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Wielkanoc
Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”.
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem.”
Jan Lechoń

Bóg odrzucił ten kamień
Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył
I wstał tak lekko z grobu,
że na twarzach straży
Nie było widać lęku i zdumienia
Może nie zobaczyli nawet,
że się świat odmienia.
Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było
I nie przepuścił tej nocy nikomu
Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą.
Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli.
Ernest Bryll
z tomu „Golgota Jasnogórska”, 2001

G³êbokiego prze¿ycia
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego,
duchowego ubogacenia
i umocnienia w wierze,
bliskoœci rodzinnej i obfitych ³ask
od Chrystusa Zmartwychwsta³ego
wszystkim Czytelnik om
¿yczy
Redakcja
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Żyj ze Zmartwychwstałym,
a sam zmartwychwstaniesz
Które to już nasze święta Wielkanocne? 80, 65, 40, 33, 20? Czas
mija bardzo szybko.

Szanowni Mieszkańcy Gminy!
Życzenia radosnych
Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania
Pańskiego oraz smacznego
świeconego w gronie najbliższych osób.
Wszystkim mieszkańcom
życzy
Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic

Zdrowych, pogodnych
Œwi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ
w gronie rodziny
i wœród przyjació³,
wszelkiej pomyœlnoœci
w ¿yciu zawodowym i osobistym.
Smacznego Œwiêconego,
Weso³ego Alleluja
¿yczy
w imieniu Rady Gminy Œwilcza
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Piotr Wanat

W Pradze w Czechach znajduje się
niezwykły zegar. Po zakupieniu i przebudowie ratusza Rada Starego Miasta
praskiego podjęła decyzje o zamówieniu zegara astronomicznego – Orloja.
Zadania tego ujął się mistrz Mikołaj
z Kadania, który w roku 1410 wytworzył mechanizm zegara. Mistrz Hanusz,
ktróry według starej legendy jest twórcą
Orloja przygotował w roku 1490 nowy
mechanizm napędzający oraz wyposażył Orloj w tarczę zegarową. W obawie
aby mistrz Hanusz nie zbudował podobnego zegara w innym mieście został on
na rozkaz praskich radnych uwięziony
i oślepiony.
Orloj pochodzi z XV wieku i był od
tego czasu kilka razy przebudowywany
i dopełniany. Na końcu drugiej wojny
światowej był nawet dosyć poważnie
zniszczony w wyniku pożaru staromiejskiego Ratusza, na którego ścianie się
znajduje. Staromiejski Orloj służy jako
astronomiczny zegar i kalendarz. Jego
części wskazują położenie ciał niebieskich a ruch Słońca i Księżyca. Kalendarz jest ozdobiony obrazkami miesięcy i znaków zodiaku namalowanych
sławnym mistrzem Józefem Maneszem
w roku 1865.
Najciekawsza jest jednak górna część
zegara, gdzie w dwóch okienkach pojawiają się na początku każdej godziny figurki dwunastu apostołów ze świętymi
symbolami. Razem z nimi zaczynają się
również poruszać inne figury, które
przedstawiają śmierć uderzającą
w dzwon, człowieka oglądającego się
w lustrze, skąpca z workiem pieniędzy
w ręce oraz osobę trzymającą instrument
muzyczny. Każdogodzinne przedstawienie kończy pianie złotego koguta
i bicie dużego dzwonu na wieży.
Zegar bije już ponad 600 lat. Co godzinę ludzie zatrzymują się w biegu życia,
by zobaczyć to niezwykłe średniowieczne przedstawienie. Ludzie XXI wieku
z aparatami, kamerami, smartfonami
stają w miejscu i wpatrują się w średniowieczne przedstawienie. Czas szybko
ucieka. Idący apostołowie symbolizują

nasze ludzkie życie, które jest ciągle
w ruchu w drodze. Można cofnąć wskazówki zegara, ale czasu, który minął nie
da się cofnąć. Kościotrup przedstawiający śmierć pociąga za sznurek z dzwonem.
W ręku trzyma klepsydrę przypominającą uciekający czas. Obok postaci śmierci stoi człowiek z instrumentem muzycznym. Symbolizuje rozrywkowy sposób
podejścia do życia. Po lewej stronie człowiek wpatrujący się w lustro symbolizuje
pychę. Osoba trzymająca sakiewkę z pieniędzmi symbolizuje chciwość. Te trzy
osoby odwracają głowę, nie chcą patrzeć
na zegar i upływający czas. Nie chcą też
patrzeć na śmierć, która przypomina, że
kiedyś przyjdzie.

To jest symbol naszego życia. Czas
ucieka, a my często jesteśmy opanowani
przez pychę i wpatrzeni tylko w siebie.
Wielu skupia się tylko na zarabianiu
pieniędzy i rozrywkowym podejściu do
życia. Zapominamy, że to życie kiedyś
się skończy i śmierć przyjdzie. Co godzinę zegar zmusza nas do zastanowienia się nad własnym życiem. Czy dobrze
przeżywamy czas, który dał nam Bóg czy
go marnujemy. Nieraz mówi się nieprawdziwą opinię, że średniowiecze to
ciemne wieki. Jest to nieprawda. Ludzie,
żyli krótko i dlatego mieli duże wyczucie tego, co jest w życiu najważniejsze.
Dziś nam niestety tego brakuje.
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Technika się rozwija błyskawicznie,
medycyna robi coraz większe postępy,
mamy coraz lepsze leki na różne choroby. Pokonaliśmy wiele trudności, ale
jest jeden problem z którym po ludzku
nie damy sobie rady. Tym problemem
jest śmierć. Nieraz zachowujemy się tak,
jak te osoby z zegara. Odwracamy głowy i udajemy, że śmierci nie ma. W telewizji nie pokazuje się ludzi chorych
i starszych. Ludzie często umierają już
nie w otoczeniu bliskich w swoim domu,
tylko za parawanem w szpitalu lub
w hospicjum. Benjamin Franklin napisał „Na świecie są pewne tylko dwie rzeczy śmierć i podatki”. Śmierć i cierpienie są wpisane w nasze życie. Tych problemów nie rozwiąże, ani technika, ani
medycyna. Jedyną pełną odpowiedź na
temat zła w świecie, cierpienia i śmierci
daje Zmartwychwstały Chrystus.
Po grzechu Adama i Ewy świat pogrążył się w ciemności. Bóg ojciec widząc cierpienie ludzi z miłości do człowieka, którego stworzył zdecydował się
posłać na świat swojego syna Jezusa
Chrystusa, który podjął się niejako akcji
ratunkowej. Przyszedł wyzwolić ludzi ze
zła, grzechu, cierpienia i śmierci. Krzyż,
który był do tej pory znakiem hańby stał
się znakiem zwycięstwa. Wielu patrząc
na krzyż myślało, że to już koniec, że
Jezus przegrał. Szatan przez trzy dni czuł
się zwycięzcą. I nagle ku zdziwieniu
wszystkich przychodzi niedzielny poranek. Jak czytamy w Ewangelii do grobu
Jezusa biegnie Maria Magdalena. Widzi, że grób jest pusty. Spotyka się ze
zmartwychwstałym Jezusem, którego na
początku pomyliła z ogrodnikiem. Maria Magdalena biegnie do uczniów, aby
obwieścić im tę radosną nowinę, że Jezus zmartwychwstał, że On żyje. Swój
bieg do grobu rozpoczynają uczniowie,
biegnie Piotr i Jan. Apostołowie potwierdzają, grób jest pusty. Jezus następnie kilka razy ukazuje się swoim
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uczniom, aby wzmocnić ich wiarę. Chce,
żeby uczniowie zaczęli głosić tę prawdę
całemu światu. Święta Wielkanoce i całe
Triduum Paschalne czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota to
jest bieg ku zwycięstwu.
W naszym życiu często przychodzi
nam przebiec drogę od Golgoty symbolizującej cierpienie do pustego grobu w poranek wielkanocny symbolizującego radość zmartwychwstania. Jezus
pokonał cierpienie, grzech, śmierć i
pokazał nam w ten sposób, że tylko On
jest jedyną odpowiedzią na te wszystkie problemy z którymi zmaga się człowiek. Człowiek wierzący w zmartwychwstanie jest przekonany, że po śmierci
spotka się ze zmartwychwstałym Chrystusem w Niebie. Człowiek niewierzący uważa, że po śmierci spotka mur za
którym już nic nie ma. Jeżeli wierzymy, to jesteśmy przekonani, że po
śmierci nie spotkamy muru, tylko drzwi
za którymi stoi Chrystus. Ostatnie słowo należy do Chrystusa i do życia,
a nie do śmierci, cierpienia i zła. Dlatego podejmijmy codziennie ten bieg
wiary. Nie stójmy w miejscu. Biegnijmy od grzechu do łaski, od rozpaczy
do nadziei, od kłótni do zgody, od zwątpienia do wiary.

