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Dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.

Fot. Andrzej Bednarz

Piękna jest radość w Święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj nas wszystkich.

Kiedy w Betlejem rodzi się Dziecię,
radość przynosi wszystkim na świecie.
Niech wraz z Bożą Dzieciną
dni szczęśliwe przypłyną,
a pokój jak gwiazdka niech świeci.

Spotkajmy się przy stole,
Podzielmy się sercami,
Z tymi, którzy są teraz
I co byli z nami.
Bo Bóg rozdaje miłość,
Wszystkim, bez wyjątku,
Zesłaną na ziemię
w małym Dzieciątku.

Fot. Andrzej Bednarz
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Wszystko zaczęło się w Betlejem...
Gdy przyjrzymy się dziejom świata możemy stwierdzić, że wiele
wydarzeń, osób czy wynalazków
zmieniło losy świata.
Na przykład ponad 6000 lat temu
człowiek wymyślił koło, ponad 4000 lat
temu Fenicjanie ukształtowali pismo. W
1961 pierwszy człowiek poleciał w kosmos. W 1969 roku powstał Internet.
Takich faktów, które zmieniły świat jest
tysiące. Jednak wydarzeniem, które najbardziej zmieniło losy świata i ludzi
miało miejsce w Betlejem ponad 2000
lat temu. Tutaj w skromnych warunkach Maryja rodzi Jezusa Chrystusa –
Syna Bożego. Do dzisiaj co roku świętujemy to wydarzenie.

Uroczystość Bożego Narodzenia bierze swój początek z Jerozolimy. Ustalił
się tam zwyczaj, że patriarcha udawał się
z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego o ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W
Rzymie święto Bożego Narodzenia dnia
25 grudnia obchodzono od wieku IV. Po
Mszy świętej, odprawionej w Betlejem o
północy, powracano do Jerozolimy i odprawiano drugą Mszę świętą w godzinach
porannych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Wreszcie, aby dać pełny
upust radości, odprawiano w godzinach
południowych trzecią Mszę świętą w kościele katedralnym. W Rzymie zwyczaj
ten znany był już za czasów papieża św.
Grzegorza I Wielkiego (+ 604). Odprawiano tam nocą pasterkę przy żłóbku
Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Pamiątką jest dzisiejsza Pasterka. Kościół wyraża tak

wielką radość z narodzenia Pana Jezusa,
że przez osiem dni (oktawa) obchodzi tę
uroczystość.
Chrystus narodził się w Betlejem
Judzkim położonym ok. 8 km na południe od Jerozolimy. Miasto liczy obecnie kilkanaście tysięcy ludzi, przeważnie Arabów. Za czasów Pana Jezusa osada liczyła ok. 1000 mieszkańców. Betlejem leży na wysokości 770 m na dwóch
wzgórzach, otoczonych malowniczymi
dolinami. Według świadectwa bardzo
wczesnego, bo z wieku II (św. Justyn)
Pan Jezus narodził się w grocie skalnej.
Dzisiaj jeszcze można je spotkać na zboczu gór, ogrodzone na zewnątrz murem
z małą bramą i oknem, gdzie wewnątrz
żyje cała uboga rodzina wraz z inwentarzem. Cesarzowa św. Helena w 326 roku
nad grotą Narodzenia Pana Jezusa wystawiła bazylikę. Grota narodzenia znajduje się pod prezbiterium. We wnętrzu
groty są dwa ołtarze:
jeden jest na miejscu
narodzenia. Pod nim
można oglądać gwiazdę z napisem łacińskim: Hic de Maria
Virgin Christus natus
est (Tu z Maryi Panny
narodził się Chrystus). Drugi ołtarz stoi
na miejscu żłóbka,
który przeniesiony został według podania do Rzymu do bazyliki Matki Bożej
Większej. Przy ołtarzu żłóbka katolicy
odprawiają w dzień i w noc Msze święte
o Bożym Narodzeniu. Jak świadczą o
tym gwiazda i napis, miejsce to należało
kiedyś do katolików. Jednak w roku
1634 sułtan Murat IV przyznał wszystkie miejsca święte w Palestynie prawosławnym Grekom. Wprawdzie dzięki
interwencji państw katolicy odzyskali
ponownie prawa do tychże miejsc, ale w
wieku XIX, kiedy Rosja carska pokonała Turków, miejsca święte, także grotę
narodzenia Chrystusa, oddała ponownie
prawosławnym Grekom.

O co chodzi w Bożym Narodzeniu?
Nieśmiertelny Bóg decyduje się
przyjść na stworzony przez siebie świat,
dołączyć do swoich stworzeń. Rodzi się
w skromnych warunkach z daleka od
wielkiego świata. Gdy ludzie spodzie-

wali się Mesjasza z mieczem ręce i zastępem wojsk niebieskich, który zrobi
porządek w świecie, ku zdziwieniu
wszystkich Mesjasz przyszedł jako niemowlę w taki sam sposób jak każdy z
nas. Przyszedł jako dziecko, żebyśmy się
Go nie bali. Tak jak bierzemy z radością nowo narodzone dziecko na ręce,
tak w czasie Uroczystości Bożego Narodzenia Jezus chce, żebyśmy wzięli go
na ręce i zanieśli do swojej rodziny. Bo
gdzie będzie Chrystus tam Miłość. Bez
Chrystusa grozi nam pustka. Tak jak
nowo narodzone dziecka zmienia życie
całej rodziny, tak samo prawdziwa wiara i modlitwa niesamowicie pozytywnie
wpływają na życie naszych rodzin. Przychodząc na świat, tak jak przyszedł, pokazuje, że On sam, relacja z Nim, nasze
relacje między sobą, to wszystko ma
jedną treść, jeden sens Miłość, a cała
reszta to komentarze i dodatki. Ważne
jest, aby Chrystus był w naszych rodzinach nie tylko od święta, ale przez cały
rok. Dajmy Jezusowi stałe zameldowanie w naszych domach, nie tylko tymczasowe na święta. Wierzymy, że Pan
Jezus jest stale z nami obecny w Najświętszym Sakramencie i Słowach Pisma świętego. On nadaje sens wszystkim wydarzeniom naszego życia. Niezwykle trafnie tę prawdę przekazuje
drewniana ruchoma szopka znajdująca
się w na Słowacji w miejscowości Rajecka Leśna. W centrum grota ze świętą
rodziną. Obok przedstawiona jest historia kraju, najważniejsze zabytki, ludzie
wykonujący różne zawody. To pokazuje, że Jezus wchodzi w historie ludzi,
narodów, państw. Nadaje tym zdarzeniom sens zbawczy. Pokazuje, że praca
na ziemi uświęcona modlitwą prowadzi
nas do nieba.
Bóg w żłobie nie obiecuje upadłemu
człowiekowi, że zrobi z niego anioła, ale
wynosi człowieczeństwo nad anielskość.
Zamiast znieść nam jakiś boski nektar i
ambrozję, podnosi chleb i wino podstawę ludzkiej diety do rangi dającego nieśmiertelność lekarstwa. Staje się człowiekiem, więc nie może już być bliżej.
Zna wszystkie pokusy, zna radości, zna
ból, pokazuje, że chce mnie nie tylko
zbawić, ale i zwyczajnie nakarmić,
ogrzać, pocieszyć. Pokazuje, że prawo
wynika z miłości, a nie miłość z prawa.
Że On naprawdę kocha, i to tak, jak czytam w Pieśni nad pieśniami – miłością
szaloną, która dla kochanej osoby zapomina o wszystkim: „Chodź, mój ukochany, wyjdźmy w pola, nocujmy po wioskach!” (7,12). Bóg przez swoje ziem-
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skie narodziny pokazuje mi dokładnie
to: jest gotów iść dla mnie w pole. Nocować w jakimś wiejskim zajeździe. Na
świat przychodzi moja Miłość, mój Autorytet, mój Nauczyciel, Brat, Przyjaciel,
moja największa Fascynacja i Przygoda.
Wraz z Jego przyjściem wiem już, że jestem uratowany. Że nigdy nie przestanę
już żyć, ani ja, ani nikt z moich bliskich.
Koniec zmienia się w wieczność.
Boże Narodzenie jest niewątpliwie
punktem dojścia do tego, co w Bogu jest
od samego początku, czyli pasji do spotkania z człowiekiem, do dialogu. Ten
dialog zaczyna się w raju od pytania:
„Adamie, gdzie jesteś?”. Dialog Boga z
człowiekiem sięga szczytów w momencie wcielenia. I nie ma on ostatecznie innego celu jak zbawienie człowieka, bo
jest to dialog z kimś, kto odwrócił się do
Boga plecami. Papież Franciszek pięknie pisze w „Lumen fidei”, że wiara jest
ostatecznie specyficznym rodzajem wzroku, który jest wzrokiem wspólnym zakochanego w Jezusie człowieka i samego
Jezusa. Osoby zakochane widzą rzeczywistość inaczej, bo widzą ją razem. W
spotkaniu z Jezusem Chrystusem, który
jest żywy, mamy możliwość postrzegania świata, Boga, człowieka, siebie samych kompletnie inaczej. Nie można poprzestać tylko na dogmacie o wcieleniu.
Rozstrzygające jest zmartwychwstanie.
Kiedy głosimy kerygmat, to zaczynamy
od zmartwychwstania. Bo to ono decyduje o tym, że patrzę na Jezusa nie jak na
kogoś, kto się urodził 2000 lat temu w
Betlejem i później został zabity, tylko
wierząc, że zmartwychwstał. Przyjmuję,
że Jezus jest w moim życiu kimś konkretnym, z kim się spotykam. Bycie we
wspólnocie z Nim przemienia wszystko
w moim życiu. Mówimy o komunii!
Ks. Marcin Graboś

Wielu ³ask Bo¿ych
z okazji Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
i b³ogos³awieñstwa
w Nowym 2016 Roku
¿ycz¹ duszpasterze
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Wójt Gminy Świlcza
ma swojego zastępcę
Od początku października pracę Wójta Gminy wspomaga jego Zastępca.
Został nim dotychczasowy radny z sołectwa Mrowla Sławomir Styka.

– Czy mógłby Pan na początek
przedstawić się nam nieco bliżej?
– Pochodzę z Mrowli, gdzie obecnie
mieszkam wraz z żoną i dwójką dzieci.
Posiadam wykształcenie wyższe techniczne. Ukończyłem Wydział Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności organizacja i zarządzanie w przemyśle. Po obronie pracy dyplomowej rozpocząłem naukę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym ukończyłem kurs doktorancki.
– Jak to się stało, że został Pan powołany na stanowisko Zastępcy Wójta? Czy propozycja Wójta zaskoczyła
Pana?
– W 2014 roku startowałem w wyborach samorządowych do Rady Gminy z KWW Razem dla Gminy. Dzięki
poparciu całej Rady Gminy zostałem
wybrany na Przewodniczącego Komisji
Planowania Gospodarczego i Budżetu.
Propozycja Wójta dotycząca powołania
mnie na stanowisko Zastępcy była dla
mnie zaskoczeniem, ale zawsze chciałem pracować dla ludzi i na rzecz ludzi
więc zgodziłem się podjąć to wyzwanie.

– Gdzie Pan dotychczas pracował?
Czy sądzi Pan, że zdobyte doświadczenie zawodowe będzie przydatne w pełnieniu nowej funkcji?
– Swoją pracę zawodową rozpocząłem od stażu pracy w Urzędzie Gminy
w Świlczy na stanowisku administracyjno-biurowym. Przez 13 lat pracowałem w Podkarpackim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, na
stanowisku głównego specjalisty, a następnie zastępcy Kierownika Biura
Wsparcia Inwestycyjnego. W ARiMR
zajmowałem się kontrolą merytoryczną
wniosków oraz ich zatwierdzaniem w
ramach PROW 2004-2006 oraz
PROW 2007-2013. Uważam, że doświadczenie zawodowe, które zdobyłem w administracji rządowej będzie
bardzo przydatne na stanowisku Zastępcy Wójta.
– Czym się Pan będzie zajmował?
Czy Wójt przekazał Panu już konkretne obowiązki?
– W Urzędzie Gminy sprawuję bezpośredni nadzór nad Referatem Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego.
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– Z jakimi sprawami mieszkańcy
gminy mogą się zgłaszać bezpośrednio
do Pana?
– Przyjmę każdego mieszkańca, który będzie chciał ze mną porozmawiać,
zwłaszcza w sprawach, którymi zajmuje
się Referat Rozwoju Gospodarczego,
Infrastruktury i Planowania Przestrzennego, tj. eksploatacja i utrzymanie dróg,
ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka wodna, geodezja i mienie komunalne, planowanie przestrzenne oraz warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zamówienia publiczne, pozyskiwanie i rozliczanie zewnętrznych
środków finansowych, nadzór nad utrzymaniem porządku na terenie Gminy co
jest poniekąd powiązane z działalnością
Straży Gminnej. Oczywiście nie odmówię pomocy nikomu, kto się do mnie
zwróci i w razie potrzeby postaram się
o udzielenie danej osobie informacji,
gdzie powinna się z daną sprawą udać
nawet gdy sprawa wykracza poza moje
kompetencje.
– Jakie są Pana wrażenia po pierwszych miesiącach urzędowania? Czy
zdążył się Pan zaaklimatyzować w nowym miejscu pracy?
– Stanowisko Zastępcy Wójta objąłem w październiku, więc nie ukrywam,
że cały czas zapoznaję się z bardzo rozległym zakresem oraz specyfiką zadań
należących do Gminy. Zostałem bardzo
miło przyjęty przez pracowników oraz
Radę Gminy Świlcza.
– Jak współpracuje się z Wójtem i
Radą Gminy, której członkiem był Pan
do niedawna?
– Współpraca z Wójtem i Radą
Gminy układa się bardzo dobrze. Rada
Gminy, która reprezentuje mieszkańców, ma bardzo dużo pomysłów i konstruktywnych wniosków, które postaramy się wspólnie wdrożyć.
– Czy zamierza Pan wprowadzić
zmiany w zakresie funkcjonowania
Urzędu Gminy? Jeżeli tak to jakie?
– Zmiany w zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy są wprowadzane na
bieżąco, m.in. poprzez połączenie dwóch
odrębnych działów w jeden, integrujący
działania planistyczne i inwestycyjne.
Będę dążył do tego aby, Urząd Gminy
służył mieszkańcom gminy, a każdy nasz
pracownik miał tego świadomość i kompetentnie obsługiwał sprawy, z którymi
będą przychodzić mieszkańcy.
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– Plany do zrealizowanie w najbliższym czasie?
– Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego przyszłe lata, będą praktycznie
ostatnią szansą na pozyskanie środków
z funduszy europejskich na realizację
zarówno dużych projektów inwestycyjnych, takich jak, np.: drogi, chodniki,
sieci wodno-kanalizacyjnych, jak i również projektów tzw. „miękkich” związanych z oświatą, kulturą, sportem i wypoczynkiem, ochroną zdrowia oraz integracją młodzieży i osób starszych.
Duże znaczenie dla rozwoju Gminy mają
konsultacje społeczne, które przeprowadzane są na zebraniach wiejskich. To na
nich słuchamy ludzi i realizujemy ich
pomysły.
– Co uważa Pan za największe wyzwanie w sprawowaniu funkcji?
– Dużym wyzwaniem dla mnie jest
to, aby projekty realizowane w Gminie
planowano oraz wykonywano w sposób
przemyślany, ponieważ obejmują one
inwestycje niezbędne i ważne dla ich
mieszkańców. Wykorzystując wsparcie
zewnętrzne i środki własne, można inwestować w infrastrukturę, wyposażenie,
kulturę, edukację i bezpieczeństwo. Aby
to zrealizować musimy zbudować bardzo dobry zespół ludzi pracujących na
rzecz mieszkańców, a zdawać musimy
sobie sprawę z tego, że pracujemy pod
presją ciążących na nas spłat kredytów
zaciągniętych w poprzednich kadencjach.
– Jakie są Pana zdaniem priorytety
rozwoju gminy?
– Priorytetem rozwoju Gminy jest
zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości. Planujemy realizację inwestycji, których celem będzie zwiększenie
atrakcyjności Gminy Świlcza jako lokalizacji dla budownictwa mieszkaniowego, działalności gospodarczej oraz sportowo-rekreacyjnej, w związku z tym ważne jest aby przeznaczyć spore nakłady
na infrastrukturę transportową i uzbrojenie terenów pod nowe inwestycje.
Ostatnio w mediach mówi się i pisze o
zamiarze przyłączenia niektórych sołectw (gminy Świlcza i nie tylko) do
miasta Rzeszowa, w związku z tym musimy sobie zdać sprawę, że mogą zostać
obniżone przychody Gminy o ok. 5,2
mln zł rocznie, natomiast nie ulegnie
obniżeniu poziom zadłużenia, który jest
i będzie spłacany z dochodów Gminy
Świlcza. W przypadku zapadnięcia decyzji o włączeniu sołectw do Rzeszowa,

zmianie ulegną priorytety dotyczące lokalizowania inwestycji finansowanych
chociażby po części z budżetu Naszej
Gminy.
– Jakie są Pana zainteresowania,
jak spędza Pan wolny czas?
– Wolny czas staram się poświęcić
rodzinie – żonie, córce i synowi. Lubię
czytać, fotografować, interesuje mnie
historia w przyszłości chciałbym zrobić
genealogię swojej rodziny.
– Gdyby Pan mógł poprosić złotą
rybkę o spełnienie jednego życzenia
dotyczącego naszej Gminy jakie by ono
było?
– Poprosiłbym złotą rybkę o umiejętność spełnienia ludzkich życzeń.
– Wiemy, że jest Pan związany z
Bratkowicami, czy może Pan przybliżyć czytelnikom w jaki sposób?
– Moja mama Janina z domu Lis,
pochodzi Bratkowic, tam gdzie mieszkała została wybudowana kapliczka,
którą ufundowali moi pradziadkowie
w podziękowaniu za dar kapłaństwa ich
syna – ks. Józefa Lachcika z Bratkowic,
który na przełomie XIX/XX wieku, został wikariuszem w Żółkwi, a następnie
był proboszczem w Sidorowie o p. Husiatyn (obecnie Ukraina), ekspozyt
w Myszkowicach (Gazeta Lwowska,
1918, nr 198). Obecnie w Bratkowicach
mieszka moja rodzina od strony mamy.
– Jakie jest Pana najpiękniejsze
wspomnienie z dzieciństwa dotyczące
Świąt Bożego Narodzenia?
– Święta Bożego Narodzenia, to magiczny czas, pełen ciepła, radości, wspólnych rozmów. Nikt się nie śpieszy, nikt
nigdzie nie goni. To czas, który przywołuje piękne wspomnienia. Bardzo ciepło
wspominam czas ubierania choinki w
dzień Wigilii i oczekiwania na pierwszą
gwiazdkę oraz wspólne łamanie się opłatkiem, składanie życzeń, a potem śpiewanie kolęd.
A z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wielu głębokich i radosnych
przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz na każdym kroku
szczęścia w Nowym Roku!
– Dziękujemy za rozmowę. Życzymy Panu sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji i pracy na rzecz Naszej
Gminy!
Rozmawiała Barbara Buda
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Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Bratkowicach

Niepodległość 1918
Listopad jest szczególnym miesiącem dla Narodu Polskiego. Wtedy
to obchodzimy Narodowe Święto
Niepodległości, które dla nas Polaków jest jedną z najważniejszych rocznic.
Pierwsza wojna światowa zakończyła się z chwilą podpisania przez Niemcy
rozejmu w lasku Compiégne pod Paryżem. To właśnie 11 listopada 1918 roku,
po 123 latach niewoli-zaborów Rzeczpospolita odzyskała niepodległość. Była
to przełomowa data w historii Europy i
Polski. W tym dniu w Warszawie Rada
Regencyjna pełniąca funkcję tymczasowej polskiej władzy państwowej przekazała Józefowi Piłsudskiemu władze wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Cztery lata
wcześniej w chwili wybuchu I wojny
światowej Polacy mogli jedynie marzyć,
że w momencie jej zakończenia wszystkie trzy państwa zaborcze będą tak bardzo osłabione, że niepodległość stanie
się faktem. Budowa niepodległej Polski
dopiero się zaczynała. Przed państwem,
które znów pojawiło się na mapie, była
jeszcze walka o przebieg granic i proces
scalania ziem mających tworzyć II
Rzeczpospolitą. Polska odzyskała suwerenność dzięki walce tysięcy żołnierzy i
pracy wielu działaczy politycznych.
Udział w działaniach militarnych wymagał determinacji i gotowości do narażania się na śmierć bądź represje. To
właśnie tym którzy zginęli, dzisiaj oddajemy hołd wdzięczności.

Bratkowickie obchody
W tym roku obchodziliśmy 97 rocznicę Odrodzenia Polski. Z tej okazji
uczniowie Zespołu Szkół w Bratkowicach pod opieką nauczycieli przygotowali uroczystą akademię, dla społeczności szkolnej oraz lokalnej. W artystyczny sposób przedstawiono losy Polski i Polaków od tragedii powstań narodowowyzwoleńczych, aż do chwili
odzyskania wolności. Uczniowie klasy
trzeciej szkoły podstawowej uświetnili
akademię wierszami oraz tańcem kra-
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kowiak, za który otrzymali gromkie
brawa. Młodzież gimnazjalna przybliżyła rys historyczny drogi Polaków do
wolności. Jednym z elementów programu była musztra paradna w wykonaniu strzelców. Całość akademii uświetnił występ chóru szkolnego, który zaprezentował pieśni patriotyczne. Widowisko słowno-muzyczne w Zespole
Szkół w Bratkowicach zostało wystawione dwukrotnie. Pierwszy raz w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla społeczności szkolnej. Po raz
drugi – w formie wieczornicy – dla rodziców w czasie ich spotkania z Wójtem Gminy Świlcza mgr inż. Adamem
Dziedzicem. Mamy nadzieje, że zarówno dla społeczności szkolnej jaki i lokalnej przedstawiony montaż słownomuzyczny był niezapomnianą lekcją
patriotyzmu. W przygotowanie
uczniów i dekoracji do występów zaangażowali się nauczyciele: Marta Rząsa, Bogusława Marek, Bożena Zwierzyńska-Kret, Stanisław Rudzki, Artur
Szary i Marcin Florczak. Strzeleckiego orła wykonał bratkowicki społecznik i redaktor kwartalnika „Trzcionka”
pan Władysław Kwoczyński.
Bożena Zwierzyńska-Kret

Patriotyczne śpiewanie w Bratkowicach
15 listopada br. kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach odbył się Koncert Pieśni
Patriotycznych. Okazją było przypadające 11 listopada Święto Niepodległości.
W koncercie wystąpiły cztery chóry. Jako pierwszy
zaprezentował się Chór Szkolny działający w Zespole
Szkół w Bratkowicach. Prowadzi go nauczyciel muzyki pan Marcin Florczak. Na lekcje chóru uczęszczają
uczniowie szkoły podstawowej z klas 4-6, którzy są utalentowani muzycznie, wytrwali, interesujący się kulturą i sztuką. We wrześniu każdego roku odbywa się
nabór kandydatów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Repertuar chóru szkolnego jest bardzo szeroki,
począwszy od pieśni patriotycznych, religijnych, o patronie kard. Stefanie Wyszyńskim, po ludowe czy piosenki muzyki rozrywkowej. Podczas koncertu chór wykonał następujące pieśni: wiązanka wojskowych piosenek „I Kadrowa”, „Przybyli ułani”, Maszerują strzelcy” oraz „Pieśń o czwartej baterii”, która powstała w
Zespole Szkół w Bratkowicach. Autorem słów jest pan
Artur Szary, a muzykę skomponował pan Marcin Florczak.
Kolejnym chórem, który wystąpił w koncercie był
Chór Emmanuel z Parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Jest to chór mieszany, prezentujący bogaty i

różnorodny repertuar ponad 200 utworów. Kierowany jest przez Pana Romana Olszowego. Uczestniczył
w wielu koncertach i przeglądach chórów. Wiele razy
pielgrzymował do miejsc kultu religijnego w kraju i za
granicą. Zaprezentował swój śpiew m.in. na Jasnej Górze, w Łagiewnikach, Kalwarii Pacławskiej, Kalwarii
Zebrzydowskiej, Wadowicach. Chór występował także
poza granicami kraju: w Kijowie, Kamieńcu Podolskim,
Wilnie, Lwowie, Watykanie, Padwie, La Salette. Chórzyści byli na audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II
oraz dali koncert na placu Św. Piotra w Rzymie w lipcu 2000 roku. Chór posiada trzy płyty muzyczne zawierające pieśni religijne. Chór Emmanuel wykonał
następujące pieśni: „Polskie kwiaty”, „Moja Ojczyzna”
oraz „Bogurodzicę”.
Trzecim w kolejności uczestnikiem koncertu był
Chór Męski „Gloria” z parafii Matki Bożej Różańcowej z Wysokiej Głogowskiej. Chór powstał z inicjatywy pana Tadeusza Pietruchy i ks. Zbigniewa Gargasia
w listopadzie 2001 r. Tworzy go 25-osobowa grupa
mężczyzn, którzy realizują w ten sposób swoje zamiło-
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wanie w śpiewie poprzez systematyczną pracę na próbach, śpiew podczas Mszy św. oraz uroczystości kościelnych w parafii. Dyrygentem chóru od czasu jego
założenia jest pan Andrzej Suszek, od września 2008
r. chórem dyryguje pan Mirosław Szpyrka. Repertuar
chóru to wiele utworów na dwa, trzy i cztery głosy w
większości o tematyce religijnej, patriotycznej i ludowej. Repertuar ciągle się zmienia. Chór pod dyrekcją
pana Mirosława Szpyrki wykonał: „Polonez katyński”,
„Rotę” oraz „I Kadrową”.
W kolejnej części koncertu wystąpił Chór „Cantamus” z parafii Św. Józefa Robotnika z Pstrągowej. Chór
powstał w czerwcu 2006 roku. Oprócz śpiewu w parafii,
chór występował także w na różnych przeglądach: w
Czudcu, Gogołowie, Tyczynie, Frysztaku, Trzcianie,
Strzyżowie i Bratkowicach. „Cantamus” koncertował w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, w Kościele Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym Zakonu
Braci Mniejszych oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, w
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, w kościele św.
Stanisława Kostki w Warszawie i w Archikatedrze Lubelskiej. Koncertował także poza granicami Polski, m.in.
na Litwie i w Czechach, w Kijedanach, Kownie i Wilnie
oraz w Litomierzycach. Do chóru należy obecnie 25 osób
w różnym wieku. Łączy ich pasja jaką jest śpiewanie.
Chór „Cantamus” pod batutą pana Pawła Łąckiego
wykonał: wojskową pieśń „O mój rozmarynie”, „Płynie
Wisła” oraz „Bywaj dziewczę zdrowe”.
Na koniec patriotycznego spotkania wszystkie chóry
wykonały wspólnie pieśni: „Gaude Mater Polania” oraz
hymnu „Boże coś Polskę”. Koncert poprowadził Pan
Artur Szary, nauczyciel historii w ZS w Bratkowicach i
opiekun drużyny Związku Strzeleckiego „Strzelec” w
tejże placówce.
Gospodarzem koncertu był ks. Józef Książek – proboszcz bratkowickiej parafii. Poprzez ten koncert chcieliśmy uwrażliwić nasze pokolenie na przeszłość, oddać
hołd tym, którzy walczyli za naszą wolność i niepodległość, przypomnieć o potrzebie miłości Ojczyzny – podkreślił ks. Józef Książek. Koncert chórów poprzedziła
Msza św. w intencji naszej Ojczyzny, której przewodniczył ks. Jerzy Paradysz, dziekan Dekanatu Rzeszów –
Zachód wraz z ks. proboszczem Józef Książkiem oraz
ks. Kazimierzem Płonką, proboszczem parafii w Pstrągowej. Na Mszy świętej zaśpiewał Chór Męski z Bratkowic pod batutą organisty pana Józefa Pepery. Po koncercie głos zabrał: Pan Adam Dziedzic – Wójt Gminy
Świlcza, Pan Tadeusz Pachorek – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Pan Tomasz Wojton Radny
Powiatu Rzeszowskiego. W koncercie uczestniczyła także Pani Iwona Zawadzka, koordynator Biura Promocji
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Organizatorami
koncertu było Starostwo Powiatowe w Rzeszowie wraz
z parafią św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach
Patronat nad tym wydarzeniem sprawował Starosta
rzeszowski Józef Jodłowski.
Chóry otrzymały od organizatorów podziękowania i
pamiątkowe statuetki.
Andrzej Bednarz
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Modlitwa Wigilijna
Maryjo czysta, błogosław tej,
Co w miłosierdzie nie wierzy.
Niech jasna twoja strudzona dłoń
Smutki jej wszystkie uśmierzy.
Pod twoją ręką niechaj płacze lżej.
Na wigilijny ześlij jej stół
Zielone drzewko magiczne,
Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar pszczół,
Niech jabłka sypią się śliczne.
A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych pól.
Przyprowadź blisko pochód białych gór,
Niechaj w jej okno świecą.
Astrologowie z Chaldei, z Ur,
Pamięć złych lat niech uleczą.
Zmarli poeci niechaj dotkną strun
Samotnej zanucą kolędę.
Cz. Miłosz

