samotną
modlitwę w Ogrójcu, zdra-
dzieckie pojmanie i pierw-
sze przesłuchania. Taberna-

kulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie
wieczna lampka, a ołtarz, przy którym
jeszcze przed chwilą sprawowano Naj-
świętszą Ofiarę, stoi obnażony i pusty.
Wchodzimy w czas Bożej męki...

Wielki Piątek
W tym dniu nie sprawuje się Eucha-

rystii. W kościołach adoruje się Pana
Jezusa w ciemnicy, odbywają się nabo-
żeństwa Drogi Krzyżowej. Późnym po-
południem rozpoczynają się najważ-
niejsze obrzędy tego dnia – Liturgia
Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech
części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża
i obrzędów Komunii. Wszystko zaczy-
na się nietypowo. Ministranci i kapłani
wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie po-
przedza ich dzwonek, nie śpiewa się żad-
nej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada
na twarz. Wszyscy obecni w Kościele
klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezu-
sa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W
tej chwili cisza mówi znacznie więcej.
W Jego ranach jest nasze zdrowie...
Pierwsze czytanie w Liturgii Słowa to
tekst z Księgi proroka Izajasza, w któ-
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wierzącym w Niego. Te prawdy przeży-
wamy podczas Liturgii Wielkiej Soboty
To, co w tym dniu najważniejsze, rozpo-
czyna się wieczorem. Liturgia Wigilii
Paschalnej nie jest typową Mszą, gdyż
oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucha-

rystycznej składa się z Liturgii Światła i
Liturgii Chrzcielnej. Rozpoczyna się
przed kościołem. Do rozpalonego ogni-
ska podchodzą kapłani i służba liturgicz-
na. Tu następuje poświęcenie ognia, a
potem prowadzący kreśli na paschale
znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na
polach między ramionami krzyża cyfry
bieżącego roku, umieszcza też pięć sym-
bolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo
„Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Ko-
niec, Alfa i Omega. Do niego należy czas
i wieczność. Jemu chwała i panowanie
przez wszystkie wieki wieków”. Z zapa-
lonym paschałem procesja wchodzi do
nieoświetlonego kościoła. Ci, którzy do-
świadczyli w swoim życiu lęku przed
ciemnością, wiedzą, czym dla człowieka
jest światło. Rozprasza nie tylko ciem-
ności, ale także obawy. Chrystus jest tym,
który swoim zmartwychwstaniem roz-
prasza ciemności grzechu i śmierci, któ-
ry na powrót wlewa w serca radość życia.
Bo przecież nie musimy się już bać naj-
większego wroga, śmierci, skoro On ją
pokonał. „Światło Chrystusa” – śpiewa
kapłan i wszyscy zapalają od Paschału
świece. W kościele robi się jeszcze ja-
śniej. Mrok jest już przezwyciężony. A
gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci
raz pokazuje światło Chrystusa, zapalają
się wszystkie światła. Symbolikę światła
wyjaśnia śpiewane orędzie wielkanocne.
„Weselcie się już zastępy aniołów w nie-
bie (...)”. Liturgia Słowa jest wyjątkowo
rozbudowana. Może się składać na nią
aż dziewięć czytań, które pokazują całą
historię Zbawienia: od początku świata,
poprzez wyprowadzenie narodu wybra-
nego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednoro-
dzony Boży Syn stał się Barankiem, by
zbawić grzechy świata, a zabity za grze-

chy świata trzeciego dnia powstał z mar-
twych. Kolejna część celebracji to Litur-
gia Chrzcielna. Dawniej większość
chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmo-
wała chrzest. Dziś, po błogosławieństwie
wody, najczęściej odnawiamy przyrzecze-

nia chrzcielne i modli-
my się za tych, którzy
przyjmują ten sakra-
ment. Z zapalonymi
świecami w ręku wierni
wyrzekają się grzechu,
wszystkiego, co prowa-
dzi do zła, i szatana,
głównego sprawcy grze-
chu, a następnie wyznają
wiarę w Ojca, Syna i Du-
cha Świętego, Kościół,
obcowanie świętych,
odpuszczenie grze-

chów, zmartwychwstanie ciała i życie
wieczne. Chciałoby się, aby już na zawsze
w sercach była ta sama gorliwość, co w
tej właśnie chwili. Jako święci i umiło-
wani przez Boga przystępujemy do Li-
turgii Eucharystycznej. Ten, który z mi-
łości do człowieka ofiarował się w zbaw-
czej ofierze, który powstał z martwych i
dał udział w swojej łasce przez chrzest,
karmi swoim Ciałem i Krwią. Jego Cia-
ło i Krew są pokarmem na życie wiecz-
ne. W niektórych parafiach na zakończe-
nie obrzędów odbywa się jeszcze proce-
sja rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu
światu ogłaszają radosną wieść: możecie
już otrzeć łzy, śmierć została pokonana.
Ta procesja może mieć też miejsce na-
stępnego dnia rankiem, przed pierwszą
Mszą świętą. Gdy wschodzi słońce, jak-
że wyraziście brzmią słowa wielkanoc-
nego orędzia: „Niech ta świeca płonie,
gdy wzejdzie słońce nie znające zacho-
du: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmar-
twychwstały, który oświeca ludzkość
swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na
wieki wieków”.

Cud Zmartwychwstania
– Święta Wielkanocne

W pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni Księżyca obchodzimy
w Kościele uroczystość Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Nazywamy ją często
Wielkanocą, czyli Wielką Nocą, bowiem
cud zmartwychwstania Jezusa Chrystu-
sa dokonał się nad ranem, o świcie. Cud
ten jest bez wątpienia największym, jaki
dokonał się w całej historii świata, dla-
tego słusznie noc tego cudu nazywamy
wielką. Wielkanoc jest pierwszym i naj-
dawniejszym świętem w Kościele. Ob-
chodzili go Apostołowie w tym samym
czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją
Paschę, gdyż zmartwychwstanie Jezusa
dokonało się w dzień po uroczystości
Paschy. Była ona obchodzona przez
Izraelitów na pamiątkę wybawienia ich
z niewoli egipskiej. W tym samym cza-
sie przypadła śmierć Pana Jezusa i Jego
zmartwychwstanie jako tajemnica nasze-
go odkupienia, wybawienia z niewoli
szatana i wprowadzenia nas do ziemi
obiecanej, do niebieskiego Ojca. Żydzi
obchodzili Paschę dnia 14 nisan, bo tak
przykazał im Mojżesz. Przez miesiąc
nisan określano miesiąc (30 dni) od
nowiu marca do nowiu kwietnia. Jed-
nak ze względu na to, że Pan Jezus zmar-
twychwstał w niedzielę, chrześcijanie już
od wieku II pierwszą niedzielę po pełni
wiosennej zaczęli obchodzić jako Wiel-
kanoc. Tak też uchwalił sobór w Nicei w
325 roku, dodając, że za pełnię wiosenną
uważa się tę, która wypada po zrówna-
niu dnia z nocą, czyli po 21 marca. Tak
więc Wielkanoc może się wahać pomię-
dzy 22 marca a 25 kwietnia.

Wielkanoc jest nie tylko pierwszym
świętem w Kościele chronologicznie, ale
także co do ważności. Przez wszystkie
wieki było uważane za największe. Wy-
dawałoby się, że powinno nim być Boże
Narodzenie, przyjście na ziemię Syna
Bożego. Chrystus Pan zjawił się jednak
na ziemi naszej w takich okolicznościach,
że tylko szczerze wierzący mogli przyjąć
za pewnik, że to On właśnie był obieca-
nym Zbawicielem świata. Jego zaś męka
i śmierć była tak okrutna i hańbiąca, że

mogła nawet najwierniej-
szym odebrać wiarę w
Chrystusa. Jak wiemy, sta-
ło się tak nawet w przypad-
ku osób będących najbli-
żej Pana Jezusa – Aposto-
łów. Załamali się oni zu-
pełnie na widok Jego męki
i śmierci. Swoim zmar-
twychwstaniem Jezus po-
twierdził, że jest prawdzi-
wie Mesjaszem, SynemFot. A. Bednarz
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Bożym. Nawet kiedy Pan Jezus czynił
cuda, można było powołać się na Mojże-
sza i proroków, którzy czynili cuda po-
dobne, a może nawet i większe. Jednak
cud zmartwychwstania musi przekonać
wszystkich, którzy tylko mają dobrą wolę
i chcą poznać prawdę. To jedna z przy-
czyn, dla których Kościół zawsze na
pierwszym miejscu w hierarchii świąt sta-
wia Wielkanoc. Ono jest słońcem roku
kościelnego, ono jest centrum wszystkich
tajemnic, związanych z życiem i posłan-
nictwem na ziemi Jezusa Chrystusa tak
dalece, że przez pierwsze trzy wieki było
ono jedynym świętem. Już Tertulian pisał
ok. roku 220: „Od Paschy do Pięćdzie-
siątnicy radujmy się”.

Na czym polega tajemnica zmar-
twychwstania? Jak sam wyraz świadczy,
„zmartwychwstać” to znaczy wstać z
martwych, przejść ze śmierci do życia.
Śmierć polega na odłączeniu duszy od
ciała, a przeto zmartwychwstanie pole-
ga na ponownym połączeniu duszy z cia-
łem. Tylko Bóg, który jest Panem życia i
śmierci, może tego cudu dokonać, gdyż
jako Stworzyciel jest wszechmocnym i
Panem absolutnym stworzeń, jak i praw,
które nimi rządzą.

Pismo święte podaje wypadki
wskrzeszenia z martwych już w Starym
Testamencie. Dokonywał takich cudów
Eliasz i Elizeusz. Czynili to oczywiście
nie własną mocą, ale Bożą. Bóg na ich
prośby wskrzeszał umarłych. W Nowym
Testamencie czytamy o trzech takich
wypadkach. Pan Jezus wskrzesił córkę
Jaira, młodzieńca z Naim i Łazarza, któ-
ry od trzech dni znajdował się już w gro-
bie i był w stanie rozkładu. Cudów tych
dokonał Chrystus mocą własną, jako Syn
Boży, co wyraźnie zaznacza: „Dziew-
czynko, mówię ci, wstań!”, „Młodzień-
cze, tobie mówię, wstań!”. Skoro Pan
Jezus miał jako Syn Boży moc wskrze-
szania innych, to czy nie mógł własnej
duszy nakazać, by powróciła do swoje-
go ciała? Św. Tomasz zadaje sobie pyta-
nie, czy zmartwychwstanie Pana Jezusa
było absolutną koniecznością. Odpo-
wiada, że nie. Po dokonanym Odkupie-
niu mógł On bowiem unicestwić swoją
ludzką naturę. Jednak zdaniem Dokto-
ra Anielskiego wypadało, aby Chrystus
zmartwychwstał. Należała się bowiem
za cierpienia nagroda dla ludzkiej natu-
ry Pana Jezusa. Przez swoje zmartwych-
wstanie Chrystus utwierdził także wiarę
w siebie i w swoją naukę. Dał wreszcie
podstawę do wiary, że i nasze ciała rów-
nież kiedyś ożywi, tak jak obiecał.

Fakt zmartwychwstania Pana Jezu-

sa jest tak oczywisty, że nie może bu-
dzić żadnych zastrzeżeń. Św. Paweł Apo-
stoł na pierwszym miejscu wśród owo-
ców zmartwychwstania Jezusa stawia to,
że jest ono fundamentem naszej całej
chrześcijańskiej wiary: „Jeśli Chrystus
nie zmartwychwstał, daremne jest nasze
nauczanie, próżna także wasza wiara.
Tymczasem jednak Chrystus zmar-
twychwstał jako pierwszy z tych, co po-
marli”. Apostoł narodów widzi w tajem-
nicy Chrystusowego zmartwychwstania
fundament również naszego zmartwych-
wstania: „Jeżeli głosi się, że Chrystus
zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą
niektórzy pośród was, że nie ma zmar-
twychwstania? Ponieważ bowiem przez
człowieka przyszła śmierć, przez czło-
wieka też dokona się zmartwychwstanie.
I jak w Adamie wszyscy umierają, tak
też w Chrystusie wszyscy ożywieni będą.
Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przy-
odziało się w niezniszczalność, a to, co
śmiertelne, przyodziało się w nieśmier-
telność. Gdzież jest, o śmierci zwycię-
stwo? Gdzie jest, o śmierci, twój
oścień?”.

Jak każdej wielkiej uroczystości, tak
również i Wielkanocy towarzyszą licz-
ne symbole. Jednym z nich jest baranek
paschalny. Kiedy anioł śmierci prze-
szedł przez ziemię egipską i wybił w
każdym domu pierworodnych synów,
ominął domy Izraela dlatego, że ich od-
drzwia były naznaczone krwią baranka
zabitego specjalnie z tej okazji. Baranek
paschalny był wyraźną zapowiedzią, ty-
pem, figurą Jezusa Chrystusa, którego
Krew miała ocalić cały rodzaj ludzki od
śmierci wiecznej. Na tę symbolikę wska-
zuje już prorok Izajasz ok. 700 lat przed
narodzeniem Jezusa: „On się obarczył
naszym cierpieniem, On dźwigał nasze
boleści, a myśmy Go za skazańca uzna-
li, chłostanego przez Boga i zdeptane-
go. Lecz On był przybity za nasze grze-
chy, zdruzgotany na nasze winy. Spadła
Nań chłosta zbawienia dla nas, a w Jego
ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy
pobłądzili jak owce... a Pan zwalił na
Niego winy nas wszystkich. Dręczono
Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie
otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź
wiedziony”. Św. Jan Chrzciciel wskaże
wprost na Pana Jezusa i powie o Nim:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grze-
chy świata”. O Chrystusie – Baranku na
wielu miejscach pisze wreszcie także św.
Jan Apostoł w Apokalipsie.

W procesji rezurekcyjnej niesie się
figurę zmartwychwstałego Chrystusa.
Umieszcza się ją potem w prezbiterium

aż do uroczystości Wniebowstąpienia.
Obok figury stawia się krzyż z czerwoną
stułą, nie mniej wymowny symbol Chry-
stusa-Kapłana, który złożył sam siebie
na Ofiarę za grzechy świata. Paschał,
czyli świeca wielkanocna, wyróżnia się
znacznie wśród innych świec. Symbo-
lizuje Chrystusa, który sam o sobie po-
wiedział: „Ja jestem światłością świa-
ta. Kto idzie za Mną, nie będzie cho-
dził w ciemności, lecz będzie miał świa-
tło życia”. Liturgia przewiduje, aby Pas-
chał zapalano w czasie Mszy świętej w
czasie wielkanocnym. Przez pozostałą
część roku powinien stać przy chrzciel-
nicy i przypominać, komu ochrzczeni
zawdzięczają łaskę przybrania za dzie-
ci Boże. Również w czasie pogrzebu
Paschał powinien budzić nadzieję i
przypominać słowa Chrystusa: „Ja je-
stem zmartwychwstaniem i życiem. Kto
we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć
będzie”. Dawniej rezurekcja w Polsce
była często połączona z widowiskiem.
Trzech kleryków, ubranych w białe
alby, przedstawiało niewiasty idące do
grobu. Chór wyobrażał aniołów i śpie-
wał: „Kogo w grobie szukacie? Nie ma
Go tu. Zmartwychwstał, jako powie-
dział”. W czasie rezurekcji strzelano z
armat, moździerzy, fuzji i pistoletów;
palono szczapy, skrzynie, stare smolne
beczki, co wywoływało nawet pożary
czy okaleczenia. W Warszawie artyle-
ria dawała 300 salw. W procesji uczest-
niczył król, ministrowie, dwór i senat.
Rezurekcja zwykle zaczynała się oko-
ło godziny 10 wieczorem, a kończyła o
północy. W pierwszym dniu świąt sto-
ły były zastawione obficie, że aż się ugi-
nały od szynek, kiełbas, innych mięsiw,
placków, mazurków, babek itp., a
wszystko to obficie zakrapiane mio-
dem, piwem i winem. W wielu okoli-
cach Polski w czasie wielkanocnym po-
zdrawiano się słowami: „Chrystus
zmartwychwstał”. Druga osoba odpo-
wiadała: „Zmartwychwstał prawdzi-
wie”. W Kościele prawosławnym zwy-
czaj ten panuje po dzień dzisiejszy. Po
południu młodzież zwykła zabawiać
się „tłuczeniem jaj”. Komu szczęście
dopisze, że ma wyjątkowo twarde jaj-
ko, które przy zderzeniu o drugie nie
zbije się, zabiera wszystkie zbite jako
zwycięzca. W okolicach Poznania po-
dawano kapłanowi w czasie rezurek-
cji do poświęcenia zioła, których uży-
wano jako leku na różne choroby. Po
rezurekcji chłopi ścigali się: kto pierw-
szy wróci do domu, ten będzie miał
najlepsze plony.
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Światowy
Dzień Chorego
Święto chrześcijańskie, obchodzone

11 lutego, ustanowione przez papieża
Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku
– w 75 rocznicę objawień fatimskich i w
11 rocznicę zamachu na jego życie na
placu św. Piotra w Rzymie. W bieżącym
roku obchodzone po raz 23. Dzień ten
ma uwrażliwić wiernych na wartość
ludzkiego cierpienia i zachęcić do
wspierania chorych i tych, którzy im
służą.

Z tej okazji w wielu szpitalach i ko-
ściołach odprawiane są uroczyste Msze
okolicznościowe, podczas których
udzielany jest sakrament namaszczenia
chorych. Dzień ten zwraca uwagę nie
tylko na cierpiących, ale też na wszyst-
kich, którzy w jakikolwiek sposób są
świadkami ich zmagań z chorobą i bó-
lem, którzy pamiętają o chorych.

Papież Franciszek w orędziu na
XXIII Światowy Dzień Chorego pod-
kreślił, że „służba bliźniemu i trwanie
przy bracie są oznaką mądrości ser-
ca”, a „czas spędzony u boku chorego
jest czasem świętym”. Zwrócił też uwa-
gę, że opieka nad chorymi, szczególnie
gdy jest rozciągnięta w czasie może stać
się męcząca i uciążliwa – stosunkowo
łatwo jest służyć przez kilka dni, ale trud-
no pielęgnować kogoś przez wiele mie-
sięcy lub nawet lat, także wówczas, gdy
nie jest on już w stanie wyrazić swojej
wdzięczności.

Każdy człowiek choruje inaczej, po-
nieważ odmiennie reaguje na wpływ
czynników środowiska zewnętrznego i
tych płynących z wnętrza organizmu. Ten

sam czynnik może wywołać różne reak-
cje, a także zmiany w organizmie. Cho-
roba nie jest tylko procesem biologicz-
nym związanym z zaburzeniem funkcji
jednego lub kilku narządów lub ukła-
dów, ale dotyczy całego człowieka i roz-
grywa się wokół niego. Choroba jest pro-
cesem trwającym w czasie.

Każdy człowiek uznaje zdrowie wła-
sne i najbliższych, za jedną z najistot-
niejszych wartości. Dlatego w naszej
kulturze życzenie dobrego zdrowia, po-
wrotu do zdrowia, przeżycia długich lat
w zdrowiu to przejaw uprzejmości a za-
razem autopsyjnej świadomości wagi
zdrowia. Jeśli choruje ktoś bliski, pozo-
stali członkowie rodziny pozostają w
pogotowiu aby nieść pomoc, dopytują o
stan chorego, oczekują poprawy. Naj-
trudniejsze momenty w rodzinie wiążą
się z chorobą dziecka, szczególnie gdy
niesie ona niepewność co do dalszych
jego losów. Choroby mogą mieć różne
oblicza. Jedne są przewlekłe, o falują-
cym procesie – można się nauczyć z nimi
żyć. Inne cechuje zjadliwość lub wyjąt-
kowo ostry przebieg. Niewątpliwie cechą
wszystkich schorzeń jest cierpienie w
wymiarze fizycznym i psychicznym.
Dorośli chcą chronić dzieci przed cier-
pieniem, ale czasami są zgnębieni wła-
snym poczuciem bezsilności. Współcze-
sna medycyna podąża z pomocą, jednak
diagnoza choroby o nieprzewidywalnym
zakończeniu wzbudza lęk.

Jakkolwiek by mówić o chorobie
należy zawsze pamiętać o tym, że czło-
wiek cierpiący potrzebuje pomocy,
wsparcia i opieki. Powinno się zaszcze-
pić w chorym człowieku iskrę nadziei i
wzbudzić wolę walki z chorobą. I trze-
ba przede wszystkim pamiętać, że
mimo zgiełku medialnego, który pod-
waża zaufanie do lekarzy, pielęgniarek
i innego personelu medycznego oraz
narusza poczucie bezpieczeństwa cho-
rych, zdecydowana większość pracow-
ników służby zdrowia jest oddana pa-
cjentom. W ogromnej większości robi
wszystko, co się da, żeby otoczyć cier-
piących taką opieką, jaka tylko jest
możliwa.

Cecylia Homa

W Poniedziałek Wielkanocny do
dzisiaj panuje powszechnie w Polsce
zwyczaj oblewania się wodą. Jest to
prawdopodobnie „ochrzczony” stary,
pogański zwyczaj, że topiono marzannę
(stąd miesiąc marzec), symbol zimy, i

przez oblewanie się wodą wyrażano ra-
dość, że można z niej korzystać. Dotąd
bowiem był lód i śnieg. Z kolei we Wto-
rek Wielkanocny lud krakowski szedł
licznie na Krzemionki, na kopiec Kra-
kusa. W tamtejszej kapliczce, stojącej

dotąd, odprawiano nabożeństwo zwane
„Rękawka”. Potem trwały do wieczora
zabawy. Malarz włoski Andriolli utrwa-
lił ten zwyczaj w swoich nieśmiertelnych
szkicach.

Ks. Marcin Graboś

Światowy Dzień
Zdrowia
– Dzień

Pracownika
Służby Zdrowia

Corocznie, od 1950 roku, w dniu
7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień
Zdrowia. Ten dzień to także święto
wszystkich pracowników ochrony zdro-
wia – Dzień Pracownika Służby Zdro-
wia – którym należą się wyrazy podzię-
kowania i uznania za codzienny trud i
poświęcenie.

Nie zapominajcie nigdy, że Wasza
praca to Misja i Służba na rzecz ratowa-
nia zdrowia i życia ludzkiego. Praca któ-
ra zasługuje na podziw i podziękowa-
nie, zwłaszcza, że ratowanie życia dru-
giemu człowiekowi to honor i zobowią-
zanie. Miejcie siłę i wiarę w sens powo-
łania, jakim jest Służba drugiemu czło-
wiekowi, tym trudniejsza, że związana z
chorobą i cierpieniem.

Wszystkim pracownikom ochrony
zdrowia, w szczególności lekarzom i
pielęgniarkom składamy życzenia re-
alizacji zawodowej i docenienia ich
ciężkiej pracy na rzecz niesienia po-
mocy innym.

Redakcja
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Dzień Seniora w Zespole
Szkół w Bratkowicach

Dzień Seniora w Zespole Szkół w Bratkowicach to nie-
zwykły dzień. Uroczystości z tej okazji od siedmiu lat są tra-
dycją na stałe wpisaną w repertuar imprez naszej szkoły.

Święto Babci i Dziadka to dla społeczności szkolnej wiel-
kie wydarzenie. Gromadzi wielu zacnych gości, którym to-
warzyszy ciepła i pełna miłości atmosfera. Na tę uroczy-
stość uczniowie przygotowują dla swoich ukochanych Babć
i Dziadków program artystyczny. Bo to oni uczą swoje wnu-
ki jak znosić porażki i przeżywać sukcesy. Bez nich dzieciń-
stwo nie byłoby takie samo. Nikt tak jak babcia nie usmaży
naleśników, nie upiecze szarlotki i nie zaśpiewa przed snem.

Trudno wyobrazić sobie dzie-
ciństwo bez opowieści dziadka
i jego pomocy przy majsterko-
waniu.

W niedzielę 18 stycznia
2015 roku sala gimnastyczna
wypełniła się zaproszonymi go-
śćmi. Wśród zgromadzonych
obecny był ks. proboszcz Józef
Książek oraz Wójt Gminy Świl-
cza pan Adam Dziedzic. W wy-
jątkowość tego spotkania wpro-
wadziła wszystkich ciepłymi sło-
wami Dyrektor ZS p. Joanna
Różańska, która serdecznie po-
witała licznie przybyłych na uro-
czystość.

Na repertuar wieczoru złoży-
ły się jasełka „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy” w wyko-
naniu uczniów z klasy II i IV SP, przygotowane przez p. Bo-
gusławę Marek oraz p. R. Dyło-Skibę, inscenizacja „Rzep-
ka”, nawiązująca do tematyki tego szczególnego dnia, w wy-
konaniu uczniów klasy I, przygotowana przez p. G. Lasotę
oraz występ zespołu muzycznego w wykonaniu uczniów z klasy
III i V SP, przygotowany przez p. E. Bąk i A. Lewieniec. Na
zakończenie Związek Strzelecki „Strzelec” Bratkowice wy-
stąpił z pokazem paradnej musztry przygotowanej przez p.
A. Szarego.

Obecni na sali Seniorzy nie ukrywali zachwytu dla talen-
tu, umiejętności oraz zdolności swoich wnuków. Wyśpiewa-
ne wspólnie ze szkolnym chórem, pod batutą p. M. Florcza-

ka, kolędy i pastorałki stworzyły
serdeczny i niezapomniany rodzin-
ny klimat.

Czułościom i uściskom nie
było końca. Wszak wnuki dla babć
i dziadków są najważniejsze na
świecie!

Na zakończenie odbyło się
wspólne przyjęcie – pyszne cia-
steczka i herbatka – przygotowane
dzięki zaangażowaniu rodziców.

Opracowała:  Renata Dyło-Skiba
nauczyciel w ZS w Bratkowicach

Fot. Artur Szary
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kiej Brytanii, między innymi wyjechał
tam Artur Zagrodnik.

Do wyjazdu skłonił mnie oczywiście
brak pracy i ciekawość. Jestem tu już 14
lat.

Obecnie pracuję jako młodszy księ-
gowy. Co mnie zdziwiło? Za przecho-
dzenie na czerwonym, czy też przez wie-
lopasmową ulicę w miejscu do tego nie
wyznaczonym nie dostaje się mandatu.
Do tutejszego jedzenia i pogody – jesz-
cze się nie przyzwyczaiłem :), a brakuje
mi najbardziej polskiego jedzenia i po-
gody :) Planuję wrócić, ale potem te pla-
ny zmieniam. I tak jest co rok :)

W nieco cieplejsze regiony Europy
los zaprowadził kolejną Agnieszkę.

Od mojego przyjazdu do Włoch mi-
nęło już 10 lat. Wyjechałam w poszuki-
waniu lepszej pracy i pracowałam jako
badante – opiekunka starszej osoby. Co
mnie najbardziej zaskoczyło?

Myślę, że na początku trochę...
wszystko, ale najbardziej upały. Nie
mogłam się przyzwyczaić do włoskiej
kuchni i poruszania się pojazdami, gdyż
Włosi jeżdżą jak chcą, nawet na czerwo-
nym świetle. Brakuje mi rodziny i pla-
nuję powrót do Polski..., Bratkowic... w
tym roku.

I jeszcze jedna Agnieszka zamieniła
Bratkowice na cieplejszy klimat.

W Hiszpanii mieszkam już ponad 15
lat. Co sprawiło, że wyjechałam? Chyba
pokusa zobaczenia świata, miałam oka-
zję wyjechać i z niej skorzystałam. Na
samym początku zaskoczyło mnie to, że
każdy mówi do siebie po imieniu, nie-
zależnie od wieku. Nawet w szkołach nie
mówi się do nauczycieli przez pan/pani
ale na ty. Do czego najtrudniej było mi
się przyzwyczaić? Wydaje mi się, że
Hiszpania nie jest trudnym krajem aby
się dostosować, nie miałam z tym pro-
blemu. Hiszpanie są przyjaźni i pomoc-
ni. Brakuje mi na pewno rodziny,
zwłaszcza kiedy obchodzone są rodzin-
ne uroczystości, no i naszej bogatej Pol-
skiej kuchni. Na powrót do Bratkowic i
ogólnie do Polski nie mam planów. Po-
doba mi się tutaj, zwłaszcza ta ich swo-
boda i tutejszy klimat, którego bardzo
by mi brakowało. Tu jest mój dom, moje
życie.

Osobą mieszkającą najdalej na za-
chód, za oceanem, z którą udało nam
się porozmawiać jest Mariusz.

W 2001 roku wyjechałem z Bratko-
wic do Wielkiej Brytanii i po 1,5 rocz-

Z ziemi bratkowickiej do obcej
Nadchodzący okres świąteczny to

między innymi czas rodzinnych spo-
tkań. Żyjemy w takim pośpiechu, że je-
dynie w takie dni znajdujemy czas dla
rodziców, rodzeństwa, dzieci. Na co
dzień mieszkamy w różnych częściach
Polski, a także coraz częściej poza jej
granicami. Na pewno każdy z nas ma
kogoś z rodziny, sąsiadów czy znajo-
mych, kto mieszka za granicą. Nawet nie
zdajemy sobie sprawy jak wielu miesz-
kańców Bratkowic wyjechało z kraju.
Nam udało się krótko porozmawiać z
kilkorgiem z nich, mieszkających w róż-
nych częściach świata. Niektórzy nie
chcieli ujawnić swoich nazwisk. Zadali-
śmy im kilka pytań następującej treści:

Od ilu lat mieszkasz za granicą? Co
sprawiło, że wyjechałaś/eś z Polski?
Czym się zajmujesz? Co najbardziej za-
skoczyło lub zdziwiło Cię w kraju, w
którym mieszkasz? Do czego najtrud-
niej było Ci się przyzwyczaić? Czego
najbardziej Ci brakuje? Czy planujesz
powrót do kraju, a zwłaszcza do Bratko-
wic?

W kraju naszych najbliższych sąsia-
dów mieszka Agnieszka.

Już 10 lat mieszkam w Niemczech,
a dokładnie w Monachium. Wyjecha-
łam, bo chciałam kontynuować naukę
języka niemieckiego, a także w poszuki-
waniu pracy. Obecnie zajmuję się ob-
sługą klienta w sieci handlowej. Najbar-
dziej zaskoczyło mnie samo miasto, w
którym mieszkam, ogromna ilość róż-
nych narodowości i religii. Najtrudniej
było mi się przyzwyczaić do tutejszego
jedzenia. Nie ukrywam, że brakuje mi
rodziny. Dopóki mam pracę, to o po-
wrocie nie myślę.

Nieco dalej, w Holandii mieszka
obecnie Karolina Kłeczek.