Ks. Franciszek Blachnicki założyciel Oazy Ruchu Światło – Życie już
samą nazwą tej wspólnoty pokazał, że
trzeba wykonać ruch w stronę światła
w stronę Chrystusa, a wtedy doświadczymy życia. Chrystus wchodzi do naszych grobów i odwala kamień. Chce
by grzechy, zło i cierpienie nie przywalały naszego życia, tak jak kamień grób.
Dlatego, żeby spotkać się ze światłem
biegnijmy na spotkanie ze zmartwychwstałym szczególnie w Eucharystii.
Każda Msza św. i modlitwa to spotkanie z Jezusem. Godzina Mszy św. nadaje sens innym godzinom naszego
życia. Kiedyś księża Saletyni w Dębowcu zorganizowali rekolekcje dla mło-

dzieży pod hasłem „Złap zasięg”. Nawet najlepszy telefon, jeżeli nie jest
w zasięgu nie działa. Także my jeżeli
nie jesteśmy w zasięgu Pana Boga nie
działamy tak, jak trzeba. Dlatego szukajmy zasięgu. A najlepszy zasięg działania Pana Boga, takie „pięć kresek”
jest w kościele przy ołtarzu i przy konfesjonale, wtedy gdy się modlimy, lub
czytamy Pismo święte. Gdy będziemy
w zasięgu działania Pana Boga to wtedy będziemy chodzili w świetle zmartwychwstałego Chrystusa. Nie pozwólmy na to, aby szatan zabrał nam Boga,
zabrał nam zasięg Jego działania. Św.
Paweł pisze „Szukajcie tego co w górze, gdzie przebywa Chrystus, a nie tego
co na dole”. Mamy być jak orły, które
latają wysoko nad ziemią, a nie jak kura,
która całe życie grzebie tylko w ziemie
i szczytem jest osiągnięć jest, gdy wyskoczy na płot. Jesteśmy powołani jako
chrześcijanie do tego co na górze, a nie
do tego co na dole.
Na koniec chcę wszystkim polecić
gorąco stronę w internecie założoną
przez o. Adama Szustaka – www.langustanapalmie.pl. Na tej stronie jest wiele
kazań, konferencji, rekolekcji wygłoszonych przez ojca Adama. Skąd taka dziwna nazwa? W jednej z pierwszych katedr
chrześcijańskich we włoskiej Akwilei
znajduje się przedziwna mozaika przedstawiająca palmę, a na niej langustę. Langusta to morski skorupiak, taka duża
krewetka bez szczypiec, która mieszka
na dnie, w głębokiej ciemności, w przeraźliwym zimnie i nigdy nie wychodzi
na brzeg. Na tej mozaice langusta wyleguje się na czubku palmy. Ten nietypowy obrazek można oglądać w miejscu,
które dawniej było przeznaczone dla
przygotowujących się do Chrztu katechumenów. Mozaika miała być pomocą
szczególnie dla tych, którzy niewiele
z głoszonej im chrześcijańskiej nauki rozumieli. Patrząc na ten obraz, mogli
pomyśleć, że ich życie to życie w ciemności, w zimnie, jakie panuje na dnie
morza, życie „denne”. Gdy się jednak
ochrzczą i wejdą na drogę chrześcijańską, kiedy zaczną ufać Bogu i za Nim
podążać, staną się jak ta langusta na palmie – wyniesieni ku górze, ku słońcu,
ku ciepłu, ku szczęściu, osadzeni w miejscu, do którego nigdy by sami nie dotarli. I właśnie dlatego langusta na palmie.
Obyśmy byli jak taka langusta na palmie, szukajmy tego co w górze nie tego
co na dole. Tego wszystkim Czytelnikom życzę na te święta.
Ks. Marcin Graboś
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Droga Krzyżowa w blasku świec

Duchowa uczta

Pomysł na przeprowadzenie Drogi Krzyżowej po zmierzchu, w zaciemnionym kościele zrodził się 15 lat temu, gdy w naszej parafii nastał
nowy wikariusz, ks. Jan Kulig.

Koncert Pieśni Pasyjnej to przedsięwzięcie zapoczątkowane przez
chór Alba Cantans pracujący pod
batutą Kornelii Ignas, a działający przy parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Rzeszowie.

Z ówczesnym Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży powoli klarował się
pomysł, by o godz. 19 zgromadzić chętnych do uczestnictwa w nowatorskim
w naszej parafii projekcie – dróg krzyżowych w blasku świec. Idea ta spotkała
się niemal od samego początku z dużym
zainteresowaniem. Młodzież z KSM-u
zasiadała każdego piątkowego wieczoru w kole za ołtarzem starego jeszcze
kościoła, aby w blasku świec, w ciemności świątyni odczytać rozważania kolejnych stacji Drogi Krzyżowej przeplecione kanonami i religijnymi pieśniami
młodzieżowymi. Rozważania były i są
zwykle nietuzinkowe, nowoczesne. Każde nawiązuje do poszczególnych stacji,
ale nie przedstawia suchych faktów. To
Drogi Krzyżowe z perspektywy „Miłości, która na śmierć nie umiera”, „Dziecka nienarodzonego”, „O współwinie”
czy „Drogi Krzyżowej Ernesta Bryla”.
Każde rozważanie dające do myślenia.
Pamiętam ten podniosły nastrój, gdyż
byłam wówczas w tej grupie KSM, która
rozpoczynała tą inicjatywę. Na naszej
pierwszej Drodze Krzyżowej po każdej
stacji śpiewaliśmy „Ta Krew z grzechu
obmywa nas, ta Krew czyni nas bielszym
od śniegu, to jest Baranka święta krew”
– ulubiony utwór ks. Jana. Od tamtego
czasu KSM realizuje te Drogi Krzyżowe nieprzerwanie z kolejnymi wikariuszami – ks. Markiem Prajsnarem, Markiem Mielcarkiem, Wojciechem Zygo,
Rafałem Głowackim i Marcinem Gra-

bosiem. I choć zmieniali się opiekunowie format pozostał niezmienny. Wchodzimy do zaciemnionej świątyni, przed
ołtarzem palą się świece eksponując
krzyż, którego ogromny cień rzucany na
prezbiterium stanowi centrum rozważań. Dziś po niemal 15 latach nadal
z wielkim sentymentem uczestniczę
w tych nabożeństwach i kibicuję młodzieży, która poświęca wiele czasu i trudu, byśmy mogli w ciszy, skupieniu i specyficznym nastroju wieczoru przeżywać
to małe misterium. Spotkania te wprowadzają licznie zgromadzonych parafian w nastrój powagi i zamyślenia jakże
potrzebny w okresie Wielkiego Postu.
Monika Piątek

