
NR 33
lipiec 2015

CENA: 5 zł

B r a t k o w i c k aB r a t k o w i c k a
KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ

ZIEMIA

Dzieckiem
być...

Klaudia i Maja – dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.Klaudia i Maja – dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach. Fot. A. BednarzFot. A. Bednarz



Święcenia
diakonatu
Święcenia
diakonatu

Fot. A. Bednarz



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 33/2015 3

SPIS TREŚCIDrodzy Parafianie!
W święto św. Andrzeja Boboli, 16 maja br., wraz z 12

alumnami z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszo-
wie przyjąłem święcenia diakonatu. Sakramentu święceń
udzielił Ordynariusz Rzeszowski J.E. Ks. Bp Jan Wątroba.
W tym dniu Kościół rzeszowski potwierdził moje powołanie,
udzielając mi święceń diakonatu. Stałem się odtąd osobą du-
chowną i zostałem włączony poprzez akt inkardynacji do
duchowieństwa diecezjalnego. Moment święceń był dla mnie
niezwykle szczególny i znaczący, gdyż poczułem niewymowną
troskę Kościoła lokalnego (tj. parafii) o mnie i powołanie,
którym obdarzył mnie Pan Bóg. Najpiękniejszym momen-
tem obrzędu święceń był śpiew Litanii do Wszystkich Świę-
tych, w czasie której wraz z moim braćmi w geście prostracji
(leżenia krzyżem), Kościół zgromadzony w Katedrze, „pro-
sił Boga Ojca o udzielenie łask swojego błogosławieństwa
tym, którzy zostali wybrani do stanu diakonatu” (Obrzęd
święceń diakonatu, s. 11). W tej chwili odczułem moją nie-
moc i małość, a swoje życie zawierzałem Bogu, w którym
wszystko mogę uczynić. Najważniejszym momentem było
nałożenie rąk Księdza Biskupa na głowę, podczas którego
w ciszy, modlił się o dary Ducha Świętego, by uświęcił mnie
i uzdolnił do wykonywania posługi diakona. Od tego mo-
mentu bardziej odczuwam działanie Ducha Świętego w moim
życiu. Nieodłącznym elementem w drodze do święceń diako-
natu jest modlitwa osobista i modlitwa innych. Pragnę po-
dziękować wszystkim, którzy w ostatnim czasie (i nie tylko)
modlili się za mnie. Od tej pory pokornie proszę o modlitwę,
o umocnienie i wytrwanie w powołaniu dla mnie i pozosta-
łych braci diakonów, którzy wraz ze mną przyjęli święcenia
diakonatu.

Diakon Dawid Jucha

Diakon

Kim jest diakon i jakie są jego zadania? O tym mówi
nam Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie nr 1596
„Diakoni są wyświęcani dla zadań posługi w Kościele. Nie otrzy-
mują oni kapłaństwa posługi, ale święcenia dają im prawo do
ważnych funkcji w posłudze słowa, w kulcie Bożym, w zada-
niach duszpasterskich i charytatywnych, które mają pełnić pod
pasterskim zwierzchnictwem swojego biskupa.”

Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń (dwa
wyższe stopnie to prezbiter – czyli „zwykły ksiądz” – oraz
biskup). Nauka katolicka, wyrażona w liturgii, Urząd Na-
uczycielski i stała praktyka Kościoła uznają, że istnieją dwa
stopnie uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa: episkopat
i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im
i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos kapłan oznacza obecnie
jedynie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Nauka ka-
tolicka przyjmuje jednak, że zarówno dwa stopnie uczestni-
czenia w kapłaństwie (episkopat i prezbiterat), jak i stopień
służby (diakonat), są udzielane za pośrednictwem aktu sa-
kramentalnego nazywanego „święceniami”, to znaczy przez
sakrament święceń. Diakonat jest zazwyczaj przygotowa-
niem do przyjęcia następnego stopnia święceń. Diakoni mają
rozmaite zadania, służące kapłanom: asystowanie biskupo-
wi i kapłanowi w czasie funkcji liturgicznych, udzielanie
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chrztu, rozdawanie Komunii świętej, czytanie Ewangelii,
przewodniczenie nabożeństwom (ale nie Eucharystii), spra-
wowanie sakramentaliów, asystowanie i błogosławienie
małżeństwa w imieniu Kościoła na podstawie delegacji bi-
skupa lub proboszcza, prowadzenie pogrzebu, zajmowanie
się w imieniu Kościoła dziełami miłosierdzia i administracją
oraz akcją społecznej pomocy.

Diakonów można rozpoznać po stroju przez nich noszo-
nym podczas odprawianej liturgii zamiast ornatu mogą nosić
dalmatykę (jest nieco krótsza) albo albę ze stułą przewieszoną
przez lewe ramię i spiętą u dołu. Urząd diakona swą historią
sięga początków chrześcijaństwa. Już św. Paweł Apostoł, za-
równo w liście do Filipian, gdzie pozdrawia nie tylko bisku-
pów, ale również i diakonów (por. Flp 1, 1), jak i w liście do
Tymoteusza, w którym omawia przymioty i cnoty, wymagane
do godnego sprawowania przez nich posługi diakońskiej (por.
1 Tm 3, 8-13) wskazuje na powagę posługi diakonów i na ich
wsparcie posługi apostolskiej. Dlatego święcenia diakonatu
już od prastarych czasów apostolskich miały w tradycji i prak-
tyce Kościoła należne sobie miejsce. Starożytni pisarze ko-
ścielni, podkreślając godność diakonów, akcentują jednocze-
śnie przymioty ducha i charakteru, wymagane do sprawowa-
nia tej posługi, a mianowicie wierność względem Chrystusa,
nieskazitelność życia, posłuszeństwo biskupowi. Sobór Wa-
tykański II przypomniał, że diakoni mają szczególny udział
w kapłańskiej misji Chrystusa. Są tak jak On sługami, a więc
przysługuje im w Kościele zaszczytne miejsce. W Konstytucji
dogmatycznej o Kościele Sobór uczy, że diakoni są uczestni-
kami posłannictwa i łaski Najwyższego Kapłana (KK 41).

Święcenia diakonatu są jednym z najważniejszych wyda-
rzeń jakie w ciągu roku przeżywa wspólnota seminaryjna. Po-
przedzone są one zawsze tygodniowymi rekolekcjami, które
mają przygotować kandydatów do godnego, owocnego i świa-
domego przyjęcia łaski, jaką są święcenia. W tym roku reko-
lekcje te, dla 13 kandydatów, prowadził ks. dr Jan Kulig –
ojciec duchowny, kiedyś wikariusz z Bratkowic. Po zakoń-

czonych ćwiczeniach duchowych, bracia z kursu V w piątek
wieczorem, podczas nabożeństwa Słowa, złożyli w kaplicy
seminaryjnej wymagane przez prawo kanoniczne wyznanie
wiary i przyrzeczenia. Słowo do kandydatów wygłosił ks. rek-
tor Paweł Pietrusiak. W sobotę o godz. 10, w Katedrze Rze-
szowskiej, odbyła się Msza Święta obrzędowa z udzieleniem
święceń w stopniu diakonatu. Liturgii przewodniczył ks. bp
Jan Wątroba. Podczas okolicznościowej homilii zachęcał
przyszłych diakonów do trwania w wybranej drodze, pokazu-
jąc jej piękno na podstawie przykładu świętych diakonów,
m.in. Szczepana i Wawrzyńca. Podkreślał także, że diakonii
są powołani do służby. Diakonem jest się całe życie. Sam
Chrystus powiedział, że przyszedł na ziemię, aby służyć czło-
wiekowi. Dał temu wyraz w Wieczerniku, gdy umył uczniom
nogi. Po zakończonej Mszy Świętej cała wspólnota udała się
do Seminarium na uroczysty obiad z ks. Biskupem, a także
rodzicami diakonów. Podczas obiadu ks. bp Jan wręczył do-
kumenty potwierdzające święcenia diakonatu. Następnie
nowo wyświęceni diakonii udali się do rodzinnych parafii,
aby wraz ze swoimi rodzinami świętować ten piękny i rado-
sny czas. Cieszymy się, że parafia Bratkowice ma swojego
diakona. Dk. Dawid Jucha w sobotę w dniu święceń diakona-
tu, po południu w kościele w Bratkowicach, po raz pierwszy
poprowadził nabożeństwo majowe. Teraz przez rok będzie
przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich. W trak-
cie tego roku, czeka go jeszcze obrona pracy magisterskiej
kończąca studia filozoficzno – teologiczne, na wiosnę 2016
roku na czas Wielkiego Postu zostanie skierowany przez Księ-
dza Biskupa do parafii na tzw. praktykę diakońską. Diakono-
wi Dawidowi pragniemy pogratulować z okazji przyjęcia świę-
ceń diakonatu i zapewniamy o pamięci w modlitwie na czas
przygotowania do przyjęcia święceń kapłańskich w 2016 roku.
Równocześnie zachęcamy wszystkich parafian do modlitwy
w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych, także
z naszej wspólnoty parafialnej.

Ks. Marcin Graboś

W niedzielę 26 kwietnia 2015
roku mieszkańcy Bratkowic po
wszystkich Mszach św. na pla-
cu kościelnym mogli zaopatrzyć
się we flagi wraz z drzewcami.

Można było nabyć flagi państwo-
we biało-czerwone, maryjne niebie-
sko-białe i papieskie żółto-białe.
Dzięki wcześniejszym informacjom
zainteresowanie akcją było duże. Bu-
dujące jest to, że wśród kupujących
było dużo młodych ludzi z dziećmi.
Cieszymy się, że w dzień ważnych
świąt państwowych i kościelnych, na
bratkowickich domach powiewa co-
raz więcej tych symboli narodowych.
Była to już kolejna akcja w ostatnich
latach przeprowadzona przez Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Bratko-
wickiej, która została przyjęta z życz-
liwością przez mieszkańców.

Przed dniem flagi
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26 kwietnia 2015 roku odbyła
się VII Ogólnopolska Pielgrzym-
ka Strażaków na Jasną Górę
w Częstochowie.

W pielgrzymce biorą udział druho-
wie Ochotniczych Straży Pożarnych,

a także funkcjonariusze i pracow-
nicy cywilni Państwowej Straży Po-
żarnej. Spotkanie to jest wielkim
świętem wszystkich strażaków
z całego kraju.

Pierwsza taka pielgrzymka
miała miejsce jeszcze w okresie
przedwojennym – 18 czerwca 1939
roku. Wtedy to odbył się I Zjazd
Strażactwa Polskiego na Jasnej
Górze, a zgromadzona ok. 15 ty-
sięczna rzesza druhów strażaków
ślubowała Matce Bożej Jasnogór-
skiej wierność służbie Bogu, Oj-
czyźnie i bliźnim. Niestety to jed-
no z największych wydarzeń w hi-
storii polskiego pożarnictwa zosta-
ło wkrótce wstrzymane na wiele lat,
najpierw przez okupację, a później
przez wieloletni system komuni-
styczny. Możliwość pielgrzymowa-
nia do stóp Jasnogórskiej Pani została
ponownie przywrócona w 1991 roku
i tak jest co pięć lat do bieżącego roku.

Wczesnym rankiem 26 kwietnia br.
tuż po godz. 4.00 członkowie Ochotni-

Bratkowiccy strażacy u stóp Jasnogórskiej Pani
czej Straży Pożarnej z Bratkowic pod
duchową opieką kapelana ks. Kanonika
Józefa Książka udali się na Jasną Górę,
by oddać hołd, modlić się i podzięko-
wać za wszelkie łaski i opiekę Jasnogór-
skiej Pani. Po przybyciu do Częstocho-
wy najpierw udaliśmy się do Kaplicy
Cudownego Obrazu pokłonić się Naszej
Królowej, by zaczerpnąć siły, mądrości,

nadziei, a przede wszystkim miłości do
naszego Stwórcy. O godz. 12.00 strażac-
ka brać uczestniczyła na jasnogórskim
szczycie w Eucharystii, której przewod-
niczył delegat Konferencji Episkopatu

Polski ds. strażaków abp Sławoj Leszek
Głódź – metropolita gdański. W wygło-
szonej homilii podziękował wszystkim
strażakom za ich odważną i ofiarną służ-
bę, a przede wszystkim za najpiękniej-
sze realizowanie przykazania miłości,
którym jest pomoc drugiemu człowie-
kowi. Atmosfera tego ogólnopolskiego
spotkania zapada w pamięci człowieka,

bowiem jest to wielka radość
wspólnego spotkania strażackiej
rodziny, a przede wszystkim jest to
wotum wdzięczność całego polskie-
go pożarnictwa za opiekę nad ich
codzienną ofiarną służbą. To już
trzecie uczestnictwo bratkowic-
kich strażaków w tej doniosłej uro-
czystości Strażackich Pielgrzymek
na Jasną Górę. We Mszy Św. u Ja-
snogórskiego Szczytu uczestniczy-
ło ponad 100 tysięcy strażaków
i prawie 3 tysiące strażackich sztan-
darów. Przed mszą 130 orkiestr
Ochotniczych Straży Pożarnych i
40 chórów i działających przy OSP
zespołów artystycznych, dało pod
Jasną Górą wspólny krótki koncert.
W jego programie znalazły się
m.in. pieśni Czarna Madonna i Bar-
ka. Potem orkiestry odegrały też
wspólnie hymn państwowy i hymn

OSP. Wieczorem zmęczeni ale chyba
wszyscy szczęśliwi bezpiecznie dotarli-
śmy do naszych domów.

Mieczysław Leja

Fot. A. Bednarz
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Święto obchodzone na pamiąt-
kę uchwalenia Konstytucji 3 Ma-
ja jest uroczystością doniosłą
i ważną dla każdego Polaka.

30 kwietnia w Zespole Szkół w
Bratkowicach odbyło się niezwykłe
spotkanie z historią. Na tę szcze-
gólną okazję uczniowie klasy IV
Szkoły Podstawowej oraz II i III
Gimnazjum pod opieką nauczycieli
p. R. Dyło-Skiby, p. U. Demitraszek
i p. D. Grandys przygotowali uro-
czysty apel, pragnąc przybliżyć waż-
ne wydarzenia z XVIII wieku, a mia-
nowicie rozbiory Polski i uchwale-
nie Konstytucji.

Narratorzy, postacie ubrane
w stroje z epoki oraz chór szkolny
przygotowany przez p. M. Florcza-
ka, stworzyli widowisko słowno-
muzyczne, które oglądano z zapar-
tym tchem. Wierszem i przepeł-
nioną miłością do ojczyzny piosenką
przenieśli zebranych w odległe cza-
sy panowania króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego, kiedy to wiel-
cy patrioci podjęli próbę reformy bę-
dącego w ciężkiej sytuacji państwa
polskiego.

Dzieci przypomniały istotę i wa-
gę tego wydarzenia, ówczesne na-
stroje społeczne, postawę władców
Rosji, Prus i Austrii oraz zwolenni-
ków konstytucji. Przypomnieli ze-
branym znaczenie ważnych dla każ-
dego patrioty słów: wolność, naród,
ojczyzna. Na koniec swój występ
uczniowie uświetnili tańcem. Polo-
nez w ich wykonaniu spotkał się
z dużym aplauzem publiczności.

Wszyscy z powagą i zaciekawie-
niem oglądali akademię. Widzowie
docenili wkład pracy uczniów
w przygotowanie uroczystości, na-
gradzając ich gromkimi brawami.
Przemówienie pani dyrektor, na-
wiązujące do znaczenia i doniosło-
ści obchodzonego święta zakoń-
czyło szkolną uroczystość.

Opracowała:
Renata Dyło-Skiba

Zespół Szkół w Bratkowicach

224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Znać przeszłość, rozumieć teraźniejszość”
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SPOTKANIE Z MATKĄ

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka,
A czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.
Noc. Dopala się nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko,
na niebie jesteś tymi gwiazdami kilkoma?
Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo falą w brzegi pochyłe?
Może twoje dłonie posypały
mój manuskrypt gwiaździstym pyłem?
A możeś jest południowa godzina,
mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach?
Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach – od włosów.
Czy to nie twoja?
Ciemne olchy stoją na moczarze,
rozsypuje się w mokradłach próchno.
Ej, rozświstał się wiatr na rujarze,
małe gwiazdki nad olchami zdmuchnął.
Mała myszka przez ścieżkę przebiegła.
Drogę mleczną nietoperz wymierzył.
I wiatr ucichł nagle.
I zza węgła z fajką srebrną w zębach wyszedł księżyc.
Rozświeciły się świeceniem wielkim chmury,
dziuple, żołędzie i sęki –
jakby cały świat był srebrnym świerkiem,
srebrnym bąkiem grającym piosenki.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Serce Matki

Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu
Tu sztuczny śnieg tam znów sztuczne łzy
Obłuda, fałsz, to są życia gry
Miłości szczerej nie ma epoka kłamstw,
wszystkim on Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą
Okrutna obojętność w krąg
Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie
Jedynie serce Matki o wszystkim dobrze wie
Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie
A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć

(wyk. Mieczysław Fogg,
autor słów utworu: Z. Karasiński, S. Kataszek)

Pamięci
Józefa Piłsudskiego

Strzelcy i Orlęta z Bratkowic uczcili pamięć Pierwszego
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę jego
śmierci. W czwartek, 14 maja 2015 r., szesnastoosobowy plu-
ton pod dowództwem druż. ZS Dawida Kawy stanął w szran-
ki V Turnieju Musztry Paradnej w Rzeszowie. W tym dniu
również przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bratkowickiej w asyście Dowództwa Związku Strzeleckiego
„Strzelec” JP złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Mar-
szałka przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie. Na czas uroczy-
stości honorową wartę przed tablicą zaciągnęli strzelcy: Ja-
kub Franczyk i Kamil Kula. Delegacji akompaniowała na
werblu strzelec Weronika Siwiec.

Tekst i fot. Artur Szary
Zespół Szkół w Bratkowicach
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Trud
wychowania

Matka to najważniejsza osoba
w życiu każdego dziecka, zarówno tego,
które się dopiero urodziło jak i tego,
które osiągnęło już pełnoletniość. To ona
przede wszystkim dba o ogień domowe-
go ogniska i podtrzymuje to „rodzinne
ciepło”, a nade wszystko kocha swoje
dzieci i jest często dla nich autorytetem.

Tak o Matce mówił abp Stanisław Wiel-
gus na jednym ze swoich kazań „Matka
– to najpiękniejsze słowo w językach świa-
ta. Matka – to słowo, które oznacza mi-
łość, miłość prawdziwą, która nie zdra-
dza, to słowo, które oznacza wierność,
które oznacza wielką ofiarę, nawet do
śmierci, dla dobra dziecka”.

Pani Sabina Dąbek z Bratkowic jest
matką sześciorga dzieci, które wycho-
wuje wspólnie z mężem Krzysztofem.
Dla niej dzieci są najważniejsze, a ro-
dzina to największy skarb. Właśnie dla
dzieci poświęciła pracę zawodową, z za-

wodu jest pielęgniarką. Najstarsza z po-
ciech 21-letnia Gabriela studiuje geo-
grafię na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie i mieszka w akademiku. 19-
letni Hubert jest uczniem Technikum
Elektrycznego w Rzeszowie, a 15-letni
Jakub i 14-letni Tomasz są uczniami
gimnazjum w Rzeszowie. Jakub dodat-
kowo uczy się grać na saksofonie alto-
wym w Szkole Muzycznej. Cały czas pod
opieką mamy pozostaje 4-letnia Marlen-
ka i 7-letnia Daria. Daria jest dzieckiem
niepełnosprawnym z porażeniem mó-
zgowym. Urodziła się jako wcześniak

z ciąży bliźniaczej i ważyła zaledwie 750
gram. Jej siostra Dagmara zmarła kilka
dni po urodzenia. Darusia – bo tak mówi
o niej mama – wymaga całodobowej
opieki, zawsze musi być ktoś przy niej.
Od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 15.00 jest pod opieką Ośrod-
ka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego w Rzeszowie, który jest niepu-
bliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną
placówką prowadzoną przez Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym. Przywozi i odwozi ją
specjalny samochód przeznaczony dla

Już od dawna echo niesie
że figura Matki Bożej stoi w naszym lesie
Prowadzi do Niej Krzyżowa Droga
po której kroczymy prosto aż do Boga

Można przyjść tu wolnej chwili
w każdy czas
Bo Mateńka ciągle nas zaprasza
i miłym gestem wita las

osób niepełnosprawnych. Dzień dla pani
Sabiny zaczyna się już przed 6 rano
i trwa niemal 24 godziny. Najpierw zaj-
muje się Darią, którą trzeba umyć, ubrać
i nakarmić, podać leki, tak by już
o 7 rano była gotowa do wyjazdu, a póź-
niej wyprawia chłopców do szkoły i przy-
gotowuje śniadanie dla Marlenki, po
czym zabiera się za sprzątanie w kuch-
ni, pranie, gotowanie obiadu, tak aby się
wyrobić do godz. 16.00, kiedy to samo-
chód przywozi Darię do domu, a chłop-
cy wracają ze szkoły. Trzeba zaglądnąć
w każdy kąt. I tak do późnych godzin

wieczornych, a bywa i tak, że
do Darii trzeba wstawać
i w nocy. Jak mówi – mam
prawo być zmęczona, ale nie
narzekam, bo wychowanie
dzieci to wielka odpowie-
dzialność. Wielkim wspar-
ciem dla niej jest i mąż i sy-
nowie. Pan Krzysztof jest je-
dynym żywicielem rodziny.
Pracuje w firmie budowla-
nej, często po kilkanaście
godzin. Po pracy zajmuje się
swoimi obowiązkami (dom,
ogród, działka) i najmłodszy-
mi dziećmi. Dzieci też znają
swoje obowiązki w domu.
W soboty pomagają w sprzą-
taniu i gotowaniu, zajmują
się młodszym rodzeństwem.
Na przykład Jakub potrafi

ugotować zupę i upiec dobry placek,
a Tomek zrobić wspaniałą pizzę. Wy-
zwanie dla tak licznej rodziny, to na pew-
no kwestie finansowe. Jak mówi pani Sa-
bina – jak liczna rodzina, to i potrzeby
większe, zwłaszcza wówczas kiedy w ro-
dzinie jest dziecko niepełnosprawne. Naj-
trudniej nam jest we wrześniu, kiedy za-
czyna się szkoła, ale zawsze jakoś roz-
wiązujemy ten problem, bo życie w rodzi-
nie wielodzietnej, to ciągłe dokonywanie
wyborów i podejmowanie decyzji.

Dariusz Jamuła

Cisza niewymowna tu panuje
słychać nawet bicie serca
Matka Boża czasem popłakuje
kiedy któreś z dzieci od Boga się odwraca

Nasza Leśna Pani
ma pogodne i ciepłe Oblicze
I ma tyle zalet, że choćbym chciała
to ich nigdy nie zliczę

Rodzina Dąbków.

Pieśń o Matce z Leśnego Zakątka

Fot. A. Bednarz
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Ona wie co to smutku łzy
i zna na wskroś cierpienie
Na jej sercu lśnią odbite od słońca
złociste promienie

Leśne kwiaty podobne do dzwonków
dzwonią na Anioł Pański
A Matuchna w tym szczególnym czasie
hojnie rozdaje swym dzieciom Swe łaski

Wokół się kłaniają
piękne, świeże i pachnące kwiatki
Bo ludzie tu przychodzą
jak do swojej ziemskiej, ukochanej Matki

Ja też tutaj byłam
z kuzynką Marysią i jej córką
Przy figurce Matki Bożej
co stoi w lesie pod chmurką

Byłam także z synem Mirkiem
usiedliśmy wszyscy na ławce pod świerkiem
Mrówki nawet ścieżki wydeptały
jakby drogę do Matki pokazać nam chciały

Lśniące w słońcu komary
wielką aureolę wokół figury utworzyły
I na swoją nutę jakby nieszpory
Matce Bożej ciągle nuciły

Tego pięknego majowego dnia
pogoda nam sprzyjała
Więc cała przyroda pieśni Maryjne
z nami śpiewała

Nasza modlitwa płynęła
z cichości serca z pokorą
Powierzyliśmy Matce całą naszą parafię
każdą duszę chorą

Nasze serca na oścież były ciągle otwarte
na Jej niezrównaną miłość Matczyną
Bo przecież tylu chorych zdrowie odzyskało
za Jej przyczyną

Wielbimy Cię Pani
uśmiechem i słowami modlitwy
By nasze serca dla Ciebie Matko
wciąż kwitły

Pokornie Cię prosimy
byś płaszczem Swej opieki nas okryła
Byś jak Gwiazda Betlejemska
na bezdrożach życia zawsze świeciła

Głęboko wierzymy
Wszechmocny Boże
Że tylko Maryja i Syn Twój
każdy ból ukoić i uleczyć może

Las się pokłonił w głębokiej pokorze
i szumiał uroczyście o tej porze
Szumiał jakby się modlił z nami
Królowo Bratkowicka módl się za nami

Ptaszek co siedział na drzewie
zatrzepotał skrzydłami na pożegnanie
Zostaliśmy sami z Matką
w zakątku na leśnej polanie

PS. Wszystkim Czytelnikom życzę wszelkiego dobra, dużo
zdrowia i pomyślności. Niech w Waszych sercach i domach
Najświętsza Panienka ze Swoim Synem gości.

Dobranoc Matulu kochana
szczerozłote słońce za chmurą się skryło
A nam tak jakoś lekko i ciepło
na sercu i w duszy się zrobiło

Wiatr nas pogłaskał niespodziewanie
w objęcia ujął ciszę
Majowy deszcz nas pokropił
a delikatny szept Matki do dzisiaj słyszę

W pokoju idźcie do domu
Moje kochane dzieci
Jutro nad lasem i okolicą
znowu ładnie słońce zaświeci

Nie nam już jechać w dalekie kraje
kiedy tutaj Matuchna Swe łaski rozdaje
W przedziwny sposób do serc ludzkich przemawia
i trwały ślad na sercu i duszy zostawia

Jak Ci się Matko odwdzięczymy
za liczne łaski tutaj wyświadczone
Powierzymy Ci na zawsze
nasze serca tak bardzo skruszone

Figura Matki Bożej pod gołym niebem
w Zakątku Leśnym została
I w majowym deszczu
nad całym światem znowu płakała

Nie płacz Matuś
łzy Tobie otrzemy
Bo Jezusa i Ciebie
zawsze kochać chcemy

W naszych sercach co dzień od nowa
piękna pieśń rozbrzmiewa
Razem z nami tę melodię
cała przyroda Ci śpiewa

Ślicznaś, Ślicznaś jak różany kwiat
Matko Bratkowicka niech Cię wielbi świat

Genowefa Woźny

Leśny Zakątek w Bratkowicach.

Fot. A. Bednarz
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9 maja 2015 roku o godzinie 9.00
Ks. Biskup Edward Białogłowski
udzielił Sakramentu Bierzmowa-
nia młodzieży z parafii Bratkowi-
ce i Mrowla.

Do bierzmowania przystąpiło 65
osób. Przygotowanie do przyjęcia tego
sakramentu rozpoczyna się w momen-
cie rozpoczęcia nauki w gimnazjum. Na
zakończenie nauki w szkole podstawo-
wej młodzież otrzymuje indeksy i roz-
poczyna obchodzenie pierwszych piąt-
ków miesiąca. W trzeciej klasie rozpo-
czynają się spotkania formacyjne w gru-
pach przy parafii. Przez rok młodzież
spotykała się raz w tygodniu na spotka-
niach prowadzonych przez ks. Grzego-
rza i ks. Marcina. W trakcie tego roku
młodzież otrzymała modlitewniki oraz
pamiątkowe krzyże. Okres przygotowań
zakończył się egzaminem parafialnym,
dekanalnym i diecezjalnym. Trzeba wiel-
kiej troski nas kapłanów i rodziców, aby-
śmy pomogli tym młodym ludziom wy-
trwać przy Bogu. Bo niestety część mło-
dych osób „znika” nam po bierzmowa-
niu z kościoła. Jednak spora część mło-
dzieży chodzi regularnie do kościoła,
spowiada się, należy do KSM i to nas
kapłanów bardzo cieszy. Bo sakrament
bierzmowania wymaga od młodego czło-
wieka świadomego wyboru Chrystusa
i wiary. Do tej pory to rodzice prowa-
dzili dziecko do kościoła. Od momentu
bierzmowania młody człowiek powi-
nien powiedzieć: chcę iść do kościoła,
a nie muszę iść do kościoła bo mama
czy tata mi kazali.

Bierzmowanie to sakrament, który
chyba najtrudniej objaśnić. Jego rola jest
często niejasna dla przyjmujących. Ja-
kie jest zadanie tego sakramentu, dla-
czego można go przyjąć tylko raz i kie-
dy jest skuteczny?

Wtajemniczenie

Dlaczego bierzmowanie wymienia
się w małym katechizmie jako drugi sa-
krament? Większość przystępujących
w Polsce do bierzmowania jest już prze-
cież po przyjęciu Eucharystii, trzeciego
na liście sakramentu. Bierzmowanie jest
tak zwanym sakramentem wtajemnicze-
nia chrześcijańskiego. Jest wprowadze-

niem na drogę wiary. Gdy chrzci się
dorosłych, podczas jednej uroczystości
dostępują oni wszystkich trzech sakra-
mentów wtajemniczenia. Zaraz po
chrzcie jest właśnie bierzmowanie, a po
nim dopiero Eucharystia (chrzest gła-
dzi wszystkie grzechy, nie tylko pierwo-
rodny, więc katechumeni nie muszą
przystępować do sakramentu pokuty
przed swą I Komunią Świętą). Tę staro-
żytną kolejność zachował również Ko-
ściół na Wschodzie. Tam bierzmowa-
nia udziela się jeszcze dzieciom. Jaka
jest rola bierzmowania? Taka sama, jak
każdego sakramentu – czyli udzielenie
łaski. A czym jest łaska? Tym, co pro-
wadzi do zbawienia. W widzialny spo-
sób, za pomocą znaków (w przypadku
bierzmowania jest to położenie rąk
i wtarcie w czoło bierzmowanego oleju
zwanego krzyżmem) Bóg udziela darów,
owoców i charyzmatów, które mają nam
pomóc dostać się do nieba.

Tram lub siestrzan

Bierzmowanie wymieniane jest za-
raz po chrzcie, bo ma z nim niezwykły
związek. To jakby przedłużenie chrztu,
jego potwierdzenie i umocnienie. I tyleż
znaczy bierzmowanie po łacinie, confir-
mattio to właśnie umocnienie. A i po
polsku znaczy to samo, tylko słowo jest
tak stare, że już Piotr Skarga w XVII
wieku musiał je tłumaczyć wiernym jako
dawne: „Bierzmowanie w starej naszej
polszczyźnie nic nie jest innego, jeno
potwierdzenie i umocnienie. Bo to, co
my dziś tram albo siestrzan [belka umac-
niająca strop; sosręb] zowiem, oni bierz-
mem nazywali”.