Do Holandii przyjechałam zaraz po
skończeniu szkoły, czyli w maju 2012
roku. W tym roku minie 3 lata jak tutaj
jestem. Właściwie to miał być krótki
wyjazd na kilka miesięcy. Chciałam od-
począć od szkoły i zarobić na studia.
Bardzo mi się tu spodobało, dostałam
propozycję przedłużenia kontraktu i
postanowiłam zostać. Zajmuję się tu pie-
lęgnacją pomidorów, wszelkimi praca-
mi związanymi z ich uprawą w szklarni.
Praca trwa od początku lutego do końca
grudnia, więc jestem tu cały rok.

Zaskakujące było to, że zdecydowa-
na przewaga ludzi porusza się tu rowe-
rami pomimo tego, że mają samochody.
Holendrzy dbają o zdrowie i kondycję,
zarówno starsi jak i młodsi.

Bardzo mnie zdziwiło również to,
że podczas ciąży wiele kobiet decyduje
się na poród w domu, który odbiera po-
łożna. A po narodzinach wysyła się
kartki do znajomych i rodziny, wyraża-
jące naszą radość. Przez tydzień po po-
rodzie można liczyć na pomoc organi-
zacji tzw. GroeneKruis, którzy poma-

gają rodzicom
przy pierwszych
dniach z dziec-
kiem. W oknie
wiesza się figur-
kę bociana, a go-
ści częstuje się
sucharem z ró-
żową lub nie-
bieską posypką.
Kolejną rzeczą
która mnie za-
chwyciła, był
dzień królowej,
który Holen-

drzy świętują 30 kwietnia. W tym dniu
wszyscy chodzą ubrani na pomarańczo-
wo. Na początku najtrudniej było mi
się przyzwyczaić do bezpośredniości
Holendrów. Wszystkim mówi się tu na
„ty”. Nie ma znaczenia czy rozmawiasz
ze znacznie starszą od siebie osobą czy
z szefem. Również na ulicy przypad-
kowy przechodzień zawsze powie Ci
„cześć”.

Czego mi najbardziej brakuje? Oczy-
wiście rodziny. Planuję powrót do Brat-
kowic, ale jeszcze nie wiem kiedy. My-
ślę, że spędzę tu jeszcze kilka lat, a po-
tem zobaczymy. Pozdrawiam, Karolina.

Najwięcej naszych rodaków wy-
jeżdża w poszukiwaniu pracy do Wiel-
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nym pobycie tam, z krótką przerwą na
odwiedziny rodziny, przyleciałem do
USA i mieszkam tu 12 lat. Po ukończe-
niu studiów rozpocząłem poszukiwania
pracy, lecz nie było to takie proste. Brak
pracy, brak perspektyw na życie skłoni-
ły mnie do wyjazdu. Od początku poby-
tu w Stanach Zjednoczonych pracuję w
branży budowlanej. Najtrudniej było
przyzwyczaić się do tempa życia i chro-
nicznego braku czasu. Spowodowane
jest to tym, że wiele czasu traci się na
dojazdy do pracy i z pracy. Na obczyź-
nie najbardziej brakuje mi rodziny. Czy
zamierzam wrócić? Oczywiście, że pla-
nuję powrót do kraju, a czy do Bratko-
wic? To czas pokaże jak moje życie się
potoczy. Serdecznie pozdrawiam rodzi-
nę i mieszkańców Bratkowic.

Na zakończenie rozmowa ze znanym
nam wszystkim księdzem Bogusławem
Grendysą.

W Angarsku pracuję już ponad 14
lat. Dlaczego właśnie tam? Po kursie ję-
zyka rosyjskiego, na który skierował
mnie ks. biskup Jerzy Mazur i na który
uczęszczałem w Irkucku zostałem skie-
rowany do Angarska, bo poprzedni pro-
boszcz ks. Piotr Fidermak – Słowak,
kończył właśnie budowę katedry w Ir-
kucku i wyjeżdżał do Czity na kolejną
budowę kościoła, a on właśnie dojeżdżał
na sobotnie i niedzielne Msze święte do

odległego o 50 kilometrów Angarska.
O mojej pracy w Angarsku zadecydo-
wał biskup, bo jeszcze przed posłaniem
mnie do Angarska dwa razy posyłał mnie
do Sludianki – nad Bajkałem, gdzie w
prywatnym mieszkaniu gromadziło się
kilkoro katolików obrządku Ormiań-
skiego i do ostatecznej decyzji o mojej
pracy w Angarsku miałem co dwa tygo-
dnie nawiedzać tamtą wspólnotę. Na
nowym miejscu wszystko było nowe i cie-
kawe. W mojej mentalności (a może i
Polaków), Syberia kojarzyła się z miej-
scem zsyłek, mrozów i niedźwiedzi. A
okazało się, że jest tutaj lato, choć dość
krótkie, są miasta (Angarsk liczy ok. 200
tysięcy mieszkańców) i chociaż są zimy
srogie, to w mieszkaniach zimą tempe-
ratura jest utrzymywana powyżej 23 stop-
ni. Co do ludzi, to u wielu jest taka prosta
serdeczność – np. kiedy spacerowałem
po ulicach Angarska w mroźny zimowy
dzień, starsza kobieta podchodzi do mnie
i mówi, że policzek mam już biały i
oszroniony – zaczyna się odmrożenie –
mówi, żeby go szybko rozetrzeć i zasło-
nić. Co do potomków naszych rodaków
to zaskoczyła mnie obojętność religij-
na. Tydzień po moim przyjeździe byłem
w polskiej wiosce Wierszyna 120 km od
Irkucka. Mieszka tam ok. 300 rodzin, a
w kościele było ok. 20 osób.

Po mojej pracy na Ukrainie nie spo-
dziewałem się masowych nawróceń i już

trochę znałem mentalność ludzi wscho-
du więc uzbroiłem się w cierpliwość.
Pogoda też nie była wielkim zaskocze-
niem, tym bardziej, że w Irkucku poja-
wiali się księża z „ciepłych krajów”: In-
dii, Indonezji – oni bardziej przeżywali
szok pogodowy. Pogodę rekompensuje
piękno syberyjskiej przyrody: tajga i
Bajkał. Czy mi czegoś brakuje? Pracuję
w malutkiej parafii – ludzie mnie sza-
nują, a nawet się o mnie niepokoją, ra-
zem ze mną pracują Siostry Służebnicz-
ki z Polski – ja jestem im potrzebny.
Poza tym Bratkowiczanie, gdy jestem na
urlopie zawsze zapewniają mnie o swo-
jej pamięci i modlitwach, a nawet po ci-
chu wspomagają materialnie – dzielą się
swoimi pieniędzmi, by mnie wspomóc.
Więc jestem ze wszystkich najbardziej
obdarowany! Bóg zapłać wszystkim!

To tylko kilka osób spośród naszych
mieszkańców, którzy wyjechali z Polski,
z którymi udało nam się porozmawiać.
Mimo, że mieszkają oni w różnych czę-
ściach Europy, a nawet świata, dzięki
dzisiejszej technice, powszechnemu do-
stępowi do Internetu mamy z nimi stały
kontakt. Jest to pociecha dla nich i ich
rodzin, bo to właśnie rodziny na obczyź-
nie brakuje najbardziej.

Z rodakami na obczyźnie
rozmawiała Barbara Buda

Okres Świąt Bożego Narodzenia to
czas niezwykle ważny dla chrześcijan.
Celebrujemy wtedy przyjście na ziemię
Jezusa Chrystusa – Boskiego Dziec-
ka, które zbawi świat. Najczęściej w
gronie rodzinnym, przygotowujemy się
do tego wydarzenia przez kilka tygo-
dni, by po kolacji wigilijnej, o północy,
móc świętować te ważne, święte naro-
dziny. Już od dwudziestego szóstego
grudnia, w przestrzeni werbalnej krąży
jednak popularny cytat „święta, święta
i po świętach”, który sukcesywnie, jak
mantra, powtarza się w większości roz-
mów. Na szczęście, świąteczna radość
trwa jeszcze kilka tygodni! Już od cza-
sów świętego Franciszka z Asyżu, lu-
dzie, trwając w świątecznej radości,
oprócz śpiewania kolęd, przygotowy-
wali jasełka, czyli widowiska scenicz-
ne, których treścią były sceny narodzin
Jezusa. Oprócz funkcji estetycznej,
jaka niewątpliwie realizuje się w tych

przedstawieniach, jasełka, zwłaszcza te
uwspółcześnione, poprzez odniesienia
do naszej codzienności, niosą za sobą
nowe, głębsze treści.

4 stycznia 2015 roku, członkowie
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży z naszej parafii przygotowali jasełka,
tym razem pod hasłem: WALKA O NIE-
BO TRWA! Tegoroczne przedstawienie
przygotowaliśmy w nowej konwencji.
Historia rozpoczęła się od wydarzeń
przedstawionych w Raju, w którym po-
jawił się pierwszy grzech, niosący kon-
sekwencje aż po współczesność. Gdy zja-
wił się Archanioł Gabriel, by oznajmić
Maryi, że będzie Matką Boga, wszystko
stało się jasne i historia potoczyłaby się
w dość przewidywalny sposób, gdyby
Lucyfer nie dowiedział się o „zagrażają-
cym” mu niemowlęciu. Tajemnicza pod-
róż w czasie i spotkanie tam współcze-
snej rodziny, kuszonej przez diabelskich
wysłanników pokazała, że walka o nie-

bo naprawdę trwa. Na szczęście, Chry-
stus narodził się, mimo wielu trudności
ze strony ówczesnych mu ludzi. Paste-
rze i królowie oddali mu należyty po-
kłon, Herod zrozumiał, że jego władza
nie ma mocy, archaniołowie zaopieko-
wali się światem, a najpotężniejszy z dia-
błów, Lucyfer, wypowiadając słowa: Co
bym nie zrobił – jestem szatanem... Z
góry przed Bogiem ciągle przegranym... I
tak już będzie, po koniec świata..., udo-
wodnił, że walka o niebo trwa, ale jej
finał jest zawsze jasny.

W imieniu reżyserów, wszystkich
aktorów, dekoratorów i architektów
świątecznego spektaklu, pragnę podzię-
kować wszystkim Państwu za tak liczną
obecność na „premierze” i docenienie
trudu, jaki włożyliśmy w realizację jase-
łek. Wierzę, że dostrzegli Państwo nie
tylko estetykę przekazu, ale i morał z
niego wypływający, oraz że nadzieja pły-
nąca z narodzin Dzieciątka, a ukazana
w naszym przedstawieniu, trwa w Pań-
stwa sercach każdego dnia.

Joanna Sawicka

Walka o Niebo trwa!
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Źródłem niegasnącej popularności
kolęd jest prawda o objawieniu się Boga
w Chrystusie, który przyszedł, aby ubo-
gim nieść Dobrą Nowinę i aby każdy
mógł się w Nim odnaleźć. W niedzielę
25 stycznia 2015 r. po wieczornej Mszy
świętej w naszym kościele parafialnym
odbył się już po raz trzeci Koncert Kolęd
i Pastorałek, zorganizowany przez para-
fię Bratkowice przy współpracy z Gmin-
nym Centrum Kultury Sportu i Rekre-
acji w Świlczy. Pomysłodawcą koncertu
był Chór Męski z Bratkowic, natomiast
głównymi koordynatorami byli ks. pro-
boszcz Józef Książek oraz pan Bogdan
Wójcik. Otwarcia koncertu dokonał
ksiądz proboszcz witając zaproszonych
gości, wśród których byli między inny-
mi: radni powiatu rzeszowskiego, radni
gminy Świlcza, dyrektorzy szkół oraz
przedszkola. Nad prawidłowym przebie-
giem programu czuwał pan Adam Maj-
ka – dyrektor GCKSiR w Świlczy. W
koncercie uczestniczyli: chór mieszany
Cantamus z Pstrągowej, kapela Młoda
Olsza i chór Cantus działający przy GCK-
SiR oraz Chór Męski z Bratkowic.

Forma koncertu była ciekawa i dy-
namiczna, bowiem występy poszczegól-
nych chórów poprzedzane były kolędo-
waniem Młodej Olszy, która skupia mło-
dzież z terenu gminy Świlcza. Wśród
niej są reprezentanci Bratkowic: Patry-
cja Nieczaj (wokal) raz Karol Naboż-
ny (skrzypce). Kapela przygotowała
m.in.: Lulaj Go matko lulaj, Kołysanka
Marii Panny, Już pasterze, Miasto Betle-
jemskie, Chrystus nam się narodził, Noc
cicha w śnie.

Jako pierwszy z chórów wystąpił
Chór Męski z Bratkowic pod batutą pana
organisty Józefa Pepery. Poza znaną
kolędą z poprzedniego roku Boże Dzie-
cię chór wykonał również: Przy onej do-
linie, O mili królowie oraz Nad Betlejem
w ciemną noc. Następnie wystąpił boga-
ty w tradycje chór Cantus z Trzciany. W
swoim repertuarze zaprezentował: Przy-
bieżeli do Betlejem, Mizerna Cicha oraz
Dziecina mała. Chórem dyrygował pan
Łukasz Adamus. Z kolei chór Canta-
mus pod dyrekcją pana Pawła Łąckiego
wykonał kolędy: Pokłon Jezusowi, We-
soła nowina, i Hej, w Dzień Narodzenia.

Chórowi akompaniował na organach
pan Krzysztof Kut. Chór z Pstrągowej
wspomaga również kilku panów z Brat-
kowic.

Koncert zakończył się bardzo miłym
akcentem, ponieważ chóry zjednoczyły
swoje siły i wykonały wspólnie: Adeste
Fiedeles pod batutą pana Pawła Łąckie-
go oraz Dzisiaj w Betlejem pod dyrekcją
pana Łukasza Adamusa, ponadto do
śpiewu ostatniej kolędy Bóg się rodzi
dołączyli licznie zgromadzeni parafia-
nie oraz przyjezdni goście. Wykonane z
sercem, a także wielkim kunsztem ko-
lędy przypomniały refleksyjny nastrój
świąt w naszej parafii.

Ksiądz proboszcz Józef Książek i
pan Tadeusz Pachorek, członek Zarzą-
du Powiatu, wręczyli dyrygentom pa-
miątkowe dyplomy i statuetki, których
fundatorem było Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie. Wsparcia finansowego w
organizacji koncertu udzieliły firmy:
ERRIS z Błażowej – Alina Goldmann,
Krzysztof Dabowski oraz Drew – Profil
– Michał Flis, którym w imieniu orga-
nizatorów, a także uczestników serdecz-
nie dziękujemy. Mamy nadzieję, że kon-
cert kolęd wpisze się na stałe w kalen-
darz okresu bożonarodzeniowego w na-
szej parafii. W przyszłości organizato-
rzy zamierzają uatrakcyjnić formę kon-
certu zapraszając nowych wykonawców.

Paulina Grendysa

Jako repatrianci z Kresów Wschod-
nich, rodzice moi – Anna i Stanisław
Mazurkiewicz i ja Alicja Maria, wów-
czas 2,5 letnie dziecko oraz moi dziad-
kowie – Aniela i Antoni Kuśnierczyko-
wie późną jesienią 1944 roku znaleźli-
śmy się w Trzebownisku k/Rzeszowa.
Przygarnęli nas do siebie gospodarze
Szarowie. Zimą kiedy szła ofensywa ra-
dziecka, a sowieci forsowali Wisłok, sły-
chać było ciężkie wystrzały artyleryjskie,
to my chowaliśmy sie wtedy do piwnicy.

Wiosną 1945 roku ojciec otrzymał
posadę leśniczego na Dąbrach w Brat-
kowicach. Bardzo miła okolica. Leśni-
czówka stała na brzegu lasu dębowego.
Zaraz za ogrodzeniem, w dębinie moż-
na było codziennie znaleźć młode bo-
rowiki. Zaczęliśmy zaznajamiać się z

okolicą i sąsiadami. Blisko naszej osa-
dy mieszkali Sawiccy, a dalej Bronek
Bednarz, Franczykowie, Kwokowie. Lu-
dzie byli życzliwi i pomocni. Wnet po-
znałam moje koleżanki – Janię i Kazię
Franczykowe, Bronię Kwokową, Zosię
Bąk, Felę Plizgę. Mietek Sawicki, Sta-
szek Franczyk i Tadek Kwoka należeli
do starszej generacji. Dziadkowie Ku-
śnierczykowie byli z nami na Dąbrach
jakiś czas, później mieszkali w Miłoci-
nie, a potem w Rzeszowie. Latem 1946
roku wróciła ze zsyłki w Kazachstanie
ciocia Marysia z synem Leszkiem, wdo-
wa. Mąż cioci został aresztowany i za-
mordowany we Lwowie przez NKWD.
Zaraz w październiku znaleźli u nas na
jakiś czas schronienie, gdzie odżywili się
nieco i odpoczęli. Odnalazła sie także

druga siostra mamy, ciocia Stasia z sy-
nem Zbyszkiem, wdowa. Mąż cioci Sta-
si we wrześniu 1939 roku wyruszył na
front i dostał się do niewoli niemieckiej.
Wrócił w 1945 roku chory i wycieńczo-
ny, wkrótce zmarł. Ze Lwowa przyjechał
wujek Franek z ciocią Marysią i też
osiadł w Rzeszowie oraz inni krewni i
znajomi. Po tych wojennych okalecze-
niach ludzie wracali powoli do normal-
nego życia.

Na Dąbrach przyszły na świat moje
młodsze siostry – Teresa, Barbara i Sta-
sia, która zmarła w wieku niemowlęcym.
Jakoś po żniwach 1945 roku przyszła
do nas Kasia Wąsik z Czekaja i była z
nami blisko 10 lat. Była to dobra, rezo-
lutna i pracowita dziewczyna, bardzo
byliśmy z nią zżyci. Z Kasią zbierałam
ostrężyny na skraju lasu, czasem zabie-
rała mnie na Czekaj do rodziny i na od-
pust św. Jana Chrzciciela do Bratkowic.
Miała wtedy nie więcej jak 17 lat. Jesie-
nią zbierałam żołędzie na rozsadę do
szkółek leśnych. Przy ogrodzeniu były

Gwiazdy melodią zaszumią, struny się dźwiękiem rozprzędą.
Będziemy sami dźwiękami i tą błękitną kolędą.
Błękitna kolęda

(Jan Pietrzycki)

Koncert kolęd i pastorałek

Moje szczęśliwe dzieciństwo
na Dąbrach w Bratkowicach
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3 olbrzymie rozłożyste dęby, które sy-
pały mnóstwo żołędzi. Wybierałam te
zdrowe, najładniejsze. W pierwszych la-
tach po wojnie przybyła na Dąbry z Kre-
sów młoda wdowa z dwojgiem dzieci.
Postawiono dla niej niewielki, jedno-
izbowy domek i wydzielono małą par-
celę ogrodniczą, gdzie na krótki czas
zamieszkała. Później wyjechała na zie-
mie zachodnie. Domek ten już nie ist-
nieje. W tym czasie powojennym na
Dąbrach chaty były wyłącznie drewnia-
ne, niekiedy pod strzechą. Czasami w
izbie zamiast podłogi było klepisko. W
każdym domu były żarna do mielenia
mąki na żurek, na kluski i zacierki, i
zapewne dodawano tej mąki do wypie-

ku chleba. Chleb wypiekało się w domu,
później pan Bendryczek zamawiał do
swojego sklepu chleb z miasta. Zimą
kobiety przędły przędziwo lniane i ko-
nopne, a następnie zanoszono je do tka-
czy w Bratkowicach. Tkano płótno na
koszule, na pościel, obrusy, na worki itp.
Płótno bielono na słońcu. U pana gajo-
wego Flagi były chrzciny. Było wiele
gości, była też wdowa z Kresów, moi
rodzice ze mną. Pamiętam jak śpiewali
„Czerwone maki na Monte Casinno...”.
Nie wiedziałam wtedy co oznacza ta
pieśń. Podawano sobie z rąk do rąk praw-
dę o zbrodni katyńskiej podziemnego
wydawnictwa. Po wojnie w lasach dąbro-

wieckich było wiele zwierzyny, najwię-
cej chyba dzików, które robiły dużo
szkód w bratkowickich polach. Dziki
można było wtedy odstrzeliwać, w zasa-
dzie bez ograniczeń. Było sporo zwie-
rzyny płowej – saren i jeleni. Dużo było
lisów i zajęcy, były tez borsuki. Jesienią
i zimą odbywały się także gremialne
polowania z nagonką. Później był roz-
kład zwierzyny, odtrąbienie na rożku
myśliwskim i oczywiście myśliwski bi-
gos. Na końcu Dąbrów, na górce był tar-
tak. Kierownikiem był pan Urban, zmarł
nagle i młodo na atak serca. Około 1948
roku tartak przestał istnieć.

We wrześniu 1949 roku poszłam do
I klasy szkoły podstawowej w Bratko-
wicach. Do klasy chodzili ze mną z Dą-
brów – Zosia Bąk, Gienia Marek, Ta-
dek Depa, Tadek Bąk, Józek Bąk był o
dwa lata wyżej. Do szkoły szliśmy na
skróty polami lub drogą wokół wsi
obok Krzywonosów. Nigdy nie zapo-
mnę naszych wypraw do szkoły i z po-
wrotem do domu, wiosną i latem po-
lnymi drogami między zbożem. Skow-
ronki tak wysoko wznosiły się i tak gło-
śno śpiewały. Widzieliśmy także lecą-
ce bociany. W zbożu kwitła moc bła-
watków i gdzieniegdzie kąkol. Na ho-
ryzoncie bliżej Bratkowic był drewnia-
ny wiatrak. Był to nasz punkt obserwa-
cyjny w czasie zadymek śnieżnych. Na-
uczycieli jakich pamiętam to pan Sitko
– kierownik szkoły, pani Urbanowa,
pani Lewczuk i młody ksiądz kateche-
ta, którego nazwiska nie pamiętam, a
który rozgrywał niekiedy mecze piłkar-
skie z chłopakami na Dąbrach. Pro-
boszczem był wówczas ksiądz Jaku-

Alicja w wieku 12 lat.

Alicja – zdjęcie współczesne.

Stanisław Mazurkiewicz, rok 1945.

Anna Mazurkiewicz, rok 1947.
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bowski. W szkole było dożywianie i
rozdawano nam tran w granulkach.
Była też szkoła na Czekaju, której kie-
rowniczką była pani Felicja Bobolowa,
pan inż. Czesław Bobola pracował w
leśnictwie w Bratkowicach. Córka ich
Marta była moją rówieśniczką i moją
koleżanką. Szkoła na Czekaju niedaw-
no obchodziła 100 lecie istnienia już w
innej, murowanej postaci. I Komunię
św. przyjęłam w kościele parafialnym
pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowi-
cach. Później były Zielone Świątki,
Boże Ciało i oktawy. W oktawie sypa-
łam kwiatki, które zrywałam na łące.
Kończył się rok szkolny i następowały
miłe wakacje! Niestety – ojciec otrzy-
mał przeniesienie służbowe i także
awans na nadleśniczego. Mieliśmy opu-
ścić Dąbry. Przychodziły do nas sąsiad-
ki z dziećmi pożegnać się z nami. Oj-
ciec objął posadę nadleśniczego w Dą-
brówkach k/Łańcuta. Wyjeżdżamy, je-
dzie z nami Kasia i pies Reks. Żal, wiel-
ki żal był opuszczać Dąbry – najmilszą
krainę mojego dzieciństwa.

Alicja Maria
Mazurkiewicz-Bednarczuk

PS.
Jako najbliższy sąsiad leśniczówki na

Dąbrach poznałem pięciu leśniczych
przez okres 37 lat. Jednak najbardziej za-
pamiętałem śp. Stanisława Mazurkiewi-
cza, który był leśniczym w latach 1945-
1950. Był wspaniałym człowiekiem, do-
brym i życzliwym dla ludzi. Ceniony,
lubiany i szanowany przez wszystkich.
Był duszą towarzystwa. Miał szacunek
do każdego człowieka od najmłodszego
do najstarszego. Na leśniczówce był do-
brym gospodarzem. Za jego kadencji w
lesie „Mrowelskim” dokonano wyrębu
kilkaset m3 kopalniaków tj. stempli dla
kopalni. Chłopi z Bratkowic oraz pobli-
skich wsi wywozili to drzewo na stację
kolejową do Trzciany. Jak ktoś jechał do
lasu po drzewo bez asygnaty, to leśniczy
miał zwyczaj mówić: „człowieku, gdzie
jedziesz? Twój las?”.

Był zapalonym myśliwym. Niedale-
ko leśniczówki na polanie zbudował
ambonę i w porze zimowej, wieczorami
polował na zwierzynę, a szczególnie na
lisy. Dla zanęty dla lisów na polanie skła-
dano padnięte konie. Nigdy nie pudło-
wał, miał celne oko. Pamiętam, że z mo-
imi rodzicami często przebywałem w le-

śniczówce w okresie zimy. Częstowano
nas wówczas pysznymi pasztetami z za-
jęcy i dzików, które przygotowywała żona
leśniczego pani Anna Mazurkiewicz.
Była bardzo miła i serdeczną osobą. Naj-
starsza córka Państwa Mazurkiewiczów
to właśnie pani Alicja /Lilka/, która z
wykształcenia jest etnografem. Ukończy-
ła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Pracowała w bibliotekarstwie i muzeal-
nictwie: w Muzeum Okręgowym w Tar-
nowie, w Muzeum Historycznym m. Kra-
kowa i Muzeum Narodowym w Krako-
wie jako pracownik merytoryczny. W
2014 roku pani Alicja wydała książkę pt.
„Wszystko co dobre pamiętam”, w któ-
rej bardzo pięknie opisuje wspomnienia
z lat dziecinnych, młodzieńczych i doro-
słych. Jej mąż pan Leszek Bednarczuk
jest cenionym naukowcem z zakresu ję-
zykoznawstwa indoeuropejskiego w kra-
ju i za granicą.

Bardzo mile wspominamy Państwa
Mazurkiewiczów, którzy byli cenieni w
życiu. Śp. Anna i Stanisław spoczywają
na cmentarzu w Rudniku nad Sanem.
Cześć Ich Pamięci!

Mieczysław Sawicki

Z początkiem każdego nowego roku odbywają się statuto-
we zebrania członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Stra-
żacy spotykają się, aby dokonać podsumowania i rozliczenia
minionego roku oraz ustalić plany na rok bieżący. W naszej
miejscowości takie podsumowanie miało miejsce na zebra-
niu sprawozdawczym, które odbyło się w dniu 7 lutego 2015
roku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciel
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rze-
szowie bryg. mgr inż. Marek Róg – d-ca Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej Nr 1, ks. proboszcz Józef Książek – Kapelan
powiatowy strażaków, dh Bogdan Cioch – Komendant Gmin-
ny Zw. OSP RP w Świlczy, Maria Nowożeńska – Przewod-
nicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bratkowicach wraz z
Marią Stokłosa – Honorową Przewodniczącą KGW, Tade-
usz Pięta – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratko-
wickiej, Bogdan Wójcik – Prezes LKS Bratek w Bratkowi-
cach, Andrzej Bednarz – redaktor kwartalnika Ziemia Brat-
kowicka, Ryszard Franczyk – sołtys wsi Bratkowice.

Spotkanie otworzył dh Mieczysław Leja – Prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bratkowicach witając zaproszo-
nych gości, miejscowych strażaków oraz liczną grupę stra-
żaków seniorów. Następnie przekazał prowadzenie zebra-
nia wybranemu w głosowaniu jawnym Przewodniczącemu
dh Janowi Górskiemu, aby prowadził dalszą część zgodnie
z uchwalonym jego porządkiem. Rozpoczęto składanie spra-

wozdań: z działalności Zarządu, finansowe i Komisji Rewi-
zyjnej. W sprawozdaniu z działalności Zarządu prezes jed-
nostki dh Mieczysław Leja powołując się na główne cele i
zadania statutowe OSP tj. udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicz-
nych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i
zdarzeń, szczególnie podkreślił dużą rolę i wielkie zaanga-
żowanie bratkowickich strażaków w niesienie pomocy in-
nym w potrzebie. Najbardziej znaczącym przykładem był
udział członków OSP Bratkowice w działaniach zabezpie-
czających przed falą powodziową jaka przechodziła przez
Tarnobrzeg, Gorzyce i okoliczne miejscowości. W akcji trwa-
jącej półtorej doby brali udział: Robert Selwet, Józef Ma-
zan, Robert Kwas, Paweł Stec, Bogdan Majda i Rafał Fa-
biński. Poza tym w roku 2014 bratkowicka jednostka brała
udział w 20 zdarzeniach. 8 zdarzeń to pożary, w tym 1 pożar
zabudowań mieszkalnych i gospodarczych z ofiarą śmier-
telną na Zapolu, 1 samochodu osobowego na autostradzie i
6 razy trawa na nieużytkach. 10 interwencji to wyjazdy do
tzw. miejscowych zagrożeń (6 razy kolizje i wypadki drogo-
we, 1 usuwanie nadłamanych konarów drzew, 1 wyłapywa-
nie z terenów mieszkalnych roju pszczół). 2 wyjazdy to alar-
my fałszywe, w tym: raz sprawdzenie zgłoszenia o pożarze
lasu przy autostradzie na Dąbrach i raz zatarasowana przez
konary droga w kierunku Trzciany. Do akcji ratowniczo-

Podsumowanie działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej
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gaśniczych w okresie minionym okresie najczęściej wy-
jeżdżali: Józef Mazan 12 razy, Robert Selwet i Michał Kwas
po 10, Grzegorz Pięta 8, Robert Kwas 7, Paweł Stec, Krzysz-
tof Kania i Mateusz Jucha po 6, Jan Górski, Bogdan Jucha
i Dawid Jucha po 5. Podnoszenie wyszkolenia pożarnicze-
go dla skuteczniejszego prowadzenia akcji ratowniczo-ga-
śniczych to również zawody pożarnicze. W roku 2014 brat-
kowicka drużyna brała udział w zawodach szczebla gmin-
nego i w zawodach wojewódzkich. 15 czerwca na stadionie
sportowym w Mrowli odbyły się Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze drużyn ochotniczych straży pożarnych z
gminy Świlcza. Po pasjonującej rywalizacji w obydwu ćwi-
czeniach (sztafeta i „bojówka”) drużyna OSP Bratkowice
zajęła z najlepszymi czasami obydwu konkurencji II miej-
sce zdobywając okazały puchar i okolicznościowy dyplom.
W dniu 24.08.2014 roku na stadionie sportowym w Luba-
czowie odbyły się V-te Wojewódzkie Zawody Sportowo-
Pożarnicze drużyn OSP województwa podkarpackiego. Nie-
stety pogoda nie sprzyjała prowadzeniu zawodów. Ulewny

deszcz, który padał całą noc i w godzinach porannych spo-
wodował bardzo mocne rozmiękczenie murawy stadionu
oraz bardzo kiepsko przygotowaną żużlowo-piaskową bież-
nię. Z uwagi na bezpieczeństwo zawodników przeprowa-
dzona została tylko jedna konkurencja zawodów – ćwicze-
nie bojowe. Bieżnia była w tak kiepskim stanie, że druga
konkurencja zawodów – bieg sztafetowy 7 x 50 został odwo-
łany. Na 24 startujące drużyny bratkowicka jednostka zajęła
dobre 8 miejsce. Chwalić należy fakt, że pomimo trudnych
warunków terenowych (śliska murawa stadionu) ćwiczenie
wykonane zostało bezbłędnie. Szkoda, że w sztafecie nie
można było wykazać swoich umiejętności. Drużynę bratko-
wicką reprezentowali następujący strażacy: Krzysztof Pli-
zga, Robert Selwet, Sławomir Wojton, Piotr Wojton, Mi-
chał Kwas, Konrad Mazan, Paweł Stec, Michał Pięta, Da-
wid Ziobro. Trenerem drużyny jest Robert Kwas, który w
latach ubiegłych sam wielokrotnie reprezentował Bratko-
wice na wielu zawodach sportowo-pożarniczych, więc na
tym „rzemiośle” zna się doskonale i bardzo dobrze przygo-
towuje drużynę do startów.