Szkoda
Kiedy choinka, leśna dama,
Włoży już swoje stroje,
A w kuchni ciasto piecze mama,
Aż pachnie na pokoje,
Wszystkich ogarnia podniecenie,
Nas i sąsiadów z bloku...
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.
A pod choinką dobry święty,
Co ma brodzisko mleczne,
Podarki składa i prezenty
Dla dzieci, tych, co grzeczne.
Dzieci radują się szalenie
Wśród pisków i podskoków...
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.
A kiedy w końcu mama prosi
Do stołu, bo nakryte,
To jakby anioł się unosił
Nad nami pod sufitem.
Za gardło chwyta nas wzruszenie
I łezkę mamy w oku...
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.
Ludwik Jerzy Kern
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Rodzinne zwyczaje i symbole
Wigilii Bożego Narodzenia
Rodzina polska w swej tradycji ma wiele świąt, najczęściej nierozerwalnie związane ze świętami religijnymi. Do świąt najbogatszych w tradycje i bardzo uroczyście
obchodzonych należą Boże Narodzenie i Wielkanoc. Są to najbardziej święta rodzinne, gdyż rodzina gromadzi się wówczas najliczniej.
Na przestrzeni wieków zwyczaje ludowe i obrzędy religijne różnych wyznań,
narodowości i zbiorowości kulturowych
nawarstwiały się, splatały ze sobą i łączyły w niespotykane formy. Niektóre z nich
powoli zanikały i do nowszych czasów
przetrwały tylko w formie szczątkowej,
inne natomiast rozrastały się i wzbogacały.
Wigilia Bożego Narodzenia. Narodowe dzieje sprawiły, że Wigilia wpisała się w polską tradycję jako wieczór
prawdziwego zbliżenia, wzajemnego
odpuszczenia win, czas miłości, wieczór
zadumy i refleksji. Jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem w
roku.
Z nocą wigilijną związane są szczególnie liczne wierzenia ludowe. Wierzono, że w tę wyjątkową noc pod śniegiem
rozkwitają kwiaty, drzewa owocowe pokrywają się kwieciem, ptaki i bydło domowe rozmawiają ludzkim głosem, pszczoły budzą się z zimowego snu. Nawet
martwe kamienie ożywają i obracają się
wokół własnych osi.
Kościół katolicki, przez wiele wieków zwalczający pozostałości pogańskich wierzeń, był jednak niezwykle tolerancyjny wobec ludowych zwyczajów
świątecznych i obrzędów, do których
ludzie byli szczerze przywiązani potęgą
tradycji wielu pokoleń. Działając z
wielką cierpliwością przez wiele wieków, nadał dawnym zwyczajom nowy
sens, przyjął dawne formy i wypełnił je
własną treścią.
Mimo ogromnej ruchliwości przestrzennej i społecznej w ciągu wielu pokoleń, rodzina polska podtrzymuje
wiele zwyczajów i obrzędowości Wigilii Bożego Narodzenia. Od niepamiętnych czasów, kolacja wigilijna składała
się z potraw postnych, co dało wyraz
staropolskiej nazwie postnik lub pośnik. W miarę upływu czasu przyjmować się zaczęła nazwa wigilia. Pochodzi od łacińskiego słowa vigilo – czuwać, wigilia – czuwanie. Do tradycji

wigilijnych należy dopilnowanie, aby
do wieczerzy zasiadała parzysta liczba
osób, nieparzysta wróżyć miała niepomyślność w przyszłym roku. Natomiast
liczba potraw wigilijnych powinna być
nieparzysta, miała – magicznie – zapewnić urodzaj w następnym roku. Wierzono także, że wieczerza wigilijna powinna składać się ze wszystkich płodów
pola, sadu, ogrodu, lasu i wody. Stary
zwyczaj nakazywał skosztowanie każdej potrawy, gdyż w przeciwnym wypadku tego, czego nie spróbowano, zabraknie w przyszłym roku. Według starych
zwyczajów w pokoju, w którym odbywała się wieczerza wigilijna, roztrząsano na podłodze słomę dla przypomnienia miejsca narodzin Chrystusa. W rogach izby ustawiano snopy zbóż, wierząc, że w nich właśnie mieści się cały
urodzaj. Gospodarz wnosząc snopy
pozdrawiał biesiadników pozdrowieniem: „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus”. Taką wizję domu i Wigilii utrwalali na różne sposoby polscy
poeci.
Jak obrządek każe dzienny
Snopy wnosi sam gumienny
i sam siankiem stół zaściela,
w pamięć żłobu Zbawiciela –
i po kątach snopy stawi
i coś z cicha błogosławi...
(W. Pol, Pieśń o domu naszym)
Na stole pod białym obrusem rozścielano siano przypominające ubóstwo
szopy betlejemskiej gdzie narodził się
Pan Jezus.
Siano obrusem nakryte na stole –
Białe opłatki –
Ojca błogosławione ręce–
Serdeczne rozrzewnienie Matki –
O, niepowrotne wzruszenia dziecięce
w rodzinnym kole...
(W. Orkan, Na Gody)
Przedmioty i zachowania symboliczne Wigilii Bożego Narodzenia, to: cho-

inka, opłatek, łamanie się opłatkiem, siano, żłóbek, świeca, modlitwa, uczestnictwo w Pasterce. Wieczerzę wigilijną rozpoczynano, gdy pierwsza gwiazdka ukazywała się na niebie. Wtedy też zawsze
odmawiano wspólną modlitwę. Dziękowano za dary, którymi nas Bóg obdarzył.
Zapalona świeca wigilijna przypomina
nam, że Bóg jest światłem i życiem, podkreśla doniosłość tej uroczystej wieczerzy. Następnie łamano się opłatkiem,
składano sobie życzenia i zasiadano do
stołu wigilijnego. Jeszcze do niedawna
Wigilię spożywano z jednej ozdobionej
pięknie misy, którą stawiano na opłatku.
Jeżeli opłatek się przykleił do miski, wróżyło to dobry urodzaj tego, z czego przygotowana była potrawa. Wieczór ten spędzano bardzo uroczyście i wesoło, gdyż
wróżyło to szczęście i pomyślność w przyszłym roku, a przy tym śpiewano piękne
polskie kolędy. Zwyczaj ten do dzisiaj w
polskich rodzinach jest zachowany i trudno sobie wyobrazić, aby tego zabrakło.
Wierzono, że nieposzanowanie tego
świętego wieczoru sprowadzić może
różne nieszczęścia, stąd odnoszą się do
Wigilii różnego rodzaju zakazy, bardzo
niegdyś przestrzegane. I tak np. po zachodzie słońca nie należało niczego robić. Wierzono, że umycie się w zimnej
wodzie, do której wkładano srebrne lub
złote monety, po to, aby się „pieniądze
człowieka trzymały”. Rano tego dnia
należało uważać, aby pierwszy do
domu wszedł mężczyzna, a nie kobieta, przyjście mężczyzny wróżyło na cały
rok zdrowie, kobieta zaś przynosiła
choroby. Wróżono także z pogody –
wigilia jasna wróżyła dostatek w przyszłym roku. Szacunkiem otaczano
wszystkie drzewa. Po wieczerzy wigilijnej wychodzono do sadu i potrząsano drzewami, budząc je na urodzaj.
Gospodarze pukali w drzewa, pytając:
„Będziesz rodziło, czy nie?”, a domownicy w imieniu drzew przyrzekali bogaty urodzaj. Słomą rozesłaną pod wigilijnym stołem obwiązywano drzewka
„na urodzaj”. Jak widać, w tradycji lu-
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dowej przemieszanie pradawnych zwyczajów z obrzędowością i wiarą chrześcijańską tworzy mozaikę bardzo skomplikowaną.
Do zachowań i przedmiotów symbolicznych Wigilii Bożego Narodzenia
są te, które występują powszechnie, to jest choinka, szopka,
opłatek, łamanie się opłatkiem,
składanie sobie życzeń, kolędy,
puste miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone dla nieobecnego albo dla nieznajomego,
wzajemne obdarowywanie się
prezentami. Zachowania i
przedmioty symboliczne stanowią rdzeń zwyczajowości wigilijnej rodziny polskiej. Bez nich
nie ma Wigilii i trzeba podkreślić, że wszystkie te przedmioty
i zachowania zawierają treści
rodzinne, podkreślają istniejącą
w rodzinie więź, bliskość i
otwartość.

11
pisze: „Za tzw. czasów pruskich, tj. w
latach 1795-1806, przyjęto w Warszawie od Niemców zwyczaj w Wigilię Bożego Narodzenia ubierania dla dzieci sosenki lub jodełki orzechami, cukierkami, jabłuszkami i mnóstwem świeczek

Wigilijny opłatek. Najważniejszym momentem wigilijnej
wieczerzy jest dzielenie się
opłatkiem. Opłatek jest symbolem dobroci, czystości i szczęścia, wszystkiego tego, co przynosi ze sobą narodzony Zbawiciel. Tradycja dzielenia się
opłatkiem pochodzi od prastarego zwyczaju eulogiów, jaki zachował się z pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Eulogia – obdarowywanie się chlebem nie- Tradycyjna choinka świąteczna z prezentami.
ofiarnym – była powszechna w
pierwszych wiekach naszej ery w połu- woskowych...”. Choinka przez swą
dniowej Europie i stamtąd zwyczaj ten wieczną zieloność symbolizuje bowiem
przedostał się do Polski. Zwyczaj łama- życie odradzające się co roku wraz z nania się opłatkiem jest bardzo ściśle rodzeniem Dzieciątka. W Polsce na Mazwiązany z Polską i tak głęboko zapadł zurach na przykład, zwyczaj stawiania
w serce każdego Polaka, że ma znacze- choinki przyjął się dopiero około 1910
roku, na Rzeszowszczyźnie tuż przed I
nie niemal mistyczne.
Jak ważne znaczenie ma opłatek w wojną światową, a w górskich miejscopolskiej tradycji wigilijnej – opisuje wościach pojawiła się dopiero w latach
Henryk Sienkiewicz w Potopie – „...A 20 i 30 XX wieku. Jest to więc zwyczaj
w twierdzy, przy stołach okrytych sia- bardzo młody, ale czy potrafimy wyobranem, oblężeni łamali się opłatkami... zić sobie dzisiaj święta Bożego NarodzeŻyczyli sobie tedy wzajem pomyślno- nia bez choinki?
Choinka. A co pod choinką? Prezenści, długich lat lub niebieskiej korony i
taka ulga spadła na wszystkie serca, jak- ty, prezenty... oczekiwane przez wszystby już bieda minęła. A było przy prze- kie dzieci. Zwyczaj ten nazywano
orze jedno krzesło próżne, przed nim „Gwiazdką”, ponieważ według starej
stał talerz, na którym bielała paczka wigilijnej tradycji prezenty wręczano
opłatków, niebieską wstążeczką obwią- zawsze wtedy, gdy zapłonęła na niebie
pierwsza gwiazdka. Z czasem zaczęto ją
zana” (H. Sienkiewicz: Potop).
Choinka. Jedną z najmłodszych tra- utożsamiać z gwiazdą wskazującą drogę
dycji wigilijnych jest strojenie choinki. Trzem Królom śpieszącym złożyć hołd
Z. Gloger w Encyklopedii Staropolskiej i dary Dzieciątku.

Kolęda. Jedno co na pewno było
wspólne dla wszystkich Polaków, bez
względu na pochodzenie społeczne i
wykształcenie – to kolęda, pieśń pełna
radości, szczęścia i wesela. Śpiewała i
śpiewa kolędy cała Polska. Kolęda towarzyszy Polakom wszędzie i
zawsze, na obczyźnie daje wrażenie Ojczyzny.
Znana jest historia z czasów
I wojny światowej, z frontu francusko-niemieckiego. Otóż w
Wigilię 1915 roku, z okopów
francuskich odezwały się śpiewy kolędy polskiej. Śpiewali ją
polscy ochotnicy służący w wojsku francuskim.
Następnie ta sama kolęda
rozległa się z okopów niemieckich, śpiewana przez polskich
żołnierzy zmuszonych służyć w
armii niemieckiej. Tej nocy
„wrogowie” nie strzelali do siebie.
Noc wigilijna wbrew temu,
co mówi kolęda – nie była wcale ani cicha, ani spokojna. O
północy udawano się na Pasterkę. Wesoło i głośno upływała
najdłuższa, a zarazem najpiękniejsza noc w roku, która przez
długie wieki kończyła rok stary, a później stała się nocą radości z powodu narodzenia Bożego Dzieciątka.
Niewiele dzisiaj zachowało
się z prastarych rolniczych
głównie obyczajów i zachowań.
Słabnie zwyczaj przygotowywania na wigilijny stół ściśle określonej
liczby potraw, i innych zwyczajów, ale
zjedzmy chociaż trochę orzechów i
schowajmy łuskę wigilijnego karpia do
portmonetki – a nuż?!
Zwyczaje i obyczaje rodzinne jak
wiemy, pełnią bardzo ważną funkcję
wychowawczą, przede wszystkim wobec pokolenia najmłodszego, dlatego
też starajmy się pielęgnować te rodzinne świąteczne tradycje oraz wartości
wypracowane przez całe pokolenia.
Przemieszanie się obrzędów rzymskich, greckich, bliskowschodnich i
prasłowiańskich z tymi, które wniosło
chrześcijaństwo, jest bardzo duże.
Oczywiście chodzi o formę.
Dwa tysiące lat chrześcijaństwa
ugruntowały ostatecznie chrześcijańską treść tego święta.
Joanna Czapka
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Wspomnienie o Świętach
z dzieciństwa
Ryszard Franczyk – Pamiętam, że w dzień Wigilii
od rana mama przygotowywała potrawy na postnik.
Podczas robienia pierogów dawała mi kawałek ciasta,
z którym poszedłem do sadu i oklejałem nim drzewa,
aby w następnym roku obficie owocowały. Gdy zbliżał
się wieczór ojciec przynosił do domu siano i owies,
które kładł na stół wraz z opłatkiem. Przynosił także
snop zboża i stawiał go w kącie. Snop stał tak aż do
Nowego Roku. Do dzisiaj i ja tą tradycję podtrzymuję.
Z utęsknieniem czekałem na Dzień Bożego Narodzenia, aby iść z rodzicami do kościoła zobaczyć szopkę i
pokłonić się Panu Jezusowi.
Natalia Skuba-Więcław – Święta Bożego Narodzenia ciągle mile kojarzą się z choinką. W dzieciństwie
zawsze my – dzieci ubieraliśmy ją. Pamiętam jak rodzice kupili nowe, błyszczące bombki z brokatem, każda w innym kolorze. Były przepiękne. Przy ubieraniu
choinki jedną stłukłam – dla przypomnienia były to
czasy, kiedy ten towar był luksusowy i trudno dostępny. Mnóstwo stresu, jak ja mogłam taką śliczną bombkę rozbić. Teraz, co roku jest to w naszym domu tradycją opowiadanie, a pamiętacie, jak Natalka stłukła
bombkę? Jaki był jest kolor czy żółta czy czerwona?
Co roku się z tatą sprzeczamy.
Dominik Bąk – Kilka lat temu, tradycyjnie z pojawieniem się pierwszej gwiazdki, zasiedliśmy całą rodziną do wigilijnej kolacji. Wszystko trwało tak jak zawsze, do momentu, kiedy to usłyszeliśmy dzwonek do
drzwi. Mój dziadek, głowa rodziny, otworzył je i ujrzał
przepięknie ubranych kolędników śpiewających kolędy! Zaprosiliśmy ich do środka, do stołu. Naszą radością było gościć tych ludzi. Wtedy to moje siostry Ania
i Agnieszka miały odpowiednio 2 i 7 lat. Nie zapomnę
nigdy ich radości z obecności pięknie przebranych kolędników.
Barbara Buda – Nie mam jednego, szczególnego
wspomnienia dotyczącego świąt Bożego Narodzenia.
Każde święta to był dla mnie niezwykły czas spędzany
z rodziną. Jak każde dziecko uwielbiałam choinkę i
śpiewanie kolęd. Szczególnie lubiłam kolędę „Lulajże
Jezuniu”. Naprawdę wyjątkowe stały się dla mnie Święta Bożego Narodzenia odkąd założyłam rodzinę i pojawili się na świecie moi synowie. To dla nich staram się,
żeby był to magiczny czas. Razem ubieramy choinkę,
dekorujemy dom i pieczemy pierniczki. Kolacja Wigilijna jest w naszej rodzinie bardzo uroczysta i wzruszająca, i mam nadzieję, że tak zapamiętają ją moje dzieci.
Wszystkim mieszkañcom Bratkowic,
ich rodzinom, przyjacio³om i goœciom ¿yczymy,
aby œwiêta Bo¿ego Narodzenia up³ynê³y
w zdrowiu, radoœci i ciep³ej rodzinnej
atmosferze, a Nowy Rok przyniós³ jak najwiêcej
dobrych dni, wiele radoœci i pokoju ducha
oraz da³ si³ê do spe³niania w³asnych marzeñ
Radni Gminy Œwilcza z Bratkowic.
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Słowacja – Rajecká Lesná

Słowackie Betlejem
– ruchomy drewniany świat
Po przekroczeniu granicy (Istebna – Jaworzynka – Jasnowice –
Jablunków) kierujemy się na Czadcę później na Żylinę i dalej w kierunku Prievidzy. Rajecká Lesná leży ok. 20 km na południe od Żyliny. Do Słowackiego Betlejem odbijamy z głównej drogi w lewo (są
drogowskazy). Przy bazylice pw. Narodzenia Panny Marii w Rajeckiej Leśnej możemy zobaczyć piękną słowacką szopkę Betlejem. Nietypowe to Betlejem. Z biblijnych scen mamy tylko stajenkę z Dzieciątkiem, przy którym czuwają Maryja i Józef. Reszta to Słowacja i
jej tradycje w miniaturze. Szopka, cała z drewna lipowego w kolorze
miodu o wymiarach 8,5x3x2,5 m stoi na niskim podeście. W jej górnej części znajdują się najpiękniejsze słowackie zamki: w Bratysławie, Dewinie, Trenczynie, Bojnicach, Orawie. Pomiędzy nimi stoją
najważniejsze katedry, bazyliki, kościoły. W samym środku symbol
Słowacji tatrzański szczyt Krywań (2494 m n.p.m.). Na stopniach
poniżej mamy słowackie regiony i ich tradycje. Wyrób wina w miejscowości Modra: zbieranie kiści w winnicy, tłoczenie wina i piwnica
z beczkami. Modra od wieków słynie także z ceramiki a więc jest

garncarz z ruchomym kołem, artysta pokrywający naczynia malunkami, piec do ich wypalania oraz półki uginające się od talerzy, mis i
waz. Wszystko wtopione w górski krajobraz, z lasami i chatkami. Nie
mogło zabraknąć także znanego uzdrowiska Pieštany nad rzeką Wag,
po której pływają statki. Tuż obok sielski obrazek z góralskiej chatki:
ojciec czyta przy stole książkę, matka przędzie na kołowrotku, a
babcia huśta dziecko. Na ścianach wiszą malowane święte obrazki
(centymetr na centymetr!). Prawa część Betlejem to roboty w polu i
w lesie: kopanie ziemniaków, żęcie zboża, ścinanie drzew. Są tartak,
młyn, konie i wozy. Są i sceny rodzajowe – pielgrzymki, wesela i
ludowe kapele. Aż połowa postaci szopki chodzi, porusza rękami,
gra na instrumentach, a stateczki płyną... Słychać stukot narzędzi,
skrzypienie przewracanych drzew i oczywiście kolędy z głośników.
Wszystko jest efektownie podświetlone.
Szopka jest dziełem Jozefa Pekary z Rajeckich Teplic, znanego
twórcy ludowego. Pochodził z rodziny o rzeźbiarskich tradycjach,
w drewnie pracował przez całe życie. Do Słowackiego Betlejem zabrał się na emeryturze. Spędził nad nim 15 lat! Sam wszystko projektował, rysował, strugał i dłubał nożykiem. W lipowym drewnie
powstało 300 figurek, ponad 120 owieczek i kilkanaście zabytkowych budowli. Montaż zajął artyście ponad dwa lata. Gdy zmarł
inżynier Stanisław Machovcak ożywiał drewniane figury za pomocą ukrytych łańcuchów rowerowych i gum na silniczkach.
Ks. Marcin Graboś
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nich z transportami, przygotowuję im tam
na miejscu posiłki. Staram się też okazywać im wsparcie, gdy powracają z wojny.
Pani Mariana podkreśla, że wyjazdy na
Wschód, choć są niebezpieczne, nie są
zbyt trudne, znacznie trudniej jest po
„Posłuchaj Boże! Nigdy nie rozmawiałem z Tobą, dziś jednak mam ochotę powrocie ze strefy zerowej, gdy widzi się
zrobić Ci święto. Od dziecka powtarzali mi, że nie istniejesz, a ja głupi w to okaleczonych na całe życie żołnierzy
wierzyłem. Nigdy nie kontemplowałem Twoich dzieł. Ale tej nocy z leju po grana- oraz ich rodziny bez dostatecznych środcie spojrzałem na rozgwieżdżone niebo nade mną i zafascynowany jego blaskiem, ków do życia. Żołnierze, którzy ją znają,
chętnie zaglądają do jej domu, aby z nią
w jednej chwili zrozumiałem swój okropny błąd...
Nie wiem, Boże, czy podasz mi rękę, ale będę mówił do Ciebie i Ty mnie się spotkać i porozmawiać. Mają do niej
zrozumiesz... Czy nie jest dziwne, że w środku tego przerażającego piekła pojawi- zaufanie, ponieważ była z nimi tam,
ło się światło i dostrzegłem Ciebie? Nic więcej nie mam Ci do powiedzenia. Je- przynajmniej przez pewien czas. Oni
stem szczęśliwy tylko dlatego, że Cię poznałem. O północy musimy ruszyć do niechętnie otwierają się przed kimś, kto
nie doświadczył, tego, co oni przeżyli.
ataku, ale nie boję się, bo Ty opiekujesz się nami.
Padł rozkaz! Muszę już iść. Dobrze było przebywać z Tobą. Chcę CI jeszcze Pani Mariana podkreśla, że powracająpowiedzieć, a Ty wiesz o tym, że bitwa będzie zażarta: być może właśnie tej nocy cy z frontu mężczyźni, czują się nikomu
przyjdę i zapukam do Ciebie. Nawet jeśli do tej pory nie byłem Twoim przyjacie- niepotrzebni. Stara się ich wysłuchać i
lem, kiedy przyjdę, pozwolisz mi wejść? Ale co się dzieje: płaczę? Mój Boże, okazać zrozumienie. Służbę im przyjwidzisz co mi się przydarzyło, dopiero teraz zacząłem widzieć wyraźnie... Bądź muje jak powołanie od Boga. Jest świapozdrowiony, Boże, idę... może nie wrócę. Dziwne, ale teraz już nie boję się śmier- doma tego, że bez łaski Bożej, nie była
by zdolna kontynuować tej posługi.
ci”.
Inną odważną osobą czynnie poma(modlitwa odnaleziona w kieszonce munduru żołnierza,
który zginął podczas II wojny światowej) gającą ukraińskim żołnierzom jest siostra Symeona, Grekokatoliczka. Od
roku mieszka i posłuPodobne słowa modlitwy rozguje w szpitalu dla ranbrzmiewają w sercach tysięcy żołnierzy
nych żołnierzy. Siostra
walczących na Wschodzie Ukrainy.
otrzymała błogosłaKażdego dnia ginie „kwiat Ukrainy”. Są
wieństwo biskupa i na
to często młodzi chłopcy, którzy musieUkrainie jest jedyną
li przejść bardzo poważne operacje, a
siostrą, która ma status
wielu z nich pozostanie kalekami do
kapelana wojskowego.
końca życia. A za tymi tysiącami stoją
Jej obecność w tym
setki tysięcy matek, żon i dzieci pogrąszpitalu jest dla chożonych w żałobie. Jeszcze więcej ludzi
rych i umierających
cierpi z powodu poważnych zranień,
więźniów prawdziwym
poniesionych podczas wojny. Obok zrabłogosławieństwem,
nień fizycznych, jeszcze większym prożołnierze nazywają ją
blemem są depresje i cierpienia psyswoją mamą. Księża
chiczne, które bez fachowej pomocy,
katoliccy niestety rzadmogą prowadzić do samobójstw, co nieko docierają do szpitajednokrotnie miało już miejsce.
li. Najczęściej ona jest
Państwo ukraińskie wspiera matetą osobą, przed którą
rialnie tylko tych, którzy mają podpisachorzy się otwierają,
ny z nim kontrakt. Natomiast wszyscy
obdarzają zaufaniem i
inni, którzy walczyli i ucierpieli w tej
przez jej obecność z
wojnie, są zdani na łaskę dobrych ludzi. P. Marianna z transportem w strefie wojennej.
nimi, odkrywają obliNa szczęście tych ofiarnych dusz nie
cze
Miłosiernego
brakuje na Ukrainie, a także poza jej nie, dlaczego tym się zajmuje odpowia- Boga. Dla niej samej szpital stał się
granicami.
da – Zaczęło się od tego, że mężczyźni klasztorem, miejscem spotkania z JePrzez ostatni rok największej pomo- powracający z wojny, poprosili mojego zusem – jej Umiłowanym, z Tym, któcy żołnierze doświadczali od zwykłych znajomego lekarza o pomoc ze strony remu w pełni poświęciła swoje życie i
ludzi, którzy zbierają potrzebne rzeczy kogoś, kto jest wierzącym, kto pomoże którego teraz spotyka w tych cierpiąi regularnie, z narażeniem życia zawożą im uwierzyć w sens życia. Wspomina P. cych i umierających mężczyznach. U
to w strefę wojenną. Warto przy tej oka- Mariana. Na początku chodziłam do początku jej decyzji o podjęciu posługi
zji wspomnieć niezwykle ofiarną i bez- szpitala, do rannych żołnierzy, by wspie- w wojsku, była śmierć na wojnie, w Słointeresowną wolontariuszkę – P. Maria- rać ich duchowo, a niekiedy też i mate- wiańsku, jej rodzonego brata. Osobiste
nę, mamę naszej współsiostry Ukrainki rialnie. Następnie włączyłam się w orga- cierpienie nie zamknęło jej w bólu, ale
Swietłany Matsuk. Angażuje się ona w nizowanie pomocy dla żołnierzy przeby- czyni jeszcze bardziej wrażliwą na ciertę posługę już od ponad roku. A na pyta- wających w strefie wojennej, jeżdżę do pienie innych.

Każdy człowiek pragnie żyć
w pokoju i w miłości
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Rodziny z Doniecka.