Stąd niektórzy nazywają bierzmowa-
nie sakramentem dojrzałości chrześci-
jańskiej. Nie chodzi jednak o to, że sa-
krament ma przyjąć osoba dojrzała
w wierze, ale że skutkiem sakramentu
ma być takie podbudowanie wiary, by
człowiek stał się gotowy dorośle prze-
ciwstawiać się trudnościom. Świetnie
widać na przykładzie apostołów, którzy
choć uczyli się wiary bezpośrednio od
Pana Jezusa, nawet po jego wielkim
triumfie nad śmiercią, nawet po zmar-
twychwstaniu i wniebowstąpieniu, ukry-
wali się. Nie poszli głosić danej im wia-
ry, choć tak nakazał Zbawiciel. Dopie-
ro, gdy Duch Święty został dany, odważ-
nie wyszli i w jednej chwili, nie patrząc

na porę dnia, nie przejmując się brakiem
zdolności, nieznajomością języków ob-
cych – zaczęli przyznawać się do wiary
i przekazywać ją innym.

Wzrastanie

O kimś, na kim można polegać,
mówi się czasem „porządna firma”.
I zadaniem bierzmowania (konfirmacji)
jest właśnie wlać w człowieka wszystko
to, czego potrzebuje on, by być solid-
nym, chrześcijańskim rycerzem. By
mężnie stawać w obronie wiary, by prze-
ciwstawiać się pokusom, zwiększać mi-
łość do wartości (czyli cnót, jak powie-
dzieliby rycerze). Wzrastać.

Święty Paweł zachęca: „Weź udział
w trudach i przeciwnościach jako dobry
żołnierz Jezusa Chrystusa”. Można więc
porównać bierzmowanie do średnio-
wiecznego pasowania. Jeszcze nie tak
dawno biskup lekko uderzał w policzek
bierzmowanego, co przypominało ude-
rzenie mieczem podczas pasowania ry-
cerskiego. Było to przygotowanie na
trud, symbol walki, jaką trzeba będzie
stoczyć „z szatanem, światem i ciałem”,
że zacytuję Mikołaja Sępa Szarzyńskie-
go. Chrzest jest zmazaniem grzechu
pierworodnego i włączeniem do Kościo-
ła walczącego, a bierzmowanie to jakby
włożenie „pełnej zbroi Bożej”, o której
wspomina list do Efezjan: „A przeto
weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mo-
gli się sprzeciwić w dzień zły i we wszyst-
kim stanąć doskonali. Stańcież tedy,
przepasawszy biodra wasze prawdą
i oblókłszy pancerz sprawiedliwości,
i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii
pokoju, we wszystkim biorąc tarczę wia-
ry, którą byście mogli wszystkie strzały
ogniste złośnika zgasić; i przyłbicę zba-
wienia weźmijcie, i miecz ducha, któ-
rym jest Słowo Boże”.

Symbole

By lepiej zrozumieć sakrament, do-
brze przypatrzeć się znakom, które mu
towarzyszą. Przy bierzmowaniu bardzo
istotny jest olej, którym znaczy się czoło
kandydata. Krzyżmo, poświęcone przez
biskupa w Wielki Czwartek, jest mie-
szaniną oliwy i balsamu. Oliwa, używa-
na na przykład przez sportowców przed
zapasami do namaszczenia ciała, sym-

Sakrament Bierzmowania
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bolizuje wzmocnienie do walki z szata-
nem. Balsam służył do podobnych ce-
lów, ale używany bywał też po walce jako
środek leczniczy – by rany łatwiej się
goiły. Balsamem określamy też przeno-
śnie coś, co przynosi ulgę, pocieszenie.
Widać więc, że krzyżmo ma zapewnić
kompleksową pomoc bierzmowanemu,
ma pomóc w walce, ale i ułatwia pod-
niesienie się po porażce, gdy jednak ule-
gniemy pokusie i zgrzeszymy. Krzyż-
mem naznaczane jest czoło, najbardziej
odsłonięta, widoczna część ludzkiego
ciała. Czasem nauczyciele zapominal-
skim uczniom mówią „zapisz to sobie
na czole” – tak charakterystyczne miej-
sce będzie przypominać o obowiązkach.
Nawet jeśli ktoś nie spojrzy do lustra,
reakcje innych ludzi będą mówić o tym,
że zobowiązanie jest dla nich jawne.
Podobnie właśnie żołnierzom w staro-

żytności znaczono czoła – by nie zapo-
mnieli o swej misji i by było jasne, po
której stronie walczą. Jasne zarówno dla
swoich, jak też wrogów.

Działaj, a łaska zadziała

Mówi się o tym, że bierzmowanie
wywiera niezatarte piętno na duszy.
Działa więc podobnie jak chrzest czy ka-
płaństwo. Nawet, jeśli ktoś porzuci stan
kapłański, władza święceń nie opuści go.
Podobnie z chrztem i bierzmowaniem,
nawet gdyby człowiek porzucił Kościół,
sakramenty będą w nim obecne, nie trze-
ba będzie ich powtarzać, jeśliby chciał
po jakimś czasie się nawrócić. Nie ozna-
cza to oczywiście magicznej mocy sa-
kramentów, znamię na duszy nie działa
automatycznie. Nie wystarczy przyjąć

znak łaski, by ta działała w nas. Trzeba
z nią jeszcze podjąć współpracę. Oczy-
wistym sposobem otwierania drogi Bogu
jest choćby spowiedź i pokuta, która
przywraca łaskę, jaka ma nas prowadzić
do świętości. Podejmowanie stałego tru-
du poprawy, życia modlitwą, przyniesie
obiecywane przez św. Pawła: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość,
wierność, skromność, wstrzemięźli-
wość, czystość, opanowanie... Warto
o nie prosić przed bierzmowaniem,
a jeszcze bardziej po, by nie zapomnieć,
że Bóg wyposażył nas w odpowiednie
narzędzia na „wąską ścieżkę”, którą po-
dążamy. Dobrą modlitwą w takiej sytu-
acji będą słowa psalmu 67: „Przykaż
Boże mocy twojej, umocnij to, Boże, coś
w nas sprawił”.

Ks. Marcin Graboś

Fot. A. Bednarz
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Tradycyjnie co roku 4 maja obcho-
dzimy święto Świętego Floriana
– patrona strażaków.

W tym roku nasza jednostka obcho-
dziła to zaszczytne święto wyjątkowo
w sobotę 2 maja, które było połączone
z lokalnymi obchodami Święta Kon-
stytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczę-
ły się o godz. 15.00 Mszą Św., która ce-
lebrował Ks. Kan. Józef Książek – ka-
pelan powiatowy strażaków, jednocze-
śnie opiekun duchowy bratkowickiej
jednostki.

Oprawę muzyczną wykonał nasz
parafialny chór męski, w składzie w któ-
rym jest wiekszość naszych druhów
strażaków.

We Mszy Św. uczestniczyli oprócz
kompani honorowej naszych straża-
ków ze swoim pocztem sztandarowym
na czele, liczna grupa strażaków se-
niorów, przedstawiciele władz samo-
rządowych powiatu i gminy, dyrekto-
rzy placówek oświatowych, przedsta-
wiciele lokalnych organizacji społecz-
nych wraz z pocztami sztandarowymi.
oraz wielu mieszkańców naszej miej-
scowości.

Po nabożeństwie udaliśmy się wszy-
scy pod pomnik upamiętniający brat-
kowickich bohaterów niepodległościo-
wych gdzie zostały złożone wiązanki
kwiatów i został odśpiewany hymn
państwowy i rota.

Druga część obchodów odbyła się
w Domu Strażaka. Na wstępie dh Mie-
czysław Leja – prezes jednostki po po-
witaniu zaproszonych gości i wszyst-
kich strażaków, podzielił sie kilkoma
refleksjami na temat współczesnego
ochotniczego pożarnictwa, wyposaże-
nia sprzętowego, wymagań prawnych
obejmujących dzisiejszego strażaka
ochotnika. Podsumowując swą wypo-
wiedź podziękował wszystkim straża-
kom za ich wkład pracy w prawidłowe
funkcjonowanie bratkowickiej jed-
nostki.

Następnym punktem obchodów
było wręczenie strażackich odznaczeń.
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa został oznaczony dh Mieczy-
sław Pięta, a odznaką Strażak Wzoro-
wy dh Rafał Fabiński.

Strażackie Święto
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Grupa kilkunastu bratkowickich
strażaków uhonorowana była za swą
działalność i zaangażowanie medalami
i odznaczeniami dwa tygodnie wcze-
śniej na uroczystościach Gminnych
Obchodów Dnia Strażaka w Bziance.

Następnie były gratulacje, życzenia
i ciepłe słowa skierowane do wszyst-
kich strażaków. Pan Adam Dziedzic
– Wójt Gminy Świlcza, podziękował
wszystkim druhom za dotychczasową
ofiarną i bezinteresowną pomoc nie-
sioną mieszkańcom gminy w obliczu
zagrożenia pożarem, klęską żywiołową,
czy innym zdarzeniem. Zapewnił też,
że nadal udzielał będzie niezbędnej
pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej
i wsparał jej inicjatywy.

Ks. kapelan Józef Książek podkre-
ślił znaczącą rolę miejscowych straża-
ków w życiu wsi i parafii. Podziękował
wszystkim druhom za aktywne uczest-
nictwo w ważniejszych uroczystościach
kościelnych i patriotycznych, jak: Wiel-
kanoc, Boże Ciało, Odpust Parafialny,
czy pilnowanie porządku i kierowanie
ruchem podczas procesji kościelnych.

Po zakończeniu oficjalnej części
obchodów, podsumowaniem spotka-
nia był smaczny strażacki grill, przy-
gotowany przez druhów Mateusza Ju-
chę i Mateusza Bułatka, w trakcie
którego jeszcze przez długie chwile
wymieniano różnego rodzaju strażac-
kie doświadczenia i spostrzeżenia na
tematy związane z funkcjonowaniem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brat-
kowicach i całego systemu ochrony
przeciwpożarowej.

Mieczysław Leja

17 maja 2015 r. w Mrowli odbył
się V PONADREGIONALNY KON-
KURS CZCICIELI PIEŚNI MARYJNEJ
„MATUCHNIE PIEŚŃ NIEŚMY” zor-
ganizowany przez Parafię Św.
Łukasza w Mrowli oraz GCKSiR
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie,
którego celem było popularyzowa-
nie Pieśni Maryjnych wśród dzieci
i młodzieży.

W konkursie wzięło
udział ponad 130 wykonaw-
ców w różnych kategoriach
min. zespoły wokalne, wokal-
no-instrumentalne, chóry,
duety, tercety, kwartety oraz
soliści. W zmaganiach w ka-
tegorii soliści brał udział
uczeń 4 klasy SP w Bratko-
wicach Maciej Tyburczy,
który zajął 1 miejsce i podbił
w ten sposób serca nie tylko
widzów ale także JURY kon-
kursu.

FESTIWAL
PIOSENKI EKOLOGICZNEJ
22 maja 2015 r. w Rzeszowie w Wy-

dziale Muzyki odbył się FESTIWAL

PIOSENKI EKOLOGICZNEJ zorga-
nizowany przez Zarząd Okręgu Podkar-
packiego Ligi Ochrony Przyrody w Rze-
szowie. Piosenki o tematyce przyrodni-
czo – ekologicznej. Festiwal składał się
z dwóch etapów. Pierwszy etap to na-
granie utworu, który miał zostać wyko-
nany podczas festiwalu i wysłanie go do
komisji, która dopiero po przesłucha-
niu uzgadniała kto będzie miał możli-
wość wystąpienia na festiwalu. Drugi
etap to wystąpienie już na festiwalu.
Maciej Tyburczy zajął na Festiwalu Pio-
senki Ekologicznej 2 miejsce.

Tego samego dnia Ma-
ciek jako jeden z wielu chó-
rzystów miał przyjemność
wystąpić na scenie Teatru
im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie wraz z Ju-
styną Steczkowską z którą
wykonali Walc Embarras.

Maciej Tyburczy 29.09.
2004 r., uczeń 4 klasy SP
w Bratkowicach interesu-
ję się śpiewem i grą na pia-
ninie. Od 2014 roku śpie-
wa w Katedralnym Chórze
Chłopięco – Męskim PU-

ERI CANTORES RESOVIENSES.
Jego nauczycielem w szkole oraz w chó-
rze jest Marcin Florczak.

Maćku! Gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów.

Andrzej Bednarz

V PONADREGIONALNY KONKURS
CZCICIELI PIEŚNI MARYJNEJ

„MATUCHNIE PIEŚŃ NIEŚMY”

Wręczenie nagrody.

Maciej Tyburczy.

Z dyplomem.
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a nie jak teraz w sobotę. Nasz, o ile do-
brze pamiętam, był w środę i to o bar-
dzo wczesnej porze dnia, gdyż taki był
zwyczaj. Wesele przygotowywało się sa-
memu, we własnym domu lub wynajmu-
jąc u kogoś. Tańczyło się i świętowało
cały dzień. Później urodziło nam się
czworo dzieci: Maria, Tadeusz (już nie-
żyjący), Zofia i Józef-twój tata.

– Czwórka dzieci, gospodarka, trud-
ne czasy powojenne. To naprawdę nie
łatwe zadanie, by wszystko pogodzić.
Jak sobie radziłeś?

– Wszystko wymagało przemyślane-
go planu i dobrej organizacji. Życie
na wsi od zawsze uzależnione było
od pór roku, więc nie było to takie
trudne. Wiosną pracowaliśmy na
roli, przygotowując ziemię do sadze-
nia ziemniaków i siania owsa. Oczy-
wiście nie było traktorów i maszyn,
więc wykorzystywaliśmy do pomo-
cy konia. Latem za pomocą kos ko-
siło się pierwsze trawy. Ściętą trawę
rozbijało się grabiami po łące, a po
kilku dniach, gdy przeschła „prze-
wracało” się ją. Tak otrzymane sia-
no składało się w kopki, a następnie
układało na wozie i przewoziło do
stodoły. W sierpniu ręcznie kosili-
śmy zboże, które kobiety układały
w snopki, a następnie w „mendle”,
na które składało się 15 snopków.
Gdy tak ułożone zboże przeschło,
wówczas zawoziliśmy je do gospo-
darstwa. Aby uzyskać ziarno, roz-
kładało się snopki pszenicy, owsa
czy żyta, a następie młóciło się je
cepami. Było to ciężkie i praco-
chłonne zajęcie, a kombajny poja-

wiły się znacznie później. Jesienią kopa-
liśmy motykami ziemniaki i je zbierali-
śmy. Później na tej ziemi siało się pszeni-
cę. Zima była czasem odpoczynku od
pracy w polu, ale nadal zajmowaliśmy się
zwierzętami, które były w gospodarstwie,
mieliśmy dwie krowy, które trzeba było
przecież codziennie karmić i doić. Jeże-
li miało się wsparcie innych osób i żyło
się z nimi w zgodzie, wszytko było
łatwiejsze i żadna praca nie była nikomu
straszna.

– Spoglądając na kalendarz OSP
w Bratkowicach odnajduję na zdjęciu
twoją twarz. Obecnie jesteś jednym
z najstarszych żyjących członków na-
szego oddziału OSP. Opowiedz proszę
o swojej służbie w straży.

– Gdy byłem już żonaty z twoją bab-
cią, wówczas wraz z kolegami przyłą-

„Choć lata lecą...”
Każdy młody człowiek w pewnym momencie swojego życia zatrzymuje
się w miejscu i pyta samego siebie: „Co robić? Gdzie wyruszyć? Jak żyć?”.

Niestety w książkach tej wiedzy nie
ma, a zaledwie dwudziestoletnie życie
jest za krótkie, by móc oglądać się za
siebie i szukać ratunku we własnych do-
świadczeniach. Jest jednak pewne źró-
dło mądrości, z którego możemy czer-
pać, a o którym tak często zapominamy
– starsi ludzie. Dlatego więc, posta-
nowiłam porozmawiać z Bronisła-
wem Kwoką, bo rozmowa wnuczki
z ukochanym dziadkiem, to najcie-
kawsza i najbardziej wartościowa
lekcja życia.

– Dziadziu, w tym roku koń-
czysz 91 lat, jesteś jedną z najstar-
szych osób w naszej okolicy,
a mimo to masz dobrą pamięć.
Czy mógłbyś mi opowiedzieć o so-
bie i o Twoim domu rodzinnym?

– Moimi rodzicami byli Stani-
sław i Maria Kwoka (z domu Lis).
Urodziłem się 12 grudnia 1924
roku w Bratkowicach, jako naj-
młodsze z sześciorga dzieci. Mia-
łem czterech braci: Ludwika, Wła-
dysława, Jana i Gabriela, którzy już
niestety nie żyją, ale nadal utrzymu-
ję bardzo dobry kontakt z moją
starszą siostrą Antoniną, która po
mężu przyjęła nazwisko Lis.

– W czasach, w których ja by-
łam dzieckiem, spędzałam dużo czasu
oglądając bajki w telewizji, czasem
jeżdżąc na rowerze, czy bawiąc się
w chowanego. A jak wyglądało Twoje
dzieciństwo?

– Z dzieciństwa pamiętam niewiele,
sama musisz przyznać, że było to dość
dawno. Na pewno od najmłodszych lat
pomagaliśmy rodzicom w gospodarce:
przy sadzeniu ziemniaków, suszeniu sia-
na czy żniwach. Natomiast od momen-
tu pójścia do pierwszej klasy było się
wystarczająco „dużym”, aby samemu
paść krowy, co było nie lada wyzwaniem
dla siedmiolatka. Ale takie były czasy,
nikt nie narzekał, bo innego życia nie
znał. Wszyscy sobie pomagali.

– Obecnie, prawie w każdym domu
jest przynajmniej jedna osoba z tytu-
łem magistra, a dzieci spędzają w szko-

le niemal tyle samo czasu, co rodzice
w pracy. Dawniej tak chyba nie było?

Nie, nie. Dawniej w szkole było
7 klas. Ja skończyłem wszystkie, choć
nie musiałem. To rodzice decydowali
czy posyłają dziecko do szkoły czy nie
i ile klas ono skończy. Uczyliśmy się po-

dobnie jak wy: matematyki, języka pol-
skiego, historii, geografii, przyrody, ale
w zdecydowanie mniejszym zakresie.

– Skończyłeś szkołę w 1938 roku,
a w 1939 wybuchła wojna. Czy Bratko-
wice bardzo to odczuły?

– To był trudny czas dla wszystkich.
Oczywiście Niemcy przejeżdżali przez
Bratkowice, czasem tutaj kwaterowali.
Kilka razy zorganizowali łapanki, nie-
którzy mieli więcej szczęścia i po prze-
słuchaniu wracali do domu, inni zostali
wywiezieni do pracy do Niemiec.

– Z końcem wojny ludzie zaczęli żyć
na nowo, ale i Twoje życie nabrało no-
wych kolorów.

– Tak, bo w wieku 24 lat ożeniłem
się z Twoją babcią, Anną (z domu Przy-
wara). Wtedy śluby były w tygodniu,

Bronisław Kwoka.

Fot. A. Bednarz
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czyliśmy się do Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Na początku nie mieliśmy na-
wet własnych mundurów, bo straż była
biedna, później zaś dostawaliśmy je od
innych oddziałów, niestety były bardzo
niskiej jakości. O wybuchu pożaru nie
dowiadywaliśmy się słysząc głos syre-
ny, gdyż jej jeszcze nie było, tylko od
siebie. Takie wiadomości bardzo szyb-
ko się rozchodziły, a ludzie chętnie
pomagali sobie w potrzebie. Wozów
strażackich nie było, więc do gaszenia
ognia używaliśmy ręcznych pomp cią-
gniętych przez konie. Wodę do nich
donosiliśmy wiadrami. Gdy pożar wy-
buchał gdzieś blisko, wtedy zamiast
końmi, pompę zaciągało się ręcznie na
miejsce tragedii. W naszej okolicy uży-
waliśmy pompy, która obecnie zdobi
plac przed Domem Strażaka w Bratko-
wicach. Od kilkunastu lat jestem już
tylko biernym członkiem OSP z powo-
du wieku, ale nadal chętnie uczestni-
czę w uroczystościach strażackich. Za-
wieszony w szafie mundur strażacki,
przypomina mi o mojej służbie i lu-
dziach, którym pomogliśmy.

– Obecnie jesteś na emeryturze,
jednak wiem od rodziców, że pracowa-
łeś nie tylko w gospodarstwie. Czy kie-
dyś było równie ciężko o pracę jak
obecnie?

– Kiedyś było zupełnie inaczej. Nie
było problemów ze znalezieniem pracy
i w każdej chwili można było ją zmienić

Nasiona
Pewien młodzieniec, przechadzając

się po mało znanym mieście, zobaczył
sklep z szyldem „szczęście”. Wszedł do
tego sklepu, za ladą ujrzał sklepowych
przebranych za anioły. Zapytał, co tu
można kupić, Odpowiedziano mu:
wszystko. Wtedy powiedział: „proszę mi
zapakować koniec wszystkich wojen na
świecie, parę ton miłości między ludź-
mi, kilka galonów zrozumienia w rodzi-
nie, dużą porcję czasu rodziców na za-
bawy z dziećmi”. Kiedy w dalszym cią-
gu składał zamówienia „na towar”, anioł
grzecznie przerwał mu i rzekł: „Prze-
praszam, może niezbyt jasno się wyrazi-
łem, ale my tu nie sprzedajemy owoców
tylko nasiona”. Na ladzie u „Anioła”
(oraz w naszej duszy też) zawsze tak jest,
że nie sprzedadzą ci gotowej miłości, ale
mogą zaoferować ziarenka, które trze-
ba zasadzić we własnym sercu. O zia-

renko to, aby wyrosło i rozwijało się,
musisz dbać, podlewać, chronić przed
chłodem, przymrozkami czy nadmier-
nym upałem i to przez wiele lat, aż wyda
owoc obfity, który rozjaśni i uraduje du-
szę. Byłoby bardzo dużo chętnych, aby
pójść do sklepu, zapłacić żądaną kwotę
i zabrać gotowe zapakowane porcje po-
koju dla domu czy świata. Byłoby to bar-
dzo proste i wygodne. Nawet gdyby nie
było takich sklepów, tylko miejsca, gdzie
ludzie modliliby się i prosili „Panie Boże
chcę pokoju”, a pokój w postaci gołębicy
sfruwałby do nich, czy byłoby to zgodne
z planem Bożym. Raczej nie. Bóg ma
więcej serca niż rąk. I tak jest od zawsze.
Bóg nie ma innych rąk niż nasze. Mamy
dwie wspaniałe ręce, których nie mają
inne gatunki na ziemi, i po to je mamy,
aby zastąpić ręce Boga. To właśnie my
mamy pomnażać Jego dzieła z ziaren,
które On nam oferuje i zasiewa w nas.

W jednym ze zbombardowanych
kościołów w Niemczech, podczas na-

lotów alianckich, uległ całkowitemu
zniszczeniu Chrystus królujący na głów-
nym ołtarzu. Zaraz po wojnie miesz-
kańcy z niespotykaną cierpliwością
zrekonstruowali zniszczonego Chry-
stusa. Złożyli całe ciało z wyjątkiem
rąk, których nie udało się odnaleźć, po-
nieważ nie zostało po nich ani śladu.
Długo zastanawiali się co dalej zrobić?
Czy Go schować w zakrystii, czy doro-
bić nowe ręce. Wreszcie postanowili
zostawić Go na ołtarzu, takim jaki był,
a w miejscu brakujących rąk umieścili
następujący napis, „Odtąd Bóg ma tyl-
ko nasze ręce”. Figura Chrystusa z nie-
istniejącymi rękami stoi do dziś, i za-
prasza do współpracy z Nim – Chry-
stusem. W rzeczywistości zawsze tak
było. Od dnia stworzenia Bóg nie ma
innych rąk niż nasze. Dał nam ręce wła-
śnie po to, aby zastąpić własne, abyśmy
to my pomnażali jego dzieła z ziarna,
które On zasiał.

Kazimierz Smolak

Dziadziu z babcią i ciocią Marysią.

na inną. Ja pracę zarob-
kową podjąłem dopiero
po ślubie, gdyż wtedy mia-
łem na utrzymaniu rodzi-
nę. Najpierw pracowałem
przez ok. 7 lat na budo-
wie, następnie na składni-
cy przy załadunku wago-
nów. Później przez długi
czas w lesie, przy wycin-
ce, gdzie ręczną piłą ści-
naliśmy drzewa. Niestety
z powodów zdrowotnych
musiałem zrezygnować
i zatrudniłem się jako
strażnik. Przepracowaw-
szy tam ok. 11 lat przesze-
dłem na emeryturę na po-
czątku lat 80. XX w. Po
śmierci żony w 1984 r., od
ponad 20 lat mieszkam
sam i jestem pod opieką
córki, która służy mi po-
mocą na co dzień. W grud-
niu skończę 91 lat, a moją
największą dumą jest 11
wnuków i 13 prawnuków,
którzy są dla mnie
ogromną pociechą.

– Dziadziu, to na pewno tylko krót-
kie wycinki z Twojego życia, ale już one
pokazują, że wszystko co chce się
w życiu osiągnąć, zdobywa się tylko
ciężką i uczciwą pracą oraz serdeczną
postawą wobec innych. Kto wie, może

właśnie to jest klucz do sukcesu w obec-
nych czasach i najważniejsza wskazów-
ka dla młodych ludzi. Dziękuję dzia-
dziu za rozmowę.

Rozmawiała wnuczka
Natalia Kwoka
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Łukasz Ciepliński, ps. „Pług”.

Dawno temu w Bratkowicach...
(wspomnienia)

1. Ruch oporu przeciw okupantowi
niemieckiemu.

Klęska militarna Polski i okupacja niemiecka, nie złama-
ły woli Narodu Polskiego do czynnego oporu. Polska mimo
zawodu jaki Jej sprawili alianci zachodni bierną postawą we
wrześniu 1939 roku, była nadal w antyniemieckim sojuszu
państw sprzymierzonych i zdecydowana była do kontynuowa-
nia walki zbrojnej w bloku Francji i Wielkiej Brytanii. Terror
i eksterminacja w Kraju rodziły przeciwdziałania i organizo-
wanie się do walki przeciwko okupantowi niemieckiemu.
Ruch oporu, który powstał natychmiast po klęsce wrześnio-
wej, przybierał różne formy
działania: uchylanie się od
pracy, wstępowanie do od-
działów partyzanckich itp.
Gromadzono i magazynowa-
no broń, amunicję, zbierano
po bojowiskach sprzęt woj-
skowy, umundurowanie;
rozbijano magazyny żywno-
ściowe okupanta.

W starciach zbrojnych z
okupantem hitlerowskim
walczyli partyzanci Armii
Krajowej; Batalionów
Chłopskich – konspiracyjnej
organizacji wojskowej ruchu
ludowego; Batalionów Gwardii Ludowej – organizacji party-
zanckiej, na czele której stali przedwojenni polscy komuni-
ści, których głównym celem(obok walki z Niemcami), było
po zakończeniu działań wojennych przygotowanie gruntu do
objęcia władzy przez polskich komunistów w Kraju, nasła-
nych z Moskwy – zdrajców Ojczyzny.

Bezpardonową i bezwzględną walkę z okupantem niemiec-
kim o niepodległość i suwerenność Polski na terenie kraju,
prowadziły oddziały Związku Walki Zbrojnej, przemiano-
wane w Armię Krajową, konspiracyjną organizację wojskową
działającą w okresie okupacji hitlerowskiej, na obszarze pań-
stwa polskiego, w granicach z 1939 roku.

Na terenie obecnej Rzeszowszczyzny w ramach Okręgu
Krakowskiego działał Podokręg Rzeszów z czterema Inspek-
toratami, w tym w Rzeszowie. W skład Inspektoratu Rze-
szów wchodziły trzy obwody: w Rzeszowie, Dębicy i Kolbu-
szowej. W ramach Obwodu Rzeszów działało pięć Zgrupo-
wań, w tym Zgrupowanie III Zachód, w którym była Grupa
„Rekina” i Grupa „Ukleji” – razem te dwie Grupy liczyły
270 żołnierzy.

Grupa „Rekina”, którego dowódcą był por. Józef Rzepka
– działała w obrębie: Rzeszów – Bratkowice – Trzciana –
Sędziszów Młp. – Trzciana – Bratkowice.

Grupa „Ukleji”, której dowódcą był ppor. Tadeusz Lis –
prowadziła działania w obrębie: Głogów Młp. – Rzeszów –
Głogów Młp. – Budy Głogowskie – Bratkowice.

W Bratkowicach, w ruchu oporu brali czynny udział: Bro-
nisław Świder „Rygor”, Jan Surowiec „Rydz”, którzy dowo-
dzili plutonami, a także Zygmunt Cieśla „Orkan”, Adam Cie-
śla „Stach”, Wanda Jarosz z d. Cieśla ps. „Maria”, „Zofia”,
„Irena”, Józef Lis ps. „Tajfun” obecnie mieszka w Trzcianie.

Oddziały Żołnierzy Armii Krajowej obwodu rzeszowskie-
go w liczbie przeszło 1930 osób, odczuwały poważne braki
broni i amunicji. Na terenie obwodu AK Rzeszów, właścicie-
le prywatnych zakładów ślusarskich prowadzili tajne wytwór-
nie broni. W Bratkowicach była montownia granatów, którą
obsługiwała drużyna saperów. Wszystko to było kroplą
w morzu potrzeb, aby uzbroić Żołnierzy AK Obwodu Rze-
szów. Duże nadzieje w pozyskiwaniu większej ilości broni
i amunicji, pokładano w zrzutach nocnych, dokonywanych
przez alianckie samoloty m.in. i w Bratkowicach.

Obok mężczyzn – Żołnierzy AK działających w ruchu
oporu i konspiracji powstała Służba Kobiet jako organizacja
wojskowa, powołana rozkazem Naczelnego Wodza z miesią-
ca października 1941 roku. W wielu przypadkach Kobiety
były niezastąpione, zawsze gotowe do wykonania choćby nie-
bezpiecznych zadań czy obowiązków.

W Bratkowicach również powołano drużynę Wojskowej
Służby Kobiet, którą kierowała sp. Karolina Ciejko ps. „Tere-
sa” – nauczycielka. Do tej Drużyny należały jak pamiętam:
p. Maria Stokłosa z d. Zagrodnik (wieloletnia przewodniczą-
ca Koła Gospodyń Wiejskich w Bratkowicach) p. Anna Chmaj
z d. Lis z Sitkówki – łączniczka placówki AK i inne Kobiety.