W okresie sprawozdawczym zostało wykonane również
wiele zadań, dzięki którym nastąpiła znaczna poprawa w

funkcjonowaniu Domu Strażaka oraz całej jednostki OSP.
Odmalowane zostało ogrodzenie posesji Domu Strażaka, od-
malowano zabytkową sikawkę, ułożono płytki gresowe na
betonowym cokole sikawki, wykonano i zamontowano nowe
gabloty na sztandary, uzupełniono kącik fotograficzno-hi-
storyczny w strażackiej świetlicy. Najważniejszą inwestycją
remontową jak podkreślił prezes M. Leja to przebudowa
pomieszczeń części garażowo-administracyjnej domu stra-
żaka. Zakres prac pierwotnie obejmować miał tylko część
parterową budynku tj.: wykonanie wyższej bramy wjazdo-
wej na lekki samochód gaśniczy z uwagi na zamontowany na
nim maszt oświetleniowy, modernizację instalacji elektrycz-
nej w przebudowywanych pomieszczeniach z przewodów
aluminiowych na miedziane, odmalowanie pomieszczeń
garażowych, wykonanie nowej profesjonalnej posadzki prze-
mysłowej w garażach, wykonanie szatni na ubrania bojowe
naszych strażaków, wykonanie nowych pomieszczeń higie-
niczno-sanitarnych z oddzielną kabiną ustępową, pisuarową,
myjnią z umywalkami i natryskiem, odmalowanie i wypo-

sażenie w nowe stoły i krze-
sła strażackiej świetlicy,
utworzenie i wyposażenie po-
mieszczenia dyżurki w środ-
ki łączności – planowano
drugą syrenę z możliwością
rozgłaszania komunikatów
głosowych dla funkcjonowa-
nia zapasowego gminnego
punktu obrony cywilnej, wy-
posażenie pomieszczenia
dyżurki w meble i sprzęt na
wypadek pełnienia całodo-
bowych dyżurów w czasie
ewentualnych klęsk żywioło-
wych. Ponieważ jednak nie-
zbyt ładnie pod względem es-
tetycznym wyglądałby wyre-
montowany parter zakoń-
czony na klatce schodowej,
dlatego strażacy rozpoczęli

próby przekonania Wójta i Rady Gminy poprzedniej ka-
dencji do zwiększenia środków budżetowych by wejść z re-
montem przynajmniej na ciągi komunikacyjne na piętro.
Powstał równocześnie pomysł, by odremontować i wyko-
rzystać stojące od wielu lat puste pomieszczenia na piętrze
na ogólnodostępną świetlicę, by wieczorami młodzież i brat-
kowiccy strażacy mogli spędzić swój wolny czas. Po cięż-
kich bojach udało się znaleźć dodatkowe środki finansowe i
zakres remontu został powiększony o ułożenie płytek gre-
sowych na klatce schodowej i korytarzach na I piętrze, wy-
remontowanie pomieszczeń na planowaną świetlicę i wypo-
sażone ich w stół do tenisa, stół do bilarda i zestaw RTV,
jako tzw. zaplecze świetlicy wyremontowano pomieszcze-
nie, w którym od wielu lat ma siedzibę nasz sołtys, wymie-
niono skrzydła drzwiowe w pomieszczeniach na piętrze bu-
dynku. Całość robót to koszt 220 000 zł. Do remontu doło-
żono i strażackie oszczędności. To kwota prawie 10 000 zł.
Na świetlicy strażackiej na parterze zapłacono za gabloty na
sztandary, żaluzje pionowe na okna, do dyżurki zakupiono
nową kuchenkę gazową i lodówkę. Szatnię wyposażono w
20 szt. szafek na ubrania bojowe. Zapłacono za wykonanie
ogrzewania świetlicy ogólnodostępnej na piętrze i za żaluzje

Fot. A. Bednarz
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Krzyż
Krzyż symbolem tortur, męki i wzgardzenia,
Pan Jezus na Krzyżu dokonał zbawienia.
Na Nim rozciągnąwszy swe skrwawione ręce,
Za grzeszników umarł w przeogromnej męce.
O Jezu! Czy ludzie za Twą śmierć dziękują?
Czy Krew Twą przelaną godnie adorują?
Nie! – Drogi nasz Zbawco, świat Tobie ubliża,
Grzechami swoimi ciągle przybija do Krzyża
Dziś potrzeba ludzkości opamiętania,
By uniknąć straszliwego karania.
Przeto idźmy pod Krzyż, w Nim jest ukojenie,
A także w tym Krzyżu ludzkości Zbawienie.
Z Krzyża jestem dumny, Krzyż na sobie noszę,
Krzyża się nie wstydzę, o Krzyż Pana proszę.
Nie będzie ciężarem, ani utrapieniem.
Tylko wiecznym szczęściem i moim zbawieniem.

Zdzisław Rzepka

pionowe do świetlicowych okien. Dziś obiekt Domu Straża-
ka w części garażowo-administracyjnej pod względem este-
tycznym i funkcjonalnym spełnia już wymogi XXI wieku.
Wreszcie również i strażacy po akcji mogą się w przyzwo-
itych warunkach przed powrotem do domu umyć ze śmier-
dzących dymów pożarowych. Następnie swoje sprawozda-
nia złożyli dh Zbigniew Bułatek – skarbnik oraz dh Tade-
usz Bednarz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który
podkreślił, że przeprowadzone kontrole finansowe stwier-
dziły prawidłowość prowadzenia polityki finansowej jednost-
ki i złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu
za okres sprawozdawczy. Plan działalności na rok 2015
przedstawił dh Józef Bachórz, podkreślając, że głównym
celem pracy zarządu będą działania w kierunku wyposaże-
nia lekkiego samochodu gaśniczego w niewielki zbiornik
wody z linią szybkiego natarcia, pozyskania wyposażenia z
zakresu ratownictwa wodnego w które została włączona jed-
nostka oraz remontu części weselnej Domu Strażaka w Brat-
kowicach, by poprawić jego estetykę dla zachęcenia osób do
wynajmu pomieszczeń dla organizowania różnego rodzaju
imprez.

Potem głos zabierali zaproszeni goście. Przedstawiciel
Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie bryg. Marek Róg
przedstawił statystykę zdarzeń na terenie całego powiatu rze-
szowskiego, podkreślając fakt, że jednostki Państwowej Stra-
ży Pożarnej bez wspomożenia strażaków ochotników same
nie podołałyby w usunięciu tych zdarzeń, że ich funkcjono-
wanie jest niezbędne. Ponadto przedstawił ogólny plan szko-
leń dla strażaków ochotników realizowanych przez komen-
dę oraz plany organizacji powiatowych zawodów sportowo-
pożarniczych jakie przypadają w roku 2015. Poruszył także
tematykę wyposażenia i działań jednostek OSP wytypowa-
nych do ratownictwa wodnego. Komendant Gminny OSP
dh Bogdan Cioch przedstawił następujące tematy: wydatko-
wanie środków z budżetu Gminy na cele jednostek OSP,
statystyka pożarów na terenie gminy Świlcza za 2014 rok,
udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i w in-
nych zdarzeniach, udział w zawodach gminnych, które pla-
nowane są w Bratkowicach, okresowe badania lekarskie dla
członków OSP, ubezpieczenia strażaków od nieszczęśliwych
wypadków. Kapelan Powiatowy Proboszcz ks. Józef Ksią-
żek złożył serdeczne podziękowania za bezinteresowne nie-
sienie pomocy bliźniemu w potrzebie, oraz za udział brat-
kowickich strażaków w uroczystościach kościelnych, war-
tach przy Grobie Pańskim i innych uroczystościach patrio-
tycznych. Zaapelował także o bardziej liczny udział straża-
ków w strażackich pogrzebach. Poinformował również o
terminie Ogólnopolskiej Strażackiej Pielgrzymki na Jasną
Górę, która odbędzie się 26.04.2015 r. Dh Robert Kwas
poruszył zagadnienia pilnego doposażenia jednostki w pod-
stawowy sprzęt do ratownictwa wodnego oraz dziwne przy-
padki dysponowania obcych jednostek do zdarzeń na tere-
nie Bratkowic, bez powiadomienia jednostki macierzystej.
Poza tym w ogólnej dyskusji wszyscy zebrani z uznaniem
odnosili się do działań Zarządu jednostki, czego dowodem
było jednogłośne przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolu-
torium dla Zarządu za rok sprawozdawczy 2014. Po zakoń-
czeniu się oficjalnej część zebrania, podsumowaniem spo-
tkania był przygotowany smaczny poczęstunek, w trakcie
którego jeszcze przez długie chwile wymieniano różnego
rodzaju strażackie doświadczenia, spostrzeżenia.

Mieczysław Leja
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W piękne niedzielne popołudnie 19
października 2014 r. przy odnowionym
krzyżu na Czekaju, na modlitwie różań-
cowej licznie zgromadzili się mieszkań-
cy nie tylko Czekaja. Ksiądz proboszcz
Józef Książek, który przewodniczył mo-
dlitwie, poświecił odnowiony w 80 rocz-
nicę erygowania parafii krzyż. Przy krzy-
żu zostały ustawione dwa głazy. Pierw-

szy upamiętnia 30 rocznicę męczeńskiej
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, któ-
ra właśnie przypada 19 października.
Wyryte są na nim słowa św. Pawła „Zło
Dobrem Zwyciężaj”, którymi w życiu
kierował się bł. ks. Jerzy. Na drugim zaś
wyryto słowa naszego wieszcza narodo-
wego A. Mickiewicza „Tylko pod krzy-
żem, tylko pod tym znakiem. Polska jest
Polską, a Polak Polakiem”.

Miejsce to jako zakątek patriotyczny
ma nam przypominać o tożsamości Na-
rodu Polskiego, jego historii i fundamen-

tach ponad 1000 letniej tradycji chrze-
ścijańskiej. Mieszkańcy w kolejnych
dniach chętnie gromadzili się w tym miej-
scu i wspólnie odmawiali różaniec, a w
maju będą śpiewać pieśni i litanię do
Matki Bożej.

Po pięknej uroczystości religijnej zgro-
madzeni udali się pod nowo wybudowa-
ny przez Spółkę Pastwiskową „Czekaj”

plac zabaw, by dokonać
jego otwarcia i poświę-
cenia. Plac ten powstał
dzięki rozwadze i zaan-
gażowaniu członków
spółki i jest ich własno-
ścią. Całkowity koszt
budowy placu wraz z
niezbędnymi urządze-
niami, który pokryła
spółka wyniósł ponad
300 000 zł. W tym roku
planowana jest dalsza

rozbudowa placu, by mógł on służyć w
jeszcze lepszy sposób mieszkańcom Cze-
kaja, którzy bardzo chętnie spędzają tu
wolne chwile. Plac jest ogrodzony, oświe-
tlony i monitorowany.

Za powstanie tego przedsięwzięcia
należą się uznania i podziękowania
mieszkańcom Czekaja i członkom Spół-
ki Pastwiskowej. Wierzę, że to wspólne

dobro będzie nam służyć
przez długie lata.

Andrzej Bednarz

O tym wydarzeniu pisali:
– gazeta codzienna „Nowi-
ny” nr 221/2014, Woj-
ciech Tatar, „Było pastwi-
sko, dziś jest plac zabaw,
czyli jak to się robi w Brat-
kowicach”,
– kwartalnik „Trzcionka”
nr 72/2014, Kamil Lech,
„Otwarcie obiektu sporto-
wo-rekreacyjnego w Brat-
kowicach”.

Nowe inwestycje na Czekaju
– zakątek patriotyczny i plac zabaw
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Współczesna polszczyzna (cz. I)
Bardzo istotne zmiany w Polsce, na

przełomie XX i XXI wieku w różnych
dziedzinach życia narodu (polityczne, eko-
nomiczne, społeczne), natychmiast znaj-
dują swoje odbicie w języku polskim. Pol-
ska w roku 1989 po raz drugi w XX wieku
„wybiła się na niepodległość”. Doszło do
zmiany ustroju państwa z totalitarnego na
demokratyczny i pociągnęło to za sobą cały
szereg różnych zmian.

Środkiem porozumiewania się we
wszystkich dziedzinach życia przez wszyst-
kich członków społeczności narodowej jest
język ogólnonarodowy (inaczej: ogólny,
literacki, kulturalny). Jest upowszechnia-
ny przez szkołę, literaturę, naukę, mass
media. Podlega kodyfikacji – jego normy
upowszechnia się w podręcznikach grama-
tyki, a zasoby leksykalne zbiera się w słow-
nikach (Encyklopedia pedagogiczna XXI
wieku).

Niniejszy artykuł chcę poświęcić rze-
czywistości językowej współczesnych Po-
laków, młodego i starszego pokolenia.
Rzeczywistość językowa uległa wielu
zmianom, w porównaniu do tej z wcze-
śniejszych lat i widziana jest jako nowa pol-
szczyzna. Artykuł poniższy, nie wyczerpuje
wielu zagadnień dotyczących współczesne-
go stanu polszczyzny, tym niemniej wska-
zuje na podstawowe wartości językowe.
Język sam jest wartością kultury narodu i
służy do wyrażania wartości.

Przekaz medialny
Przyczyny zmian jakie zachodzą we

współczesnej polszczyźnie, to m.in. szyb-
ki rozwój środków masowego przekazu.
Powoduje to masowe upowszechnienie ję-
zyka polskiego, który często, niestety w
wersji mniej lub bardziej poprawnej, ele-
ganckiej, często, także wulgarnej, agresyw-
nej dochodzi za pomocą stacji radiowych,
kanałów telewizyjnych, gazet mało warto-
ściowych kolorowych czasopism, Interne-
tu do każdego miejsca w kraju (J. Bral-
czyk, K. Mosiołek-Kłosińska, red., 2000).
Polszczyzna mediów zostawia wielki ślad
w naszej komunikacji codziennej. Zdaniem
W. Pisarka „Media(….)chcąc pozyskać
uwagę, zainteresowanie i aprobatę jak naj-
liczniejszej publiczności, opisują wydarze-
nia negatywne, zjawiska przemocy, agre-
sji, wulgarności za pomocą rażąco dosad-
nych środków językowych. Prezentacja w
mediach rzeczywistych przejawów agresji,
wulgarności i relatywizmu aksjologiczne-
go umacnia ich miejsce w życiu społecz-
nym, co z kolei usprawiedliwia wzmożo-
ne zainteresowanie mediów tymi niepo-

żądanymi zjawiskami” (W. Pisarek, 2000).
W końcu XX wieku społeczeństwo

polskie zaczęło wchodzić w proces pole-
gający na odchodzeniu od czytania ksią-
żek do oglądania różnych obrazów, pro-
gramów oraz słuchania audycji propono-
wanych przez media. Bardziej wygodniej-
sze staje się dla odbiorców kultury maso-
wej oglądanie czy słuchanie aniżeli czyta-
nie, ponieważ czytanie wymaga wysiłku
intelektualnego i fizycznego. A jeżeli już
ono ma miejsce, to są to głównie kolorowe
pisma, w których obraz (zdjęcie) bierze
górę nad tekstem.

Należy podkreślić, że niepodważalną
rolę w zakresie wychowania i kształtowa-
nia umysłów pełni książka. W ostatnich
latach a nawet dekadach obniżył się w Pol-
sce poziom czytelnictwa dzieł literackich.
Popularność mają natomiast gatunki lżej-
sze, tzw. harlekiny, kolorowe magazyny,
komiksy lub np. reportaż, wywiad czy roz-
mowa. Odstąpienie od słowa pisanego i
zwrócenie się ku obrazom i dźwiękom ma
poważne konsekwencje dla sprawności ję-
zykowej współczesnego Polaka, który
mówi i pisze coraz gorzej: Bowiem widzieć
zastępuje rozumieć, czyli spłycony odbiór
przekazów.

Nasuwa się pytanie – „Co traci czło-
wiek, który nie czyta książek”? Każdy z
nas z pewnością zna odpowiedź.

Postępującym zjawiskiem kulturowym
jest amerykanizacja współczesnego życia
naszego narodu. Dzisiejsza cywilizacja
Zachodu, staje się coraz bardziej cywili-
zacją amerykańską i to konsumpcyjną.
Różnorodne motywy amerykańskie obej-
mują coraz więcej dziedzin życia Polaków.
Fascynujemy się wieloma aspektami życia
współczesnej Ameryki. Wysoko warto-
ściujemy takie elementy kultury i cywili-
zacji tamtego społeczeństwa jak: muzykę,
film, modę, sposób robienia kariery, spo-
sób odpoczynku, sposób jedzenia a nawet
relacji do drugiej osoby.

Najważniejsze zmiany w polszczyźnie
lat ostatnich, to przede wszystkim zmiany
fonetyczne i składniowe. Obejmują one
następujące zjawiska językowe: zmienił się
zupełnie język polityki, powstała nowa jego
jakość; obserwuje się wzmożone nazew-
nictwo nowych produktów, procesów, zja-
wisk; zanikają gwary polskie, tworzy się
nowa jakość języka wsi. Często Polacy na-
ruszają tabu językowe, szerzy się moda na
luz i bylejakość mówienia, mówi się nie-
dbale, niewyraźnie, często słyszymy po
prostu bełkot, oraz zamieszanie ortogra-
ficzne spowodowane różnymi sposobami
pisania w polszczyźnie wyrazów obcych.

B i e r n e
uczestnictwo
w kulturze ma-
sowej, brak zain-
teresowania lite-
raturą piękną,
brak chęci do
podejmowania
refleksji intelektualnej i językowej, nega-
tywne wzorce płynące ze środków maso-
wego przekazu, moda na potoczność, pew-
ne wygodnictwo - to tylko niektóre przy-
czyny groźnego dla polszczyzny zjawiska,
jakim jest pogłębiające się ciągle ubóstwo
językowe Polaków. Badania przeprowa-
dzone przez Europejską Komisję Współ-
pracy i Rozwoju (OECD), podają; aż 75
% Polaków nie rozumie prostego tekstu
pisanego i według kryteriów tej komisji
powinni być oni uznani za osoby wtórnie
niepiśmienne (J. Ożdżyński, S. Śniatkow-
ski, red., 1999). Zjawisko to eliminuje wielu
Polaków z aktywnego życia społecznego i
politycznego. Bo jak można pełnić różne
funkcje i uczestniczyć w życiu społecznym
nie posługując się dobrą polszczyzną? Za-
nika przymiotnik przede wszystkim u
młodych ludzi i jest zastępowany słowami
typu: super, ekstra, fajny, itp.

Okres przemian odbił się również w
normie językowej. Upowszechniane przez
media złe wzorce bardzo szybko się przyj-
mują. Przyczyny należy z pewnością szu-
kać w biernym uczestnictwie, zwłaszcza
ludzi młodych, w kulturze popularnej pro-
ponowanej przez media, gdzie słowo za-
stępowane jest obrazem, a także to nega-
tywne zjawisko jest wywołane olbrzymimi
przeobrażeniami cywilizacyjnymi i kultu-
rowymi dwóch ostatnich dekad.

Joanna Czapka
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26 lutego w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Bratkowicach odbyła się
uroczystość poświęcona obchodom Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-

klętych, który od 2011 roku obchodzi-
my 1 marca. Dlaczego 1 marca? W tym
dniu, w 1951 roku w mokotowskim wię-
zieniu w Warszawie, katyńskim strzałem
w tył głowy, zostali zamordowani człon-
kowie IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”, w skład którego wcho-
dzili żołnierze AK z Rzeszowszczyzny:
Łukasz Ciepliński – prezes zrzeszenia,
Mieczysław Kawalec ze Trzciany, Józef
Rzepka z Bratkowic, Józef Batory z
Weryni k. Kolbuszowej, Adam Lazaro-
wicz z Dębicy, Franciszek Błażej z No-
sówki i Karol Chmiel z Zagorzyc. Zrze-
szenie „Wolność i Niezawisłość” po-
wstało 2 września 1945 roku i było jedną

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
z wielu powojennych organizacji, które
były przeciwne sowietyzacji Polski i po-
stawiły sobie za cel tajną polityczną wal-
kę o niezawisłość i suwerenność kraju

oraz o godność na-
rodu polskiego.

W uroczystości
uczestniczyli zapro-
szeni goście: wójt
Gminy Świlcza Pan
Adam Dziedzic,
Przewodniczący
Rady Gminy Pan
Piotr Wanat, radni
powiatowi Pan Sła-
womir Miłek i Pan
Tomasz Wojton,
radni gminy z Brat-
kowic Pani Barbara
Buda, Pan Wojciech
Słowik, Pan Domi-

nik Bąk, liczna grupa żołnierzy, kom-
batantów Armii Krajowej z Rzeszowa,
Bratkowic i okolic, bratanek Józefa
Rzepki Pan Zdzisław Rzepka, brat Jó-
zefa Batorego Pan Franciszek Batory,
sołtys Bratkowic Pan Ryszard Fran-
czyk, prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej Pan Tadeusz Pię-
ta, emerytowani pracownicy szkoły, Za-
rząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
„Nasza Trójka”, sympatycy szkoły, na-
uczyciele, pracownicy i uczniowie klas
4 – 6.

Uroczystość rozpoczęła się odśpie-
waniem hymnu. Następnie dyrektor
szkoły przedstawiła prezentację multi-
medialną i referat, w którym zapoznała
zebranych z genezą powstania powojen-
nych, antykomunistycznych organizacji
drugiej konspiracji oraz sylwetkami
członków IV Zarządu W i N.

Później głos zabrali goście: Pan Piotr
Wanat – przewodniczący Rady Gminy i
Pan Franciszek Batory brat straconego
w 1951 roku Józefa Batorego – naoczny
świadek procesu członków IV Zarządu
W i N odbywającego się w 1950 roku,
który stanowił obrazę prawa.

Następną częścią uroczystości był
występ uczniów klas 4 – 6. Program zo-
stał przygotowany przez Panią Marię
Gawron i Panią Katarzynę Feret. Dzieci
zaprezentowały montaż literacko-mu-
zyczny, na który złożyły się wiersze mó-
wiące o wydarzeniach w latach II wojny
światowej, a także o tragicznych losach
żołnierzy AK w powojennej rzeczywisto-
ści. Recytacje wierszy wzbogaciły pięk-
nie wykonane przez dzieci pieśni patrio-
tyczne i wojenne, w tym Hymn Armii
Krajowej. Część artystyczną kończyły

Program w wykonaniu uczniów.

Wiersze o Ojczyźnie recytują uczniowie klasy 4 i 5.

W uroczystości udział wzięły władze gminy.
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W dniach 5-6 marca br. na zaproszenie Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Południowo-Wschod-
niego Okręgu Strzeleckiego w Rzeszowie przedstawiciele
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej, Zespołu
Szkół w Bratkowicach i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratko-
wicach wzięli udział w obchodach 96. rocznicy śmierci płka
Lisa-Kuli w Rzeszowie.

5 marca 2015 roku o godz. 17 w sali sesyjnej rzeszowskie-
go Ratusza odbyło sie spotkanie Pana Adama Komorowskie-
go – syna gen. Tadeusza Bora Komorowskiego z kombatanta-
mi, młodzieżą strzelecką i harcerską. W spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele Bratkowic: Z-ca dyrektora Zespołu
Szkół Pani Bożena Zwierzyńska-Kret, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bratkowickiej Tadeusz Pięta oraz wice
prezes Zdzisław Rzepka. Spotkanie zakończyło złożenie wień-
ców i kwiatów przy grobie płka Lisa-Kuli, który znajduje się
na Cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.

Nazajutrz, 6 marca o godz.12.00 w Kościele pw. Świętego
Krzyża w Rzeszowie przy ul. 3-go Maja rozpoczęła sie uro-
czysta Msza św. której przewodniczył biskup rzeszowski Jan
Wątroba w asyście wielu kapłanów z parafii rzeszowskich i

okolicznych. W czasie Mszy św.). 70 orląt ze szkół podstawo-
wych z Tyczyna, ZS i SP nr 2 z Bratkowic, SP z Nawsia i SP
nr 14 sióstr Pijarek z Rzeszowa złożyło swoje przyrzeczenie.
Rotę przyrzeczenia odczytał Pan Adam Komorowski – syn
gen. Tadeusza Bora Komorowskiego. Przed uroczystym ślu-
bowaniem orląt katechizm małego Polaka poprowadził Zdzi-
sław Rzepka, bratanek Józefa Rzepki, żołnierza wyklętego z
Bratkowic.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy uczestnicy przemasze-
rowali na Plac Farny, gdzie odbyło się przyrzeczenie 420
strzelców z kilkunastu jednostek strzeleckich z woj. podkar-
packiego. Wśród nich byli strzelcy z Zespołu Szkół w Brat-
kowicach. Rotę przysięgi odczytał bratanek Leopolda Lisa-
Kuli. Strzelcy przyrzekali na historyczny sztandar ZS Strze-
lec z Leżajska z 1927 r., którego współfundatorem był Mar-
szałek Józef Piłsudski. Dla uczczenia obchodów 96 rocznicy
śmierci bohatera odbył się Apel Pamięci, a żołnierze 21 BSP
oddali salwę honorową. Złożono także wieńce i kwiaty pod
pomnikiem Leopolda Lisa-Kuli. W imieniu Bratkowic wią-
zankę kwiatów złożyła delegacja w składzie: dyrektor Zespo-
łu Szkół Joanna Różańska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr
2 – Barbara Wasilewska-Naróg oraz prezes Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Bratkowickiej – Tadeusz Pięta. Gminę Świl-
cza reprezentował Wójt pan Adam Dziedzic. Na zakończenie
uroczystości odbyła sie uroczysta defilada wszystkich oddzia-
łów – Kompani Honorowej 21 BSP i oddziałów strzeleckich.
Były też dynamiczne pokazy żołnierskie przy udziale sprzętu
wojskowego. Wspólne fotografie strzelców i orląt z zaproszo-
nymi gośćmi i dowódcami zakończyło tę patriotyczną uro-
czystość. Prezes TMZB miał zaszczyt spotkać się z panem
Adamem Komorowskim, synem gen. Tadeusza Bora Komo-
rowskiego. W krótkiej rozmowie z gościem z Londynu przed-
stawił Bratkowice, jako mocny ośrodek oporu w czasie II
wojny światowej oraz działań Armii Krajowej. Zaprosił pana
Adama Komorowskiego do odwiedzenia Bratkowic w czasie
kolejnego przyjazdu do Polski.

Źródło www.facebook.com/tmzb.Bratkowice

wiersze współczesne traktujące o pięk-
nie naszej Ojczyzny i piosenka z podkła-
dem multimedialnym. Występ dzieci
bardzo się podobał, dostarczył gościom
wiele wrażeń i niejednego wzruszył.

Pan Wójt Adam Dziedzic podzięko-
wał za przygotowanie patriotycznej wie-
czornicy, a uczniom za pięknie wykonaną
część artystyczną. Za piękną uroczystość
dziękowali serdecznie szczególnie świad-
kowie tamtych wydarzeń żołnierze i
kombatanci AK. Na ręce Pani dyrektor
złożyli podziękowanie na piśmie i pięk-
ny atlas historyczny „Dzieje Polski”. Po
części oficjalnej odbyło się spotkanie
pokoleń przy kawie i herbacie.

Janina Gaweł Zaproszeni goście – rodzice, żołnierze AK.

Obchody 96. rocznicy śmierci
płka Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

Spotkanie w rzeszowskim Ratuszu.
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Kocha się
przez czyny

W czasie Wielkiego Tygodnia, wie-
lu z nas ze łzami w oczach towarzyszy
Chrystusowi w jego Drodze Krzyżowej.
Natomiast, mało z nas wie, że Wielki
Piątek przypada we wszystkie dni w
roku, i to nie trzeba wchodzić na Kal-
warię; np. wystarczy wyjść piętro wy-
żej, gdzie sąsiad cierpi w samotności,
albo zatrzymać się, niekoniecznie luk-
susowym samochodem, aby podwieźć
znajomego lub proszącego o podwie-
zienie. Kochać, to nie wspominać, na-
wet Męki Chrystusa, bo KOCHA SIĘ
PRZEZ CZYNY. Wszystko inne to li-
teratura...

Jeden mnich pewnego dnia otrzymał
kategoryczny rozkaz: przed zachodem
słońca miał spotkać się z Bogiem po
drugiej stronie wzgórza, na którym
mieszkał. Pośpiesznie poszedł w drogę.
W połowie drogi spotkał rannego, który
prosił o pomoc. Nie zatrzymał się, po-
wiedział rannemu, że pomoże mu jak
będzie wracał z powrotem, bo teraz idzie
na ważne spotkanie z Bogiem. Mnich
dotarł na wyznaczone miejsce, ale Boga
tam nie znalazł. Bóg poszedł pomóc
rannemu. Inni powiadają, że to Bóg był
tym proszącym rannym. Nasuwa się
stwierdzenie, „że trzeba opuścić Boga
dla bliźniego”! Ewangelista św. Jan
pisał: „kto nie miłuje brata swego, któ-
rego widzi, nie może miłować Boga, któ-
rego nie widzi”. Istotnie, miłość do Boga
bywa złudna, bo często mówiąc kocham
Boga, naprawdę kochamy spokój ducha,

17 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Bratkowicach odbył się Charytatywny Kiermasz Świątecz-
ny na rzecz Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie.