W tej trudnej sytuacji my również
pomagamy ludziom na miarę swoich
możliwości. Staramy się czynnie angażować i wspierać zarówno na płaszczyźnie duchowej jak i egzystencjalnej.
Dzięki ofiarności dobrodziejów zakupiłyśmy osobistą bieliznę dla żołnierzy
w szpitalu znajdującym się w rejonie
wojny oraz wsparłyśmy finansowo kosztowną operację jednego z żołnierzy. Na
prośbę prawosławnego batiuszki przekazałyśmy figurki Matki Bożej do jednostki wojskowej koło Charkowa, gdzie
on posługuje.
W Kremenczuku na wschodniej
Ukrainie, nasze Siostry regularnie
wspierają organizowane przez ich sąsiada transporty z rzeczami i żywnością dla żołnierzy. Na przykład S. Maria Sleziak, SSpS wraz z parafiankami
zrobiły niedawno 600 pierogów, które
zostały zabrane wraz z transportem
przeznaczonym dla żołnierzy.
W pomoc dla żołnierzy angażują się
nie tylko dorośli ale też i dzieci. S. Kateryna Yasynetska, SSpS – katechetka z
Chmielnickiego, zorganizowała z dziećmi kiermasz, z którego dochód został
przeznaczony dla żołnierzy. Dzieci
piszą także listy lub malują obrazki, które
oni z wielkim wzruszeniem przeglądają
i czytają, siedząc w koszarach. Dla wielu z nich bardzo pokrzepiającym jest
fakt, że są ludzie, którzy o nich pamiętają, za nich się modlą, a oni dla ich bezpieczeństwa narażają swoje życie.
Jeśli chodzi o samych żołnierzy, to
z pewnością ta sytuacja wojny, stała się
dla nich okazją do odkrycia Boga w
swoim życiu, jak sami o tym mówią.
Wielu z nich przed wyruszeniem na
front (albo już na miejscu), po raz

pierwszy przystąpiło do Sakramentu
Spowiedzi i Komunii świętej, mając
świadomość tego, że to może być pierwsza i ostatnia szansa w ich życiu.
Od czasu rewolucji na Majdanie,
która rozpoczęła się w pokojowy sposób w listopadzie 2013, na Ukrainie

Siostra Symeona w szpitalu wojskowym.

bardzo popularnym stał się Różaniec
św. Możliwe, że jeszcze nie wszyscy
umieją się nim modlić, ale niemalże
każdy żołnierz ma go w swojej kieszeni, na szyi lub na ręce. Maryja chroni
swoich synów i oni w to wierzą i tego
doświadczają.
Podczas ostatniego pobytu z Siostrami w Polsce zakupiłysmy w Rze-

szowie białe różańce, by przekazać je
dla żołnierzy broniących wschodniej
części Ukrainy.
W środkowej i zachodniej Ukrainie,
tam gdzie mieszkamy, spotykamy się z
ludźmi, którzy byli zmuszeni opuścić
swoje domy w Donbasie i wyjechać z
całą rodziną w nieznane, nie mając żadnych zabezpieczeń. Dzięki hojności
ofiarodawców, udało się pomóc niektórym uciekinierom, a szczególnie ich
dzieciom. Gdy rozpoczęła się wojna w
Doniecku, jedna z rodzin zatrzymała
się w wspólnocie sióstr SSpS w Werbowcu.
Po pewnym jednak czasie, ze
względu na interwencję miejscowego
batiuszki musieli opuścić katolicki
klasztor (to była rodzina prawosławna). Zdecydowali się na powrót do
Doniecka, ale ze względu na nasilającą
się wojnę, poprosili znowu o przyjęcie
ich do naszego prowincjalnego domu,
tym razem w Borsypolu k/Kijowa. Po
niespełna 3 miesiącach udało się wynająć dla nich mieszkanie. Dzieci mogły chodzić do szkoły, najmłodsza córka do przedszkola. Wszystko było dobrze, do czasu, gdy po kilku miesiącach podczas odwiedzin taty (który
przyjechał do nich z Doniecka), nieznajomi sprawcy uprowadzili go, pobili i zagrozili zabiciem całej rodziny.
Dla swego bezpieczeństwa, rodzina ta
musiała opuścić Ukrainę.
Utrzymujemy również stały kontakt, z innymi rodzinami, które były
zmuszone opuścić swoje domostwa.
Często te rodziny doświadczają trudności związanych z wynajmowaniem
mieszkania, znalezieniem pracy, rozłąki z bliskimi. Bywa, że jest im bardzo
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ciężko, ale nie upadają na duchu. Ich
duchową siłą jest wiara w Boga i pomoc życzliwych im ludzi.
Niejednokrotnie rodzi się we mnie
wiele podziwu dla nich – wiedząc ile
utracili i w jakiej niepewności jutra żyją
– są pełni ufności, że Bóg ich nie opuści. Niektórzy z nich, nie koncentrując
się na sobie i problemach własnej rodziny, są zaangażowani w różnoraką
pomoc innym. W takich krytycznych
sytuacjach wiara szczególnie sprawdza
się gdy jest poddawana próbie.
Wojna na wschodzie Ukrainy trwa
nadal. Niewielu ludzi wierzy, iż wojna
się wkrótce skończy. Niektórzy biskupi i księża podkreślają, że jak długo na
Ukrainie będą zabijane nienarodzone
dzieci, tak długo będą ginąć niewinni
ludzie. Dlatego między innymi w ostatnią niedzielę września, odbył się
„Marsz dla życia” w Zaporożu, na
wschodzie Ukrainy. Troska o obronę
życia zjednoczyła tam ludzi różnych
wyznań. We wszystkich kościołach często modlimy się za nienarodzone dzieci. Codziennie, zarówno w parafiach
jak i w rodzinach modlimy się również
o pokój na Ukrainie i na świecie.
Każdy człowiek pragnie żyć w pokoju i w miłości, ale ludzie na wschodzie Ukrainy, ludzie żyjący w stanie
wojny już prawie od dwóch lat, pragną
tego w wyjątkowy sposób.
Oby Pan obdarzył Ukrainę i świat
pokojem w ten niespokojny czas. Jest
to możliwe wtedy, gdy powrócimy do
Niego. Wówczas, pokój zapanuje w naszych sercach i będziemy budowniczymi mostów pomiędzy skłóconymi. Za
św. Franciszkiem z Asyżu prosimy O
Panie uczyń ze mnie narzędzie Twojego pokoju wśród moich najbliższych,
sąsiadów także Tych zza wschodniej
granicy i na całej ziemi. Niech tak się
stanie. Amen. Pan Jezus jest naszym
Pokojem!
Przesyłam moc serdecznych pozdrowień wszystkim mieszkańcom
Bratkowic, dziękując z całego serca za
różnorakie wsparcie duchowe i materialne okazywane zarówno mi osobiście jak i Ukrainie. Z radością dziękuję Bogu, że dane mi było ostatnio przebywać w Ojczyźnie w tak patriotyczny
dzień. Bardzo podobał mi się i wzruszył do łez koncert pieśni patriotycznych. Dobrze, że są ludzie, którzy
czują się dumni z tego, że są Polakami
i używają swych talentów, by także innych zarażać tym patriotycznym entuzjazmem.
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Siostry Doris i Marta.

W niedzielę dane mi było uczestniczyć wraz z Siostrami w 5 Mszach świętych. Śpiewając na zakończenie każdej
Mszy „Boże coś Polskę”, ożywały we
mnie wspomnienia sprzed lat, gdy, zamiast „Ojczyznę wolną pobłogosław
Panie”, modliliśmy się „Ojczyznę
wolną racz nam wrócić Panie”. Dziękując Panu Bogu za dar wolności i ciesząc się nią, wspierajmy tych, którzy
muszą o nią walczyć.
S. Maria Marta Przywara, SSpS
18.11.2015 r., Boryspil, Ukraina

Drodzy Czytelnicy Ziemi Bratkowickiej i Kochani Współziomkowie, z
okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia, z całego serca życzę, aby
spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem było źródłem obfitych łask, wielkiej radości i głębokiego pokoju zakorzenionego w Miłosierdziu Bożym.
Niech Ten, którego pragnęły i
przez wieki oczekiwały całe pokolenia ludzkości, towarzyszy Wam na
wszystkich drogach życia i opromienia swym światłem bliskich Wam
ludzi oraz sprawy codziennego życia.
Powierzam każdego z Was w opiekę Maryi. Niech Ona – nasza Matka, która z wielką wiarą przyjęła
Bożego Syna, wstawia się u Niego
nieustannie za Wami i wyprasza potrzebne siły oraz błogosławieństwo
na wszystkie dni Nowego 2016 Roku.

Jesienne impresje
Listopadowy dzień
otulił pola i wieś
białą pierzyną mgieł.
Z tej mlecznej otuliny
wynurza się powoli
kontur barczystego dębu
i zarys smukłej topoli.
Cisza...
Świat jakby zamarł wokoło.
Popatrz!
Tylko liść żółty spadając,
wiruje nad ziemią wesoło.
Honorata K.
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Złoci Jubilaci
Państwo Janina i Władysław
Bludnikowie
Miłość, wierność i uczciwość małżeńską przyrzekli sobie 24 października 1965 roku w kościele parafialnym
koło Wrocławia. Ślubu udzielił ksiądz
proboszcz Edward Wierzbiński. Pani
Janina pracowała w konsulach milicyjnych. W roku 1967 przyjechali do Bratkowic, wtedy Pani Janina podjęła pracę
w Gazobetonie w Rzeszowie, a Pan Władysław przepracował na PKP 36 lat.
Mają jedną córkę i dwóch synów. Doczekali się 9 wnuków i 1 prawnuczkę.
Jak sami mówią dziękują Bogu za
wspólnie przeżyte lata życia.
***

Państwo Eugenia i Władysław
Przywarowie
Słowa przysięgi małżeńskiej wypowiedzieli w kościele parafialnym w Bratkowicach w dniu 16 października 1965r.
Ślubu udzielił im śp. ks. Józef Guzik.
Jubilaci bardzo cieszą się swoimi dziećmi, a doczekali się 9 synów: Andrzeja,
Jerzego, Bogusława, Marka, Grzegorza,
Zenona, Pawła, Stanisława i Marcina.
Jeszcze większą radością dziadków są
wnuki, a jest ich 12 – 6 dziewczynek i 6
chłopców. Przez lata Pan Władysław
pracował w Lotniskowej Straży Pożarnej w Jasionce, a Pani Eugenia opiekowała się dziećmi w domu. Dziękują Bogu
za całe swoje wspólne życie i gromadkę
dobrych chłopców.
***

Państwo Maria i Julian
Lisowie
Związek małżeński zawarli 6 listopada
1965r. w Mrowli. Ślub udzielił nam śp.
ks. Śnieżek. Pan Julian przez 30 lat pracował jako mistrz w hucie w Krakowie,
a Pani Maria pracowała 20 lat w chłodni w Krakowie. Wychowali pięcioro
dzieci: Bożenę, Janusza, Renatę, Mariusza i Stanisława. Doczekali się sześciorga wnuków. Dziękują Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, zdrowie, za dobre dzieci, wnuki i za 50 lat
wspólnej drogi życia.
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Gwiazdka wigilijna
Wigilijna gwiazdka, cóż on znaczy
dla ciebie drogi Czytelniku. Może to, że
wszyscy na nią czekamy w wigilijny wieczór, jako na znak, na sygnał, że kończy
się czas oczekiwania, że możemy rozpocząć radosne świętowanie. Radosne świętowanie rozpoczynamy od złożenia sobie życzeń, podzielenie się opłatkiem,
puszczenia w niepamięć doznanych urazów i krzywd. Wszyscy życzymy sobie
wszystkiego najlepszego. Cieszymy się,
że możemy się spotkać wszyscy przy wigilijnym stole. Promieniujemy radością,
gdyż mamy możliwość czasami może jedyny raz w roku, wspólnie się pomodlić,
wspólnie zadumać się nad tymi, którzy
w ostatnim czasie od nas odeszli, zrozumieć jak bardzo ich w tym dniu brakuje.
Dzień wigilijny, jak i całe święta Bożego
Narodzenia powodują często, że jesteśmy
weseli, uśmiechamy się częściej do siebie, idziemy w odwiedziny do znajomych,
przyjmujemy gości.
Chociaż bywają wśród nas tacy ludzie,
którzy zawsze się uśmiechają, wesoło
pogwizdują, ich twarz i życie wydają się
zawsze rozświetlone. Na problemy, które ich męczą znają oni pewne lekarstwo,
chociaż nie zawsze umieją go używać.
Lekarstwo to możemy nazwać „wyjść z
siebie”, to znaczy szukać radości tam,
gdzie można ją znaleźć (w spojrzeniu
dziecka, w kwiecie, w mrugającej gwieździe, śpiewie kolęd). Przede wszystkim
zainteresować się innymi, zrozumieć, że
mają prawo widzieć cię wesołym, podarować im zatem, tę pogodę ducha, która
spoczywa w sercu pod pokrywą bólu i
goryczy. Jeśli zrozumiemy, że danie, ofiarowanie szczęścia innym chociażbyś go
sam nie miał, wraca jak bumerang i rośnie w twoim sercu. Chciałbym potwierdzić odkrycie, o którym większość z nas
zapomina, że szczęśliwy jest nie ten, kto
nie ma problemów, ale ten, komu owe
problemy, klęski i cierpienia nie niszczą
radości i spokoju w głębi duszy. To znaczy, że szczęście znajduje się w „podstawie duszy”, w owym solidnym filarze,
który pozwala żyć zgodnie z samym sobą,
w miarę nieobciążonym sumieniem.
Człowiek zyskuje pewność dokąd zmierza w swoim życiu i jakim celom służy.
Kiedy twoja „podstawa duszy” ma solidną konstrukcję, gorycz, cierpienie nie
zdołają zakłócić wewnętrznej radości.
Radość zewnętrzna zależy przede wszystkim od „wychodzenia z siebie”. Nie będzie radosny człowiek, który przez całe

życie jest zamknięty w sobie i przeżywa
własne troski, niepowodzenia i w tym
znajduje upodobanie. Radosny jest ten,
kto ma oczy szeroko otwarte na piękno
tego świata, przyrodę, twarze sąsiadów,
przyjemności pracy.
Trzeba się interesować innymi ludźmi,
wierzyć, że oni w naszym otoczeniu „mają
prawo” widzieć nasz uśmiech, kiedy zbliża się, żebrząc o zrozumienie i miłość. Kiedy nie mamy ochoty się uśmiechać, trzeba
robić to w dwójnasób, ponieważ potrzebują tego inni oraz my sami. Nic nas nie
uleczy lepiej niż nasz własny uśmiech.
„Szczęście – napisał ktoś – to jedyne, co
możemy dać nie posiadając tego”.

Legenda ojców pustyni opowiada o
pewnym mnichu, który ciężko pracował,
znosząc na swoich plecach do klasztoru
drzewo z lasu na opał. Chodził przez
pustynię, robił odpoczynek dźwigającym
plecom i gasił pragnienie u źródełka. Postanowił dla umartwienia nie zatrzymywać się przy źródle tylko to umartwienie
ofiarować Bogu. Kiedy nadeszła noc,
mnich z radością dostrzegł nową lśniącą
gwiazdę i wydawało mu się, że gwiazdka
jest wesoła jak to źródełko, którego dobrowolnie się wyrzekł. Od tamtej pory
droga wydawała mu się krótsza, pot niemal stawał się miły. Co noc szukał nowej
gwiazdy, która potwierdzała, że Bóg jest
z niego rad. Zdarzyło się jednak, że raz
po to drzewo wybrał się w towarzystwie
młodszego nowicjusza. Był potworny
upał. Chłopiec dźwigał ciężkie polana,
pocił się straszliwie. Kiedy zobaczył źródełko krzyknął „Ojcze, spójrz źródełko”.
Mnich stanął przed dylematem – jeśli się
napije z nowicjuszem, w nocy nowa
gwiazdka nie zajaśnieje na niebie, a jeśli
się nie napije, to chłopiec również nie
będzie śmiał się napić. Mnich bez wahania skorzystał ze źródełka, a nowicjusz –
szczęśliwy pił i pił bez końca. Starzec
patrzył na młodego i powstrzymywał cień
smutku, który padł na jego duszę. Obawiał się bowiem, że nie zobaczy w nocy
„swojej gwiazdy”. Z niepewnością i nie-

pokojem zerkał na niebo w nocy i dostrzegł nie jedną ale dwie jaśniejące gwiazdy. Mnich wtedy zrozumiał przesłanie
Ewangelii, że miłosierdzie jest dużo milsze Bogu niż umartwienie. Bóg nie chce
pustego, wielkiego wysiłku, zaś to co dla
Niego jest ważne, to miłość, jaką kierujemy w naszych uczynkach. Mnich odkrył,
że uczynić kogoś szczęśliwym jest więcej
warte, niż wszelkie wyrzeczenia. Zrozumiał, że umartwiając siebie człowiek nie
może przez to umartwiać innych. W duszy człowieka zapala się tyle gwiazd, ilu
ludziom coś się podaruje, choćby był to
najmniejszy podarunek.
Rosyjska bajka opowiada o tym, jak
pewnego dnia zmarła kobieta, która przez
całe życie wszystkich dookoła nienawidziła. Jej Anioł Stróż był bardzo skonsternowany, bo diabły nie czekając na sąd Boży,
porwały ją i wrzuciły do ognistego jeziora,
gdzie były wszystkie dusze czekające na
piekło. Anioł zastanawiał się jak uratować
podopieczną? Długo myślał i przypomniał sobie, co ona w życiu zrobiła dobrego drugiemu człowiekowi. Przypomniał sobie, że kobieta dała kiedyś pewnemu biedakowi główkę cebuli. Powiedział to Panu Bogu, kiedy rozpoczynał się
sąd. Bóg mu rzekł, „świetnie, poszukaj tej
cebuli, powiedz swej podopiecznej, żeby
się jej złapała i jeśli się jej uda wydostać z
jeziora, będzie zbawiona”.
Anioł podał kobiecie starą cebulę,
ona jej się chwyciła ze wszystkich sił.
Anioł ciągnął delikatnie, żeby nie urwał
się ogonek cebuli i powoli kobieta zaczęła się wynurzać i wypływała ku górze.
Zobaczyły to inne potępione dusze, uczepiły się jej spódnicy, jej ramion i nóg i
wszystkie zaczęły się wynurzać. Wtedy
kobieta, która nigdy nie umiała kochać,
zaczęła się bać, że cebula nie wytrzyma
takiego ciężaru. Zaczęła wierzgać, szarpać aby uwolnić się od niewygodnego
ciężaru. Cebula nie wytrzymała szarpaniny i w końcu się urwała. Kobieta została potępiona. Tylko miłość stanowi rację
życia. Kto kocha ten żyje. Choćby nawet
ta miłość, nie była niczym innym jak cebulą podarowaną człowiekowi w potrzebie. Tak czasem wystarczy nawet jedna
cebula, by zbawić świat. Tak drogi Czytelniku. Życzę Ci jak najwięcej jaśniejących gwiazd na niebie. Aby te gwiazdy
były rozpalone do ludzi, tych, którzy są
nam wdzięczni choćby za niewielkie dobre uczynki, za przyjazne gesty, za szczery uśmiech, za odwiedziny w okresie
świątecznym, za złożone osobiście czy
przesłane pocztą życzenia.
Kazimierz Smolak
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Dobry wychowawca
Na przestrzeni lat wizerunek i status nauczyciela ulegał zmianie. Dzisiaj różne są oczekiwania wobec szkoły i nauczyciela, jednakże to, co pozostaje niezmienne, to przekonanie,
żeby być dobrym nauczycielem nie wystarczą tylko posiadane kwalifikacje. Zawód ten,
utożsamiany jest z powołaniem i odpowiednimi kompetencjami oraz cechami osobowości.
Nauczyciel powinien być otwartym na relacje z drugim człowiekiem, bowiem powierzono
mu pieczę w zakresie edukacji wychowania młodego pokolenia. Na zawodzie nauczyciela
ciąży ogromna odpowiedzialność, a nagrodą za ten trud jest nawet najmniejszy sukces
uczniów. Nauczyciel to przewodnik. Najlepiej o tym powołaniu opowie emerytowana nauczycielka Pani Maria Wolańska – mieszkanka Piasków, z którą rozmawiała Beata Krupa.
– Co miało decydujący wpływ, że
wybrała Pani zawód nauczyciela?
– Gdy ukończyłam Szkołę Podstawową w Bratkowicach nauczyciel Pan
Stanisław Sitko wezwał moją mamę i
powiedział, że dużo uczennic kontynuuje edukację w Liceum Pedagogicznym
w Rzeszowiei że powinna mnie zapisać.
Tak też się stało. Nabór odbywał się bez
zdawania egzaminów wstępnych.
– Jak wyglądała Pani edukacja i
późniejsza droga zawodowa?
– Razem ze mną edukację rozpoczęło jeszcze 8 absolwentek naszej szkoły.
Kilka miesięcy mieszkałam na stancji, a
później zostałam przyjęta do internatu,
było to w 1947 roku. Po ukończeniu 4letniego liceum dostawało się tzw. „Nakaz pracy”. Musiałam podjąć pracę w
zawodzie. Zostałam przydzielona do placówki w powiecie lubaczowskim, kilka
kilometrów od granicy wschodniej w
strefie nadgranicznej. Warunki do nauki
były bardzo trudne. Wieś była zniszczona, a szkoła spalona. Lekcje odbywały
się w dwóch izbach u tzw. „gospodarzy”
odległych od siebie około 300 metrów.
Brak było jakiegokolwiek zaplecza, szatni, ubikacji. Była to szkoła 4-klasowa.
Do dyspozycji miałam tylko kredę i tablicę, żadnych pomocy i materiałów.
Zarabiałam 800 złotych na ówczesne
pieniądze, jednak nikt nie narzekał, a ja
cieszyłam się, że pracuję. Mój tygodniowy czas pracy wynosił 36 godzin. Ludność w tej miejscowości była zróżnicowana. Miałam uczniów o różnym poziomie wiedzy i wieku. Z upływem lat warunki materialne uległy poprawie. Został
wybudowany budynek szkoły, w którym
mieściły się dwie sale lekcyjne i mieszkanie dla nauczyciela. Przez dłuższy czas
pomoce dydaktyczne przygotowywałam
sama, w późniejszym czasie korzystałam
z gotowych pomocy. Później doprowadzono prąd elektryczny, zaczął kursować

autobus, zwiększyła się dostępność w
sklepach. Przepracowałam tam 21 lat. W
1972 roku zmieniłam miejsce pracy,
wróciłam do rodzinnych Bratkowic i
pracowałam 14 lat w Szkole Podstawowej nr 3. W trakcie pracy zawodowej
ukończyłam kilka kursów, a także zaoczne studia w Krakowie w latach 19721975 na kierunku nauczanie początkowe z wychowaniem plastycznym. Odeszłam na emeryturę w 1986 roku po 35
latach pracy zawodowej.
– Jakie jest Pani motto życiowe i
jakie wartości ceni Pani w życiu?
– Moje motto życiowe to takie, które mówi o tym że: „Dobry wychowawca
to taki, który nie wtłacza, a wyzwala, nie
ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie zadaje, a
zapytuje, a wówczas przeżyje wraz
z dziećmi wiele natchnionych chwil”.
W swoim długoletnim życiu stworzyłam
własny kodeks wartości. Jest to szacunek do drugiego człowieka, miłość do
ojczyzny, patriotyzm, sprawiedliwość,
tolerancja i oczywiście miłość do rodziny. Każda z tych wartości jest ze sobą
powiązana to: profesjonalizm, prawdomówność, kreatywność, odpowiedzialność, pracowitość. Bardzo chętnie poszerzałam swoją wiedzę i zawsze najważniejsze było dla mnie dobro dziecka.
– Kim dla Pani jest nauczyciel?
– Nauczyciel to przewodnik po
ścieżkach wiedzy, osoba kształcąca młode pokolenie, ludzi wszechstronnie
uzdolnionych. Osoba, która chce zostać
nauczycielem musi posiadać odpowiednie predyspozycje interpersonalne i społeczne oraz odpowiednią osobowość
ponieważ bardzo ważna jest umiejętność
nawiązywania kontaktów, otwartość na
świat, problemy innych, a także wiedza
nie tylko ta specjalistyczna pedagogiczna, ale również ta o uczniach tak, aby

móc ich efektywnie uczyć i w razie potrzeby wiedzieć jak im pomóc. Dobry
nauczyciel to ten, który posiada wiedzę
i umie ją przekazać uczniom. Umie nie
tylko ich uczyć, ale również wychowywać. Swoją postawą potrafi dawać dobry przykład zwłaszcza bycia patriotą i
umiejętnie rozstrzygać spory.
– Jeżeli stanęłaby Pani jeszcze raz
przed wyborem zawody czy to byłby
zawód nauczyciela?
– Oczywiście, że tak. Nie potrafiłabym już robić nic innego. Praca nauczyciela to nie tylko lekcje w szkole, ale
mnóstwo innych obowiązków takich jak:
ocena zeszytów, klasówek, pisanie konspektów, przygotowywanie pomocy dydaktycznych do lekcji, spotkania z rodzicami, wywiadówki itp. Przyjemne są różne uroczystości szkolne: „Choinka”,
„Dzień Kobiet”, „Dzień Dziecka”,
„Dzień Matki”, „Dzień Sportu” przygotowania do nich uczniów wymaga dużo
pracy i zaangażowania oraz czasu, ale dają
ogromną satysfakcję. Moja praca została
przez władze szkoły doceniona. Otrzymałam Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi,
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.
Przez cały okres pracy zawodowej byłam
czynnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego.
– Proszę określić nauczyciela dawniej i dziś
– Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dawniej nauczyciel był autorytetem zarówno dla rodziców jak i uczniów, dzisiaj jest inaczej.
Jego dostęp do wiedzy o uczniu jest ograniczony. Mają zarówno więcej ograniczeń jak i możliwości. W dzisiejszych
czasach jest bardzo szeroki dostęp do
wiedzy m.in. za pomocą sprzętów elektronicznych, pomocy dydaktycznych,
które pozwalają przyswajać wiedzę szybciej i łatwiej z różnych dziedzin nauki.
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– Jakie przesłanie, dobrą radę skieruje Pani do nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę pedagogiczną?
– Drodzy nauczyciele! Nie zapominajcie nigdy o tym, że najważniejszy w
tej pracy jest zawsze uczeń i to on powinien być na pierwszym miejscu. To trudny zawód ale tez niezwykle chwalebny.
– Czy bardzo często spotyka Pani
swoich byłych uczniów?
– Oczywiście że tak. Przeważnie
mówią „Dzień Dobry”, ale nie wszyscy.
Mam bardzo duży problem z rozpoznaniem moich uczniów z pierwszej o pla-

19
cówki z uwagi na to, że „oni bardzo wyrośli, założyli rodziny, mają dorosłe dzieci, a mi się wydaje, że powinni wyglądać
tak, jak ja ich zostawiłam w ławkach
szkolnych w 1972 roku.
– Czy udało się Pani zrealizować
plany życiowe?
– Można powiedzieć, że plany życiowe prawie zrealizowałam i spełniło się
moje marzenie-wróciłam do rodzinnej
miejscowości. Wybudowaliśmy z mężem dom. Mój mąż był bardzo dobrym
człowiekiem. Mam dwie córki, 5 wnucząt i jednego prawnuczka.

– Jak spędza Pani każdy dzień?
– Można by powiedzieć, że odpoczywam po latach wielkiej harówki. Zawsze
byłam osobą aktywną i w dalszym ciągu
realizuje w miarę możliwości moje hobby. Głównie robię na drutach i szydełku
(czapki, szaliki, swetry, sukienki, płaszczyki dla dzieci, kamizelki), rozwiązuje krzyżówki, kiedyś rysowałam i malowałam głównie pejzaże, kwiaty i martwą
naturę. Bardzo dużo czytam, lubię książki podróżnicze i przygodowe.
– Dziękuję za rozmowę i życzę zdrowia, uśmiechu i radości na każdy dzień.

Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej
Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej
niewdzięcznych zawodów na świecie.
Uczysz wbrew temu, którego uczysz. (...) I
jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania,
to to, że uczysz pomimo wszystko wytrwale,
wiedząc, że zostaniesz doceniona przez
ucznia dopiero w przyszłości.
(Z. Kucówna)
Powyższe słowa Zofii Kucówny stanowiły motto obchodów Święta Edukacji Narodowej, których organizacja powierzona została społeczności szkolnej
Zespołu Szkół w Bratkowicach. Uroczystość odbyła się w dniu 13 października, w przeddzień wojewódzkich i państwowych obchodów Dnia Edukacji
Narodowej.
W I części – oficjalnej – Dyrektor
Zespołu Szkół Pani Joanna Różańska
powitała gości i wprowadziła w atmosferę uroczystości.
Następnie przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska złożyła
życzenia dla całego nauczycielskouczniowskiego środowiska.
Po wystąpieniu Pani wizytator głos
zabrał Wójt Gminy Świlcza Pan Adam
Dziedzic. Włodarz gminy w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, jak wielką
rolę w środowisku lokalnym odgrywają
nauczyciele i podziękował im za trud
wkładany każdego dnia w pracę dydaktyczno-wychowawczą. Wyróżniający się
pedagodzy i pracownicy oświaty otrzymali nagrody Wójta Gminy Świlcza.
Uhonorowane zostały nimi: Joanna
Różańska (Dyrektor ZS w Bratkowicach), Zofia Draus (Dyrektor ZS w
Trzcianie), Janina Godlewska (Dyrektor ZS w Rudnej Wielkiej), Urszula De-

mitraszek (nauczyciel ZS w Bratkowicach) Agata Jemioła (nauczyciel Przedszkola w Świlczy) oraz Maria Jarosz i
Bożena Homa (Inspektorzy ds. oświaty
UG Świlcza).
Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli lokalnego Samorządu. W imieniu Rady Gminy Świlcza podziękowania i życzenia nauczycielom
złożyła radna wsi Bratkowice Barbara
Buda. Podobnie, pełne gorących życzeń
słowa skierowali do pracowników
oświaty ks. Ryszard Tokarz – Dekanalny Duszpasterz Nauczycieli oraz Bogusława Buda – Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.
Jak co roku, również odbyło się wręczenie Nagród Dyrektora Zespołu Szkół
w Bratkowicach. Pani Dyrektor Joanna
Różańska nagrodziła swoich nauczycieli, dziękując za trud włożony w proces
wychowawczo-dydaktyczny dzieci i
młodzieży oraz wysokie wyniki nauczania. Nagrody Dyrektora otrzymali: Pani
Bożena Zwierzyńska-Kret, Pani
Agnieszka Styś, Pani Elżbieta Bąk, Pani
Violetta Oreńczuk, Pani Maria Fiałkiewicz-Górka.
Po części oficjalnej nastąpiła część
artystyczna, przygotowana przez
uczniów naszej szkoły pod kierunkiem
wychowawców: Urszuli Demitraszek,
Marii Fiałkiewicz-Górki, Natalii
Łabeckiej-Trzepiecińskiej i Agaty Pełczyńskiej. Młodzi artyści przygotowali
montaż słowno-muzyczny, traktujący o
randze zawodu nauczyciela. Głównym
punktem występów była humorystyczna inscenizacja, pod tytułem „Skąd się
wziął nauczyciel na świecie”?, w której
dzieci i młodzież z niezwykły zaanga-

żowaniem wcielili się w swoje role, co
oczywiście zostało entuzjastycznie przyjęte przez oglądających.
Niesamowity aplauz i uznanie widzów zdobył również szkolny chór, profesjonalnie prowadzony przez nauczyciela muzyki Marcina Florczaka.
Na zakończenie części artystycznej
z ust młodzieży popłynęły życzenia dla
wszystkich nauczycieli. Dopełnieniem
życzeń ze strony uczniów były życzenia
złożone na ręce Pani Dyrektor przez
przedstawicieli Rady Rodziców. Dodatkiem do życzeń był wspaniały tort.
Na tym jednak świętowanie Dnia
Edukacji Narodowej nie zakończyło się.
W drugiej części obchodów nauczycielskiego święta były sportowe rozgrywki
pomiędzy samorządowcami a pracownikami oświaty. Odbywały się one pod
wdzięczną nazwą „Gminna Belferiada”.
Zacięta walka toczyła się w następujących konkurencjach: mecz piłkarski, tor
przeszkód (fizycznych i intelektualnych), przeciąganie liny i zespołowa skakanka. Po niezwykle emocjonującej dogrywce, zwycięstwo odniosła drużyna
samorządowców i do niej powędrował
przechodni puchar. Zarówno uczestnicy sportowych zmagań, jak i wierni kibice zgodnie przyznali, że „Belferiada”
powinna na stałe zagościć w cyklu dorocznych imprez środowiskowych w
gminie Świlcza.
Wspomnieć należy, że na wszystkich
gości gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej czekał poczęstunek,
przygotowany przez pracowników obsługi Zespołu Szkół, który wzmocnił
wyczerpanych ciężką rywalizacją sportowców.
Maria Fiałkiewicz-Górka
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Przychodzimy, odchodzimy...
Jesień życia, czyli emerytura to czas odpoczynku po wieloletniej pracy
zawodowej. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach nauczyciele emeryci chętnie odwiedzają swoje miejsce pracy, interesują się funkcjonowaniem placówki, jej sukcesami i wyzwaniami.
Dzielą się wspomnieniami ze swojej pracy przebiegającej w jakże innych realiach.
Niestety, dwoje z nich już nigdy nie
podzieli się z nami wspomnieniami i
anegdotami z pracy nauczycielskiej. Po-

żegnaliśmy bowiem oddanych pedagogów, pracowników Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach:

Stanisława Szczęch wraz ze swoją klasą – 1978 rok.