Plebania w Bratkowicach z Kapelanem AK – probosz-
czem ks. kpt. Michałem Sternalem ps. „Łęg”, często gościła
wysokie Osobistości dowództwa, konspiracji i duchowień-
stwa. Postacią szczególnie czynną, w działaniu w ruchu opo-
ru przeciwko okupantowi niemieckiemu w Bratkowicach był
por. Józef Rzepka ps. „Rekin”. Tuż po wybuchu wojny we
wrześniu 1939 roku, działalność swoją rozpoczyna w organi-
zowaniu w rodzinnej wsi Bratkowice służby konspiracyjnej,
która liczyła blisko 170 osób. Po objęciu stanowiska adiutan-
ta w Inspektoracie Rejonowym AK, blisko współpracuje

z komendantem Obwodu
AK – majorem Łukaszem
Cieplińskim. Jako mieszka-
niec Bratkowic organizował
spotkania i narady na pleba-
nii u ks. kpt. Michała Sterna-
la – ps. „Łęg”, w których
uczestniczyli m.in.: ks. ppłk.
Józef Zator – Przytocki ps.
„Czeremosz” – Dziekan
Okręgu Krakowskiego AK;
mjr Łukasz Ciepliński ps.
„Pług” – Komendant Inspek-
toratu Rejonowego AK Rze-
szów; ks. ppłk. Ludwik
Niemczycki ps „Pasterz” –
Kapelan Inspektoratu Rejo-
nowego AK Rzeszów; ppłk.Józef Rzepka, ps. „Znicz”.
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Zygmunt Szydek ps. „Wiatr” – Szef III Oddziału Okręgu Kra-
kowskiego AK; inż. Stanisław Michałowski – adiutant do-
wódcy Okręgu Krakowskiego AK – pułkownika Józefa Spy-
chalskiego ps. „Luty”. W tych naradach uczestniczył nasz ro-
dak działający w konspiracji, ks. mjr. Józef Stefański – ps.
„Pius” – Kapelan Inspektoratu AK Rzeszów.

2. Martyrologia Mieszkańców Bratkowic
w lipcu 1944 roku.

Miesiąc lipiec 1944 roku był miesiącem bardzo ciepłym,
w trzeciej dekadzie – upalnym. Po przegranych bitwach pod
Stalingradem (obecnie Wołgogradem) i Kurskiem (bitwa
pancerna) niemieckim wojskom został przetrącony bojowy
kręgosłup, a przy nacierających wojskach sowieckich, Niem-
cy masowo obrali odwrót na Zachód. Na początku trzeciej
dekady miesiąca lipca 1944 roku, szosą Lwów – Przemyśl –
Rzeszów – Tarnów – Kraków i równoległą do niej linią kole-
jową masy niemieckiego wojska kierowały się na Zachód.

W Bratkowicach 26 lip-
ca 1944 roku, Żołnierze Ar-
mii Krajowej w bratkowic-
kim Zgrupowaniu, którym
dowodził por. Józef Rzepka
ps. „Rekin”, „Znicz”, czyni-
li przygotowania do ewentu-
alnej walki z oddziałami nie-
mieckimi.

Wieczorem 26 lipca
1944 roku do Bratkowic
z kierunku Trzciany, zaczęły
podchodzić patrole niemiec-
kie, z którymi wywiązała się
strzelanina, w wyniku której
został śmiertelnie ranny
Leon Rzepka, brat mojego Ojca. W niecałą godzinę później
na podwórku śp. Szalonej w Sitkówce został postrzelony przez
patrol niemiecki Akowiec Józef Wdowik, a po próbie podję-
tej ucieczki został zastrzelony serią z pistoletu maszynowego.
Okrążony w lesie przez patrol niemiecki, ginie Akowiec Bro-
nisław Świder.

Nazajutrz 27 lipca 1944 roku niemiecki poddział woj-
skowy otoczył Akowców ze zgrupowania „Znicza” w rejo-
nie Bratkowice – Piaski i po aresztowaniu w samochodach
łopatkami – saperkami zmasakrowali Ich ciała. Na polece-
nie oprawców miejscowa ludność przysiółka Dyndy pogrze-
bała zabitych w wykopanym dole, a w miejscu tym do dnia
dzisiejszego stoi Obelisk, przypominający potomnym o Ich
męczeńskiej śmierci.

Z wielką radością i satysfakcją należy stwierdzić, że Obe-
lisk ten jest zawsze uporządkowany i ukwiecony, a w ostat-
nim czasie odnowiony. W tym miejscu gorąco dziękuję Sa-
morządowi Gminy Świlcza, a przede wszystkim panu Wójto-
wi Wojciechowi Wdowikowi! Mych drogich Rodaków pro-
szę o pamięć o tym Obelisku!

W ostatnich dniach miesiąca lipca 1944 roku żołnierze
sowieccy z kierunku Głogowa Młp. przystępują do masowe-
go ataku na wojska niemieckie. W wyniku silnego ostrzału
alteryjskiego wybuchają pożary w przysiółkach Koniec i Pia-
ski, które pochłaniają wiele domów i zabudowań gospodar-
czych; nie obeszło się bez ofiar w ludziach. Jeden z pocisków

Non omnis moriar
(Nie wszystek umrę)

(Horacy)

Ów roku tragiczny1! Zabrałeś nam Braci,
Których uśmiercili hitlerowscy kaci.
W braterskiej mogile społem pogrzebani,
Nigdy przez potomnych niezapomniani.
Choć czas już wpłynął od męczeńskiej śmierci,
Nosimy Was Bracia w serdecznej pamięci.
A stojąc przed Waszą żołnierską mogiłą
Przyrzekamy – Wasze czyny nie zaginą!
Boże! Weź naszych bohaterskich Rodaków
Do swojego raju, niech tam wśród obłoków
Proszą wciąż za nami, biednych na tej ziemi,
Byśmy z Nimi byli kiedyś połączeni.

Zdzisław Rzepka

1 26-27 lipiec 1944 r.

rozrywa się na odłam-
ki(szrapnele), których wy-
chodzących z domu Maria-
na Rogalę i Jego córkę i Te-
ściową zabijają na miejscu.
W piątek 4 sierpnia 1944
roku na cmentarzu w Brat-
kowicach, zostali pochowa-
ni we wspólnym grobie. By-
łem świadkiem dramatu
i wielkiego bólu nie tylko ze
strony Wiktorii – żony po
stracie Męża, Córki i Matki,
ale także ze strony uczestni-
ków pogrzebu.

W niedzielę 6 sierpnia
1944 roku odbył się pogrzeb dwunastu naszych Rodaków –
Bohaterów na bratkowickim cmentarzu, którzy wcześniej zgi-
nęli (26.07) i zostali zamordowanie (27.07).

Wszyscy zostali pochowani we wspólnej mogile. Stolarz
śp. Stanisław Hadyś z Zapola wykonał proste, skromne trum-
ny, w których złożono ciała naszych Bohaterów. Kondukt po-
grzebowy na przestrzeni kilkudziesięciu metrów, prowadził
Kapelan Żołnierzy AK Zgrupowania w Bratkowicach, ks. kpt.
Michał Sternal – ps. „Łęg”, który nad zbiorową mogiłą po-
chował Poległych i Pomordowanych. Pogrzeb ten zmienił się
w wielki płacz i lament Rodziców, Żon, Braci, Sióstr i Kole-
gów z walki z hitlerowskim najeźdźcą. Niebo płakało!!! Jako
dziesięcioletni chłopiec uczestniczyłem w tym pogrzebie, gdyż
wśród Grzebanych był rodzony brat mojego ojca Franciszka
– Leon Rzepka, mój chrzestny Ojciec.

Dziś po tylu latach, które upłynęły od tych wydarzeń
mam przed oczami obraz tej tragedii i gehenny Mieszkań-
ców Bratkowic.

Bratkowiccy Rodacy – Ofiary mordu dokonanego przez
niemieckich oprawców w dniach 26-27 lipca 1944 roku, we-
szli do „Panteonu Bohaterów Ziemi Bratkowickiej” – na
wieczne czasy.

Zdzisław Rzepka

Tadeusz Lis, ps. „Ukleja”.

Franciszek Lachcik, ps. „Roja”.
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Przywrócić pamięci obraz

I Komunia Święta, Bratkowice 1970 r.

Katyń 1940 i Smoleńsk 2010
to tragiczne daty Polskiej historii!
Miesiąc kwiecień przez wydarzenia, które miały miejsce przed 75

i 5 laty wpisał się tragicznymi zgłoskami na kartach polskiej historii. Mord
na polskich oficerach, pracownikach policji i inteligencji, który był ludo-
bójstwem współczesnej Europy tak haniebnie skrywany przed światem
i tragiczny lot Polskich Patriotów z panem Prezydentem Lechem Kaczyń-
skim i jego małżonką, którzy chcieli w Katyniu oddać hołd wszystkim po-
mordowanym i powiedzieć światu o hańbie XXI wieku. Los okazał się tra-
giczny. Po 75 latach nie została do końca wyjawiona prawda o mordzie
katyńskim, a po 5 latach nie wyjaśniono ostatecznych przyczyn katastrofy
prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Wrak samolotu dalej pozostaje na
rosyjskiej ziemi. 5 lat temu cały kraj pogrążył się w żałobie. Czas leczy rany
ale my musimy pamiętać i przypominać o tych wydarzeniach. Tak było
w Bratkowicach. 10 kwietnia Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowic-
kiej oddało hołd ofiarom katastrofy w Smoleńsku składając wiązankę kwia-
tów i zapalając znicze pod pomnikiem w centrum wsi, a 13 kwietnia br.
prezes TMZB uczestniczył w spotkaniu z panem Zenon Fajgerem z oddzia-
łu IPN w Rzeszowie, który w Zespole Szkół w Bratkowicach w Dniu Pamię-
ci Ofiar Katynia wygłosił wykład historyczny na temat Zbrodni Katyńskiej.

Prezes TMZB Tadeusz Pięta
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Przeprowadził ją pan Zenon Fajger
przedstawiciel Oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Rzeszowie. W pro-
gramie spotkania był historyczny wykład
i pokaz slajdów. Zbrodnia katyńska to
ludobójstwo, które zostało dokonane
wiosną 1940 roku na mocy decyzji naj-
wyższych władz ZSRR („tzw. decyzja
katyńska”). Rozstrzelano wówczas 21 tys.
768 obywateli Polski, w tym 10 tys. ofi-
cerów wojska i policji. Wśród pomordo-
wanych znaleźli się również lekarze, na-
uczyciele, prawnicy, inżynierowie, urzęd-
nicy państwowi, policjanci, służba wię-
zienna. Egzekucji ofiar, „uznanych za
wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych
strzałem w tył głowy dokonała radziecka
policja polityczna NKWD.

Za zbrodnie byli odpowiedzial-
ni: Stalin, Beria, Kaganow. Ofia-
ry bestialskiej zbrodni pogrzeba-
no w masowych grobach w Katy-
niu pod Smoleńskiem, w Miedno-
je, w Bykowni koło Kijowa. Ofi-
cjalnie 13 kwietnia 1990 roku, po
upadku komunizmu w Polsce, wła-
dze radzieckie przyznały się do tej
zbrodni. Zbrodnia katyńska to lu-
dobójstwo, zbrodnia przeciwko
ludzkości, zbrodnia wojenna, za
którą nikt nie poniósł odpowie-
dzialności karnej.

Młodzież z zainteresowaniem wysłu-
chała prelekcji pracownika IPN-u. My-
ślę, że to spotkanie dla wszystkich uczest-
ników było bardzo dobrą lekcją histo-

rii. W czasach kiedy my uczyliśmy się
historii, nikt nie mówił tak głośno o
Katyniu, chociaż młodzież szkolna taką
informację usłyszała od nauczycieli śp.
Karoliny Ciejko i Stanisława Mytycha.

Pomysłodawcą spotkania był radny
Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz

Wojton, a patronat objął Starosta Rze-
szowski.

Wśród uczestników spotkania obec-
ni byli: Marek Sitarz – Wicestarosta
Rzeszowski, Adam Dziedzic – Wójt
Gminy Świlcza, ks. kan. Józef Książek
– proboszcz miejscowej parafii, Tomasz
Wojton – radny Rady Powiatu Rze-
szowskiego, Tadeusz Pięta – Prezes To-
warzystwa Miłośników Ziemi Bratko-
wickiej, Barbara Buda – radna Rady

Gminy Świlcza, Joanna Różańska –
Dyrektor Zespołu Szkół, Barbara Wa-
silewska-Naróg – Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 2 oraz mieszkańcy
Bratkowic.

Tekst i fot. Andrzej Bednarz

ZBRODNIA KATYŃSKA
13 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Bratkowicach odbyła się
prelekcja na temat Zbrodni Katyńskiej.



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 33/201520

Współczesna polszczyzna (cz. II)
Grzeczności językowe

Przełom XX i XXI wieku jedno-
znacznie stwierdza, że nowe stosunki
społeczne, ekonomiczne i polityczne
spowodowały znaczne zmiany w obycza-
jowości Polaków, a tym samym zmieni-
ły się normy grzecznościowe, które zwią-
zane są z normami obyczajowymi.

Zauważa się ostatnio, wśród mło-
dego pokolenia, a także i starszego,
znaczne uproszczenia zachowań
grzecznościowych. Mamy tu do czynie-
nia z pewnym luzem w zachowaniu
i w mówieniu.

Przez model grzeczności rozumie
się system społecznie zaaprobowanych
i powszechnie przyjętych w danej spo-
łeczności (grupie, wspólnocie) zasad,
norm, określający pewien usankcjono-
wany sposób zachowania, także i wer-
balnego członków tej społeczności
w kontaktach między sobą. Współcze-
śnie jest to sposób zachowania określo-
ny jako odpowiedni, kulturalny, grzecz-
ny, uprzejmy (np. połączenie typu: Za-
chował się odpowiednio, kulturalnie,
grzecznie, uprzejmie) i stoi on w wyraź-
nej opozycji do zachowania nieodpo-
wiedniego, niekulturalnego, niegrzeczne-
go, nieuprzejmego. Model grzeczności
wypełniamy różnorako: przez zacho-
wanie, gesty, mimikę twarzy, ale naj-
bardziej przez słowa – uprzejme,
grzeczne, odpowiednie do wymagań
sytuacji. (K. Ożóg, 2001). Normy re-
gulujące grzeczne zachowanie powsta-
wały w wyniku doświadczeń wielu po-
koleń, dzięki którym, ludzie uczyli się,
jak unikać zakłóceń, co robić aby życie
wspólnoty przebiegało odpowiednio.
Społecznie przyjęty model grzeczno-
ści opiera się na kilku podstawowych
zasadach. Wyodrębnię dwie podsta-
wowe zasady, np. Zasada zakładająca
autonomiczność, godność, ważność
każdego człowieka jako osoby. Drugi
człowiek, powinien być postrzegany
jako osoba, sprawa to dawna, mająca
miejsce w różnych systemach filozoficz-
nych, a szczególnie w chrześcijaństwie.
Każdej osobie ludzkiej należy się sza-
cunek i tę fundamentalną zasadę nale-
ży wypełniać w kontaktach z drugim
człowiekiem. Należy go szanować
i żądać szacunku dla siebie.

Drugą zasadą jest życzliwość. Trak-
tuj życzliwie rozmówcę, nawet nieznajo-

mego. Te dwie zasady są fundamentem
konwencji grzecznościowej. Kanonem
grzeczności są również słowa, które na-
leży nie tylko pamiętać, ale i stosować
w kontaktach międzyludzkich – dzięku-
ję, proszę, przepraszam.

Zauważa się też, zanik wielu pięk-
nych formuł grzecznościowych, nie-
modne już dzisiaj a jeszcze kilkanaście
lat wstecz znakomite zwroty typu: ser-
decznie witam, całuję rączki, moje naj-
niższe uszanowanie, kłaniam się pięk-
nie. Starsze i średnie pokolenie ma,
owszem, w swoim słownictwie dużo
różnych wariantów grzecznościowych,
np. zwroty wyrażające podziękowania:
bardzo pięknie dziękuję, serdecznie dzię-
kuję, jestem ogromnie wdzięczny itd.,
jednak pokolenie najmłodsze i część
pokolenia średniego używa bardzo pro-
stego wzoru podziękowań, uważając, że
tamte są przeżytkiem, np. dziękuję bar-
dzo, dzięki, thanks, może być. Zanikają
również formuły religijne, dawne:
Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus, Zostańcie z Bogiem, Bóg zapłać,
Szczęść Boże. Na tak znaczne uprosz-
czenie zwrotów grzecznościowych ma
głównie wpływ demokratyzacja życia
społecznego, politycznego, gospodar-
czego i współczesna kultura medialna.

Używanie wyrazów typu: agresja,
brutalizacja uderza w tę wartość, jest
zamachem na to podstawowe dobro
kultury. W 2000 roku weszła w życie
Ustawa o języku polskim (Dz.U.Nr 90,
8 listopada 1999). Celem jej jest oprócz
postawienia bariery fali wyrazów zapo-
życzonych, zahamować ma także wul-
garyzację i brutalność języka. Ma przy-
czynić się do większej kultury słowa.
Ustawa, głosi, że „język polski stanowi
podstawowy element narodowej tożsa-
mości i jest dobrem narodowej kultu-
ry”. Uważam, że postanowienia usta-
wy są jednak zbyt ogólne i nie ma roz-
porządzeń wykonawczych.(K. Ożóg,
2001).

Wyrazy nieprzyzwoite
– wulgaryzmy

Jest to duża grupa wyrazów używa-
nych w kontaktach nieoficjalnych. Wy-
razy typu wulgaryzmy są dzisiaj nagmin-
ne, używane nawet przez dzieci, gdyż są
dla nich elementem dorosłości, mody,

szpanu a szczególnie aby zaistnieć w gru-
pie. Współczesne badania słów wulgar-
nych wśród młodzieży w porównaniu
z badaniami tych zagadnień sprzed dwu-
dziestu lat, jednoznacznie wskazują na
nieprawdopodobny wzrost tych wyra-
zów, całych zwrotów i dialogów. I co
niepokoi, jest to ekspansywna tenden-
cja, stale się utrzymująca (K. Ożóg,
1980).

Polszczyzna wśród młodego poko-
lenia, a także starszego (rodzice, dziad-
kowie), stała się bardzo wulgarna, bę-
dąca złym przykładem dla dzieci
i wnuków. Również ta tendencja też
ciągle się utrzymuje. Dla starszego po-
kolenia wyrazy te są kojarzone z nad-
zwyczajną sytuacją emocjonalną, np.
kłótnie, bójki. Dla wielu, wyrażenia te
stały się czymś normalnym i zwyczaj-
nym sposobem bycia językowego. Nie
wolno naruszać czyjegoś dobra osobi-
stego, czyjejś godności osobistej, ob-
rzucając językiem prostackim – przez
wyrazy dosadne, przekleństwa i wul-
garyzmy, a świadczy to tylko o jego pry-
mitywizmie i niewychowaniu, jednym
słowem braku podstawowej kultury.
Mamy obecnie w polszczyźnie dużo
wyrazów sprośnych, obelżywych, wul-
garnych, obscenicznych (M. Grochow-
ski, 1995; J. Kowalikowa, 2000). Duża
liczba wulgaryzmów w wypowiedzi
zawsze świadczy o ubóstwie słownic-
twa mówiącego.

Zauważa się, że społeczeństwo już
nie piętnuje takich zachowań, a na wy-
rażenia wulgarne mówione przez mło-
dych (i starszych) nie tylko we własnych
domach, ale również w miejscach pu-
blicznych już się w zasadzie nie reaguje.
(A. Grybosiowa, 1998b).

Badania nad językiem ojczystym,
wskazują, że jest on dziś dobrze rozwi-
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niętym językiem narodowym, zaspoka-
jającym potrzeby komunikacyjne Pola-
ków, chociaż posiada także wiele cech
niepokojących. Poszerzył się margines
tolerancji wobec wyrazów nieprzyzwo-
itych, zmienił się model grzeczności,
natomiast Polacy coraz częściej kształ-
tują swój język na wzór języka mediów.
Na przełomie XX i XXI w. język ogól-
nopolski okazał się sprawnym, wyrobio-
nym przez wieki narzędziem komuni-
kacji społecznej, o znacznie szerokim
i ogólnym zasięgu użycia.

Joanna Czapka

Ważne narzędzie środowiskowej informacji
14 maja 2015 r. w sali widowiskowej

GCKSiR w Trzcianie z inicjatywy Pod-
karpackiego Stowarzyszenia Samorzą-
dów Terytorialnych, przy współpracy
z Wojewódzkim Domem Kultury
w Rzeszowie, Wójtem Gminy Świlcza
i Gminnym Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji odbyło się kolejne, już XII
Forum Lokalnej Prasy Samorządowej.

Organizatorem spotkania był dyr. Adam
Majka wraz ze swoimi pracownikami.

Obrady prowadził Czesław Drąg –
kierownik Działu Upowszechniania
Sztuki i Współpracy z Samorządami
WDK w Rzeszowie. Wśród zaproszo-
nych gości byli: Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
dyrektor WDK w Rzeszowie Marek Ja-
strzębski, przedstawiciele Podkarpac-
kiego Stowarzyszenia Samorządów Te-
rytorialnych – Dyrektor Biura Magda-
lena Kłak, emerytowany pracownik
PSST w Rzeszowie Zygmunt Nowak,
Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic,
radny i członek zarządu powiatu rze-
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szowskiego Tadeusz Pachorek, prze-
wodniczący Rady Gminy Świlcza Piotr
Wanat, radny gminy z Trzciany Kazi-
mierz Polak oraz dziennikarze i redak-
torzy prasy lokalnej i samorządowej.

Witając wszystkich Wójt Gminy
Świlcza Adam Dziedzic powiedział
m.in. „Nie będzie dziś moralizowaniem
przypomnienie, że w pracy samorządów

terytorialnych samorządowa prasa lo-
kalna jest ważnym narzędziem środo-
wiskowej informacji. Narzędziem wy-
chowania społeczeństwa obywatelskie-
go i tworzenia poczucia wspólnoty lo-
kalnej”.

W swoim wystąpieniu programo-
wym Marszałek Województwa Podkar-
packiego Władysław Ortyl przedstawił
nowe perspektywy rozwoju Wojewódz-
twa Podkarpackiego. Z kolei Dorota
Jamrozy – kierownik w Departamen-
cie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki
Mieniem UMWP w Rzeszowie mówi-
ła o produkcie tradycyjnym i regional-
nym jako poszukiwanym produkcie
rynkowym oraz szansie rozwoju gospo-
darstw rolnych.

Jak kulinarnie ożywić prasę lo-
kalną, to tytuł wystąpienia Krzysztofa
Zielińskiego dyrektora Stowarzyszenia
„Pro Carpatia”. Na zakończenie o przy-
rodzie i jej zabytkach opowiadał przy-
rodnik, ornitolog, redaktor „Trzcion-
ki” Józef Ciosek.

Fot. Z. Lis
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O EDUKACJI NIEFORMALNEJ w NIEPUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ w BRATKOWICACH

W polskim systemie oświaty nacisk
jest położony przede wszystkim na
edukację formalną tzn. taką, któ-
ra odbywa się w szkole, w klasie,
w grupie rówieśniczej i w czasie
45-minutowych zajęć lekcyjnych.

Współczesna szkoła zmaga się z wy-
mogiem uatrakcyjnienia przekazu wie-
dzy, stosując aktywizujące metody pro-
wadzenia zajęć, zróżnicowane formy
pracy z uczniami i pomoce dydaktycz-
ne, w tym multimedialne. Eksperci
oświaty podkreślają, że w Polsce, w od-
różnieniu od innych krajów Europy,
wciąż niedoceniana jest edukacja niefor-
malna (pozaformalna).

Edukacja pozaformalna to wszystkie
działania, które mają na celu poszerze-
nie wiedzy i zdobywanie umiejętności
praktycznych, ale nie odbywają się w
ramach formalnie ustalonego systemu
oświaty. Opiera się ona na praktyce,
doświadczeniu i aktywności ucznia.
Metody stosowane w edukacji pozafor-
malnej to warsztaty, wykonywanie po-
wierzonych zadań, działania praktycz-
ne w myśl powiedzenia: „Powiedz mi, a
zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem”.

Przedstawiciele MEN podkreślają,
że „przyszłość edukacji to symbioza

edukacji formalnej i nieformalnej”.
Edukacja nieformalna odbywa się poza
klasą, poza murami szkoły, w środowi-
sku przyrodniczym i w innych placów-
kach i instytucjach. Wszędzie tam gdzie
człowiek uczy się poprzez doświadcze-
nie i wtedy gdy widzi użyteczność zdo-
bywanej wiedzy.

Rodzajem edukacji nieformalnej są
zajęcia z różnych dziedzin życia, wie-
dzy, kultury prowadzone przez zespo-
ły i instytucje pozaszkolne organizowa-
ne w szkole, w teatrze, kinie, bibliote-
kach, muzeach itp. W br. szkolnym ta-
kie zajęcia były organizowane w Nie-
publicznej Szkole Podstawowej w Brat-
kowicach.

Edukacja muzyczna
W ciągu br. szkolnego uczniowie

uczestniczyli w pięciu spotkaniach
z Yamahą, w czasie których zapoznali
się z całą plejadą instrumentów mu-
zycznych, w tym także egzotycznych.
Mieli możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności gry na niektórych z nich.
Poznawali różne gatunki muzyki od
popularnych utworów klasycznych za-
czynając, a na współczesnej muzyce
rozrywkowej kończąc. Spotkania te były
dla dzieci nietypową lekcją radosnego
przeżywania muzyki i zgłębiania wie-
dzy muzycznej.

Edukacja przyrodnicza
W szkole zorganizowano także nie-

formalne zajęcia z przyrody. Jedne
z zajęć prowadził hodowca egzotycznych
zwierząt. Na spotkanie z dziećmi przy-
wiózł niektóre zwierzęta ze swojej ko-
lekcji takie jak: węże, jaszczurki, kame-
leona. Bezpośrednie obcowanie z tymi
zwierzętami sprawiło dzieciom wiele
wrażeń i emocji. Bez lęku je głaskały
i brały do rąk i na kolana.

Drugie z zajęć to było spotkanie
z podróżnikiem, który zabrał dzieci
w wirtualną podróż po krajach śró-
dziemnomorskich.

Ciekawą i nietypową lekcję przyro-
dy przeżyły dzieci 15 marca br. kiedy
w Polsce można było obserwować za-
ćmienie słońca. Przed rozpoczęciem ob-
serwacji, dzieciom zostały wyjaśnione
przyczyny tego zjawiska astronomiczne-
go. Bardzo pomocne w tym były plan-
sze oraz tellurium, dzięki któremu wszy-
scy mogli obserwować jak cień Księży-Obserwacja zaćmienia słońca.

Poznajemy anatomię człowieka na Uni-
wersytecie Rzeszowskim.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim.
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ca nasuwa się na poszczególne części
naszej planety wywołując zjawisko za-
ćmienia. Następnie wszyscy uzbrojeni
w wiedzę i szkła ochronne około godz.
1015 wyszli na boisko szkolne, aby ob-
serwować to zjawisko. Uważni obserwa-
torzy zauważyli również, że podczas
maksimum zaćmienia zrobiło się tro-
szeczkę ciemniej. Nawet na wykonanych
zdjęciach kolor nieba ma inny odcień.

Edukacja historyczna
Zajęcia historyczne zostały przepro-

wadzone w szkole przez Grupę Arty-
styczną REKONSTRUKTOR z Lubli-
na. Tematem lekcji było „Życie i kultu-
ra średniowiecza”. Artyści zaprezento-
wali pojedynek rycerzy. Uczniowie mie-
li okazję zobaczyć ich w pełnym uzbro-
jeniu. Próbowali podnieś rycerski miecz
i włożyć niektóre lżejsze elementy zbroi.
Poznali kodeks rycerski, rytuał pasowa-
nia na rycerza. Dowiedzieli się jakie były
w średniowieczu stosowane kary za nie-
przestrzeganie prawa. Chętni mogli
chwilę znaleźć się w roli skazańca za-
kutego w średniowiecznych dybach.

Edukacja teatralna,
czytelnicza i nie tylko...
Teatr odgrywa ogromną rolę w życiu

człowieka – kształtuje jego osobowość,
rozwija umiejętności twórczej ekspre-
sji, wpływa na kształtowanie intelektu.
Zajęcia teatralne uwrażliwiają uczniów
na piękno słowa, muzyki, dają radość,
uczą kultury teatralnej. Dzieci młod-
sze obejrzały w Teatrze Maska spekta-
kle „Królowa śniegu” i „Szewczyk
Dratewka”. Miały możliwość zajrzeć
za kulisy i poznać różne rodzaje lalek
teatralnych. Starsi uczniowie obejrze-
li sztuki: „Chłopcy z Placu Broni”,
„Tajemniczy ogród” i „Świat robo-
tów”. Uzupełnieniem edukacji teatral-
nej były sztuki oglądane w szkole
w ramach Internetowego Teatru TVP:
„Pan Niteczka”, „Zemsta” i „Biegnij-
cie do szopki”.

W kinie Zorza uczniowie klas IV –
VI uczestniczyli także w lekcji multi-
medialnej na temat ekranizacji i ada-
ptacji filmowych. Wszystkie wyjazdy do
teatru lub kina połączone były z inną

formą zajęć. Było to zwiedzanie mia-
sta, zwiedzanie Muzeum Łowiectwa,
zajęcia w Wojewódzkiej Publicznej Bi-
bliotece dla dzieci i młodzieży, zajęcia
w Miejskiej Bibliotece, zajęcia „Od
obrazka do druku” w Empiku w Gale-
rii Rzeszów lub zwiedzanie wystawy
„Jak to działa?” na Uniwersytecie Rze-
szowskim. Wszystkie zajęcia były bar-
dzo ciekawe i dostarczyły dzieciom
wiele nowych informacji. W czasie
zwiedzania wystawy na Uniwersytecie
Rzeszowskim uczniowie mieli możli-
wość wykonywać proste eksperymen-
ty, zadania manualne i logiczne, dzięki
którym poznali niektóre zastosowania
nauki w życiu i pogłębili swoją wiedzę
z zakresu fizyki, przyrody, matematyki
i logiki.

Wszystkie zajęcia organizowane
w szkole (spotkania z Yamahą, lekcje
przyrodnicze, lekcja historyczna i spo-
tkanie z podróżnikiem) były całkowi-
cie sfinansowane przez Stowarzyszenie,
a zajęcia w Rzeszowie były częściowo
dofinansowane przez stowarzyszenie.

Janina Gaweł

ZDOLNE PRZEDSZKOLAKI
(cz. II)

Dzieci zdolne charakteryzują się przede wszystkim łatwo-
ścią w skupianiu uwagi przez dłuższy czas, mają bogaty zasób
słownictwa, preferują zabawy charakterystyczne dla starszych,
ujawniają silne zainteresowania poznawcze, nabywają umie-
jętność wczesnego czytania i pisania, łatwość zapamiętywa-
nia i odtwarzania danego materiału, przejawiają zdolność
wnikliwego obserwowania. Wcześnie u nich rozwija się zdol-
ność rozumowania, łatwo przyswajają pojęcia abstrakcyjne
i uzyskują dobre rezultaty w rozwiązywaniu zadań matema-
tycznych. D. Lewis dowodzi, iż dziecko rodzi się wszechstron-
nie uzdolnione z pełną możliwością rozwoju we wszystkich
kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na
rozwijanie wszelkiej twórczości oraz dużym talentem spo-
łecznym. Podkreśla się szczególną role czynnika genetyczne-
go, który warunkuje zdolności. Grupa psychologów zdecydo-
wanie twierdzi, że o zdolnościach człowieka decyduje środo-
wisko, w którym się rozwija oraz świadoma działalność ludzi
na rzecz rozwoju zdolności.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH
ZDOLNOŚCI U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Zdolności przywódcze:
• dziecko zazwyczaj jest w centrum uwagi,
• jest pewne siebie, uwielbia być na czele,
• ma poczucie lojalności grupowej i indywidualnej sprawie-
dliwości społecznej,

• przez inne dzieci uznawane jest za przewodnika,
• jest cierpliwe i tolerancyjne, kontroluje przebieg zabawy
i wykorzystuje to do zdobywania uznania u rówieśników oraz
do manipulowania nimi,
• wie jak zaszczepić innym entuzjazm do pomysłu.