Geneza tego przedsięwzięcia wiąże się z corocznym kon-
kursem plastycznym przeprowadzanym przez szkołę od lat.
Postanowiliśmy podzielić się radością bożonarodzeniową z
innymi dziećmi. Uczniowie z klas 0-6 z pomocą rodziców i
nauczycieli wykonali własnoręcznie przepiękne, oryginalne
ozdoby choinkowe, niebanalne stroiki i drobiazgi pod choin-
kę. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w pro-
pagowanie naszej imprezy – rozwieszali ogłoszenia, samo-
rząd ustalił dyżury, przygotowano miejsce sprzedaży.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli
się z innymi”

(Jan Paweł II)

Dzieci – dzieciom. Podziel się świąteczną radością
Z nadziejami, ale i z wielkim drżeniem serca czekaliśmy

17 grudnia od godz. 8:00. I nastąpiło wielkie bum! Sprzedali-
śmy wszystko w 2 godziny! Dzieci samodzielnie wybrały, na
jaki cel chcą przeznaczyć zebraną kwotę, poznały historie
podopiecznych hospicjum opublikowane na stronie interne-
towej.

Patrząc z boku na oblężone stoisko przez dzieci i rodzi-
ców, słuchając ich życzliwych komentarzy, pomyślałam, że
nie musimy czekać na wielkie akcje, twórzmy dobro na swo-
im, małym miejscu. Rodzicom, bez których niemożliwa by-
łaby ta akcja oraz dzieciom serdecznie dziękuję. Zapraszam
w następnym roku.

Opiekun samorządu Bogusława Majka

jaki daje domniemana miłość. W miło-
ści bliźniego nie ma miejsca na sztuczki
czy wybiegi, bo albo się kocha, albo nie.
Służy się mu albo się nim posługuje.
Miłość przejawia się w czynach, inaczej
to tylko piękne słówka. Tylko w „bliź-
nim” możemy się spotkać z Bogiem,
reszta, to tylko gra słów, okłamywanie
siebie i bliźniego.

Kazimierz Smolak

Od Redakcji:

Pan Kazimierz Smolak jest współ-
właścicielem i wiceprezesem Zakładu
Smak-Eko w Górnie, a od kilku lat
członkiem Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej. Jest autorem wie-
lu książek i publikacji. Powyższe po-
chodzą z książki „Myśli rogate – czyli
pracować nad myślą i ująć ją w słowo”.
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W niedzielę 12 października 2014 r. w kościele parafial-
nym pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach odbyła się
uroczystość jubileuszowa Złotych Godów. Rozpoczęła się

Mszą świętą, którą w intencji czcigodnych Jubilatów odpra-
wił proboszcz parafii ks. Józef Książek. Podczas liturgii
mszalnej małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia mał-
żeńskie. Na zakończenie pan organista i wszyscy wierni za-
śpiewali Jubilatom „Wszystkiego dobrego”. Druga część
uroczystości odbyła się po Mszy św. Odznaczenia i dyplo-
my przyznane Jubilatom za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie wręczyli – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świl-
czy pani Janina Marcinek i wicewójt Gminy Świlcza pan
Wiesław Machowski.

Szanowni Jubilaci wcześniej z rąk Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego otrzymali listy, w których czytamy:
„Szanowni Państwo, Szanowni Jubilaci, proszę o przyjęcie naj-

serdeczniejszych życzeń i gratulacji z okazji rocznicy ślubu.
Odznaczając Państwa „Medalem Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”, chciałbym podkreślić, że wśród polskich odzna-
czeń jest to medal szczególny. Otrzymuje go bowiem dwoje
ludzi, których wspólne rodzinne życie jest powodem do dumy
i radości dla najbliższych, a także wzorem i przykładem wier-

ności. Medal ten jest symbolem
wyrazem uznania, jakie żywią
władze Rzeczpospolitej dla życia
rodzinnego oraz wagi, jaką przy-
wiązują do pomyślności każdej ro-
dziny, do siły promieniującej z
trwałego związku małżeńskiego.
Odznaczenie to jest również pu-
blicznym wyrazem wdzięczności
za ofiarny, codzienny trud w po-
konywaniu przeciwności losu, za
wspieranie się wzajemne w nie-
złomnej realizacji małżeńskiej
przysięgi, za odpowiedzialność i
poświecenie w budowaniu i
umacnianiu rodziny. Jestem naj-
głębiej przekonany, że swoim mał-
żeńskim życiem w pełni dowiedli-
ście Państwo, że ten Medal trafia
w godne ręce. Do słów serdecz-
nych gratulacji dołączam najlep-

sze życzenia wielu jeszcze lat wspólnego pożycia, zdrowia i
rodzinnego szczęścia”.

Na ślubnym kobiercu po 50 latach ponownie stanęli:
Państwo Maria i Antoni Kozubal
Państwo Maria i Bronisław Przywara
Państwo Ludmiła i Edward Lis
Państwo Maria i Czesław Książek
Państwo Kazimiera i Mieczysław Lis.

Gratulujemy tak wspaniałego stażu małżeńskiego i życzy-
my szanownym Jubilatom dużo zdrowia, radości z każdego
wspólnie przeżytego dnia, pogody ducha i kolejnych udanych
rocznic.

Andrzej Bednarz

Złote Gody

Z wizytą w gabinecie rehabilitacji
Człowiek najpierw pragnie być pięknym, potem bogatym, a w końcu
tylko zdrowym.

(Teresa Nietyksza)

W dzisiejszych czasach bardzo dużo
mówi się o zdrowiu. Zdrowy styl życia jest
po prostu modny. Bardzo wiele na ten te-
mat można znaleźć w literaturze przedmio-
tu, a zdrowie w najprostszy sposób można
zdefiniować jako po prostu brak jednostki
chorobowej. Mimo tego, że każdy z nas ma
przyjęty swój własny system wartości i zdro-
wie niekoniecznie jest na pierwszym miej-
scu, to i tak z biegiem czasu zacznie być
nadrzędną wartością. Codziennie pokonu-
jemy bardzo wiele trudności i podejmuje-

kie siły. Powstałe na skutek różnych
zdarzeń urazy, itp. dezorganizują nasze
życie. Pojawiający się ból powoduje
uczucie dyskomfortu, spadku sił i ener-
gii. Mimo tego, że każdy z nas ma różny
próg wrażliwości na ból i odmienne naj-
częściej doraźne sposoby radzenia so-
bie z nim, w sytuacji gdy działania te, są
niewystarczające, być może czasami po-
jawi się uczucie rezygnacji i pytanie co
robić dalej? Gdzie szukać pomocy? W
tej sytuacji wizyta w gabinecie rehabili-
tacji to najlepsze rozwiązanie.

Na terenie Bratkowic działają dwa ta-
kie gabinety. Przeprowadziłam rozmowę
z właścicielami jednego z nich z Państwem
Agnieszką i Maciejem Wnęk właściciela-
mi NZOZ AGMA-REH, który mieści się
w budynku pod adresem Bratkowice 401
G naprzeciwko stadionu sportowego.

my wiele wyzwań. Nikt z nas nie wie, co
przyniesie następny dzień, bowiem jest to
dla nas wielka niewiadoma.

Czas upływa nam zbyt szybko, tem-
po życia jest ogromne, jesteśmy zmęcze-
ni, zabiegani, i coraz to bardziej skupie-
ni na narastających problemach dnia co-
dziennego kosztem braku chwili na re-
fleksję i odpoczynek. Współczesny świat
wymaga od nas determinacji, ogrom-
nych nakładów sił, energii i gotowości
do działania i czasami jest to ponad ludz-

Fot. A. Bednarz
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– Kiedy został otwarty gabinet i jakie
były okoliczności jego otwarcia w Brat-
kowicach?

– Gabinet otworzyliśmy w czerw-
cu 2014 roku, a od lipca ubiegłego
roku świadczymy zabiegi w ramach
kontraktu z NFZ. Szukaliśmy miejsca,
które spełniałoby nasze oczekiwania.
Przede wszystkim miejscowość o du-
żej liczbie mieszkańców w której nie
ma takiego gabinetu. Znacząca była
tutaj liczba mieszkańców czyli poten-
cjalnych pacjentów, a Bratkowice speł-
niały nasze oczekiwania w 100%. To
był bardzo dobry wybór.

– Co jest konieczne do otwarcia gabine-
tu? Czy jest możliwość otrzymania dofi-
nansowania?

– Aby otworzyć gabinet rehabili-
tacji przede wszystkim potrzebne jest
odpowiednie wykształcenie w tym kie-
runku i jest to np. magister fizjotera-
pii, bądź lekarz rehabilitacji o specja-
lizacji np. rehabilitacji ruchowej, or-
topedii itp. W gabinecie rehabilitacji
może pracować tylko osoba z wy-
kształceniem medycznym, a do takich
można zaliczyć: licencjat i magister
fizjoterapii, technik masażysta. Na-
stępną sprawą jest posiadanie odpo-
wiednio przystosowanego lokalu w
tym przede wszystkim dostosowanie
go dla osób niepełnosprawnych (pod-
jazdy, odpowiednia szerokość drzwi,
czy przystosowanie łazienek). Wypo-
sażenie takiego gabinetu jest bardzo
kosztowne i dochodzą do tego jeszcze
koszty przeglądów czy też ubezpiecze-
nia. A jeśli chodzi o dofinansowania
to jedynie no co można było liczyć to
dotacje unijne na otwarcie przedsię-
biorstwa, bądź jego rozwój.

– Czy w zawodzie rehabilitanta koniecz-
ne jest podnoszenie kwalifikacji?

– Oczywiście, że tak. Jak w więk-
szości zawodów także i w tym musimy
być na bieżąco i podnosić swoje kwa-
lifikacje, co z pełną świadomością i
wielkim zaangażowaniem czynimy.
Dzięki dodatkowym kursom i szkole-
niom mamy możliwość lepszego pla-
nowania i tworzenia modelu indywi-
dualnej rehabilitacji dla pacjenta.
Można o nas śmiało powiedzieć, że
„Jesteśmy przysłowiowymi mechani-
kami – im więcej w naszej skrzynce
mamy narzędzi, tym jesteśmy sku-
teczniejsi, efektywniejsi w swojej

pracy”. Każdy dodatkowy zasób wie-
dzy teoretycznej i zastosowanie jej w
praktyce przekłada się na efekty na-
szej pracy.

– Z jakiego rodzaju zabiegów można sko-
rzystać w Państwa gabinecie?

– Oferujemy całą gamę zabiegów
tj. elektrolecznictwo, światłolecznic-
two, magnetoterapia, laseroterapia, ul-
tradźwięki, masaż leczniczy, drenaż
limfatyczny w rękawie pneumatycz-
nym, krioterapia, taping rehabilitacyj-
ny. Posiadamy w swej ofercie szereg
zabiegów relaksacyjnych oraz zabie-
gów z medycyny estetycznej, takich jak
masaż gorącymi kamieniami bazalto-
wymi, masaż bańką chińską – antycel-
lulitowy, ujędrniający, lipolizę – spa-
lanie tkanki tłuszczowej, trening mię-
śni, drenaż limfatyczny w rękawie
pneumatycznym. Zabiegi z medycyny
estetycznej (masaż bańką chińską czy
gorącymi kamieniami), to ciekawy po-
mysł na prezent dla bliskiej osoby.

– Z jakich zabiegów najczęściej korzy-
stają pacjenci i na jakie dolegliwości?

– Standardowo wykorzystujemy
cały wachlarz zabiegów na dany rodzaj
dolegliwości. Nie da się też jednoznacz-
nie określić, który z zabiegów jest wy-
konywany najczęściej i zastosować jed-
nego rodzaju zabiegu na konkretny ro-
dzaj dolegliwości. Pacjenci cierpiący
na dane schorzenie dostają skierowa-
nie od lekarza zazwyczaj z kompletem
kilku zabiegów. Najczęściej występu-
jącymi chorobami są choroby zwyrod-
nieniowe, reumatyczne, urazy.

– Jeżeli pacjent nie może przyjść w wy-
znaczony dzień na rehabilitację czy jest
możliwość tzw. odrobienia zabiegu?

– To wszystko zależy od tego jakie
zabiegi ma pacjent i czy czas na to po-
zwala, ponieważ taki pacjent wchodzi
już na następną serię zabiegów, które
zaczynają następni pacjenci i nie za-
wsze jest miejsce żeby odrobić straco-
ny dzień, ale w miarę możliwości sta-
ramy się umożliwiać odrabianie.

– Czy są takie sytuacje gdy pacjenci przyj-
mowani są poza kolejnością – koniecz-
ność natychmiastowej rehabilitacji – stłu-
czenia, złamania, skręcenia?

– Oczywiście w miarę możliwości
czasowej i dostępności miejsca tak.
Zdarzają się takie sytuacje, gdy natych-

miastowa rehabilitacja przyniesie re-
zultaty, a każdy dzień oczekiwania
skraca jej pozytywne oddziaływanie.

– Za jaki okres czasu można ponownie
skorzystać z zabiegów i czy wszystkie do-
stępne zabiegi są refundowane?

– To zależy od schorzenia i potrzeb
rehabilitacyjnych danego pacjenta.
Średnio można przyjąć, że jest to 2-3
razy w roku. Refundowane są prawie
wszystkie zabiegi wykonywane w na-
szym gabinecie. To Narodowy Fundusz
Zdrowia określa rodzaj i częstotliwość
zabiegu, który ma zostać zrefundowa-
ny, nie jest to od nas uzależnione.

– Czy są jakieś czynniki, które dyskwali-
fikują pacjentów z danego rodzaju za-
biegów?

– Jak w każdej dziedzinie medycy-
ny i w rehabilitacji są przeciwwskaza-
nia do wykonywania niektórych zabie-
gów. Należą do nich przede wszystkim
czynniki zdrowotne pacjenta, jednak-
że decyzja należy do lekarza kierują-
cego. Oczywiste dla nas jest, że każde-
go pacjenta należy traktować indywi-
dualnie.

– Czy chcą Państwo coś przekazać miesz-
kańcom?

– Oczywiście. Jest nam bardzo
miło, że otworzyliśmy gabinet wła-
śnie w Bratkowicach i możemy świad-
czyć dla Państwa usługi z zakresu re-
habilitacji. Jesteśmy do Waszej dys-
pozycji i chętnie udzielimy pomocy
w miarę naszych możliwości. Zapra-
szamy do skorzystania z naszej boga-
tej oferty i odwiedzin w gabinecie. W
naszej pracy zawodowej kierujemy się
wieloma wartościami cytując Franci-
sa Bacon: „Zdrowe ciało jest aparta-
mentem dla duszy, chore ciało jest
więzieniem”. Stawiamy na pierwszym
miejscu pacjenta, jego zdrowie i sa-
mopoczucie.

– Jakby Państwo w jednym zdaniu za-
prezentowali gabinet?

– „Doskonale wykształcony perso-
nel, rodzinna atmosfera, kameralny ga-
binet, najnowocześniejszy sprzęt to na-
sze atuty”.

– – – – – Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę.

Rozmawiała Beata Krupa
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Dla kogo ta laurka,
W słońcu, zieleni, chmurkach?
Dla kogo każda wnuczka,
Dla kogo każdy wnuczek,
Maluje dzisiaj kwiaty,
Przynosi upominek?
Dla kogo jest ten wierszyk,
I życzenia od dzieci?
Już wiecie? Oczywiście
Dla wszystkich babć i dziadków
Na świecie!

(Wanda Chotomska)

Mimo, że styczeń jest zimowym mie-
siącem, pełnym chłodnych dni, to są ta-
kie dwa dni w tym miesiącu, kiedy każ-
demu robi się cie-
plej na sercu. Są to
dni pełne uśmie-
chów, wzruszeń i
radości, bo przecież
jest to święto na-
szych kochanych
Babć i Dziadków.

Pomysł powsta-
nia święta w Polsce
pojawił się w tygo-
dniku „Kobieta i
Życie” w 1964 roku.
Już rok później
święto to zaczął popularyzować „Express
Poznański”. W roku 1966 również
„Express Wieczorny” ogłosił dzień 21
stycznia „Dniem Babci”. Później powsta-
ła również tradycja obchodzenia Dnia
Dziadka. Święto do Polski zostało prze-
niesione prawdopodobnie z Ameryki w
latach osiemdziesiątych XX wieku i stop-
niowo stawało się coraz popularniejsze.

W wielu krajach na świecie, to świę-
to celebrowane jest w różnych miesią-
cach roku. W Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie czy Wielkiej Brytanii, obcho-
dzone jest jesienią i wówczas w szkołach,
kościołach i domach spokojnej starości
organizowane są uroczystości. Święto
celebruje się także w gronie rodzinnym
przy ogniskach czy grillach. Dzień ten
ma za zadanie uświadomić dzieciom, jak
wiele zawdzięczają swoim dziadkom.
Wnuki są zachęcane do pomocy najstar-
szym członkom rodziny.

W Stanach Zjednoczonych dzień ten
ma swój oficjalny hymn A Song For
Grandma And Grandpa („Piosenka dla
Babci i Dziadka”), a symbolem tego
dnia jest niezapominajka. W ostatnich
latach ustanowiono takie święto m.in. w
Rosji i Francji.

Dziś babcie i dziadkowie to osoby
w kwiecie wieku, najczęściej aktywni
zawodowo. Mimo mniejszej ilości cza-
su, nadal bezwarunkowo kochają swo-
je wnuki i poświęcają im wolne chwile.
Dlatego też z wielką radością przyjmują
zaproszenia od swoich wnucząt, mozol-
nie przygotowywane w szkołach i
przedszkolach na uroczystości związa-
ne z ich świętem. Dzieci, gdy już wręczą

zaproszenia przystępują do przygoto-
wywania barwnych laurek – wycinają
kwiaty z papieru, lepią figurki z plaste-
liny i układają życzenia. Jak co roku w

Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowi-
cach, postanowiono uczcić ten dzień w
niedzielę 25 stycznia, tak by mając wol-
ny dzień dziadkowie i babcie mogły go

spędzić w wyjątkowej atmosferze ze
swoimi wnukami.

Punktualnie o godzinie czternastej
zebrała się cała sala babć i dziadków,
którzy przyszli podziwiać występy
wnuków. Specjalnie dla nich dzieci z
klas 0 – III przygotowały inscenizacje,
wiersze, piosenki, tańce oraz zagrały na
instrumentach. Mamy postarały się o
odpowiednie stroje i rekwizyty, a dzie-
ci włożyły w występ całe serca i ener-
gię. Na zakończenie wszystkie dzieci
odśpiewały tradycyjne „Sto lat” dla
wszystkich zgromadzonych babć i
dziadków, a następnie wręczyły wyko-
nane przez siebie laurki i upominki.
Dziadkowie i babcie odwdzięczyły się
wnukom słodkościami – cukierkami i
czekoladkami. Wszyscy spędzili popo-
łudnie w miłej i serdecznej atmosferze
przy suto zastawionych przez mamy
stołach. Każdy znalazł dla siebie pysz-
ne ciasta domowego wypieku i aroma-
tyczną kawę lub herbatę.

Coroczna uroczystość poświęcona
babciom i dziadkom była znakomitą

okazją do wspól-
nych spotkań trzech
pokoleń, rozmów
oraz wspomnień z
czasów, gdy jeszcze
wiele ze zebranych
babć i dziadków
uczęszczało do tej
szkoły, gdzie teraz
uczą się ich wnuki.
Spotkanie takie bez
wątpienia przyczy-
niło się do wzajem-
nej integracji lokal-

nego środowiska oraz zapadło w pamięć
na wiele dni.

Władysława Jucha

Wnuki ślą życzenia...
czyli Dzień Babci i Dziadka

w Szkole Podstawowej Nr 2
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W październiku w sąsiedniej parafii
Mrowla miała miejsce uroczystość przy-
jęcia relikwii św. Jana Pawła.

Tym uroczystościom przewodniczył
Ks. Abp. Mokrzycki. Wtedy ks. Pro-
boszcz Józef Książek zwrócił się z
prośbą o relikwie do arcybiskupa. Ar-
cybiskup wyraził zgodę i ustalono ter-
min uroczystości na 14 grudnia 2014
roku. Następnie ks. Proboszcz zwrócił
się o zgodę na sprowadzenie relikwii św.
Jana Pawła II do bp. Jana Wątroby. Bi-
skup ordynariusz wydał zgodę. Relikwie
przywiózł sam Abp. Mokrzycki. Są to
relikwie pierwszego stopnia (włosy).
Klęcznik z relikwiami będzie się znaj-
dował po lewej stronie kościoła koło
chrzcielnicy. Tam znajduje się już witraż
przedstawiający postać św. Jana Pawła
II oraz cegła z jego domu rodzinnego w
Wadowicach wmurowana w dniu wizy-
tacji parafii w czerwcu 2014 roku.

Przed uroczystą sumą 14 grudnia
2014 roku młodzież z Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży w Bratkowicach
wraz dziećmi z zerówki z Przedszkola
im. Św. Jana Pawła II w Bratkowicach
pod kierunkiem pani Agnieszki Toton
przygotowała program słowno – mu-
zyczny przybliżający życie i nauczanie
św. Jana Pawła II. Program nosił tytuł:
„Musicie od siebie wymagać, choćby
inni od was nie wymagali”. Młodzież
recytowała wiersze poświęcone papie-

żowi, dzieci z Przedszkola wykonały
trzy utwory muzyczne w tym hymn
przedszkola:

Totus Tuus zawsze tak mówiłeś,
Totus Tuus według tego żyłeś.
To nam przekazałeś,
Żyć nam tak kazałeś.

REF.
Dziś jesteś tam już w niebie,
Dziś modlimy się do Ciebie
I do Boga do Maryi,
Aby człowiek lepiej czynił.

Cały Twój Maryjo chcę być,
Według zasad Bożych żyć.
Tylko Twoja Polska cała,
By Maryja nas wspierała.

Jesteś wzorem dla nas wielu,
Ty nasz święty Przyjacielu.
Mieszkasz teraz w domu Ojca,
By miłością żyć bez końca.

(autor słów i melodii:
Bożena Stachyra)

Wysłuchaliśmy także kilku frag-
mentów homilii św. Jana Pawła II. W
procesji z darami do ołtarza zostały
przyniesione: kartki z fragmentami
homilii papieża Jana Pawła II wygło-
szonymi podczas pielgrzymek do Pol-
ski. W ten sposób rodziny naszej para-
fii przez czytanie homilii papieskich
przygotowywały się do przyjęcia reli-
kwii św. Jana Pawła II. W darach prze-
kazano Abp. Mokrzyckiemu ornat oraz
album przedstawiający historię Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła
II w Bratkowicach. Ponadto składka z
tej Mszy św. została przekazana Abp.
Mokrzyckiemu, który przekazał ze-
braną kwotę na utrzymanie Wyższego
Seminarium Duchownego we Lwowie.

Uroczystą Mszę św. sprawowali: Ks.
Abp Mieczysław Mokrzycki – metro-
polita Archidiecezji Lwowskiej, Ks. dr
Janusz Winiarski – proboszcz z
Trzciany i wicedziekan Dekanatu Rze-
szów – Zachód, Ks. Mieczysław Czu-
dec – emerytowany proboszcz z Dąbro-
wej, obecnie mieszkający w Domu Księ-
ży Emerytów w Rzeszowie, Ks. Józef

Książek – proboszcz w Bratkowicach,
Ks. Jerzy Paradysz – Dziekan deka-
natu Rzeszów – Zachód, Ks. dr Andrzej
Legowicz – kapelan Abp. Mieczysława
Mokrzyckiego.

Abp. Mokrzycki na początku kaza-
nia powiedział, że święty Jan Paweł II
choć był papieżem, nigdy nie przestał
być człowiekiem. Z jego oblicza pro-
mieniowała dobroć, pokój i życzliwość.
To zachwycało i przyciągało ludzi. Jego
świętość miała źródło w głębokiej mo-
dlitwie. O niej mówił arcybiskup. Św.
Jan Paweł II dzień zaczynał leżąc krzy-
żem i odmawiając różaniec. Mówił co-
dziennie pacierz katechizmowy, śpie-
wał godzinki, trwał na adoracji, odma-
wiał litanie. W każdy piątek odprawiał
drogę krzyżową. W klęczniku sekreta-
rze umieszczali prośby o modlitwę
wysłane przez ludzi z całego świata.
Papież modlił się w tych intencjach i
raz w tygodniu sprawował w tych in-
tencjach Mszę świętą. Kto patrzył w
oblicze papieża, miał wrażenie, że wi-
dzi oblicze Boga. Jego życie było jedną
wielką modlitwą. Szczególnie umiło-
wał Matkę Bożą pielgrzymując do wie-
lu sanktuariów maryjnych na całym
świecie. Ogromnym szacunkiem darzył
każdego człowieka. Dla wszystkich
miał czas. W tym wszystkim możemy
Go dziś naśladować.

Mamy wielkie szczęście, że żyliśmy
w czasach w których był papież z Pol-
ski. Dzisiaj mamy wielkiego orędow-
nika w Niebie. Przez relikwie papież
jest nam jeszcze bliższy. Relikwiarz w
kształcie serca znajduje się w klęczni-
ku, dzięki temu możemy w czasie na-
bożeństw podejść sobie do klęcznika,
ucałować relikwie, pomodlić się. Mamy
nieraz tyle trudnych spraw do rozwią-
zania. Prośmy o orędownictwo św. Jana
Pawła II. On nas nie zawiedzie. Szcze-
gólnie zapraszamy parafian do modli-
twy w 16 dzień każdego miesiąca, któ-
ry będzie dniem szczególnej modlitwy
do naszego świętego papieża. Starajmy
się również poznawać Jego nauczanie.
Wielką popularnością w naszej parafii
cieszyła się książka „Myśli św. Jana
Pawła II na każdy dzień”. Wiele osób
ją zakupiło, niech ona będzie dla nas
przewodnikiem, abyśmy wskazówki
papieża stosowali każdego dnia w na-
szym życiu.

Ks. Marcin Graboś

PRZY WKLADCE 1 ŚRODKOWEJ

Relikwie św. Jana Pawła II w Bratkowicach
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Wprowadzenie relikwii
św. Jana Pawła II

14 grudnia 2014 r.

do kościoła
parafialnego
w Bratkowicach



Fot. Andrzej Bednarz

JasełkaJasełka Bratkowice - Dom Strażaka
4 stycznia 2015 r.

Bratkowice - Dom Strażaka
4 stycznia 2015 r.



Męski Chór parafialny z Bratkowic pod dyr. Józefa Pepery
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Koncert kolęd
i pastorałek

Koncert prowadził dyr. GCKSiR
w Świlczy Adam Majka

Dyplomy i upominki wręcza proboszcz parafii Bratkowice ks. Józef Książek oraz
Tadeusz Pachorek - członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Licznie zgromadzeni parafianie i goście

Chór „Cantamus” z Pstrągowej pod dyr. Pawła Łąckiego Chór „Cantus” z Trzciany pod dyr. Łukasza Adamusa

Kapela „Młoda Olsza”

Bratkowice, 25 stycznia 2015 r.



Podsumowanie działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach
Podsumowanie działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach

Fot. Andrzej Bednarz

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej

Fot. Andrzej Bednarz

14 lutego 2015 r.

7 lutego 2015 r.
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Zgodnie ze statutem Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bratkowickiej wybo-
ry do Zarządu stowarzyszenia odbywają
się co 3 lata. W tym roku miały one miej-
sce 14 lutego w sali GCKSiR w Bratko-
wicach. Swoją obecnością zaszczycili:
wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic, pro-
boszcz parafii Bratkowice ks. Józef
Książek, dyrektor GCKSiR w Świlczy
Adam Majka, radny powiatu rzeszow-
skiego Tomasz Wojton, radni gminy
Świlcza: Barbara Buda, Wojciech Sło-
wik, Natalia Skuba Więcław, Dominik
Bąk, sołtys wsi Ryszard Franczyk, pre-
zes Wojewódzkiego Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego płk Józef Mroczka,
Szef Oddziału Szkolenia i Certyfikacji
Centrum Operacji Lądowych w Do-
wództwie Komponentu Lądowego w
Krakowie – płk Wiesław Lewicki, Do-
wódca Południowo-Wschodniego Okrę-
gu Związku Strzeleckiego „Strzelec”
Marek Strączek, Dowódca Związku
Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie
Marek Matuła, opiekun drużyny strze-
leckiej z Bratkowic Artur Szary, wice-
prezes i współwłaściciel firmy Smak-
Eko z Górna Kazimierz Smolak, Dy-
rektor Zespołu Szkół w Bratkowicach
Joanna Różańska, Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 w Bratkowicach Bar-
bara Wasilewska-Naróg, Dyrektor Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej w Brat-
kowicach Janina Gaweł, Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Bratkowi-
cach Krystyna Kubas, Przewodnicząca
KGW Maria Nowożeńska, honorowa
Przewodnicząca KGW Maria Stokłosa,
prezes OSP w Bratkowicach Mieczysław
Leja, prezes klubu sportowego „Bratek”
Bogdan Wójcik oraz licznie zebrani
członkowie stowarzyszenia.

Zebranie rozpoczął prezes Tadeusz
Pięta witając gorąco i serdecznie zapro-
szonych gości. Na wstępie dokonano
wyboru przewodniczącego zebrania i
protokolanta. Przewodniczącym zebra-
nia został Zdzisław Rzepka. Informację
z działalności TMZB za 2014 rok przed-
stawił prezes stowarzyszenia. Kolejnym
punktem zebrania było złożenie spra-
wozdania z działalności finansowej
przez skarbnika i przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Następnie odbyła
się dyskusja nad sprawozdaniami. Jako
pierwszy głos zabrał wójt Gminy Świl-
cza Adam Dziedzic. Dziękując za zapro-
szenie podziękował również wszystkim
obecnym za zaangażowanie się w dzia-

łalność stowarzyszenia. Wspomniał tak-
że o najmłodszych – orlętach i strzel-
cach. Stwierdził, że jest to wspaniała
współpraca pokoleń, która w przyszło-
ści dobrze zaowocuje. Ks. proboszcz
Józef Książek nadmienił, że Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej
pełni ważną rolę w życiu bratkowickiej
społeczności, ponieważ przypomina
rożne wydarzenia patriotyczne, utrwala
historię, kultywuje tradycję i pamięta o
innych poprzez działalność charyta-
tywną. Z kolei Kazimierz Smolak za-
znaczył, że współpraca pomiędzy stowa-
rzyszeniem i firmą Smak-Eko z Górna
trwa już kilka lat, a takim łącznikiem
pomiędzy nimi jest Mieczysław Sawic-
ki. Podziękował za wieniec dożynkowy
przekazany w ub. roku i zaznaczył, że
był to pierwszy wieniec jaki firma otrzy-
mała od początku swojej działalności.