Stanisław Mytych z klasą ósmą (pierwszy z prawej w środkowym rzędzie) rok
1973/74.

śp. Stanisławę Szczęch i śp. Stanisława Mytycha.
Rozstania, szczególnie te ostateczne budzą nostalgiczne uczucia. Zachęcają do spojrzenia wstecz, wywołują niedowierzanie, że to już, że to nie w porę...
Podobno tyle człowiek jest wart, ile dobrego mówią o nim ludzie. Niewątpliwie pozostaniecie Koledzy w pamięci
lokalnej społeczności jako oddani wychowawcy młodzieży.
Koleżanka Stanisława Szczęch przybyła do Bratkowic w 1971r. Wcześniej
pracowała w Szkole w Straszydlu. Została wychowawczynią klasy III i do końca swojej pracy prowadziła zajęcia z klasami nauczania początkowego. Była opiekunką drużyny zuchów, z zapałem i energią
organizowała dzieciom różnorodne formy spędzania czasu pozaszkolnego.
Kolega Stanisław Mytych
objął stanowisko nauczyciela w
styczniu 1965 r. Praca przebiegała w bardzo ciężkich warunkach, uczniowie uczyli się w starym budynku oraz w dwóch salach dzierżawionych od P. Mieczysława Pięty. Śp. Stanisław dał
się poznać, jako dobry kolega,
łatwo nawiązywał kontakty z
młodzieżą i współpracownikami.
Choćbyśmy wyskakiwali ze
skóry nie oddamy kolorytu ich
barwnych osobowości. Nie pamięta się przecież Nauczycieli
nijakich. W pamięci zostają zazwyczaj ci ekscentryczni albo
nadto surowi lub przeciwnie, ci,
którzy potrafili nas wspierać,
którzy w nas wierzyli pomimo
wszystko.
Niewątpliwie Kol. Stanislawa Szczęch i Kol. Stanisław
Mytych, pozostaną we wdzięcznej pamięci swoich uczniów,
współpracowników i mieszkańców Bratkowic. Wraz z ich nieodżałowanym Odejściem, skończyła się pewna epoka w historii
szkoły.
Na koniec, żegnając Was nasi
Drodzy Przyjaciele w imieniu
całej społeczności szkolnej, pragnę Wam, na tę niebiańską drogę dedykować: „Ty żyjesz, choć
martwe Twe powieki, bo w naszych sercach będziesz trwać na
wieki”.
Barbara Wasilewska-Naróg
szkolny
Bogumiła Majka
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Młodzi Naukowcy z Bratkowic
na Politechnice Rzeszowskiej
Dnia 02.12.2015 r. uczniowie klasy
pierwszej i trzeciej Gimnazjum nr 4
w Bratkowicach odwiedzili Wydział
Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.
Celem wycieczki było zachęcenie
uczniów do poszerzenia swojej wiedzy
w zakresie przedmiotów ścisłych. Forma zajęć, w których uczestniczyli gimnazjaliści miała charakter pokazowowarsztatowy. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego przeprowadzania
eksperymentów (pod nadzorem osoby
prowadzącej zajęcia) oraz zapoznania
się z praktycznym zastosowaniem urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym.
Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Studentów Chemii ESPRIT Jolanta Oczak przygotowała dla dwóch grup
laboratoryjnych (po 15 gimnazjalistów
na grupę) praktyczne zajęcia w laboratorium. Uczniowie wyposażeni w fartuch, rękawiczki jednorazowe oraz okulary ochronne wykonali interesujące
doświadczenia dotyczące otrzymywania
i badania właściwości wodorotlenków,
kwasów oraz soli. Oczywiście samodzielnie wykonywane eksperymenty
sprawiły największa frajdę Młodym laborantom. W ramach zajęć z KNSCh
ESPRIT uczniowie mieli zapewniony
również spektakularny pokaz chemiczny, podczas którego zaprezentowano
wiele ciekawych doświadczeń m. in.: z
suchym lodem i ciekłym azotem.
Kolejnym etapem wycieczki było
odwiedzenie Zakładu Polimerów i Biopolimerów, gdzie dzięki uprzejmości
pani dr Barbary Pilch-Pitery oraz pani
dr inż. Joanny Wojturskiej uczniowie
mogli zobaczyć jak radzą sobie studenci
kierunku Energetyka podczas zajęć laboratoryjnych. Panie prowadzące zajęcia
oraz studenci w przystępny sposób przedstawili: jak można otrzymać biodiesel z
oleju rzepakowego, zasady identyfikacji
tworzyw sztucznych stosowanych jako
materiały elektroizolacyjne, syntezę lakieru elektroizolacyjnego (z nowolaku
fenolowo-formaldehydowego) i określenie jego wybranych właściwości aplikacyjnych, a także sposoby badania właści-

wości chemicznych olejów transformatorowych. Ponadto pani dr Pilch-Pitera
przekazała uczniom na pamiątkę goto-

Uczniowie klasy III gimnazjum podczas
warsztatów z KNSCh ESPRIT.
Fot. W. Bułatek

we wyroby otrzymane z tworzyw sztucznych, jak. np.: kubeczki, folie, spinacze,
wieszaczki, buteleczki, itp.. Najcenniejszymi prezentami, które bardzo rozweseliły zwiedzających okazały się akrylo-

materiał do czasowego i stałego wypełniania ubytków w zębach.
Następnie uczniowie odwiedzili w
Katedrze Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego Halę Przetwórstwa
Tworzyw Polimerowych, dzięki uprzejmości jej opiekuna – dr hab. inż. Macieja Heneczkowskiego, prof. PRz. Uczniowie dowiedzieli się jakie wyroby i półwyroby można otrzymać stosując wytłaczarkę dwuślimakową, poznali schemat
linii do wytłaczania folii rękawowej z
rozdmuchem, technologię wytwarzania
gumy, zasadę działania wtryskarki oraz
porównali wypraski otrzymane wtryskiem tradycyjnym oraz wtryskiem z gazem. Doktorantka pana profesora mgr
inż. Justyna Czech-Polak, podzieliła się
znajomością omawianych procesów, a
także przybliżyła uczniom istotę metod
rapidprototyping i zaprezentowała wydruk 3D na przykładzie zaprojektowanych przedmiotów, zapisanych w odpowiednim formacie. Również dzięki
uprzejmości pani dr inż. Beaty Mossety-Leszczak, pracującej w tej samej katedrze uczniowie zwiedzili Laboratorium
Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów. Gimnazjaliści dowiedzieli się tam m.in. na czym polega metoda badań techniką DSC (Skaningowa
kalorymetria różnicowa) i w jaki sposób
przygotować próbkę do badań oraz jak
zinterpretować przykładowy termogram.
Ważnym punktem wycieczki było
spotkanie z panem dr inż. Mateuszem
Przywarą, absolwentem Gimnazjum nr
4 w Bratkowicach. Pan doktor ukończył
technologię chemiczną na Politechnice

Uczniowie klasy I gimnazjum podczas zajęć z dr Barbarą Pilch-Piterą.
Fot. P. Grendysa

we zęby stosowane w protetyce. Przy okazji tematu zębów uczniowie poznali skład
oraz sposoby utwardzania materiałów
stomatologicznych, stosowanych jako

Rzeszowskiej w 2010 roku i tym samym
roku rozpoczął studia doktoranckie w
Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. W lutym
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2015 roku obronił rozprawę doktorską
pt.: Wpływ wilgotności i składu biopaliw
sypkich na ich właściwości mechaniczne
i reologiczne. Obecnie jest pracownikiem Katedry Inżynierii Chemicznej i
Procesowej. Prowadzi przedmiot Projekt
technologiczny dla studentów uczących
się na kierunku technologia chemiczna

Pani mgr inż. Justyna Czech-Polak prezentuje zasadę działania drukarki 3D
uczniom klasy III gimnazjum.
Fot. I. Sum

Dr inż. Mateusz Przywara i uczennica
Izabela Kłeczek podczas określania
rozkładu wielkości cząstek skrobi
ziemniaczanej.
Fot. P. Grendysa

oraz biotechnologia. Mimo wielu zajęć,
pan doktor z chęcią znalazł czas na wizytę gimnazjalistów z Bratkowic. W Laboratorium Badawczym Materiałów
Sypkich omówił urządzenia służące do
rozdrabniana fazy stałej oraz badania i
modyfikacji właściwości fizycznych
materiałów proszkowych. Zademonstrował również uczniom, jak można
określić rozkład wielkości cząstek materiałów rozdrobnionych na przykładzie
skrobi ziemniaczanej Wykorzystał w
tym celu analizator rozmiarów cząstek
MALVERN Mastersizer 2000E. Wynik

Godne Święta
Dla nas ludzi starego pokolenia Święta Bożego Narodzenia były i są najradośniejsze i najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt katolickich. Potocznie określano Je mianem „Godne Święta”. Nawet osoba starsza
przystępująca do św. spowiedzi mówiła tu cytat:
„ostatni raz u spowiedzi byłam na Godne Święta”.
Dane mi było na przełomie lat 30/40 ubiegłego wieku przeżywać te Święta z wielką radością ale też powagą. W tamtych
czasach nie było zwyczaju obdarowywania się prezentami pod
choinką. Pomimo tego były to najbardziej oczekiwane święta
przez dzieci. Przygotowania do świąt trwały już od dnia rozpoczęcia Adwentu, który dzieci przeżywały w wielkiej radości.
Robiono różne ozdoby choinkowe przeważnie z bibuły marszczonej, papieru kolorowego i słomy. Były to aniołki, łańcuchy,
gwiazdy. Bombki choinkowe nie były dostępne. Przy ubieraniu choinki w Wigilię brały udział wszystkie dzieci z domu.
Choinka była oświecona małymi woskowymi świeczkami, które były umocowane przy pomocy „żabki”. Choinka była oświe-

badania uczniowie mogli od razu obejrzeć na komputerze w postaci graficznej (badany materiał charakteryzował
się rozkładem wielkości od 20 μm do
50 μm). W Laboratorium Granulacji i
Suchego Powlekania uczniowie zapoznali się z procesem granulacji materiałów proszkowych z wykorzystaniem granulatora fluidalnego.
Naukowy dzień na Politechnice
Rzeszowskiej gimnazjaliści zakończyli
podekscytowani i pełni wrażeń.
Urszula Demitraszek
Paulina Grendysa

tlona tylko przez kilka światełek. Wielką frajdą dla dzieci było
spanie w Wigilię na sianie lub słomie pod stołem. W dniu Wigilii obowiązywał ścisły post, również potrawy wigilijne były
postne i podawano ich około 12. Przygotowania do Wieczerzy
Wigilijnej trwały już od południa. W głównej izbie – w kącie
stawiano snop słomy. Za obrazy zakładano kiście zboża, a pod
stołem kładziono siano lub słomę. Na stole wigilijnym stawiano mały kopczyk zboża, który nakryty był sianem i serwetą. Na
tak przygotowanym stole podczas wieczerzy kładziono opłatek. Na opłatku stawiano naczynie z ciepłym jedzeniem. Jeżeli
opłatek przykleił się do naczynia to uważano, że w Nowym
Roku będzie urodzaj na daną potrawę np. ziemniaki, kapustę,
zboże, kasze. Po ukazaniu się na niebie pierwszej gwiazdki
domownicy zasiadali do Wieczerzy Wigilijnej. Rozpoczynał ją
ojciec rodziny dziękując Panu Bogu, za to, że wszyscy doczekali świąt Bożego Narodzenia, po czym wszyscy odmawiali wspólnie głośno modlitwę. Modlono się również za zmarłych w rodzinie. Jako głowa rodziny ojciec rozpoczynał łamanie się opłatkiem. Opłatek wrzucano do studni i do wody, którą piły zwierzęta. Spożywanie posiłków odbywało się z jednego naczynia.
Podczas spożywania każdego posiłku potrząsano lekko za włosy
dzieci i mówiono np. „ródź się pszeniczka”, „ródź się kapustka”. Przywoływano też wilka do postniku mówiąc „wilczku,
wilczku choć do postniczku, jak nie przyjdziesz dzisiaj to nie

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 35/2015

23

Z całego serca dziękujemy za zaufanie i przekazanie
1% podatku na rzecz Zuzi Homy
I tym razem Przyjaciele nie
opuścili nas w potrzebie, dzięki czemu pozyskaliśmy środki
finansowe zgromadzone na
subkoncie w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
1% Państwa podatku pomaga nam m.in. w zakupie leków,
opłaceniu rehabilitacji ruchowej, turnusów rehabilitacyjnych, konsultacji specjalistycznych, a przede wszystkim w
nadchodzącym roku planujemy
zorganizować Zuzi rehabilitację wzroku, która ma poprawić
widzenie, orientowanie w przestrzeni, a także naukę życia bez
wzroku. Zapewniamy, że
wszystkie środki finansowe są dobrze
wykorzystywane, rozliczane na podsta-

Dziękujemy za wspieranie
naszej córki. Dzięki Państwu
otrzymujemy co roku zastrzyk
nadziei i nowej energii do działania w ratowaniu zdrowia i
życia Zuzi! A największą nagrodą dla nas jest zdrowie i
uśmiech naszego dziecka.

wie faktur i rachunków na zamierzone
cele.

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia,
pragniemy życzyć Błogosławieństwa Bożego, ciepłych,
zdrowych, radosnych świąt,
spędzonych w rodzinnej atmosferze. Niech Nowy Rok
niesie ze sobą szczęście, pomyślność i spełnienie marzeń!!!
Zuzia i Rodzice

Jeśli w nadchodzącym roku 2016 zechcieliby Państwo oddać
1% podatku dla Zuzi w formularzu PIT należy wpisać numer:
KRS 0000037904. W rubryce „Informacje uzupełniające”
– cel szczegółowy 1%: 22987 Homa Zuzanna.

przychodź nigdy”. Przy stole wigilijnym było jedno puste krzesło, przeznaczone dla niespodziewanej osoby. W wieczerzy
brała udział cala rodzina niekiedy przychodząc kolejno od
domu do domu, a każdy uczestnik wigilii chodził wówczas z
własną łyżką. Podczas wigilii śpiewano dużo kolęd, śpiewały
również dzieci, które uczyły się kolęd już w okresie Adwentu.
W okresie świąt Bożego Narodzenia na przyjęciach rodzinnych (Nowy Rok, Trzech Króli) śpiewano tylko kolędy. Pamiętam, że po 1956 tzw. „odwilży w komunie polskiej” śpiewano kolędy w radiu. Słuchali radia wówczas wszyscy domownicy, którzy okazywali wielką radość. Nastrój świąt Bożego Narodzenia był przepiękny, a jeszcze piękniejszy kiedy
spadł śnieg. Chaty pokryte strzechą i otulone śniegiem z jednym małym okienkiem, w którym stała „żywa” choinka (jodła lub świerk) wyglądały cudownie. Do późnego wieczora w
wigilię było słuchać dzwonki przyczepione do sań, którymi
jechano na wigilię do rodziny. Po wieczerzy wigilijnej był
zwyczaj może nie chwalebny ale popularny wśród młodzieży
tzw. podwalanie. Przynoszono drzewo z podwórza pod drzwi
wejściowe do domu, wyciągano wozy ze stodoły, rozsypywano na podwórko słomę lub sieczkę ze słomy. Z opowiadań
naszych dziadków i rodziców wynikało, że podwalanie również miało miejsce za ich czasów, ale było bardziej dokuczliwe dla domowników zwłaszcza tam, gdzie mieszkały panny.

I tak np. na niski dom pokryty słomą, na szczyt tzw. kalenicę
stawiano wóz konny, do komina wkładano dyszel wozu. Na
wylocie komina kładziono szybę szklaną, co uniemożliwiało
rozpalenie ognia w piecu. W święta Bożego Narodzenia zabronione były wszelkie parce. Nie można było sprzątać nawet mieszkania. Paszę dla zwierząt przygotowano przed świętami. W Boże Narodzenie skoro świt dzieci szły kolejno do
każdego domu i śpiewały kolędy, a w nagrodę dawano im
pieniądze lub słodycze. Również od Bożego Narodzenia rozpoczynali nawiedzenie domów kolędnicy z Herodem. Była
to liczna grupa osób w której byli: Herod, Śmierć, Diabeł,
Żyd, Żołnierz, Anioł. Była to inscenizacja Narodzin Dzieciątka Jezusa. Śpiewano również kolędy dedykowane poszczególnym domownikom. W mniejszym artykule starałem się
opisać obrzędy świąt Bożego Narodzenia z domu rodzinnego, te, które zapamiętałem. Być może w innych domach były
one podobne lub inne. Niemniej wszędzie świętowano uroczyście i z pokorą, ciesząc się z Narodzin Dzieciątka Jezus.
Szanownym moim Rodakom jak też Czytelnikom kwartalnika ZIEMIA BRATKOWICKA z okazji Świat Bożego
Narodzenia składam serdeczne i gorące życzenia. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech Narodzony Jezus wszystkim Wam Błogosławi.
Mieczysław Sawicki
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ny jest w Polsce i w polskich szkołach
jako DZIEŃ ŚNIADANIE DAJE MOC.
W tym roku szkolnym święto było obDobre nawyki żywieniowe wpływają na zdrowie i ogólne samopoczu- chodzone w piątek 6 listopada, ponieważ 8 listopada wypadł w niedzielę.
cie. Oto najważniejsze zasady żywienia, które powinny jak najszybciej
W br. szkolnym do projektu edukacyjnego „Śniadanie daje moc” włączeni
stać się nieodłącznym elementem trybu życia każdego człowieka.
zostali uczniowie klas I-III Niepublicz1. Wybieraj produkty, które nie zawie- lekcji i mają siłę do zabawy. Śniadanie nej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach. 6 listopada w tych klasach, zostały
rają konserwantów, są świeże, wypro- to najlepszy start w nowy dzień.
dukowane w sposób naturalny i łatwo
8 listopada to Europejski Dzień przeprowadzone zajęcia, podczas któjest z nich przyrządzić smaczne po- Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Usta- rych uczniowie zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia oraz dotrawy. Unikaj kupowania
wiedzieli się jak bardzo ważne
dań gotowych.
jest dla nich codzienne, zdrowe
2. Jedz mniej, ale wybieraj prośniadanie. Przeprowadzone zodukty wysokiej jakości.
stały także zajęcia praktyczne.
3. Zawsze jadaj o tej samej poDzieci wykonywały samodzielrze. Regularne posiłki donie kanapki, na których były
brze wpływają na procesy
obecne w dużej obfitości różne
trawienne.
warzywa. Ponadto wszystkie ka4. Najlepsza pora na śniadanie
napeczki były estetycznie przyprzypada między 7 a 9 rano.
ozdobione, a niektóre przedsta5. Jadaj kolację co najmniej
wiały twarze ludzików lub fantrzy godziny przed snem.
tastycznych zwierzątek. Oprócz
Nigdy nie jedz bezpośrednio
kanapek dzieci zrobiły smaczprzed snem. Gdy przed pójne owocowe sałatki oraz szaszściem spać jesteś głodny,
łyki owocowe i warzywne. Po
możesz ewentualnie zjeść
przygotowaniu śniadania wszyowoc lub mały serek homoscy „młodzi kucharze” mieli
genizowany.
czas na degustację przygotowa6. Jedz częściej, ale mniejsze
nych przez siebie smakołyków.
porcje, nawet do 5 razy
Efektem pracy uczniów były
dziennie. Nie zapominaj o
Uczennice klasy I prezentują wykonane szaszłyki owotakże piękne plansze, gazetki i
jedzeniu, ponieważ prowa- cowo-warzywne.
rysunki o tej tematyce.
dzi to do napadów głodu, w
Z zasadami prawidłowego żywienia
wyniku których jemy więcej niż jest nowiony został w 2007 roku przez ówto nam potrzebne. Najzdrowiej jest czesnego Komisarza ds. Zdrowia Mar- zapoznawali się także uczniowie pozoprzekąsić coś między dwoma głów- kosa Kyprianou. Do tej pory dzień ten stałych klas w czasie zajęć edukacyjnych
nymi posiłkami, aby utrzymać od- jest obchodzony w kilku krajach Euro- w szkole i podczas warsztatów kulinarpowiedni poziom cukru we krwi.
py Zachodniej, m.in. w Wielkiej Bryta- nych „Kuchnia natury”. Warsztaty te
7. Ważne jest odpowiednie zestawienie nii. Od pięciu lat, 8 listopada obchodzo- odbyły się w Budach Głogowskich w
substancji odżywczych: nigdy nie
spożywaj jednocześnie produktów o
dużej zawartości skrobi i białka! Nie
jedz też owoców jednocześnie z innymi produktami.
8. Nie pij w trakcie jedzenia, ponieważ
płyny rozpuszczają soki trawienne.
W ciągu dnia należy jednak wypić
do ośmiu szklanek wody lub niesłodzonych napojów.

„Wiem co jem”

Najważniejszym posiłkiem dnia jest
śniadanie. Ważne jest dla każdego człowieka; dorosłego, nastolatka i dziecka.
Znaczenie śniadania i uproszczone zasady dobrego żywienia wyraża także znane powiedzenie „Śniadanie zjedz sam,
obiadem podziel się z przyjacielem a
kolację oddaj wrogowi”. Dzięki śniadaniu mamy energię do pracy i nauki.
Dzieci lepiej koncentrują się podczas

Uczniowie klasy I spożywają przygotowane samodzielnie śniadanie.
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Centrum Promocji Natura 2000.
Uczniowie klas IV-VI w czasie warsztatów wykonywali sałatki owocowe.
Cykl listopadowych zajęć na temat
zdrowego żywienia został poprzedzony
warsztatami „Szalona Kunegunda kontra Magda G” dla klas IV-VI i „Bajka o
kocie, który lubił łakocie” dla klas I-III.
Zajęcia odbyły się w szkole 16 października. Warsztaty prowadziła Grupa „Niebanalne” ze Stalowej Woli. Były one
przepełnione humorem i różnymi zabawnymi sytuacjami. Szalona Kunegunda – właścicielka fikcyjnej restauracji
„Na skróty” i Magda G. znawczyni zdrowej kuchni stoczyły pojedynek – zdrowa żywność kontra „żywność” powstała
w wyniku reakcji chemicznych.Magda
G. przekazała uczniom wiele cennych
informacji na temat zdrowego odżywiania się i roli witamin. Przestrzegała
wszystkich przed nadmiernym jedzeniem chipsów, które zawierają szkodliwe substancje chemiczne oraz przed
łączeniem niektórych potraw takich jak:
ser i pomidory czy ogórki i pomidory.
Szalona Kunegunda zaś zachęcała
dzieci do eksperymentowania i wytwarzania potraw z różnych preparatów
chemicznych. Angażowała uczniów do
wykonywała coraz to nowych doświadczeń, które równocześnie przybliżyły im

zjawiska takie jak
dyfuzja, masa nienewtonowska, ciśnienie itp. Dzieci poznawały też
właściwości niektórych substancji, a zwłaszcza
ich mieszanin.
Szalona Kunegunda dzięki odpowiedniemu pomieszaniu różnych preparatów
w mgnieniu oka
ugotowała „budyń” z perhydro- Uczniowie przygotowują sałatkę owocową – zajęcia w Cenlu, przygotowała trum Promocji Natura 2000 w Budach Głogowskich.
kompot z atramentu, odparowała wodę z potrawy, atramentu.
Kulinarne popisy Kunegundy i ekswykonała efektowne lampiony z oleju
czy nadmuchała balon gazem powsta- perymenty kotka wywoływały salwy
śmiechu.
łym w reakcjach chemicznych.
Spotkanie z Magdą G., szaloną KuZ młodszymi klasami spotkał się
kotek, który bardzo lubił eksperymen- negundą i kreatywnym kotkiem, pełne
tować w kuchni. Kotek mimo wielu prób humoru i niespodziewanych efektów
nigdy nie osiągnął zamierzonego celu. eksperymentowania, miało bogate waDzieci miały możliwość zaobserwowa- lory edukacyjne. W atrakcyjny sposób
nia jak z produktów spożywczych do- dzieci zdobywały wiedzę z zakresu zdrostępnych w kuchni można zrobić np. wego żywienia, a także z dziedziny cheefekt spalonego mięsa, rosnącej piany, mii i przyrody.
Janina Gaweł
kolorowej błyszczącej lampy, kompot z

Związek Strzelecki w Rzeszowie
w latach 1912-1939 (cz. I)
Na początku 1912 r. powstała organizacja strzelecka w Rzeszowie. Podlegała wtedy Lwowskiemu Związkowi Strzeleckiemu. Jej siedziba znajdowała się najpierw w Muzeum Przemysłowym (dziś PKO ul. 3 Maja),
potem w domu Franciszka Koguta przy ul. Podpromie 16. Trzecim miejscem „Strzelca” stał się dom Kazimierza Sołtysika przy ul. Krzywej (później Moniuszki 8).
Ze środowiska rzeszowskiego wywodzili się wybitni oficerowie strzeleccy.
Wśród nich byli, m.in. Władysław Sikorski, Albin Fleszar, czy Tadeusz Furgalski. Organizacja w mieście nad Wisłokiem i w okolicach szybko rozwijała
się. Dlatego w czerwcu 1913 r. utworzono Okręg III Rzeszowski (obok już istniejących lwowskiego i krakowskiego).
Komendę nam nim objął Władysław
Wilk „Rudolf”.
Napięcie w relacjach rosyjsko-austriackich i związane z nimi wojny na
Bałkanach (1912-1913) miały wpływ na
rozwój ZS. W powiecie rzeszowskim

pojawiły się placówki w Boguchwale,
Głogowie, Łące, Chmielniku i Świlczy.
W połowie 1913 r. III Okręg Związku
Strzeleckiego liczył 1166 ludzi.
Podstawą jego działalności było
szkolenie wojskowe. Zajęcia prowadzono po południu, nieraz kilka razy w
tygodniu, a także w niedziele i święta.
W okolicznych miejscowościach odbywały się ćwiczenia polowe. Kładziono
na nie duży nacisk. Zajęcia nadzorowali niekiedy Komendant Główny ZS
Józef Piłsudski i szef sztabu Kazimierz
Sosnkowski. Strzelcy uczestniczyli w
szkoleniu z olbrzymim zaangażowa-

niem, mimo słabego wyposażenia wojskowego. W 1914 r. dysponowali 49 nowoczesnymi karabinami typu „Mannlicher” i 110 przestarzałymi karabinami typu „Werndl”. Warto nadmienić,
że w roku wcześniejszym podczas zajęć ze strzelania do celów ruchomych
prowadzonych razem z żołnierzami c.k.
armii strzelcy rzeszowscy okazali się
lepsi od austriackiego wojska.
We wrześniu 1913 r. umundurowania kompania ZS wzięła udział w uroczystościach 400-lecia objawienia się
Matki Bożej Rzeszowskiej. Przed
pierwszym globalnym konfliktem nie-

WKŁADK
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tuzinkowy talent organizacyjny wykazał uczeń II gimnazjum Leopold KulaLis. Po ukończeniu kursu oficerskiego
pełnił funkcję zastępcy komendanta III
Okręgu.
Rzeszowscy strzelcy legioniści
uczestniczyli w epopei I Brygady Legionów Polskich. Znaczyli krwią, ofiarnością oraz męstwem szlak bojowy w
Królestwie Polskim, Galicji, na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Wołyniu. W
lipcu 1916 r. poległ pod Maniewiczami Tadeusz Furgalski „Wyrwa”. Po kryzysie przysięgowym znosili upokorzenia i trudy karniej służby w armii austriacko-węgierskiej. Strzelcy z Rzeszowa usuwali jesienią 1918 r. oddziały
państw zaborczych. Tworzyli w odrodzonej Rzeczypospolitej Wojsko Polskie. Wstępowali do jego szeregów.
Walczyli o odzyskaną wolność i granice ojczyzny. W tych bojach zginęli chor.
Stanisław Żmuda i mjr (po śmierci pułkownik) Leopold Lis-Kula.
Jesienią 1919 r. Związek Strzelecki wznowił działalność. Organizacja
postawiła sobie za najwyższy cel obronę odzyskanej przez Polskę w 1918 r.
niepodległości. Dewizą jej stał się końcowy fragment Deklaracji Ideowej ZS.
Zawarto w nim, m.in. zapis: „Każdy
żołnierz obywatelem, a każdy obywatel żołnierzem”. Organizacja realizowała to zadanie kształtując świadomość
patriotyczną członków. Prowadziła zajęcia z wychowania obywatelskiego w
połączeniu ze szkoleniem z zakresu
przysposobienia wojskowego i sportu.
Tymi poczynaniami formacja wspierała polską armię, z którą współpracowała, w pracach na rzecz odpowiedniego przygotowania żołnierzy do wykonywania przez nich służby.
Prawdopodobnie na początku trzeciej dekady niedawno minionego stulecia nastąpiła reaktywacja – właściwie
było to ponowne założenie – Związku
Strzeleckiego w Rzeszowie i powiecie.
Odział ZS z miasta nad Wisłokiem i
okolic miał własny lokal. Podlegał dowództwu Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu.
Jesienią 1928 r. rzeszowscy strzelcy wzięli udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu miejscowego kościoła garnizonowego przy ul. Reformackiej. W lipcu następnego roku uczestniczyli w powitaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mo-
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ścickiego, który wizytował wówczas
gród nad Wisłokiem. W pierwszej połowie lat trzydziestych XX wieku nastąpił znaczny wzrost liczebny Rzeszowskiego Związku Strzeleckiego. Z
27 oddziałów w roku 1930 formacja
powiększyła się do 85 w roku 1933.
Przeważali w nich chłopcy, wszakże nie
brakowało dziewcząt. W 1931 roku
rzeszowski „Strzelec” otrzymał imię
Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, a także sztandar.