Zdolności sportowe:
• dziecko jest energiczne, aktywne ruchowo,
• ma doskonałą koordynację ruchów, szybko rozwija się
motorycznie,
• uwielbia gry i zabawy sportowe, zabawy na powietrzu,
• chętnie wykonuje ćwiczenia, czyta artykuły i wiadomości
sportowe,
• z powodzeniem rywalizuje w sporcie z dziećmi starszymi
od siebie,
• przewodzi w grach z innymi dziećmi w tym samym prawie
wieku,
• ma pomysły na zabawę, gdy bawi się z innymi,

Rozwijanie zdolności plastycznych.
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• ma obowiązki do wypełnienia przekazane przez nauczy-
cieli w przedszkolu lub grupie zabawowej.

Zdolności pisarskie:
• dziecko czyta z przyjemnością i ze zrozumieniem,
• od wczesnego dzieciństwa samo sięga po książkę i czyta
płynnie,
• wyprzedza rówieśników w umiejętności czytania i pisa-
nia,
• wymyśla opowiadania, historyjki,
• zapisuje swoje myśli i pomysły, nie traci wątku,
• sprawia, że postacie przez niego stworzone wydają się au-
tentyczne,
• jest wrażliwe na uczucia innych, bystrym obserwatorem
ludzkich zachowań.

Zdolności naukowe:
• dziecko jest oczytane (m.in. chodzi o tematykę naukową),
• wyraża się jasno i precyzyjnie,
• jest uzdolnione matematycznie,
• ciągle nurtują go pytania: „jak?” i „dlaczego?”,
• ma doskonałą koordynację oko – ręka oraz świetnie roz-
winięte umiejętności motoryczne,
• często zbiera różne przedmioty, klasyfikuje je, jest wytrwałe,
• czyta książki popularnonaukowe, przeprowadza doświad-
czenia,
• dostrzega i rozumie różne pojęcia i związki.

Zdolności techniczne:
• dziecko lubi konstruować,
• właściwie posługuje się różnego rodzaju narzędziami,
• interesuje go funkcjonowanie urządzeń mechanicznych,
• lubi rysować przedmioty mechaniczne lub różne plany
i projekty,
• ma zdolności matematyczne (w zakresie matematyki sto-
sowanej i geometrii),
• czyta książki i czasopisma naukowe i techniczne.

Niezwykle ważna w pracy z dzieckiem zdolnym jest opieka
pedagogiczna i psychologiczna. Należy respektować potrzeby
dziecka, które wynikają z jego szczególnych możliwości intelek-
tualnych i emocjonalnych. Potrzebna jest dobra atmosfera wokół
takich dzieci, aby mogły rozwijać swoje zdolności ku własnemu
zadowoleniu i zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa. Nie za-
pominajmy o stwarzaniu okazji do częstych kontaktów z rówie-
śnikami, doświadczania zespołowych działań oraz uczestnictwa
w zajęciach grupowych. Dbajmy o rozwój fizyczny dziecka aby
spędzało czas wolny w sposób aktywny ruchowo oraz zapewni-
my mu wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Powinniśmy jed-
nak pamiętać, że nawet bardzo zdolne dziecko jest przede wszyst-
kim dzieckiem i potrzebuje dużo czasu i przestrzeni, aby rozwi-
nąć się jako osoba. Pamiętajmy także, iż dzieci muszą się dosko-
nalić nie tylko intelektualnie, społecznie, ale i emocjonalnie.
Musimy również pozwolić dzieciom zdolnym popełniać błędy,
by mogły także na nich się uczyć.

Lucyna Trzeciak

Dnia 14.04.2015 r. w Przedszkolu Publicznym im. Jana
Pawła II odbyło się spotkanie dzieci z przedstawicielami Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie pod
hasłem „Mini Miasteczko dla Przedszkolaka”. Celem spotka-
nia było zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczeństwo przedszko-
laka jako pieszego, rowerzysty oraz pasażera. W trakcie spo-
tkania zaproszeni goście zapoznali dzieci ze znakami drogo-
wymi pionowymi i poziomymi, dotyczące pieszych, wchodzą-
ce w skład Mini Miasteczka dla Przedszkolaka. Dzieci dowie-
działy się jakie są rodzaje sygnalizacji świetlnych i jakie jest ich
znaczenie w ruchu drogowym. Poznały środki transportu pu-
blicznego, zasady zachowywania się podczas podróży i prze-
bywania na przystankach komunikacji publicznej. Przedstawi-
ciele WORD-u w Rzeszowie zaprezentowali również film edu-
kacyjny pt. „Bezpieczna droga z radami SPONGEBOBA”.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz materiały dydaktyczne w postaci opasek
odblaskowych samozaciskowych, które wykorzystywane przez
dzieci wpłyną na poprawę ich widoczności na drodze.

Serdeczne podziękowania dla Pana Marka Ząbka – Dyrek-
tora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie
„WORD”, oraz dla Pana Tomasza Wojtona – radnego powiatu
rzeszowskiego za pomoc w zorganizowaniu spotkania

Ewa Kwoka

Rozwijanie zdolności technicznych.

Mini Miasteczko dla Przedszkolaka w Bratkowicach
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Dzieciństwo to piękny czas
„Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczy-
na życie na nowo, bez ciężaru dnia codziennego”.

Anna Kamieńska

Dzieciństwo bardzo często utożsamiane jest z radością,
dobrocią, wrażliwością, otwartością, ciekawością otaczające-
go świata i głową pełną pomysłów. To czas poznawania, na-
bierania doświadczenia i kształtowania się charakteru i ludz-
kiej osobowości.

W tym czasie każde, nawet mało znaczące wydarzenie przy-
biera na znaczeniu i ma swoją wartość. Każdy nawet najmniej-
szy krok towarzyszy odkrywaniu otaczającego świata jako
czegoś nowego, dotychczas nie zbadanego daje poczucie do-
konania ważnych i wielkich rzeczy. Doświadczaniu otaczają-
cej rzeczywistości i samego siebie towarzyszą emocje, które
pobudzają dziecięcą wrażliwość, ciekawość i determinację
do dalszych poszukiwań i działań dlatego też ważne, aby każ-
dy nawet najmniejszy sukces został dostrzeżony i doceniony,
bo to doskonale motywuje do dalszej aktywności i rozwoju.

Z pewnością nikogo nie dziwi fakt, że z sentymentem wra-
camy do okresu dzieciństwa, bo w naszej pamięci zapisane
jest wiele ciekawych chwil i wydarzeń. Bardzo często mamy
wrażenie jakby czas się zatrzymał i wszystko to działo się
dosłownie wczoraj. Z pewnością przy wspominaniu tych chwil
niejednemu z nas na twarzy pojawi się uśmiech, a może
i nawet zakręci się w oku łza.

Gdy patrzymy czasem na pożółkłe może i przyniszczone
fotografie z tego okresu i to co przykuwa naszą uwagę, to
radosna dziecięca postać, często o bujnych lokach lub kępce
włosków na głowie, pyzatej uśmiechniętej buzi, dużych oczach
i ufnym, ciekawym otaczającego świata spojrzeniu, trzymają-
ca mocnym uściskiem ulubioną lalkę, misia samochodzik czy
też inną zabawkę.

Poznajmy sylwetki trzech małych mieszkańców naszej
miejscowości: Krystiana (8 lat), Adama (6 lat) i Igora
(3 lata) Kardyków.

Pierwsze pytanie jakie zadałam chłopcom dotyczyło tego,
co najlepiej lubią robić.

Krystian z entuzjazmem odpowiedział, że przede wszyst-
kim grać na komputerze, grać w piłkę i jeździć na rowerze no
i oczywiście pływać tak jak i bracia. Adaś podobnie jak starszy
brat lubi również grać w piłkę i jeździć na rowerze. Z nie-
zwykłą zwinnością i łatwością prezentował przewroty w przód
i w tył, być może zostanie kiedyś lekkoatletą. Najmłodszy Igo-
rek uwielbia jeździć na swoim traktorku. Co im najbardziej
smakuje? Igor i Krystian odpowiadają bez wahania, że lody,
czekolady, cukierki i pomarańcze, a Adam do tych smakoły-
ków dodaje banany, truskawki, danonki, różne rodzaje zup
i ziemniaki. Jak prawie każde z dzieci zafascynowane są bajka-
mi i postaciami z bajek. Adam lubi oglądać „Pingwiny z Mada-
gaskaru” i „Scooby Doo”, Igor „Auta”, a Krystian „Toma
i Jerryego”. Z uwagą i zainteresowaniem ogląda filmy przygo-
dowe, interesują go również rycerze, miecze i zbroje z okresu
średniowiecza. Jaki bohater bajkowy ich fascynuje? Adam chce
być jak supermen, Krystian jak szeregowiec „Dolot”, a Igor nie
ma swojego bajkowego bohatera. Każdy z nich ma swoją ulu-
bioną pluszową zabawkę. Adam brązowego misia, Krystian
pluszaka Puszka, a Igor kotka z czarnymi uszami. Chłopcy
związani są ze sobą bardzo emocjonalnie i lubią bawić się ra-

zem. Nie tylko układają z klocków lego samoloty, zamki, ale
również malują, grają w różne gry planszowe, układają puzzle.
Oprócz zabawy aktywnie spędzają również czas. Igor i Kry-
stian pomagają mamie w kuchni, a Adaś tacie w pracach gospo-
darskich. Kim by chcieli zostać w przyszłości? Krystian chce
być lekarzem weterynarii, Adam strażakiem, a najmłodszy Igor
rolnikiem i policjantem.

Dzieci są niezwykle żywiołowe i bardzo aktywne fizycz-
nie. Dlatego też rodzice starają się im urozmaicać i zorgani-
zować czas, tak by spędzone w tym czasie chwile były dla nich
miłe i radosne. I tak właśnie jest. Z niecierpliwością czekają
na wyjazd do kina, na basen, na plac zabaw czy do znajomych.
Z radością oczekują, na pyszny urodzinowy tort i oczywiście
na prezenty, mikołajki i gwiazdkę. Bardzo wiele radości spra-
wia im ubieranie choinki a szczególnie zawieszanie cukier-
ków, których znaczna ilość w tym czasie z niewyjaśnionych
okolicznościach znika. W ubiegłym roku chłopcy mieli
w swoim pokoju choinkę ubraną w łańcuchy, własnoręcznie
zrobione z papieru kolorowego, ozdobioną kuleczkami ze
styropianu i kokardkami. Rodzice są dumni ze swoich po-
ciech i cieszą się z każdego ich uśmiechu i radości. Chcieliby
zawsze widzieć swoje dzieci szczęśliwe.

Beata Krupa

Czas Dzieciństwa

Odbierzmy sercom bagaż czarnych trosk
Jak nić Ariadny splećmy myśl
Na dnie pamięci mieszka piękna baśń
Pamięć przywróci barwę snom

Ref. To czas dzieciństwa, najpiękniejszy sen
Kiedy świat mały był, jak złoty ląd
Raj utracony, w którym rządził czar
Cień starych dobrych drzew za domem stał

To czas odległy, ale będzie żył
Dopóki w sercach naszych trwa
To najpiękniejszy i największy czar
Najprostszych, najzwyklejszych spraw

Ref. To czas dzieciństwa...

(słowa piosenki w wykonaniu Eleni, autorstwa Marii Komorowskiej)

Fot. A. Bednarz

Krystian, Igor i Adam Kardykowie.
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Tradycją naszej szkoły jest orga-
nizowany corocznie festyn środo-
wiskowy.

W tym roku odbył się 17 maja w nie-
dzielne popołudnie, a został zorganizo-
wany z okazji zbliżającego się Dnia Mat-
ki. Była to już dziewiąta impreza, która
świetnie integruje lokalne środowisko,
a także młodzież i dzieci z poszczegól-
nych klas oraz ich rodziców. Nasz fe-
styn, jako że odbywa się niedzielnym
popołudniem jest idealną okazją do
wspólnego spędzenia czasu dla całych
rodzin w radosnej atmosferze i wśród
licznych atrakcji.

Otwarcia festynu o godzinie 14:00
dokonała pani dyr. Barbara Wasilewska
Naróg, powitała sponsorów oraz zgroma-
dzonych licznie mieszkańców Bratkowic.
Krótko przedstawiła plan występów ar-
tystycznych oraz dostępnych atrakcji
i możliwości nabycia cegiełki na rzecz
szkoły. Po oficjalnym rozpoczęciu na
scenie jako pierwsze pojawiły się dzieci
z klasy „O” pod opieką wychowawcy
p. W. Juchy, przedstawiając wyuczoną
pięknie piosenkę pt. „Jagódki”, następ-
nie prezentując zabawę „Piłka”. Zdoby-
wając uznanie publiczności i gromkie
brawa dzieci zatańczyły jeszcze dwa tań-
ce: „Poszło dziewczę po ziele” oraz no-
woczesny taniec francuski. Oprawę mu-
zyczną zagwarantował zespół „Yamaha”.
Następnie z wiązanką piosenek ludo-
wych wystąpiły dzieci z klasy II przygo-
towane przez p. E. Borciuch. Po wkro-
czeniu na scenę klasy III, atmosfera zro-
biła się bardziej poważna, gdyż ucznio-
wie zaprezentowali jeden z naszych tań-
ców narodowych – „Poloneza”. Zaraz po
nich na scenę wkroczyły „Orlęta” – pod-
opieczni p. E. Młynarczyk, by zaprezen-
tować pokaz musztry. Prowadził go ab-
solwent naszej szkoły Bartłomiej Bać. Po
pokazie na scenę wkroczyła klasa I,
a wraz z nimi ponownie wesoła atmosfe-
ra, gdyż wraz z wych. P. I. Bąk przygoto-
wały dwa skoczne tańce – „Kapela” oraz
„Nitka”, a po nich wykonały piosenkę an-
gielską. Ponownie na scenie pokazały się
dzieci z klasy III, z którymi pani N. Krup-
ska przygotowała piosenkę w języku an-

gielskim. Po zakończeniu występów
przez młodsze dzieci pałeczkę przejęły
klasy starsze, a jako pierwsze z nich
dziewczęta z klasy czwartej, wśród nich:
Brygida Wojton, Kinga Jarosz, Nikola
Kurzeja, Martyna Nowak, Gabriela Ba-
ran oraz Bernadeta Gniewek z pokazem
piramidy akrobatycznej. Wcześniej indy-
widualny pokaz akrobatyczny wykonała
Brygida Wojton, a Paweł Mytych dał po-
pis żonglerki piłką nożną. Przed godziną
szesnastą nastąpiła przerwa w występach
klasowych, a na scenie pojawił się zespół
tańca nowoczesnego „Koloret”, który
pod opieką p. Ewy Chmaj przedstawił
szereg tańców, do każdego zakładając od-
powiedni barwny strój. Po zakończonym
występie swoje umiejętności wokalne
zaprezentowała Kinga Jarosz, szlifująca
swój warsztat w szkole muzycznej
YAMAHA. Kolejnym punktem progra-
mu były pokazy wykonane przez Straż
Pożarną z Bratkowic. Strażacy pokazali
m.in. sprzęt gaśniczo – ratowniczy, co
spotkało się ze szczególnym zaintereso-
waniem ze strony najmłodszych uczest-
ników imprezy. W międzyczasie poka-
zów i występów każdy chętny mógł za-
kupić pyszne zapiekanki, przygotowane
przez mamy uczniów, a także ciasta do-
mowego wypieku, kawę, herbatę oraz
kiełbaski i bigos. Dzieci natomiast mo-
gły skorzystać z usług uzdolnionej pla-
stycznie Natalii Pięty z kl. VI, która ma-
lowała im na twarzach motyle, zwierząt-
ka i inne lubiane przez nich motywy.
Niewątpliwie dodatkową atrakcją dla
maluchów była możliwość zabawy na
dmuchanej zjeżdżalni. Każdy chętny
mógł też wziąć udział w konkursach
sprawnościowych przygotowanych przez
klasę VI wraz z panią A. Cach oraz ogląd-
nąć występ klubu tańca Show Dance,
w którym tańczą też uczniowie naszej
szkoły. Jak się okazało ogromnym zain-
teresowaniem cieszyła się loteria cegieł-
kowa, a wszystkie losy zostały wyprzeda-
ne przed końcem imprezy. Zgromadze-
ni mieszkańcy chętnie wspomagali szko-
łę nabywając cegiełki, które później bra-
ły udział w losowaniu nagród głównych:
tony węgla, nowoczesnego tabletu 10,5
calowego, komody, urządzenia do pro-
dukcji napojów, urządzenia do pieczenia

muffin, wejściówek do kręgielni „Kula”,
albumu „Podkarpacie”, ilustrowanej en-
cyklopedii powszechnej a także wisiorów
i perfum. Na festyn przybyli również licz-
nie zaproszeni goście, wśród nich Prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratko-
wickiej – Tadeusz Pięta, radny powiatu
rzeszowskiego Tomasz Wojton, radni
gminy – Dominik Bąk, Barbara Buda
oraz Natalia Skuba – Więcław, dyr.
przedszkola Krystyna Kubas, sołtys Ry-
szard Franczyk, a także przewodnicząca
KGW Maria Nowożeńska. Zapewnie-
niem poczęstunku dla zaproszonych go-
ści zajęła się p. M. Król. Pogoda dopisa-
ła, humory też, tak więc było bardzo we-
soło i przyjemnie. Festyn zakończył się
późnym wieczorem najpierw zabawą dla
dzieci prowadzoną przez „Yamahę”,
a następnie zabawą dla dorosłych. Nasi
milusińscy wraz z rodzicami opuścili plac
szkolny zadowoleni i uśmiechnięci. Cała
impreza została uwieczniona na fotogra-
fiach. Mamy nadzieję, że dzięki temu
wspaniała zabawa i niecodzienna atmos-
fera zostaną na długo w pamięci wszyst-
kich jej uczestników. Korzystając z oka-
zji chcemy serdecznie podziękować ro-
dzicom, którzy aktywnie włączyli się
w organizację imprezy a także sponso-
rom, dzięki którym mogliśmy zorgani-
zować imprezę oraz przeprowadzić lo-
terię cegiełkową. Wśród nich byli:
• Radny powiatu Tomasz Wojton • Rad-
ni gminy: Dominik Bąk, Natalia Skuba-
Więcław •  Rodzice: Agnieszka Dąbek,
Agnieszka Szopa, Katarzyna Franczyk,
Beata i Dariusz Dynda, Magdalena
i Krzysztof Pawełek, Bernadetta Cio-
smak •  PZU •  Skład Węgla KZK Wi-
told Piątek, Trzciana •  Drew-Profil Mi-
chał Flis • Restol • Fotoelektro – Łukasz
Ślemp •  Hurtownia elektryczne ELE-
COMP • Węglozłom – Tadeusz Surowiec
•  ELIOT – plantacje borówki •  Węglo-
mat Trzciana •  Małgorzata Bednarz
– sklep • BRATCAR •  Sklep Rud-Max
• Zakład produkcyjno-handlowy – Tade-
usz Kozubal • Kwiaciarnia „Bratek” Brat-
kowice • Sklep Bratex • Delikatesy Cen-
trum • Sklep „Elitex” Rzeszów • Zielona
Dolina – szkółka roślin ozdobnych
• Sklep wielobranżowy Alpago • Apteka
w Bratkowicach •  Polichemia „Blux”
• Kręgielnia „Kula” Rzeszów • Żwiry, pia-
ski – Zbigniew Lis Mrowla • Hurtownia
Sonia – Grzegorz Franczyk •  Zakład
drzewny Piotr Czapka Czarna Sędziszow-
ska •  Sklep wielobranżowy – Maria Po-
krywa • Grzyb – Mix – Daniel Przywara.

Władysława Jucha

IX Festyn Środowiskowy w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach
– forma integracji ze środowiskiem lokalnym
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Dzień Mamy – bez niego kalen-
darz uroczystości w przedszkolu
byłby niepełny. Rodzice bardzo
lubią to święto, bo zorganizowa-
ne przez nauczycieli i przedszko-
laków jest najbardziej wzruszają-
ce, jednocześnie pełne miłości
i radości dla najukochańszych so-
bie osób – dziecka i rodzica.

Każda okazja jest dobra, by się spo-
tkać i wspólnie spędzić czas. Piknik ro-
dzinny, to dzień szczególny, w którym
dzieci słowem i piosenką wyrażają swoją
miłość, wdzięczność za dobroć i cier-
pliwość, za serce, które tak wiele rozu-
mie i wspaniałomyślnie wybacza. Dzię-
kują rodzicom za dobre dzieciństwo,
spokojny, bezpieczny dom, za to, że są.

W dniu 31 maja 2015 r. przywitali-
śmy rodziców i przybyłych gości na ro-
dzinny festyn. Okazja była wyjątkowa, bo
26 maja wszystkie mamy obchodziły swo-
je święto, 1 czerwca swój dzień obchodzą
dzieci, a 23 czerwca swój dzień świętują
tatusiowie. Żeby było przyjemnie i ro-
dzinnie uczciliśmy wspólnie te święta.

Wśród zaproszonych gości byli
z nami: Wójt Gminy Świlcza Adam Dzie-
dzic, przewodniczący Rady Gminy Piotr
Wanat, dyrektor GCKSiR w Świlczy

z siedzibą w Trzcianie Adam Majka, ks.
proboszcz Józef Książek, ks. Grzegorz
Guzior, ks. Mariusz Lis nasz rodak ze
Stanów Zjednoczonych, radni z Bratko-
wic: Natalia Skuba – Więcław, Barbara
Buda, Wojciech Słowik, Dominik Bąk,
radny powiatu rzeszowskiego Tomasz
Wojton, sołtys Bratkowic Ryszard Fran-
czyk, prezesowie: TMZB Pięta Tadeusz,
OSP Leja Mieczysław, Klubu Uczniow-
skiego GUKLA Bratkowice Ryszard
Kalina, LKS „Bratek” Bratkowice Bog-
dan Wójcik, prezes PPiH Restol Sp.
z oo. Robert Klaudel, przewodniczące
KGW Maria Stokłosa i Maria Nowożeń-
ska, dyrektorzy szkół: Barbara Wasilew-
ska-Naróg, Janina Gaweł, Joanna Różań-
ska, trenerzy Lesław Lassota i Michał
Gąsiorski, rodzice dzieci uczęszczają-
cych do przedszkola oraz rodzice przed-
szkolaków rozpoczynających edukację
od 1 września, a także mieszkańcy Brat-
kowic.

W programie pikniku rodzinnego
odbyły się występy naszych przedszko-
laków. Były wiersze, piosenki, tańce
w wykonaniu maluszków i starszaków
dostarczając wszystkim wiele wzruszeń
i podziwu dla tak małych artystów. To
dzięki wychowawcom przedszkola dzie-
ci potrafiły się tak pięknie przygotować
do występów przynosząc rodzicom wie-
le radości.

Wśród innych atrakcji były: sprze-
daż cegiełek z nagrodami, pokaz akro-

Jak spędzano wolny czas na dawnej wsi, co dawało
dzieciom radość i przerywało monotonię ich codzien-
nej pomocy swoim rodzicom w gospodarstwie?

Dawniej poza pracą i świętowaniem, nie pozostawało wiele
czasu na zabawę. Dotyczyło to nawet dzieci, które były angażo-
wane do lżejszych prac gospodarskich. Niemniej poszukiwano
dla siebie różnorodnych rozrywek. Niezwykle cenne były wie-
czorne spotkania, na których starsi przekazywali swoje doświad-
czenia i wiedzę o świecie młodszemu pokoleniu. Przede wszyst-
kim w długie jesienne i zimowe wieczory spędzano czas na

opowieściach. Dorośli grali w karty, kręgle, palanta, czy też
w kości. Chodzili do karczmy, na zabawy taneczne, dzieci na-
tomiast lubiły oddawać się zabawom grupowym, np. w „berka,
bierki, toczenie obręczy, zabawy w dom, stary niedźwiedź, za-
klepany, zbijany”. Miały też trochę drewnianych zabawek, naj-
częściej ręcznie robionych przez ludowych twórców, czy też
dziadków, dla których wytwarzanie klepaków czy gwizdków
było formą zabijania czasu. Obecnie nasi dziadkowie 60-, 70-
latkowie wspominają swoje dzieciństwo jako okres dość trud-
ny, są to bowiem pierwsze lata powojenne. Zabawki dzieci ro-
biły same, często przy pomocy dorosłych. Szyto lalki, piłki,
strugano fujarki, robiono wózki dla lalek i samochody z drew-

batyczny uczestniczek programu; „Mam
talent”, zabawa z wodzirejem, pokazy
straży pożarnej, możliwość nauki udzie-
lania pierwszej pomocy poszkodowane-
mu przez ratowników firmy RES-MAX,
sklepik spożywczy, pyszne ciasta upie-
czone przez rodziców, potrawy naszej
przedszkolnej kuchni: bigos, zapiekan-
ki, barszcz czerwony z tulipanami.

Dużym zainteresowaniem cieszyły
się zawody sportowe zorganizowane
przez trenera, dr Uniwersytetu Rzeszow-
skiego Lesława Lassotę i Michała Gą-
siorskiego dla przedszkolaków i rodzi-
ców. Duch walki, rywalizacji przyniósł
zawodnikom medale i słodycze. Pamiąt-
kowe medale oraz gratulacje od trene-
rów pozostaną niezapomnianym prze-
życiem dla przyszłych małych sportow-
ców z Bratkowic.

Składamy serdeczne podziękowania
Rodzicom naszych przedszkolaków za
nieocenioną pomoc w organizacji pik-
niku, darowizny rzeczowe i finansowe,
prace porządkowe, dobre słowo i otwar-
te serce. Słowa uznania kierujemy
w stronę wszystkich naszych sponsorów
za ich hojność i chęć pomocy.

Dziękuję nauczycielom przedszko-
la, pracownikom administracji i obsłu-
gi oraz redaktorowi gazety Ziemia Brat-
kowicka Panu Andrzejowi Bednarzowi
za zdjęcia będące piękną pamiątką
z naszego pikniku.

Krystyna Kubas

Piknik rodzinny w Przedszkolu Publicznym
im. Jana Pawła II w Bratkowicach

„JAWOR, JAWOR, JAWOROWI LUDZIE...”
– świat zabaw dziecięcych naszych przodków

– XII Konkurs Regionalny „Moje Gniazdo”
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WKŁADKA ŚRODEK

na. Dziewczynki często plotły wianki. Podczas pilnowania krów
i gęsi popularne były gry ze śpiewem typu: „Budujemy mosty”,
„Jawor”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Znane były gry – bier-
ki, warcaby, państwa i miasta, gra w monety, kamyki oraz
w zbijanego, w klasy, berek, palant, w chowanego, ciuciubabka.
Występowały również zabawy nieco inne: rysunki patykiem na
piasku, wysypywanie wzorów z kolorowego piasku, kolarzów-
ka (toczenie fajerek od pieca przy pomocy patyka). Wieczora-
mi wspólnie z rodzicami opowiadano bajki i różne historie
(również o duchach), śpiewano piosenki. Jak wspominają naj-

starsi członkowie naszej społeczności, najwięcej czasu na zaba-
wę było w zimie, kiedy pracy było mniej, a często szkoła była
zamknięta. Dzieci, które większą część dnia przebywały z ro-
dzicami i dziadkami poprzez zabawy uczyły się życia w grupie,
odpowiedniego zachowania, zasad sprawiedliwości społecznej
a także współpracy i wzajemnej pomocy. Obecnie grupowe
zabawy podwórkowe odchodzą powoli w zapomnienie, naj-
częściej podejmowane są jeszcze w szkołach i przedszkolach
na zajęciach ruchowych i rytmicznych. Aby podtrzymać trady-
cję i przypomnieć radosny, a jednocześnie wychowawczy cha-
rakter dawnych zabaw, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowi-
cach w ramach XII edycji konkursu regionalnego „Moje gniaz-
do” obrała za kolejny temat przewodni konkursu zabawy po-
dwórkowe naszych dziadków i pradziadków. Konkurs zorga-
nizowano w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Świlczy z siedzibą w Trzcianie pod patronatem Wójta Gminy
Świlcza Adama Dziedzica. Wprowadzeniem w tematykę kon-
kursu była piosenka Janusza Laskowskiego pt. „Kolorowe Jar-
marki”, po której uczniowie szkół i przedszkoli z gminy mogli
rozpocząć przedstawienie przygotowanych wspólnie z nauczy-

cielami dawnych zabaw i gier podwórkowych. Wcześniej jed-
nak zebrani w sali uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście
wśród których byli dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także in-
stytucji kulturalnych i społecznych oraz radni gminy z wielkim
zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną udo-
stępnioną organizatorom przez Muzeum Etnograficzne w Rze-
szowie, która wprowadziła w świat zabawek naszych dziadków
i rodziców. Następnie p. Zbigniew Lis, fotograf oraz kustosz
Regionalnego Domu Tradycji Ludowej opowiedział o glinia-
nych zabawkach m.in. ćwierkających ptaszkach, które można

wykonać również na warsztatach organizowanych w Domu
Tradycji w Trzcianie. Po wprowadzeniu w temat konkursu p.
dyr. Barbara Wasilewska-Naróg dokonała uroczystego otwar-
cia i powitania bardzo licznie zgromadzonych uczestników,
gości honorowych, przedstawicieli organizacji społecznych
i kulturalnych. Pani dyr. nawiązała do problematyki konkur-
sowej, szczegółowo omawiając cele przyświecające tej edycji
konkursu oraz kategorie konkursowe, a następnie przekazała
prowadzenie konkursu p. Natalii Krupskiej. Konkurs podzie-
lony był na 3 kategorie, zależnie od wieku uczestników. Naj-
młodsi z klas 0-I w 9 grupach prezentowali dawne zabawy ze
śpiewem m.in. „Ojciec Wirgiliusz”, „Moja Ulijanko”, „Mało
nas”, „Jaworowi ludzie”, a także „Chodzi lisek koło drogi”
i „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Dla starszych dzieci z klas II-
III przewidziana została kategoria plastyczna. Dzieci wykony-
wały dowolną techniką prace na temat: „Ożywić wspomnie-
nia” przedstawiając ulubioną zabawkę swoich dziadków wraz
z krótkim opisem. Prace te zostały wyeksponowane przed wej-
ściem do sali widowiskowej GCKSiR. Najstarsi zaś uczniowie
z klas IV-VI przygotowali prace w ramach kategorii literac-

kiej. Zadaniem uczniów było przeprowadzenie wy-
wiadu z dziadkami, babciami na temat zabaw ich
dzieciństwa i stworzenie pracy pt. „Babciu, dziadku
opowiedz o swoim dzieciństwie”. W każdej katego-
rii zostały przyznane I, II i III miejsca oraz wyróż-
nienia. P. dyr. B. Wasilewska-Naróg wręczyła uczest-
nikom nagrody oraz pamiątkowe dyplomy i podzię-
kowania. Na zakończenie głos zabrał wójt gminy
Adam Dziedzic gratulując wszystkim oraz życząc
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy. Finał konkursu jak
co roku okraszony był degustacją swojskiego jadła,
które przygotowały mamy dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i w pięknych regionalnych strojach za-
chęcały do spróbowania żurku, swojskiego chleba
ze smalcem, drożdżowych słodkości, serników
i makowców oraz staropolskich wędlin.