W formie promocji podarował zebra-
nym kilkanaście napisanych przez sie-
bie książek. Następnie głos zabrał An-
drzej Bednarz. Odniósł się głównie do
wznowienia wydawania kwartalnika
„Ziemia Bratkowicka”. Kolejnym
mówcą był Mieczysław Sawicki, który
nadmienił, że działalność stowarzysze-
nia w roku ubiegłym nie była tak efek-
tywna jak w latach poprzednich. Przy-
pomniał równie, że był on inicjatorem
wielu przedsięwzięć. Na koniec zapro-
ponował, by w centrum Bratkowic po-
wstało rondo. W dalszej dyskusji głos
zabrał Stanisław Grędysa. Zaznaczył, że
chyli czoło przed każdą osobą, która
działa społecznie na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Stwierdził, że trudno jest dzia-

łać jak nie ma wystarczającej ilości środ-
ków, a stowarzyszenie wymaga dofinan-
sowania. Na koniec głos zabrali Tomasz
Wojton i Wojciech Słowik zapewniając
o współpracy ze stowarzyszeniem. Po
zakończonej dyskusji w głosowaniu jaw-
nym udzielono zarządowi stowarzysze-
nia absolutorium. Ważnym punktem ze-
brania były wybory nowego zarządu
TMZB. Dotychczasowy zarząd działał
w 13 osobowym składzie. Zapropono-
wano, by zmniejszyć skład zarządu. Zło-
żono 2 wnioski: na zarząd 9 osobowy i
11 osobowy. Przegłosowano 9 osobowy
skład zarządu. Na kolejną kadencję w
wyniku głosowania został wyłoniony
nowy zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej w Bratkowicach.
Skład obecnego zarządu przedstawia się
następująco: Ks. Józef Książek – kape-
lan (mianowany z urzędu), Tadeusz Pię-

ta – prezes, Zdzisław Rzepka – z-ca pre-
zesa, Dariusz Jamuła – skarbnik, Kry-
styna Zając – sekretarz, Dominik Bąk –
członek, Lidia Bułatek – członek, Tade-
usz Bednarz – członek, Piotr Jucha –
członek. Z godnie ze statutem stowarzy-
szenia wybrany został również nowy
skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole-
żeńskiego. Prezes Tadeusz Pięta wybra-
ny na kolejną kadencję zadeklarował
dalszą i ścisłą współpracę z przedstawi-
cielami lokalnych władz (sołtysem wsi,
radnymi), organizacjami społecznymi,
placówkami oświatowymi (szkołami,
przedszkolem) oraz społeczeństwem
Bratkowic. Spotkanie zakończył wspól-
ny obiad.

Dariusz Jamuła

PRZY WKŁADCE 4 ŚRODKOWEJ

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w TMZB
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Bardzo ważną rolę w procesie wy-
chowania dzieci i młodzieży odgrywa
przybliżanie zwyczajów i tradycji. Szkoła
w Bratkowicach te wartości przekazuje
i wprowadza w kulturę społeczeństwa
realizując w ten sposób jedno z głów-
nych swoich zadań, dzięki czemu wspie-
ra rolę rodziców. Przeżycia gromadzo-
ne w najmłodszych latach pozostawiają
ślad, wpływają na stosunek do otaczają-
cego świata, a także kształtują pewnego
rodzaju hierarchię wartości. Przekazy-
wanie tradycji i obyczajów młodym po-
koleniom sprawia, że budzą się w nich
zainteresowania tą tradycją i potrzeba
jej kultywowania.

Okres Świąt Bożego Narodzenia jest
pamiątką i przeżywaniem historycznego
faktu przyjścia na świat Boga – Człowie-
ka. Dlatego też tradycja nakazuje w tym
czasie kolędować i wystawiać Jasełka.

19 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół
w Bratkowicach odbyła się premiera
Jasełek. W tej szczególnej uroczystości
wzięli udział wszyscy członkowie naszej
szkolnej społeczności. W blasku gwiaz-
dek, światełek choinkowych i świątecz-

nej atmosfery uczniowie klasy II i IV
przedstawili sztukę pt. „Jezusa narodzo-
nego wszyscy witajmy”, opracowaną we-
dług pomysłu p. Bogusławy Marek we
współpracy z p. Renatą Dyło-Skibą. W
jasełkach dzieci wspaniale odgrywały
role kreowanych przez siebie postaci.
Mali aktorzy odtworzyli kolejno zawar-
te w Ewangelii wydarzenia, a więc wę-
drówkę Maryi z Józefem w poszukiwa-
niu miejsca na nocleg, ukazanie się anio-
łów pasterzom i oznajmienie radosnej
nowiny o narodzeniu Syna Bożego, przy-
bycie pasterzy do betlejemskiej szopki i
pokłon Trzech Króli.

Oglądający przenieśli się również do
pałacu złego króla Heroda, który chciał
zgładzić nowonarodzonego Króla
Żydowskiego. Spotkali się też ze śmier-
cią wymachującą ostrą kosą i z diabeł-
kiem z ostrymi rogami. Występujący
stworzyli ponadto kolorowy orszak ad-
orujących Jezuska dzieci z różnych stron
świata. Do Jezusa przybyły Eskimoski,
Murzynki, Japonki, Chinki, Indianki
oraz Polki. Nie zabrakło też wyśpiewa-

nych głośno i z wielkim zaangażowa-
niem pięknych kolęd i pastorałek. Dzię-
ki nim można było poczuć magię tych
wspaniałych świąt. Piękne stroje wystę-
pujących uczniów i oryginalna sceno-
grafia przygotowana przez p. Bogusła-
wę Marek, p. R. Dyło-Skibę i p. A. Peł-
czyńską nadały tej uroczystości wyjątko-
wy charakter. To wydarzenie było dla
wszystkich ważnym i szczególnym prze-
życiem.

Na zakończenie Dyrektor Zespołu
Szkół Joanna Różańska podziękowała za
przygotowanie uroczystości i złożyła ser-
deczne życzenia świąteczne i noworocz-
ne wszystkim nauczycielom, uczniom,
rodzicom i pracownikom szkoły.

Uczniowie z klasy II i IV poświęcili
wiele czasu na próby, naukę tekstu, ru-
chu scenicznego i naukę śpiewu.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem
uczyły się swoich ról, by w pełni oddać
radość z narodzin Jezusa i przybliżyć tę
tajemnicę oglądającym.

Renata Dyło-Skiba
nauczyciel ZS w Bratkowicach

Jasełka w Zespole Szkół w Bratkowicach
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Karmnik heski dla ptaków śpiewających na placu szkol-
nym.

„Jedynka” z Bratkowic ponownie została laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu „Ożywić pola”

Ósma edycja Ogólnopolskiego Programu Aktywnej Edukacji Ekologicznej „Ożywić pola. Rok
trznadla”, właśnie dobiegła końca. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach ponownie została
laureatem tego konkursu.

W dniu 23 stycznia 2015 r. w Szkole
Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej
odbył się regionalny finał akcji „Oży-
wić pola” dla Polski południowo-
wschodniej. Konkurencja była duża, bo
z roku na rok przybywa
szkół biorących udział w
programie. Do tegorocz-
nej, ósmej już edycji tej
akcji, która upłynęła pod
hasłem „Rok trznadla”
zgłosiło się 131 szkół z
całego kraju. Akcja „Oży-
wić pola” jest organizowa-
na od 2005 r. przez redak-
cję miesięcznika „Łowiec
Polski” wraz z Polskim
Związkiem Łowieckim.
Do 2014 r. wzięło w niej
udział ponad 650 szkół z
całej Polski i ponad 30 ty-
sięcy uczniów. Ten fakt
niezwykle cieszy zarówno
organizatorów konkursu
jak i uczestników, bowiem
oznacza to, że powiększa
się z roku na rok grono
młodych ekologów, zaangażowanych w
ochronę przyrody.

W naszej szkole żyjemy tym przed-
sięwzięciem już 10 lat, bowiem uczest-
niczymy w nim od pierwszej edycji.
Chociaż w tym roku nie „zmieściliśmy
się” w ścisłej czołówce, jak to było w la-
tach ubiegłych, uzyskaliśmy tytuł laure-
ata. Aby znaleźć się tak wysoko w klasy-
fikacji konkursu uczniowie SP nr 1 z
Bratkowic wraz z nauczycielami-koor-
dynatorami programu Elżbietą Bąk i
Agnieszką Lewieniec oraz z myśliwymi
Koła Łowieckiego „Jedność” z Rzeszo-
wa, zwłaszcza myśliwym – koordynato-
rem Ryszardem Hałgasem oraz leśni-
czym Bernardem Dworakiem, zreali-
zowali mnóstwo prac w terenie i w szko-
le, które składały się na ocenę końcową.

Najważniejsze akcje i przedsięwzię-
cia jakie wykonaliśmy w „Roku trzna-
dla”, to sadzenie lasu w Bratkowicach z
okazji Święta Drzewa, Dnia Ziemi oraz
Dnia Ochrony Środowiska, ustawienie

karmnika heskiego oraz tradycyjnych
karmników na placu wokół szkoły, ob-
serwacja trznadli i innych ptaków śpie-
wających na terenie remizy śródpolnej,
przy karmnikach na placu szkolnym oraz

w domowych ogro-
dach uczniów. Klu-
czowym zadaniem
konkursu „Ożywić
pola” była pielęgnacja
remizy śródpolnej dla
ptactwa i drobnej
zwierzyny leśnej, czy-
li pielenie krzewów i
drzewek, usuwanie sa-
mosiejek, zakrzaczeń,
odrośli, tak aby zacho-
wać tylko rośliny do-
celowe, pożądane dla
zwierząt. Przez cały
czas trwania „Roku trznadla” ucznio-
wie SP nr 1w Bratkowicach gorliwie wy-
konywali to zadanie. Zimą na terenie re-
mizy śródpolnej ustawiliśmy, oprócz
karmników, posypy dla ptaków. Cyklicz-
nie dokarmialiśmy też zwierzęta. Zało-
żyliśmy nową remizę śródpolną w Brat-
kowicach na Dąbrach. Pozyskaliśmy na
ten cel 1 hektar pola, odchwaszczali-

śmy, przygotowaliśmy glebę i obsadzi-
liśmy 8 arów gatunkami biocenotyczny-
mi. Powiesiliśmy kilkanaście budek lę-
gowych wokół Osady Koła Łowieckie-
go „Jedność” na Bugaju. W szkole zor-

ganizowaliśmy konkur-
sy o trznadlu i innych
ptakach śpiewających:
plastyczny, recytator-
ski, wokalny, Sportowy
Turniej „Ziarnodzio-
bych”, indywidualny
quiz wiedzy o trznadlu.

Za swoją troskę i
pracę na rzecz ochro-
ny środowiska i rodzi-
mej fauny i flory
uczniowie otrzymali
jako nagrodę rzeczową
profesjonalną lornetkę
obserwacyjną MINOX,
roczną prenumeratę
czasopisma „Łowiec
Polski” oraz literaturę
przyrodniczą. Gorąco
dziękujemy za współ-

pracę i zaangażowanie w „Rok trzna-
dla” wszystkim myśliwym z Koła
Łowieckiego „Jedność”, Nadleśnictwu
Głogów Małopolski, leśniczemu Le-
śnictwa Bratkowice Bernardowi Dwo-
rakowi, a przede wszystkim Dyrekcji,
uczniom i rodzicom naszej szkoły.

Agnieszka Lewieniec

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Ożywić pola. Rok trznadla” – Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach.
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Każde dziecko przychodzące na świat jest wyjątkowe i każ-
de z nich ma ze sobą bagaż różnych możliwości, w tym zdol-
ności. Badacze uważają, że każdy człowiek powinien rozwijać
swoje zdolności, które możemy podzielić na trzy rodzaje: kie-
runkowe, ogólne i twórcze. Zdolności kierunkowe to zdolno-
ści związane ze sferą aktywności czyli plastyczne, muzyczne i
taneczne. Są to zdolności, które możemy obserwować szcze-
gólnie u małych dzieci. Zdolności ogólne to zdolności, które
pozwalają dziecku uczyć się w zakresie wiedzy teoretycznej.
Dzieci wykazują lepszą pamięć, zaczęły wcześniej chodzić,
mówić, a nawet czytać. Zdolności twórcze przejawiają się z
kolei w umiejętności tworzenia rzeczy nowych.

Oprócz zdolności kierunkowych można zaobserwować u
dzieci zdolności przywódcze. Mają one ogromny autorytet i
posłuch wśród rówieśników. Niekiedy stają się wzorem dla
innych dzieci, ale bywa i tak, że dziecko zdolne może być
odizolowane od grupy. Zagadnienie zdolności jest związane z
różnicami indywidualnymi między ludźmi w zakresie ich osią-
gnięć. Słownik pedagogiczny podaje, że zdolności, to „te wła-
ściwości psychiki człowieka, które warunkują możliwości sku-
tecznej działalności w określonych dziedzinach, przy wyko-
nywaniu pewnych działań”. Zatem zdolności stanowią układ
warunków wewnętrznych jednostki, właściwość różniącą jed-
nego człowieka od drugiego w poziomie osiągnięć, łatwości i
szybkości odbierania i przetwarzania informacji o otaczają-
cym świecie.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
POSZCZEGÓLNYCH ZDOLNOŚCI U DZIECI

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Zdolność artystyczna – dziecko lubi:
• rysować, malować, lepić z gliny lub plasteliny,
• chętnie eksperymentuje, przejawia oryginalność w dobo-

rze tematów, technik, kompozycji i materiałów. Poprzez
sztukę wyraża swoje uczucia,

• zauważa szczegóły i barwy, których inne dzieci nie do-
strzegają,

• ma wyostrzoną percepcję przedmiotów codziennego użyt-
ku,

• ma dobre wyczucie perspektywy i szczegółu gdy rysuje,
• rysuje oryginalne rysunki, które nie przypominają prób

innych dzieci,
• lubi oglądać obrazy i komentować je.

Zdolność twórcza:
• dziecko posiada inwencję twórczą,
• potrafi wymyślać opowiadania, gry, wiersze, piosenki itp.,
• zadaje dużo pytań stawianych przez dorosłych,
• jest wytrwałe w podejmowanym zadaniu,
• często ubiera się lub zachowuje w sobie tylko właściwy

sposób,
• jest bystrym obserwatorem, przytomnym i szybko podchwy-

tującym nowe rzeczy,
• potrafi wykonywać zadania umysłowe z przyjemnością,
• potrafi uczyć się szybko i dobrze,

ZDOLNE PRZEDSZKOLAKI (cz. I)
• używa poprawnie wielu słów,
• zadaje bardzo dużo pytań, ma oryginalne pomysły,
• skupia swoją uwagę na tym, co mu się pokazuje nowego,
• ma dobra pamięć, jasno wyraża koncepcje w mowie,
• nie zraża się łatwo, gdy rzeczy nie idą po jego myśli,
• wcześnie zaczyna czytać.

Zdolności aktorskie:
• dziecko od najmłodszych lat wykazuje zdolność odgrywa-

nia różnych ról, naśladowania,
• potrafi z ekspresją operować głosem oraz porozumiewać

się za pomocą gestów, ruchu i wyrazu twarzy,
• chętnie uczestniczy w klasowych teatrzykach. Interesuje

się teatrem, filmem.

Zdolność muzyczna:
• dziecko ma słuch muzyczny, wyczucie rytmu i natężenia

dźwięku,
• potrafi skojarzyć zjawiska z muzyką,
• wyraża chęć do nauki gry na jakimś instrumencie,
• charakteryzuje go zdolność długotrwałej koncentracji,
• dobrze śpiewa (chociaż nie zawsze), wymyśla oryginalne

melodie,

• chętnie słucha różnych gatunków muzyki,
• ma dobre poczucie rytmu i lubi poruszać się w takt melo-

dii,
• posługuje się ekspresywnymi ruchami ciała dla okazania

nastroju, emocji,
• ma dobrą koordynacje ruchów,
• lubi wystukiwać rytm, gdy gra muzyka.

Zdolności matematyczne:
• dziecko od najmłodszych lat szybko operuje cyframi i licz-

bami,
• wszystko oblicza skrótami, jest perfekcjonistą,
• nie jest zbyt rozmowne,
• jasno i zwięźle odpowiada na pytania,
• nie ufa intuicji, chce dowodów,
• wykazuje wytrwałość i upór w rozwiązywaniu zadań,
• zdarza się, że lubi muzykować lub grać w szachy.

Lucyna Trzeciak

Rozwijanie zdolności muzycznych.
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W tym numerze
Ziemi Bratkowickiej
startujemy z nową ru-
bryką pt. „Kronika
towarzyska”. Będzie-
my w niej prezento-
wać Państwu ważne
wydarzenia z życia
mieszkańców Bratko-
wic. Na początek
przedstawiamy naj-
młodszych mieszkań-
ców, którzy urodzili
się w 2015 roku. Ser-
decznie zachęcamy do
przesyłania zdjęć swo-
ich nowo narodzo-
nych pociech, zdjęć z
uroczystości ślub-
nych, czy rocznic mał-
żeńskich na adres e-
mail ziemia.bratko-
wicka@gmail.com.

Dziecko jest cu-
dem, jedynym, wy-
jątkowym i nie za-
stąpionym.

Szczęśliwym Ro-
dzicom życzymy, aby
miłość zawsze wska-
zywała Wam drogę
podczas wychowywa-
nia mądrego i prawe-
go człowieka.

W dniach 21 i 28 stycznia br. w Przedszkolu Publicznym
im Jana Pawła II w Bratkowicach odbyły się wspaniałe uro-
czystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki ze
wszystkich grup wiekowych wspólnie ze swoimi paniami przy-

Kronika Towarzyska!

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
gotowały programy artystyczne. W większości były to wier-
sze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tym-
że świętem. Oprócz montażu słowno-muzycznego szanowni

Lilianna Zagrodnik
ur. 21.01.2015 r.

Aleksandra Ziaja
ur. 28.02.2015 r.

Julia Przywara
ur. 6.02.2015 r.

Filip Lis
ur. 21.01.2015 r.
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Ferie zimowe to dla wielu uczniów
długo oczekiwany czas wypoczynku.
Czas, który dzieci powinny spędzić
przede wszystkim radośnie, aktywnie i
bezpiecznie. W trakcie tegorocznych
ferii zimowych nasza szkoła codzien-
nie przez dwa tygodnie zapewniała
opiekę uczniom w godz. od 6.30 do
16.00.

Uczniowie mieli możliwość sko-
rzystania z różnych organizowanych
form aktywności, które pozwoliły im
ciekawie, aktywnie, zdrowo i bezpiecz-
nie wypocząć po pilnej nauce w I seme-
strze bieżącego roku szkolnego. W
szkole uczniowie m.in. brali udział w

goście obejrzeli także pokazy taneczne, które zapewniły przy-
byłych o tym, że ich wnuczęta posiadają zdolności muzyczne,
taneczne oraz aktorskie. Mali artyści z przejęciem odtwarzali
swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czu-
łe słowa kierowane pod ich adresem. Dzieci obdarowały swo-
ich dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami i pre-
zencikami. Frekwencja jak co roku dopisała. Dzieci poczuły
się prawdziwymi gospodarzami placówki przedszkolnej. Spo-

tkania upłynęły w milej i serdecznej atmosferze. Przedszko-
laki poprzez wiersze, piosenki i tańce mogły wyrazić kocha-
nym babciom i dziadkom swoje uczucia wdzięczności za trud
włożony w ich wychowanie. Po występach goście oraz dzieci
zostali zaproszeni na przygotowany przez rodziców słodki
poczęstunek, oraz obejrzenie występu kapeli ludowej z Trzcia-
ny. Gorące słowa wdzięczności jubilatom najlepiej wyrażą
słowa piosenki:

Jak to dawniej było każdy z was pamięta
Bo cząstka historii w rodzinie zamknięta.
Babcia ciasto piecze, wesoło zagada
O rodzinnych dziejach wnukom opowiada.
A kochany dziadek w bujanym fotelu
Pokazuje zdjęcia mych kuzynów wielu.
Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba
Babcia, mama, wnuczka inaczej się nie da.
Dziś wam dziękujemy nasi przyjaciele
Tobie babciu, dziadku pomyślności wiele.

Agnieszka Toton

Ferie zimowe w Niepublicznej Szkole Podstawowej

Gry sportowo-zręcznościowe na sali gimnastycznej. Zajęcia plastyczne w świetlicy.

zajęciach sportowych, muzycznych, do-
skonalili swoje umiejętności plastycz-
ne, zmierzyli się w wielu grach i zaba-
wach ruchowych, sprawnościowych,
sprawdzili swoje zdolności i umiejęt-
ności podczas zabaw konstrukcyjnych,
gier planszowych i stolikowych. Pod-
czas ferii uczniowie wzięli również
udział w zorganizowanych przez szko-
łę dwóch wycieczkach autokarowych.
Dnia 3 lutego wybrali się do kina w
Galerii Rzeszów na film w 3D „Pin-
gwiny z Madagaskaru”. Tydzień póź-
niej, 10 lutego, udali się do kręgielni
„Kula” w Rzeszowie. Najmłodsi
uczniowie odwiedzili również plac za-

baw „Kinderplaneta”, gdzie także cze-
kało na nich mnóstwo atrakcji. Oba wy-
jazdy sprawiły uczniom wiele radości.
Wszyscy z entuzjazmem doskonalili
swoje umiejętności gry w kręgle, a atrak-
cyjne zabawy w „Kinderplanecie”,
zwłaszcza cymbergaj, bujaki, trampo-
liny oraz konstrukcja z przeszkodami
spodobały się uczniom tak bardzo, że z
nutką żalu wracali do autokaru. Z całą
pewnością zimowa przerwa w nauce
upłynęła naszym uczniom bardzo szyb-
ko. Jej wspomnienia jednak na pewno
zostaną z nimi na dłużej.

Dorota Fabińska
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Dzień Babci i Dziadka
w Niepublicznej Szkole Podstawowej

1 lutego w niedzielę w Niepublicznej Szkole Podstawo-
wej w Bratkowicach odbyła się uroczystość związana z ob-
chodami Dnia Babci i Dziadka. Do szkoły licznie przybyli
zaproszeni goście czyli Babcie i Dziadkowie uczniów tej
szkoły, a także rodzice.

Program artystyczny przygotowały wszystkie klasy. Za-
inaugurowała go klasa druga i trzecia polonezem do kom-
pozycji Wojciecha Kilara. Następnie zaprezentowali się
pierwszoklasiści recytując wiersze i śpiewając piosenki uko-
chanym Babciom i Dziadkom. Na spotkanie przybyły rów-
nież postacie z bajek: Wróżka i Czarodziej, Kopciuszek oraz
Książę, Podróżnik, Kot w butach, Czerwony Kapturek, Wilk
i Gajowy, Księżniczka na ziarnku grochu z Królewiczem,
Królewna Różyczka z Rycerzami, Smok Wawelski, Królo-
wa Śniegu, Calineczka i Elf, a także Krasnoludki z Kró-
lewną Śnieżką. W spektaklu słowno-muzycznym przypo-
mnieli znane sceny swoich ulubionych bohaterów ucznio-
wie klasy II i III. Postacie te składały życzenia, śpiewały
piosenki dedykując je Babciom i Dziadkom oraz zatańczy-
ły twista. Młodzi aktorzy z drugiej i trzeciej klasy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami. Na zakończenie części
pierwszej przygotowanej przez młodsze dzieci, zaprezento-
wano utwór „Sto lat” na mało jeszcze znanych bum-rur-
kach. Publiczność była zachwycona i pełna podziwu dla
młodych artystów.

W drugiej części zaprezentowały się klasy starsze. Dziew-
częta z klasy VI przedstawiły montaż literacko-muzyczny
na temat Świąt Bożego Narodzenia. Zebrani goście śpiewa-
li wraz z uczniami kolędy. Klasa czwarta i piąta zaprezento-
wały jasełka, w których oprócz treści tradycyjnych były epi-
zody humorystyczne. W jasełkach występowały aniołki, dia-
bełki, gwiazdor, król Herod, śmierć, pastuszek, turoń,
śmierć i Trzej Królowie.

Występy klas starszych też się podobały, o czym świad-
czyły gromkie brawa na koniec przedstawień.

Na zakończenie spotkania szanowni goście zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców.

Maria Gawron

Walentynki
Uczestnicząc w zebraniu sprawoz-

dawczo-wyborczym Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Bratkowickiej w dniu
14.02.2015 r., które miało miejsce w
pięknej lustrzanej sali w Domu Ludo-
wym w Bratkowicach, przypomniałem
sobie o tzw. „Walentynkach”. Właśnie
ta sala przypomniała mi moje mło-
dzieńcze lata, kiedy to przed 60-laty za-
czynałem swoją kawalerkę i uczyłem się
tańca. Miałem problemy z nauką tań-
ca, nie miałem siostry do nauki, a w
domu z miotłą nie tańczyłem mimo, że

tak mi doradzano. Oczywiście w moich
młodzieńczych latach nie było „Walen-
tynek”. Natomiast dla nas młodych do
okazywania miłości był maj,
kiedy to zakwitły bzy.
Okazją do spotkań mło-
dzieży były śpiewy pieśni
Maryjnych pod kapliczka-
mi. Po zakończeniu śpie-
wu, młodzież spacerowała
po drodze wiejskiej z gałąz-
kami bzu, a chłopcy w kiesze-
niach mieli chrabąszcze i wypusz-
czali je nad głowami dziewcząt w celu
wywołania śmiechu. Podczas śpiewu
była zachowana powaga przez mło-

dzież. Starano się śpiewać bardzo gło-
śno. Jeżeli na Dąbrach było słychać
śpiew z Klepaka to wzmacniano śpiew,

żeby młodzież z Dąbrów była
słyszana w Klepaku. Mu-
szę się przyznać, że w
młodzieńczym wieku by-
łem nieśmiały. Kiedy sze-
dłem prosić pannę do tań-
ca, to serce mi biło moc-

no i słyszałem jego bicie po-
dobnie jak uderzenie w bęben

przez grajka. Wprawdzie w tam-
tych czasach panny proszono do tań-

ca, ale one nie mówiły nam „spadaj”
tylko „nie tańczę. Niejednokrotnie z

Postacie z bajki Czerwony Kapturek.

Zaproszeni goście.

Jasełka w wykonaniu klasy IV.
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– Proszę opowiedzieć nam troszkę o swo-
jej działalności ubezpieczeniowej...

– Jestem mieszkanką Bratkowic.
Swoją pracę na rynku ubezpieczeń roz-
poczęłam w 2007 r. i w tej branży pro-
wadzę swoją działalność gospodarczą.
Przez 7 lat pracowałam na stoisku fir-
mowym Ergo Hestii w CH Real. Odby-
łam w tej firmie wiele szkoleń, które
przygotowały mnie do sprzedaży w tej
branży.

– Co spowodowało, że zmieniła Pani miej-
sce pracy?

– Rynek ubezpieczeń to silna kon-
kurencja i różnorodność ofert, postano-
wiłam to wykorzystać. Miejsce pracy
zamieniłam na biuro w Rzeszowie, w
którym wspólnie z innymi osobami z
branży prowadzę dyżury. We wrześniu
postanowiłam również stworzyć takie
miejsce w Bratkowicach w Domu Stra-
żaka. Daje to możliwość każdej osobie,
tu na miejscu, zawarcia kontynuacji
ubezpieczenia w obecnej firmie lub prze-
niesienie do innej konkurencyjnej. Na
miejscu również przyjmuję wypowiedze-
nia umów, zgłoszenia sprzedaży samo-
chodu lub jego złomowania. Mam na-
dzieję, że to okaże się korzystne dla wie-
lu osób.

– W jakich firmach można u Pani zawrzeć
ubezpieczenie?

– Współpracuję z różnymi Towarzy-
stwami Ubezpieczeń, co daje mi obec-
nie większe możliwości. Mam w swojej
ofercie ok. 20 Towarzystw Ubezpiecze-
niowych, również te, w których kiedyś
można było zawrzeć ubezpieczenie tyl-
ko przez Internet.

– Jakie ubezpieczenia ma Pani w swojej
ofercie?

– W ofercie są ubezpieczenia różne-
go rodzaju – komunikacyjne, majątko-
we, rolne, podróżne, życiowe, grupowe.

– Co wpływa na to, że klient wybiera wła-
śnie tą firmę?

– Przy zakupie samego ubezpiecze-
nia OC, to cena decyduje o tym, którą
firmę wybierzemy. Jeśli dokonujemy
zakupu większej ilości ryzyk np. Auto
Casco, NNW, Assistance do samocho-
du, ubezpieczamy swój dom, mieszka-
nie, mienie, w większości zwracamy
uwagę również na zakres polisy. Jest to
słuszna decyzja, gdyż z tym powiązana
jest potem likwidacja szkody.

– Czy ta praca daje Pani satysfakcję?
– Lubię prace z ludźmi. Staram się

dobierać ofertę do potrzeb każdego
klienta, tak, aby zakres i składka odpo-
wiadały każdemu. Jak ktoś jest zadowo-
lony z wykupionej polisy to ja też. Szko-
lenia, które odbywam, dają mi możli-
wość poszerzania ciągle swojej wiedzy z
zakresu ubezpieczeń. Przepisy ciągle się
zmieniają, więc trzeba być zawsze na
bieżąco.

Zapraszam do biura w Bratkowicach
w poniedziałki i środy od 10-17 i sobo-
ty od 9-13.W każdej chwili można rów-
nież zasięgnąć informacji telefonicznej.

Wszystkim życzę szerokiej dro-
gi, jak najmniej szkód, a przede
wszystkim Zdrowych i Spokojnych
Świąt Wielkanocnych i Wesołego
ALLELUJA!

Z Małgorzatą Homą
rozmawiała Joanna Olszowy

taką odmową spotkałem się nawet do
trzech razy. Nadmienię, że w zasadzie
panny i chłopcy przychodzili na zaba-
wę taneczną oddzielnie. Na sali była
podwyższona scena, na której miała
swoje miejsce orkiestra. Przed sceną
ustawiało się kilka panienek, czekając
na zaproszenie ich do tańca przez ka-
walerów. W pierwszym rzędzie stały
panny „urodziwe” umiejące dobrze
tańczyć. Natomiast bliżej sceny stały
panny, które uczyły się tańca. Na sce-
nie obok orkiestry zawsze siedziało kil-
kanaście pań. Były to mężatki, których
córki tańczyły na zabawie. Mnie osobi-
ście bardzo paraliżowały szepty tych
Pań miedzy sobą. Uważałem, że nas
młodych chłopaków obmawiają, że nie
umiemy tańczyć. Starałem się nie pro-
sić do tańca panny, której mama sie-
działa na scenie. Pewnego razu tańczy-
łem z dziewczyną i po krótkim tańcu w
przerwie mówi do mnie – muszę iść bo
mnie mama woła. Niestety nie wróciła
już szybko na salę. Dużo zawdzięczam
w przyuczeniu do tańca, Pani Broni
Cioch (po mężu Pięta) która zawsze
wyrażała zgodę, kiedy prosiłem ją do
tańca. Jednak kiedy zauważyłem, że ma
nowe buty na zabawie, wówczas do tań-
ca Jej nie prosiłem. Szkoda mi było tych
nowych butów. Często jak udało mi się
namówić do tańca ładną dziewczynę,
to starsi ode mnie kawalerowie odbie-
rali mi ją, klaszcząc rękami przede mną.