Władysław „Rudolf” Wilk, Komendat
Okręgu III (rzeszowskiego) Związku
Strzeleckiegow latach 1913-1914 (fot.
późniejsza).

Szczególnie ważny dla organizacji
był dzień 18 września 1932 r. W ową
niedzielę doszło po raz pierwszy w
dziejach Rzeszowa do odsłonięcia pomnika Leopolda Lisa-Kuli. Wydarzenie miało najwyższą rangę. Wzięli w
nim udział przedstawiciele władz wojskowych z Prezydentem RP Ignacym
Mościckim na czele. Obecni byli marszałkowie Sejmu i Senatu, niektórzy
ministrowie oraz generałowie. Wśród
tych ostatnich należy wymienić Kazimierza Sosnkowskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego. W uroczystości uczestniczyła pani marszałkowa Aleksandra
Piłsudska z córkami. Honorowe miejsce obok prezydenta zajęła matka bohatera – pani Elżbieta Kulowa. Ponadto na ceremonię przybył ówczesny Komendant Związku Strzeleckiego, pułkownik Władysław Rusin.

W latach 1934-1935, oprócz działającego wcześniej oddziału im. L. LisaKuli, powstały w Rzeszowie kolejne,
były to:
– Oddział im. Jana Kilińskiego przy
Szkole Rzemiosł,
– Oddział im. Marcina Borelowskiego,
– Odział im. Juliana Litry przy fabryce „Mars”,
– Odział im. Floriana Węglowskiego.
Ponadto zorganizowano rzeszowskie odziały żeńskie. W wyniku tego
powstał odział nr 1 im. Michaliny Mościckiej i odział nr 2 im. Zofii Wrońskiej.
W ramach zajęć z wychowania obywatelskiego Związek Strzelecki prowadził dokształcanie ogólne członków.
Formował postawę świadomego, zaangażowanego w życie państwa obywatela. W tych poczynaniach przydatne okazały się należące do organizacji biblioteki i świetlice, a nade wszystko działania kadry nauczającej, głównie nauczycieli. Instytucja mająca, m.in. własne
pismo pt. „Strzelec” przyczyniła się do
zmniejszenia analfabetyzmu. W wielu jej
oddziałach istniały zespoły artystyczne,
wśród nich grupy teatralne.
W okresie międzywojennym ok.
80% strzelców wywodziło się ze środowisk wiejskich. Do nich głównie kierowano akcje odczytowe, np. na temat
zalet melioracji, możliwości hodowli
jedwabników, czy skutków alkoholizmu. Na dużą skalę odbywały się kursy
przysposobienia rolniczego dla strzelców. W przypadku rzeszowskiego ZS
takie zajęcia miały miejsce w Szkole
Rolniczej w Miłocinie. Natomiast w
Błażowej prowadzono kursy dokształcające z bieliźniarstwa, zaś w Budziwoju
z haftu. W ramach obowiązującego dla
strzelców udziału w działaniach społecznych na rzecz własnego środowiska, na terenie Rzeszowszczyzny sadzono drzewa owocowe obok dróg publicznych.
Istotnym elementem organizowanej
przez ZS edukacji patriotycznej było
uczestnictwo jego członków w uroczystościach i obchodach rocznicowych.
Do nich należały:
– 19 marca (imieniny Józefa Piłsudskiego),
– 3 maja (święto patriotyczne – rocznica uchwalenia Konstytucji 3
Maja),
cd. na str. 27

Z życia Przedszkolaków

Mikołajki

Fot. Andrzej Bednarz

Dzień pomarańczowy

W Domu Tradycji w Trzcianie

Dzień Nauczyciela

Andrzejki

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2015 r. - Zespół Szkół w Bratkowicach

Fot. Andrzej Bednarz

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

Chór „Cantamus” z parafii św. Józefa Robotnika z Pstrągowej

Chór Męski Gloria z parafii MB Różańcowej z Wysokiej Głogowskiej

Sztandar żołnierzy Armii Krajowej

Chór „Emmanuel” z parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

Chór szkolny działający w Zespole Szkół w Bratkowicach

Wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków

Wierni nagradzali śpiew gromkimi brawami

Bratkowice, 15 listopada 2015 r.

Fot. Andrzej Bednarz

Kulturalno-edukacyjna działalność Biblioteki
Gminny Konkurs Pięknego Czytania

Faustyna Drozd - III miejsce
w kategorii kl. I-III

Karol Zagrodnik - III miejsce
w kategorii kl. IV-VI

Kinga Jarosz - II miejsce
w kategorii kl. IV-VI

Bartłomiej Bać - II miejsce
w kategorii gimnazjum

Uczestnicy konkursu

ABC Unii Europejskiej

Poznajemy Francję

Migracje a Unia Europejska
Podstawy Unii Europejskiej

KA ŚRODEK
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– 6 sierpnia (rocznica wymarszu I
Kampanii Kadrowej w 1914 r.),
– 15 sierpnia (Dzień Żołnierza),
– 11 listopada (rocznica odzyskania
Niepodległości),
– Święto Wychowania Fizycznego i
Przysposobienia Wojskowego,
– Poświęcenie Sztandaru.
W wymienionych wyżej imprezach
Związek Strzelecki był, obok wojska,
głównym uczestnikiem.
Nocą z 17 na 18 maja 1935 r. w Polsce zapłonęły ogniska. Zapalili je
strzelcy na znak żałoby po zmarłym
pięć dni wcześniej Józefie Piłsudskim.
W Rzeszowie takie ognisko płonęło
całą noc na Placu Wolności.
Szeroki obszar działania Związku
Strzeleckiego stanowiło szkolenie wojskowe. W tym przypadku korzystał on
z dużej i wszechstronnej pomocy armii.
Przy czym zasadniczą cześć szkolenia
wykonywała własna kadra. Odziały ZS
wykazywały się umiejętnością, przeprowadzając tzw. koncentracje. Te manewry umożliwiały udział większych jednostek w ćwiczeniach. Warto nadmienić, że w czerwcu 1930 r. w Rzeszowie
w ramach Święta WF i PW odbyły się
pokazowe zajęcia. Podczas nich batalion strzelecki przeszedł na prawy brzeg
Wisłoka. Tam rozwinął się w tyraliery.
Potem ruszył w kierunku zachodniego
brzegu, gdzie znajdował się „nieprzyjaciel”. Nacierający opanowali miejsce,
które mieli zdobyć.
Strzelcy rzeszowscy wykonywali też
ćwiczenia nocne. W ich ramach, m.in.
w 1931 r. „odbijali” Bratkowice.
Ważne dla Związku Strzeleckiego
było wychowanie fizyczne. Popularną
formą spajającą sport z wychowaniem
obywatelskim były marsze i marszobiegi na dystansie kilkunastu – kilkudziesięciu kilometrów. Podejmowano je dla
uczczenia wydarzeń historycznych.
Członkowie organizacji zdobywali i doskonalili umiejętności z zakresu posługiwania się bronią białą i palną.
Na przełomie 1935-1936 rozpoczął działalność Klub Sportowy
„Strzelec”. Funkcjonowały w nim żeńskie sekcje koszykówki, siatkówki,
szermierki i łucznictwa, a także męskie koszykówki, siatkówki, szermierki, tenisa stołowego oraz boksu. W
roku 1936 starano się przydzielić rzeszowskiemu klubowi boisko przy ul.
Dąbrowskiego.
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W grodzie nad Wisłokiem pomoc
strzelcom świadczyli wojskowi instruktorzy z 17 Pułku Piechoty i 20 Pułku
Ułanów.
Wiosną 1936 r. nastąpiło przesilenie we władzach Związku Strzeleckiego w Rzeszowie. Doszło do zmian na
stanowiskach komendanta i przewodniczącego Związku Powiatowego.
Nadszedł rok 1937. Wówczas Związek Strzelecki otrzymał nowe zadanie.
Stało się tak, gdyż organizacja podpisała umowę o współpracy z oddziałami
Obrony Narodowej. Ostatnia z wymienionych wyżej instytucji była formacją
pomocniczą. Służyli w niej przedpoborowi – ochotnicy, rezerwiści i poborowi. z tzw. nadkontyngentu. Warto nadmienić, iż mobilizacja batalionów ON
dokonywała się przez „skrzyknięcie”.
Nie były to jednostki regularne. Żołnierze służący w nich przechowywali mundury i oprządzenia w domach, natomiast
broń i amunicję w najbliższych jednostkach wojskowych, czy też posterunkach
policji. Ze „Strzelca” wywodzili się ludzie, którzy stanowili naturalne zaplecze rekrutacyjne dla nowej formacji.

Henryk Węglowski Komendant Powiatowy ZS w Rzeszowie 1933-1936.

Niewiele informacji zachowało się
odnośnie działalności rzeszowskiego
ZS w ostatnich latach przed wybuchem
drugiego globalnego konfliktu. Wiadomo, że Odział Związku Legionistów
Polskich i Koło Polskiej Organizacji

Wojskowej uczestniczyły w obchodach
20. rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Ważnym elementem
było odsłonięcie pamiątkowej tablicy
poświęconej poległym legionistom.
Od połowy lat trzydziestych XX
wieku w organizacji pojawiły się „Orlęta Strzeleckie”. Był to najmłodszy jej
człon. Należały doń dzieci w wieku 1116 lat. Miały program dostosowany do
wieku i inne mundury.
W okresie międzywojennym duże
zasługi na rzecz rozwoju i działalności
„Strzelca” w Rzeszowie oraz okolicach
położyli: Burmistrz Roman Krogulski,
Marian Szpunar, Tadeusz Aksamit,
Leon Łabaj, Klemens Hebda, Henryk
Węglowski (komendant powiatowy w
latach 1933-1936), Bronisława Więckowa, Zofia Macieląg, Eugeniusz Wędziłowicz, Eugeniusz Stawowski, Tadeusz Bilewski, Władysław Parylak, Prezydent Rzeszowa Jan Niemierski, Stanisława Bieńkowska, Maria Węglowska, Zofia Żulińska, Andrzej Durek,
Edmund Jurkowski, Stefan Pietrusewicz, Andrzej Sieradzki, S. Gronikowski, Józef Winsch, Mieczysłwa Kijas,
Janina Sikorska i mjr Władysław Ciepielowski. Opiekę duszpasterską nad
członkami rzeszowskiego ZS sprawował wówczas ks. Stanisław Żytkiewicz.
W drugiej połowie lat trzydziestych
niedawno minionego wieku ilość członków i oddziałów „Strzelca” w mieście
nad Wisłokiem i okolicach zmniejszyła się. Było to zjawisko odwrotnie proporcjonalne do sytuacji w kraju. Generalnie wtedy w Polsce liczebność organizacji systematycznie wzrastała. Ci,
którzy w międzywojniu wstępowali do
Rzeszowskiego Związku Strzeleckiego
i należeli doń, w okresie II wojny światowej ofiarnością, męstwem, oraz rozwagą służyli Polsce. Przez to przyczynili się do ocalenia tożsamości.
Ze „Strzelca” w Rzeszowie wywodzili się, m.in. Jan Kotowicz, ps. „Twardy” i Kazimierz Iranek-Osmecki.
Pierwszy z nich był Dowódcą III Brygady Piechoty Górskiej, a później ostatnim komendantem XXVII Wołyńskiej
Dywizji Armii Krajowej. Z kolei Kazimierz Iranek-Osmecki, jeden z żołnierzy „cichociemnych”, stał na czele wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej. Ponadto brał udział w powstaniu
warszawskim.
Paweł Rejman
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20 listopada – Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka
„Nie ma dzieci – są ludzie”
Janusz Korczak

20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło międzynarodową konwencję o prawach dziecka.
Jest to dokument obowiązujący w
niemal wszystkich państwach świata –
liczba ratyfikacji (maj 2010) wynosi
193. W konwencji o prawach dziecka
zostały spisane wszystkie prawa dziecka.
Polska na arenie międzynarodowej
uznawana jest za ojczyznę praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej
uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany.
Polska ratyfikowała Konwencję
Praw Dziecka 7 czerwca 1991 r.
7 listopada 2014 roku na wniosek
Rzecznika Praw Dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień
20 listopada Ogólnopolskim Dniem
Praw Dziecka. W tym roku ten dzień
był obchodzony po raz drugi.
Prawa dziecka podzielone są według kategorii na prawa:
– prawa osobiste (cywilne). Są prawo do życia, prawo do tożsamości
(nazwiska, imienia, obywatelstwa,
wiedzy o własnym pochodzeniu),
prawo do rozwoju, prawo do wycho-

wywania w rodzinie i prawo do kontaktu z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, prawo do wyrażania
własnych poglądów, prawo do wolności od przemocy fizycznej lub
psychicznej
– prawa socjalne. Są to prawo do
godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do
ochrony zdrowia i opieki medycznej, prawo do wypoczynku.
– prawa kulturalne. Są to prawo do
nauki, prawo do korzystania z dóbr
kultury, prawo do informacji i znajomości swoich praw.
– prawa polityczne. Są to prawa do
wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach.
W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka był obchodzony po
raz drugi. W tym roku był to cały cykl
zajęć i działań mających na celu zapoznanie uczniów z prawami dziecka. Były
pogadanki na zajęciach edukacyjnych i

godzinach wychowawczych, na których
w dostępny dla wieku dzieci, były interpretowane poszczególne prawa. Zwracano dzieciom uwagę na to, że takie
same prawa mają ich koleżanki i koledzy, a także dorośli – rodzice, nauczyciele i każdy człowiek, wobec czego należy także szanować ich prawa.
Dzieci wykonywały w formie symbolicznej znaki przedstawiające prawa
dzieci. Wykonana została gazetka
ścienna o tej tematyce. Przeprowadzony został konkurs plastyczny na plakat
o tej tematyce. 20 listopada odbył się
apel, na którym uczniowie klas IV-VI
podali najważniejsze informacje związane z Konwencją Praw Dziecka. Przedstawione zostały wszystkie prawa dzieci. Program uatrakcyjniły wiersze o tej
tematyce, przykłady rażącego nieprzestrzegania praw dziecka w różnych krajach świata i piosenki o dzieciach. Na
apelu przedstawione zostały wyniki
konkursu plastycznego.
Laureatami konkursu zostali:
W kategorii klas I-III
I miejsce – Martyna Chmaj klasa II
II miejsce – Bartosz Olbrot klasa III
W kategorii klas IV-VI
I miejsce – Joanna Trzeciak klasa V
II miejsce – Natalia Gaweł klasa V
III miejsce – Magdalena Chmaj klasa
VI
Wyróżnienia otrzymali: Amelia Borenet klasa IV, Marcelina Lis klasa V i
Paulina Berdel klasa VI.
Janina Gaweł

Praca Joanny Trzeciak – I miejsce w
konkursie.

Apel na temat praw dziecka.

Praca Martynki Chmaj – I miejsce w
konkursie.
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„To my przedszkolaki”
Pierwszy dzień w przedszkolu jest niezwykle istotny i nie powinien być zbyt długi. Należy również pamiętać, że to przede wszystkim zapoznanie się z otoczeniem, dlatego nie oczekujmy, a już na pewno nie
wymagajmy, aby nasze dziecko brało udział w zajęciach proponowanych przez panie.
Pierwszy dzień to obejrzenie sali,
toalety, zabawa przedszkolnymi zabawkami, zaznajomienie dziecka z wychowawczynią, a także ze swoimi rówieśnikami. Ważną wskazówką jest przed pójściem do przedszkola przekazanie
dziecku jak najwięcej informacji, po to,
aby nie czuło się nieswojo w nowym
miejscu, zwłaszcza kiedy nie będzie już
obok niego bliskiej mu osoby. Można
też opowiedzieć dziecku jak mama i tata
wspominają przedszkole. Starajmy się,
aby przez pierwszy miesiąc odbierać
dziecko troszkę wcześniej i zawsze przychodźmy o tej samej porze, natomiast
gdy dziecko zacznie się przyzwyczajać
możemy stopniowo przedłużać jego pobyt. Ważne jest, żeby dotrzymywać słowa. Jeżeli mama obieca dziecku, to powinna się tego trzymać. Debiutujący
przedszkolak powinien być pewny, że
może polegać na swoich rodzicach. W
ten sposób zapewnia się mu poczucie
bezpieczeństwa. Rozstanie z dzieckiem
nie jest łatwe zarówno dla rodziców jak
i samego malca. Trzeba jednak zachować „zimną krew” i nie pozwolić sobie
na to, żeby wspólnie z dzieckiem rozczulać się. Owszem dziecku należą się
słowa otuchy, ale nie można pokazać,
że to ciężkie przeżycie nie tylko dla niego. Część dzieci histeryzuje tylko przez
chwilę, a kiedy mama czy tata będą już
poza zasięgiem wzroku, nagle uspokajają się i zachowują się jakby nigdy nic.
Dziecko nie może zobaczyć, że jego rodzice są przejęci, a nawet panikują. Da
mu to podstawy do tego, żeby myśleć,
że przedszkole to coś strasznego, skoro nawet rodzice są przejęci. Trzeba
mówić stanowczo. Można uspokajać
dziecko, ale nie za długo. Wystarczy
powiedzieć parę słów otuchy. Jeśli to
nie pomaga, to nie pozostaje nic innego jak z bólem serca wyjść z przedszkola i liczyć na to, że dziecko się uspokoi.
Warto w tej sytuacji odrobinę zaufać
paniom przedszkolankom. W końcu
mają one już doświadczenie z płaczącymi dziećmi. Są też odpowiednio wykwalifikowane i wiedzą jak uspokoić
płaczące dziecko.
W naszym przedszkolu odbywają się
różne ważne wydarzenia są to:

Pierwszy dzień w przedszkolu, naszych przedszkolaków, kiedy się wzajemnie poznajemy: my dzieci – nasze
panie, a nasi wychowawcy nas przedszkolaków.
Dzień Edukacji i XV Dzień Papieski –
pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny.
W tym dniu uczciliśmy Patrona naszego przedszkola. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze.”Dziękujemy
dziś Bogu za Jana Pawła II, za to że uczynił dla nas tak wiele dobrego. Dziękujemy za nasze rodziny i wszystkich krewnych, każdy z nich jest bardzo potrzebny”. 15 października 2015 roku odbyła

piłką, spacerowały po pięknych alejkach
podziwiając piękno przyrody oraz słuchały śpiewu ptaków dochodzących z
pobliskiego lasu. Na koniec jadły kiełbaski z ogniska.
Dzień pomarańczowy w przedszkolu.
26.10.2015 r. dzieci z wszystkich
grup brały udział w dniu pomarańczowym. Tego dnia wszystkie przedszkolaki były ubrane w stroje pomarańczowe,
na głowach miały opaski z pomarańczowymi owocami bądź warzywami. Na
wejściu w przedszkolu widniał napis
„Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię
kolor pomarańczy”. Na tę okazję panie
Ania i Iwona przygotowały różne zaba-

W Dniu Nauczyciela.

się akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej przygotowana przez dzieci z
grupy IV z panią Elżbietą Rogala. Dzieci zaprezentowały program artystyczny,
na który składały się wiersze i piosenki
związane z pracą nauczycieli oraz obsługi przedszkola. Podziękowały wszystkim
pracownikom przedszkola wykonanymi
przez grupę I pięknymi laurkami.
Wyjazd do Fundacji Pro-Ali w Wolicy Piaskowej.
W dniu 24.09.2015 r. przedszkolaki
z grupy V i VI wraz z wychowawczyniami odwiedziły ośrodek Pro-Ali w Wolicy Piaskowej. Dzieci bawiły się na świeżym powietrzu, gdzie czuć było piękny
zapach lasu. Udostępniono im różnego
rodzaju sprzęt, który służył do zabawy:
były to zjeżdżalnie, domki, piaskownice, gdzie dzieci robiły babeczki z piasku, huśtały się na huśtawkach, grały

wy, zagadki, dzieci układały „marchewkowe” puzzle, robiły sok pomarańczowo – marchewkowy, śpiewały piosenki
o marchewce, oraz nauczyły się „pomarańczowego” wierszyka. Potem rozpoczął się prawdziwy bal. Na sali wirowały w tańcu przebrane w pomarańczowe barwy przedszkolaki z opaskami na
głowach, a w tym czasie Jury wybierało
najładniejsze i najciekawsze stroje, które potem zostały nagrodzone. Na deser
zjadły pyszne soczyste pomarańcze.
Wyjazd do Domu Tradycji w Trzcianie.
05.11.2015 r. grupa starszaków odwiedziła Dom Tradycji w Trzcianie. Pan
Zbigniew Lis najpierw oprowadził dzieci po Domu Tradycji opowiadając im o
tym jak ludzie żyli w dawnych czasach,
przybliżył tradycję i obrzędy ludowe,
zapoznał dzieci z wytworami ludzi kultywujących tradycję ludową, oraz przy-

30
pomniał że należy mieć szacunek dla
pamiątek związanych z regionem. Zapoznał dzieci ze strojami ludowymi,
oraz przedmiotami i sprzętem gospodarstwa domowego. Na koniec przedszkolaki lepiły z gliny różne ozdoby świąteczne i pomysłowe figurki.
Pasowanie na przedszkolaka.
W dniu 23.10.2015 r. panie z grupy
II Bogumiła Ostrowska i Ewa Kwoka
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Co nam wróżby przepowiedzą.
Wróżby, tańce i zabawy były bajkowe
W naszym przedszkolu wyjątkowe.
Święty Andrzeju daj znać
co się z nami będzie dziać.
I dalej wesoło się bawimy.
Wspólne zabawy, pociągi, tunele.
I atrakcji jeszcze wiele.
Niektórzy rodzice odważni byli
i do zabawy się przyłączyli.

Z wizytą w Wolicy.

przygotowały akademię z okazji nadania imienia grupie nazwy „Wesołe Biedronki” oraz pasowanie na przedszkolaka. Dzieci przedstawiły różne zabawy
muzyczno – ruchowe natomiast panie
wraz z rodzicami wcieliły się w rolę aktorów i przedstawiły spektakl. Przedszkolaki składały Przyrzeczenie, które
brzmiało:
PRZYRZEKAM:
– co dzień rano buzię mieć roześmianą
– nie płakać, nie szlochać
– panie mocno kochać
– zabawki szanować i dookoła wszystko
porządkować
– grzecznie bawić się i fikać
– w mig zjadać z talerzyka
– zostać zuchami i prawdziwymi przedszkolakami.
Po przyrzeczeniu pani Dyrektor mgr
Krystyna Kubas pasowała na dzielnego,
wesołego przedszkolaka każde dziecko.
Po uroczystości odbył się poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Rodzice
upiekli piękne ciasteczka w kształcie
biedronek oraz przepysznego tortu, który kształtem przypominał piękną biedronkę.
Andrzejki w przedszkolu.
W ostatnim tygodniu listopada
powróżyć sobie wypada.
Zaraz wszyscy się dowiedzą

Rodzice kochani jak zwykle nie zawiedli nas pyszny poczęstunek i napoje
przygotowali na czas.
Andrzejki w naszym przedszkolu
odbywały się w dwóch etapach:
25.11.2015 r. (grupa IV, V, VI),
26.11.2015 r. (grupa I, II, III). Dzieci
uczestniczyły w różnych zabawach muzyczno-ruchowych pod kierunkiem
pani Ewy. Zapoznały się ze zwyczajami andrzejkowymi, integrowały się z
dziećmi z innych grup, poznały różne
wróżby andrzejkowe. Podczas przerwy
zjadły poczęstunek przygotowany przez
rodziców. Wszyscy chcemy, aby wychowywane przez nas dzieci były radosne i
wesołe, mądre i dobre, kochane i kochające. Pragniemy, aby „wystartowały” w życie z możliwie pełnym powodzeniem, dlatego też tak bardzo ważna
jest współpraca rodziców z nauczycielem w życzliwej i pełnej wzajemnego
zaufania atmosferze. Mamy więc nadzieję, że z pomocą Rodziców i wielu
ludzi zaangażowanych w życie przedszkola uda nam się stworzyć miłą i życzliwą atmosferę dla dobra przedszkolaków, a dziecko nie będzie już „beksą”
tak jak w słowach piosenki tylko szczęśliwym i mądrym przedszkolakiem.
Iwona Oleś
nauczyciel przedszkola

Świat widziany
oczami dzieci, czyli
Święty Mikołaj
według naszych
przedszkolaków
Zuzia: Jest bardzo miłym staruszkiem.
Tomuś: Ma ładne renifery i sanie.
Anastazja: Ma ładne prezenty dla dzieci.
Natalia: Jest bardzo fajny.
Alan: Ma białą brodę.
Kinga: Jest bardzo kochany.
Nikola: Przynosi pączki.
Emilka: Kocha dzieci.
Rafał: Rozdaje prezenty grzecznym
dzieciom.
Kamil: Dużo się śmieje i mówi hoho.
Klaudia: To święta osoba, która daje
prezenty.
Krystian: Jest czerwony.
Milenka: Rozdaje prezenty i jest bardzo
miły.
Kordianek: Jest dobry.
Małgosia: Przynosi prezenty za darmo.
Ola: Rozdaje prezenty dzieciom, bardzo go lubię.
Krzysiu: To taki dorosły pan z białą
brodą i workiem z prezentami.
Ania: Mieszka tam, gdzie jest bardzo
zimno.
Maksiu: Rozdaje fajne prezenty.
Święty Mikołaj według naszych
przedszkolaków to taki miły, starszy pan
z białą brodą, ubrany w czerwony strój,
który rozwozi dzieciom super prezenty.
Wszystkie go bardzo lubią i czekają na
Niego calutki długi rok.
J.O.

Fot. Andrzej Bednarz
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Nietuzinkowe Mikołajki w Szkole Podstawowej nr 2
6 grudnia, jak co roku obchodziliśmy święto, na które najbardziej czekają najmłodsi członkowie naszej społeczności. W tegoroczne Mikołajki już
po raz drugi w Szkole Podstawowej nr
2 w Bratkowicach dzieci miały „zafundowany” przez Mikołaja wyjazd do kręgielni Kula – Bowling & Club oraz na
plac zabaw „Kinder Planeta”. Organizowany jest on zamiast tradycyjnych
paczek z prezentami, które dzieci otrzymują od Mikołaja w domach.
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego,
ze względu na swój wiek bawiły się cały

czas w „Kinder Planecie”, natomiast
uczniowie z klas I-VI miały zapewnioną
również zabawę w kręgielni. Po jakimś
czasie do klasy „0” dołączyły dzieci z
klas I i II, a uczniowie klasy III i IV
obejrzały w tym czasie film „Niszczycielskie żywioły” w kinie 6D Cinetrix,
natomiast klasy V i VI były na seansie
„Tajemnice kopalni”. Wszystkie dzieci
były bardzo zadowolone z wyjazdu. Dla
części starszych uczniów była to bowiem
pierwsza wizyta w kinie 6D, natomiast
najmłodsi świetnie bawili się w basenach z kulkami, na trampolinach oraz

przeplotniach. Z pewnością długo będą
pamiętać zapewnione im atrakcje, a prezent w postaci wyjazdu jest ciekawszym
pomysłem na świętowanie Mikołajek,
lepszym niż kolejna zabawka, która być
może szybko się znudzi.
Władysława Jucha

Uroczyste pasowanie na ucznia
19 października 2015 r. pierwszoklasiści Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach dostąpili aktu pasowania na ucznia. Stało się to zgodnie z tradycją rycerską, gdzie każdy rycerz – uczeń i dama dworu – uczennica,
będzie zgłębiać tajemnice wiedzy, dbać o honor uczniowski, a także słuchać swoich przewodników – nauczycieli.