Fot. Andrzej Bednarz

6 marca 2016 roku odbył się pierwszy koncert z tego cyklu zatytułowany
„Któryś za nas cierpiał rany”. Wśród zaproszonych chórów znalazł się również
nasz Chór Męski z Bratkowic.
Udział, a raczej zaproszenie naszego chóru do uczestnictwa w tym wydarzeniu był nie lada wyzwaniem ale
i również wyróżnieniem. Dlaczego wyzwaniem? Zaproszenie nas w obliczu
wewnętrznych przeobrażeń organizacyjnych takich jak zmiana dyrygenta
z początkiem 2016 roku, zmiany repertuarowe czy wreszcie poszerzenie składu personalnego chórzystów spowodował, że udział chóru w koncercie wydawał się być mało prawdopodobny.
A jednak. Podjęliśmy wyzwanie. Regularne próby, niezwykła chęć i wytrwałość chórzystów w podjętych postanowieniach artystycznych poskutkowały
występem, który zapisze się na długo
w pamięci.
Dane nam było śpiewać w jednym
miejscu z tak zasłużonymi chórami jak
już wspomniany we wstępie Alba Cantans, z chórem Cantus z Trzciany (dyr.
Tomasz Adamus), z chórem Santa Catarina z Tyczyna (pod batutą Beaty
Adamczyk) i wieloma innymi. Było to
dla nas duże wyróżnienie.
Ale czy my się wyróżnialiśmy?
Oczywiście. Jako jedyny chór męski
w towarzystwie sześciu innych zespołów i chórów mieszanych wróciliśmy
do tradycji tego typu zespołów. Chór
czy zespół wokalny, w którym śpiewają
sami mężczyźni to tradycja sięgająca jeszcze czasów średniowiecznych. Co więcej, w zaprezentowanych przez nas kompozycjach (tj. „Zawitaj Ukrzyżowany”
i „Krzyżu Chrystusa”) doskonale były zauważalne i słyszalne naleciałości brzmień
chorałowych i organalnych tak charakterystycznych dla tego okresu.
Cały koncert można podsumować
krótko. Była to uczta zarówno dla ucha
jak i ducha. Niesamowita różnorodność
wykonawcza i repertuarowa nie pozwo-

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 36/2016

7

liła się nudzić słuchaczom. Ilość pozytywnych opinii
na nasz temat przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Wyrazy podziwu dla chóru są
oczywiście składane
na ręce dyrygenta.
Należy jednak pamiętać, że sam dyrygent bez swoich
chórzystów byłby
jak przysłowiowy
żołnierz bez karabinu. Dlatego największe słowa uznania i wyrazu szacunku należą się
przede wszystkim chórzystom. Panowie,
gratulacje!
Po takim
sukcesie przyszłość chóru
kreuje się bardzo obiecująco.
Podtrzymywanie tradycji wokalnych zespołów męskich
daje niezwykłą
szansę na zaist-

nienie na arenie wydarzeń artystycznych. Dlatego chór nie zwalnia tempa.
Pracujemy nadal i z coraz większą motywacją.
Z chęcią powitamy w naszych szeregach nowych chórzystów. Śmiało
więc zapraszam wszystkich Panów do
śpiewania w naszym chórze!
Zapraszam również do polubienia
naszego profilu na facebook’u (Chór
Męski z Bratkowic) gdzie pojawiają się
aktualne informacje dotyczące prób
i koncertów, a także foto i wideo-relacje z nich.
Dyrygent Chóru Męskiego
z Bratkowic – Jakub Pięta

Fot. Andrzej Bednarz
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Wielkanoc – uroczystość uroczystości
Solemnitas Solemnitatum, czyli uroczystość uroczystości – tak w VI wieku papież Grzegorz Wielki nazwał Wielkanoc. Przypada zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Poprzedzana Wielkim
Postem, w czasie którego zima walczy z wiosną – Wielkanoc to największa uroczystość kościelna. W radosne
i wesołe Wielkanocne święta wplatają się chwile smutne, poważne, płynące z rozważań o Męce Pańskiej.
Święta Bożego Narodzenia i Święta
Wielkanocy mają wiele cech wspólnych,
podkreślających nasz narodowy charakter, naszą polską gościnność, serdeczność
oraz głęboką pobożność, dzięki którym
religia i zwyczaje przenikają się wzajemnie. Tak jak podczas Wigilii dzielenie się
opłatkiem, tak na Wielkanoc dzielenie
się święconym jajkiem przypomina nam
prastare chrześcijańskie agapy.

Niedziela Palmowa
Zwyczaje związane z Wielkanocą
rozpoczynają się od Niedzieli Palmowej, zwanej także Wierzbną lub Kwietną.
Wszyscy czterej ewangeliści opisują
wjazd Chrystusa do Jerozolimy na pięć
dni przed ukrzyżowaniem, ale tylko jeden – święty Jan wspomina, że zgromadzony lud wita Go gałązkami palmowymi: [tłum.] „...wziął gałązki palmowe
i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna!” (Jan,12,13). Ta jedna wypowiedź
ewangelisty dała początek, może nawet
nie zwyczajowi, to jego treści i powszechnej dziś w całej Polsce nazwie:
Niedziela Palmowa.
Czemu polska palma to gałązka
wierzbowa i leszczynowa, wyjaśnienie
odnajdujemy w wielu legendach. Jedna
z nich, mająca swój początek w średnio-

wieczu, mówi, że gdy po śmierci Chrystusa cała natura pogrążona była w żałobie, wierzba babilońska, usłyszawszy tę
straszną wieść z Golgoty, westchnęła:
„On umarł, teraz smutne moje gałęzie
zwieszać się będą zawsze ku wodom
Eufratu i płakać łzami jutrzenki...”.
W Polsce, gdzie starosłowiańska tradycja przetrwała długo, wierzbowe gałązki służyły jako narzędzie magicznych zabiegów mających zapewnić zdrowie, bogactwo i płodność. Od dawien dawna
w Niedzielę Palmową wystawiane były
i są nadal misteria Męki Pańskiej pełne
pobożnych wzruszeń i solidnej nauki.
Wielki Tydzień
Już Wielki Tydzień,
rzewniejsze brzmią pieśni,
Dłuższe modlitwy, posępniejsze lica,
Śmiech się nie ozwie,
struna nie zadzwoni...
(A. Pług)
Wielki Tydzień to szczególnie ważny czas. Powinien on być okresem skupienia i wyciszenia. Od wieków uczestniczono w ciągu tych dni w nabożeństwach upamiętniających wjazd Chrystusa do Jerozolimy, zapowiadający Jego
śmierć i zmartwychwstanie. Uczestnictwo w nabożeństwach Wielkiego Tygo-