Po spisaniu tych moich wspomnień,
które miały miejsce przed 60-laty
chciałem poważnie potraktować tzw.
„Walentynki”.

Oczywiście „Walentynki” kupili-
śmy od USA po zmianach w 1989r.
Zostały wymyślone nie po to żeby pie-
lęgnować miłość, ale żeby się kręcił
biznes.

Mimo wszystko z okazji „Walenty-
nek” życzę Wszystkim małżonkom
zdrowia, zgodnego pożycia małżeńskie-
go. Pielęgnujcie Państwo wasze zalety,
nie zwracajcie uwagi na wady. Nie fun-
dujcie sobie nawzajem cichych dni,
cieszcie się życiem bo jest krótkie.

Postępujcie zgodnie z Bożym pra-
wem. Niech wszyscy o Was mówią do-
brze, np. „Patrzcie jak Oni się kochają”.
Nasze żony, które są naszą ostoją i
ozdobą naszych domów, proszę o wy-
rozumiałość i cierpliwość. Nasze rady
niech Was rozśmieszają, a nie dener-
wują. Nagradzajcie nas pochwałami np.:
mężu ładnie wyglądasz jak się ogoliłeś.

Mieczysław Sawicki

Małe  „ co  n ie co”
o  ubezp ie c zen ia ch . . .
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Po uwłaszczeniu chłopów (zniesie-
niu pańszczyzny – renty odrobkowej) w
XIX wieku, ludność wiejska nie praco-
wała już na „pańskim”, lecz na własnym
polu, trudniąc się rolnictwem, hodowlą
drobnego inwentarza, czy rzemiosłem
(kowalstwo, szewstwo, krawiectwo, mły-
narstwo, tkactwo itp). Z nadejściem je-
sieni dokonywano podorywek na po-
lach, siano zboża (oziminy), w stodo-
łach młócono snopy zbóż, międlono
włókna lnu, konopi, kiszono (kwaszo-
no) kapustę, tłoczono olej z ziaren lnu,
konopi, rzepaku, następowały drugie
sianokosy. Po skoszeniu lnu czy konopi
nasze Babcie, Mamy moczyły ich łody-
gi w wodzie i po pewnym czasie już wy-
schnięte międliły w międlarze, by otrzy-
mać czyste, piękne włókno. Nałożone
na motek kądzieli włókno, prządki z
poślinionymi palcami(kciuk i wskazu-
jący) – ściśniętymi na „odległość” od
siebie około 1-go milimetra, na kręcą-
cym się wrzecionie wokół własnej osi,
nawijały mocną nić na motowidła. Za-
noszone nici na motowidłach do tkaczy,
były przetwarzane w płótna lniane, czy
konopne, które moczone w sadzawkach
albo w rzeczkach śródłąkowych, wysu-
szone do słońca były wypławiane (wy-
bielane).

Na kobietach wiejskich spoczywały
coroczne obowiązki – skubania pierza i
szatkowania kapusty.

Skubanie pierza – kobiety (sąsiad-
ki) schodziły się do któregoś domu,
gdzie hodowano gęsi i dokonywały sku-
bania pierza z gęsi, które przy tej czyn-
ności podnosiły przeraźliwy wrzask (z
bólu). Z pierza włożonego do wsyp szy-
kowano grubaśne pierzyny i poduszki
(poduchy), które często były reklamą na
pokaz, niż w użyciu.

Szatkowanie kapusty – praca przy
szatkowaniu główek kapusty była cięż-
ka i mozolna; należało zachowywać
szczególną ostrożność, by nie skaleczyć
sobie palców, czy dłoni. Poszatkowaną
kapustę wsypywano do drewnianych be-
czek warstwami – solono ją, dodając jabł-
ka, marchew, czosnek itp. Na beczki kła-
dziono solidne wieka, by na nich umie-
ścić ciężkie kamienie. Tak ukiszona ka-
pusta było bardzo smaczna, a jej cudow-
ny zapach rozchodził się po izbie. Dziś
takiej kapusty nie uświadczy, w sklepach

jest kapusta „kwaszona” (woda, ocet i
kapusta wygniatana butami gumowymi
przez pracowników kwaszarni).

Chłopi wiejscy po podorywkach pól
i siewie zbóż, przystępowali do młóce-
nia zboża w snopkach, które kładziono
kłosami do środka klepiska i bijakiem
uderzano w kłosie (tzw. przecieranie).
Po tej czynności rozwiązywano powró-
sła ze snopków, rozpościerano je na kle-
pisku i młócono cepami. Cepy składały
się z dwóch części: bijaka – który ude-
rzając w snopki słomy powodował wy-
padanie ziaren zboża i dzierżaka – dłuż-
szego i cieńszego od bijaka, który trzy-
many w rękach młócącego nadawał moc
i siłę dla bijaka. Obydwie części były
połączone grubą skórą tzw. „gackiem”.
Po zakończeniu młócki ziarna zboża
zmiatano na „pryzmę” i siedleczką ru-
chem ręki „z prawa ku lewa” rozrzuca-
no ziarno po klepisku (uprzednio
oczyszczonego ze słomy). Przy młoca-
rzu opadały plewy, a dalej na klepisku
spadało ziarno; przy tej czynności pa-
nował niesamowity kurz. Z kolei ziarna
przesiewano przez rzeszoto i tak oczysz-
czone wsypywano do skrzyń zlokalizo-
wanych w komorze. Plewy natomiast
zgarniano do worków i dodawano do
paszy zwierząt domowych. U niektórych
zamożniejszych gospodarzy były mło-
carnie, wprowadzone w ruch przy po-
mocy korb przez dwojga osób usytuowa-
nych po obu stronach młocarni. Inni go-
spodarze posiadali młynki do czyszcze-
nia ziarna.

Po młocce słomę wiązano powrósła-
mi w snopy; służyła na paszę dla bydła
(sieczka), na ściółkę do obór, na pokry-
cie strzech, a także do owijania drzew
owocowych na zimę przed zającami.

Do jednych z ciężkich prac chłopów
we wsi należały sianokosy – w czerwcu
i we wrześniu (potraw). W bardzo wcze-
snych godzinach rannych, mężczyźni
wychodzili na łąki do koszenia trawy. Z
kosami i kubkami z wodą przystępowa-
li do koszenia trawy. Z oddali było sły-
chać miły, charakterystyczny dźwięk
ostrzonej kosy, by ta „cięła trawę z rosą”.

BOŻE! Czemu odeszły te czasy z
moich dziecinnych lat? Zasłuchany w
brzęczący „głos” kos, skrzypiące koła u
wozów, rechot żab, klekot bocianów i
śpiewających Żniwiarek i Żniwiarzy,

wzrastałem do młodzieńczych lat. Smut-
no mi Boże!!! Łzy z oczy ciekną. Ale
dość wzruszeń.

Mozolną pracą było mielenie w żar-
nach zboża – żyta na mąkę. Żarna skła-
dały się z dwóch dopasowanych okrą-
głych kamieni: spodniego, nieruchome-
go zwanego leżakiem i ruchomego zwa-
nego biegunem, poruszanym drewnianą
osią, umocowaną szpicem z metalu w
otworze bieguna. Jako kilkunastoletni
chłopiec wraz ze swoim Tatą u mojej
babci Jadwigi, mełłem ziarna żyta na
mąkę, z której moja Mama wypiekała
pyszny, razowy chleb wraz z wcześniej
przygotowanymi podpłomykami. Po
upieczeniu chleba wyjmowano go z na-
grzanego pieca do ostygnięcia; z dolnej,
tzw. spodniej skórki chleba zdrapywa-
no nadmiar mąki, po czym Mama brała
bochen chleba i czyniła na nim znak
Krzyża św., kroiła na kromki i Siostrze,
i mnie podawała do spożycia. Według
nas – wówczas Dzieci, był to najsmacz-
niejszy chleb na świecie.

Mój Boże! Gdzie te czasy? Gdzie
można spożyć taki pyszny chleb? Gdzie
moja i nasza młodość? Niestety! Wszyst-
ko, o czym wyżej napisałem odeszło bez-
powrotnie do czeluści dziejów, a pozo-
stały wzruszające wspomnienia czasów
wieku dziecięcego i młodzieńczego.

Dzisiaj chleb można znaleźć na go-
ścińcu, ulicy, koszu na śmieci. Pytam:
Gdzie się podziała świętość chleba?
Szacunek dla niego? Podziękowanie dla
Tych, którzy przygotowują chleb do spo-
życia? Pytam: Gdzie? „Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj – Panie”
(Ojcze nasz...).

Przed dniami wolnymi od pracy
(niedziele i święta) w godzinach popo-
łudniowych, dokonywano cięcia słomy
na sieczkę. Rozwiązywano powrósła ze
snopków słomy, którą wkładano „por-
cjami” do podłużnej skrzynki i popycha-
jąc ręką słomę w tryby sieczkarni, krę-
cąc jednocześnie korbą drugą ręką, cię-
to słomę na króciutkie kawałeczki
(sieczkę), która służyła bydłu na paszę.
Miałem tą przyjemność cięcia słomy na
sieczkę wiele, wiele razy.

Inną przyjemnością? (obowiązkiem)
z mojej strony była „produkcja” masła.
Moja Mama z garnków zbierała śmieta-
nę, wlewała do maselnicy i przez ubija-

Dawno temu w Bratkowicach...
(wspomnienia)



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 32/201538

nie zmaślanej śmietany otrzymywano
masło 85% tłuszczu. Wytworzona przy
tym maślanka była ceniona jako bardzo
zdrowy i smaczny napój.

Z nastaniem września odbywały się
wykopki ziemniaków. Po usunięciu z
rządków suchych badyli i trawy, roz-
kopywano motykami grządki ziemi, z
których po rozgarnięciu ziemi na boki,
ukazywały się dorodne ziemniaki, se-

Akcje polegające na zbieraniu pla-
stikowych nakrętek od butelek, z któ-
rych zysk przeznaczany jest na potrzeby
ludzi chorych bądź niepełnosprawnych,

gregowane na duże średnie i małe
(drobne).

Wyschnięte badyle wraz z trawą
palono na ognisku, w którym pieczono
ziemniaki. Smugi dymu z płonących
badyli i trawy rozciągały się na dzie-
siątki metrów, dając oczom niepowta-
rzalny urok nadchodzącej jesieni.

Mili Czytelnicy! Stwórca obdarzył
mnie dobrą pamięcią, a powyżej opisa-

Dla innych, to możliwość zdobycia środ-
ków finansowych, których tak bardzo
potrzeba w codziennym życiu.

Od września 2014 do końca maja
2015 trwa w Zespole Szkół w Bratkowi-
cach akcja zbierania plastikowych na-
krętek dla Kasi Rębisz. Raz w tygodniu
zostają zabierane ze szkoły i przekazy-
wane na miejsce. W styczniu uczniowie
otrzymali DYPLOM WDZIĘCZNO-
ŚCI od Dyrektora Szkoły w Woli Rusi-
nowskiej, do której uczęszcza Kasia. Po-
dziękowanie zachęca społeczność
szkolną do dalszej współpracy. Oczywi-
ście nadal będzie trwała zbiórka nakrę-
tek, bo uczniowie i dorośli z Bratkowic
chcą pomagać innym.

Zbieramy nakrętki plastikowe każ-
dego rodzaju:
– po napojach, sokach, wodach,
– po mleku,
– po kawach,
– pokrywki po margarynach, po lodach

itp.,
– wszelkie plastikowe zamknięcia,
– po ketchupach, majonezach,
– po środkach chemicznych (żele do

prania, płyny do prania, domestosy,
płyny do mycia naczyń, itp.),

– po kosmetykach (po dezodorantach,
żelach pod prysznic, itp.).

Tekst i fot. Renata Dyło-Skiba
ZS Bratkowice

ne przeze mnie fakty i zdarzenia, z lat
dziecięcych i młodzieńczych, miały
miejsce i są prawdziwe. Tak je zapamię-
tałem i pamiętam do dzisiaj we wspo-
mnieniach i także zabiorę ze sobą po
odejściu do Pana, już do innych ulubio-
nych Bratkowych, do innej ukochanej
Sitkówki.

Zdzisław Rzepka

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Bratkowicach
pomagają Kasi

organizowane są na terenie całego kra-
ju. Dla wielu ludzi, plastikowa zakrętka
po odkręceniu i wypiciu zawartości bu-
telki, nadaje się jedynie do wyrzucenia.
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Ferie zimowe
w Szkole Podstawowej nr 2

w Bratkowicach
Ferie zimowe to czas zasłużonego odpoczynku po pełnym

pracy pierwszym semestrze nauki. Mimo, że to czas wolny od
zajęć dydaktycznych to w Szkole Podstawowej nr 2 w pierw-
szym tygodniu ferii został zorganizowany szereg zajęć dla
wszystkich chętnych uczniów. Codziennie w dniach 2-6 luty
od godz. 9-13 pod opieką pań A. Cach i W. Juchy przebywało
ok. 20 dzieci z klas 0-VI. Dzieci spędzały ten czas aktywnie,
uczestnicząc w grach i turniejach sportowych, w zajęciach
plastycznych, zabawach ruchowych, a także na świeżym po-
wietrzu, biorąc udział w saneczkowym torze przeszkód.
Wśród najmłodszych dużą popularnością cieszyły się zajęcia
plastyczne. Z ochotą tworzyły ilustracje do bajek, które wcze-

Tegoroczna łagodna zima dobiega
końca. W przyrodzie można już zauwa-
żyć pierwsze zwiastuny wiosny. Ja jed-
nak pragnę Szanownym Czytelnikom
zająć uwagę problemami związanymi z
epidemicznymi zakażeniami grypą i in-
nymi schorzeniami wirusowymi.

Dr Kevin Sullivan z USA powie-
dział: „Grypę określa się jako ostatnią
niekontrolowaną plagę ludzkości powodu-
jącą liczne powikłania, często nieodwra-
calne lub kończące się zgonem.” Dlatego
oprócz Komitetu Doradczego Świato-
wej Organizacji Zdrowia i Amerykań-
skiej Akademii Pediatrii również 13 in-
nych prestiżowych Towarzystw Nauko-
wych na świecie zaleca szczepienia prze-
ciwko grypie jako podstawową metodę
profilaktyki i kontroli grypy.

W niektórych środowiskach panuje
niezrozumiała niechęć do szczepień

przeciw grypie, a przecież szczepienie
szczepionką sezonową chroni nie tyko
przed występującą co sezon grypą i jej
powikłaniami, ale także zmniejsza ry-
zyko wystąpienia u człowieka podwój-
nego zakażenia wirusem grypy ludzkiej
i ptasiej.

Pierwsze zapiski Hipokratesa i Li-
wiusza o epidemiach grypy pochodzą z
412 r.p.n.e. W wielu okresach dziejów
świata przetoczyły się epidemie grypy
dziesiątkujące całe społeczeństwa. Żyją
jeszcze ludzie, którzy pamiętają grozę
grypy zwanej hiszpanką i grypą azjatycką.

W 1933 r. w Instytucie Badań Me-
dycznych w Londynie Christopher An-
drews, Patrick Laidlaw i Wilson Smith
wyizolowali wirusa grypy od chorych lu-
dzi i przenieśli go na zwierzęta doświad-
czalne wywołując u nich objawy grypy.

Pandemia grypy w 1968 r. mogła być

powodem zgonu do 4 mln osób. Były wte-
dy już dostępne szczepionki przeciw gry-
pie i nikt nie podważał celowości ich sto-
sowania, choć nie były one tak dobrej
jakości jak obecnie.

W każdym sezonie grypy spodziewa-
my się u pacjentów objawów grypy w róż-
nych postaciach, poczynając od dyskret-
nych, przez zaburzenia w układzie od-
dechowym, sercowo-naczyniowym, ner-
wowym, moczowym aż do powikłań wie-
lonarządowych.

Przebieg choroby zależy od właści-
wości wirusa, od stanu odporności, wie-
ku pacjenta, odżywienia, palenia papie-
rosów, współistnienia przewlekłych
chorób serca, płuc, nerek, chorób no-
wotworowych, cukrzycy, kolagenoz,
obniżonej odporności, po przeszcze-
pach narządów. Inny jest też u osób za-
żywających cytostatyki i leki immuno-
supresyjne po przeszczepach.

O wskazaniach do szczepień decy-
duje lekarz na podstawie najnowszych
zaleceń Komitetu Doradczego ds.

śniej obejrzały na tablicy multimedialnej, propozycje zabaw
na śniegu i lodzie, a część z nich wybierała tradycyjne malo-
wanki. Starsze dzieci mogły sprawdzić swoją cierpliwość i
zmysł logiczny w trakcie gier stolikowych takich jak szachy
czy warcaby. Zajęcia były urozmaicone. Każdego dnia orga-
nizowano inne zabawy i turnieje, dzięki którym dzieci lepiej
poznawały podstawowe zasady współzawodnictwa, mogły
zaplanować swój czas oraz wybrać rodzaj aktywności dla sie-
bie najodpowiedniejszy. Do wyboru były takie zabawy jak
„dwa ognie”, „wąż”, „kwadrant”, unihokej, tory przeszkód z
przyborami, a także mini zawody siatkówki, koszykówki i
piłki ręcznej. Największą frajdę zapewniały dzieciom, a przede
wszystkim dziewczynkom zajęcia ruchowe, zwłaszcza aero-
bik i zajęcia z muzyką, natomiast chłopcom saneczkowy tor
przeszkód.

Dla wszystkich uczniów cały tydzień zapewniony był obiad
oraz ciepła herbata. Dzieci były bardzo zadowolone, że mogą
w części aktywnie spędzić ferie. Uczestniczyły w tych zaję-
ciach przez cały tydzień i każdego dnia stawiały się w kom-
plecie.

Władysława Jucha

Życie jest bezcenne
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Szczepień WHO, a proponowanie szcze-
pień przeciw grypie zwłaszcza osobom o
podwyższonym ryzyku zachorowania,
należy uważać za etyczną powinność.

Kogo zalicza się do grupy podwyż-
szonego ryzyka?
• Zdrowe dzieci w wieku od 6. m.ż. do

59. miesiąca życia.
• Pacjenci z grupy podwyższonego ry-

zyka powyżej 6. miesiąca życia.
• Osoby w wieku powyżej 59.

roku życia.
• Dorośli i dzieci chorzy na

przewlekłe choroby układu
sercowo-naczyniowego lub
oddechowego, w tym na ast-
mę.

• Dorośli i dzieci, którzy w mi-
nionym sezonie grypowym
przebywali w szpitalach z
powodu chorób metabolicz-
nych, jak cukrzyca, z niewy-
dolnością nerek, z hemoglo-
binopatią, z niedoborami od-
porności – po leczeniu im-
munosupresyjnym po prze-
szczepach narządów, lub za-
każeni HIV.

• Dzieci i młodzież /od 6 miesiąca
życia do 18.roku życia/, leczonych
przewlekle kwasem acetylosalicylo-
wym, co zwiększa u nich ryzyko wy-
stąpienia zespołu Rey’a w razie za-
chorowania na grypę.

• Kobiety w ciąży/wg zaleceń Krajo-
wego Ośrodka ds. Grypy, PT Medy-
cyny Rodzinnej, 2008/.

• Pensjonariusze domów spokojnej
starości, zakładów opieki zdrowot-
nej i przewlekle chorych bez wzglę-
du na wiek.

Osoby z grupy podwyższonego ry-
zyka powinny szczepić się przed sezo-
nem grypowym, ale gdy mamy osobę
niezaszczepioną, a jest już okres wzro-
stu zachorowań na grypę, należy ją za-
szczepić, bo ochronne przeciwciała są
wytwarzane w organizmie już siódmego
dnia po zaszczepieniu i utrzymują się
ok. 12 miesięcy.

Wymienię powikłania mogące wy-
stępować po przebytej grypie. Są to: za-

palenie płuc, oskrzeli i oskrzelików-
szczególnie u niemowląt i dzieci, zaka-
żenia meningokokowe i zaostrzenia ast-
my, zapalenie ucha środkowego, uszko-
dzenie odbiorcze narządu słuchu do głu-
choty włącznie, zapalenie mięśnia ser-
cowego i osierdzia, wstrząs toksyczny,
niewydolność nerek, zapalenie kłębusz-
kowe nerek, zapalenie mięśni, odrzuce-
nie przeszczepionego narządu, nasile-
nie częstości napadów padaczkowych,
choroby naczyniowe mózgu, zapalenie
mózgu i opon mózgowych, choroba Par-
kinsona i inne.

Nie należy mylić powikłań po prze-
bytym zakażeniu grypą z niepożądany-
mi odczynami poszczepiennymi.

Mam nadzieję, że to moje krótkie
wystąpienie w obronie szczepień prze-
ciwgrypowych zdoła przekonać Szanow-
nych Czytelników do działań w obronie
Waszego i Waszych Bliskich bezcenne-
go zdrowia i życia.

Na zakończenie przypomnę o spra-
wach oczywistych gdy idzie o zdrowie.

Są to: życie w zgodzie z nad-
rzędnym naturalnym pra-
wem, zdrowy, bez nałogów
tryb życia, urozmaicone, bo-
gate w warzywa i owoce
żywienie, sportowy styl życia,
w miarę swoich możliwości
chociaż częste spacery w świe-
żym powietrzu, nieprzegrze-
wanie mieszkań, wietrzenie
ich także w chłodnych porach
roku i suplementacja wita-
miną C, sięganie po natural-
ne roślinne, tradycyjne prepa-
raty, a po konsultacji z leka-
rzem także nowe doustne pre-
paraty immunostymulujące.

Myślę, że w ten sposób doczekamy
idącej już do nas wiosny, która wraz z
dłuższymi słonecznymi dniami przynie-
sie więcej energii do walki z apatią, a
gdzieś pod koniec września przypomni-
cie sobie o tym artykule i racjonalnie
zdecydujecie o szczepieniu przeciw gry-
pie na kolejny sezon.

Bywajcie zdrowi!
Doktor Klara

Piśmiennictwo (wybrane pozycje):
Brydak Lidia Bernadeta, Grypa pandemia
grypy mit czy zagrożenie, Oficyna Wydaw-
nicza RYTM, Warszawa, 2008.

Czy nie chcielibyście, żeby Wasz In-
ternet działał szybciej i stabilniej? Czy
irytują Was powtarzające się utraty po-
łączenia spowodowane warunkami at-
mosferycznymi lub złym stanem infra-
struktury telekomunikacyjnej? Czy na-
głe spadki transferu wyprowadziły Was
kiedyś z równowagi? Myślę, że niejeden
abonent odpowie twierdząco na te pyta-
nia. Rozwiązaniem tych problemów jest
SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA.

Światłowód jest medium zbudowa-
nym ze specjalnego szkła kwarcowego,
które do przesyłania informacji wyko-
rzystuje wiązkę światła. Dzięki takiemu

rozwiązaniu, w kablach światłowodo-
wych nie występuje przepływ prądu, a
materiał z którego są wykonane daje
gwarancję ich długowieczności. Światło-
wody pod względem jakości i szybkości
przesyłu informacji są bezkonkurencyj-
ne.

Wychodząc naprzeciw wciąż rosną-
cemu zapotrzebowaniu na przesyłanie
coraz większej ilości informacji, na te-
renie Bratkowic podjęto działania zwią-
zane z budową sieci światłowodowej.
Sieć wykonana będzie w technologii
FTTH (Fiber To The Home) czyli świa-
tłowód do domu. Jej głównym założe-

niem jest – jak wskazuje nazwa – dopro-
wadzenie światłowodu do domu odbior-
cy końcowego. W chwili obecnej tech-
nologia FTTH jest najnowocześniejszym
na świecie rozwiązaniem w zakresie
świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zastosowanie tej technologii niesie
wiele korzyści, między innymi:
� minimalizuje prawdopodobieństwo

awarii, bo jest odporna na uszkodze-
nia i wszelkie działania zewnętrzne
np. wyładowania atmosferyczne
(często niszczące sprzęt operatora a
także sprzęt klienta),

� nie wymaga aktywnych elementów
takich jak wzmacniacze sygnału,

� eksploatowane światłowody nie emi-
tują zewnętrznego pola elektroma-

Pędzę do Ciebie światłowodem...
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gnetycznego,
� duża żywotność technologii (prak-

tycznie nieograniczone przepusto-
wości),

� światłowody mogą zastąpić prak-
tycznie każde okablowanie od UTP
po kabel koncentryczny, dzięki cze-
mu w jednym włóknie można prze-
syłać wiele usług,

� wysoka gwarancja usługi, niezawod-
na transmisja bez przekłamań,

� bezpieczeństwo – transmisja w świa-
tłowodzie jest trudna do podsłucha-
nia,

� wysokie przepływności Internetu,
niedostępne przy wykorzystaniu in-
nych technologii,

� możliwość korzystania z innych
usług telekomunikacyjnych, takich
jak: telefon, telewizja,

� otwarta droga do wprowadzenia no-
wych usług.
Sieć światłowodowa w Bratkowicach

budowana jest w oparciu o istniejącą in-
frastrukturę energetyczną i telefoniczną
– w trakcie realizacji stare, drewniane
słupy będą wymieniane na betonowe.
Doprowadzenie do domu klienta kabla
światłowodowego odbywa sie poprzez
zamocowanie haka na ścianie budynku,
a następnie przeciągniecie kabla świa-
tłowodowego od najbliższego słupa do
domu klienta. W domu, kabel światło-

wodowy zakończony jest małą przełącz-
nicą. Z przełącznicy krótkim kablem
(patchcordem) światłowodowym podłą-
czane jest, udostępniane bezpłatnie,
urządzenie przekształcające sygnał
optyczny na sygnał komputerowy. Pod-
łączenie komputera w domu może być
zrealizowane bezprzewodowo lub zwy-
kłym kablem typu skrętka, którym jest
doprowadzany sygnał do komputera.

W trakcie podłączania użytkowni-
ków końcowych będą zawierane umo-
wy na świadczenie usług dostępu do In-
ternetu oraz usług dodatkowych. W III
kwartale 2015 roku będą dostępne co
najmniej dwie usługi: dostęp do Inter-
netu oraz telefonia stacjonarna. W póź-
niejszym czasie oferta zostanie posze-
rzona o usługę telewizji kablowej.

Zbudowana sieć światłowodowa bę-
dzie posiadała łączną przepływność 3Tb/
s dzięki czemu pojedynczy abonent bę-

Mieszkańcy Bratkowic
otrzymali owoce i warzywa

W dniach 2-3 marca br. Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bratkowickiej przeprowadziło akcję bezpłatnego przekazy-
wania owoców i warzyw, które otrzymało z Banku Żywności
w Rzeszowie. Bank Żywności przekazał łącznie 40 ton jabłek
(ok. 2 tys. skrzynek 20kg), 23 tony warzyw, w tym 17 ton
marchewki, 3 tony buraków ćwikłowych oraz 3 tony ziem-
niaków. Akcja przekazywania żywności odbyła się na placu
targowym w Bratkowicach. Serdeczne podziękowania kieru-

dzie mógł korzystać z łączy o dużych
przepustowościach – nawet powyżej
100Mb/s.

Za bazową prędkość łącza Interneto-
wego przyjęto przepustowość 30Mb/s w
cenie 45,00 zł miesięcznie. W ramach
budowanej sieci będą także dostępne inne
prędkości dopasowane do wymagań
klientów. Dla klientów nie potrzebują-
cych dużych przepustowości będzie do-
stępne łącze o przepustowości 5 Mb/s
(29,00 zł/m-c). Dla bardziej wymagają-
cych będą dostępne łącza: 60 Mb/s (55,00
zł/m-c) i 120 Mb/s (75,00 zł/m-c).

Do 30.10.2015 r. zarówno podłącze-
nie do sieci jak i urządzenie odbiorcze
z obsługą WiFi jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane bezpłatnym
podłączeniem proszone są o wypełnie-
nie deklaracji zainteresowania dostęp-
nej pod adresem http://biuro-mat.pl/de-
klaracja-zainteresowania. Deklaracja
do niczego nie zobowiązuje, a pomoże
projektantom optymalnie zaprojekto-
wać budowaną sieć światłowodową.
Osoby, które złożą deklarację będą pod-
łączane w pierwszej kolejności i będą
miały gwarancję, że zostanie to zreali-
zowane bezpłatnie.

Barbara Buda
(konsultacje techniczne

– Andrzej Maciołek)

jemy do Dyrekcji Banku Żywno-
ści w Rzeszowie za tak dużą
ilość przekazanych owoców i
warzyw oraz do Prezesa Firmy
Restol za udostępnienie wózka
widłowego wraz z operatorem
do rozładunku w dniu 2 i 3 mar-
ca. Dziękujemy jeszcze raz
wszystkim tym, którzy bezpo-
średnio wzięli udział w tej akcji.

Tadeusz Pięta
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Z życia powiatu
Szanowni Państwo.
Drodzy mieszkańcy Bratkowic!

Pragnę bardzo serdecznie podzięko-
wać tym razem na łamach kwartalnika
„Ziemia Bratkowicka” za zaufanie ja-
kim obdarzyliście mnie 16 listopada
2014 r. Dzięki Państwa głosom 28 listo-
pada złożyłem uroczyste ślubowanie
radnego Powiatu Rzeszowskiego V ka-
dencji (2014 – 2018) i od tego dnia mam
zaszczyt reprezentować mieszkańców
gminy Świlcza w tym organie.

Mam zamiar w obecnym i kolejnych
numerach kwartalnika przedstawić Pań-
stwu pracę Rady Powiatu jak i sam po-
wiat oraz jego jednostki.

Powiat Rzeszowski to 14 gmin, któ-
re zajmują powierzchnię 1 157 km2, a
zamieszkuje go ponad 160 tys. osób. Jed-
nostki organizacyjne powiatu to min:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie,
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Nr 1 w Rzeszowie,
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie,
Dom Pomocy Społecznej w Górnie,
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzi-
nie w Rzeszowie,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”
im. Jana Pawła II,
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryj-
nych w Trzcianie,
Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
Zespół Szkół w Tyczynie,
Zespół Szkół w Sokołowie Młp.,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Mrowli,
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza.

Powiat posiada dobrą infrastruktu-
rę techniczną i dogodną sieć dróg po-
wiatowych o długości 554 km2. Liczby
te pokazują ogrom zadań jakie realizuje
Starosta, Zarząd i Rada Powiatu.

Starostą Powiatu ponownie został
wybrany p. Józef Jodłowski, jego za-
stępcą p. Marek Sitarz, a członkami za-
rządu zostali p. Lucyna Sokołowska i p.
Tadeusz Pachorek (Świlcza). Przewod-
niczącym Rady został p. Stanisław Oba-
ra, jego zastępcy to p. Jerzy Bednarz i p.
Tadeusz Chmiel.