Akt ślubowania klasy I.

Pierwszoklasiści wspaniale zdali egzamin, podczas którego wykazali się talentem aktorskim, pięknym śpiewem,
dużą wiedzą i umiejętnościami. Pokazali również świetną znajomość cyfr i
umiejętności liczenia, podczas mini
sprawdzianu przygotowanego przez
Panią Dyrektor. Samorząd Uczniowski
także przygotował rozmaite łamigłówki umysłowe, z którymi doskonale sobie poradzili.
Po pomyślnie zdanym egzaminie
nadszedł czas na złożenie ślubowania i
dokonanie aktu pasowania na ucznia.
Nowo przyjęci do społeczności szkolnej uczniowie: Blanka Bachórz, Cyprian
Bednarz, Mikołaj Dworak, Antoni
Homa, Adam Kardyka, Kacper Kwoka,
Wiktoria Kwoka, Dominik Lis, Amelia
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Przywara, Natalia Urban i Jakub Zawisza złożyli w kronice Samorządu swoje
podpisy w postaci pieczątki wykonanej
paluszkiem.
Na zakończenie uroczystości pierwszaczki otrzymali życzenia i prezenty od
Dyrektora Szkoły, Samorządu
Uczniowskiego, wydawnictwa Nowa
Era oraz rodziców. Następnie uczniowie, rodzice i wychowawca spotkali się
na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.
Halina Głuchowska

Wpis do kroniki Samorządu – paluszkowa pieczątka.

Po uroczystości pasowania pamiątkowe zbiorowe zdjęcie.

Nasza wymarzona podróż poślubna
– Dubaj, Filipiny, Australia
Naszą podróż rozpoczęliśmy zaraz
po weselu, w nocy z poniedziałku na wtorek. Samochodem dotarliśmy na nasz
pierwszy lot z Budapesztu. Na drogę w
dwie strony zabraliśmy podróżnych z
portalu blablacar, dzięki czemu droga
przyjemnie minęła, a koszty podróży były
mniejsze. Samochód zostawiliśmy na
przy lotniskowym parkingu i wystartowaliśmy do gorącego Dubaju. Gdy w
małych okienkach samolotu z ciemności wyłoniła się ogromna palma wiedzieliśmy, że już jesteśmy prawie na miejscu

– to jedna ze sztucznych dubajskich wysp.
Wychodząc z samolotu uderzył nas po
twarzy gorący żar. Temperatura oscylowała w granicach 40 stopni, nawet kąpiel
w Morzu Arabskim nie dawała ochłody.
Woda wydawała się jeszcze gorętsza niż
powietrze. Jednak Dubaj nie był naszym
celem podróży, jedynie miejscem przesiadkowym, spędziliśmy tam w sumie
dwa bardzo intensywne dni. Jest to wystarczająca ilość czasu żeby zobaczyć
najważniejsze atrakcje. Dwie najpopularniejsze budowle tj. Burdż al-Arab oraz

Burdż Chalifa zapierają dech w piersiach,
a szczególnie ta druga o wysokości 829
m! Zdumiewające były również stoki
narciarskie i ogromne akwaria z rekinami w środku centrum handlowych, w których zamiast muzyki jak u nas z głośników leciały nawoływania do modlitwy.
Najbardziej przypadł nam do gustu targ
przypraw w starej dzielnicy Dubaju, gdzie
dotarliśmy tradycyjną arabską łódką –
Abrą, można było tam poczuć zapachy z
całego świata. Wiele rzeczy nas zaskoczyło, w szczególności przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych nad ulicami, które były klimatyzowane, w sumie nie ma się co dziwić, przez większą
część roku temperatura na zewnątrz jest
nie do zniesienia. W mieście cały czas
coś się buduje, ale widać że są to przemyślane inwestycje, tak jak
np. automatyczne metro, które jeździ bez
maszynisty, z przodu
wagonu jest po prostu
szyba.
Kolejnym przystankiem była Manila czyli
stolica Filipin i naprawdę nie możemy powiedzieć o tym miejscu ani
jednego dobrego słowa.
Jest to miasto zaniedbane, brudne i bardzo
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biedne. Dzieci na ulicach wystawiają ręce z prośbą pomocy i
krzycząc mamo, ale przestrzegamy przed dawaniem czegokolwiek, gdy tylko zwrócimy na nie
uwagę zaraz zleci się cała grupa,
a przecież wszystkim nie pomożemy, tym bardziej że Filipny są
ogromne i zamieszkuje je prawie
100 milionów ludzi. Po skosztowaniu lokalnej kuchni (również nie polecamy) udaliśmy się
na lotnisko, gdzie czekał na nas samolot
do naszego głównego celu – Sydney.
Do Australii dotarliśmy po łącznie
24 godzinach lotów i już po wyjściu z lotniska wiedzieliśmy, że pokochamy to
miasto. Zaskoczył nas jedynie widok
pierwszego samochodu – że to pies jest
kierowcą, ale na szczęście przypomnieliśmy sobie, że tu po prostu ruch jest lewostronny tak jak w Anglii. Zamiast naszych gołębi, po ulicach chodzą papugi,
a w parku w centrum miasta spotkaliśmy
dwa malutkie kangury. Wszędzie było
bardzo zielono, ponieważ trwała tutaj
wiosna czyli odwrotnie niż u nas. Mieliśmy także przyjemność pojechania w
Góry Błękitne – ich nazwa pochodzi od
porastających ich zbocza eukaliptusów,
wydzielających olejki eteryczne, tworzących taką niebieską mgłę/poświatę. Jednego dnia wybraliśmy się na wycieczkę
wzdłuż wybrzeża – fale na morzu Tasmana są ogromne, a ich widok rozbijających
się o skaliste wybrzeże wprawia w osłupienie. Pogoda dopisała, więc udało nam
się również popływać, oczywiście w wyznaczonej strefie, gdzie fale były znacznie mniejsze, chociaż i tak bardzo nas to
wymęczyło. Przy każdej plaży i parku
możemy znaleźć darmowe grille elektryczne, oblegane szczególnie w weekendy, to co nas mile zaskoczyło to to, że
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każdy go po sobie sprząta, zostawiając je
czyste następnym osobom. Nic nas chyba nie zawiodło (może oprócz smaku steka z kangura, którego można kupić tak
jak u nas filet z kurczaka). Miasto jest
piękne, czyste, zewsząd otoczone zielenią i miłymi ludźmi.
Następnym punktem była wyspa Boracay na Filipinach, która totalnie nas
urzekła, gdy tylko zobaczyliśmy jej zdjęcia na portalu podróżniczym. Dotarcie
na nią było nieco skomplikowane, z Sydney wróciliśmy do Manili, skąd mieliśmy kolejny samolot na wyspę Calibo.
Dalej już tylko dwugodzinna podróż autobusem do portu i kilkanaście minut
rejsu łódeczką, która wyglądała jakby
miała zaraz zatonąć. Teraz było już prościej, wystarczyło dotrzeć do hotelu przy
plaży, transport po wyspie Boracay odbywał się za pomocą trycyklów, czyli
motorów z metalową przyczepą. Nam we
dwójkę razem z bagażami było ciasno w
tym wehikule, z podziwem patrzyliśmy
na miejscowych, którzy podróżowali w
ten sposób nawet w 9 osób. Słyszeliśmy,
że w tropikach standard hotelu zależy od
ilości gekonów w pokoju, traktowaliśmy
to raczej jako żart – do czasu, gdy podczas odsuwania rolety odkryliśmy dwa
takie stworzenia, ale cóż, woleliśmy je
niż komary i inne owady.

Na Boracay czas minął nam naprawdę szybko, długa na osiem kilometrów
plaża z palmami i białym piaskiem, błękitne morze w którym toczyło się inne
życie. Wystarczyło zaopatrzyć się w maskę i odpływając kawałek od brzegu,
można było podziwiać kolorową rafę
koralową z pływającymi dookoła jeszcze bardziej kolorowymi rybami. Najlepszym sposobem na spędzenie wieczoru było podziwianie zachodu słońca, słuchając muzyki z przyplażowego
baru. Dodatkowym uzupełnieniem było
oczywiście zimne piwko i świeża ryba z
grilla. W ciągu dnia też nie mogliśmy
się nudzić, z drugiej strony wyspy dominowały wszelakie atrakcje wodne. Od
popularnego nad naszym morzem „banana” przez lot na spadochronie za motorówką, wszelakie rodzaje surfing’ów,
kitesurfing’ów, a nawet można było poczuć się jak superman unosząc się na
wodzie na tzw. flyboard’zie.
Po wspaniale spędzonym miesiącu
miodowym musieliśmy niestety wrócić
do pracy, jednak, wspominania zostają
do końca życia, każdemu polecamy chociaż raz wybrać się w tak długą podróż,
a szczególnie po tak ważnym wydarzeniu w naszym życiu jak ślub.
Izabela i Łukasz Skuba
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Kulturalno-edukacyjna działalność
Biblioteki Publicznej w Bratkowicach

temat migracji w Unii Europejskiej i
kryzysu z nią związanego.
W ramach działalności kulturalnej
GBP w Świlczy z/s w Trzcianie wraz z
filiami cyklicznie już organizuje Gminny Konkurs Pięknego Czytania, którego IV edycja odbyła się 21.11.2015 r.
pod hasłem „Czytamy Bolesława Prusa”. W sali Domu Ludowego w Mrowli
zgromadziła ona licznych gości oraz
uczestników wyłonionych w eliminacja
szkolnych.
Wszystkie trzy szkoły z terenu Bratkowic przeprowadziły etap szkolny, w
wyniku którego do etapu gminnego przystąpili:
– z Zespołu Szkół w Bratkowicach:
Faustyna Drozd kl. 3, Adrian Kwoka kl. 5, Bartłomiej Bać kl. 2 gimnazjum,
– ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach: Aleksander Marek kl. 3,
Kinga Jarosz kl. 5,
– z Niepublicznej Szkoła Podstawowej
w Bratkowicach: Julia Kopeć kl. 2,
Karol Zagrodnik kl.6,
Nagrodzeni z pośród nich to:
– Faustyna Drozd – 3 miejsce w kategorii kl. 1-3
– Kinga Jarosz – 2 miejsce w kategorii
kl. 4-6
– Karol Zagrodnik – 3 miejsce w kategorii kl. 4-6
– Bartłomiej Bać – 2 miejsce w kategorii gimnazjum
Każdy uczestnik czytał 2-minutowy
fragment literatury Bolesława Prusa
przygotowany przez siebie oraz 2-minutowy tekst wskazany przez organizatora. Ponadto podczas konkursu gościnnie czytał p. Wójt Adam Dziedzic, Zastępca Wójta p. Sławomir Styka oraz
Przewodniczący Rady Gminy p. Piotr
Wanat.
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy, a laureatom serdecznie gratulujemy!
Misja współczesnej biblioteki publicznej jest ściśle związana z rozwojem
nowoczesnej edukacji, a zadania edukacyjne i informacyjne wpisane są w statuty
bibliotek. By w pełni realizować tę funkcję konieczna jest współpraca bibliotek
ze szkołami i innymi instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną. Bardzo cieszy nas fakt, że w przypadku naszej biblioteki i szkół z terenu naszej miejscowości układa się ona bardzo dobrze,
a nadrzędnym jest dla nas dobro dzieci i
zapewnienie im jak najlepszej możliwości rozwoju i zdobywania wiedzy.

Manifest UNESCO uznaje biblio- multimedialnej dzieci odkrywały histotekę publiczną za ważne źródło eduka- rię, zróżnicowanie geograficzne, jeziora,
cji, kultury i informacji: „Biblioteka góry i klimat krajów członkowskich.
publiczna będąc lokalnymi „wrotami
„Komunikacja międzykulturowa” to
do świata wiedzy”, oferuje podstawowe temat kolejnego spotkania, a dokładnie
warunki konieczne dla kształcenia usta- wprowadzenie do tego bardzo obszernewicznego, samodzielnego podejmowa- go zagadnienia. „Zrozumieć inną kultunia decyzji i rozwoju kulturalnego osób rę to zrozumieć jak się komunikować z
i grup społecznych” (Manifest biblio- jej przedstawicielami” – różnorodność
teki publicznej UNESCO/IFLA, 1994). kulturowa w naturalny sposób stwarza
W tym samym dokumencie, wśród możliwość konfliktu, a odmienność
kluczowych zadań wymienionych w może być źródłem niechęci, lęków, dysmisji biblioteki publicznej, wyszczegól- kryminacji lub zaciekawienia, zachwytu
niono: „Wspieranie zarówno edukacji i akceptacji. Obecnie, w dobie przemian
indywidualnej i samodzielnej, jak i for- społeczno-kulturowych różnorodność
malnego kształcenia na wszystkich po- kulturowa staje się coraz bardziej wiziomach”.
doczna. Stwarza szereg wyzwań społeczBiblioteka Publiczna w Bratkowi- nych i edukacyjnych. Wymaga to od nas
cach będąca filią Gminnej Biblioteki umiejętności komunikacji z innymi czePublicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcia- go warunkiem jest zrozumienie różnic
nie w ramach swojej działalności pro- kulturowych. Dlatego też zorganizowawadzi szereg działań odpowiadających liśmy spotkanie uczniów z Panią Sylwią
na potrzeby kulturalno edukacyjne mieszkańców. W poprzednim
numerze ZB opisaliśmy działalność artystyczną – twórczą naszej
biblioteki, jednak funkcja edukacyjna, to równie ważny element
naszej instytucji.
Biblioteka Publiczna w Bratkowicach w ramach współpracy
z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej i Punktem
Informacji Europejskiej Europe
Direct w Rzeszowie działających
przy Wyższej Szkole Informaty- Komunikacja międzykulturowa.
ki i Zarządzania w Rzeszowie
prowadzi cykliczne spotkania z ucznia- K. Mazur z Instytutu Badań nad Cywilimi Zespołu Szkół w Bratkowicach pod zacjami i Regionalnego Ośrodka Debahasłem „ABC Unii Europejskiej”.
ty Międzynarodowej. Uczestniczyli w
Pierwsze zajęcia jakie odbyły się w nim uczniowie kl. 6 Szkoły Podstaworamach tego cyklu to „Podstawy Unii wej w Bratkowicach wraz z wychowawEuropejskiej”, uczestniczyli w nich czynią panią Marzeną Worosz.
uczniowie klas 3 i 5 Zespołu Szkół w
Kolejne spotkania „Poznajemy FranBratkowicach. Spotkanie to poprowadzi- cję” i „Migracje a Unia Europejska”
ła mieszkanka Bratkowic pani Monika to kolejna porcja wiedzy. Tradycyjnie już
Lewicka z Regionalnego Ośrodka Deba- gościliśmy na nim uczniów Szkoły Podty Międzynarodowej w Rzeszowie, która stawowej nr 1 w Bratkowicach, tym raw profesjonalny i bardzo ciekawy spo- zem kl. 1 z panią Elżbietą Bąk oraz kl.
sób przybliżyła uczestnikom tematykę VI z panią Marzeną Worosz. Pani SylUnii Europejskie i zasad jej funkcjono- wia wybrała się z pierwszakami w podwania. Uczniowie poznali podstawowe róż po Europie, skupiając swoją i ich
symbole UE, dowiedzieli się w jakim uwagę na Francji, w ciekawy sposób przymieście znajduje się główna siedziba Par- bliżyła im jej symbole, historię i inne
lamentu Europejskiego, w ilu krajach ciekawostki z nią związane. Natomiast
obowiązuje waluta euro oraz jakie jest klasa VI miała możliwość zdobycia i
oficjalne motto UE. Dzięki prezentacji pogłębienia wiedzy na bardzo aktualny

Lidia Bułatek
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„Obietnica pod jemiołą”
– Richard Paul Evans

WARTO PRZECZYTAĆ
„Dziewczyny wyklęte” – Szymon Nowak
Pierwsza taka książka o
dziewczynach z antykomunistycznego podziemia – o tych
bardzo znanych i niemal zupełnie zapomnianych. O tych,
które nie zawahały się, by oddać krajowi swą młodość, a
niejednokrotnie i życie.
Szesnaście porywających
opowieści o walce, dramatycznych wyborach, ucieczkach, upokorzeniach i więziennej wegetacji: INKA,
MARCYSIA, PEREŁKA,
WANDA, JAGA, KRYSTYNA, JASIEK, CZESŁAWA, IRENA, BLONDYNKA,
LALA, DANKA, SARENKA, DZIUŃKA, KRYSIA, SIOSTRA IZABELA. Te z nich, które nadal żyją, przeżywają swe
wspomnienia inaczej niż mężczyźni. Wciąż pamiętają, kto i
gdzie został ranny, jakiego użyły środka odkażającego i czy
wystarczyło bandaży.

„Dziewczyna z pociągu” – Paula Hawkings
Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym
pociągiem. Wie, że pociąg zawsze zatrzymuje się przed tym
samym semaforem, dokładnie naprzeciwko szeregu domów.
Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy
mieszkają w jednym z nich.
Uważa, że prowadzą doskonałe życie. Gdyby tylko mogła być tak szczęśliwa jak oni.
I nagle widzi coś wstrząsającego. Widzi tylko przez chwilę, bo pociąg rusza, ale to wystarcza. Wszystko się zmienia.
Rachel ma teraz okazję stać
się częścią życia ludzi, których widywała jedynie z daleka.
Teraz się przekonają, że jest kimś więcej niż tylko dziewczyną
z pociągu.
Znakomity thriller.

Największe podarunki od
losu często dostajemy w najcięższych chwilach życia.
Gdyby można było wymazać jeden dzień ze swojego
życia, Elise wiedziałaby doskonale, który wybrać. Błąd
popełniony w przeszłości
sprawił, że dziewczyna zamyka się w swoim cierpieniu.
Do chwili, kiedy tajemniczy
nieznajomy składa jej niezwykłą obietnicę... Elise ze
zdumieniem odkrywa, iż Nicolas ma własny klucz do jej
serca.
Za ciemną stroną księżyca może kryć się światło. Choć
czasem wydaje się, że to miłość jest źródłem wszystkich lęków, nie ma takiego błędu, którego nie może przezwyciężyć
siła przebaczenia.

„Dziadek i niedźwiadek”
– Łukasz Wierzbicki
Książka pod honorowym
patronatem pani generałowej
Ireny Anders, niezwykle ciekawie i zabawnie opowiada
prawdziwą historię niedźwiedzia Wojtka – czworonożnego przyjaciela żołnierzy z Armii Andersa, który przebył z
nimi cały szlak bojowy przez
Iran, Irak, Palestynę, Egipt do
Włoch. Brał udział w bitwie
pod Monte Cassino, pomagał
nosić ciężkie skrzynie z amunicją, dzięki czemu został
uwieczniony w oficjalnym
emblemacie 22. Kompanii
Zaopatrywania Artylerii 2. Korpusu Polskiego.
„Wspaniała, ciepła opowieść o niedźwiedziu-żołnierzu,
niezapomniana lekcja historii, która brzmi jak bajka... Gorąco polecam do rodzinnego i szkolnego wspólnego czytania”.
Elżbieta Olszewska, Dyrektor programowy Fundacji
ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Czytelnikom oraz wszystkim mieszkañcom Bratkowic z okazji
nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy pokoju i radoœci.
A w Nowym Roku 2016 zadumy nad tym
co minê³o i nad tym co nas czeka,
nadziei, spe³nienia marzeñ, dostatku i pomyœlnoœci.
Pracownicy Biblioteki Publicznej w Bratkowicach
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Sowiecka okupacja
Silny ostrzał artyleryjski
wraz z nacierającym wojskiem sowieckim na pozycje
wojsk niemieckich, zmusiły
Wehrmacht do wycofania się
w kierunku zachodnim.
Mieszkańcy Sitkówki (nie
wszyscy) opuścili swoje domy
i z tobołami oraz zwierzętami domowymi udali się na
odległe ok. 2 km pastwisko
„Ług”. Tam koczowali przez
kilka dni. Wśród nich byli
moi rodzice z moją siostrą
Anną i ja. Nocą z 1 na 2 sierpnia 1944 r. wojska niemieckie samochodami opuszczały Bratkowice drogą Bratkowice – Trzciana, kierując się
dalej w kierunku Dębicy. O
świcie 3 sierpnia mieszkańcy
Sitkówki powrócili do swoich
domów. Pamiętam doskonale jak po naszym przybyciu do
domu ogarnęło nas wielkie
wzruszenie. Pozostawiony w
klatce kanarek na nasz widok
radośnie ćwierkał tylko jemu
znaną „pieśń powitalną”. Na
podwórzu przy budynku
mieszkalnym leżały dwa hełmy żołnierskie z czekoladkami. Rodzice zabronili nam
ich dotykać z obawy przed
ewentualnym zatruciem.
Rano 3 sierpnia 1944 r. od
Mrowli przez Bratkowice w
kierunku Czarnej Sędziszow-

Płk Łukasz Ciepliński.

skiej przemaszerowały wojska sowieckie. Ludność Bratkowic przyjmowała ich z mieszanymi uczuciami. Było wiadomym, że wojska te wypędzają znienawidzonego wro-

ga, ale było również niewiadomym, co te wojska ze sobą
przynoszą. Silna obrona
wojsk niemieckich w rejonie
Dębicy, powstrzymała natarcie Czerwonej Armii, tak że
wojska sowieckie zalegały na
okres kilku miesięcy w rejonie postoju, a w Bratkowicach
rozlokowały się w budynkach
podworskich i prywatnych
domach. W Sitkówce m.in. u
śp. Szalonej przebywało kilku sowietów.

Ppłk Adam Lazarowicz.

Gdy nadeszły Święta Bożego Narodzenia 1944 r.
(smutne i bolesne, bo 5 miesięcy wcześniej zginęło 13
Akowców), mieszkańcy Sitkówki częstowali świątecznym pieczywem żołnierzy sowieckich. Oni sami otrzymywali prowiant dwa razy dziennie – kaszę jaglaną w dużych
misach polaną olejem o zapachu nie do zniesienia. Uczestniczyli oni również jako słuchacze w śpiewaniu kolęd, nie
mogąc się przy tym nadziwić,
że istnieją takie święta i tak
uroczyście obchodzone. Nie
można było im się dziwić,
gdyż od dzieciństwa wpajano
im, że „tylko idee Lenina są
wiecznie żywe”. Jak to się
skończyło, to byliśmy naocznymi świadkami – w 1991 r.
ZSRR z trzaskiem rozpadł się
na 15 suwerennych, niepodległych republik. Kilkumiesięczny postój u bram Dębicy
przedwojenni komuniści, łajdactwo peperowskie wykorzystali do inwigilowania dzia-

łaczy niepodległościowych z
Armii Krajowej, Batalionów
Chłopskich i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zaczęli oni
tworzyć nowy ład na modę
sowiecką. Rozpoczęła się
nowa gehenna Narodu Polskiego! Druga okupacja tym
razem na 45 lat.

Sowieckie ujarzmienie
Narodu Polskiego
w latach 1944-1989
Przedwojenni komuniści i
kreatura peperowska czynili
wszystko, by nowym sowieckim władzom okupacyjnym
jak najlepiej się przypodobać
i pomagać im w tworzeniu
nowego ładu sowieckiego na
wyzwalanych wschodnich
ziemiach polskich. Sowieci
od początku dążyli do zbudowania w Polsce nowego aparatu administracyjnego i aparatu rządzenia. W pierwszej
kolejności sowiecka władza
okupacyjna zarządziła przymusowy pobór do wojska
(branka) do nowo tworzącej
się II Armii Wojska Polskie-

Płk Mieczysław Kawalec.

go w Rzeszowie pod dowództwem gen. Karola Świerczewskiego PS. „Waltera”, na którego rekach była krew patriotów hiszpańskich z wojny domowej 1936-1939. Działacze
PPR i milicja ludowa organizowali sadzaki, zebrania przynaglające mężczyzn w wieku
19-24 lata do wstępowania w
szeregi Ludowego Wojska
Polskiego. Jednak rezultat ten
był bardzo mierny.

Mjr Józef Rzepka.

Aparat tzw. władzy ludowej (czyt. sowieckiej) coraz
bardziej zacieśniał pierścień
wokół działaczy niepodległościowych. Rzeszów, dotychczas miasto powiatowe, stał
się miastem wojewódzkim.
Powstał tu powiatowy i wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP i
WUBP). Budowany aparat
bezpieczeństwa powoli przejmował kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia politycznego, społecznego i gospodarczego. Zaczęły się represje wobec działaczy niepodległościowych, którzy nigdy nie pogodzili się z „wolnością” przyniesioną na sowieckich bagnetach. Działacze ci byli aresztowani przez
sowieckie NKWD (Ludowy
Komisariat Spraw Wewnętrznych) lub Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Początkowo zatrzymywano ich w budynku (siedzibie WUBP)
przy ul. Jagiellońskiej (obecnie mieści się tu Komenda Policji), a następnie przewożono ich do Zamku Lubomirskich, który stał się centralnym więzieniem obejmującym więźniów politycznych i
kryminalistów. Według danych statystycznych liczba
więźniów w latach 1944-1956
wynosiła około 31 tysięcy.
Więźniowie, którzy nie otrzymywali wyroków śmierci,
byli wywożeni w 1945 roku
do łagrów w Związku Sowieckim. I tak w łagrze w Stalingradzie znaleźli się nasi rodacy śp. Henryk Rogala i śp. Jan
Surowiec, obaj z Klepaka. Z
zamku w Rzeszowie w pięciu-
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set osobowym transporcie zostali przewiezieni do Bakończyc pod Przemyślem. Po
wymyciu w zbiorowej łaźni i
odwszeniu, następnym transportem w połowie stycznia
1945 roku, w bydlęcych wagonach, głodni i zmarznięci,
po około dwóch tygodniach
dotarli do miejsca zsyłki. W
nieludzkich warunkach,
brudni i głodni pracowali do
końca sierpnia 1945 r. Do
Polski powrócili w połowie
września 1945 r., najpierw do
miejscowości Włochy k/Warszawy, a później już do Bratkowic. Żadnych akt sprawy za
co byli skazani i wywiezieni
do łagru nigdy nie otrzymali.
Tak wyglądała m.in. sprawiedliwość w bolszewickim wydaniu.
7 października grupa żołnierzy AK przystąpiła do odbicia (uwolnienia) swoich
kolegów – żołnierzy AK z
Zamku Lubomirskich. Przez
nieuwagę jednego żołnierza z
patrolu Tadeusza Lisa (ps.
„Ukleja”) padł strzał, który
zaalarmował ochronę więzienia, skutkiem czego wywiązała się ostra strzelanina. W

Kpt Karol Chmiel.

walce z ochroną więzienia
został śmiertelnie ranny w
głowę por. Tadeusz Lis. Na
ratunek swemu dowódcy – rodakowi pospieszył wraz z
dwoma żołnierzami kpr.
Franciszek Lachcik. Niestety
seria z karabinu maszynowego ciężko raniła kpr. Lachcika. Został on dobity przez
oprawcę z milicji ludowej.
Oddał swoje życie ratując
umierającego swego rodaka.
W warszawskiej dzielnicy
Żoliborz, 2 sierpnia 1945 r.

odbyło się zebranie założycielskie nowej niepodległościowej organizacji pod
nazwą Zrzeszenie „Wolność
i Niezawisłość” (WiN). IV

Mjr Franciszek Błażej.

Zarządem Głównym Zrzeszenia WiN-u w Krakowie
kierował major Łukasz Ciepliński. Druga połowa 1947
r. dla Zarządu Głównego
WiN-u okazała się tragiczna
w skutkach. Funkcjonariusze
Urzędu Bezpieczeństwa w
wyniku zdrady przez SieńkęKazimierowicza rozpracowali Zrzeszenie. Nastąpiły aresztowania, bestialskie tortury w
czasie przesłuchań, rozprawy
sądowe i wyroki śmierci dla 7
członków WiN-u wydane 14
października 1950 r. Skazanymi byli:
1. Łukasz Ciepliński ps.
„Pług”, aresztowany 29 listopada 1947 r. w Zabrzu,
2. Adam Lazarowicz ps.
Klamra” aresztowany w
grudniu 1947 r.,
3. Karol Chmiel ps. „Zygmunt” aresztowany w
grudniu 1947 r.,
4. Józef Batory ps. August”,
aresztowany w grudniu
1947 r.,
5. Franciszek Błażej ps. Bogusław”, aresztowany w
grudniu 1947 r.,
6. Józef Rzepka ps. „Znicz”,
aresztowany w styczniu
1948 r.,
7. Mieczysław Kawalec ps.
Bronek”, aresztowany w
lutym 1948 r.
Wyroki śmierci wykonano w więzieniu mokotowskim
w Warszawie 1 marca 1951 r.