dnia pozwala dopiero na pełne i prawdziwe przeżycie tego okresu.
Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej
Soboty, gdy zamilkły kościelne dzwony,
używano tylko kołatek. Pan Jezus
w Ciemnicy. Na pamiątkę „jako Chrystus przy wieczerzy nogi uczniom mył
w pokorze” był w Polsce zwyczaj, że „biskupi i królowie nasi w Wielki Czwartek starcom umywali nogi. Zygmunt III
był pierwszym, który ten obrządek statecznie dopełniał”. Po umyciu nóg starcom „sadzano ich potem do stołu, a król
i znakomitsze osoby im usługiwały”
(J.Kitowicz, Opis obyczajów). W Wielki Czwartek, na pamiątkę wieczerzy pańskiej, we wszystkich domach jedzono
postną kolację.
Wielki Piątek – to groby. Zwyczaj
strojenia grobu Chrystusowego przywędrował do Polski prawdopodobnie
z Czech lub Niemiec. Zygmunt Gloger
w swojej Encyklopedii Staropolskiej pisze: „Jest wprawdzie w mszale rzymskim
rubryka nakazująca w Wielki Czwartek
przygotować miejsce stosowne w kościele na wystawienie Najświętszego Sakramentu w dzień wielkopiątkowy, sobotni i część Wielkiej Niedzieli, jednak tylko w Polsce i na jej pograniczach upowszechnił się od wieków średnich (...)
zwyczaj uroczystego przybierania
w ciemnicy, stróżowania i obchodzenia
grobów...”. Dosyć wcześnie zaczęły pojawiać się elementy narodowe i groby
symbole. W 1942 roku w kościele św.
Anny w Warszawie grób zrobiony był
ze zwęglonych belek, drutu kolczastego, surowego czarnego krzyża, na którym leżał wycieńczony, jakby wykradziony z obozu koncentracyjnego, martwy Jezus Zbawiciel. Tradycja grobówsymboli trwa prawdę mówiąc do dzisiaj.
Przy grobach straż sprawowały i sprawują nadal specjalne warty, często przebrani w polskie mundury. Po nabożeństwie Wielkiego Piątku rozpoczyna się
adoracja Pana Jezusa w grobie i trwa ona
zwykle do późnych godzin. W Wielki
Piątek staramy się zachować ścisły post
ilościowy i jakościowy. Starą, piękną
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polską tradycją było odwiedzanie grobów. W miastach, gdzie kościołów było
więcej, należało nawiedzić kościół,
spędzić kilka chwil na modlitwie. Jest
to właśnie nawiedzenie Pana Jezusa,
w czasie którego przepraszamy Go za
nasze słabości, dziękujemy za to, że nas
odkupił.
Dla dzieci i młodzieży, w każdym
zresztą wieku duże znaczenie ma przygotowanie pisanek. Podanie greckie
z X wieku mówi, że zwyczaj malowania
jajek wielkanocnych wprowadziła św.
Magdalena, która prosząc Heroda, aby
ulitował się nad Jezusem, podarowała
mu kilka malowanych jajek. Jakikolwiek był początek malowania jajek, zwyczaj ten trwa do dziś.
Wielka Sobota – to dzień święconego: „W sobotę wielką ognia i wody naświęcić, bydło tym kropić i wszytki kąty
w domu, to też rzecz pilna” – pisał Mikołaj Rej w swojej Postyllii Pańskiej. Na
placu przed kościołem zapalano i święcono ogień jako znak rozpoczynania
nowego czasu. Skończyły się post i zima,
zaczynały się radość i wiosna. Rano święcono wodę, a przez cały dzień pokarmy.
Wodą święcono obejścia i pola, aby dobrze rodziły. Święcone – szczyt wielkich
świątecznych przygotowań, to stary słowiański obyczaj, to pamiątka z duszy słowiańskiej podana, bo jej nie obchodzą
w żadnym innym kraju, jak u nas. Święcone, od wieków należy do najmilszych
narodowych tradycji, pielęgnowanych
w każdym polskim domu.
W naszym dzisiejszym święconym
nie ma wprawdzie ogromnych jak dawniej ilości przygotowywanych smakołyków, ale jest i chrzan, na znak tego, że
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gorzkość męki Jezusowej tego dnia
w słodycz i radość się nam zamieniła,
i sól, i ocet, i kiełbasa, i babka, barwinek
i pisanki, i jajka jako symbol nowego
życia; a wszystko mieści się w małym
koszyczku, w którym szczególne miejsce zajmuje baranek wielkanocny – symbol Zbawiciela. Po przyjściu z kościoła
należało obejść ze święconym dom trzy
razy, aby zapewnić mu dostatek, dobrobyt itp. Tak więc stary obrzęd błogosławieństwa pokarmów, znany w kościele
katolickim już w VIII wieku, zachował
się w Polsce do dziś.
Wielką Sobotę kończyło nabożeństwo biorące swoją nazwę od łacińskiego słowa resurrectio czyli zmartwychwstanie. Rezurekcja to Msza radosna, polegająca na wyniesieniu Najświętszego
Sakramentu z tzw. grobu i trzykrotnej
uroczystej procesji wokoło kościoła
wśród pieśni wielkanocnych. Od czasów
stanisławowskich, uroczystość Zmartwychwstania przeniesiono z Wielkiej
Soboty na niedzielny świt, a dzwony,

Pierwszy dzień świąt – Wielka Niedziela, upływał na ogół w ścisłym rodzinnym gronie przy dostatnio zastawionym stole, dopiero poniedziałek
wielkanocny był dniem składania wizyt
znajomym i sąsiadom.
Poniedziałek Wielkanocny – Po Niedzieli spędzonej w gronie rodzinnym,
nadchodził poniedziałek, dzień słynący
w całej Polsce z oblewania się wodą i zbieranie podarków. Zwyczaj ten miał różne
nazwy – Oblewanka, Lejek, Meus.
Emaus, wreszcie dyngus i śmigus – oblewanie wodą dziewcząt przez chłopców.
Przypomnieć należy jeszcze o starym
krakowskim zwyczaju, zwanym Emaus,
urządzanym na pamiątkę objawienia się
Chrystusa uczniom, będącym w drodze
do miasta Emaus. Krakowski Emaus
był to wielki, uroczysty spacer mieszczan po całym dniu siedzenia za stołem.
Z czasem przerodził się w ludową zabawę, rodzaj odpustu.
Innym starym, tylko krakowskim zwyczajem była Rękawka. Zwyczaj ten opisaFot. Andrzej Bednarz

wystrzały z moździerzy, armat i innych
dział, oznajmiały, Zmartwychwstanie
Pana Jezusa.
Wielka Niedziela – „Alleluja”, najczęściej powtarzane w czasie Wielkanocy
słowo, pochodzi z języka hebrajskiego
i znaczy „Chwalcie Boga”. W Polsce
śpiewano i śpiewa się zawsze w kościele
Alleluja na Wielkanoc, doznając tym
samym uczucia najwyższej radości religijnej. Pięknym pozdrowieniem wszyscy
witają się i pozdrawiają słowami „Chrystus Pan zmartwychwstał”, na co odpowiadają im „Prawdziwie zmartwychwstał”. Wracając z rezurekcji do domu,
spiesząc się na Wielkie Śniadanie, starajmy się, aby spotkanie przy stole
w Wielką Niedzielę miało charakter religijny podobnie jak Wigilia.

ny już w średniowieczu, był jednym z krakowskich zwyczajów wielkanocnych. Na
grobie założyciela miasta Krakowa, rozdawano biedakom resztki święconego.
Według starej tradycji nazwa Rękawka
pochodzi stąd, że kopiec Krakusa został
usypany z ziemi przynoszonej w rękach,
rękawach od koszuli związanych, itp.
Tak to obchodzono kiedyś w Polsce
Wielkanoc. Ale z dawnej tradycji zostało dużo, przede wszystkim nastrój radości, ponieważ święta Zmartwychwstania
Pańskiego – były zawsze dla nas, Polaków, świętami ufności, nadziei w sprawiedliwość polskich pożądań, pragnień,
w słuszność wysiłków i w nieodwołalny
triumf przekazywanych nam przez pokolenia cnót narodowych.
Joanna Czapka
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Wielkanocne wspomnienia
Wielkanoc to najważniejsze święto w Kościele Katolickim. Przeżywamy je w głębokiej wierze i radości o Zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa, który zapewnia nas
o życiu wiecznym, bo jak mówi
apostoł „gdyby Chrystus nie zmartwychwstał daremna by była nasza wiara”.
Święta Wielkanocne poprzedza 40dniowy post, który rozpoczyna Środa
Popielcowa. Do Środy Popielcowej
trwał okres karnawału, dawniej nazywany także „zapustami”. Drzewiej zabawy
i biesiady były spontaniczne. Młodzież
przez ostatnie 3 dni urządzała tańce, codziennie w innym domu i przeważnie
tam, gdzie nie było podłogi tylko ubita
glina. Do tańca w zasadzie przygrywał
jeden skrzypek, a gdy jego brakowało,

to przygrywano harmonijce ustnej lub
dużym grzebieniu do włosów. Do przegryzki były przeważnie kanapki z białym serem i jajkiem, rzadko z wędliną.
Intensywne tańce przez okres 3 dni eliminowały potrzebę tańca przez cały
post. Dla skruchy i odbycia pokuty
w okresie Wielkiego Postu wiele osób
postanowiło np. całkowicie wstrzymać
się od palenia papierosów, spożywania
alkoholu, spożywania wszelkich słodkości, uczęszczania na Gorzkie Żale i Drogę krzyżową. Udział Wiernych w nabożeństwie Gorzkich Żali był powszechny. Licznie brała w nich udział młodzież
i dzieci. Śpiewano wówczas 3 części
i nikt nie narzekał na zmęczenie pomimo, że zdecydowana większość stała
w kościele. Od rozpoczęcia Wielkiego
Tygodnia zachowana była powaga. Starano się wszelkie ważniejsze prace wykonywać na początku tygodnia, żeby
można było wziąć udział w Triduum
Paschalnym. W Wielką Sobotę odbywa-