Władysława Jucha
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CZAS PIK

Przedszkole Publiczne - 31 maja 2015 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 - 25 maja 2015 r.



NIKÓW!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa - 14 czerwca 2015 r.

Zespół Szkół - 7 czerwca 2015 r.

Fot. A. Bednarz



Jubileusz 50-lecia kapłaństwa
księdza Władysława Piętowskiego

21 czerwca 2015 r. -  kościół parafialny  pw. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach

14 czerwca 2015 r. -  kościół parafialny  pw. Najświętszej Maryi Panny w Czarnej k. Łańcuta
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PRZY WKŁADCE 4 ŚRODKOWEJ

ślu. Był to czas represji i szykan i wiel-
kiej propagandy władzy komunistycznej
ówczesnej Polski, której celowym dzia-
łaniem było wcielanie kleryków do za-
sadniczej służby woskowej. Był to czas
walki z Kościołem, usuwania religii ze
szkół, ośmieszania wiary. Po dwóch la-
tach seminaryjnych w Przemyślu, kle-
ryk Władysław został powołany do od-

bycia takiej służby aż do Giżycka. Po
złożeniu przysięgi żołnierskiej został
przeniesiony do Rzeszowa. Był pisa-
rzem w Wojskowej Komendzie Odcin-
ka Kolejowego Rzeszów – Stacja Głów-
na. Przełożonym jego był ppłk Włodzi-
mierz Rybicki, który na prośbę ks. Wa-
lentego Bala udzielił Mu kilku dodat-
kowych dni urlopu na egzaminy trze-
ciego roku. Po odbyciu zasadniczej
służby wojskowej w 1962 r. powrócił
do Seminarium.

Święcenia kapłańskie otrzymał 20
czerwca 1965 r. w Katedrze Przemyskiej
z rąk ks. Biskupa Stanisława Jakiela.
Głównym zawołaniem prymicyjnym ks.
Władysława było motto „Miłosierdzie
Pańskie wysławiał będę na wieki”. Pod-

Złoty Jubileusz Kapłaństwa
Jako syn ziemi bratkowickiej wraz

z moimi rodakami przeżywałem ogrom-
ną radość z okazji Jubileuszu 50-lecia
kapłaństwa naszego Rodaka ks. dr Wła-
dysława Piętowskiego. Za ten dar dzię-
kujemy Opatrzności Bożej. Dla nas Brat-
kowiczan uroczystość ta była wyjątko-
wa dlatego, że w dziejach parafii Brat-
kowice tylko ksiądz prałat Józef Stefań-
ski był kapłanem 58 lat (zm. 24.01.
1985 r.). Pozostali nasi księża Rodacy
niestety nie doczekali tego pięknego Ju-
bileuszu. Ponieważ mieszkałem w Brat-
kowicach do 1967r. zapamiętałem pry-
micje księdza Jubilata. Również pamię-
tam, że w następną niedzielę po prymi-
cjach ksiądz Władysław wygłosił kaza-
nie z ambony na sumie, którego myślą
przewodnią było ewangeliczne wezwa-
nie „Pójdź za Mną”.

Główne uroczystości z okazji Złote-
go Jubileuszu Kapłaństwa księdza Wła-
dysława odbyły się 14 czerwca 2015 r.
w kościele pw. Najświętszej Maryi Pan-
ny w Czarnej k. Łańcuta, gdzie czcigod-
ny Jubilat był proboszczem przez ostat-
nie 27 lat. Mszę św. koncelebrowaną
oprócz Jubilata sprawowali: ks. Marian

Szumigraj obchodzący 25-lecie kapłań-
stwa, ks. prałat Stanisław Tomkowicz
były proboszcz parafii pw. św. Judy Ta-
deusza w Rzeszowie, ks. prałat Czesław
Lech były dziekan i proboszcz parafii
pw. św. Józefa w Łańcucie, ks. kanonik
Józef Książek proboszcz parafii pw. św.
Jana Chrzciciela w Bratkowicach, ks.
Sławomir Piętowski bratanek Jubilata.

Uroczystości 50-lecia kapłaństwa ks.
Władysława odbyły się również w Jego
rodzinnej parafii w Bratkowicach w dniu
Odpustu parafialnego ku czci św. Jana
Chrzciciela 21 czerwca 2015 r. o godz.
11.00. Mszy św. koncelebrowanej w asy-

ście ks. Jubilata, ks. proboszcza Józefa
Książka, księży rodaków – ks. Edwarda
Kwoki i ks. Mariusza Lisa z USA, ks.
Rafała Kłosa z parafii Nockowa, ks.
Antoniego Bukały emerytowanego pro-
boszcza z Bud Głogowskich, przewod-
niczył Sławomir
Piętowski z parafii
Zwięczyca – brata-
nek ks. Władysława,
który wygłosił rów-
nież okolicznościową
homilię.

Ksiądz Władysław
urodził się 12 wrze-
śnia 1940r. w Bratko-
wicach. Był synem
Julii i Józefa. Miał
dziesięcioro rodzeń-
stwa: Franciszka, Ja-
ninę, Stanisława, Ma-
rię, Tadeusza, Mieczy-
sława, Bronisława,
Danutę, Eugeniusza
i Ryszarda. Jako mały
chłopiec służył do Mszy św. Szkołę pod-
stawową w Bratkowicach ukończył
w latach 1947-1954. Następnie w latach

1954-1958 uczęsz-
czał do I Liceum
Ogólnokształcącego
w Rzeszowie przy ul.
3-go Maja. Katechetą
w szkole średniej był
ks. Walenty Bal, któ-
ry był ogromnie lu-
biany przez uczniów.
Jego katechezy bu-
dziły w uczniach mi-
łość do Pana Boga,
Matki Najświętszej,
drugiego człowieka,
Ojczyzny. Właśnie

powołanie, a nad-
to głęboka wiara
w Boga ks. Infu-
łata Walentego
Bala spowodo-
wały i wpłynęły
na osobistą decy-
zję ks. Włady-
sława, że został
kapłanem. Po
ukończeniu li-
ceum w 1958 r.
wstąpił do Semi-
narium Duchow-
nego w Przemy-

Powrót do Bratkowic ze stacji kolejowej w Świlczy.

Banderia konna.
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czas Mszy św. prymicyjnej homilię wy-
głosił ks. Infułat Walenty Bal, który przy
okazji spotkał swoich przyjaciół, a na-
szych rodaków ks. Prałata Józefa Ste-
fańskiego i ks. Szymona Lewickiego.

Jako wikariusz ks. Władysław roz-
począł posługę kapłańską w parafiach:

Zręcin (1965-67), Ustrzyki Dolne
(1967-69), Dubiecko (1969-71), Sta-
lowa Wola (1971-73), Grodzisko Dol-
ne (1973-74), Nozdrzec (1974-76).
W latach 1976-80 zostaje proboszczem
w parafii Młyny – Korczowa. W tym
czasie w Korczowej wybudowano ko-
ściół i dojazdową kaplicę mszalną w Za-
leckiej Woli. Wykupiono ziemię pod
cmentarz parafialny w pobliżu kościo-
ła. Bolesnym wydarzeniem w jego po-
słudze kapłańskiej było zachowanie
Milicji Obywatelskiej w Korczowej.
Jadąc samochodem na Mszę św. do
nowo wybudowanego kościoła został
zatrzymany przez milicjantów. Kazali
mu wysiadać z samochodu. Samochód
zniszczyli i wepchnęli do rowu, a On
dalej musiał iść pieszo.

W roku 1980 ks. Władysław zostaje
proboszczem w parafii Czarna k. Łań-
cuta. Funkcję proboszcza pełni przez 27
lat tj. do roku 2007. W tym czasie w pa-
rafii Czarna został rozbudowany i wy-
kończony kościół, wykonano ogrodze-
nie wokół kościoła, wybudowano par-
king, kaplicę na cmentarzu, drogę do-
jazdową do cmentarza. Wybudowano
pomnik upamiętniający Wielki Jubile-

usz 2000-lecia Chrze-
ścijaństwa oraz pięć
wieków osadnictwa w
Czarnej. W roku 2007
ks. Jubilat wydał książ-
kę swojego autorstwa
pt. „Czarna koło Łań-
cuta. Wieś i parafia”.
Na podstawie przedsta-
wionej rozprawy dok-
torskiej „Czarna koło

Łańcuta. Wieś i parafia” oraz po złoże-
niu wymaganych egzaminów otrzymał
stopień naukowy doktora nauk huma-
nistycznych w zakresie historii, nadany
uchwałą Rady Wydziału Socjologiczno-

Historycznego Uniwersytetu Rzeszow-
skiego z dnia 23 czerwca 2005r. Do na-
pisania książki ks. Władysław w więk-
szości zbierał materiały od swoich pa-
rafian. Na plebanii organizował spotka-
nia, a wszystkie wypowiedzi dokładnie
notował.

W latach 2007-
2010 ks. Jubilat był ka-
pelanem Sióstr Służeb-
niczek w Woli Małej
k. Łańcuta. Po przej-
ściu na emeryturę
z uwagi na nienajlepszy
stan zdrowia, zamiesz-
kał u swojej siostry Da-
nusi na osiedlu Kmity
w Rzeszowie, właśnie
w mojej parafii pw. Św.
Judy Tadeusza. Od
pewnego czasu ks. Wła-
dysław nie bierze udzia-

łu w celebrze Mszy św. z uwagi na stan
zdrowia. Zajmuje miejsce w kościele
wśród wiernych. Jest zawsze pogodny,
rozmodlony, przystępuje do Komunii
Świętej. W dni powszednie wspólnie ze
swoją siostrą uczestniczy we Mszy św.
o godz. 6.30, a w niedzielę o godz. 8.00.
Często się spotykamy i rozmawiamy.

Ks. Jubilat podaje, że w parafiach,
w których był proboszczem nie miał do
pomocy księży wikariuszy. Wiązało się
to z ograniczoną możliwością odwie-
dzenia rodzinnej parafii. Ale jak tylko
mógł odwiedzał Bratkowice, odprawiał
Msze św., głosił kazania z racji odpu-
stów, prowadził nabożeństwa fatimskie
jak również brał udział w ważnych uro-
czystościach rodzinnych. Bardzo mile
wspomina powitanie przez swoich Ro-
daków na stacji kolejowej w Świlczy, kie-
dy wracał po wyświęceniu w Katedrze
Przemyskiej do Bratkowic. Jechał wów-
czas bryczką w asyście przystrojonych
koni i pięknie ubranych parafian. To
powitanie na długo utkwiło Mu w pa-
mięci. Natomiast w parafii Czarna
k. Łańcuta doświadczył wiele ludzkiej
życzliwości, co przekładało się w zaan-
gażowaniu mieszkańców w rozbudowie
kościoła, budowie kaplicy cmentarnej
czy innych pracach w parafii.

Ks. Jubilat dziękuje Bogu, że Jego
bratanek Sławomir Piętowski, syn Fran-
ciszka i Anny ur. w 1978r. został księ-
dzem. Jest kapłanem od 10 lat. Święce-
nia kapłańskie przyjął 4 maja 2005r.
w Katedrze Rzeszowskiej. Pracował
w parafiach: Szebnie, Świętego Krzyża
w Rzeszowie. Obecnie jest wikariuszem
w parafii pw. Św. Józefa Rzeszów-Zwię-
czyca. Ks. Władysław wspomina, że ks.
Sławomir jako młody chłopak przy-
jeżdżał do Czarnej i zastępował organi-
stę. Już wtedy wiedziałem w nim kandy-
data do kapłaństwa – mówi. Ucieszyłem
się, gdy wstąpił w poczet alumnów Wy-
ższego Seminarium Duchownego w Rze-
szowie. Podczas wakacji często mnie od-
wiedzał w Czarnej. Jako diakon głosił
kazania pasyjne, a ja odwdzięczając się
wygłosiłem kazanie na Jego prymicjach.

Drogi Księże Jubilacie!
Proszę przyjąć od swoich Rodaków

najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak
pięknego Jubileuszu. Życzymy Błogo-
sławieństwa Bożego, zdrowia, wszelkiej
pomyślności oraz długich lat życia. Dzię-
kujemy za dziękczynną posługę ka-
płańską i bezgraniczne zaufanie Bogu
i Matce Przenajświętszej. Szczęść Boże!

Mieczysław Sawicki

Dziewczęcy peleton.

Księża Rodacy, wśród nich śp. Stanisław Rogala i śp.
Dominik Mazan.

Błogosławieństwo ojca.
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Świat przyrody – piękny, fascynu-
jący i tajemniczy – częścią tego
świata jest także człowiek. Świat
ten dostarcza nam pozytywnych
emocji, ciszy, wzruszenia, wzbudza
zainteresowanie, podziw i szacu-
nek; świat odkryty, a jednak wciąż
na nowo odkrywany.

Zatem w dobie gwałtownych zmian
i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz
większego znaczenia nabierają pojęcia:
ekologia, edukacja ekologiczna,
ochrona środowiska. Człowiek
od zarania dziejów, korzystając
z bogactw naturalnych ziemi, wy-
rządził jej wiele krzywd, które sta-
nowią poważne zagrożenie rów-
nowagi biologicznej. Zanieczysz-
czone powietrze, woda, gleba,
obumierające drzewa, ginące
zwierzęta – „wołają o pomoc”.
Ochrona środowiska przyrodni-
czego jest koniecznością. Pro-
blem ten dotyczy wszystkich
mieszkańców naszej Ziemi.

Już od najwcześniejszych lat
należy rozpocząć kształtowanie
właściwej postawy człowieka
wobec środowiska. Dlatego na-
leży dostarczać dziecku możliwości po-
znawania przyrody poprzez aktywny
i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawi-
skami. Dziecko powinno obserwować,
badać, eksperymentować.

Edukacja z zakresu ochrony i kształ-
towania środowiska człowieka powin-
na więc stanowić składową część dzia-
łalności opiekuńczo-rozwojowo-wycho-
wawczo-dydaktycznej nauczyciela i ro-

dziców. Ważne jest również to, aby po-
przez konkretne działanie w środowi-
sku i dla środowiska, dzięki swojej bez-
pośredniości, zadawaniu dorosłym „kło-
potliwych, ekologicznych pytań”, wyty-
kaniu sprawców zagrożeń, poznawaniu
piękna swojego regionu – pobudzały do
refleksji innych i zachęcały do działań
na rzecz środowiska.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Brat-
kowicach od wielu lat działa Szkolne
Koło Ligi Ochrony Przyrody. To na tych
zajęciach pozalekcyjnych, dzieci uczą
się nabywania trwałych nawyków i za-
chowań w duchu ekologicznego stylu

życia w domu, szkole i w najbliższym
otoczeniu. Często poznajemy świat przy-
rody podczas zajęć terenowych będąc
w remizie śródpolnej, parku, lesie. Za-
jęcia te nie tylko urozmaicają szkolną
codzienność, pozwalają również spędzić
czas na łonie natury, ale przede wszyst-
kim są uzupełnieniem ekologicznych
zadań, które sobie założyliśmy w planie
działań Szkolnego Koła LOP.

W obronie Ziemi – szkolne przedstawienia teatralne
Wiadomości zdobyte na takich zaję-

ciach trwale zapadają w pamięci
uczniów, gdyż poparte są ich własnymi
obserwacjami i doświadczeniami.

Wszystkie działania są dopasowane
do wieku odbiorców – z uwzględnie-
niem ich możliwości manualnych i in-
telektualnych. Podczas zajęć nie ma cza-
su na nudę, gdyż uczymy się przez zaba-
wę i aktywne uczestnictwo. W tym roku
szkolnym wspólnie zdecydowaliśmy, że
„Dzień Ziemi” uczcimy poprzez wysta-
wienie dwóch spektakli teatralnych.
Uczniowie pod okiem swych wycho-
wawców, jednocześnie opiekunów

Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyro-
dy Elżbiety Bąk i Agnieszki Lewieniec
przygotowali spektakle teatralne o tema-
tyce ekologiczno-przyrodniczej. Klasa 3
zaprezentowała dla klas 1-6 przedsta-
wienie pt. „W lesie”, natomiast ucznio-
wie klasy 5 wystąpiła ze spektaklem pt.
„Eko-Kapturek”. Widownia wspaniale
przyjęła występy młodych, uzdolnio-
nych artystów, którzy pokazali prze-
piękną grę aktorską.

Uświadomili widzom, że o przyro-
dzie, ochronie środowiska i prawidło-
wym zachowaniu w lesie, możemy
uczyć się nie tylko z książek, ale ogląda-
jąc również przedstawienia teatralne. Na
zakończenie przytoczę słowa znakomi-
tego polskiego naukowca, geografa Flo-
riana Longina Plita

„Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas”

Elżbieta Bąk
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Wycieczki
edukacyjno-krajoznawcze

w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Bratkowicach

Słowo wycieczka kryje w sobie tajemniczą siłę i bez wzglę-
du na wiek wywołuje szybsze bicie serca. Wycieczka wytwa-
rza wśród uczestników atmosferę podniecenia, oczekiwanie
na przygodę, spotkanie z czymś nowym. Jest formą dodatko-
wego źródła wiadomości dostarczającego przeżyć i wzruszeń,
a także konfrontacją informacji podręcznikowych z rzeczy-
wistością bezpośrednio obserwowaną.

Wycieczka szkolna według W. Okonia to: „jedna z form
pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, umożliwiająca
uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, wła-
snego regionu, kraju ojczystego bądź innych krajów, ich wła-
ściwości geograficznych, historycznych, etnicznych, kultu-
rowych lub gospodarczych”.

Walory edukacyjne mają wycieczki organizowane nawet do
najbliższych miejsc w swojej miejscowości lub do miejscowo-
ści leżących w pobliskim sąsiedztwie np. na ścieżkę dydaktycz-
no-przyrodniczą w Bratkowicach, do Ośrodka Ułanów Króla
Jana Sobieskiego w Wysokiej Głogowskiej, do Zabajki, do
Rzeszowa, do Ośrodka Caritas w Budach Głogowskich.

Wraz z nastaniem wiosny i prawie letnich temperatur przy-
chodzi pora na wycieczki krajoznawcze w dalsze rejony Pod-
karpacia i kraju.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka”, prowa-
dzące Niepubliczną Szkołę Podstawową w Bratkowicach do-
cenia wartości edukacyjne wszelkich form turystyki krajo-
znawczej i w miarę możliwości refunduje koszty wszystkich
wycieczek uczniowskich całkowicie lub przynajmniej w 50%,
tak aby każde dziecko miało szansę w niej uczestniczyć.

W ciągu dwóch lat prowadzenia szkoły dla uczniów klas
I – III zorganizowano 5 jednodniowych wycieczek krajoznaw-
czych w tym trzy całkowicie nieodpłatnych (do Krosna i Trzci-
nicy, do Wieliczki i Krakowa oraz do Łańcuta) oraz dwie
jednodniowe płatne w 50%; jedną do Zatorlandu w Zatorze,
a drugą do Baszni Górnej, gdzie odbyły się warsztaty z garn-
carstwa, kowalstwa i sztuki kulinarnej.

Klasy IV – VI miały dwie wycieczki dwudniowe: jedną do
Warszawy odpłatną w 29%, a drugą do Ojcowa, Wadowic
i ENERGYLANDU Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze,
odpłatną w 50%, a także jednodniową bezpłatną do Łańcuta.

Wszystkie wycieczki dostarczyły dzieciom wiele wrażeń,
nowych doświadczeń, informacji i wiedzy.

W Trzcinicy dzieci zwiedziły Skansen Archeologiczny
Karpacka Troja, a w Krośnie Centrum Dziedzictwa Szkła,
gdzie miały okazję uczestniczyć w warsztatach malowania
na szkle.

Wiele emocji dostarczyła uczniom wycieczka do stolicy
naszego kraju – Warszawy. Uczniowie zwiedzili Stare Mia-
sto, zobaczyli najważniejsze zabytki, znane z podręczników
pomniki (Kolumnę Zygmunta, Pomnik Małego Powstańca,
Syrenkę, Pomnik Chopina w Łazienkach itp.) i miejsca (Grób
Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski, Park Łazienkowski,
Zamek Królewski). Mieli okazję przejechać się metrem, zwie-

LAUREACI OGÓLNOPOLSKICH
KONKURSÓW

W marcu 2015 r. chętni uczniowie klas I-III oraz IV-V
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach wzięli
udział w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez
Centrum Edukacji Szkolnej.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZUCH dla klas I – III
Z zakresu edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodni-

czej i matematycznej dyplom laureata otrzymali: Karolina
Dworak – klasa I, Martyna Chmaj – klasa II Patrycja Płatek
– klasa II (fot. 1).

W konkursie z języka angielskiego I miejsce zajęli Marty-
na Chmaj – klasa I i Marcel Puklicki – klasa I, którzy otrzy-
mali tytuł laureata, grawerowane dyplomy i nagrody książko-
we. Dyplom laureata otrzymał także Krystian Madej z klasy
I, który uplasował się w ścisłej czołówce (fot. 2).

KONKURS GALILEO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W konkursie uczestniczyli uczniowie klas IV – V. Laure-

atem tego konkursu została Paulina Berdel z klasy V. Wyróż-
nienia otrzymali Karol Zagrodnik z klasy V i Kacper Madej
z klasy IV (fot. 3).

Oprac. Dorota Fabińska

1

2

3
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dzić budynek Parlamentu RP i posiedzieć na sali sejmowej.
Byli także w Centrum Nauki Kopernik.

W kopalni w Wieliczce najmłodsze klasy zwiedzały pod-
ziemne komnaty, ale także uczestniczyły w ciekawych warsz-
tatach i zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez prze-
wodnika, skarbnika i wesołego Soliludka, który tryskał hu-
morem i sypał dowcipami i tym zaskarbił sobie u dzieci wiele
sympatii. W Krakowie dzieci były w ogrodzie zoologicznym
i zwiedzały gród smoka wawelskiego z pokładu statku w cza-
sie godzinnego rejsu po Wiśle.

We wrześniu wszystkie klasy uczestniczyły w nieodpłat-
nej wycieczce do Łańcuta. Dzieci zwiedziły wnętrze pałacu
magnackiego, Oranżerię, a w niej tzw. Ogród Zimowy z eg-
zotyczną roślinnością i drobnymi zwierzętami oraz Stor-
czykarnię.

Na początku bieżącego roku szkolnego uczniowie Ze-
społu Szkół w Bratkowicach zostali zaproszeni do
pomocy chorym dzieciom z naszego województwa.

Bardzo chętnie przyłączyli się do akcji zbierania plastiko-
wych nakrętek dla Kasi Rębisz z Woli Rusinowskiej, która
urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i od 3-go roku życia
porusza się na wózku inwalidzkim. Dochód z uzbieranych
nakrętek przeznaczony był na montaż windy w jej domu.

Zbierali również nakrętki dla Kacperka Sochy z Jasła.
Kacperek cierpi na mózgowe porażenie dziecięce czterokoń-
czynowe spastyczne, choruje na padaczkę lekooporną, zespół
Westa, ma opóźniony rozwój psychomotoryczny oraz mało-
głowie. Zebrane nakrętki pozwolą sfinansować kosztowną re-
habilitację oraz leczenie Kacperka.

Nasi wspaniali uczniowie i ich rodzice stanęli na wysoko-
ści zadania. Dostawom nakrętek nie było końca. Uczniowie
przynosili je w reklamówkach, a byli i tacy, którzy nawet przy-
targali worki. Od września 2014 do czerwca 2015 roku ze-
brano 168 kg plastikowych nakrętek.

W maju b.r. wycieczki wszystkich klas pro-
wadziły do Zatoru. Młodsze dzieci spędziły tam
jeden dzień świetnie się bawiąc i ucząc. Były
w Parku Zabaw i Rozrywki, zwiedziły Park Ru-
chomych Dinozaurów, Park Owadów, Park
Bajek i Wodnych Stworzeń oraz Park Mitolo-
gii. Były w kinie na seansie w 5D. Mieli okazję
zobaczyć „dom do góry nogami”.

Klasy IV – VI uczestniczyły w maju w dwu-
dniowej wycieczce krajoznawczo-rekreacyjnej.
Uczniowie byli w Ojcowie, zwiedzali Jaskinię
Łokietka, zamek w Pieskowej Skale, Wadowice
– rodzinne miasto Ojca Świętego Jana Pawła II.
Zobaczyli Maczugę Herkulesa i Pustynie Błę-
dowską. W drugim dniu wycieczki spędzili 4 go-
dziny w Rodzinnym Parku Rozrywki Energy-
land w Zatorze, gdzie wszyscy świetnie się bawi-
li korzystając z znajdujących się tam urządzeń.

Wyjazd młodszych klas do Zatorlandu, a starszych do Ener-
dylandu zostanie długo w pamięci wszystkich uczestników.

Janina Gaweł

Za zaangażowanie w akcję otrzymali dyplom wdzięczno-
ści i podziękowanie.

Podziękowania za pomoc w zbiórce nakrętek należą się
wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi
oraz rodzicom.

Oprac. Renata Dyło-Skiba
nauczyciel w ZS w Bratkowicach

Koło Maczugi Herkulesa.

W Parku Rozrywki Energyland.

Uczniowie pomogli!
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Kłopoty z układem moczowo-płcio-
wym u dzieci, są częstym i bardzo dotkli-
wym problemem. Poza samym charak-
terem dolegliwości, problem może sta-
nowić jego zidentyfikowanie. Jakie są naj-
częstsze objawy i jak przebiega leczenie?

Maluchy mogą nie być w stanie po-
wiedzieć, co im dolega, starsze dzieci
często wstydzą się i starają ukrywać kło-
potliwe objawy. Dlatego bardzo ważne
jest, abyś potrafiła rozpoznać, że coś złe-
go dzieje się z układem moczowo-płcio-
wym dziecka i wiedziała, kiedy koniecz-
na jest interwencja lekarza.

Co dolega najczęściej?
Najczęstsze dolegliwości ze strony

dróg moczowych, to ból w czasie siusia-
nia i częste oddawanie moczu. Pamiętaj
jednak, że nie wszystkie groźnie wyglą-
dające objawy muszą świadczyć o czymś
groźnym. Pęcherz dziecka jest dużo
mniejszy niż osoby dorosłej, dlatego na-
turalne jest, że dziecko siusia dużo czę-
ściej niż ty. Częste siusianie może być też
efektem zdenerwowania lub po prostu
picia większych niż zwykle ilości płynów.
Zmieniony kolor moczu może, ale nie
musi być objawem choroby, ciemniejszy
niż zwykle mocz może świadczyć o jego
zagęszczeniu w następstwie picia przez
dziecko zbyt małej ilości płynów i mija,
kiedy poziom nawodnienia wróci do nor-
my. Mocz podbarwiony na czerwono
może być efektem zjedzenia buraczków.
Jeśli dziecko zgłasza ból w czasie odda-
wania moczu, obejrzyj jego okolice płcio-
we – być może jest on następstwem stanu
zapalnego np. w wyniku odparzenia.
W razie wątpliwości, zawsze kontaktuj
się z lekarzem. Pamiętaj, że lepiej trzy
razy zapytać niepotrzebnie, niż raz prze-
gapić groźny objaw.

Infekcje dróg moczowych
Potrzeba częstego oddawania moczu

połączona z silnym bólem w dole brzu-
cha, zwłaszcza w trakcie lub tuż przed
siusianiem, może świadczyć o infekcji w
drogach moczowych dziecka. Infekcje
układu moczowego powstają, kiedy bak-
terie, normalnie obecne w układzie po-
karmowym dostają się do dróg moczo-
wych. W czasie infekcji bakterie mnożą
się w pęcherzu i podrażniają jego ściany,
co powoduje ból, kiedy w pęcherzu zgro-

madzi się nawet niewielka ilość moczu.
Dziecko stara się zmniejszyć dolegliwo-
ści często oddając siusiając. Jednak ilość
moczu jest zazwyczaj bardzo mała, bo
pęcherz dziecka nie zdążył się jeszcze
wypełnić od poprzedniego siusiania.

Objawy
U noworodków i dzieci młodszych

niż 2-letnie, objawy infekcji dróg mo-
czowych często są niecharakterystycz-
ne. Częstsze niż zwykle oddawanie mo-
czu i brzydki zapach pieluszek może
naprowadzić nas na podejrzenie infek-
cji, ale u małych dzieci objawy te są trudne
do wyłapania i nie zawsze występują.
Dziecko może być niespokojne, roz-
drażnione, odmawiać jedzenia, wymio-
tować. Infekcję dróg moczowych może
też sugerować gorączka bez objawów ta-
kich jak katar czy kaszel.

U starszych dzieci łatwiej zdiagno-
zować infekcję dróg moczowych. Dziec-
ko zwykle skarży się na piekący ból
w trakcie lub tuż przed oddaniem mo-
czu, duże parcie na mocz, często oddaje
jego małe ilości, może pojawić się mo-
czenie nocne lub nawet popuszczanie
moczu w ciągu dnia. Objawom tym za-
zwyczaj towarzyszy gorączka, ból brzu-
cha a czasem także ból w dole pleców.

Powtarzające się infekcje w drogach
moczowych mogą być objawem wady
w układzie moczowym dziecka, a niele-
czone mogą prowadzić do groźnych po-
wikłań. Dlatego nigdy nie lekceważ ich
objawów i szybko zgłoś się z dzieckiem
do lekarza.

Co robić w domu?
Właściwe postępowanie po zauważe-

niu pierwszych objawów infekcji dróg mo-
czowych może zapobiec rozwojowi cho-
roby, pomóc w złagodzeniu jej objawów a
w łagodniejszych przypadkach nawet spo-
wodować zahamowanie jej rozwoju.
Przede wszystkim zachęcaj dziecko, aby
piło jak najwięcej od momentu dostrzeże-
nia objawów infekcji i przez kolejne 24
godziny. Pomoże to rozcieńczyć mocz,
wypłukać bakterie z pęcherza i tym sa-
mym zmniejszyć podrażnienie. Dobrym
wyborem będzie sok z żurawiny, który
dodatkowo pomaga zwalczyć infekcję.
Unikaj podawania dziecku napojów z ko-
feiną i gazowanych, które mogą dodatko-

wo podrażnić pęcherz. Zachęcaj dziecko
do częstego oddawania moczu i siusiania
do końca, zalegający mocz sprzyja, bo-
wiem namnażaniu bakterii odpowiedzial-
nych za infekcję. Ciepła kąpiel może po-
móc złagodzić ból i rozluźnić mięśnie
unikaj jednak stosowania płynów do ką-
pieli i perfumowanych mydeł, które mogą
podrażniać skórę okolic płciowych dziec-
ka. Jeśli, na skutek rozluźnienia w czasie
ciepłej kąpieli, dziecko odczuwa potrze-
bę oddania moczu, nie zabraniaj mu tego,
może to pomóc zmniejszyć ból.