37
strzałem w tył głowy – wg
wzorców oprawców bolszewickich z Katynia, które to
wzorce pieczołowicie przenieśli na teren Polski rodzimi oprawcy UB. Jako pierwszy został zamordowany
Łukasz Ciepliński, a następnie w odstępie 10 minutowym
zamordowani byli pozostali
członkowie IV Zarządu
Głównego WiN-u. O godz.
20.45 jako ostatni zamordowany został nasz rodak Józef
Rzepka.
Przed dwoma laty została
publicznie podana wiadomość, że na tzw. „Łączce”
mogą się znajdować szczątki
osób, które były mordowane
przez UB w latach 1947-55
w więzieniu mokotowskim w
Warszawie i grzebane w nieznanym miejscu (obecnie już
wiadomo, że jest to tzw.
„Łączka”). Trwają prace wykopaliskowe i badania materiału genetycznego. Należy
mieć nadzieję, na znalezienie
doczesnych szczątków siedmiu zamordowanych członków IV Zarządu Głównego
WiN-u i ich wiarygodne zidentyfikowanie.
Decyzją Nr 498/Kadr.
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 lutego 2013 r. zo-

stali pośmiertnie mianowani
na wyższy stopień wojskowy:
pułkownika – ppłk Łukasz
Ciepliński i ppłk Mieczysław
Kawalec, podpułkownika –
mjr Adam Lazarowicz, majora – kpt. Józef Batory, kpt.
Franciszek Błażej i kpt. Józef
Rzepka, kapitana – por. Karol Chmiel. W dniu 17 listopada 2013r. po uroczystościach odsłonięcia pomnika
płk Łukasza Cieplińskiego i
popiersi sześciu członków IV

Mjr Józef Batory.

Zarządu Głównego WiN-u,
na uroczystej akademii w Podkarpackiej Filharmonii w
Rzeszowie, rodziny pomordowanych bohaterów z rąk
przedstawiciela Ministra
Obrony Narodowej odebrały
dokumenty o mianowaniu.
Zdzisław Rzepka

Polsko! Ojczyzno moja
Polsko! Ojczyzno mego dzielnego Narodu
W minionych latach bardzo zniewalana byłaś.
Lecz dzięki swej woli w dążeniu do wolności,
Jak też Opatrzności Bożej – Zmartwychwstałaś.
Polsko! Ty jesteś naszą ukochaną Matką
Której dzieci chcą spocząć na Matczynym łonie.
Gdyby zaszła taka konieczność lub potrzeba,
To wszyscy mężnie staniemy w Twojej obronie.
Wszechpotężny Boże! Daj polskiemu Ludowi
Zdolność odróżniania plew od czystego ziarna.
A w swej pracy, trudzie i mozole dla Polski,
Niech z serca Jego wciąż płynie miłość ofiarna.
Proszę Cię Panie o jedność mojego Narodu
Niech mu na co dzień wiara i rozwaga sprzyja.
A w Jego zamierzeniach niechaj dopomaga,
Wierna Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Zdzisław Rzepka
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Gdzie są ich groby...
Piękna jest tradycja w naszym kraju, że w dniu Wszystkich Świętych i Dniu
Zadusznym powszechnie nawiedzamy
groby naszych bliskich zmarłych i nie
tylko. Przy zapaleniu zniczy i złożeniu
kwiatów odmawiamy cichą modlitwę za
zmarłych. Równocześnie przypominamy sobie osobę zmarłą, która staje przed
naszymi oczami. W tych dniach zapewne tylko osoby chore i starsze nie mogące chodzić o własnych siłach nie nawiedzają cmentarzy, ale modlą się w domu
za dusze zmarłych. Różne wydarzenia na
świecie spowodowały, że wiele żyjących

mi żył na co dzień. Rodzina nie zna miejsca pochówku śp. Wawrzyńca. W 2015 r.
obchodziliśmy 72. rocznicę „Rzezi Katyńskiej” – mordu ludzkości polskiej na
Kresach Wschodnich. To była bratobójcza zbrodnia rozpoczęta przez Ukraińców, w której zginęło setki tysięcy istot
ludzkich. W związku z tą rocznicą organizowane są przez Polaków rajdy, pielgrzymki do miejsc uświęconych krwią
Polaków, męczenników na Kresach
Wschodnich. Nie po to by szukać zemsty,
ale by modlić się za ofiary oraz budować
pojednanie między narodami; polskim i

osób nie zna miejsca spoczynku bliskiej
im osoby, która nie ma nawet skromnej
mogiły. W naszej rodzinie śp. Wawrzyniec Lewicki (ojciec śp. Romana Lewickiego) przed wybuchem II wojny światowej w Bratkowicach prowadził małe gospodarstwo rolne. Był aktywnym członkiem społeczności bratkowickiej, m.in.
był członkiem Komitetu Budowy Kościoła parafialnego w Bratkowicach w
1932r. Jego żona śp. Jadwiga zmarła w
bardzo młodym wieku i pochowana jest
na cmentarzu parafialnym w Mrowli. Śp.
Wawrzyniec kupił ziemię na Kresach
Wschodnich koło Sokala. Wyjechał tam
z synami – Romanem i Józefem, gdzie
wspólnie prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Kiedy Ukraińcy zaczęli
okazywać wrogość do Polaków i ich
mordować synowie wrócili do Bratkowic. Śp. Wawrzyniec został tam sam, bo
nie chciał opuścić tej ziemi. Nie nawiązał już kontaktu z rodziną. Prawdopodobnie stracił życie z rąk ludzi, z który-

ukraińskim. Na miejscu zbrodni Polacy
stawiają krzyże i pomniki dla upamiętnienia, że mieszkali tam ludzie niewinni, żyjąc wspólnie z Ukraińcami jako
współbracia. I tak Ziemia Wołyńska stała się świętą przez krew męczenników,
ofiary bratobójczego wybuchu nienawiści po obydwu stronach. Polacy i Ukraińcy na kresach przed II wojną światową
żyli w pełnej przyjaźni i zgodzie, nawzajem się szanowali. Były zawierane małżeństwa mieszane np. Polak miał żonę
Ukrainkę, a Ukrainiec Polkę. Zapraszali się wzajemnie na Święta Wielkanocne
i Bożego Narodzenia. Były też przypadki wielkiej zdrady np. żona Ukrainka
wskazywała oprawcom, gdzie ukrył się
mąż Polak, by został zabity. Nie mniej
jednak były też przypadki, że Ukraińcy
także ratowali Polaków. Oto jeden z przykładów. Śp. Stanisław Mazurkiewicz,
który był leśniczym na Kresach, został
uprzedzony przez swojego gajowego
Ukraińca, który powiedział Mu, że py-

tają się o Pana, niech Pan opuszcza leśniczówkę. Dzięki niemu uratował swoje
życie i rodziny, ponieważ w najbliższą
noc Ukraińcy wymordowali 5 rodzin
Polskich. Aktualnie wielu poczciwych
Ukraińców przeprasza Polaków za
zbrodnie swoich przodków. Winni tych
zbrodni są nacjonaliści ukraińscy, którzy namawiali i zachęcali swoich rodaków do mordowania Polaków, a także
okupanci, którzy podsycali nienawiść
miedzy Polakami a Ukraińcami. Niestety byli także niektórzy duchowni prawosławni którzy udzielali błogosławieństwa
i przyzwolenia bandytom ukraińskim do
mordowania Polaków. Najbardziej narażona była ludność polska zamieszkała we
wioskach. W miastach było bardziej bezpiecznie, ponieważ Polacy organizowali
tam tzw. oddziały samoobrony. Do dzisiaj nieznane są miejsce pochówku tysięcy Polaków pomordowanych w Rzezi
Wołyńskiej.
Corocznie w Dniu Wszystkim Świętych odwiedzam cmentarze w Bratkowicach i Mrowli. Spacerując po cmentarzu
w Mrowli, już kolejny raz zwróciłem uwagę na mogiłę, która jest zaniedbana i popada w „ruinę”. Jest to grób śp. Gustawa i
Marii Holtzerów – ziemian, właścicieli
dworu w Budach Głogowskich z I połowy XX wieku. W/w rodzina była fundatorami budującego się kościoła w Mrowli
końcem XIX wieku. Przekazali Oni cegłę i materiały budowlane wartości 3040
zł. wpłacili kwotę 2224 zł. ufundowali ołtarz główny z obrazem św. Łukasza ewangelisty za 1200 zł. Kosztorys budowy nowego kościoła w Mrowli opiewał na kwotę 37800 zł. Wartość złotówki w owych
czasach była bardzo wysoka, np. 1kg pysznej kiełbasy głogowskiej kosztował 1 zł.
jajko 3 grosze, ubranie męskie np. do ślubu
około 20 zł. Za dniówkę pracy na polach
dworskich w sezonie płacono od 80 groszy do 1 złotówki. Uważam, że nagrobek
ten (jak i wiele innych z I p. XX wieku)
powinien być odnowiony, bo naszym obowiązkiem nie tylko jest troszczyć się o
zmarłych w modlitwie, ale również o miejsca ich pochówku.
Wspólnie z żoną staramy się na przestrzeni miesiąca X i XI każdego roku
udać się na groby zmarłych z rodziny i
znajomych położonych w różnych miejscach. W tym roku po raz pierwszy 20
października udaliśmy się na grób śp.
Anny i Stanisława Mazurkiewicz, który
znajduje się na cmentarzu w Rudniku
n/Sanem. Towarzyszyła nam Ich córka
Alicja i pan Dariusz Jamuła.
Mieczysław Sawicki
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Z życia Powiatu Rzeszowskiego
Minął właśnie rok jak 16 listopada 2014 r. dzięki Państwa
głosom zostałem wybrany w skład Rady Powiatu Rzeszowskiego. Kończy się również rok kalendarzowy i przychodzi
czas na pewne podsumowanie i rozliczenie, co niewątpliwie
jest niezbędne do rzetelnej informacji. Rozliczenie takie z
przedstawieniem kwot wydanych środków na zrealizowane
inwestycje przedstawię w kolejnym numerze kwartalnika.
Bardzo Państwu dziękuję za dotychczasową współpracę i
cenne uwagi oraz spostrzeżenia. Mam nadzieję, że nie zawiodłem oczekiwań jakie wiązali Państwo z moją osobą.

Nowa nawierzchnia asfaltowa przed Ośrodkiem Zdrowia.

Dzięki współpracy i staraniu wielu osób udało się w tym
roku ukończyć tak dużą inwestycję jak remont drogi powiatowej nr 1333R Miłocin – Bratkowice – Czarna Sędziszowska.
Remont ten wiązał się z wieloma utrudnieniami dla mieszkańców. Chyba jednak było warto ponieść pewne wyrzeczenia, by teraz bez dziur i kolein spokojnie móc podróżować po
równej asfaltowej nawierzchni, czy spacerować po nowych
chodnikach. Całość wykonanych prac jest objęta czteroletnią
gwarancją i wszelkie ewentualne wady, są i nadal będą usuwane. Będą też jeszcze, jak pozwoli na to pogoda, wykonane
nowe znaki pionowe i poziome.
Dzięki realizacji tej dużej inwestycji drogowej udało się
również przy współpracy z UG Świlcza wyłożyć masą bitumiczną, oraz częściowo kamieniem plac przy Ośrodku Zdrowia w Bratkowicach. Nowy wjazd i nawierzchnia asfaltowa
pojawiły się też na drodze gminnej łączącej drogę powiatową
z tzw. serwisówką na Czekaju (przy Placu Zabaw).
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W ostatnim czasie, mimo ograniczonych środków, dzięki przychylności Zarządu Powiatu została zagospodarowana kwota, dzięki której zostały zdjęte
płyty drogowe i wyłożona została nowa
nawierzchnia na najbardziej zniszczonej
przez firmy budujące autostradę A 4 części drogi powiatowej 2150R Trzciana –
Kupno (koło stadionu). Wiem, że jest to
mały odcinek, ale postaram się i dołożę wszelkich starań, by
w następnych latach wykonany został dalszy remont tej drogi.
Poza inwestycjami drogowymi, Starostwo Powiatowe angażowało się i wspierało finansowo również liczne wydarzenia sportowe i kulturalne organizowane w naszej wiosce. Pragnę zapewnić, że wsparcie takie jeżeli pozwolą na to środki,
będzie nadal kontynuowane.
Od ostatniej mojej relacji z prac Rady Powiatu, obradowaliśmy na 4 sesjach w tym jednej nadzwyczajnej. Poruszonych i omówionych zostało mnóstwo spraw związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i jego jednostek.
Wysłuchaliśmy informacji o realizacji zadań oświatowych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat, oraz
dokonaliśmy ich częściowej reorganizacji.
Radni zostali zapoznani z informacją o działalności i funkcjonowaniu:
– Systemu komunikacji i planach jej rozwiązania na węźle
drogi S 19 (w m. Kielanówka);
– Komendanta Miejskiego Policji;
– Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
– Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych;
– Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie;
– Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Remont drogi powiatowej nr 1333R Miłocin – Bratkowice –
Czarna Sędziszowska.

Nowy wjazd i nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej na
Czekaju.

Rada podjęła szereg uchwał związanych z realizacją wielu
zadań inwestycyjnych powiatu i gmin leżących na jego terenie, oraz związanych ze współpracą z miastem Rzeszów i województwem podkarpackim. To m.in. budowa i rozbudowa
dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz mostów.
Podjęliśmy uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, oraz zaciągnięciu kredytu długoterminowego na realizację niektórych zadań inwestycyjnych.
Nadzwyczajna sesja Rady była związana z nabyciem przez
powiat nieruchomości (budynku Agencji Nieruchomości Rolnych) przy ul. 8 Marca w Rzeszowie w drodze przetargu. Rada
wyraziła zgodę na ten zakup, gdyż uznała, że brak własnych
powierzchni lokalowych starostwa (do tej pory wiele biur po-

40

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 35/2015

wiatu mieści się w lokalach wynajmowanych co stwarza wiele trudności i
kumuluje dodatkowe koszty) służących obsłudze mieszkańców jest znaczący i należy go ograniczać.
Dodam, że zakup ten został sfinansowany ze środków uzyskanych ze
sprzedaży jednej z działek na terenie Parku Naukowo Technologicznego
Rzeszów – Dworzysko, będącym własnością Powiatu Rzeszowskiego.
Pierwsi inwestorzy wykupili już teren i rozpoczynają prace związane z
budową swoich zakładów produkcyjnych, gdzie powstaną nowe miejsca
pracy dla mieszkańców. Kolejni inwestorzy prowadzą rozmowy i niewątpliwie będą sprzedawane kolejne działki pod inwestycje w innowacyjną
działalność.
Praca Rady jak i Zarządu Powiatu oparta jest w głównej mierze o
budżet i zawarte w nim założenia, które muszą być ściśle przestrzegane.
Tegoroczny budżet powiatu można powiedzieć, że zostanie zrealizowany
zgodnie planem. Ciekawostką jest projekt przyszłorocznego budżetu, w
którym dochody równoważą się wydatkom, co oznacza brak deficytu budżetowego, a to w obecnej sytuacji gospodarczej bardzo rzadki, choć pozytywny przypadek jednostki samorządu terytorialnego.
Dodam jeszcze, że w dniu 1 grudnia, na swoich posiedzeniach wszystkie komisje stałe Rady Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016. Co niewątpliwie jest dobrą prognozą do jego uchwalenia i realizacji w roku 2016.
Tomasz Wojton

Pożar budynku
mieszkalnego
W dniu 7 grudnia 2015 r. przed godz.
15.00 wybuchł pożar w budynku mieszkalnym w Bratkowicach – Sitkówce pod
nr 380. W momencie zauważenia pożaru przez sąsiadów dym i języki ognia wydobywały się już poprzez okno z budynku. Sąsiedzi Pan Józef Jucha (strażak
bratkowickiej jednostki), jego syn Rafał i
Pan Adam Smajdor pomimo dużego zadymienia w całym budynku, jako pierwsi wbiegli do środka w poszukiwaniu
przebywających tam osób. W korytarzu
znaleźli półprzytomną właścicielkę bu-

Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz Nowego Roku 2016
proszê przyj¹æ
najserdeczniejsze ¿yczenia.
Niech te nadchodz¹ce Œwiêta up³yn¹
Pañstwu w radosnej, rodzinnej
atmosferze, a Nowy Rok bêdzie pe³en
wyzwañ i sukcesów.
Dziêkuj¹c za mi³¹ i owocn¹ wspó³pracê
w 2015 roku œwi¹tecznie pozdrawiam
Radny Rady
Powiatu Rzeszowskiego
Tomasz Wojton

dynku i wynieśli ją na zewnątrz. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach została zadysponowana do pożaru o godz. 14.55. W kilka minut po
zaalarmowaniu była już na miejscu zdarzenia. Po przybyciu na miejsce strażacy
zaopiekowali się poszkodowaną kobietą,
czekając na przyjazd karetki pogotowia
ratunkowego, jednocześnie podawali jeden prąd wody z linii szybkiego natarcia
poprzez okno do objętego ogniem pomieszczenia. W ciągu kilku minut na
miejscu akcji pojawili się kolejni druhowie OSP Bratkowice. Została rozwinięta kolejna linia gaśnicza. Strażacy w aparatach powietrznych weszli do budynku
z drugiej strony poprzez wejście główne,
podając prąd wody na palące się pomieszczenia budynku mieszkalnego. Po kilku-

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia stra¿acy
z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Bratkowicach ¿ycz¹ wszystkim
du¿o zdrowia, radoœci
i niezapomnianych wzruszeñ.
Niech te Œwiêta przywróc¹ wiarê w moc
dobra i piêkno nadziei, bêd¹ pe³ne ciep³a,
wzajemnej ¿yczliwoœci i pokoju
w rodzinach i na œwiecie.
Niech wyj¹tkowy œwi¹teczny nastrój
na d³ugo pozostanie w sercach i pamiêci,
a Nowy 2016 Rok bêdzie rokiem spe³nionych
nadziei, oczekiwañ i czasem realizacji
wszystkich osobistych zamierzeñ.
W
„ eso³ych Œwi¹t!”.

nastu minutach przybywają na miejsce
kolejne jednostki gaśnicze: OSP Świlcza,
JRG 1 Rzeszów – 4 samochody, pogotowie ratunkowe i policja. Poszkodowana
właścicielka mieszkania została przekazana ekipie pogotowia ratunkowego, która zabrała ją do szpitala. Przybyłe jednostki natychmiast włączyły się do działań ratowniczo-gaśniczych. Została rozstawiona drabina strażacka do okna na
strychu budynku, gdzie zbudowano kolejną linię gaśniczą podając prąd wody
na strych, dla ugaszenia palącego się ocieplenia stropu i zgromadzonego tam siana. Spaleniu uległy dwa pomieszczenia
wraz z wyposażeniem, część stropu i część
więźby dachowej.
Mieczysław Leja
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Strażackie ćwiczenia w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Mrowli – 28 X 2015 r.

Fot. Andrzej Bednarz
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NOWINKI
UBEZPIECZENIOWE...
Co robić w razie kolizji, wypadku? Kiedy za szkodę zapłaci
kierowca, nie ubezpieczyciel OC?
Koszty stłuczki pokrywane są z polisy OC samochodu sprawcy. Ubezpieczenie OC stanowi podstawowy środek
rekompensaty za szkody zarówno na
osobie, jak i na mieniu – spowodowane
przez sprawcę wypadku. Z ubezpieczenia tego przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz pojazdu lub kierujący
pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie
ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
Jeśli właściciel i kierowca to jedna
i ta sama osoba, to nie ma problemu.
Sprawa komplikuje się, gdy znajomy,
współpracownik, albo ktoś z rodziny
pożycza od Ciebie auto, albo tym autem Cię odwozi i doprowadza do
stłuczki. Pożyczasz – ryzykujesz między innymi utratą zniżek. Przy zawieraniu kolejnej umowy OC możesz zapłacić nawet kilkaset złotych więcej.
Jest też kilka przypadków, w których za winę odpowiada wyłącznie kierowca. Te przypadki, określane mianem
regresu ubezpieczeniowego oznaczają,
że zakład ubezpieczeniowy będzie się
domagał zwrotu odszkodowania od
osoby, która doprowadziła do wypadku umyślnie, bądź pod wpływem alkoholu, zbiegła z miejsca zdarzenia, albo
nie miała uprawnień do prowadzenia
pojazdów. Osoby, którym ukradziono
samochód, też nie muszą się martwić,
przynajmniej wtedy, gdy złodziej spowoduje wypadek. Odszkodowanie nie
obciąży polisy właściciela pojazdu.
Jeśli dojdzie już do kolizji sprawca
na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku (w kolizji) powinien podać swoje dane personalne, dane personalne
właściciela lub posiadacza pojazdu oraz
dane dotyczące zakładu ubezpieczeń,
z którym zawarta jest umowa OC.
Jeśli w wyniku wypadku nikt nie został ranny, ani nie zginął – nie musisz
wzywać policji. Policję należy wezwać
gdy w wyniku wypadku są zabici lub
ranni, istnieje podejrzenie, że jeden z

uczestników zdarzenia jest pijany, nie
wiadomo, kto jest winien albo sprawca
nie przyznaje się do winy, sprawca nie
ma polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Warto wozić ze sobą w samochodzie wzór oświadczenia sprawcy wypadku drogowego. Oświadczenie to
musi być spisane rzetelnie (zwróć
szczególną uwagę na poprawność zapisu numeru rejestracyjnego i danych
osobowych sprawcy). Sprawca nie
może odmówić sporządzenia oświadczenia – gdy nie chce go sporządzić,
poszkodowany musi wezwać policję.
Jest to konieczne zwłaszcza wówczas,
gdy sprawca odmawia uznania swojej
winy lub podejrzewasz, że jest pod wpływem alkoholu. Ważnym „elementem”
kolizji i wypadku są świadkowie – jeśli
ktoś widział, co się stało, warto spisać
jego dane (również na oświadczeniu).
W przypadku rozbieżności w zeznaniach uczestników zdarzenia, umożliwi to określenie, kto jest sprawcą.
Jeżeli w wypadku ktoś zostanie ranny, bądź będą ofiary śmiertelne, na kierowcy oraz pasażerach (jeśli są) spoczywają dodatkowe obowiązki, których
niedopełnienie grozi odpowiedzialnością karną. Dlatego zawsze jesteśmy
obowiązani do:
• udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku,
• wezwania pogotowia ratunkowego
i policji,
• niepodejmowania czynności, które
mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (zacieranie śladów),
• pozostania na miejscu wypadku, a
jeżeli wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się, powinniśmy niezwłocznie powrócić na
miejsce zdarzenia.
Szkodę zgłasza poszkodowany.
Można to zrobić na 3 sposoby:
• osobiście – w najbliższej placówce,
centrum likwidacji szkód TU
sprawcy;

• przez telefon – dzwoniąc na numer
infolinii TU sprawcy i stosując się
do zaleceń konsultanta;
• za pośrednictwem Internetu – przez
stronę internetową TU sprawcy, jeśli są na niej aplikacje umożliwiające zgłoszenie szkody.
Nie należy naprawiać samochodu
przed zgłoszeniem szkody do zakładu
ubezpieczeń i przeprowadzeniem oględzin przez ubezpieczyciela sprawcy
wypadku. Oczywiście niewielkie i konieczne naprawy umożliwiające dalszą
jazdę są dopuszczalne, ale przed zmianą
stanu pojazdu należy wówczas wykonać dokumentację fotograficzną.
Przy braku ubezpieczenia OC odszkodowanie zostanie wypłacone
przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – tam też zgłaszamy szkodę.
UFG, po wypłacie odszkodowania poszkodowanym, zwraca się do sprawcy
o zwrot poniesionych kosztów.
Zapraszam do biura w Bratkowicach w Domu Strażaka w poniedziałek, środę i piątek od 10-17.
Posiadam szeroką ofertę ubezpieczeń. Wszystkim swoim klientom zapewniam pomoc związaną z wykupionym ubezpieczeniem.

¯yczê szerokiej drogi,
jak najmniej szkód,
a przede wszystkim
zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i szczêœliwego
Nowego 2016 Roku.
Doradca ubezpieczeniowy
Małgorzata Homa
tel. 604 255 619
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Informacje Komisariatu Policji w Głogowie Młp.
za ostatni kwartał 2015 roku terenu miejscowości Bratkowice
– w dniu 07.09.2015 roku kobieta powiadomiła o naruszeniu czynności
narządów ciała przez znanego jej
mężczyznę zamieszkującego we wsi
Bratkowice.
– w dniu 09.09.2015 roku przyjęto zawiadomienie w sprawie gróźb karalnych. Czynności w sprawie są w toku.
– w dniu 20.09.2015 roku miało miejsce znieważenie funkcjonariuszy
Policji przez mieszkankę wsi Bratkowice, w trakcie podejmowanych
przez nich czynności służbowych.
– w dniu 30.09.2015 roku miał miejsce zgon mężczyzny, w sprawie której wszczęto czynności w kierunku
art. 155KK. Przeprowadzone ustalenia wykluczyły przyczynienie się
do zgonu osób trzecich.
– w dniu 09.10.2015 roku miała miejsce kradzież telefonu komórkowego na terenie jednej ze Szkół.
– w dniu 10.10.2015 roku miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem
samochodu osobowego oraz motoroweru. Kierujący motorowerem w
wyniku zdarzenia doznał obrażeń
ciała. Czynności wyjaśniające w
sprawie zakończono wnioskiem o
odstąpienie z uwagi na wystąpienie
innych okoliczności wyłączających
odpowiedzialność karną sprawcy.
– w dniu 10.10.2015 roku miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem
samochodu osobowego i motoroweru. Po przeprowadzonych czynnościach na sprawcę nałożono mandat
karny.
– w dniu 22.10.2015 roku miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem
samochodu osobowego i rowerzysty. Kierujący rowerem w wyniku
zdarzenia doznał obrażeń ciała.
Sprawa zostanie przekazana do rozpoznania przez Sąd.
– w nocy z dn. 24/25.10.2015 roku
miało miejsce włamanie do budynku gospodarczego. W wyniku podjętych czynności na miejscu zdarzenia
z udziałem psa tropiącego sprawca
został ustalony, a następnie zatrzymany w PDOZ KMP Rzeszów.
– w dniu 09.11.2015 roku miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem

samochodu osobowego oraz motocykla. Kierujący motocyklem doznał obrażeń ciała. W sprawie prowadzone są czynności w kierunku
art. 177§1KK.
– w dniu 17.11.2015 roku przyjęto zawiadomienie o uporczywym nękaniu. Czynności w sprawie są w toku.
– w dniu 20.11.2015 roku miało miejsce włamanie do domu jednorodzinnego. W wyniku przeprowadzonych
czynności sprawca został ustalony, a
następnie zatrzymany. Ponadto wykonane czynności pozwoliły na odzyskanie części skradzionego mienia.
– w dniu 07.12.2015 roku miał miejsce pożar domu jednorodzinnego.
Trwają czynności mające na celu
ustalenie przyczyn zaistniałego zdarzenia.
Ponadto Komisariat Policji w Głogowie Młp. na terenie wsi Bratkowice
poza wyżej wymienionymi przypadkami kryminalnymi odnotował 62 interwencje.
– w 9 przypadkach interwencję zakończono mandatem karnym,
– w 4 przypadkach interwencji nie potwierdzono,
– pozostałe zakończono innymi czynnościami służbowymi.
Komisariat Policji w Głogowie Młp.
informuje, iż w związku z panującymi
niskimi temperaturami, a w szczególności mając na uwadze trwający okres zimowy zwracamy się z prośbą o informowanie tutejszej jednostki Policji o zaobserwowanych osobach starszych, samotnie mieszkających, osobach bezdomnych zajmujących pustostany, oraz o osobach nie zdolnych do samodzielnej egzystencji, którzy potrzebują pomocy, a
są w tych sytuacjach narażenia na utratę
zdrowia, a niejednokrotnie na utratę
życia zamieszkałych lub przebywających
na terenie gminy.
Informacje te mogą być przekazywane zupełnie anonimowo do jednostki Policji, ośrodków pomocy społecznej, oraz
sołtysów miejscowości.
Pamiętajmy, jeśli widzimy bezdomnego, samotnego, lub śpiącego na dwo-

rze człowieka nie przechodźmy obok
niego obojętnie. Podjęta interwencja i
udzielona tej osobie pomoc, być może
uratuje jej życie.
Jednocześnie informuje, iż w ostatnim czasie na terenie gminy zanotowano kilka przypadków kradzieży gotówki
oraz innych przedmiotów z domów zamieszkałych przez starsze osoby.
Sprawcy najczęściej działają w ten
sposób, że wykorzystując nieobecność innych domowników przychodzą do starszej osoby podając się za przedstawiciela miejscowej Parafii Rzymsko-Katolickiej albo Zakładu Energetycznego lub
innej instytucji i oferują pomoc w postaci dostarczenia takiej osobie darów, opału lub korzystną zmianę umowy na dostarczanie energii elektrycznej, odwracają w ten sposób uwagę osoby starszej, a
między czasie penetrują mieszkanie dokonując kradzieży na jej szkodę.
Sprawcy również wykorzystują niejednokrotnie osoby starsze, samotne,
dzwoniąc do nich podszywają się pod
członków rodziny najczęściej wnuczków, lub co się ostatnio coraz częściej
zdarza policjanta. Informują taką osobę
o wypadku, któremu rzekomo uległa ta
osoba lub innemu nieszczęściu, a w
związku z tym o potrzebie przekazania
natychmiast pewnej kwoty pieniędzy na
zabieg lub zapłacenie jakiś kosztów na
policji.
Sprawcy w perfidny sposób typują
osoby w podeszłym wieku, niejednokrotnie o ograniczonej spostrzegawczości, samotne lub zamieszkałe z dala od innych
zabudowań.
Pokrzywdzeni w wyniku kradzieży
tracą oszczędności całego życia. Dlatego apelujemy i przestrzegamy aby nie
ulegać podobnym zachowaniom sprawców. Przy każdego rodzaju wątpliwościach w takich przypadkach prosimy informować Policję. Jak również w innych
sytuacjach dotyczących informacji o
przestępstwach można je przekazywać
telefonicznie zupełnie anonimowo –
bezpośrednio do Kierownika Ogniwa
Kryminalnego Komisariatu Policji w
Głogowie Młp. pod nr 17 858 33 74.
st. sierż. Sebastian Mazur
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Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
W dniu 22 października 2015 roku zostało wszczęte postępowanie na żądnie P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RZE6005 A” na działce 4783/16 w
Bratkowicach.
Obwieszczenie to pojawiło się na
stronie internetowej Gminy Świlcza
oraz na tablicach ogłoszeniowych w Bratkowicach. Dla wielu ten temat był znamy, ponieważ przed rokiem pełnomocnik inwestora kontaktował się z wieloma właścicielami działek położonych
wzdłuż autostrady w celu wydzierżawienia gruntów pod tą inwestycję. Kilku
właścicieli działek propozycję przyjęło
i czekało na zwrotną informację. Ku zaskoczeniu wielu mieszkańców inwestor
wybrał miejsce na budowę tejże bazy w
sąsiedztwie niskiej zabudowy domów
jednorodzinnych. Wieża miałaby osiągnąć wysokość 49,5 m i stanowiłaby dominantę, która byłaby dysonansem urbanistycznym i zaburzałaby ład przestrzenny w tym obszarze. Dlaczego inwestor
wybrał tą lokalizację, pomimo tylu nieużytków, terenów wolnych od zabudowy wzdłuż autostrady? Dlaczego takie
budowy w obszarze zabudowanym
budzą liczne protesty w Polsce i dzielą
mieszkańców?
Mieszkańcy obawiają się szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego na nasze organizmy. Na układ
nerwowy, na większą zachorowalność na
choroby nowotworowe, szkodliwego
oddziaływania na osoby, które posia-