ło się święcenie pokarmów, podobnie
jak dzisiaj w kościele i w różnych częściach wsi. Dzieci przynosiły na rękach
baranki upieczone z ciasta drożdżowego. Na szyi każdego baranka zawiązana
była czerwona kokardka. Poświęcone
baranki stawiano w oknie, gdzie stały aż
do Zielonych Świąt. Niektórym po pewnym czasie dzieci odgryzały uszy. W tym
dniu jak i w Wielki Piątek obowiązywał
post ścisły. Nie można było spożywać
nawet święconych pokarmów. Poświeconą wodą kropiono domy mieszkalne.
Był taki zwyczaj, że skorupki z poświęconych jaj wyrzucano na dachy domów
lub przybudówkę. Na uwagę zasługuje
zwyczaj Śmigusa – Dyngusa. Otóż każda
panna musiała być oblana wodą przez
chłopców. Koło domu gdzie mieszkała
panna stano na tzw. czatach. Z chwilą
kiedy dziewczyna wyszła z domu była natychmiast oblewana wodą z wiaderka.
Dawniej Święta Wielkanocne przeżywane były bardzo radośnie, ale skromnie. Nie było, tak jak obecnie potężnego
konsumpcjonizmu.
Mieczysław Sawicki

Diamentowe Gody
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W żadnych okolicznościach wartość
małżeństwa, tego nierozerwalnego związku
miłości dwojga osób nie może być poddawana
w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się
trudności, nie można zrezygnować z obrony
tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje
ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi.
Małżeństwo jest drogą świętości nawet wtedy,
gdy staje się drogą krzyżową.”
Jan Paweł II

Związek małżeński zawarli 60 lat temu. Do dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem. Pomimo codziennych spraw, obowiązków i choroby nadal potrafią cieszyć się życiem. Mowa tutaj
o Marii i Janie Bednarz z Bratkowic.
Dokładnie 22 stycznia 1956 roku Maria i Jan Bednarz
stanęli na ślubnym kobiercu. W bratkowickim kościele ślubu
udzielił im śp. ksiądz Julian Fiedeń. Nie każdemu jest dane
myślami wrócić do tamtych młodzieńczych lat, gdy dwoje
młodych ludzi zechciało złożyć sobie przysięgę na całe życie.
Te wspólnie przeżyte 60 lat jest symbolem wierności, miłości, dowodem wzajemnego zrozumienia. Jest również wzorem do naśladowania dla ludzi młodych, że razem wspierając
się można przeżyć wiele lat.
Maria i Jan urodzili się w Bratkowicach. Życie ich nie
rozpieszczało. Wiele w nim przeszli. W domu na Czekaju
gdzie mieszkał Pan Jan było sześcioro rodzeństwa. Pani Maria była jedynaczką. Po ślubie para młodych zamieszkała
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w domu rodzinnym Pani Marii, gdzie wspólnie pracowali
w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Czas to był jak wiemy
bardzo ciężki. Pan Jan oprócz pracy na roli, przez 40 lat pracował w WSK Rzeszów na wydziale 53 elektro drążarki i to
niekiedy na trzy zmiany. Za swą rzetelną pracę był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Natomiast Pani Maria w tym
czasie miała pieczę nad całym gospodarstwem i dziećmi. Państwo Bednarzowie wychowali dwoje dzieci, doczekali się sześciorga wnuków i dwoje prawnuków. Pomimo tak ciężkiej
pracy Pani Maria jest nadal osobą bardzo żywotną i sprawną
fizycznie. W 2013 roku Pan Jan doznał udaru mózgu, na skutek którego wystąpił paraliż lewej połowy ciała. Wymaga on
całodobowej opieki. W ciągu dnia kiedy dzieci są w pracy
żona troskliwie się nim opiekuje. Pomagają jej w tym Pani
Anna Pięta pielęgniarka środowiskowa i Pani Dorota Łyszczak rehabilitantka.
W intencji Jubilatów i ich najbliższej rodziny w kościele
parafialnym w Bratkowicach została odprawiona uroczysta
Suma, której przewodniczył ks. Proboszcz Józef Książek. Pod
koniec liturgii mszalnej wręczył On Dostojnym Jubilatom
obraz Jezusa Miłosiernego i pamiątkowy dyplom.
Diamentowe wesele odbyło się w lokalu Zacisze, gdzie
Jubilaci przyjmowali kwiaty i życzenia od całej Rodziny. Pytani o receptę na to, jak wspólnie przeżyć ponad pół wieku
uśmiechali się radośnie. Tylko oni wiedzą ile razy los wystawił ich na próbę, ile łez szczęścia popłynęło im z oczu. Ich
troskliwe spojrzenia i oczy pełne ciepła świadczą o tym, że
warto tak iść przez życie – ramię w ramię.
Redakcja
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Życie jest piękne, trzeba tylko
umieć je sobie ułożyć
„Miłość jest wodą życia, ciągle biegniemy do jej źródeł”.
Login Jan Okoń
„Złote Gody” – to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla samych Jubilatów,
ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Już niejednokrotnie prezentowaliśmy na łamach naszego kwartalnika sylwetki wielu naszych Drogich Jubilatów.
Nie ulega wątpliwości, że każda z tych
par jest wyjątkowa. Przeżyte razem lata
to, przecież bagaż doświadczeń, to chwile radości i smutku, stawiania czoła co-

dziennym wyzwaniom i oczekiwaniom
ze strony najbliższych i otoczenia. To
kompromis, wyrzeczenia i podejmowanie wiele niekoniecznie łatwych decyzji. Mimo tego, że dla każdej z par życie
napisało inny scenariusz, to łączą ich
wspólnie przeżyte lata. Moimi rozmówcami są Złoci Jubilaci, mieszkańcy Sitkówki – Państwo Janina i Tadeusz Bielenda.
– Jak się Państwo poznali?
– Obydwoje pochodzimy z Bratkowic. Ja z Zastawia I, a małżonka z Sitkówki. Jej dom rodzinny to ten, w którym mieszkamy. Poznaliśmy się również w Bratkowicach na jednej z zabaw,
które odbywały się w tutejszym Domu
Ludowym. Po trzech latach znajomości
wzięliśmy ślub – wspomina Pan Tadeusz.

– Wspomnienie tamtego wyjątkowego dnia?
– Oczywiście, że pamiętamy, jakby
to było wczoraj. Ślub odbył się w Kościele Parafialnym w Bratkowicach
19 lutego 1966 roku. Udzielił nam go
ówczesny proboszcz parafii śp. ks. Józef Guzik. Tego dnia była piękna pogoda jak w maju. Było bardzo ciepło, około 20 stopni i świeciło słońce, a był to

przecież luty. Przyjęcie weselne odbyło
się w moim domu rodzinnym. Brało
w nim udział około 100 osób. Obrączkę ślubną mam do dnia dzisiejszego jako
wspomnienie tamtego dnia i wspólnych
przeżytych razem lat – wspomina Pani
Janina.
– Co zdaniem Państwa w życiu jest
najważniejsze?
– Na pewno miłość i wzajemne zaufanie oraz szacunek dla drugiego człowieka. Jednak najważniejsza jest dla nas
rodzina i tak było od samego początku
naszego małżeństwa. Priorytetem było
zapewnienie zaplecza bytowego dla naszej rodziny. W miarę możliwości remontowaliśmy dom rodzinny można by
powiedzieć, że od podstaw. To co mamy
wystarcza nam, nie potrzebujemy wiele.
Mimo tego, że nasze dzieci założyły wła-