Podrażnienie skóry może nasilić do-
legliwości u małych dzieci. Dokładnie
oglądaj okolice płciowe dziecka przy
każdej zmianie pieluszki. Zaczerwienie-
nie może oznaczać podrażnienie skóry.
Często zmieniaj pieluszki dziecka, aby
uniknąć nasilania dolegliwości. Kiedy
tylko to możliwe zostawiaj dziecko bez
pieluszki, aby wietrzyć podrażnioną
skórę. Przyczyną podrażnień może też
być alergia na mydło lub proszek do pra-
nia. Jeśli podejrzewasz, że taka może być
przyczyna problemu, zmień używane
przez siebie produkty na łagodniejsze,
hipoalergiczne, pozbawione dodatków
barwników i środków zapachowych.
Płucz skórę dziecka dwukrotnie, aby
dokładnie usunąć wszystkie pozostało-
ści detergentów.

Kiedy u twojego dziecka zdiagnozowa-
no infekcję w drogach moczowych
– stosuj się do wszystkich zaleceń da-

nych przez lekarza,
– podawaj leki dokładnie tak jak zlecił

to lekarz,
– zgłoś się do lekarza po zakończeniu

antybiotykoterapii, może on chcieć
dodatkowo zbadać dziecko, aby zapo-
biec niedoleczeniu infekcji.

Koniecznie skontaktuj się z lekarzem,
kiedy:
– dziecko nie może oddać moczu, lub

ma suchą pieluszkę przez dłużej niż
12 h,

– pojawiają się nowe objawy takie jak
ból pleców, krew w moczu, wysoka
gorączka lub wymioty,

– objawy nie ustępują, stają się częstsze
lub stan dziecka się pogarsza.

Opracowała: mgr Cecylia Homa
specjalista pielęgniarstwa

pediatrycznego

  PORADY DLA RODZICÓW

Infekcje dróg moczowych u dzieci – objawy i leczenie
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14 czerwca w niedzielę odbył się kolejny już 11 Pik-
nik Rodzinny Trójki. Organizatorami pikniku było
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka”,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach
i Rodzice.

W programie były występy
uczniów NSP, występy gościnne
zespołu tanecznego Koloret, ze-
społu ludowego Młoda Olsza ze
Trzciany i pokaz w wykonaniu
karateków. Od 19.00 do 21.00
zespół Yamaha prowadził zaba-
wę dla dzieci. Później do godzi-
ny pierwszej w nocy odbyła się
zabawa taneczna dla dorosłych.
Do tańca przygrywał zespół AC-
TUM. Na imprezę organizatorzy
przygotowali bogaty bufet; grill,
grochówkę, lody, galaretki, cia-
sto, słodycze i różnorodne napo-
je. Były zjeżdżalnie, konkursy
i zabawy z nagrodami. Pogoda
dopisała więc zabawa była bar-
dzo udana. Imprezę udało się
zorganizować dzięki życzliwości
i wsparciu licznej grupy osób pry-
watnych i firm.

Sponsorami Pikniku Rodzinnego 2015 byli:

– Delikatesy „Centrum” Bratkowice
– Podkarpacka Grupa Produkcji Borówki Amerykańskiej „El-

liot” Sieprawski Kamil
– Pan Bogdan Orzech Przedsiębiorstwo Budowlane „BOG-

BUD”
– Pan Tomasz Lis Firma TOM-RES producent okien i drzwi

z PCV
– Szpital imienia Świętej Rodziny w Rudnej Małej
– Biuro Podróży „Guliwer” Rzeszów
– Empik – Rzeszów
– Sklep spożywczo-przemysłowy Józef Orzech Bratkowice
– Uniwersytet Rzeszowski
– Bank Zachodni WBK LEASING S.A. – SIEĆ AGRO
– Państwo Bernadeta i Paweł Kwoka
– Państwo Zuzanna i Jan Zagrodnik
– Pan Zbigniew Kuś
– Pan Tomasz Wojton
– Pan Zbigniew Lis
– Państwo Elżbieta i Roman Wit Wypożyczalnia Sprzętu

Budowlanego
– Pan Piotr Madej Firma Mad System
– Pan Tadeusz Surowiec
– Pan Piotr Salach

– Pan Paweł Wojturski
– Państwo Barbara i Maciej Buda
– Państwo Waldemar i Jolanta Madej
– Lidia i Mariusz Chmaj
– Pani Maria Nowożeńska
– Firma „Koral” Rzeszów
– Kręgielnia „Kula” Rzeszów

– Toya Ślęza – Stanisław Klimkiewicz Tarnobrzeg
– Kwiaciarnia „Bratek” Pan Paweł Kwoka
– Firma „Restol” Bratkowice
– Hurtownia „Ania” z Rzeszowa
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim
– Sklep „Malinka” w Dąbrowej
– Państwo Wioletta i Daniel Przywara Bratkowice
– Piekarnia „Wiejska” Świerczów
– Piekarnia „Gremex” Pan Grzegorz Bednarz Trzciana
– Piekarnia z Racławówki Pan Jan Wątorek
– Piekarnia z Zaczernia Pan Radosław Rak
– Piekarnia „Marzenie” z Trzciany Pani Cecylia Róg
– Piekarnia z Klęczan Pan Mariusz Cyzio i Zdzisław Cyzio
– Piekarnia z Rzeszowa Pan Tomasz Wołowiec i Wojciech

Turczyn
– Piekarnia „WM-ka” z Kolbuszowej Pan Witold Węgrzyn.

Wszystkim wymienionym sponsorom oraz tym, którzy
chcieli zachować anonimowość serdecznie dziękujemy. Go-
rące podziękowanie za życzliwość i wsparcie składamy Panu
Wójtowi Adamowi Dziedzicowi i radnym naszej gminy. Za
pomoc i obsługę imprezy dziękujemy Panu Adamowi Majce
dyrektorowi GCKSiR. Gorące podziękowania kierujemy do
Pana Tadeusza Wąsika i Pani Marii Janusz właścicieli posesji
za bezinteresowne i nieodpłatne jej użyczenie na organizację
pikniku.

Janina Gaweł

PIKNIK RODZINNY W „TRÓJCE”

Występy dzieci.
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Co ludzi uczula
Moi drodzy, po łagodnej zimie i zim-
nym przedwiośniu mamy piękną,
chwilami upalną wiosnę, która nad-
robiła opóźnienia zmieniając nie-
co kalendarz pyleń kwitnących ro-
ślin mających znaczenie dla osób
z alergicznymi problemami.

Alergia. Istnieje kilka określeń-syno-
nimów alergii-uczulenie, nadwrażli-
wość. Te słowa oznaczają sytuację w któ-
rej pewna osoba źle reaguje na jakąś sub-
stancję, nawet w niewielkiej ilości, którą
większość zdrowych osób toleruje bez
żądnych niekorzystnych objawów.

Nietolerancja dotyczy takiej ilości
jakiejś substancji jaka jest dobrze zno-
szona przez większość ludzi.

Często do wywołania nadwrażliwo-
ści wystarczy śladowa ilość tej substan-
cji, niezauważalna dla większości osób.
Mówi się wtedy o silnej alergii. Przykła-
dem silnego uczulenia na jajko, czy na
mleko jest wystąpienie silnej reakcji aler-
gicznej już po zjedzeniu kawałka ciasta
z tymi produktami. Swędząca wysypka
skórna, obrzęk gardła, a nawet biegun-
ka i duszność.

Innym przykładem silnego uczule-
nia np. na penicylinę jest reakcja aler-
giczna nawet po zjedzeniu mięsa zwie-
rzęcia, które przed ubojem było leczo-
ne tym antybiotykiem.

Cechą charakterystyczną uczulenio-
wej reakcji jest to, że zła tolerancja nie-
których substancji w ilościach dobrze
znoszonych przez znaczną część społe-
czeństwa wywołana jest przez określo-
ny mechanizm immunologiczny.

Jest cztery typy takich reakcji. Prak-
tyczne znaczenie mają dla nas głównie
reakcje I i IV typu.

W wyniku rekcji immunologicznej
powstają mediatory reakcji alergicznej.
Są to substancje biochemiczne takie jak
histamina, serotonina i inne odpowie-
dzialne za objawy chorób alergicznych
takich jak świąd, kichanie, wyciek z nosa,
czy alergiczne zapalenie mogące być
przyczyną obturacji dróg oddechowych,
duszności czy zapalenia skóry.
• reakcja I typu natychmiastowa (hu-
moralna) gdy z alergenem np. białkiem
jajka, czy penicyliny reaguje określone
przeciwciało – swoista immunoglobu-
lina IgE. Można ją wykryć w surowicy

krwi chorego a wynik podany jest w kla-
sach od 1 do 5 które świadczą o sile nad-
wrażliwości,
• reakcja opóźniona (komórkowa) gdy
swoiste limfocyty T-białe krwinki re-
agują z alergenem.

Alergia opóźniona na penicylinę
występuje dość często, natomiast na
mleko – bardzo rzadko.

Zdarza się, że szkodzą małe ilości
substancji ale nie jest to związane z żad-
nym mechanizmem immunologicz-
nym, natychmiastowym czy opóźnio-
nym. Wtedy mówimy o idiosynkrazji.
Objawy idiosynkrazji mogą przypomi-
nać alergię ale alergią nie są.

Alergię (uczulenie,
nadwrażliwość) i idiosynkrazję

łącznie nazywamy nietolerancją

Celem badania alergologicznego jest
w miarę możliwości wykrycie alergenu –
sprawcy niepożądanych objawów choro-
bowych, nauczenie pacjenta i jego bliskich

jak można unikać poszczególnych alerge-
nów środowiskowych. W przypadku gdy
alergenem jest pyłek roślin należy poznać
kalendarz pylenia poszczególnych grup
roślin, umieć rozpoznawać te rośliny, by
z wyprzedzeniem, przed sezonem ich py-
lenia wdrożyć leczenie antyalergiczne,
a podczas słonecznych, upalnych dni
w godzinach południowych unikać spa-
cerów, często płukać nos, jamę ustną i gar-
dło oraz całe ciało po powrocie do domu.

Gdy alergenem jest roztocze kurzu
domowego wskazana jest walka z kurzem
domowym na mokro. Warto zaopatrzyć
się, jeśli tylko finanse pozwalają, w od-
kurzacz wodny z odpowiednimi filtra-
mi. To może być dobra inwestycja we
własne zdrowie Zużycie leków antyaler-
gicznych na pewno wtedy znacznie
zmniejszy się.

Przewietrzanie mieszkania, szcze-
gólnie sypialni, materacy, tapczanów
oraz częsta zmiana pościeli, zrezygno-
wanie z dywanu to na pewno znane rady
dla alergika. I jeszcze jedno, proszę nie
rezygnować z aktywności fizycznej. Pły-
wanie zwykle jest bardzo wskazane.
ALERGIA BOI SIĘ WODY.

Atopia – „dziwna choroba” to
łatwość w powstawaniu u chorego prze-

ciwciał IgE przeciw źle
znoszonej substancji.

Atopia wiąże się
z natychmiastowym ty-
pem reakcji, dotyczy
często wielu czynni-
ków jednocześnie, wy-
stępuje rodzinnie, obja-
wia się w pierwszym
roku życia, wyjątkowo
później.

U atopików wystę-
puje równocześnie lub
w różnych okresach
kilka chorób alergicz-

nych a ich cechą jest przewlekły prze-
bieg z okresami bezobjawowymi rodzą-
cymi nadzieje na wyleczenie. Po nich
często występują nawroty.

Co nas uczula? Substancje zwane
alergenami: białka (proteiny) oraz wie-
locukry (glikoproteiny).

Są to pełne alergeny. Podane drogą
doustną powodują nadwrażliwość.
Związki nieorganiczne także mogą uczu-
lać. Nazywamy je haptenami.

W połączeniu z białkami tworząc
kompleksy białkowe stają się pełnymi
alergenami.

dr Klara

cd. w następnym numerze
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Karta Dużej Rodziny przysługuje
rodzinom wielodzietnym czyli takim,
w których rodzic (rodzice)mają na
utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku

życia,
• w wieku do ukończenia 25 roku życia

– w przypadku, gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej,

• bez ograniczeń wiekowych – w przy-
padku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnospraw-
ności.
Karta przysługuje niezależnie od

dochodu, wydawana jest bezpłatnie, każ-
demu członkowi rodziny i oferuje sys-
tem zniżek i dodatkowych uprawnień.
Jej posiadacze mogą korzystać z katalo-
gu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
transportowej na terenie całego kraju.

Gdzie zgłosić się po
Kartę Dużej Rodziny?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny
należy złożyć wniosek w gminie właści-
wej ze względu na miejsce zamieszka-
nia. W przypadku mieszkańców Brat-
kowic wnioski należy składać w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świlczy I piętro Urzędu Gminy, po-
kój Nr 12 w godzinach: poniedziałek
od 7.30-16.30, pozostałe dni od 7.30
– 15.15.

Wytworzone Karty Dużej Rodziny
będą dostarczane do Urzędu Gminy
w terminie od 30 do 60 dni od złożenia
zamówienia.

Jakie dokumenty należy
przedstawić składając
wniosek o przyznanie
Kart Dużej Rodziny?

• w przypadku rodzica – dokument
potwierdzający tożsamość (dowód

osobisty lub paszport), oraz oświad-
czenie, że rodzic nie jest pozbawio-
ny władzy rodzicielskiej ani ograni-
czony we władzy rodzicielskiej przez
umieszczenie dziecka w pieczy za-
stępczej w stosunku do co najmniej
trojga dzieci,

• w przypadku małżonka rodzica –
dokument potwierdzający tożsa-
mość oraz akt małżeństwa,

• w przypadku dzieci w wieku do
ukończenia 18. roku życia – akt uro-
dzenia lub dokument potwierdzają-
cy tożsamość,

• w przypadku dzieci w wieku powy-
żej 18. roku życia – dokument po-
twierdzający tożsamość oraz oświad-
czenie o planowanym terminie ukoń-
czenia nauki w danej placówce,

• w przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności w wieku powyżej 18. roku
życia – dokument potwierdzający
tożsamość oraz orzeczenie o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności,

• w przypadku dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka – postanowienie
o umieszczeniu w rodzinie zastęp-
czej lub rodzinnym domu dziecka,

• w przypadku osób przebywających
w dotychczasowej rodzinie zastęp-
czej albo w rodzinnym domu dziec-
ka, o których mowa w art. 37 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej – oświadczenie o po-
zostawaniu w dotychczasowej rodzi-
nie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka.

Na jak długo przyznawana
jest Karta Dużej Rodziny?

• rodzicowi oraz małżonkowi rodzi-
ca – na czas nieokreślony,

• dziecku – do ukończenia 18 roku
życia,

• dziecku do 25 roku życia, w przy-
padku kiedy się uczy – do 30 wrze-
śnia następującego po końcu roku
szkolnego, w którym jest planowane
ukończenie nauki, lub do końca roku
akademickiego, zgodnie z zaświad-
czeniem lub oświadczeniem o pla-
nowanym terminie ukończenia na-
uki w danej placówce, nie dłużej jed-
nak niż do ukończenia 25 roku życia.
Miejsca, w których przysługują zniż-

ki oznaczone są specjalnym znakiem
„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodzi-
ny”. Wykaz uprawnień i zniżek przysłu-
gujących rodzinom wielodzietnym zo-
stał zamieszczony na stronie interneto-
wej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej: www.mpips.gov.pl oraz na stro-
nach: www.rodzina.gov.pl, www.empa-
tia.mpips.gov.pl. Znaleźć tam można
informację m.in. o zniżkach na przejaz-
dy kolejowe (rodzice lub małżonkowie
rodziców 37% zniżki na bilety jednora-
zowe oraz 49% zniżki na bilety mie-
sięczne), zniżkach w opłatach paszpor-
towych (75% zniżki w przypadku dzie-
ci, 50% zniżki dla rodziców i małżon-
ków rodziców) oraz darmowych wstę-
pów do parków narodowych.

W najbliższej okolicy zniżki oferują
m. in.:
• Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

(ulga procentowa 15% obowiązują-
cej ceny biletów),

• Kryta Pływalnia w Sokołowie Mało-
polskim (10% zniżki na bilet nor-
malny i ulgowy oraz 10% zniżki na
bilet do sauny),

• Kula Bowling & Club (15% rabatu
od ceny podstawowej obowiązującej
w danym dniu na grę w kręgle i bi-
lard),

• Centra Fantazja Sp. z o.o. (20% zniż-
ki od regularnej ceny biletów na
wszystkie usługi),

• DentAR s.c. Agata i Radosław Mak-
symowicz (10% zniżki na profilak-
tykę, badania diagnostyczne, lecze-
nie zachowawcze, endodoncję, este-
tykę, diagnostykę orotodonyczną).
Liczba instytucji i firm, które oferują

zniżki rodzinom systematycznie się po-
większa, ich wykaz jest na bieżąco aktu-
alizowany. Warto więc sprawdzać pod-
mioty oferujące zniżki zarówno w naj-
bliższej okolicy jak i w całej Polsce,
zwłaszcza, że za kilka miesięcy wakacje
będzie więc okazja do skorzystania
z oferowanych ulg.

Opracowała Barbara Buda

KARTA DUŻEJ RODZINY
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Zaślubiny
Zaślubiny to wielkie wydarzenie

w każdej rodzinie. Młodzi pobierają się,
by założyć nową rodzinę i mieć potom-
stwo. W pierwszej połowie XX wieku
było regułą, że kawaler nabywał „upraw-
nień” do ożenku po ukończeniu zasad-
niczej służby wojskowej. Jednak i w tym
przypadku były wyjątki od reguły. Decy-
dujący głos odnośnie zawarcia związku
małżeńskiego należał wówczas do rodzi-
ców panny i kawalera, z którymi młodzi
się zgadzali. Rodzice chłopca, którzy
mieli upatrzoną kandydatkę na synową
(pracowitą, majętną), dyskretnie wysyła-
li zaufanego „posłańca” do domu panny.
Miał on rozpoznać czy ów kawaler mógł-
by ją poślubić. Jeśli rodzice panny nie
byli temu przeciwni, to posłaniec tę wia-
domość przekazywał rodzicom kawale-
ra. Były też przypadki, że rodzice panny
wysyłali do domu chłopaka sygnał, że
widzą go jako zięcia. Jeśli wszystko było
uzgodnione, to rodzice z synem udawali
się do domu panny na tzw. zmówiny. Przy
butelce wódki za stołem zasiadali rodzi-
ce obu stron i zaczęli rozmawiać o wese-
lu. Natomiast chłopak z dziewczyną sie-
dzieli na ławce przy jednej ze ścian izby
i nie uczestniczyli w rozmowie. Jako wia-
no dla córki przeważnie dawano jeden
mórg pola, łąkę, krowę i odpowiedni
posag. Rodzice kawalera też wymieniali
co dadzą synowi na wiano. Przeważnie
obiecywali mu mniej majątku jaki miała
otrzymać panna. Przy niektórych zmó-
winach były targi o wiano. Bywało tak, że
rodzice kawalera oświadczali, że nie bę-
dzie wesela i zabierali go do domu. Wa-
runkiem zawarcia związku małżeńskie-
go było, żeby młodzi posiadali co naj-
mniej mórg pola (56 arów), łąkę i krowę.
Było to minimum do utrzymania rodzi-
ny. Były przypadki, że część obiecanej
ziemi zatrzymywano jako „wymowę” tj.
ziemie przekazywano córce czy synowi
dopiero po śmierci rodziców.

Dawne wesela odbywały się w tygo-
dniu, przeważnie w środy. Do kościoła
na ślub jechano furmankami. Na trasie
przejazdu organizowane były tzw. „bra-
my”. Przebierańcy zastawiali drogę
i wygłaszali monologi. Żeby przejechać
trzeba było się wykupić tj. dać alkohol
i pieniądze. Czasami było kilka bram
i traktowano to jako wyróżnienie.

Gości weselnych przy powitaniu
w progu domu, częstowano jednym kie-
liszkiem wódki. Na weselach podawa-
no m.in. kaszę, kapustę z grochem, buł-

kę pszenną z masłem, kawę zbożową,
była też szynka tj. suchy ser i kawałek
bułki. Po obiedzie była szklanka piwa.
Goście weselni żeby go zakupić alko-
hol robili między sobą składkę. Wieczo-
rem zbierano pieniądze na „czepiec”.
Do talerza przesuwanego po stołach go-
ście weselni wrzucali niewielkie kwoty.

Na wesela wieczorem przychodzili
nieproszeni goście, którzy chcieli potań-
czyć. Było ich nieraz sporo i często do-
chodziło do sprzeczek i bójki między
nimi. Już końcem lat 50-tych ubiegłego
wieku nastąpiły zmiany w wiejskich we-
selach. Nie było tzw. „swatowania”
i „zmówin”. Kawalerowie i panny sami
dochodzili do porozumienia miedzy
sobą. Śluby zawierano w niedzielę na
sumie. Wesela była bardziej wystawne
i bogatsze. Do końca lat 70-tych wesela
odbywały się przeważnie w domu panny
młodej. W okresie letnim przy dobrej
pogodzie stoły i ławki stawiano pod
chmurką. Początkiem lat 80-tych wesela
często urządzano w wypożyczanych prze-
nośnych domkach lub w remizach stra-
żackich. Był też taki zwyczaj, że przed
ślubem dróżki i swacia jechali furman-
kami po starostów, starszą drużkę i pana
młodego i przywożono wszystkich do
domu panny młodej. Tam częstowano ich
przekąskami i alkoholem. Dlatego co nie-
którzy swacia stojąc w orszaku weselnym
w kościele za parą młodą, wyglądali na
zmęczonych. Na trasach przejazdu furma-
nek weselnych były również stawiane bra-
my, a na mostkach przed domami stały
dzieci i czekały na cukierki i ciastka, któ-
re rzucała im starościna wesela. Na daw-
nych weselach orkiestra nie była z góry
opłacana przez organizatorów wesela. To
uczestnicy wesela zbierali składkę na or-
kiestrę. Za pierwsze grane „kawałki” pła-
cił pan młody, starosta i starszy swat. Po
obiedzie była zbiórka pieniędzy na „cze-
piec”. Bezpośrednio przed ślubem prze-
kazywano pani młodej drobne prezenty
materialne, a po ślubie goście weselni
składali młodej parze życzenia bez wrę-
czenia kwiatów i kopert, w domu witali
ich tradycyjnie chlebem i solą. Przed wyj-
ściem do kościoła rodzice udzielali bło-
gosławieństwa nowożeńcom.

Na każdym weselu około północy
przy udziale wszystkich gości odbywało
się tzw. „frycowe”. Kilku swatów pod-
nosiło na krzesłach do góry parę młodą,
starostów, starsze drużki i swatów, ro-
dziców pary młodej, rodziców chrzest-
nych. Przed podnoszeniem śpiewano
„jest tu taka (i) miedzy nami co ją młodą
(młodym...) nazywamy, więc panowie za

ich zdrowie niechaj żyją nam”. W trak-
cie podnoszenia wszyscy śpiewali „sto
lat”. Pragnę wyjaśnić szanownym Czy-
telnikom, że powyższy artykuł nie za-
wiera wszystkich szczegółów dotyczą-
cych dawnych wesel. Temat jest bardzo
obszerny, a ja przedstawiłem tylko nie-
które sytuacje jakie zapamiętałem z cza-
sów mojej młodości i późniejszych.

Mieczysław Sawicki

Jedną z najważniejszych decyzji pod-
jętych w życiu przez dorosłych dwojga
młodych ludzi – kobietę i mężczyznę
– jest zawarcie związku małżeńskiego. Jak
bardzo ważna jest to decyzja przekonują
się małżonkowie po dłuższym stażu
wspólnego pożycia małżeńskiego, bo-
wiem nie wszyscy ludzie posiadają jedna-
kowe charaktery, zainteresowania, przy-
zwyczajenia, co może rodzić konflikty
i nieporozumienia. Jest takie przekona-
nie, że po zawarciu związku małżeńskie-
go „młodzi się docierają”, mimo, że przed
ślubem „chodzą ze sobą”. Życie w mał-
żeństwie to całkiem co innego niż narze-
czeństwo. Gorąca miłość młodych ludzi
zasłania wszelkie problemy, jakie może
przynieść codzienne życie. Narzeczonym
wydaje się, że wszelkie wady jakie wza-
jemnie u siebie dostrzegają, po zawarciu
ślubu automatycznie znikną, a problemy
zostaną rozwiązane. Niestety, wady nie
znikają, a wręcz przeciwnie pogłębiają się.
Jest takie powiedzenie „żeby dobrze żyć,
trzeba umieć żyć”. Do dobrego współży-
cia konieczna jest miłość ale także obo-
pólne zrozumienie. Najgorzej jest wów-
czas kiedy obie strony mają rację i nie ma
komu ustąpić. Małżeństwo to nie sielan-
ka. Wiadomo, że goście weselni się ro-
zejdą, ciasto weselne się skończy, miodo-
wy miesiąc też szybko minie i trzeba sta-
wić czoło problemom dnia codziennego.
Jednak wszelkie trudności są do pokona-
nia, jeśli w małżeństwie jest zgoda, wza-
jemne zaufanie i wsparcie. Wówczas mo-
żemy mówić o udanym małżeństwie, któ-
re przynosi wiele radości, szczęścia i sa-
tysfakcji.

Dzięki Opatrzności Bożej było nam
dane obchodzić w dniu 3 lipca br. 55-le-
cie zawarcia związku małżeńskiego.
Z Bożą pomocą przeżyliśmy te lata w zdro-
wiu i nienajgorszych warunkach material-
nych. Mamy satysfakcję, że wychowaliśmy
trójkę dzieci i że nie „wyrwano” z naszych
serc Boga w okresie trwania tzw. socjali-
zmu. Nasze małżeństwo uważamy za bar-
dzo udane i szczęśliwe i z całego serca
wszystkim małżonkom tego życzymy.

Władysława i Mieczysław Sawiccy
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Kronika Towarzyska!
W tym numerze prezentuje-

my państwu kolejnych naj-
młodszych mieszkańców Brat-
kowic.

Ponownie zachęcamy pań-
stwa do przesyłania zdjęć swo-
ich nowo narodzonych pociech,
z uroczystości ślubnych czy
rocznic małżeńskich na adres
e-mail ziemia.bratkowic-
ka@gmail.com.

Dużo szczęścia i zdrowia dla
Maleństw, które właśnie przy-
szły na świat oraz gratulacje dla
Rodziców.

9 kwietnia br. Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Bratkowickiej roz-
prowadziło bezpłatnie 44 tony
owoców i warzyw otrzymanych
z Podkarpackiego Banku Żywno-
ści w Rzeszowie.

Była to już druga transza pomocy
dla mieszkańców Bratkowic. Akcję
przeprowadzono na placu targowym w
Bratkowicach przy pięknej wiosennej
pogodzie. Do godz. 12 zostały rozłado-
wane 2 tiry: 20 ton jabłek, 10 ton mar-
chewki,7 ton ziemniaków i 7 ton bu-
raczków ćwikłowych. Zostały one roz-
ładowane przez Pana Piotra Rogalę
z firmy Restol. W celu sprawnego prze-
kazania owoców i warzyw Pani Krysty-
na Zając i Pani Maria Rusin dokonały
zapisów otrzymujących pomoc miesz-
kańców na specjalnie przygotowanych
listach, wydając jednocześnie bloczki
potwierdzające ich otrzymanie. Powstał
w ten sposób system kolejkowy, który
sprawdził się w czasie poprzedniej ak-
cji jak również obecnie przy akceptacji
przybyłych mieszkańców. O godz.
12:15 rozpoczęto wydawanie, które
zakończyło się o godz. 17:30. Było to
kolejne duże logistyczne przedsięwzię-
cie, które przeprowadziło Towarzystwo
Miłośników Ziemi Bratkowickiej.
Ogromne słowa podziękowania kieru-
jemy do instytucji i osób, bez których
ta akcja nie mogłaby się odbyć. Dzię-

kujemy Panu Prezesowi Podkarpackie-
go Banku Żywności w Rzeszowie Je-
rzemu Jęczmienionce i Pani Dyrektor
Dorocie Rosińskiej-Jęczmienionce za
przekazanie pomocy dla mieszkańców
Bratkowic i ogromne zaangażowanie
oraz wielkie serce włożone w tą dzia-
łalność. Dziękujemy za wieloletnią
współpracę z TMZB. Dziękujemy Fir-
mie Restol za pomoc w rozładunku ti-
rów. Panu Prezesowi Robertowi Klau-
delowi za udzielanie pomocy, o którą
się zwracamy i którą od wielu lat otrzy-
mujemy. Panu Markowi Rogala za ko-
ordynowanie sprzętowe w przeprowa-
dzeniu akcji. Ogromne słowa podzię-
kowania dla Pana Piotra Rogali-ope-
ratora wózka widłowego za profesjona-

lizm i fantastyczne wyczucie w rozła-
dowaniu tirów, które bardzo nam po-
mogły w sprawnym przekazywaniu
owoców i warzyw. Ogromne słowa po-
dziękowania kieruję do osób wydają-
cych bezpośrednio owoce i warzywa –
Krystynie Zając, Marii Rusin, Dariu-
szowi Jamuła, Tadeuszowi Bednarzo-
wi, Krzysztofowi Plizga, Jackowi Wla-
zło, Janowi Rząsie i Kazimierzowi
Wilkowi. To przez ich ręce przeszły 44
tony żywności. Wykonali kawał dobrej
roboty. W ramach trzeciej transzy owo-
ców i warzyw mieszkańcy Bratkowic
w dniu 26 maja br. otrzymali dodatko-
wo 20 ton jabłek.

Koordynator akcji
Prezes TMZB Tadeusz Pięta

Oskar Więcław,
ur. 19.03.2015 r. Laura Jucha, ur. 20.05.2015 r.

Adrian Trawka, ur. 04.06.2015 r.

Kolejny raz mieszkańcy Bratkowic otrzymali owoce i warzywa
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Drodzy Czytelnicy!
Zgodnie ze złożoną w poprzednim numerze kwartalnika

obietnicą, pragnę przedstawić Państwu dalsze najważniejsze
wydarzenia z pracy Rady Powiatu. Do dnia 17 czerwca Rada
obradowała na 3 sesjach (VI, VII i VIII). W trakcie posie-
dzeń radni zapoznali się z informacjami i sprawozdaniami:
1. Dyrektorów Zakładów Opieki Zdrowotnej:

– Dyrektora ZOZ Nr 2 w Rzeszowie,
– Dyrektora SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie.

2. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
4. Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej.
5. Wykazem potrzeb i zasobów zakresu pomocy społecznej.
6. Informacją nt. realizacji inwestycji pod budowę Parku Na-
ukowo-Technologicznego Rzeszów – Dworzysko.
7. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia
na terenie Powiatu.