Ja, w Radzie Powiatu pracuję jako
przewodniczący Komisji Budżetowo-

Finansowej oraz jako
członek Komisji Spraw
Gospodarczych i Trans-
portu.

Do dnia 1 marca
2015 r. Rada obradowa-
ła na 5 sesjach. Na IV
sesji w dniu 21 stycznia
przyjęła uchwałę budże-
tową na 2015 rok, która
określa:
– dochody budżetu –

141 775 714 zł,
– wydatki budżetu –

144 993 089 zł,
– deficyt budżetu – 3 217 375 zł.

Ważną pozycją dla Gminy Świlcza i
Bratkowic w przyjętym budżecie jest
kwota wydatków na przebudowę drogi
powiatowej nr 1333R Czarna Sędzi-
szowska – Bratkowice – Miłocin wraz z
budową chodnika na kwotę 6 000 000
zł, w tym dotacja 3 000 000 zł z „Naro-
dowego programu przebudowy dróg lo-
kalnych – Etap II – Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”. W inwestycji
tej ma również udział Gmina Świlcza,
która przeznaczyła na ten cel kwotę
1 250 000 zł. Wykonanie tej inwestycji
znacznie zwiększy bezpieczeństwo w cią-
gu tej drogi jak i przyczyni się do zwięk-
szenia komfortu dla użytkowników.

Znaczącymi pozycjami są też wydat-
ki związane z działalnością SOSW w
Mrowli – 4 609 715 zł oraz ZSTW w
Trzcianie 6 913 790 zł, gdzie powstaje
nowoczesna kryta ujeżdżalnia dla koni.
Informuję również, że w tym roku 19
września szkoła będzie obchodzić jubi-
leusz 70-lecia. Komitet organizacyjny
obchodów zaprasza wszystkich absol-
wentów na tą uroczystość. Więcej infor-
macji na www.zstw.pl. Zachęcam rów-
nież uczniów gimnazjum i ich rodziców
do zapoznania się z bogatą ofertą i pod-
jęcia nauki w tej placówce.

Muszę też podzielić
się z Państwem przykrą
wiadomością jaką oka-
zał się być pożar w dniu
8 stycznia 2015 r. jedne-
go z pawilonów DPS w
Górnie w którym za-
mieszkuje ponad 200
pensjonariuszy. W jego
wyniku śmierć poniosło
4 osoby (Wieczne Od-
poczywanie, Racz im
dać Panie) pawilon zaś
nie nadaje się do dalszej
eksploatacji. Zarząd Po-
wiatu podejmuje wszel-

kie działania do jak najszybszego wy-
budowania nowego budynku dla pod-
opiecznych, by zapewnić mieszkańcom
powiatu niezbędną pomoc i opiekę.

Pragnę zapewnić, że w mojej pracy
w Radzie Powiatu zawsze będą mi przy-
świecać słowa modlitwy za Ojczyznę ks.
Piotra Skargi jaką rozpoczynamy każ-
de posiedzenie.

Boże, Rządco i Panie narodów, z
ręki i karności Twojej racz nas nie wy-
puszczać, a za przyczyną Najświętszej
Panny, Królowej naszej, błogosław Oj-
czyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a
syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść
nam szeroką i głęboką miłość ku bra-
ciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie na-
szej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich
pożytków zapomniawszy, mogli służyć
uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na słu-
gi Twoje, rządy kraju naszego sprawu-
jące, by wedle woli Twojej ludem sobie
powierzonym mądrze i sprawiedliwie
zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Wojton

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
proszę przyjąć życzenia zdrowia i radości,

a Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą.
Da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Z radosnym „Alleluja”
radny Rady Powiatu Rzeszowskiego

Tomasz Wojton
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W styczniu 2014 roku minęło 80
lat od momentu erygowania parafii
rzymsko-katolickiej pw. św. Jana
Chrzciciela w Bratkowicach, po wy-
dzieleniu jej z parafii w Mrowli, do któ-
rej wieś wcześniej należała. W ponad
osiemdziesięcioletnim okresie istnie-
nia naszej wspólnoty parafialnej wier-
ni, przeżywali razem wiele ważnych
wydarzeń historycznych i religijnych.
W 1932 roku dzięki wielkiej determi-
nacji i jedności, mieszkańcy zbudowali
swój pierwszy kościół, a na przełomie
lat 1940/1950 podjęli się próby zbudo-
wania nowej świątyni o bogatym kształ-
cie architektonicznym. Niestety ówcze-
sne władze komunistyczne skutecznie
utrudniały realizację tego cennego dla
parafian przedsięwzięcia. Dopiero w
latach 1968-1970 kościół z 1932 roku
został nieznacznie przebudowany, po-
mimo sporych utrudnień ze strony ów-
czesnych elit rządzących. Po ponad 30
latach okazało się, że kościół nadal jest
zbyt ciasny, by pomieścić większą ilość
wiernych. Dopiero w latach 2002-2009
w nowej już demokratycznej rzeczywi-
stości, świątynia została gruntownie
rozbudowana, a jej uroczysta konsekra-
cja odbyła się 24 czerwca 2009 roku.

Należy nadmienić, że we wspólno-
cie tej dojrzewało do stanu kapłańskie-
go i zakonnego 19 parafian, a służbie
Bogu i Matce Bożej poświęciło się 14
sióstr zakonnych. Natomiast posługę
duszpasterską w parafii w latach 1934-
2014, pełniło 10 proboszczów i 41 wi-
kariuszy. Niektórzy z nich pracowali w
naszej parafii od kilku tygodni do kil-
ku miesięcy, zastępując miejscowych
księży przebywających na urlopie.
Wszyscy oni poświęcili wiele pracy
duszpasterskiej w rozwój i wzmocnie-
nie życia duchowego oraz religijnego
wśród wiernych bratkowickiej wspól-
noty parafialnej.

80-lecie istnienia naszej parafii sta-
ło się okazją do zaprezentowania jej
bogatej historii i obecnych osiągnięć.
Dla uczczenia tej ważnej dla mieszkań-
ców Bratkowic rocznicy erygowania
parafii, już wkrótce zostanie wydana
książka pt. Parafia Rzymskokatolicka
w Bratkowicach w latach 1934-2014.
Opracowania tej publikacji podjął się
bezinteresownie Władysław Kwoczyń-
ski – członek miejscowej OSP i jej dłu-
goletni kronikarz. Poświęcił on na to
ponad rok żmudnej pracy. Książka po-

dzielona została na 15 rozdziałów.
Zawiera ponad 300 stron tekstu, ubo-
gaconego licznymi fotografiami. W
opracowaniu tym ukazana jest również
krótka historia wsi Bratkowice. Po-
szczególne rozdziały poświęcone są
m.in. genezie powstania parafii, waż-
niejszym wydarzeniom religijnym, pa-
triotycznym, cmentarzowi parafialne-
mu oraz zabytkowym kapliczkom i
krzyżom przydrożnym, wpisanych na
trwałe w pejzaż Bratkowic.

Autor przedstawił również pełny
wykaz księży proboszczów i wikariu-
szy, którzy pełnili posługę duszpa-
sterską w parafii w okresie 80 lat jej ist-
nienia. Jest także wzmianka o osobach
świeckich pracujących w parafii, m.in.
organistach, kościelnych i grabarzach.
W opracowanie tej publikacji zaanga-
żował się również nasz rodak, kleryk
Dawid Jucha. W rozdziale zatytułowa-
nym Tajemnica Bożego powołania,
oprócz duchowego i religijnego prze-
słania, zaprezentował on wszystkich
księży i siostry zakonne, wywodzących
się z miejscowej wspólnoty wiernych
oraz ich drogę do kapłaństwa i służby
zakonnej.

Publikacja ta stanowi drugie wyda-
nie, obszernie uzupełnione o ważne in-
formacje i dokumenty, znajdujące się
w aktach archiwum Kurii Archidiece-
zjalnej w Przemyślu oraz w archiwum
parafialnym. W książce zmieszczone
są ponadto nieznane dotąd wydarze-
nia i fakty z historii parafii oraz nie-
publikowane dotychczas fotografie ze
zbiorów rodzinnych parafian. Po-
przednie opracowanie autorstwa Wła-
dysława Kwoczyńskiego dotyczące hi-

storii bratkowickiej parafii w
latach 1934-1999, zawierało
skrótowy opis ważniejszych
wydarzeń i faktów z życia
wspólnoty w okresie 65 lat jej
istnienia.

Autor pragnie podzięko-
wać wszystkim osobom, które
służyły mu dobrą radą i po-
mocą oraz udostępniły cenne
fotografie z rodzinnych albu-
mów. Dziękuje przede wszyst-
kim ks. kan. Józefowi Książ-
kowi – proboszczowi, za szcze-
gólną pomoc w dostępie do do-
kumentów archiwalnych doty-
czących naszej parafii, a znaj-
dujących się w przemyskiej Ku-
rii Archidiecezjalnej oraz za
udostępnienie dokumentów z
archiwum parafialnego. Cenne
okazało się również zaangażo-
wanie ks. Marcina Grabosia
– miejscowego wikariusza, któ-
ry pomógł w uzyskaniu fotogra-
fii byłych wikariuszy oraz
udzielił istotnych informacji
dotyczących ceremoniału waż-
niejszych uroczystości kościel-
nych, jakie odbywały się w na-

szej parafii w ostatnich latach. Ponadto
autor wyraża wielką wdzięczność i po-
dziękowanie klerykowi Dawidowi Ju-
cha, za szczególne zaangażowanie i
udzieloną cenną pomoc w zebraniu nie-
zbędnych danych i fotografii, dotyczą-
cych kapłanów pełniących posługę dusz-
pasterską w naszej parafii na przestrze-
ni dziesiątków lat oraz księży i sióstr za-
konnych rodem z Bratkowic.

Mamy nadzieję, że powyższe wyda-
nie będzie cenną pamiątką dla wielu po-
koleń bratkowiczan i rodaków zamiesz-
kujących w różnych regionach naszego
kraju i poza jego granicami.

Informacje zebrał  Andrzej Bednarz

Poprzednie wydawnictwo o parafii.

Nowa pozycja wydawnicza o parafii Bratkowice
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We współczesnym świecie w niezwykle szybkim tempie
przebiegają zmiany warunków życia człowieka. W takiej sy-
tuacji praca z książką staje się inwestowaniem w siebie, a roz-
wój kultury czytelniczej powinien być procesem trwałym, ni-
gdy nie kończącym się. Do zadań bibliotek XXI wieku należy
nie tylko gromadzenie książek, środków multimedialnych,
ale wybieganie ku indywidualnym potrzebom ludzi, praca
naukowa, również wychowawcza – przyzwyczajenie ludzi do
samodoskonalenia, umiejętności wyszukiwania potrzebnych
informacji za pomocą różnorodnych mediów, wykorzystanie
programów edukacyjnych oraz ciągłe i systematyczne posze-
rzanie oferty dla społeczności lokalnej.

W miesiącu kwietniu Biblioteka Publiczna w Bratowi-
cach wspólnie z bratkowickim Przedszkolem Publicznym ob-
chodziła „Światowy Dzień Książki dla dzieci”, a także rocz-
nicę urodzin Hansa Christiana Andersena. Towarzyszyły temu
gry i zabawy oraz prezentacja multimedialna, nie obyło się
też bez głośnego czytania bajek.

Maj to miesiąc poświęcony bibliotekom i propagowaniu
czytelnictwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. To oka-
zja do wzmożonego działania i zwiększenia oferty zajęć pro-
ponowanych przez naszą bibliotekę. Tworzenie własnej baj-
ki, zajęcia plastyczne, podczas których dzieci na tabliczkach
wykonanych z masy solnej uwieczniły swoją wizję biblioteki i
czytania książek, czy po prostu oglądanie książek, to zajęcia z
okazji Tygodnia Bibliotek, w których uczestniczyły dzieci z
Przedszkola Publicznego w Bratkowicach. W czerwcu nato-
miast odwiedził nas Franklin, to postać bajkowa, która po raz
kolejny przybyła do naszej biblioteki. Mimo, że to kolejna
wizyta tego sympatycznego żółwika, wychowankowie Przed-
szkola Publicznego bardzo chętnie uczestniczyli w spotka-
niu z nim i zabawach, które dla nich przygotowaliśmy.

W okresie wakacyjnym biblioteka oprócz ciekawej lektu-
ry zaoferowała naszym młodszym czytelnikom warsztaty pt.
„Nie taka fizyka straszna, jak ją malują” współfinansowane ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środ-
ków gminy Świlcza. W warsztatach wzięło udział dwunastu
uczestników w wieku 11-13 lat. Przygotowano cztery warsz-
taty z działów: magnetyzm, optyka, dźwięk oraz aerodynami-
ka. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę z
Akademii Nauki, Akademię Zabawy z Rzeszowa, której misją
jest propagowanie stylu naturalnego uczenia się, który niesie
zadowolenie i poczucie pewności siebie. Realizowane przez
Akademię programy opierają się na najnowszych zdobyczach
psychologii uczenia się oraz na głębokim szacunku dla moż-
liwości twórczych każdego człowieka. Podczas każdego warsz-
tatu były przeprowadzane liczne doświadczenia, które uczest-
nicy mogli również sami wykonywać. Ponadto uczestnicy szli-
fowali techniki pamięciowe, poznali nowe metody takie jak
łańcuchowa metoda zapamiętywania, technika słów zastęp-
czych oraz piktogramów. Ponieważ były to warsztaty organi-
zowane we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie gmi-
ny Świlcza, na zakończenie 30 sierpnia zostały zorganizowa-
ne dla wszystkich uczestników jednodniowe warsztaty plene-
rowe. Odbyły się one na stadionie sportowym w Bratkowi-
cach. Z pewnością nie było czasu na nudę, a po czterech go-
dzinach na każdej buzi uczestnika widać było uśmiech i za-
dowolenie. Podczas warsztatów dzieciom zaserwowano drob-
ny poczęstunek oraz pyszną pizzę. Na zakończenie uczestni-

cy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
W październiku wraz z przedszkolakami obchodziliśmy

88 urodziny Kubusia Puchatka. Urodziny były okazją do po-
znania postaci Aleksandra Alana Milne oraz historii powsta-
nia książki o naszym solenizancie. Było głośne czytanie ba-
jek, były także konkursy z nagrodami, tort dla solenizanta,
oraz zabawy ruchowe przy muzyce.

Tradycyjne Andrzejki były okazją do zorganizowania dla
naszych najmłodszych czytelników „zabawy andrzejkowej”
również w naszej Bibliotece. Dzieci z Przedszkola Publicz-
nego w Bratkowicach uczestniczyły we wróżbach andrzejko-
wych przeprowadzanych przez Pluszowego Misia. Wszystkie
dzieci miały okazję wywróżyć sobie ze skórki jabłka, „kim
będę w przyszłości”, wrzucić grosiki do „studni życzeń” z
wiarą w spełnienie swoich marzeń, a także wziąć udział we
wróżbie „wychodzenie bucików za próg”. Nie obyło się rów-
nież bez „kubków przyszłości” i przekłuwania serduszek z
imionami. Wszystko to działo się pod bacznym okiem nasze-
go Pluszowego Misia, który na pożegnanie częstował wszyst-
kie dzieci misiowymi ciasteczkami. Spotkania andrzejkowe
są okazją do rozbudzenia w dzieciach ciekawości i chęci po-
znawania naszej ludowej tradycji. Wszystkie wróżby dzieci
potraktowały z uśmiechem i żartem, więc zabawa była udana.

W listopadzie przygotowaliśmy także dwa wydarzenia dla
dzieci w wieku szkolnym. W ramach współpracy z Biblio-
teką Wojewódzką w Rzeszowie 19 listopada 2014 r. mieli-
śmy przyjemność gościć w naszej bibliotece pisarkę i ilustra-
torkę książek dla dzieci i młodzieży – Joannę Olech. Na spo-
tkanie zaproszeni zostali uczniowie klas IV, V i VI Szkoły
Podstawowej nr 1 w Bratkowicach. W czasie spotkania Joan-
na Olech zdradziła nam, jak to się stało, że została pisarką i w
bardzo ciekawy sposób opowiadała o swojej twórczości oraz
bohaterach swoich książek. Odbyły się też konkursy, quizy
rysunkowe, wybory „Mister Miziołka” w których nagrodami
były słodycze. Nasi młodzi goście wymyślali historyjki o smo-
kach, a w międzyczasie Pani Joanna tworzyła ilustracje dając
w ten sposób popis swoich zdolności plastycznych. Dla auto-
rów najciekawszych historyjek nagrodą były słodycze od pi-
sarki oraz gromkie brawa. Miłą pamiątką dla uczestników
spotkania były dedykacje i autografy w książkach oraz na spe-
cjalnie przygotowanych kartkach z Miziołkową pieczątką.
Pani Joanna Olech oczarowała uczestników swoją osobowo-
ścią i poczuciem humoru. Pisarka otrzymała od uczniów oraz
biblioteki upominki, które zostały przygotowane specjalnie
na tę okazję.

Rok 2014 w działalności Biblioteki Publicznej w Bratkowicach
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27 listopada o godzinie 10.00 w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Świlczy z/s w Trzcianie – Filii w Bratkowicach
odbyła się III edycja Gminnego Konkursu Pięknego Czyta-
nia „Czytajmy Henryka Sienkiewicza”.

Konkurs był przeprowadzony w dwóch etapach. I etap-
szkolny (wewnętrzny) w którym wzięli udział uczniowie z
ośmiu szkół z terenu gminy Świlcza – Szkoła Podstawowa nr 2
w Bratkowicach; Szkoła Podstawowa w Mrowli; Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Bratkowicach; Zespoły Szkół: w Brat-
kowicach, Dąbrowie, Rudnej Wielkiej, Świlczy oraz Trzcianie.
Do II gminnego etapu wytypowanych zostało 20 laureatów,
którzy zostali przesłuchani przez jury w składzie: Pani Zofia
Dziedzic – polonistka, redaktor naczelny kwartalnika „Trzcion-
ka”, Pani Krystyna Kubas – dyrektor Przedszkola Publicznego
w Bratkowicach, Pani Dorota Madej – dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Świlczy z/s w Trzcianie.

Każdy uczestnik czytał wybrany przez siebie fragment
twórczości Henryka Sienkiewicza oraz tekst wskazany przez
organizatorów. Jury oceniając uczestników brało pod uwagę
poprawność i płynność czytania, interpretację tekstu oraz
wrażenia artystyczne.

W wyniku eliminacji wyłoniono zwycięzców konkursu:
Kategoria klas I-III Szkoły Podstawowej
I miejsce – Adrian Kwoka kl. III ZS w Bratkowicach
II miejsce – Aleksandra Przybyło kl. III SP w Mrowli
III miejsce – Jakub Micał kl. III ZS w Rudnej Wielkiej
Kategoria klas IV-VI Szkoły Podstawowej
I miejsce – Monika Kuźniar kl. V ZS w Dąbrowie
II miejsce – Kamila Kreps kl. IV ZS w Trzcianie
III miejsce – Wiktoria Marek kl. VI SP nr 2 w Bratkowicach
Kategoria klasy gimnazjalne:
I miejsce – Joanna Grendysa kl. I ZS w Świlczy
II miejsce – Bartłomiej Bać kl. II ZS w Bratkowicach
III miejsce – Weronika Wisz kl. III ZS w Rudnej Wielkiej
Jury przyznało także dwa wyróżnienia:
– Jakub Półtorak kl. III SP nr 2 w Bratkowicach (kategoria
klas I-III Szkoły Podstawowej)
– Krystian Baran kl. VI NSP w Bratkowicach (kategoria klas
IV-VI Szkoły Podstawowej).

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
oraz pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom, szkołom i opiekunom za udział w konkursie oraz gratu-
lujemy zwycięzcom!

Święta Bożego Narodzenia to okres, kiedy mnóstwo czasu
poświęcamy na przystrajanie naszych domów. Wyjątkową
ozdobą każdej choinki, a także wigilijnego stołu jest samo-
dzielnie wykonana bombka. Niezwykle misterna i kunsztow-
na, która zachwyca wszystkich dokładnością i precyzją wyko-

nania. Drugi rok z rzędu nasza biblioteka zorganizowała dwu-
dniowe warsztaty zdobienia bombek. Zajęcia i tym razem
poprowadziła nasza mentorka Pani Wanda Dziedzic, która
krok po kroku objaśniała nam jak za pomocą kuli styropiano-
wej i tasiemki atłasowej można wyczarować piękne bombki.
Chętnych nie brakowało, toteż pomieszczenie biblioteki na
dwa wieczory zamieniło się w prawdziwą pracownię rękodzie-
ła. Dwadzieścia uczestniczek przekonało się, że technika ta
wymaga wiele cierpliwości, skupienia, precyzji i oczywiście
treningu, ale efekty są naprawdę piękne! W sobotę 13 grudnia
nasze młodsze czytelniczki również próbowały sił w tworze-
niu bombek świątecznych przy użyciu wstążek atłasowych, taśm
ozdobnych oraz cekinów. Spędzony czas podczas warsztatów
był okazją nie tylko do nauki, ale i świetnej zabawy.

Szczególnie gorąco pragniemy podziękować Pani Wan-
dzie Dziedzic za całoroczną współpracę, oraz za bezintere-
sowną pomoc w przygotowaniu wydarzeń promujących
naszą Bibliotekę.

Nową formą działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie i jej filii, o której należy
wspomnieć jest działalność wydawnicza. W ubiegłym roku
Biblioteka była wydawcą czterech publikacji.

Pierwsza, bardzo ważna publikacja przygotowana przez
Gminną Bibliotekę to „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zo-
stanie piękny i czysty jak pierwsze kochanie – Gmina Świl-
cza w starej fotografii”, której promocja odbyła się 7 maja
2014 r. w sali widowiskowej GCKSiR w Trzcianie przy licz-
nym udziale mieszkańców całej Gminy.

Drugą publikacją była książka „Osobliowości przyrodni-
cze torfowisk w dolinie rzeki Mrowli” autorstwa Pana Józefa
Cioska(teksty) i Pana Zbigniewa Lisa (zdjęcia).

W dniu 6.11.2014 r. na sali widowiskowej Domu Strażaka
w Bratkowicach odbyła się promocja publikacji autorstwa
Pana Władysława Kwoczyńskiego wydanej przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Świlczy z/s w Trzcianie „Ochotnicze
Straże Pożarne w Gminie Świlcza zarys dziejów”

Promocja czwartej publikacji wydanej przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną książki Pana Janusza Pisuli – „Ślady dzie-
jów wsi Trzciana” odbyła się w dniu Narodowego Święta Nie-
podległości – 11 listopada w Trzcianie.

Podsumowując ten rok należy stwierdzić że był on bardzo
pracowity ponieważ wspomniane wydarzenia tak naprawdę
to dodatkowa nasza działalność poza podstawową czyli gro-
madzeniem książek oraz ich wypożyczaniem i udostępnia-
niem czytelnikom. Jednocześnie cieszy nas bardzo liczny
udział czytelników i innych mieszkańców Bratkowic w pro-
ponowanych przez bibliotekę działaniach. Zapewniamy, że
będziemy nadal dokładać wszelkich starań, by nasza oferta
była równie ciekawa.

Sabina Wójcik
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– W maju i październiku ub. roku na
terenie Bratkowic przeprowadzono
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Zebrano dość dużą ilość zużytych opon,
mebli, sprzętu RTV i AGD,

„Legion” Elżbieta Cherezińska

Walcząc z Sowietami i Niem-
cami, dawali dowody, że pań-
stwo polskie trwa – karze prze-
stępców, likwiduje zdrajców,
chroni ludność i przygotowuje
kadry dla niepodległego kraju.
Byli solą tej ziemi, wyrośli w
polskich lasach – liczyli tylko na
siebie. Nie mieli broni ani z Lon-
dynu, ani z Moskwy. Ich jedy-
nym orężem była odwaga. Mieli
być wyklęci – Okazali się zwy-
cięscy.

Ta piękna powieść to gotowy scenariusz na wspaniały
film o historii naszego kraju. To powieść o tych, którzy
nie poddali się nikomu.

„7 lat później” Guillaume Musso

To nowa powieść najpopu-
larniejszego pisarza Francji.
Romantyczny thriller, który
wyniósł Musso na szczyty list
bestsellerów i stał się tam najle-
piej sprzedającą się książką
ostatnich lat.

Rodzice Camille i Jere-
my‘ego rozwiedli się siedem lat
temu. Piętnastoletnia dziewczy-
na mieszka z ojcem, Sebastia-
nem, w eleganckiej dzielnicy No-
wego Jorku, Upper East Side, a

jej brat bliźniak z matką, Nikki Nikovski, na Brooklynie.
W momencie gdy zaczynają się problemy wychowaw-

cze z córką, a syn niespodziewanie znika, losy byłych mał-
żonków znowu się krzyżują. Sebastian jest poruszony nie-
planowanym spotkaniem. Jednak sytuacja nie sprzyja sen-
tymentalnym powrotom do przeszłości, gdyż okazuje się,
że Jeremi zniknął bez śladu, a mieszkanie Nikki zostało
splądrowane i zdewastowane...

„Nadzieja” Katarzyna Michalak

Lilianę poznajemy, gdy jako mała, sa-
motna dziewczynka wędruje przez las,
szukając miejsca, gdzie będzie bezpiecz-
na i szczęśliwa. Zamiast Arkadii znaj-
duje rannego Aleksieja, syna sąsiadki,
który od tego dnia staje się najserdecz-
niejszym – i jedynym – przyjacielem.
Dzieci dorastają razem, dzieląc się naj-
większymi tajemnicami i lękami. Nie-
stety, los wkrótce je rozdziela i choć wy-
daje się, że ich drogi nigdy się nie skrzy-
żują, Lilianę i Aleksieja połączyły na za-
wsze dwa uczucia, silniejsze od przezna-

czenia: miłość i nienawiść.
Mężczyzna ciągle powraca do kobiety, mimo że ta potrafi

jedynie go ranić. Ona, Lilith, jest jak ogień, on, jak ćma. Ona
jak lód, on jak płomień. Miłość staje się obsesją, przeznacze-
nie – fatum, owładnęły obojgiem, a Liliana i Aleksiej nie po-
trafią, a może nie chcą się temu przeciwstawić. Pozostaje tyl-
ko Nadzieja...

Katarzyna Michalak napisała książkę inną. Inną niż jej do-
tychczasowe powieści. Pełniejszą, bardziej przejmującą, niekie-
dy dramatyczną.

„Okrutna miłość” Reyes Monforte

To prawdziwa historia o poświęceniu
i odwadze kobiety, której miłość do dziec-
ka nie zna granic. Po latach upokorzeń,
oszustw i przemocy doświadczanej ze
strony męża María postanawia zrobić
wszystko, by ochronić przed nim swoją
córeczkę. Prawdziwy dramat rozpoczyna
się jednak, gdy prawo, zamiast je bronić,
zaczyna im zagrażać.

Reyes Monforte – hiszpańska pisarka i
dziennikarka, znana również z licznych
programów radiowych i telewizyjnych.

Koncentruje się na dramatycznych historiach współczesnych
kobiet, które borykają się z problemami wynikającymi ze zderze-
nia różnych kultur. Wszystkie jej bestsellerowe powieści: Nie-
wierna, Burka miłości czy Okrutna miłość są oparte na faktach.

Oprac. Sabina Wójcik

– w parku podworskim utworzono
ogólnodostępną siłownię rekreacyjną,

– przeprowadzono remont Domu
Strażaka w części garażowej i admini-
stracyjno – biurowej, a na piętrze budyn-
ku Domu Strażaka powstała nowa świe-
tlica dla dzieci i młodzieży,

– nad wejściem do Zespołu Szkół
wykonano trwale i solidne zadaszenie,

– na rowie melioracyjnym przecho-
dzącym przez drogę gminną zmontowa-
no barierę ochronną (Zastawie II),

– zakończono modernizację placu

targowego w Bratkowicach. Oddano do
użytku budynek sanitarno – administra-
cyjny, zamontowano stoły z zadasze-
niem, wykonano również 100 mb ogro-
dzenia. Przed świętem Wszystkich Świę-
tych uporządkowano plac targowy, wy-
wieziono i wyrównano ziemię, wycięcia
w asfalcie zasypano kamieniem i korą
asfaltową,

– naprawiono przystanek PKS w Sit-
kówce, który został uszkodzony przez
wandali,

– w SP nr 2 na Czekaju przeprowa-

WARTO PRZECZYTAĆ
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkich mieszkańcom Bratkowic

najserdeczniejsze życzenia.
Niech w Waszych sercach, rodzinach i domach zagości radość,

spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia,
a Zmartwychwstały Chrystus niech Wam błogosławi każdego dnia.

Sołtys i Rada Sołecka

dzono remont sali gimnastycznej i trzech
klasopracowni, a przy wejściu do szkoły
wykonano kratkę ściekową w celu likwi-
dacji rozlewiska wodnego,

– Zarząd Dróg Powiatowych wyko-
nał obcięcia gałęzi drzew rosnących
przy drogach w Bratkowicach,

– na drodze gminnej łączącej Piaski
z Zastawiem II położono masę asfal-
tową o długości 400 mb oraz pogłębio-
no i wyprofilowano przydrożne rowy,

– na długości 100 mb. utwardzono
kamieniem drogę gminną na Piaskach
(strategiczną),

– wykonano remont części drogi
powiatowej na Czekaju. Na długości
1120 mb. została położona nowa na-
wierzchnia asfaltowa,

– na całej długości drogi powiatowej
od Trzciany do Bratkowic (skrzyżowa-
nie) położono nową nawierzchnie asfal-
tową,

– w centrum Bratkowic wymienio-
no lampy oświetlenia ulicznego – z tra-
dycyjnych na energooszczędne lampy
ledowe,

– zakończono budowę szlaku rowe-
rowo-pieszego o długości 750 mb. od
skrzyżowania w centrum wsi do wiaduk-
tu nad autostradą A4 w kierunku Trzcia-
ny. Ma to zapewnić poprawę bezpie-
czeństwa poruszających się tam miesz-
kańców,

– przy drodze gminnej na Zapolu
wykonano oświetlenie uliczne w tech-
nologii LED na długości 700 mb.,

– w listopadzie ustawiono płotki
przeciwśnieżne, w obrębie skrzyżowań
i przystanków PKS rozwieziono piasek,

– przy drodze gminnej na Zastawiu
na rondzie zamontowano znak drogo-
wy „ustąp pierwszeństwa przejazdu”,

– dzięki staraniom wójta Gminy Świl-
cza, pomocy pracowników GOPS-u i
naszych strażaków, w grudniu miesz-
kańcy Bratkowic otrzymali nieodpłat-
nie 20 ton jabłek.