sne rodziny nasze dążenia nie zmieniły
się. Chcieliśmy pomóc im zapewnić
przyszłość i start na nowym etapie ich
życia. Być dla nich pomocą i oparciem,
dotyczy to także naszych wnuków. Dzieci nas odwiedzają. Razem z nimi i wnukami spędzamy każde uroczystości, nie
tylko święta ale również urodziny i imieniny zawsze w rodzinnej i radosnej atmosferze.
– Czy pracowali Państwo zawodowo?
– Małżonka pracowała przez 5 lat
w Państwowym Przedszkolu w charakterze pomocy do opieki nad dziećmi.
Wspólnie podjęliśmy decyzję o tym, że
musi zrezygnować z pracy zawodowej,
żeby zająć się pracą w gospodarstwie
domowym i wychowaniem dzieci, ponieważ ja ciągle pracowałem w delegacji. W Zakładzie Energetycznym przepracowałem 45 lat, zostałem odznaczony medalem: „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”. Zawodowo
zajmowałem się konserwacją istniejących i budową nowych linii energetycznych – mówi Pan Tadeusz.
– Jak upłynęło to wspólne 50 lat?
– Bardzo szybko, a przede wszystkim
bardzo szczęśliwie. Oczywiście jak to
w życiu bywa były chwile radości, a także
chwile smutku i rozpaczy, bo życie uczy
pokory i nie jest usłane różami. Jednakże w trudnych chwilach mogliśmy na
siebie liczyć, a to z kolei umacniało
naszą więź, bo zawsze towarzyszyła nam
nadzieja. Staraliśmy się w miarę możliwości korzystać z życia. Braliśmy udział
w wycieczkach, różnych imprezach okolicznościowych, zabawach, choinkach
i weselach. W 2015roku byliśmy w jednym dniu na dwóch weselach w Kolbuszowej i Sokołowie Małopolskim. Za
granicą nie byliśmy ale i tak uważamy,
że dużo zobaczyliśmy i zwiedziliśmy.
Byliśmy m.in. w Licheniu, Warszawie,
Łodzi, Częstochowie, Chorzowie i kilkakrotnie w Zakopanym. Pan Tadeusz
dodaje;. „Życie jest piękne, trzeba tylko
umieć je sobie ułożyć”.
– Czy uczestniczyli Państwo w życiu
społecznym naszej miejscowości?
– Naturalnie. Żona należała do Koła
Gospodyń Wiejskich, natomiast ja
w 1970 roku wstąpiłem do Ochotniczej
Straży Pożarnej i nadal jestem jej członkiem. W tamtych czasach Straż Pożarna miała inne zadania. Uczestnictwo
w straży polegało głównie na zaangażo-

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 36/2016

13
Przy tobie śniłam swoje sny.
Przeżyłam z tobą tyle lat
Oddałam ci swój cały świat
I choć wiem jak smakują łzy,
Dziś nie żal mi przeżytych dni.”

waniu w prace społeczne na
rzecz rozwoju naszej miejscowości. Brałem udział w budowie najważniejszych obiektów
w naszej miejscowości m.in.
Ośrodka Zdrowia, Domu Strażaka, piekarni, mleczarni, pawilonu handlowego, przedszkola, Większość prac wykonywaliśmy ręcznie i łopatami.
Pracowałem również przy rozbudowie kościoła 2002-2009
(wykonywałem instalację elektryczną) oraz budowie kaplicy cmentarnej i oświetleniu
cmentarza parafialnego, a także przy ustawianiu Krzyża Milenijnego w Leśnym Zakątku.
– Recepta ma wspólnie
przeżycie 50 lat?
– Przede wszystkim gotowość na wspólne życie. Nie tylko zgoda
i miłość, a także poczucie odpowiedzialności za siebie nawzajem, wsparcie, zaufanie i zrozumienie. Zawsze działamy
razem i jedno drugiemu pomaga, wspólnie podejmujemy życiowe decyzje. Jesteśmy zgodni, a jeżeli podejmujemy bardzo
ważną, a w zasadzie każdą decyzję, to ją
wspólnie omawiamy. Staramy się zorganizować sobie każdy dzień. Mimo, tego
że nie posiadamy już dużego gospodarstwa i nie jesteśmy młodzi, to nie potrafimy usiąść na miejscu, chcemy aktywnie
przeżyć każdy dzień. Z perspektywy upływu czasu i lat uważamy, że gdybyśmy
w dzisiejszych czasach zaczynali wspólne
życie, to byłoby nam dużo łatwiej.
– Wasze zainteresowania?
– Dużo czasu poświęcamy na oglądanie fotografii naszej najbliższej rodziny i znajomych. Są to unikalne fotografie nawet z lat 60. ubiegłego wieku.
Ja bardzo lubię czytać książki, głównie
historyczne. Potrafię czytać i kilka godzin, zazwyczaj wieczorową porą. Aktualnie czytam książkę pana Franciszka Kotuli „Tamten Rzeszów”. Żona
w tym czasie odpoczywa lub oddaje się
swojej pasji, którą jest gotowanie, a gotuje wyśmienicie.
– Jak Państwo uczcili tę wyjątkową
rocznicę?
– Bardzo uroczyście. Najpierw Mszą
świętą w naszym Kościele parafialnym
31 stycznia 2016 r. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz proboszcz Józef Książek w asyście ks. Grzegorz Guziora i ks. Marcina Grybosia.

Można by mówić i pisać wiele. Jednakże niezaprzeczalny dowód i świadectwo ich wspólnego życia, stanowią pełne miłości i ciepła, serdeczności
i wdzięczności podziękowania od ich
dzieci i wnuków.
Rozmawiała Beata Krupa

Kochani Rodzice
– Złoci Jubilaci
Fot. Andrzej Bednarz

Później w gronie najbliższej rodziny
i znajomych w lokalnej restauracji. Bardzo miło i serdecznie wspominamy tamten dzień. Za wspólnie przeżyte 50 lat
dziękujemy Panu Bogu i Matce Najświętszej. Dziękujemy za otrzymane w ciągu
drogi życia łaski, zdrowie, za ten szczególny dar jakimi są nasze dzieci i wnuki
oraz za to, że mamy siebie. Dziękujemy
im za to, że z nami są, że jesteśmy dla
nich ważni, kochani i potrzebni oraz za
wiele pięknych, niezapomnianych chwil,
których dzięki nim przeżyliśmy.
– Najbliższe plany?
– Jechać na wiosnę w Bieszczady i
objechać całą południową część Polski.
Państwo Janina i Tadeusz wspólnie
przeżyte lata utrwalili nie tylko na wspólnych fotografiach ale również na trwałe
zapisali się nie tylko w sercach i wspomnieniach swoich najbliższych, ale również mieszkańców naszej miejscowości.
Obydwoje zgodnie wypowiadają słowa
„Życie nie jest usłane różami”, kilkakrotnie je powtarzając i to z pełną świadomością, bo w trudnych chwilach razem pokonywali przeciwności losu i byli dla siebie oparciem. Bardzo bliskie Czcigodnym Jubilatom są słowa piosenki wykonanej przez Panią Krystynę Giżowską,
z którymi moi rozmówcy się utożsamiają
i to nie tylko dlatego, że są one bliskie
ich sercu ale w zupełności potwierdzają
przeżyte i spędzone razem lata.
„Przeżyłam z tobą tyle lat,
Choć w oczy wiał mi nieraz wiatr.
Przy tobie się nauczyłam żyć,

Z tej pięknej okazji jaką jest Wasza
50. rocznica ślubu, przyjmijcie od Nas
wszystkich gratulacje i najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, spokoju
i pomyślności oraz wielu łask Bożych
na drodze do kolejnych jubileuszy.
Życzy syn Zenon z żoną.

Kochani Babciu i Dziadziu,
drodzy Rodzice
Z okazji Waszego święta życzymy
wszystkiego najlepszego. Niech każdy
dzień dostarcza radości i uśmiech zawsze
w sercach Waszych gości. Niechaj problemy Was omijają, bo wszyscy bardzo
Was kochają, bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to naprawdę zasługujecie!
Życzą wnuczka Daria
i córka Dorota