Rada podjęła szereg uchwał, min. w sprawie:
– zmiany granic powiatu rzeszowskiego (opinia negatywna),
– określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i za-
wodowej,
– emisji obligacji komunalnych,
– zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe z wykonania
budżetu za 2014 rok oraz udzieliła Zarządowi Powiatu abso-
lutorium. Uchwały te zostały przyjęte jednogłośnie pozytyw-
nie, co niewątpliwie świadczy o dobrej pracy wszystkich jed-
nostek organizacyjnych Powiatu.

W imieniu Zarządu Starosta podziękował radnym za oka-
zane mu w ten sposób zaufanie. Podziękował również swoim
współpracownikom. Zaznaczył, że realizacja zaplanowanego
budżetu w tak trudnym czasie była możliwa dzięki współpra-
cy na wielu płaszczyznach z wójtami i burmistrzami rzeszow-
skich gmin oraz gorąco im za to podziękował.

Rada przyjęła stanowisko dotyczące trudnej sytuacji
w ochronie zdrowia, urealnienia finansowania przez NFZ pra-
cy pielęgniarek i położnych, oraz utworzenia etatów rezy-
denckich w tych zawodach.

Z przyjemnością chcę też oznajmić, że Starosta Powiatu
Rzeszowskiego Józef Jodłowski został uznany za „Najlep-
szego Starostę Województwa Podkarpackiego w 2014 Roku”.

Nagroda ta została przy-
znana w ramach finału XV
Edycji Podkarpackiej Nagro-
dy Samorządowej, nad którą
honorowy patronat sprawo-
wał Marszałek Województwa
Podkarpackiego Władysław
Ortyl i Wojewoda Podkarpac-
ki Małgorzata Chomycz-Śmi-
gielska. Przebiegła ona pod
hasłem „NASZA GMINA,
NASZE MIASTO, NASZ
POWIAT NA POCZĄTKU NOWEJ KADENCJI”.

23 maja Mszą Św. w kościele Farnym w Rzeszowie rozpo-
częły się związane z finałem XV Edycji Nagrody Samorządo-
wej i 25-lecia odrodzonej samorządności oraz zbliżającego
się Dnia Samorządu Terytorialnego uroczystości. Po Mszy
Św., w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie spotkali
się Ci, którzy na co dzień kierują samorządami podkarpac-
kich gmin, miast i powiatów. Statuetki Podkarpackiej Nagro-
dy Samorządowej dla najlepszych trafiły tym razem do Prezy-
denta Mielca, Burmistrza Leska, Wójta Tryńczy oraz Starosty
Rzeszowskiego.

Pragnę poinformować mieszkańców Bratkowic, że został
wyłoniony wykonawca remontu drogi 1333R Czarna Sędz. –
Bratkowice – Miłocin.

Jest nim firma Skanska SA., która za kwotę 5 648 371,56
zł udzielając 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi wykona:
– ok. 3650 mb chodnika,
– 150 mb przepustów pod koroną drogi,
– 200 mb barier energochłonnych i wygradzających ruch pie-
szych,
– oczyści ok. 11 km rowów przydrożnych,
– wyłoży 70900 m2 nowej nawierzchni bitumicznej, oraz sze-
reg innych robót niezbędnych do wykonania kompleksowe-
go remontu przedmiotowej drogi.

Rozpoczęte już prace remontowe potrwają do 20 paździer-
nika tego roku i niewątpliwie spowodują szereg utrudnień
w ruchu pieszych i innych użytkowników tej drogi. Jest to
jednak nieuniknione przy tak dużej inwestycji, a wizja szero-
kiej i równej nawierzchni oraz nowych chodników z pewno-
ścią pozwoli wykazać się użytkownikom dużą cierpliwością
i zrozumieniem, o co już dziś proszę.

Tomasz Wojton

Z życia Powiatu Rzeszowskiego
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Na zaproszenie Wójta Gminy Świlcza pana Adama
Dziedzica przedstawiciele Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej z prezesem Tadeuszem Piętą
i członkami Zarządu wzięli udział w dniu 15 kwiet-
nia 2015 r. w spotkaniu aktywizacyjnym, zorganizo-
wanym dla społeczności gminy Świlcza przez Lokalną
Grupę działania „TRYGON”.

W spotkaniu tym wzięło udział wielu przedstawicieli or-
ganizacji społecznych z całej gminy Świlcza jak również
z Bratkowic: KGW, OSP, LKS Bratek, Dyrektorzy szkół
i Przedszkola.

Celem tego spotkania było przedstawienie przybyłym
przedstawicielom społeczności Gminy stanu wdrażania Lo-
kalnej Grupy Działania oraz wskazanie potrzeb
i oczekiwań. Program spotkania obejmował
szereg zagadnień dotyczących wszystkich
aspektów życia społecznego w Gminie Świl-
cza w porównaniu z pozostałymi Gminami
wchodzącymi w skład LOKALNEJ GRUPY
DZIAŁANIA „TRYGON”, a więc gmin Bo-
guchwała i Lubenia.

Program obejmował m.in.:
1. Wyniki oceny gospodarczej, badania klima-

tu dla przedsiębiorczości, charakterystyka
branż i rynku pracy obszaru LGD.

2. Ocenę kapitału społecznego, wskazanie
problemów społecznych, skali wykluczenia
społecznego na obszarze LGD.

3. Poziom zadowolenia z życia na obszarach wiejskich, dia-
gnoza problemów.

4. Poziom zainteresowania sprawami lokalnymi i aktywno-
ści społecznej.

5. Wskazanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru
LGD.

6. Dyskusję nad wypracowaną analizą SWOT.
7. Propozycję działań ukierunkowanych na rozwiązanie głów-

nych problemów wskazanych w diagnozie pod kątem przy-
szłej LSR.

8. Informację na temat stanu wdrażania LSR w latach 2007-
2013.
Wszystkie te zagadnienia zostały ujęte w szczegółowym

opracowaniu Firmy Badawczej specjalizującej się w sprawach
ekonomii – BIOSTAT z Rybnika. Wyniki zostały poprze-
dzone badaniami wśród respondentów, którzy telefonicznie
przekazywali informacje dotyczące poszczególnych gmin
zrzeszonych w LGD TRYGON, w tym gminy Świlcza.

Analizując przedstawione wyniki należy stwierdzić, że nie
w pełni oddają stan faktyczny potencjału gminy Świlcza. Jej
wiarygodność według naszej oceny może oscylować w ok.

40%. Szkoda, że w czasie prowadzonych ankiet nie zostały
włączone podmioty i organizacje, których oceny poszczegól-
nych zagadnień podniosłyby wiarygodność tego opracowa-
nia, a więc organizacje społeczne, stowarzyszenia, podmioty
gospodarcze i osoby, które biorą udział w życiu społecznym,
kulturalnym i gospodarczym gminy. Posumowano również
działanie TRYGONU w realizacji wniosków, które znalazły
rzeczywistą realizację. Z małych projektów do 25 tys. w okre-
sie sprawozdawczym 2007-2013 na ternie gminy Świlcza zo-
stało zrealizowane 4 wnioski na kwotę ok. 80 tys. zł. Nie jest
to zbyt wiele w porównaniu pozostałymi gminami czy miej-
scowościami powiatu. Również transparentność realizacji
i informowania społeczności lokalnej o realizacji tych wnio-
sków była nieczytelna.

Ważną częścią tego spotkania było również przedstawie-
nie Potencjału gminy Świlcza w Programowaniu działań LGD
TRYGON na lata 20014-2020.

Uczestnicy spotkania otrzymali do wypełnienia obszerną
ankietę dotyczącą wskazania mocnych i słabych stron Gminy
Świlcza w kontekście wyboru wniosków zgłaszanych do re-
alizacji wielu przedsięwzięć w każdej dziedzinie życia. Krót-
ki czas na jej wypełnienie może być przyczyną, że nie będą
one wiarygodnym wyznacznikiem potrzeb Gminy.

Uważamy, że takie ankiety powinny być poprzedzone
konsultacjami społecznymi w organizacjach społecznych,
stowarzyszeniach, szkołach i innych podmiotach gospodar-
czych w poszczególnych miejscowościach. Ich podsumowa-
niem powinny być wypełnione ankiety, których wiarygod-
ność była by adekwatna do aktualnego stanu potencjału
Gminy Świlcza. Byłoby to też wyznacznikiem dla Samorzą-
du Gminy Świlcza dla obrania właściwych kierunków roz-
woju Gminy do 2020 r. Spotkanie zakończyły wspólne roz-
mowy z przedstawicielami LGD TRYGON, firmy BIO-
STAT, jak również wszystkich uczestników spotkania doty-
czących wyżej opisanych kwestii.

Prezes TMZB
Tadeusz Pięta

Udział Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej
w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania „TRYGON”

w GCKSiR w Świlczy zs. w Trzcianie
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Człowiek, który nie czyta książek,
nie ma przewagi nad tym, który nie
potrafi czytać.

(Mark Twain)

Z różnych stron dochodzą głosy, że
współczesna młodzież czyta coraz mniej.
Mimo dużej ilości zainteresowań jakie
przejawiają młodzi ludzie, książce poświę-
cają stosunkowo niewiele uwagi. Dom
rodzinny nie zawsze wywiązuje się ze swo-
ich zadań, choć to przecież w nim właśnie
dziecko powinno nawiązać swoje pierw-
sze kontakty z książką. Obecność czytają-
cych domowników, książek, prasy, w ogól-
nym tego słowa znaczeniu mają bardzo
duże znaczenie w rozwoju dzieci. Świa-
dome wychowanie czytelnicze najmłod-
szych polega na wprowadzaniu ich w świat
literatury poprzez śpiewanie kołysanek
i piosenek, recytowanie wierszyków, opo-
wiadanie bajek, wspólne uczęszczanie do
bibliotek bądź księgarni, rozmowy z
dziećmi na temat przeczytanych książek.

Im wcześniej dziecko zrozumie ja-
kie wartości daje lektura książek, cho-
ciażby dzięki czytaniu bajeczek przez

mamę, zaspokajającemu potrzebę bli-
skości, miłości, bezpieczeństwa, przyna-
leżności, tym większa gwarancja przy-
jaźni z książką na całe życie. Jeśli nato-
miast dziecko nauczy się zaspokajać swe
potrzeby psychiczne w inny sposób, np.
poprzez gry, zabawy, gonitwy, ogląda-
nie telewizji, sport, komputer, to wcze-
śnie ukształtowane przyzwyczajenie nie-
łatwo zmienić, choć na przyjaźń
z książką nigdy nie jest za późno.

Czytelnictwo zmieniło się na prze-
strzeni kilku ostatnich lat bardzo rady-
kalnie. Zmieniają się upodobania czy-
telnicze, są osoby, które nie wstydzą się
otwarcie przyznać, że nie czytają w ogó-
le, wyśmiewani są ci, którzy ślęczą nad
książką i to w dodatku grubą.

Jednak czytamy wszyscy, jedni mniej
inni więcej. We współczesnym świecie
człowiek nie byłby w stanie funkcjono-
wać bez umiejętności czytania. Dzięki
niej komunikujemy się między sobą,
wymieniamy, potrzebne informacje.
Proces czytania, to proces ciągłego do-
skonalenia myślowego, ciągłego rozwo-
ju, dojrzewania możliwości czytelników
postępującego równorzędnie z ich bio-

logicznym rozwojem. Według M. Skwar-
nickiego „Czytelnictwo jest procesem
społecznym, polegającym na zaspokaja-
niu potrzeb przez przyswojenie sobie
przekazywanego w piśmie dorobku my-
śli i ducha ludzkiego”.

Żadna dziedzina życia, tak społecz-
nego, jak i państwowego, nie może funk-
cjonować i rozwijać się bez czytania. Im
bardziej będzie rozwijać się cywilizacja,
tym bardziej potrzebna będzie jednost-
ce, a i społeczeństwu, doskonała i sku-
teczna umiejętność czytania, która jest
warunkiem funkcjonowania współcze-
snego społeczeństwa. Dzięki niej ludzie
mogą szybko i sprawnie komunikować
się między sobą, wymieniać informacje,
dzielić się doświadczeniem, spostrzeże-
niami i przekazywać uczucia.

Promocja czytelnictwa jest podsta-
wowym zadaniem Bibliotek Publicz-
nych jednak współczesne Biblioteki
w ramach swojej bieżącej działalności
muszą również realizować funkcję in-
formacyjną, edukacyjną oraz kulturalną
co czyni również Biblioteka Publiczna
w Bratkowicach.

Lidia Bułatek

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw

Autorskich. W naszej Bibliotece zajęcia z tej okazji odbyły
się 24 kwietnia pod hasłem „Od kamiennej tabliczki do no-
woczesnej e-książki”. Podczas lekcji bibliotecznej uczestnicy
poznali historię książki, jakie były etapy rozwoju pisma i jak
zmieniała się forma książki na przestrzeni dziejów. Mieli rów-
nież możliwość oglądnięcia krótkiego filmiku „Sztuka two-
rzenia książki” obrazującego proces wykonywania książki
w tradycyjnej drukarni. Dodatkową atrakcją była wystawa ob-

razująca materiały pisarskie jakie udało nam się zgromadzić,
od glinianej tabliczki poprzez zwój papirusu po e-książkę,
której fragment na zakończenie wysłuchali. Nie obyło się bez
przypomnienia i utrwalenia budowy książki oraz zasad ko-
rzystania z niej.

Tydzień Bibliotek
Tydzień Bibliotek to cykliczna akcja, która ma na celu

podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia,
edukacji i zainteresowania książką szerokich kręgów społe-
czeństwa. Ma również na celu pokazanie, że biblioteka to
ważne miejsce, które odgrywa dużą rolę w budowaniu dzie-
dzictwa kulturowego. Tegoroczna akcja została zorganizowa-
na w dniach 8 – 15 maja 2015 roku pod hasłem „Wybieram
bibliotekę”. Biblioteka Publiczna w Bratkowicach w tym cza-
sie tętniła życiem w pełni tego słowa znaczeniu. W ramach
Tygodnia Bibliotek dla wszystkich użytkowników i miesz-
kańców naszej miejscowości przygotowane zostały różne pro-
pozycje działań zarówno twórczych jak i edukacyjnych.

Codziennie odwiedzały nas przedszkolaki z Przedszko-
la Publicznego im. Jana Pawła II w Bratkowicach. Dziecia-
ki poznały zasady funkcjonowania Biblioteki oraz wysłu-
chały bajeczkę „Franklini i książka z biblioteki”. Wszystkie
sześć grup wykonało piękne laurki, mogły sobie również
pomyszkować po bibliotece, a na zakończenie zakosztować
słodkości.

ROLA CZYTELNICTWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Z działalności Biblioteki Publicznej w Bratkowicach
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Oferta edukacyjna to wykład na temat Unii Europejskiej,
w którym uczestniczyli uczniowie klas 3 i 5 Zespołu Szkół w
Bratkowicach. Poprowadziła go Pani Monika Lewicka z Re-
gionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie,
która w profesjonalny i bardzo ciekawy sposób przybliżyła
uczestnikom tematykę Unii Europejskie i zasad jej funkcjono-
wania. Przygotowani do zajęć uczniowie mieli okazję wykazać
się swoją wiedzą na temat Unii Europejskiej, znali podstawo-
we symbole UE: hymn, flagę oraz walutę, pamiętali datę przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dowiedzieli się w jakim
mieście znajduje się główna siedziba Parlamentu Europejskie-
go, w ilu krajach obowiązuje waluta euro oraz jakie jest oficjal-
ne motto UE. Dzięki prezentacji multimedialnej dzieci odkry-
wały historię, zróżnicowanie geograficzne, jeziora, góry i kli-
mat krajów członkowskich. Była to okazja do utrwalenia i po-
głębienia wiedzy uczestników na temat Unii Europejskiej.

Ręcznie zdobione świece, czyli decoupage na wosku to
efekt warsztatów jakie przygotowaliśmy dla naszych młod-
szych użytkowników. Uczestniczki w bardzo szybki i prosty
sposób stworzyły piękne dekoracyjne świece.

12 i 13 maja w naszej wypożyczalni spotkały się Panie by
wspólnie nauczyć się zdobienia przedmiotów techniką deco-
upage. W czasie porządkowania domowych zakamarków,
często zdarza się, że znajdujemy zapomniane urocze słoiki,
zostawione „na wszelki wypadek”, wazony czy misy z białego
szkła, których od lat nie używałyśmy. Czytelniczki naszej Bi-
blioteki postanowiły wykorzystać te „skarby” i własnoręcz-
nie je upiększyć. Szkło można zdobić na wiele sposobów,
jednak technika decoupage jest jedną z najbardziej efektow-
nych. Uczestniczki warsztatów dodatkowo ozdobiły świece
„metodą serwetkową” Ten twórczy czas przy kawie i szarlot-
ce upłyną nam bardzo szybko, a szkoda.

Natomiast dla tych, którzy wolą książkę w domowym za-
ciszu z okazji Tygodnia Bibliotek przygotowaliśmy małą nie-
spodziankę – nowości wydawnicze.

Dzień Dziecka
Dla naszych najmłodszych czytelników z okazji Dnia

Dziecka przygotowaliśmy małą niespodziankę, odwiedził
naszą Bibliotekę Syriusz, czyli zabawna niebieska stonoga,
która została stworzona dla najmłodszych obywateli Unii
Europejskiej i jest jej symbolem. Syriusz chętnie przywitał się
z uczestnikami, z przyjemnością pozował do zdjęć, a sama
jego postać wzbudzała w dzieciach ciekawość i wywoływała
radość. Przyjemne połączyliśmy z pożytecznym poprzez
krótką lekcję na temat Unii Europejskiej, jej historii oraz sym-
boli, w której uczestniczyli uczniowie kl. 2 Szkoły Podstawo-
wej w Bratkowicach oraz gr. sześciolatków z Przedszkola
Publicznego. Również pozostałe przedszkolaki miały okazję
zobaczyć Syriusza, przywitać się z nim i zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. Dodatkowym upominkiem z okazji ich święta
były słodycze.

Wymienione wydarzenia to okazja do popularyzacji czy-
telnictwa, promowania aktywnego sposobu spędzania wolne-
go czasu oraz do integracji społeczności lokalnej. Dziękuje-
my tym, którzy uczestniczyli wymienionych działaniach oraz
zapraszamy wszystkich na kolejne. Zachęcamy do odwiedza-
nia naszej wypożyczalni, okres wakacyjny, urlopowy to ideal-
ny czas do odnowienia przyjaźni z książką.

Lidia Bułatek



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 33/201544

WARTO PRZECZYTAĆ
Ślady małych stóp na Piasku – Anne-Dauphine Julliand

Historia zaczyna się na plaży, kiedy Anne-Dauphine za-
uważa, że jej córeczka lekko powłóczy nóżką, a jej chód jest
nieco chwiejny.

Po serii badań lekarze stwierdzają, że Thais cierpi na rzadką
chorobę genetyczną, leukodystrofię metachromatyczną. Dziew-
czynce, która właśnie obchodzi swoje drugie urodziny, zostało
zaledwie kilka miesięcy życia. Autorka składa swojemu dziec-
ku obietnicę: „Będziesz miała piękne życie. Nie takie, jak inne
małe dziewczynki, ale życie, z którego będziesz mogła być
dumna. Życie, w którym nigdy nie zabraknie ci miłości”.

Książka ta to świadectwo matczynej miłości i zaangażowa-
nia – opowiada o tym, w jaki sposób rodzice, rodzina, niania i przyjaciele spełnili
złożoną Thais obietnicę.

Dziewczynka w czerwonym płaszczyku – Roma Ligocka

Impulsem do napisania tej tak dobrze odebranej przez czy-
telników książki, była postać dziewczynki w czerwonym płasz-
czyku z filmu „Lista Schindlera”, w której Roma Ligocka roz-
poznała samą siebie. Z perspektywy dziecka, opisała wszyst-
kie bolesne doświadczenia, o których tak bardzo stała się za-
pomnieć: dzieciństwo spędzone w getcie, strach, upokorze-
nie, śmierć bliskich. Poznamy również jej powojenne losy:
zabawy w towarzystwie kuzyna – Romana Polańskiego i przy-
jaciela – Ryszarda Horowitza, przelotna fascynacja komuni-
zmem, świat cyganerii artystycznej Krakowa, przyjaźń z Pio-

trem Skrzyneckim, liczne romanse, a wreszcie emigracja i kariera w show busi-
nessie.

Ujawnia też długie zmagania z depresją, będącą rezultatem wojennej traumy,
uzależnienie od leków, z którego wielkim wysiłkiem udało jej się uwolnić.

Nie sposób przejść obok tej książki obojętnie. Czytając ją, chciałoby się mieć tę
wygodną świadomość, że to tylko fikcja literacka, ale, niestety to prawdziwa opo-
wieść o złamanym przez wojnę pokoleniu.

Serenada czyli moje życie niecodzienne
– Małgorzata Gutowska-Adamczyk

Serenada to pełna wdzięku i błyskotliwa zabawa konwencją
komedii romantycznej, w której humor i uczucia są zmieszane
w idealnych proporcjach.

Życie trzydziestoletniej Kasi, niespełnionej aktorki Biało-
stockiego Teatru Lalek, odmienia się nagle podczas pewnej
podróży pociągiem. Zostaje dostrzeżona przez członka ekipy
pracującej przy popularnym serialu „Życie codzienne”. Takiej
szansy nie może zmarnować. Wkrótce zastąpi odtwórczynię
głównej roli. Jak się okaże, nie tylko na planie filmowym...

Czy uczuciowa i szczera dziewczyna z Podlasia odnajdzie
się w pełnym fałszu świecie mediów, celebrytów i czerwonych

dywanów? Czy będzie umiała rozpoznać prawdziwą miłość?

Opracowała Lidia Bułatek

Szanowni Państwo!
Dzięki mojemu serdecznemu Przy-

jacielowi Panu Mieczysławowi Sawic-
kiemu, stałem się posiadaczem bardzo
wartościowego albumu pt. Bratkowickie
kapliczki, krzyże przydrożne i miejsca
pamięci. Cenię sobie ten album, bo on
stanowi skarbnicę wiedzy o naszych
przodkach, szczególnie o ich religijno-
ści i patriotyzmie. Jest istotnym przy-
czynkiem do historii regionu bratkowic-
kiego. Album ten, ma też wartość wy-
chowawczą, gdyż historia jest nauczy-
cielką życia. Wydawca, Towarzystwo
Miłośników Ziemi Bratkowickiej oraz
autorzy opracowania wykazali dużą sta-
ranność o stronę merytoryczną jak i es-
tetyczną albumu. W treść merytoryczną
albumu pięknie wkomponują się wier-
sze lokalnych poetów. Od strony este-
tycznej zasługuje na wysoką ocenę jakość
wszystkich zdjęć, pokazujących piękno
przyrody na bratkowickiej ziemi. Pa-
trząc na te kolorowe zdjęcia, na wyso-
kiej klasy papierze, budzą się we mnie
estetyczne przeżycia, których brakuje
nam na codzień. Przy okazji omawiania
albumu, chciałbym pochwalić Wydaw-
cę Kwartalnika Społeczno-Kulturalne-
go „Ziemia Bratkowicka” (z którym
zapoznaję się za pomocą internetu), za
bogactwo treści zaspakajającej różne
oczekiwania czytelników oraz za wyso-
ki poziom edytorski. Jestem przekona-
ny, że wydawanie Kwartalnika, wymaga
dużej pracy ludzi z pasją społecznego
działania dla dobra mieszkańców Gmi-
ny i nie tylko.

Z poważaniem
mgr Józef Szczygieł

Rzeszów 21.04.2015 r.

* * *

Serdecznie dziękuję za przesłany al-
bum pt. Bratkowickie kapliczki, krzyże
przydrożne i miejsca pamięci. Dzięki nie-
mu zachwyciłam się pięknem i ilością
kapliczek i innych miejsc pamięci
w Bratkowicach, które znam z opowia-
dań mojej rodziny. Dziękuję za pamięć
o moich rodzicach śp. Annie i Stanisła-
wie Mazurkiewiczach. Łączę pozdro-
wienia Barbara Węgrzynowicz ze Stalo-
wej Woli.

NAPISALI
DO NAS...
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Nowinki ubezpieczeniowe
Sprzedaż, darowizna lub zmiana samochodu bądź in-
nego pojazdu mechanicznego wywołuje określone
skutki także w sferze ubezpieczeń komunikacyjnych.

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC sprze-
daż samochodu oznacza jedynie zmianę właściciela ubezpie-
czenia – z dotychczasowego na nowego właściciela auta. Okres
ubezpieczenia i jego przedmiot pozostają bez zmian. Nato-
miast już w przypadku ubezpieczenia autocasco zasadą jest,
że zbycie pojazdu oznacza także wcześniejsze, przedtermino-
we zakończenie (wygaśnięcie) polisy. W razie zbycia pojazdu
mechanicznego, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obo-
wiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Nowy właściciel sa-
mochodu może korzystać z obowiązkowej polisy OC przeję-
tej po zbywcy do samego końca okresu ubezpieczenia. Umo-
wa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z końcem okresu, na
który została zawarta. W tym tylko przypadku nie ma możli-
wości automatycznego odnowienia się ubezpieczenia OC na
kolejne 12 miesięcy!! Oznacza to konieczność zawarcia no-
wej umowy najpóźniej w ostatnim dniu aktualnego ubezpie-
czenia. Kupujący
ma również możli-
wość złożenia wy-
powiedzenia jako
nabywca w całym
okresie przejętego
po zbywcy ubezpie-
czenia. W takim
wypadku umowa
OC ulega rozwią-
zaniu z dniem jej
wypowiedzenia.
Najpóźniej w tym
dniu należy zaopa-
trzyć się także
w nową polisę. W sytuacji jednak, gdy nowy właściciel pojaz-
du nie wypowie umowy ubezpieczenia w przewidzianym do
tego terminie, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej
kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubez-
pieczeniowej dla nowego ubezpieczającego (przy uwzględ-
nieniu jego zniżek i zwyżek). Jeśli więc nie chcemy niespo-
dzianek związanych z dopłatą do OC po zakupie samochodu,
należy sprawdzić czy samochód ma aktualne OC, czy jest
opłacone jednorazowo czy w ratach i na jakich zasadach mo-
żemy je ewentualnie przejąć. Mimo że warunki obowiązko-

wego ubezpieczenia u poszczególnych ubezpieczycieli są ta-
kie same, ceny polis OC mogą różnić się nawet o kilkaset
złotych. Dlatego aby nie przepłacać, tak ważne jest porówna-
nie wszystkich możliwości ochrony samochodu. W przypad-
ku wcześniejszego wygaśnięcia polisy (przed upływem okresu,
na jaki została zawarta umowa), ubezpieczającemu przysłu-
guje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpie-
czeniowej.

Z uwagi na przyjętą zasadę kontynuacji obowiązkowego
ubezpieczenia zbywca pojazdu mechanicznego winien prze-
kazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (po-
lisę OC). Osobno ma obowiązek powiadomić zakład ubez-
pieczeń, w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu mecha-
nicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych
nabywcy. Ponadto sprzedawca samochodu powinien wydać
nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz kartę pojaz-
du. Istotny dla zbywcy jest zwłaszcza obowiązek poinformo-
wania dotychczasowego ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży
i danych strony kupującej. Sankcją za niepowiadomienie ubez-
pieczyciela o fakcie zbycia pojazdu oraz o danych nowego
właściciela jest ponoszenie solidarnej odpowiedzialności
z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo wła-
sności pojazdu.

Poszkodowany przez nieubezpieczonego sprawcę nigdy
nie zostanie bez pomocy. Odszkodowania za wypadki wypła-
ca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Następnie
o zwrot tego odszkodowania UFG występuję do sprawcy. Je-
żeli w danym momencie sprawca nie dysponuje odpowiedni-
mi środkami, to sprawa kierowana jest do sądu na drodze
postępowania cywilnego. Finansowa odpowiedzialność jest
nieunikniona.

Pamiętajmy więc o nowych przepisach regulujących kary
za brak OC, który może zostać nie tylko wykryty w trakcie
policyjnej kontroli drogowej. System informatyczny prowa-
dzony przez UFG prócz braku posiadania ubezpieczenia
wykrywa także przerwy w ciągłości trwania polisy.

Jak widać są one spore, więc pamiętajmy o ubezpiecze-
niu samochodu, aby nie płacić kar za brak OC, a jedynie za
polisę, która nas ochroni w razie wypadku.

Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 392 ze zm.).

Życzę szerokiej drogi.

Małgorzata Homa – doradca ubezpieczeniowy

Wysokość opłat karnych za brak OC w 2015 roku
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W niedzielę 19 kwietnia 2015 roku
w siedzibie Sołeckiej Komisji Wybor-
czej w Zespole Szkół w Bratkowicach,
w godz. od 7 do 14 odbyły się wybory
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na
nową kadencję – najbliższe 4 lata.

Zgodnie z obwieszczeniami wójta
gminy Świlcza w wyborach na Sołtysa
zgłoszony został tylko jeden kandydat –
dotychczas urzędujący Sołtys Ryszard
Franczyk. Do Rady Sołeckiej zostało
zgłoszonych dwunastu kandydatów:
1. Adach Elżbieta Katarzyna,
2. Bajek Wioletta Anna,
3. Bednarz Tadeusz,
4. Jamuła Dariusz,
5. Jucha Jadwiga,
6. Kiszka Urszula Teresa,
7. Kozdęba Andrzej,
8. Matuszkiewicz Michał,
9. Piątek Jacek,
10. Pijar Tomasz,
11. Stanisławczyk Ryszard,
12. Warzocha Jan.

Spośród zgłoszonych man-
dat mogło uzyskać tylko sied-
miu kandydatów.

Po zakończeniu głosowania
Komisja dokonała przelicze-
nia oddanych głosów, następ-
nie wywiesiła protokoły z wy-
boru członków Rady Sołeckiej
i Sołtysa sołectwa Bratkowice.

Wybory prezydenckie 2015 już za
nami. Nowym prezydentem Polski został
Andrzej Duda. Wygrał zarówno pierwszą,
jak i drugą turę wyborów. Kandydat Pra-
wa i Sprawiedliwości w ostatecznym star-
ciu pokonał ubiegającego się o reelekcję
prezydenta Bronisława Komorowskiego
z wynikiem 51,55% poparcia, podczas gdy
urzędujący prezydent zdobył 48,45% gło-
sów. Frekwencja w drugiej turze wyniosła
55,34%. Są to wyniki ogólnopolskie. Po-
niżej podajemy jak głosowali mieszkańcy
Bratkowic na kandydatów w II turze
i ogólnie w gminie Świlcza.

1. Andrzej Sebastian Duda w loka-
lu wyborczym nr 10 otrzymał 816 gło-
sów, w lokalu wyborczym nr 11 – 806
głosów. Razem 1622 głosy.

2. Bronisław Maria Komorowski w
lokalu wyborczym nr 10 otrzymał 209
głosów, w lokalu wyborczym nr 11
– 180 głosów. Razem 389 głosy.

Wynikało z nich, że Sołtysem Bratko-
wic został wybrany Ryszard Franczyk,
który otrzymał poparcie 333 głosów
wyborców (14 głosów na „nie”). Fre-
kwencja w wyborach na Sołtysa wynio-
sła 10,09%.