W okresie od 15 marca do 15 maja
br. będziemy składać po raz kolejny
wnioski o dopłaty obszarowe. Pomocą
w wypełnieniu wniosków służy doradca
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Urzę-
dzie Gminy w Świlczy.

W kwietniu br. będą sprowadzane
ziemniaki sadzeniaki. Osoby chętne na
zakup mogą się zapisywać u sołtysa w
okresie przyjmowania I raty podatku.

Zwracam się do mieszkańców z ape-
lem o niewypalanie traw i nieużytków w
okresie wiosennym, ponieważ stanowi
to bardzo duże zagrożenie pożarowe.

Sołtys Ryszard Franczyk
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T o c z y  s i ę  ż y c i e

W niedzielę 11 stycznia 2015 r. w
Domu Strażaka w Bratkowicach odby-
ło się pierwsze w tym roku Zebranie
Wiejskie. Oprócz licznie przybyłych
mieszkańców wsi w zebraniu udział
wzięli: Wójt Gminy Świlcza Adam Dzie-
dzic, dyrektor Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Świlczy Tadeusz Pacho-
rek, Komendant Straży Gminnej w Świl-
czy Krzysztof Sadecki, radni powiatowi
i gminni. Zebraniu przewodniczył soł-
tys Ryszard Franczyk.

Na wstępie sołtys odczytał informa-
cję o wykonanych pracach na terenie
Bratkowic w okresie od 15 września
2014 r. do 11 stycznia 2015 r. Następ-
nie Wójt Gminy Świlcza Adam Dzie-

dzic podziękował mieszkańcom Bratko-
wic za udział w wyborach i za głosy od-
dane na jego osobę. Przedstawił kilka
zadań, które są lub będą realizowane na
terenie Bratkowic, a mianowicie: budo-
wa szlaku pieszo-rowerowego – koszt
inwestycji 457,6 tys. zł., odprowadzenie
wód opadowych przy drodze powiato-
wej na Czekaju – nakład na inwestycję
40 tys. zł, budowa kolektora sanitarne-
go w stronę Mrowli, naprawa bieżąca i
doraźna dróg gminnych, odwodnienie
rowu koło Domu Kultury, wymiana
oświetlenia ulicznego. Z kolei dyrektor
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Świlczy Tadeusz Pachorek swoje wystą-
pienie rozpoczął również od podzięko-

wania za oddane głosy w minionych
wyborach. Przybliżył mieszkańcom in-
westycje jakie realizował będzie powiat.
Jednym z dwóch dużych projektów dro-
gowych realizowanych przez powiat rze-
szowski jest projekt rewitalizacji drogi
powiatowej od Miłocina do Czarnej Sę-
dziszowskiej, który opiewa na kwotę 6
mln zł., przy czym udział gminy to 1 mln
250 tys. zł. Zostanie wykonana na-
wierzchnia drogowa łącznie z chodni-
kami. Wspomniał także, że część drogi
powiatowej od kościoła w stronę lasu nie
będzie jeszcze remontowana z powodu
braku ostatecznej decyzji sądowej, bo-
wiem firma Budimex w dalszym ciągu
się odwołuje. Komendant Straży Gmin-
nej w Świlczy Krzysztof Sadecki poin-
formował mieszkańców o obowiązku
odśnieżania chodnika przylegającego do
posesji. Nadmienił, że Straż Gminna
rozpocznie kontrolę każdej posesji od-
nośnie kanalizacji, szczepienia psów,
porządku przy obejściu i posiadania
numeru domu. W następnej części ze-
brania głos zabierali mieszkańcy Brat-
kowic pytając m.in. o wysokość podat-
ków (w tym roku podatki nie wzrosną),
cenę wody i kanalizacji (wzrośnie opła-
ta za kanalizację), oświetlenie uliczne,
zwiększenie ilości kursów MPK, czysz-
czenie rowów melioracyjnych, opłatę za
meliorację, ulgi dla rodzin wielodziet-
nych za wywóz śmieci, stanu finansowe-
go gminy, wysokości wynagrodzenia
wójta i radnych. Na zakończenie radni
gminni i radny powiatowy przedstawili
swoje funkcje i godziny dyżurów.

Urszula Kiszka

Zebranie wiejskie

Ferie w świetlicy
W feriach zimowych organizowanych w dniach 2.02-14.02.

2015 r. przez Gminę Świlcza w ogólnodostępnej świetlicy
Domu Strażaka udział wzięło 335 dzieci, natomiast w zaję-
ciach zorganizowanych w dniach 9.02-13.02.2015 r. przez
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w filii w Domu
Ludowym uczestniczyło 102 dzieci.

Rodzice zwrócili się z pisemną prośbą do wójta Gminy
Świlcza o udostępnienie dzieciom również w roku szkolnym
i w dni wolne od nauki tzn. długie weekendy oraz wakacje,
ogólnodostępnej świetlicy mieszczącej się w Domu Strażaka.
W związku z powyższym w miesiącach marzec i kwiecień
dzieci i młodzież korzystać z niej mogą w piątki w godz. od
14 do 20 oraz w soboty w godz. od 11 do 13 oraz od 15 do 21.

Głos zabiera wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic.

Fot. A. Bednarz

Fot. A. Bednarz
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Śmieci
O dzikich wysypiskach

na łamach kwartalnika pi-
saliśmy wielokrotnie.
Ostatnio napotkaliśmy ster-
tę śmieci przy autostradzie.
Dlatego apelujemy do
wszystkich aby nie byli obo-
jętni na zaśmiecanie
względnie jeszcze czystego
środowiska, w którym żyje-
my my i nasze dzieci.

Jeżeli zauważysz, że
ktoś wyrzuca śmieci do
lasu, na skraj jezdni, na
łąkę, to zrób zdjęcie lub w miarę możliwości spisz numery rejestracyjne pojazdu i zgłoś
to na Policję lub Straży Gminnej!

Najważniejsze bezpieczeństwo
Zakończono budowę szlaku pieszo-rowerowego od skrzy-

żowania w centrum wsi do wiaduktu nad autostradą A4 w kie-
runku Trzciany. Trasa ma długość 750 m. Koszt tej inwestycji
to ponad pół mln zł. Teraz będzie bezpiecznie i wygodnie.

Prawo ekonomii
29 listopada 2014 r. w Bratkowicach obok Domu Straża-

ka został otwarty wielko powierzchniowy sklep spożywczo-
przemysłowy. Natomiast z przyczyn ekonomicznych w stycz-
niu br. roku został zlikwidowany sklep obuwniczo-odzieżo-
wy znajdujący się obok apteki, a także salon prasowy miesz-
czący się w budynku przystanku obok Zespołu Szkół.

Coraz mniej pszczół
Dla pszczelarzy nadeszły ciężkie czasy, ponieważ maso-

wo giną pszczoły. Główną przyczyną jest chemizacja rolnic-
twa. Na śmiertelność owadów mają także wpływ zmiany kli-
matyczne – długotrwałe susze, gradobicia, a także choroby
pszczół. Z tego powodu miodu może być mniej i może być
coraz droższy.

Pod zadaszonymi stołami hula wiatr
Wybudowane za prawie 300 tys. zł targowisko stoi puste.

Handlujący i kupujący wolą handlować obok na placu. Szko-
da wydanych środków i części zajętego placu. Funkcjonal-
nym elementem tej inwestycji jest chyba tylko budynek admi-
nistracyjno-sanitarny.

... jeszcze na dodatek to ogrodzenie!
Pasieka w Sitkówce.

Śmieci na prywatnej działce przy autostradzie...

... i przy drodze serwisowej.

Fot. A. Bednarz
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Prawdziwy kibic
z bębnem!

Kibic to osoba zainteresowana jakąś
publiczną dyscypliną, najczęściej spor-
tową. Do kibiców zalicza się przede
wszystkim widzów widowisk sporto-
wych na stadionach, halach i innych
obiektach, ale także telewidzów ogląda-
jących sport.

Takim prawdziwym kibicem, który
aktywnie uczestniczy w wydarzeniach
swojej drużyny, a w tym przypadku ze-
społu Asseco Resovii Rzeszów jest Ma-
teusz Kłeczek z Bratkowic.

– Skąd u Ciebie takie zainteresowanie siat-
kówką?

– Kibicowanie zaczęło się kilka ład-
nych lat temu kiedy z tatą zacząłem jeź-
dzić na mecze Resovii. Z każdym me-
czem wciągało mnie to coraz bardziej, a
każdy następny wyjazd na mecz był dla
mnie świętem. Tak naprawdę siatkówką
interesowałem się już w szkole podsta-
wowej, a tą dyscypliną sportu zaszcze-
pił mnie mój były nauczyciel w-fu z gim-
nazjum pan Michał Leś. Mieliśmy wów-
czas fajną drużynę. Graliśmy nie tylko
w zawodach szkolnych czy gminnych ale
także powiatowych. Później ta przygo-
da z siatkówką przeniosła się do VIII
liceum, do którego uczęszczałem.

– Jesteś także członkiem „Klubu Kibica”?
– Przez dwa sezony byłem zwykłym

kibicem tzw. „piknikowcem”. Moje za-
interesowanie siatkówką było tak duże,
że w końcu wypełniłem formularz i sta-
łem się członkiem Stowarzyszenia Sym-
patyków Piłki Siatkowej „Asseco Reso-
vii Rzeszów”, potocznie zwanym „Klu-
bem Kibica”. Jest to już 5 sezon. W Klu-
bie Kibica jestem odpowiedzialny za bę-
ben, na którym wybijam odpowiednie
rytmy podczas meczu.

– Przyznam, że w strefie kibica jest na-
prawdę głośno?

– Tak musi być. Nie przychodzimy
na mecze po to, by tylko biernie oglą-
dać, ale po to żeby aktywnie dopingo-
wać do walki swoją drużynę.

– To jak wygląda taki doping?
– Na meczu jest zawsze osoba odpo-

wiedzialna za doping i staramy się jej
podporządkować. To ona nadaje odpo-
wiedni rytm najczęściej poprzez śpiew i

klaskanie. W kibicowaniu pomagają róż-
ne atrybuty kibica takie jak szaliki czy
flagi. Każdy z nas obowiązkowo musi
być ubrany w „pasiak” czyli biało czer-
wone barwy Resovii. Kibicowanie daje
mi naprawdę wielką satysfakcję.

– Jak często jeździsz na mecze wyjazdowe?
– Z wyjazdami bywa różnie, bo czło-

wiek musi to pogodzić z obowiązkami
osobistymi, a w moim przypadku z
pracą. Jeśli mam możliwość to bez wa-
hania jadę.

– Pod koniec ubiegłego roku spotkaliśmy
się razem w Słowenii, gdzie drużyna Asse-
co Resovii rozgrywała rewanżowy mecz z
ACH Volley Lublana, który wygrała 3:0. Sło-
weńscy kibice, którzy wypełnili halę tylko
w połowie nie mogli się nadziwić jak moż-
na fantastycznie kibicować?

– Istotnie doping miejscowych kibi-
ców ograniczał się jedynie do sporadycz-
nych zrywów. Siatkówka w Słowenii nie
jest tak popularna jak w Polsce. Przeje-
chaliśmy ponad tysiąc kilometrów w
jedną stroną. Byliśmy zmęczeni. Jednak
zawsze kibicujemy na maksa niezależnie
gdzie jesteśmy, a na wyjeździe ma to po-
dwójne znaczenie, bo jesteśmy tym siód-
mym zawodnikiem na parkiecie.

– Czy twoim zdaniem Resovia ma szansę
na wygranie Ligii Mistrzów w Berlinie?

– Zapewne każdy kibic Resovii
chciałby aby jego zespół sięgnął po każ-
de mistrzostwo.

Myślę, że w Lidze Mistrzów trafili-
śmy najlepiej jak mogliśmy. Jeśli poko-
namy Skrę Bełchatów, to finał będzie
tylko formalnością.

– Wybierasz się do Berlina?
– Obowiązkowo! Chętnych na wy-

jazd jest bardzo dużo, a my dostaliśmy
mało biletów. Jedziemy tam, żeby wspo-
móc zawodników, a później z nimi świę-
tować zwycięstwo.

– Będzie w tym roku mistrzostwo Polski?
– Nie dopuszczam innej myśli. Po

wygranej w play-offach z Jastrzębskim
Węglem jesteśmy już w finale i czekamy
na przeciwnika. Jeśli zawodnicy Asseco
Resovii utrzymają taką wysoką formę,
to mamy bardzo duże szanse wywalczyć
ten złoty medal. I tego życzę zawodni-
kom i wszystkim kibicom tej wspaniałej
dyscypliny sportu.

Rozmawiał Dariusz Jamuła

W sobotę 21 lutego 2015 r. w ramach
rozgrywek II ligi siatkówki, w Ropczy-
cach odbył się ostatni mecz rundy za-
sadniczej pomiędzy drużynami: Błekit-
ni Ropczyce – Celfast Sanok. Mecz wy-
grali siatkarze z Sanoka wynikiem 3:1,
którzy są liderem rozgrywek.

Z przyjemnością odnotować nale-
ży, że jednym z najlepszych zawodni-
ków w tym meczu był Paweł Rusin z
Bratkowic. Jest to pierwszy sezon Paw-
ła w zespole z Sanoka. Przez dwa sezo-
ny bronił barw właśnie zespołu Błękit-
nych Ropczyce i jego powrót na mecz
był dla niego emocjonującym wydarze-
niem. Zmotywowany, rozegrał bardzo
dobry mecz przed ropczycką publicz-
nością. Obecnie przed zespołem z Sa-
noka kolejne mecze, zwłaszcza walka
play-off o awans do I ligi. Będziemy
trzymać kciuki.

Z siatkarskich
parkietów

Mateusz
Kłeczek

Paweł Rusin
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* * *

W dniach 7-8 marca br. w Szpin-
dlerowym Młynie w Czechach odbył
się Puchar Świata w siatkówce na śnie-
gu. W ciągu dwóch dni w zawodach
rywalizowało 32 drużyny męskie i 18
drużyn żeńskich. Jednym z uczestni-
ków Pucharu był mieszkaniec Brat-
kowic Grzegorz Rusin, który wraz
z Piotrem Groszkiem z Rzeszowa
zajął ostatecznie V miejsce.

Źródło:
www.facebook.com/tmzb.Bratkowice

Sezon lekkoatletyczny w pełni, zawodnicy GUKLA Brat-
kowice są po żmudnych przygotowaniach, w których nie bra-
kowało lepszych i gorszych momentów, kontuzji i ciężkiej
pracy. Głównym celem przygotowań były 68 Mistrzostwa
Polski Juniorów, które odbyły się w dniach 28-30 czerwca
2014 roku w Toruniu. Po udanych kwalifikacjach do Torunia
wyjechali podopieczni Lesława Lassoty. W Mistrzostwach
Polski, Natalia Kalina w chodzie na dystansie 10 000 metrów
z wynikiem 1,02,10 zajęła VIII miejsce. Marek Kubas na tym
samym dystansie uzyskał wynik 50,16,31 i uplasował się na
VII miejscu. Sportowcy z Podkarpacia zdobyli ogółem 5
medali klasyfikacji punktowej, zajęli 9 miejsce w klasyfikacji
województw. GUKLA Bratkowice na 173 kluby startujące
na Mistrzostwach została sklasyfikowana na 96 miejscu. Na-
leży zaznaczyć, że kwalifikacje do Mistrzostw i start w nich
zapewnili sobie tylko chodziarze, co jest bardzo dużym suk-
cesem. Bratkowice pozostawiły w pokonanym polu nawet
kluby z miast wojewódzkich. Nasi zawodnicy w dniach 18-30
sierpnia udają się na Zgrupowanie Letnie Zaplecza Kadry
Narodowej Juniorów i Młodzieżowców w Ustce, które za-
kończy się startem w 49 Pucharze Obrońców Poczty Pol-
skiej. Zawody te są jedną z najważniejszych imprez w chodzie
sportowym w Polsce. Będzie to już 10 udział zawodników z
Bratkowic w tych ważnych zawodach.

W sobotę 30.08.2014 roku w Gdańsku w ramach 49. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Chodu rozegrano Mistrzostwa
Polski juniorów na dystansie 20 kilometrów.

W zawodach startowali zawodnicy klubu GUKLA Brat-
kowice, III miejsce i brązowy medal zdobyła Natalia Kali-
na, co jest największym sukcesem w jej sportowej karierze,
na VI miejscu ukończył zawody Marek Kubas, co jest także
znaczącym wynikiem, zważywszy na to że były to pierwsze
starty chodziarzy z Bratkowic na dystansie 20 kilometrów.

Wrzesień był miesiącem, w którym zawodnicy rozpoczę-
li przygotowania do sezonu halowego, treningi na powie-
trzu oraz na hali. Chodziarze zakwalifikowani do Zaplecza
Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców 2015 przy-
gotowywali się do sezonu na zgrupowaniach 26-31.12.2014
w Ulanowie i w okresie ferii zimowych w Mielcu.

W halowych Mistrzostwach woj. podkarpackiego Junio-
rów, które odbyły się w dn.25.01.2015 w Mielcu reprezen-

tujący GUKLA Bratkowice Kubas Marek startujący na dy-
stansie 5000 metrów zajął I miejsce z czasem 24.33.22, na
dystansie 3000 m Kalina Natalia była III czas 15.29.86, ustę-
pując II zawodniczce o 2 setne sekundy, o czym musiała
decydować fotokomórka.

Kulminacją sezonu były Halowe Mistrzostwa Polski ju-
niorów i juniorów mł., które odbyły się w pięknej nowo wy-
budowanej hali w Toruniu w dn.13-15.01.2015.

Zawodnicy klubu GUKLA Bratkowice w rywalizacji na
szczeblu ogólnokrajowym na dystansach 5000 metrów Ma-
rek i na dystansie 3000 metrów Natalia zajęli w swoich kate-
goriach VI miejsca, poprawiając swoje rekordy życiowe.

Marek KUBAS 96-11-26 GUKLA Bratkowice Korze-
niowski.pl(PK) 24:01.66 PB

Natalia KALINA 96-07-30 GUKLA Bratkowice Korze-
niowski.pl(PK) 15:11.19 PB

GUKLA Bratkowice cały czas jest znaczącym klubem
lekkoatletycznym na Podkarpaciu jak i na arenie ogólno-
polskiej. Pozdrawiamy mieszkańców Bratkowic i całej
Gminy, którzy wiernie śledzą postępy naszych zawodników,
a przy tym wiernie im kibicując.

Ryszard Kalina

GUKLA Bratkowice sezon 2014-2015

Sportowcy Roku – w środku Natalia Kalina.
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Z inicjatywy rodziców z dniem
01.10.2012 r. rozpoczęła swoją działal-
ność Akademia Piłkarska BRATEK. Na
dzień dzisiejszy zrzesza 68 dzieci, za-
równo chłopców jak i dziewczęta z
Gminy Świlcza z rocznika 2002 i młod-

szych. Dzieci podzielone są na trzy ka-
tegorie wiekowe 2002-2003, 2004-2005,
2006 i młodsi. Grupy prowadzą wykwa-
lifikowani trenerzy z długoletnim do-
świadczeniem w pracy z dziećmi, któ-
rzy uczą ich zarówno gry w piłkę nożną

jak również dbają o ich rozwój sporto-
wy, intelektualny, współpracy w grupie
oraz zdyscyplinowania. Treningi odby-
wają się regularnie od wtorku do piąt-
ku. W okresie jesienno-zimowym na hali
sportowej w Zespole Szkół w Bratkowi-
cach, a w okresie letnim na stadionie
sportowym w Bratkowicach. Wszystkie
grupy systematycznie biorą udział w tur-
niejach i sparingach. Zawody odbywają
się na terenie różnych gmin i powiatów,
w których biorą udział dzieci praktycz-
nie z całego województwa podkarpac-
kiego. Podczas wyjazdów nasza Akade-
mia nawiązała współpracę z licznymi
szkółkami piłkarskimi. Młodzi spor-
towcy wspólnie rywalizują i wspólnie się
bawią. Każdy turniejowy wyjazd uczy
dzieci cieszyć się zdobytym sukcesem,
jak również radzić sobie z porażką. Aka-
demia odnosi wiele sukcesów. Mamy na
koncie kilkanaście zdobytych pucharów
i dyplomów. Akademia Piłkarska Bra-
tek w ostatnim czasie zdobyła I miejsce
w turnieju SPAR CUP 2015 w Tyczy-
nie. Kolejny raz wygraliśmy zawody
gminne, a później eliminacje powiato-
we w turnieju „Z podwórka na stadion o
puchar Tymbark 2014/2015” w katego-
rii U12. Dzięki temu po raz kolejny bę-
dziemy reprezentować powiat na zawo-
dach wojewódzkich. W tym samym tur-
nieju powiatowym zajęliśmy II miejsce
w kategorii U10. W Głogowie Małopol-
skim w turnieju halowym rocznik 2004
zajął I miejsce. Tych wielu chwil rado-
ści i szczęścia dzieci nie byłoby bez cięż-
kiej pracy i zaangażowania rodziców. To
oni systematycznie przywożą dzieci na
treningi. Poświęcają czas w soboty i nie-
dziele zawożąc dzieci na turnieje, wspie-
rają ich ogromnym dopingiem i pocie-
szają po porażce. Rodzic to pierwszy i
największy kibic młodego sportowca.
Dobra atmosfera w Akademii, to dobra
współpraca wszystkich rodziców. Dzia-
łalność Akademii Piłkarskiej BRATEK
opiera się głównie na składkach rodzi-
ców, a także wsparciu sponsorów i sym-
patyków. Zapisy dzieci do Akademii
odbywają się na bieżąco. Rodzice mogą
otrzymać wszelkie informacje dzwoniąc
do Bogumiła Fury 506 597 137 lub Do-
roty Łyszczek 604 998 268.

Korzystając z okazji serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie finansowe Wójtowi
Gminy Świlcza, a także Nadleśnictwu
Głogów.

Dorota Łyszczek

Działalność Akademii Piłkarskiej BRATEK



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 32/2015 53

„Wielkanocne”
na stole

Przed nami Wielkanoc. Już planu-
jemy, jak spędzimy to rodzinne święto.
Kogo zaprosimy, co podamy na stół. Na
pewno nie zabraknie na nim tradycyj-
nych potraw – takich jak żurek, faszero-
wane jajka, chrzan czy mazurek. Przepi-
sy na te potrawy znajdziecie w tym wy-
daniu. Udostępniła je Pani Joanna Wą-
sik z Zapola.

Żurek wielkanocny z białą
kiełbasą, chrzanem i jajkiem

Składniki:
– 300 g białej kiełbasy
– 1 cebula
– 2 szklanki zakwasu na żur (przepis
poniżej)
– 80 g wędzonego boczku
– 2 łyżki tartego chrzanu
– kilka suszonych grzybów
– 2 ugotowane na twardo jajka
– 150 ml śmietany 36%
– 1 łyżka oleju
– 2 łyżeczki majeranku
– pół łyżeczki kminku, sól czosnkowa,
pieprz czarny mielony

Zakwas na żurek wielkanocny:
– 3/4 szklanki mąki żytniej
– 2-3 ząbki czosnku

– 2 szklanki ciepłej przegotowanej wody
– 1 gruba kromka razowca

Sposób przygotowania:
Grzyby umyć i moczyć w wodzie

około pół godziny. Cebulę przeciąć na
pół, zrumienić na patelni z obu stron na
złoty kolor, przełożyć do garnka, dodać
grzyby i zalać dwoma szklankami wody.
Kiedy się zagotuje, dodać kiełbasę i bo-
czek. Po 15 minutach wyjąć kiełbasę.
Wywar gotować kolejne 25 minut. Na-
stępnie dodać zakwas przecedzony przez
sito, chrzan, majeranek, kminek, pieprz
i sól, zagotować, a pod koniec gotowa-
nia zabielić śmietaną.

Na talerzach ułożyć pokrojoną w
plasterki kiełbasę oraz cząstki jajek, za-
lać gorącą zupą

Jajka faszerowane

Składniki:
– 10 jajek
– 100 g szynki z indyka
– szczypiorek
– 1 łyżki śmietany
– 1 łyżki majonezu
– ser żółty do dekoracji, rzodkiewka,
ogórek, oliwka czarna.
– sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Żółtka wyjąć, rozgnieść widelcem,

szynkę drobno pokroić, dodać majonez,
sól, pieprz. Nałożyć farsz. Na każdą po-
łówkę położyć plasterek rzodkiewki,
ogórka, oliwkę. Ser żółty zetrzeć na
drobnej tarce po czym posypać jajka ra-
zem ze szczypiorkiem.

Chrzan

– 1/2 l śmietany
– 5 całych jaj plus 5 łyżek octu
– 2 łyżki cukru
– łyżeczka soli
– 1 szkl. chrzanu

Wszystko zagotować mieszając cały
czas w jedną stronę na koniec dać szklan-
kę chrzanu i zagotować.

Mazurek

Składniki:
– 60 dkg maki
– 24 dkg masła
– 24 dkg cukru
– 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia
– 1 łyżeczka amoniaku
– 6-8 jajek (żółtka)
– 1 łyżeczka śmietany
– kakao

Sposób przygotowania:
Zarobić ciasto, podzielić na 3 czę-

ści. Do jednej części dodać 1 łyżkę ka-
kao, dodać skórkę z cytryny. Wyłożyć
na dno ciasto białe, posmarować mar-
moladą, dodać rodzynki, wiśnie (baka-
lie). Ubić pianę z białek, dać 15 dkg
cukru, 20 dkg orzechów. Następnie wy-
łożyć ciasto brązowe i znów bakalie. Na
bakalie wyłożyć pianę z orzechami, na-
stępnie ciasto białe starte na grubej tar-
ce. Piec ok. 1 godz. Na wierzch dać po-
lewę lub czekoladę. Ciasto zarobić dziś
na jutro.

Babka świąteczna

Składniki:
– 6 jaj
– 1 szkl. cukru
– 1 szkl. maki
– 1 szkl. maki ziemniaczanej
– 3/4 szkl. oleju
– 2 łyżeczki proszku do pieczenia
– kakao

Sposób przygotowania:
Białka ubić, dodać cukier, następnie

mąkę zwykłą i ziemniaczaną, olej, pro-
szek do pieczenia. Do połowy ciasta do-
dajemy kakao, wylewamy na przemian
na blaszkę i pieczemy.
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Trzej żonaci mężczyźni spotkali się
w knajpie. Jeden mówi:

– Wiecie co? Gdy moja żona była w
ciąży czytała książkę „Jaś i Małgosia” i
mamy dwoje dzieci.

Mówi drugi:
– A gdy moja żona była w ciąży czy-

tała „Trzech muszkieterów” i mamy troje
dzieci.

Ostatni zerwał się do drzwi, a jeden
spytał:

– A gdzie Ty tak pędzisz?
– Lecę do domu bo moja żona czyta

„101 Dalmatyńczyków”.

* * *
Nauczycielka daje klasie zadanie.
– Proszę ułóżcie zdanie zawierające

słowo ANANAS.
Pierwsza zgłasza się Małgosia: –

Ananas jest zdrowym owocem.
Później zgłasza się Paweł: –Ananas

rośnie na palmach.
– Teraz ty Jasiu – mówi nauczyciel-

ka.
A Jasiu na to: – Basia puściła bąka.

A NA NAS leciał smród.

– A nie mówiłem, że skradzionym
samochodem daleko nie zajedziemy!...

* * *
Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi:

– Kto głupi wstać.
Jasiu wstaje. Nauczyciel pyta:
– Czemu wstałeś?
– Bo nie chciałem, żeby pan tak sam

stał.
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* * *
Jasio zwierza się koledze:
– Wczoraj aż 2 razy dostałem od ojca

w skórę.
– Dlaczego aż 2 razy?
– 1 raz, gdy mu pokazałem świadec-

two, a 2 raz, gdy się okazało, że to jego.

* * *
Jasiu przychodzi ze szkoły i mama

pyta się go: – Jasiu jak było w szkole?
– Dobrze, Pani mnie wyróżniła, po-

wiedziała że cała klasa to debile, a ja naj-
większy.

* * *
Policjant zatrzymuje samochód, któ-

rym jadą trzy osoby.
– Gratuluję – mówi policjant – jest

pan tysięcznym kierowcą, który przeje-
chał nową szosą. Oto nagroda pienięż-
na od firmy budującej drogi!

Obok pojawia się reporter i pyta: –
Na co wyda pan te pieniądze?

– No cóż – odpowiada po namyśle
kierowca – chyba w końcu zrobię pra-
wo jazdy...

Żona kierowcy z przerażeniem: –
Nie słuchajcie go panowie... On zawsze
lubi żartować, gdy za dużo wypije!

W tym momencie z drzemki budzi
się, siedzący z tylu dziadek i widząc po-
licjanta zauważa:

Od 1 marca 2015 r. dowód można
wyrobić w najbliższym urzędzie gminy,
niezależnie od meldunku. Od tego dnia
obowiązują nowe wzory dowodu osobi-
stego obsługiwane przez nowy System
Rejestrów Państwowych.

Dotychczas mogliśmy to zrobić tyl-
ko w urzędzie właściwym dla naszego
miejsca zameldowania. Nasz nowy do-
kument odbierzemy w tym samym urzę-
dzie, w którym złożyliśmy wniosek.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
będzie składany na nowym, bardziej
przejrzystym wniosku. W
związku ze zmianami
wzorów dowodów, nie ma
potrzeby wymiany starych
dokumentów. Dotychcza-
sowe dowody osobiste za-
chowają ważność do upły-
wu terminów w nich okre-
ślonych. Nie będzie ko-
nieczności wymiany doku-
mentów.

Nowe dowody mają być jeszcze le-
piej zabezpieczone przed fałszerzami
dokumentów. Wśród dodatkowych za-
bezpieczeń pojawi się m.in. dwukrotnie
powtórzone zdjęcie posiadacza, mikro-
druki, tłoczenia i specjalne farby. Na do-
wodzie znajdą się informacje o polskim
obywatelstwie i opisy pól po angielsku.

Z nowych dowodów zniknie nato-
miast adres zameldowania. Dzięki temu,
przy każdej zmianie meldunku nie trze-
ba będzie wymieniać dowodu. Nie bę-
dzie także informacji o kolorze oczu i

wzroście ani skanu podpisu posiadacza.
Zrezygnowano z wszelkich danych, któ-
re nie są niezbędne albo polegają na su-
biektywnej ocenie obywatela lub urzęd-
nika.

Fotografia, która będzie wykorzysty-
wana w dowodzie osobistym będzie taka
sama jak ta, która obowiązuje w pasz-
portach. Zdjęcie dołączone do wniosku
powinno być wykonane nie wcześniej niż
6 miesięcy przed dniem złożenia wnio-
sku.

Źródło: UG w Świlczy

Od 1 marca wniosek o dowód złożymy w dowolnej gminie
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