Kochana Babciu,
Drogi Dziadziu!
19 lutego 1966 roku – ta data była
początkiem Waszego wspólnego życia.
Narodzenia jednej z życiowych wartości
jaką jest MIŁOŚĆ. Dziękujemy za ten
dzień, za Waszą wytrwałość w uczuciu,
a przede wszystkim za to, że gdyby nie
Wy, nie byłoby też nas, naszej miłości.
Dziękujemy również za Wasze postawy
i uczucia na co dzień. Bierzemy je za przykład. Jesteście dla Nas autorytetami w
długowiecznym byciu RAZEM. Z całego serca kibicujemy Wam i Waszej miłości, bo jest to przykład uczucia, które jest
fundamentem Waszego wspólnego życia.
Wnuczka Dagmara
z mężem Tomaszem
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Kochani Rodacy Ziemi Bratkowickiej!
Przesyłam moc gorących pozdrowień wraz z serdecznymi życzeniami
świątecznymi. Modlę się za każdego
mieszkańca Bratkowic, by doświadczył
głębokiego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. On, który z Miłości
oddał za nas Swoje życie, nieustannie
wychodzi nam na przeciw, zapraszając
do bliskiej więzi ze Sobą. On wie, że
człowiek nie osiągnie upragnionego
szczęścia i pokoju, inaczej, jak tylko
w zażyłej relacji z Nim. Wierzę, że tegoroczne Święta Wielkanocne, pomogą
nam w pogłębieniu tej podstawowej relacji z Bogiem Ojcem Miłosiernym, który tak bardzo nas umiłował, że „Swego
Syna Jednorodzonego dał, aby każdy kto
w Niego wierzy miał życie wieczne”.
Na Ukrainie wielu ludzi odkrywa to
zaproszenie do bliskiej relacji z Bogiem,
poprzez pogłębioną lekturę Pisma Świętego – Lectio Divina (Boże czytanie).
W tych dniach podczas rekolekcji
wielkopostnych, słyszałam piękne świadectwo księdza o jego Tacie. Chciałabym się nim z Wami podzielić. Tato
miał wielkie pragnienie czytania Pisma
Świętego, ale ono za czasów komunizmu nie było nigdzie dostępne (do roku
1990). Jego syn pamięta, że Tato pożyczał od miejscowego księdza wielką księgę (Biblie) i czytał ją wieczorami. Następnie to, co przeczytał opowiadał swoim dzieciom. Później jednak czasy nieco sie zmieniły i on sam też. Zaczął sięgać coraz częściej po alkohol. Ciągłe
picie powodowało, że groziło mu stawanie się nałogowym alkoholikiem. Pan
jednak nie zostawił swego syna bez pomocy. Słowo Boże, które czytał przed
laty, dawało o sobie znać, choć on już
od dawna do Niego nie zaglądał. Teraz
Słowo zaczęło przemawiać w Jego sercu, niepokoić go, nakłaniać do zmiany.
Walka nie była łatwa i trwała w czasie.
Żona, która z jednej strony chciała, by
mąż nie pił, robiła nieświadomie rożne
rzeczy, które sprzyjały jego dalszej zależności. Na przykład, gdy mąż odmawiał pójścia na wesele rodzinne, by nie
wchodzić w pokusę picia, żona się na
niego obrażała. Gdy on wyniósł z piwnicy 20 litrów samogonu i wylał to, żona
zrobiła mu awanturę.
W końcu moc Słowa i Jego osobiste
pragnienie zwyciężyły. Przestał pić. Nie
pije alkoholu do dnia dzisiejszego i wiernie, każdego dnia czyta Biblię. Teraz ma
już własną. A owocem jego nawrócenia

było nawrócenie syna, który potem został księdzem.
Mnie osobiście od ponad siedmiu lat
Pan Bóg daje możliwość angażować się
w posługę i współprace z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Jest to
ośrodek rekolekcyjny, prowadzący formację duchową, opartą głównie na Piśmie Świętym. Przyjeżdżają tam ludzie z
całej Polski i z zagranicy, aby w atmosferze ciszy i modlitwy spotykać Boga
w Jego Słowie. Mam możliwość, by to
doświadczenie przenosić po trochę na
grunt ukraiński. Od czterech lat organizujemy tu 8-dniowe rekolekcje lectio divina w pełnym milczeniu. W ubiegłym
roku brało w nich udział ponad 50 osób.
Każdego roku do pomocy w tych rekolekcjach przyjeżdża z Krakowa Ks.
Krzysztof Wons – salwatorianin, znany
rekolekcjonista i pisarz książek o tematyce lectio divina. W tym roku w ekipie
prowadzącej rekolekcje na Ukrainie, będzie także nasz rodak ks. Zdzisław Sawka – saletyn, proboszcz w parafii Łętowe.
Wielokrotnie miałam także możliwość promować drogę lecio divina
w naszym ukraińskim Radio Maryja.
Z jednym z ukraińskich księży prowadziliśmy dwukrotnie radiowe rekolekcje wg Ewangelii św. Marka i Mateusza.
Doświadczam tego, jak głód Słowa
Bożego na Ukrainie coraz bardziej wzrasta. Z jednej strony Biblia jest już dostępna dla każdego, a z drugiej strony
ludzie wciąż na nowo odkrywają ją
w swoim życiu i pragną to Słowo zgłę-

biać przez czytanie i modlitwę.
Do tego, aby bardziej to Słowo rozumieć, potrzebują duchowych przewodników, którzy
im na tej drodze pomogą. W związku
z tym podczas takich ośmiodniowych rekolekcji w ciszy, zawsze jest możliwość
spotkania się z duchowym kierownikiem, by porozmawiać o swym doświadczeniu Boga i modlitwy.
Obecnie we wspólnocie w której jestem, wszystkie Siostry są zaangażowane w katechizację dzieci i młodzieży.
Staramy się do naszej posługi często włączać Słowo Boże. Owoce tego są już widoczne, większość dzieci przynosi ze
sobą na katechezę Biblię i potrafią w niej
już odnaleźć poszczególne księgi. Niektóre, szczególnie młodsze dzieci, uczą
się poleconych im fragmentów Biblii na
pamięć. To cieszy i daje nadzieję, że wraz
z ich wrastaniem, będzie wzrastało
w nich Słowo i Ono będzie przynosiło
w ich dalszym życiu obfity owoc. Słowo
Boże jest prawdziwie „żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne osadzić pragnienia
i myśli serca”. Z mojej osobistej, codziennej praktyki lectio divina, która sięga już
prawie 27 lat, mogę powiedzieć, że doświadczam tej życiodajnej mocy Słowa.
Na różnych etapach mego życia, Bóg
wkłada swoje Słowo do mego serca i ono
powraca tak długo, póki nie przyjdzie
z Nim jakieś światło i zrozumienie, co
Bóg chce mi przez nie powiedzieć. Nie
wyobrażam sobie już życia bez Słowa
Bożego. Wydaje mi się, że bez Słowa poruszałabym się jakby po omacku, w ciemności, nie wiedząc dokąd iść, a co powiedzieć, jak coś wykonać. To Słowo daje
Życie i daje Moc, bo w Nim jest obecna
Żywa Osoba Ducha Świętego.
Kochani! Życzę Wam z całego serca, by Wasze życie było napełnione Jego
obecnością, bo mając Ducha Świętego
mamy wszystko. Kończę słowami krótkiej lecz bardzo skutecznej modlitwy:
Boże Ojcze w Imię Jezusa proszę o pomazanie Ducha Świętego dla każdego Brata
i Siostry Ziemi Bratkowickiej.
W miłości Zmartwychwstałego Jezusa, z modlitwą
s. Maria Marta Przywara, Służebnica
Ducha Świętego

S. Maria Marta Przywara.

Khmelnytskyi, 1 marca 2016 r.
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
...w Zespole Szkół w Bratkowicach
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodległego bytu
Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego,
z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej
agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... – Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
W dniu 1 marca po raz kolejny obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Dzień ten jest dla
naszej społeczności szczególnie ważny,
ponieważ jeden z Żołnierzy Niezłomnych pochodził z Bratkowic, był absolwentem naszej szkoły – mjr Józef Rzepka. Uczniowie pod opieką nauczycieli
przygotowali montaż słowno-muzyczny,
przybliżył on uczniom wydarzenia, które miały miejsce ponad pół wieku temu.
Młodzież mogła poznać losy kolejnych
bohaterów z terenu gminy Świlcza, którzy niezłomnie walczyli z komunistycz-

nym-stalinowskim reżimem. Podejmowali zbrojny opór przeciw tzw. „władzy
ludowej” – funkcjonariuszom sowieckiej
NKWD i wysługującym się UB oraz Milicji Obywatelskiej. 1 marca 1951 roku
w więzieniu na Mokotowie pluton egze-

chóru szkolnego. Po zakończeniu części
artystycznej uczestnicy wraz z plutonem
strzeleckim udali się przed budynek szkoły, aby wysłuchać apelu pamięci. Następnie zostały złożone kwiaty przed znajdującą się na budynku szkolnym tablicą