W wyniku głosowania na członków
Rady Sołeckiej sołectwa Bratkowice
najwięcej głosów otrzymali kolejno:
Jamuła Dariusz (202 głosy), Bednarz
Tadeusz (152), Kozdęba Andrzej
(137), Piątek Jacek (131), Adach Elż-
bieta Katarzyna (122), Kiszka Urszu-
la Teresa (119), Bajek Wioletta Anna
(112). Frekwencja w wyborach do
Rady Sołeckiej była identyczna co
w wyborach na Sołtysa.

Głosowaliśmy w wyborach Sołtysa
i Rady Sołeckiej naszej miejscowości

Wybory prezydenckie

Należy zaznaczyć, że karty do gło-
sowania w wyborach na członków Rady
Sołeckiej zawierały błąd: zamiast kan-
dydata Warzocha Jan na kartach widnia-

ło nazwisko Warzocha
Stanisław. Uwaga ta zo-
stała zapisana przez So-
łecką Komisję Wyborczą
w protokole końcowym.
Gratulujemy panu Ry-
szardowi Franczykowi
wyboru na Sołtysa Brat-
kowic oraz nowym człon-
kom Rady Sołeckiej,
życząc owocnej i satys-
fakcjonującej pracy spo-
łecznej na rzecz naszej
miejscowości i wszyst-
kich mieszkańców!

Dominik Bąk
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W niedzielę 12 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w Ze-
spole Szkół w Bratkowicach odbyło się drugie w tym
roku Zebranie Wiejskie.

Otworzył je sołtys wsi Ryszard Franczyk witając mieszkań-
ców Bratkowic i zaproszonych gości, wśród których byli: wójt
Gminy Świlcza – Adam Dziedzic, kierownik Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie zs. w Trzebownisku –
Witold Kozubal, przedstawiciel policji w Głogowie Młp., dziel-
nicowy Bratkowic – Sebastian Mazur, komendant Straży Gmin-
nej w Świlczy – Krzysztof Sadowski, radni gminni – Barbara
Buda, Wojciech Słowik, Natalia Skuba-Więcław, Dominik Bąk,
radny powiatu rzeszowskiego – Tomasz Wojton.

Protokół z ostatniego zebrania wiejskiego decyzją zebra-
nych, przy jednym głosie przeciwnym nie został odczytany, tyl-
ko udostępniony do wglądu. Na wstępie sołtys odczytał infor-
mację o wykonanych pracach i realizowanych przedsięwzię-
ciach w Bratkowicach w okresie od 12 stycznia
do 11 kwietnia br. Następnie wójt Gminy Świl-
cza przedstawił informację o wykonanych i pla-
nowanych przedsięwzięciach na terenie Bratko-
wic w okresie 100 dni sprawowania funkcji wójta.
Dotyczyła ona m.in.:
– dofinansowania klubów sportowych – klub

sportowy „Bratek Bratkowice” drużyna se-
niorów runda wiosenna – 8000 zł, drużyny
młodzieżowe – 5000 zł, Akademia Piłkar-
ska – 2000 zł. Ogólnie na działalność spor-
tową na terenie Bratkowic została przezna-
czona kwota 35000 zł,

– wybudowania szlaku pieszo-rowerowego. In-
westycja o długości 700 m kosztowała 475
000 zł z czego dofinansowanie z programów Unii Euro-
pejskiej to kwota 163 000 zł. W tej chwili rozpoczęła się
kontrola tej inwestycji,

– przebudowy pomieszczeń w Domu Strażaka w Bratkowi-
cach. Wydatki całkowite na ten cel to kwota 205 000 zł,
z czego planowana dotacja to 59 000 zł, a środki gminne
to kwota 146 000 zł,

– funkcjonowania świetlicy dla dzieci w Domu Strażaka,
która została dodatkowo doposażona w niezbędny sprzęt,

– wybudowania peronów przystankowych wzdłuż drogi po-
wiatowej Miłocin – Czarna Sędz. W tym celu zostało wy-
słane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych,

– remontu drogi rolniczej (droga do zalewu) o długości
500 m i szer. 5 m. Orientacyjny koszy tego przedsięwzię-
cia to 99 000 zł,

– planowanych remontów dróg gminnych, które są w trak-
cie inwentaryzacji. Planowana jest do remontu droga gmin-
na w Bratkowicach nr 28/10 o długości 385 m, szer. 3 m,

– zimowego utrzymania odcinka drogi nad autostradą A4
(wiadukt) w kierunku Trzciany. Odpowiedzialnym za zi-
mowe utrzymanie tego odcinka przez okres 6 lat jest fir-
ma Leszek Kochanowicz z Raniżowa,

– oświetlenia za wiaduktem w kierunku Trzciany. Na dzień
dzisiejszy nie ma projektu takiego oświetlenia, a istniejące
słupy nie pozwalają na umieszczenie tam lamp. Koszt ta-
kiego projektu to ok. 3600 zł, natomiast wykonawstwo to
kwota ok. 34 000 zł. Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, to

tradycyjne lampy zostały wymienione na energooszczęd-
ne lampy ledowe. Na apel mieszkańców wydłużono czas
oświetlenie w godzinach wieczornych poprzez przepro-
gramowanie sterowników oświetlenia,

– kolektora odprowadzenia wód na Czekaju. Ta inwestycja
została rozpoczęta w roku ubiegłym. Pozostaje do wyko-
nania ok. 200m kolektora, koszt to ok. 30 000 zł,

– czyszczenia i udrożnienia wodnic. Ten temat podnosili
mieszkańcy Bratkowic kilkakrotnie. Zostały one oczysz-
czone i udrożnione,

– remontu schodów wejściowych do Zespołu Szkół w Brat-
kowicach. Na tą inwestycje są zabezpieczone środki
i w okresie wakacyjnym rozpocznie się remont,

– tablic z numerami budynków mieszkalnych. Produkcja
tablic i montaż będzie wynosić ok. 6 500 zł,

–  odbioru eternitu. Z Bratkowic wpłynęło 25 wniosków
dotyczących usunięcia eternitu z pokrycia dachowego wcze-
śniej zdemontowanego i 4 wnioski o usunięcie eternitu
z dachu. 85% tego zadania sfinansuje Fundusz Ochrony
Środowiska, 15% Urząd Gminy. Odbiór eternitu odbę-
dzie się w okresie wakacyjnym,

– uzyskania pozwolenia przez firmę remontowo-budowlaną
na zbiórkę i przetwórstwo odpadów budowlanych na dział-
ce w Bratkowicach między drogą powiatową a autostradą,

– projektu sieci kanalizacyjnej od stacji benzynowej w Sit-
kówce w kierunku Mrowli,

– dyżuru przedszkoli w okresie wakacyjnym. W okresie
wakacji na terenie gminy będą funkcjonowały 3 placówki
przedszkolne – w Świlczy, Bratkowicach i Mrowli,

– lokalizacji przystanku na Dąbrach.
Kolejnym punktem zebrania była informacja o działalno-

ści i finansowaniu Spółki Wodnej w Bratkowicach, która przed-
stawił kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych
w Rzeszowie zs. w Trzebownisku Witold Kozubal. Następnie
rozpoczęła się dyskusja. Mieszkańcy Bratkowic podnosili kwe-
stie dotyczące m.in.: przedłużenia chodnika za wiaduktem
w stronę Trzciany, podwyżki wody i kanalizacji, barier ochron-
nych na wiadukcie nad autostradą, usunięcia konarów drzew
nad chodnikiem i ścieżka rowerową wzdłuż ogrodzenia pana
Boboli, montażu dodatkowego oświetlenia na dwóch słupach
w kierunku Trzciany, remontu drogi na Zastawiu, informacji
o działalności Straży Gminnej, problemu nieużytków i zakrza-
czeń wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, informacji o Spół-
ce Pastwiskowej Klepak, możliwości kontynuacji oświetlenia
ulicznego za wiaduktem w kierunku Trzciany, remontu drogi
na Blichu. Po dyskusji odbyła się prezentacja kandydatów na
sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Dariusz Jamuła

Zebranie Wiejskie

Fot. A. Bednarz
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T o c z y  s i ę  ż y c i e

Już lato, a zalew w Bratkowicach bez wody.

Remonty dróg
Mieszkańcy Bratkowic zadają sobie

pytanie kiedy będą wyremontowane dro-
gi gminne i powiatowe. Sprawa tych
dróg była poruszana na ostatnim zebra-
niu wiejskim. Chodzi tu o drogę gminną

łączącą drogę powiatową z drogą tech-
niczną autostrady (przysiółek Czekaj),
drogę dojazdową do zalewu w Bratko-
wicach i drogę powiatową Bratkowice –
Kupno od krzyżówki do lasu, którą
zniszczyły samochody budujące auto-
stradę A4. Wykonawca do dzisiaj twier-

dzi, że po drodze nie jeździł i jej nie znisz-
czył. Sprawa jest w sądzie i do dnia dzi-
siejszego nie jest rozstrzygnięta, a beto-
nowe płyty są m.in. dowodem w spra-
wie. W ostatnim czasie zostały załatane
dziury i nadbudowany wykruszony as-
falt na drodze gminnej na Zastawiu II.

Droga gminna na Czekaju. Dobrze, że przynajmniej są płyty...

Modernizacji
sieci elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A Oddział Rze-
szów przystąpił do modernizacja sieci
elektrycznej nN zasilanej ze stacji trans-
formatorowej Bratkowicach 3, 21, 22,
25, 29 w miejscowości Bratkowice.

Prace polegają na wymianie słupów,
wymianie przewodów i przyłączy do
domów.

Otwarcie sezonu sportowego grupy Street Workout Bratkowice z udziałem grupy
Street Workout Rzeszów w Parku Sportowo-Rekreacyjnym na Czekaju.Fot. A. Bednarz
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W okresie letnim do 10 lipca br.
oświetlenie uliczne w godzinach ran-
nych i wieczornych zostało wyłączone.
Włączane jest od godz. 23.30 do 0.30
podczas przejazdu autobusu wiozącego
mieszkańców z II zmiany.

Został usunięty piasek z przystanków
i skrzyżowań, który pozostał po zimo-
wym utrzymaniu dróg.

10 kwietnia na terenie Bratkowic
została przeprowadzona zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych.

W kwietniu zostały sprowadzone dla
mieszkańców ziemniaki sadzeniaki
w ilości 2,5 tony.

W pierwszej połowie maja przyjmo-
wałem II ratę podatku rolnego. Dzięku-
ję Państwu za regularne wpłaty.

W drugiej połowie maja Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej
sprowadziło dla mieszkańców 20 ton
jabłek.

W okresie od 15 marca do 15 czerw-
ca rolnicy składali wnioski o dopłaty
obszarowe z UE. Pomocą w wypełnia-
niu wniosków służył doradca z Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowe-
go na zakupione paliwo do produkcji
rolnej będzie można składać w Urzędzie
Gminy w Świlczy od 1 do 31 sierpnia
br. Faktury VAT na zakupione paliwo
w okresie od 1 lutego do 31 lipca.

Zarząd Dróg Powiatowych obciął
konary drzew, które zwisały nad chod-
nikiem i jezdnią w kierunku Trzciany
i Czarnej Sędziszowskiej.

Pracownicy Urzędu Gminy na bie-
żąco koszą trawy przy drogach gminnych
i obiektach użyteczności publicznej.

19 kwietnia odbyły się wybory sołty-
sa i Rady Sołeckiej. Dziękuję Państwu
za ponowy wybór mojej osoby na sołty-
sa Bratkowic. Dziękuję za poparcie
i zaufanie. Służę pomocą i deklaruję po-
moc w rozwiązywaniu problemów wsi.
Wspólnie z Radą Sołecką będę dążył do
tego, aby nasza mała Ojczyzna była co-
raz piękniejsza.

Sołtys Ryszard Franczyk

Obcięte konary drzew nad chodnikiem i ścieżką rowerową.

T o c z y  s i ę  ż y c i e
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Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa pra-
gnie poinformować, że w roku szkolnym 2015/2016 uruchamia bezpłat-
ne kształcenie w systemie zaocznym dla osób dorosłych w Szkole Police-
alnej w zawodach: technik weterynarii i technik usług kosmetycznych.
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Ewa Zięba z BRATKOWIC
zajęła III miejsce w kategorii kobiet w biegu SKYWAYRUN

po pasie startowym na rzeszowskim lotnisku

To był niesamowity odlot! Noc z 18 na 19 kwietnia 2015 roku na długo zapa-
miętają miłośnicy lotnictwa i biegania. Prawie 800 osób uczestniczyło w biegu po
pasie startowym Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka – SKYWAYRUN 2015. Dłu-
gość trasy po płycie lotniska, pasie startowym i drodze kołowania wynosiła 5 kilo-
metrów. Wśród uczestników była Ewa Zięba z Bratkowic (Klepak), która przebie-
gła trasę w ciągu 20 minut i 19 sekund. W ogólnej klasyfikacji zajęła 19. miejsce.
Cieszymy się, że mieszkańcy naszej miejscowości odnoszą sukcesy w ogólnopol-
skich dyscyplinach sportowych. Ewie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Oprócz systematycznych treningów dwie dru-
żyny zostały zgłoszone do rozgrywek ligowych.
Do Rzeszowskiej Ligii Młodych Talentów grupa
rocznikowa 2004 i młodsi w składzie, której grał
zawodnik z rocznika 2006. Rocznik 2006 i młod-
si do Mini Ligii Orlikowej. Zgłoszenie dzieci
wiązało się z licznymi obowiązkami i wyrzecze-
niami. Młodzi sportowcy, ich rodzice i trenerzy
musieli wykazać się dużym zaangażowaniem
i zdyscyplinowaniem.

Rzeszowska Liga Młodych Talentów trwa-
ła 10 pracowitych tygodni. Kilkanaście wy-
jazdów, mnóstwo rozegranych meczy, a na
koniec wielki finał, który odbył się 14.06.
2015 r. w Mrowli. Nasza drużyna, której tre-
nerem jest Kamil Hejnig zajęła II miejsce w
klasyfikacji końcowej, ale to nie wszystkie
osiągnięcia naszych zawodników. To nasz za-
wodnik Paweł Mytych okazał się najlepszym
strzelcem turnieju, a także najlepszym dry-
blerem turnieju jeden na jeden.

Mini Liga Orlikowa zakończyła się tur-
niejem 13.06.2015 r w Bratkowicach. Naj-
młodsi sportowcy zajęli czwarte miejsce. To
duży sukces, ponieważ dzieci trenują ze sobą
bardzo krótko i na pewno jeszcze nie jeden
raz zaskoczą swoich wiernych kibiców. Tre-
nerem tej drużyny jest Andrzej Bielenda.

Obie drużyny zakończyły pracowity sezon.
Oba widowiska wspaniale się oglądało i za
każdym razem dostarczały bardzo wielu emo-
cji. Pełna podziwu jest wspólna praca dzieci
w zespole, ich zaangażowanie, integracja, ra-
dość i zamiłowanie do piłki nożnej, co zresztą
jest głównym cel szkółki.

Pod koniec czerwca odbyło się zakończe-
nie sezonu Akademii Piłkarskiej BRATEK
połączone z wieloma atrakcjami dla dzieci.
Część z nich spotka się jeszcze na półkolonii,
która odbędzie się w dniach od 20-31 lipca
na stadionie w Bratkowicach.

W imieniu Akademii Piłkarskiej wszyst-
kim dzieciom, trenerom i rodzicom życzę
udanych i słonecznych wakacji.

Dorota Łyszczek

fot. www.skywayrun.pl

Akademia Piłkarska BRATEK
Sezon wiosenny dla Akademii Piłkarskiej BRATEK Bratkowice był
bardzo pracowity.
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Zawodnicy GUKLA Bratkowice pod
okiem trenerów Michała Gąsior-
skiego i Lesława Lassoty szlifu-
ją formę i rozpoczynają starty
w większych i mniejszych zawo-
dach lekkoatletycznych różnego
szczebla.

W maju na stadionie Resovii w Rze-
szowie odbyły się Zawody Wojewódzkie
„Lekkoatletyka dla Każdego” mające na
celu propagowanie tej dyscypliny wśród
dzieci i młodzieży. Wśród wielu uczest-
ników nie zabrakło zawodników z Brat-
kowic. Najlepiej spisał się Paweł Mytych,
który w biegu na 60 metrów wygrał swój
bieg kwalifikacyjny z czasem 9,30,
a w finale pobiegł jeszcze szybciej i z wy-
nikiem 9,17 zajął II miejsce przegrywa-
jąc o jedną setną sekundy. Paweł bardzo
dobrze pokazał się w skoku w dal, gdzie
zajął też wysokie VI miejsce wśród wielu

G U K L A   B r a t k o w i c e
startujących. Należy
przy tym zaznaczyć, że
startował jako jeden
z niewielu nie w kolcach,
a butach sportowych.

Chodziarze rozpo-
częli kwalifikacje do
startów na najwyższym
poziomie w Mityngu
kwalifikacyjnym PO-
ZLA, który odbył się 07.06.2015 w Rze-
szowie. Marek Kubas zwyciężył na dy-
stansie 10000 m, Natalia Kalina na tym
samym dystansie zajęła IV miejsce. Jest
to początek ciężkiej drogi do najważniej-
szych zawodów na szczeblu krajowym.

Zawodniczka GUKLA Bratkowice
Natalia Kalina w barwach V LO starto-
wała w International Vena Cross Festi-
val, który odbył się 26.04.2015 w Łodzi.
W zawodach startowało ponad 1000 bie-
gaczy z ponad 100 szkół z Polski, Czech,

Węgier i Rosji. W biegu sztafetowym
8 x 800 metrów dziewczyny z V LO za-
jęły III miejsce ulegając jednie biegacz-
kom z Kaliningradu i Chojnic.

Chciałem jeszcze raz zachęcić dzie-
ci i młodzież z terenu całej gminy do
uczestnictwa w treningach prowadzo-
nych na stadionie w Bratkowicach przez
trenera Michała Gąsiorskiego, który jest
bardzo uznanym trenerem w środowi-
sku lekkoatletycznym.

Ryszard Kalina

WYCIECZKA
Towarzystwo Miłośników Ziemi

Bratkowickiej zaprasza chętnych na
wycieczkę w dniu 1 sierpnia br. (so-
bota) na trasie Bratkowice – Stara
Wieś – Sanok – Solina – Polańczyk
– Bratkowice. Wyjazd z parkingu przy
kościele o godz. 5.20. Koszt wyjazdu
75 zł (bilety wstępu, transport, par-
kingi, ubezpieczenie, porcja grillowa).

W programie: Msza św. o godz.
7.00 w Bazylice Ojców Jezuitów
w Starej Wsi k. Brzozowa – najwięk-
szym sanktuarium Maryjnym na Pod-
karpaciu. Znajduje się tutaj korono-
wany cudowny Obraz Zaśnięcia
i Wniebowzięcia Matki Bożej z I po-
łowy XVI w. otoczony kultem nie tyl-
ko przez lokalną ludność, ale także
pielgrzymów przybywających ze Sło-
wacji i Węgier. Zwiedzimy Bazylikę
i muzeum. Następnie udamy się do
Sanoka gdzie zwiedzimy Muzeum
Budownictwa Ludowego. Po obiedzie
wyjazd do Soliny i spacer po zaporze
wodnej Solinie, po którym odbędzie-
my rejs statkiem po Zalewie Soliń-
skim z przystani w Polańczyku. Za-
kończenie wycieczki przy grillu.

Zapisy i szczegółowe informacje
pod nr tel. 500 57 44 49.
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Po słabej rundzie jesiennej niewiele
osób dawało jakiekolwiek szanse dru-
żynie „Bratka” na utrzymanie się w V
lidze tym bardziej, że po pierwszej run-
dzie LKS miał zaledwie 16 punktów
i zajmował 14 miejsce na 16 drużyn.
Nowy zarząd Klubu pod wodzą preze-
sa Bogdana Wójcika zdecydował o za-
trudnieniu nowego – starego trenera Ar-
kadiusza Stachyrę, osobę która kilka lat
wcześniej z powodzeniem budowała
i prowadziła naszą drużynę. Trenerowi
udało się namówić na grę w naszym ze-
spole M. Surowca trenującego w „Sta-
li” Rzeszów, a mieszkającego w Brat-
kowicach oraz B. Szybiaka, bramkarza
również ze „Stali”. Oprócz tych zawod-
ników do gry po kontuzji wrócił P. Cza-
ja oraz z wyjazdu zagranicznego wrócił
D. Jucha. Aby myśleć o utrzymaniu
LKS musiał od pierwszego meczu gro-
madzić punkty i tak się działo. Po do-
brym spotkaniu rozegranym na sztucz-
nym boisku stadionu miejskiego i hat-
tricku K. Kurowskiego nasz klub pew-
nie pokonał rezerwy „Stali” Rzeszów
3-0. W kolejnym meczu również roze-
granym na wyjeździe w bardzo ciężkich
warunkach, na zalanym wodą boisku
w Zabajce „Bratek” zremisował 1-1 po
bramce P. Hejniga. Zwycięstwo było
blisko ale w dwóch sytuacjach zabra-
kło szczęścia i zimnej krwi. W trzecim
meczu rundy wiosennej, a zarazem
pierwszym na własnym boisku nasza
drużyna pokonała „Astrę” Medynia
Głogowska 2-1. Bramki zdobyli
P. Świst i K. Hejnig z rzutu karnego.
Było to bardzo ważne zwycięstwo z bez-
pośrednim rywalem w walce o utrzy-
manie, które pozwoliło złapać kontakt
z bezpieczną strefą w tabeli. W kolej-
nym meczu Bratkowice zagrały jeden
ze słabszych meczy ulegając na wyjeź-
dzie „Grodziszczance” Grodzisko Dol-
ne 4-1. W kolejnym bardzo ważnym
meczu LKS pokonał na swoim boisku
rezerwy „Resovii” Rzeszów 2-0. W na-
stępnej kolejce rozegranej w środę po
ciężkim boju nasz zespół pokonał na
wyjeździe „Dynovię” Dynów 2-1. Po
jednej bramce zdobyli R. Łoboda i M.
Bednarz. Spotkanie musieliśmy koń-
czyć w „10” z powodu czerwonej kart-
ki dla P. Śwista. W następnym pojedyn-
ku nasz zespół podejmował na swoim
boisku LKS Trzebownisko. Pierwsza
połowa to całkowita dominacja naszej
drużyny zakończona prowadzeniem

2-0 po bramkach M. Bednarza i M.
Hejniga. Dodatkowo nasz zespół zmar-
nował rzut karny i nie wykorzystał co
najmniej trzech doskonałych sytuacji.
W piłce nożnej nie wykorzystywane sy-
tuacje się mszczą, o czym przekonał się
nasz zespół w drugiej połowie. Przeciw-
nik szczęśliwie zdobył kontaktową
bramkę i w samej końcówce doprowa-
dził do wyrównania. Nasza drużyna
podrażniona stratą punktów w następ-
nej kolejce wybrała się na wyjazd do
Stobiernej, wicelidera tabeli. Niestety,
po mimo gry w przewadze znowu daje
o sobie znać słaba skuteczność, nie wy-
korzystane dwie sytuacje zemściły się
w samej końcówce. Przeciwnik w doli-
czonym czasie zdobył bramkę pokonu-
jąc LKS 3-2. Dla „Bratka” dwie bram-
ki zdobył M. Hejnig rozgrywający tego
dnia bardzo dobry mecz. W następnej

kolejce do Bratkowice zawitała ostat-
nia drużyna V Ligi „Start” Brzóza Stad-
nicka. Przeciwnik po mimo ostatniego
miejsca pokazał się z dobrej strony i po
ciężkim boju ostatecznie udało nam się
zwyciężyć 4-3. W kolejny meczu roze-
granym w środę „Bratek” Bratkowice
pewnie pokonał na wyjeździe „Orzeł”
Wółka Niedźwiecka 5-1. Po dwie bram-
ki zdobyli R. Łoboda i M. Bednarz
a jedną D. Jucha. Był to przełomowy
mecz, w którym „Bratek” udowodnił,
że jest mocną drużyną zasługującą na
grę w V lidze, a pokazał to w kolejnym
meczu podejmując na swoim boisku
niepokonanego lidera V ligii „Jed-
nośc” Niechobrz. Po bardzo dobrym

i stojącym na wysokim poziomie me-
czu nasz zespół przerwał passę kilku-
nastu nie przegranych meczy pod rząd
drużyny z Niechobrza pokonując ich
2-1. Bramki zdobyli P. Czaja i M. Bed-
narz. Trzeba przyznać, że trenerskim
nosem wykazał się Arkadiusz Stachyra
bardzo umiejętnie ustalając taktykę na
ten mecz. W następnej kolejce pewny
już utrzymania „Bratek” udał się na wy-
jazd do Krzemienicy. Z różnych powo-
dów trener nie mógł skorzystać z kilku
podstawowych zawodników, pomimo
tego to nasza drużyna stworzyła dużo
więcej groźnych sytuacji bramkowych.
Znowu na skutek słabej skuteczności
zamiast wywieźć 3 punkty musimy za-
dowolić się remisem 1-1, bramkę zdo-
był P. Czaja. Kolejny mecz to spotkanie
o którym wszyscy chcieli jak najszyb-
ciej zapomnieć, „Bratek” po słabej grze

przegrał pierwszy raz na swoim stadio-
nie. Już w pierwszej minucie meczu
zawodnik „Sokoła” Sokołów Młp. zdo-
był bramkę i pomimo naszych ataków
nie udało odrobić się strat już do koń-
ca meczu. W przedostatniej kolejce
spotkań „Bratek” Bratkowice rozgro-
mił na wyjeździe CCC Dąbrówki 6-1.
Cztery bramki zdobył K. Kurowski,
a po jednej P. Czaja i bramkarz D. Depa
z rzutu karnego. W ostatnim meczu se-
zonu, „Bratek” Bratkowice pokonał
przed własną publicznością „Wisłok”
Strzyżów 1-0 po bramce z rzutu karne-
go M. Tarczyńskiego. Pomimo kilku
sytuacji nie udało się zdobyć drugiej
bramki aby wyprzedzić w tabeli „Wi-

Rewelacyjna runda wiosenna „Bratka” Bratkowice
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Wnuczek poszedł z babcią do kościoła
w Zaduszki. Słucha jak ksiądz czyta wy-
pominki: „Za duszę Jana, Marcina,
Henryka, za duszę Adama, Andrzeja,
Teofila...”.
Chłopiec słucha, słucha, w końcu zanie-
pokojony ciągnie babcię za rękaw:
– Babciu, chodźmy stąd, bo on nas
wszystkich zadusi!

* * *
Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły
i krzyczy:
– Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry
uczynek.
– No to mów.
– Koledzy podłożyli pineskę szpicem
do góry na krześle nauczyciela. Już miał
siadać kiedy ja odsunąłem krzesło...

* * *
Mama pyta się Jasia:
– Jasiu dlaczego płaczesz?
– Bo śniło mi się że szkoła się paliła.
– Nie płacz to tylko sen!
– Właśnie dlatego płaczę...

* * *
Mama prosi Jasia:
– Jasiu! Wytrzyj kurze.
Jasiu na to:
– A gdzie jest ta kura?

* * *
Jasio przychodzi do domu. Mama krzy-
czy:
– Dlaczego masz takie brudne ręce???
– Bo bawiłem się w piaskownicy!!!
– Ale dlaczego masz czyste palce???
– Bo gwizdałem na psa!!!

Rogaliki drożdżowe z dżemem

Skladniki:
•  1 kostka margaryny •  5 dag drożdży
•  1/4 szklanki ciepłego mleka •  4 łyżki
cukru •  3 szklanki mąki •  szczypta soli
•  2 całe jajka •  dżem lub marmolada
lukier: •  3 łyżki cukru pudru •  1 łyżecz-
ka mleka

Margarynę podgrzać żeby była bar-
dzo miękka, ale jeszcze nie płynna. Do
mleka dodać drożdże, cukier i mieszać
do rozpuszczenia składników. Do mi-
ski wsypać mąkę, sól, jajka, wlać przy-
gotowane wcześniej mleko z drożdżami
i cukrem oraz roztopioną margarynę.
Połączyć składniki. Następnie kiedy cia-
sto jest gotowe wstawić pod przykry-

ciem na godzinę do lodówki. Po tym
czasie wyjąć ciasto z lodówki, rozwał-
kować i formować rogaliki dodając na-
dzienie. Piec w temp. ok. 200 st. C – 15-
20 min. Po upieczeniu polać lukrem lub
posypać cukrem pudrem.

Plecione drożdżówki
z bakaliami

Składniki:
•  50 dag mąki •  1 szklanka ciepłego
mleka •  5 dag drożdży •  3 łyżki cukru
•  2 jajka •  16 dag roztopionego masła
•  szczypta soli •  10 dag bakalii •  jajko
do smarowania •  15 dag cukru pudru

Drożdże rozrabiamy z łyżeczką cu-
kru, łyżką mąki i kilkoma łyżkami mle-
ka, odstawiamy w ciepłe miejsce pod
przykryciem na 15 minut. Jajka ubija-
my z pozostałym cukrem, dodajemy do
mąki razem z wystudzonym masłem,
solą, mlekiem i wyrośniętym rozczy-
nem. Wyrabiamy dokładnie ciasto, wsy-
pując pod koniec bakalie. Odstawiamy
przykryte ściereczką do wyrośnięcia na
30 minut w ciepłe miejsce. Ciasto dzie-
limy na 3 części i z każdej formujemy
cienki wałek. Następnie splatamy długi
warkocz, który to dzielimy na 6 – 8 ka-
wałków, ładnie zawijając końce każde-
go z nich. Układamy drożdżówki na
wyłożonej pergaminem blaszce, smaru-
jemy rozbełtanym jajkiem i wstawiamy
do pieca nagrzanego do 200 stopni, na
ok. 20 minut. Z cukru pudru i kilku
łyżek gorącej wody przygotowujemy lu-
kier i polewamy nim jeszcze ciepłe
drożdżówki.

słok” legitymujący się lepszym bilan-
sem bezpośrednich spotkań.

Ostatecznie „Bratek” Bratkowice
zakończył sezon na 5 miejscu, miejscu
którego nikt się nie spodziewał. Udało
się stworzyć zgrany kolektyw, który
przez większość obserwatorów był po-
strzegany jako jeden z najlepszych ze-
społów ligi. Dodatkowo królem strzel-
ców V ligi został Kamil Kurowski.
Miejmy nadzieję, że uda utrzymać się
zespół w niezmienionym składzie, za-

silić go kilkoma zdolnymi juniorami
i w przyszłym sezonie plasować się
w czołówce tabeli. Przyszły sezon bę-
dzie bardzo ciężki. Do IV ligi awanso-
wała „Jedność” Niechobrz ale w jego
miejsce spadły drużyny „Sawy” Sonina
i „Strumyka” Malawa. Dodatkowo
z „A” Klasy awansowały mocne druży-
ny z Głogowa Młp, Przybyszówki, Bła-
żowej i Czarnej. Zapowiada się zatem
bardzo ciężka i wyrównana liga.

Damian Hejnig
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