Stacja telefonii komórkowej w Czarnej
Sędziszowskiej.

dają rozruszniki serca. Boją się, ponieważ nie ma rzetelnej i wiarygodnej informacji od inwestora o wpływie tej stacji na nasze organizmy i środowisko.
World Health Organization (WHO) –
Światowa Organizacja Zdrowia uważa,

Faktem jest, że zasięg telefonii komórkowej mamy beznadziejny, wręcz
można się pokusić na stwierdzenie, że
zasięgu to my nie mamy. Na naszym
terenie działa mnóstwo przedsiębiorców, którzy mówią, iż nie poważnie

Symulacja komputerowa położenia wieży GSM, która ma być wybudowana w Bratkowicach. (źródło Facebook Bratkowice)

iż taka inwestycja spełnia wszelkie wymagania, ze względu na obecny stan wiedzy naukowej oraz niewielki poziom
ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych w obrębie anten wyklucza
się ryzyko dla zdrowia osób mieszkających w okolicy takich stacji. Wprowadzone w Polsce ustawy i rozporządzenia dotyczące maksymalnych natężeń
pola elektromagnetycznego i gęstości
mocy są dużo bardziej rygorystyczne od
tych stosowanych w Unii Europejskiej.
W Stanach Zjednoczonych dopuszczalne promieniowanie jest 160 razy wyższe
niż w Polsce! W życiu codziennym otoczeni jesteśmy o wiele silniejszymi polami elektromagnetycznymi, pochodzącymi od innych źródeł niż stacje bazowe, w tym od urządzeń powszechnego
użytku takich, jak telefony komórkowe,
kuchenki mikrofalowe, telewizory, monitory komputerowe, pralki, żelazka,
maszynki do golenia, czy suszarki do
włosów.

wyglądają podczas rozmowy z kontrahentami, gdy co drugie słowo ich jest
słyszane, a ciągle powtarzanym zwrotem podczas rozmowy jest „proszę powtórzyć”. W przypadku wypadku samochodowego, w przypadku zagrożenia życia, kiedy liczą się sekundy dodzwonienie się gdziekolwiek graniczy
z cudem. Jedno jest pewne – budowa
tejże stacji bazowej telefonii komórkowej jest nam bezwzględnie potrzebna. Chcemy, aby inwestor rozsądniej
podszedł do tematu i tą inwestycję zlokalizował z dala od zabudowy domów
jednorodzinnych.
W dniu 4.12.2015 r. zastępca wójta
Sławomir Styka z upoważnienia wójta,
po proteście mieszkańców Bratkowic
odmówił lokalizacji tejże inwestycji w
tym miejscu. Jaki będzie dalszy tok sprawy? Czy inwestor zmieni miejsce lokalizacji tejże wieży? Mamy taką nadzieję.
Natalia Skuba-Więcław
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Bezpieczeństwo pieszych
po zmroku
W okresie jesiennym spada nie tylko widoczność pojazdów na drogach ale
także pieszych. Jeśli chodzi o pieszych,
to mało który z nich używa jakichkolwiek odblasków – kamizelek czy zwykłych opasek, poruszając się poza terenem zabudowanym. Lekceważenie
przepisów o ruchu drogowym może być
opłakane w skutkach. Co można poradzić w tej sytuacji? Kierowcy powinni
przede wszystkim dostosować prędkość
do warunków jazdy. Piesi po zmroku
powinni nosić odblaskowe opaski szczególnie dotyczy to dzieci. Do tej pory
odblaskowych elementów w terenie niezabudowanym mieli używać po zmroku tylko rowerzyści i piesi do 15 roku
życia. Teraz wymóg będzie dotyczył
wszystkich poruszających się w miejscach bez oświetlenia i chodników. Nowelizacja przepisu o ruchu drogowym
ma ograniczyć liczbę wypadków, do których dochodzi na źle oświetlonych drogach poza miastem. W takich warunkach kierowcy nie są w stanie zauważyć
pieszego czy rowerzysty wcześniej niż z

odległości 30 metrów.
Opaska pozwoli dostrzec rowerzystę czy
idącego drogą pieszego już ze 150 metrów.
Przy włączonych
światłach długich,
kierowca auta wypatrzy pieszego z odblaskiem nawet z odle- Dzieci wyposażone w odblaski.
głości kilometra.
Jeszcze kilka uwag dotyczących roRóżnica jest znaczna. Przypomnijmy, że
średnia droga hamowania samochodu werzystów. Przepisy nie wymagają od
przy niezbyt dużej prędkości, to około rowerzystów jazdy w kamizelkach od40 metrów. Przepis nie określa dokład- blaskowych. Natomiast obowiązkowe
nego miejsca założenia opaski, ale waż- jest posiadanie czerwonej lampy z tyłu i
ne, by została przypięta w „widocznym odblasku w tym samym kolorze, a z przomiejscu”. Pamiętać należy jednak o za- du białe lub żółte światło.
Elementy odblaskowe można kupić
sadzie, że opaska powinna być założona
po tej stronie ciała, która bliższa jest jezd- w naszych sklepach za niewielkie pieni. Wtedy kierowcom łatwiej będzie niądze. Warto zainwestować dla naszeocenić odległość pieszego od auta w cza- go bezpieczeństwa.
Na zdjęciu Magdalena, Dominik,
sie wymijania. Tak więc wszyscy, którzy
wybierają do kościoła lub na spacer po Szymon, poruszają się po chodniku
zmroku muszą pamiętać o elementach z elementami odblaskowymi.
Tekst i fot. Andrzej Bednarz
odblaskowych.

Sport w procesie edukacyjnym
Sport w systemie szkolnym towarzyszy procesom edukacyjnym i jest traktowany jako swoisty czynnik wychowania do przyszłości w społeczeństwie informacyjnym. Służy również wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz właściwemu zagospodarowaniu czasu wolnego.
W okresie między 1 września a 1 grudnia 2015 roku, Zespół Szkół w Bratkowicach zrealizował część programu obejmującego zawody sportowe w ramach upowszechniania sportu w grupach wiekowych – Igrzyska
Młodzieży (szkoły podstawowe) i Gimnazjada Młodzieży (gimnazjum).

Osiągnięcia uczniów
w zawodach sportowych
24 września 2015 r. na stadionie
Resovii w Rzeszowie, uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach w
Lekkiej Atletyce szkół gimnazjalnych.
Każdy zawodnik mógł startować tylko
w jednej konkurencji indywidualnej
(skok wzwyż, skok w dal, bieg na 100m,
300m, 600m, pchnięcie kulą (3kg i 6
kg) i w sztafecie 4x100.
Szkołę reprezentowali uczniowie:

– Hubert Pawełek – 7 miejscu w finale
rzutu oszczepem,
– Adrian Bachórz – 10 miejsce w finale
biegu na 100 m,
– Hubert Pawełek, Adrian Bachórz, Kamil Wilk, Robert Krochmal – 12 miejsce w finale biegu 4 x 100 m.
7 października 2015 r. w Kamieniu
odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi
Przełajowe. W zawodach brali udział
uczniowie począwszy od klas szkoły
podstawowej do szkół ponadgimnazjalnych. Szkołę Podstawową w biegu na
500 m reprezentowali: Estera Kwoka
(kl. 3).

Adrian Kwoka (kl. 4), Łukasz Łyszczek (kl. 4), Michał Łyszczek (kl. 6) oraz
Patryk Przywara (kl. 6). Natomiast Gimnazjum w biegu na 1500 m reprezentowali uczniowie klasy trzeciej: Adrian
Bachórz, Kamil Wilk, Hubert Pawełek.
Jedynie Adrian Kwoka z klasy 4-tej
uplasował się na 4 miejscu w swojej kategorii. Dzięki tak wysokiej pozycji zawodnik awansował do finału wojewódzkiego
w Kolbuszowej gdzie w ramach Indywidualnych Mistrzostw Województwa w biegach przełajowych wystartowało ponad
1000 biegaczy z 25 powiatów. Zawody
odbyły się 21 października na trasach
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Kamień przełaje

Kamień

FnRKFiS w Kolbuszowej. W 12 biegach
zawodnicy rywalizowali o medale, dyplomy, koszulki i oczywiście tytuł mistrzów
województwa. Adrian, który wystartował
z grupą 88 zawodników po ambitnej walce do ostatnich metrów Adrian uplasował się na 61 miejscu. Mimo, iż nie jest
to jest ścisła czołówka, to i tak gratulujemy miejsca, gdyż od wielu lat żaden
uczeń naszej szkoły nie dostał się do tak
wysokiej rangi zawodów w biegach przełajowych. Zawody były bardzo wyczerpujące ze względu na wietrzną i zimną
pogodę. Towarzyszyło nam wiele emocji
związanych ze startem oraz dobiegnięciem do mety.
10 października na stadionie w
Bratkowicach odbył się II Lekkoatletyczny Mitting dla szkół podstawowych
o Puchar Wójta Gminy Świlcza. W
konkurencjach sportowych brali udział
zarówno uczniowie jak i rodzice. Nasi
mali sportowcy już mogą pochwalić się
małymi sukcesami. Do grona multimedalistów należy Michał Adach (kl. 1),
który zajął 2 miejsce w rzucie piłeczką
palantową oraz 2 miejsce w biegu na
60 m. Pojedyncze medale i również
cenne zdobyli:

Kolbuszowa przełaje

– Jakub Kuśmirek (kl. 1) za zajęcie
3 miejsce w biegu na 400 m,
– Łukasz Łyszczek (kl. 4) za zajęcie
2 miejsca w biegu na 600 m,
– Adrian Kwoka (kl. 4) za zajęcie 1 miejsca w biegu na 600 m.
23 października w Zespole Szkół
Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie rozegrały się Gminne Zawody w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gim-

nazjalnych. Nasi reprezentanci w składzie Hubert Pawełek, Łukasz Gomułka, Adrian Bachórz, Jacek Płatek, Adrian Bąk, Krzysztof Depa, Bartosz Bać,
Bartosz Misiuda oraz Dominik Jucha
zajęli 4 miejsce.
18 listopada nasza szkoła była gospodarzem Gminnego Turnieju Mini Piłki Koszykowej Dziewcząt i Chłopców
szkół podstawowych. W rozgrywkach

Uczestnicy Gminnego Turnieju Mini Piłki Koszykowej.
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Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Resovii.

brały udział uczennice naszej szkoły, z
klasy 4, 5, i 6, które zajęły 4 miejsce.
Natomiast reprezentacja chłopców w

Gminne Zawody w Piłce Koszykowej Chłopców.

składzie zajęła 3 miejsce. Mamy cichą
nadzieję, że w następnym roku szkolnym
osiągniemy lepszy wynik, gdyż więk-

szość zawodników to chłopcy klasy
czwartej i piątej.
ZS w Bratkowicach

Sukces Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach
na Gminnym Turnieju Mini Piłki Koszykowej
W dniu 19 listopada 2015 roku w
Zespole Szkół nr 4 w Bratkowicach
odbył się gminny Turniej Mini Piłki Koszykowej Chłopców. Wzięło w nim
udział sześć drużyn z naszej gminy. Szkołę Podstawową nr 2 w Bratkowicach reprezentowali uczniowie klasy VI: Kacper Kurzeja, Dawid Pawełek, Sebastian
Nabożny, Michał Przywara, Szymon Lis
oraz uczniowie klasy V: Paweł Mytych,
Dawid Nabożny, Kacper Kwoka, Dominik Lis i Maksymilian Bludnik. Turniej
został rozegrany w dwóch grupach. W
grupie I rywalizowali uczniowie Szkoły
Podstawowej z Mrowli, Szkoły Podstawowej Nr 1 z Bratkowic oraz Szkoły
Podstawowej z Rudnej Wielkiej, natomiast w grupie II znaleźli się uczniowie
szkół z Trzciany, Świlczy i Szkoły Podstawowej nr 2 z Bratkowic.
W swojej grupie Szkoła Podstawowa nr 2 z Bratkowic wygrała z Trzcianą
11:4, a ze Świlczą 20:2. W ten sposób
znalazła się w finale. Tu zagrała z
Mrowlą pokonując ją 15:4. Trzeba zaznaczyć, że jest to bardzo duży sukces
dla naszych dzieci. Jako jedyna szkoła
w gminie nie posiadamy dużej sali gimnastycznej, a jej wymiary wynoszą
13x7m. Dzieci mają również nisko zawieszone kosze w porównaniu z obowiązującymi na zawodach. Tym bardziej
nasi chłopcy zasługują na pochwałę i
uznanie za sportową postawę, wolę walki i umiejętności zdobyte na lekcjach
wychowania fizycznego.
Elżbieta Młynarczyk
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Akademia Piłkarska „Bratek”
Akademia Piłkarska Bratek działa prężnie już trzeci rok z rzędu. W tym roku prócz 4 grup piłkarskich została
uruchomiona sekcja lekkoatletyczna.

Dzięki zaangażowaniu rodziców
oraz osób chętnych do pomocy jesteśmy
w stanie zapewnić coraz to nowe atrakcje dla naszych podopiecznych. W chwili
obecnej kadra Akademii to ponad 80
zawodników z terenu całej gminy Świlczy. Nasi podopieczni posiadają stroje
klubowe, które są wizytówką i żywą promocją Gminy Świlcza podczas wyjazdów sportowych.
Prócz treningów systematycznie organizowane są wyjazdy na sparingi, aby
spróbować swoich sił z zawodnikami z
zewnątrz również zrzeszonymi w szkółkach piłkarskich. Wszystkie grupy wiekowe wygrywają mecze z drużynami zewnętrznymi. Jest to wynik systematycznej pracy naszych podopiecznych oraz
wykwalifikowanych trenerów, którzy
pracują nad taktyką gry naszych pociech. Rokrocznie uczestniczymy w
turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Już drugi rok z rzędu
godnie reprezentowaliśmy Gminę Świlcza w eliminacjach powiatowych tego
turnieju.

Na zakończenie roku szkolnego, w
czerwcu każdy zawodnik z Akademii
Piłkarskiej Bratek w nagrodę za cały rok
ciężkiej pracy otrzymał puchar, który
ufundowała grupa PZU.
W grudniu, z okazji Świętego Mikołaja zostało zorganizowane wyjście
wszystkich grup wiekowych do restauracji Zacisze w Bratkowicach. Zabawie
przewodził wodzirej, a dzieci otrzymały upominki.
Treningi Akademii Piłkarskie „Bratek” odbywają się w Zespole Szkół w
Bratkowicach według poniższego harmonogramu:
Sekcja lekkoatletyki – poniedziałek od
17.30 do 19.00.
Grupa rocznika 2007 i młodsi – wtorek i czwartek od 17.30 do 19.00.
Grupa rocznika 2006 – środa i piątek
od 16.00 do 17.30.
Grupa roczników 2004-2005 – wtorek
i czwartek od 16.00 do 17.30.
Grupa roczników 2002-2003 – środy i
piątki od 17.30 do 19.00.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
spróbować swoich sił. Zapewniamy
opiekę wykwalifikowanego pedagoga z
długoletnim doświadczeniem w pracy z
dziećmi. Dodatkowe informacje osobiście podczas treningów, na stronie internetowej akademiapilkarskabratek.futbolowo.pl lub pod numer telefonu 506 597 137.
Opracowała Natalia Skuba-Więcław

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Zarz¹d Akademii
sk³ada serdeczne ¿yczenia
zdrowia, radoœci du¿o
uœmiechu na twarzy,
mi³oœci, wra¿liwoœci
oraz Szczêœliwego Nowego
Roku 2016 dla wszystkich
podopiecznych, rodziców
i przyjació³ Akademii.
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Drugi sezon „Bratka” Bratkowice w V lidze
– druga część rundy jesiennej
Druga część rundy jesiennej w wykonaniu drużyny „Bratka” Bratkowice była wyraźnie słabsza. Spowodowane to było dużymi problemami kadrowymi, na które wpływ miały liczne kontuzje.
Praktycznie w żadnym meczu nasz zespół nie wystąpił w
optymalnym składzie. Przed wyjazdowym meczem w Sokołowie Młp. wydawało się, że nasza drużyna jest na straconej
pozycji. „Sokół” jeden z faworytów ligi wzmocniony kilkoma
znanymi zawodnikami wydawał się być faworytem tego spotkania. Mimo iż przebieg meczu nie pokazał różnicy między
obiema drużynami, to szczęście sprzyjało gospodarzom. Bratkowice grały, a „Sokół” zdobywał bramki, do przerwy prowadząc 2-0. Gdy przeciwnicy po przerwie zdobyli trzecią bramkę, nastąpiło przebudzenie naszej drużyny i w krótkim odstępie czasu po bramkach R. Łobody i K. Hejniga udało się złapać kontakt. Niestety pomimo sytuacji bramkowych nie zdołaliśmy wyrównać.
W następnym meczu do Bratkowic zawitał kolejny z faworytów ligi „Wisłok” Strzyżów. Pierwsza połowa meczu była
wyrównana, a bramki padły pod sam koniec tej części spotkania. Najpierw na prowadzenie wyszli gości, by zaledwie po
minucie stracić bramkę po strzale P. Czaji. Po przerwie nasz
zespół osiągnął przewagę i gdy wydawało się, że uda się wyjść
na prowadzenie niespodziewanie goście zdobyli bramkę.
„Bratek” atakował do samego końca, jednak brakowało szczęścia w decydujących momentach.
W kolejnym meczu „Bratek” Bratkowice udał się na wyjazd do Dynowa. Pierwsze minuty spotkania to przewaga naszej drużyny i kilka dobrych sytuacji bramkowych. W 10 min
meczu w sytuacji sam na sam faulowany był P. Czaja. Sędzia
powinien wyrzucić z boiska zawodnika gospodarzy, jednak dał
mu tylko żółtą kartkę. Na szczęście rzut wolny na bramkę zamienił sam poszkodowany. Dalsza część spotkania to walka w
środku pola z nielicznymi sytuacjami bramkowymi. W drugiej
połowie zawodnik „Dynovii” został ukarany czerwoną kartką i
gdy wydawało się, że z przewagą jednego zawodnika zakończymy mecz, sędzia wyrzucił z boiska P. Żmudę karząc go za drugą
żółtą kartkę. Trzeba przyznać, że poziom sędziowania w tym
meczu był na tragicznie niskim poziomie, sędzia popełniał masę
błędów. Gdy wszyscy wyczekiwali ostatniego gwizdka gracze z
Dynowa rzutem na taśmę zdobyli wyrównującą bramkę.
W następnej kolejce do Bratkowic zawitała drużyna K.S
Stobierna. Kolejne spotkanie, w którym nasza drużyna atakowała, a goście zdobywali bramki. Tuż przed przerwą K. Hejnig zdobył wyrównującą bramkę po rzucie karnym, wcześniej
goście strzelili gola po błędzie naszego bramkarza. W drugiej
połowie nasz zespół nie wykorzystał kilku sytuacji bramkowych, natomiast goście zdobyli gola po kontrze. Znów wpływ
na końcowy wynik miał sędzia zawodów, który powinien zaraz na początku drugiej połowy wyrzucić z boiska zawodnika
gości za odepchnięcie naszego gracza.
Kolejny mecz to fatalna w skutkach pomyłka naszego Klubu, w meczu w Medyni Głogowskiej nie powinien wystąpić
K. Hejnig, gdyż powinien pauzować za kartki. Na skutek złej
interpretacji przepisów przez nasz Klub zagrał w meczu w
Medyni, przez co zostaliśmy ukarani walkowerem 3-0 (na
boisku 1-1).

W przedostatnim meczu rundy jesiennej po mimo dużej
woli walki i przewagi na boisku nie udało się zdobyć bramki
i przechylić szali zwycięstwa na nasza stronę. Ostatecznie
pojedynek z Błażowianką zakończył się bezbramkowym remisem.
W ostatnim spotkaniu rundy naszej drużynie przyszło
zmierzyć się z liderem V ligi zespołem „Głogovii” Głogów
Młp. Nasz rywal przed meczem z nami nie przegrał żadnego
spotkania na własnym boisku w całym 2015 roku. Pomimo
tego, że nasz zespół nie zagrał w optymalnym składzie, to na
ostatni mecz zdołało się wykurować kilku zawodników i trener mógł dysponować mocną 18-osobową kadrą, nie mając
tego komfortu we wcześniejszych meczach. Pierwsza połowa
wyrównana zakończyła się bezbramkowym remisem. Zaraz
na początku drugiej połowy gospodarze przeprowadzili akcję
dającą im prowadzenie. Od tego momentu „Głogovia” cofnęła się na swoją połowę czekając na kontry. Nasz zespół starał
się atakować odkrywając się. Drużyna gospodarzy próbowała
to wykorzystać stwarzając sobie kilka bardzo dobrych okazji
strzeleckich, których jednak nie potrafiła zamienić na bramkę. W końcu nasza drużyna odpowiedziała dwoma trafieniami R. Łobody, pierwszym po szybkiej kontrze i drugim po
zagraniu z rzutu wolnego. W tym momencie to „Głogovia”
nie mając nic do stracenia odkryła się. Raz za razem „Bratek”
kontrował i w końcówce meczu P. Hejnig „postawił kropkę
nad i” zdobywając trzecią bramkę. Sensacją stał się fakt –
lider pierwszy raz przegrał na swoim boisku w 2015 roku, a
nasz zespół w dobrym nastroju zakończył rundę jesienną.
„Bratek” Bratkowice rundę jesienną zakończył na 12 miejscu zdobywając 17 punktów. Jest to ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli. Wpływ na słabszy wynik drużyny miały liczne
kontuzje, które trapiły naszych zawodników. Miejmy nadzieję, że na wiosnę obejdzie się bez urazów i nasz zespół spokojnie zapewni sobie utrzymanie w V lidze.
Damian Hejnig
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„Wisłok” Czarna

33
28
26
26
24
24
23
21
20
18
18
17
15
14
11
10

50

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 35/2015

– Zakończono remont drogi powiatowej nr 1333R Miłocin – Bratkowice – Czarna Sędziszowska. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową,
chodniki, pogłębiono i oczyszczono rowy przydrożne wraz z przebudową przepustów. Inwestycja w pełni poprawiła bezpieczeństwo dla
pojazdów i pieszych.
– Obok stadionu i placu targowego w
Bratkowicach wykonano remont
części drogi powiatowej. Usunięto
płyty betonowe i położono nową nawierzchnię asfaltową. Wyczyszczono także rów odprowadzający wodę
z drogi prowadzącej na cmentarz.
– Wykonano remont drogi gminnej na
Zastawiu II. Położono nawierzchnię
asfaltową od ronda w kierunku zachodnim oraz przebudowano przepust na rowie melioracyjnym prze-

chodzącym przez drogę.
– Wyczyszczono i pogłębiono część
rowów przydrożnych na Zastawiu I
i II. Wyprofilowano teren wewnętrzny na rondzie, który zostanie utwardzony kamieniem.
– Na Końcu za szkołą wykonano
oświetlenie uliczne. W okresie wiosennym w tej części nastąpi modernizacja linii energetycznej – zostaną
wstawione nowe słupy zamiast tych
drewnianych oraz wymienione przewody i przyłącza do domów.
– 26 listopada br. na terenie Bratkowic została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych
przez firmę Eko Max.
– Na przystanki PKS oraz w obrębie
skrzyżowań przywieziono piasek z
przeznaczeniem do zwalczania śliskości w okresie zimowych.
– Wnioski o zwrot podatku akcyzowego na zakupione paliwo rolnicze
składamy w UG w Świlczy od 1 do
28 lutego 2016 r. Do wniosku dołączamy faktury VAT na zakupiony
olej napędowy w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
Sołtys Ryszard Franczyk

Radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia,
szczêœliwych dni
wype³nionych mi³oœci¹
i rodzinnym ciep³em,
wzajemnej ¿yczliwoœci
i wszystkiego dobrego
w Nowym 2016 Roku,
Czytelnikom
i mieszkañcom Bratkowic
sk³ada
So³tys i Rada So³ecka.

Zimowe utrzymanie dróg w Bratkowicach
Kto się cieszy z nadejścia zimy i ciągłych opadów śniegu? Na pewno dzieci, miłośnicy sportów zimowych
i właściciele firm odśnieżających. Poniżej znajdziecie Państwo informację, jakie firmy będą odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg w Bratkowicach wraz z kontaktami telefonicznymi.
1. Odśnieżenie i zlikwidowanie śliskości wiaduktu nad autostradą, oraz
dróg serwisowych wzdłuż autostrady A4
leży po stronie: Leszek Kochanowicz
Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna, Zielonka 64, 36-130 Raniżów, tel.
całodobowy 516 123 890.
2. Odśnieżenie, zwalczanie śliskości
oraz usuwanie skutków gołoledzi na drodze powiatowej biegnącej od Mrowli w
stronę Czarnej Sędziszowskiej (w tym
odcinek drogi powiatowej biegnący w
stronę bloku w Bratkowicach), oraz drogi powiatowej relacji Trzciana-Bratkowice-Kupno, z pominięciem wiaduktu
zajmuje się tym Obwód Drogowo-Mostowy w Babicy, tel. kontaktowy do kierownika 17 277 22 97 w godz. 6.3014.30. Przy niekorzystnych warunkach
atmosferycznych będzie prowadzony
dyżur całodobowy.
3. Odśnieżenie, zwalczanie śliskości
oraz usuwanie skutków gołoledzi na drodze powiatowej, od wiaduktu koło blo-

ku w stronę Bud Głogowskich będzie
należało do Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej, tel. do
kierownika 17 77 12 802 w godz. 7.0015.00. Również przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznych pod tym
numerem telefonu dyżur będzie całodobowy.
4. Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Bratkowicach: FHU UNISERWIS mgr inż.
Łukasz Zawiślak, Świlcza 238, 36-072
Świlcza, kontakt z Urzędem Gminy
Świlcza w godzinach pracy urzędu 17
867 01 32, 17 70 100 oraz z sołtysem
wsi Bratkowice.
Kwestia chodników jest nam doskonale znana ale dla przypomnienia, wszyscy mieszkańcy, których działki sąsiadują bezpośrednio z chodnikiem mają
obowiązek tę część chodnika odśnieżyć,
aby piesi mogli się po nim bezpiecznie
poruszać.
Natalia Skuba-Więcław
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