kucyjny wykonał siedem wyroków śmierci na wiernych Polsce i wojskowej przysiędze bojownikach podziemia z Rzeszowszczyzny. Na mocy ustawy z dnia
3 lutego 2011 r. data 1 marca stała się
Narodowym Dniem Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” – Niezłomnych Żołnierzach Antykomunistycznego Podziemia!
Spotkanie zostało uświetnione pieśniami patriotycznymi w wykonaniu

upamiętniającą majora Józefa Rzepkę.
Wiązankę okolicznością złożył w asyście
uczniów Wójt Gminy Świlcza mgr inż.
Adam Dziedzic, który brał udział w uroczystościach, oraz Dyrektor Szkoły Joanna Różańska w asyście strzelców. Do
uświetnienia uroczystości przyczyniło się
Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów w Rzeszowie. Członkowie tego stowarzyszenia pan Michał Lis,
Krystian Fila, Dawid Wołowiec i Kamil
Herdzik opowiedzieli uczniom
o walkach partyzanckich, prezentując przy tym eksponaty
sprzętu militarnego (broń
palną, długą i krótką, granatniki, oporządzenie, ubrania, naczynia, sztućce, plecaki, mapniki, saperki). Spotkanie cieszyło
się dużym zainteresowaniem
zarówno wśród starszej młodzieży jak i tej z klas edukacji
wczesnoszkolnej.
Cieszy fakt, że losy „Żołnierzy Niezłomnych” zyskują coraz większy szacunek i popularność u młodego pokolenia,
a szczególnie wśród uczniów
naszej szkoły.
Bożena Zwierzyńska-Kret

16

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 36/2016

...w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach
29 lutego w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Bratkowicach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych i 65 rocznicy śmierci
członków IV Zarządu WiN – ppłk.
Łukasza Cieplińskiego i jego
współtowarzyszy; Adama Lazarowicza z Dębicy, Mieczysława Kawalca ze Trzciany, Józefa Batorego
z Weryni k. Kolbuszowej, Karola
Chmiela z Zagorzyc, Franciszka
Błażeja z Nosówki i Józefa Rzepki
z Bratkowic.
W uroczystości licznie uczestniczyli żołnierze kombatanci AK z Rzeszowa oraz Pani Maria Stokłosa z Bratkowic i Pan Józef Lis ze Trzciany. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością
zastępca wójta Pan Sławomir Styka,
ksiądz proboszcz Józef Książek, Kierownik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Podkarpackiego Kuratorium
Oświaty Pani Małgorzata NowińskaZgurska, radni powiatowi Pan Tadeusz
Pachorek, Pan Sławomir Miłek i Pan
Tomasz Wojton, radni z Bratkowic;
Pani Natalia Skuba-Więcław, Pani Barbara Buda i Pan Wojciech Słowik oraz
sołtys Bratkowic Pan Ryszard Franczyki, przewodnicząca KGW Pani Maria
Nowożeńska i zastępca prezesa TMZB
Pan Zdzisław Rzepka.
Wśród uczestników uroczystości
byli obecni także emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Bratkowic, sojusznicy i przyjaciele szkoły.
Nauczyciele i uczniowie NSP przygotowali i przedstawili program artystyczny, w którym omówione zostały
najważniejsze wydarzenia z okresu
II wojny światowej, nakreślona została
sytuacja powojenna Polski i opowiedziane powojenne dramatyczne losy
żołnierzy AK.
W leśnej scenerii i przy zaimprowizowanym ognisku snuła się gawęda
o wojnie obronnej w 1939 roku, o powstaniu i zadaniach Armii Krajowej,
o akcji „Burza” i jej celach, o powstaniu warszawskim, o żołnierzach dru-

Gawęda przy ognisku.

Program w wykonaniu uczniów klas IV-VI,

Przemówienia gości.
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i piosenkami żołnierskimi, które młodzi wykonawcy śpiewali razem z gośćmi. Do gawędy włączyli się także goście; zastępca wójta gminy Świlcza Pan
Sławomir Styka, Pan Kazimierz Rzucidło – żołnierz kombatant AK, Pan
Aleksander Szymanski – prezes
ŚZŻAK były więzień obozów nazistowskich, ksiądz proboszcz Józef książek
i Pani Małgorzata Nowińska-Zgurska.
Uroczystość zakończono wspólnym
odśpiewaniem kilku powszechnie znanych i popularnych piosenek żołnierskich i partyzanckich takich jak: „Serce
w plecaku”, „Deszcz jesienny deszcz”,
„Maszerują strzelcy”, „Rozszumiały się
wierzby płaczące”, „Dziś do ciebie
przyjść nie mogę”.
Janina Gaweł

Uczestnicy obchodów Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.

giej konspiracji zwanych także żołnierzami wyklętymi lub żołnierzami niezłomnymi.
Przedstawione zostały sylwetki żołnierzy bohaterów i wielkich patriotów,
którzy zostali po wojnie zamordowani przez władze komunistyczne i przez
całe lata starano się wymazać Ich z kart
historii i ludzkiej pamięci takich jak:
ppłk. Łukasz Ciepliński ps. Pług, gen.
August Emil Fieldorf ps. Nil, rotmistrz Witold Pilecki ps. Witold, Druh
i sanitariuszka Danuta Siedzikówna
ps. Inka.
Opowieść przeplatana była wierszami pięknie recytowanymi przez dzieci

Wspomnienia kombatanta AK – Pana Kazimierza Rzucidło.

Zebranie sprawozdawcze
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej
W sobotę 13 lutego 2016 roku w siedzibie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy filia
w Bratkowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze stowarzyszenia z działalności za 2015 rok.
To był już 12 rok działalności organizacji społeczno-kulturalnej, która
zapisuje kolejne karty historii stowarzyszenia i naszej małej Ojczyzny, której na imię Bratkowice.
W zebraniu wzięli udział członkowie TMZB oraz zaproszeni goście – zastępca wójta Gminy Świlcza, radni
Gminy Świlcza z Bratkowic, sołtys wsi
Bratkowice, dyrektorzy Szkół i Przed-

szkola, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bratkowicach, proboszcz parafii Bratkowice i zarazem
kapelan TMZB oraz przedstawiciele
Związku Strzeleckiego „Strzelec”
z Rzeszowa oraz organizacji Wojska
Polskiego w Rzeszowie.
W szczegółowym sprawozdaniu
z działalności przedstawiono udział
Towarzystwa w życiu społeczno-kul-

turalnym, patriotyczno-religijnym naszej miejscowości jak i poza jej granicami. Był więc to udział w obchodach
rocznic patriotycznych takich jak: obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bratkowicach i w Rzeszowie,
udział w obchodach 96 rocznicy śmierci płka Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie i uroczystej przysiędze strzelców
i orląt z Bratkowic, udział w obcho-
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dach rocznicy śmierci Marszałka Piłsudskiego, święta 3 Maja, rocznicy
Akcji Burza w Bratkowicach, 17 września, 11 listopada. Braliśmy udział
w uroczystościach organizowanych
przez organizacje społeczne, szkoły,
przedszkole z terenu Bratkowic oraz
organizacje parafialne.
W kwietniu przeprowadziliśmy akcję sprzedaży flag, które są wywieszane
przez mieszkańców Bratkowic w czasie rocznic i świąt religijnych.
Dzięki współpracy z Bankiem
Żywości w Rzeszowie od miesiąca
marca do maja przeprowadziliśmy akcję przekazywania pomocy żywnościowej – owoców i warzyw dla mieszkańców Bratkowic. Łącznie przekazaliśmy 127 ton.
26 lipca 2015 roku stowarzyszenie
wspólnie z GUKLA Bratkowice oraz
OSP Bratkowice zorganizowało bieg
„Bratkowicka Dycha” poświęcony żołnierzom AK z Bratkowic, którzy zginęli w Akcji Burza w 1944 roku.
W biegu tym wzięło udział wielu biegaczy z całej Polski. Pomysłodawcom
biegu był członek Zarządu TMZB
Dominik Bąk.
Tradycyjnie zorganizowaliśmy wycieczkę dla członków stowarzyszenia
i chętnych mieszkańców Bratkowic do
Starej Wsi, Sanoka i Soliny. Są to piękne
wycieczki w trakcie których odwiedzamy miejsca kultu religijnego, ciekawe
miejsca historyczne i poznajemy piękno
Podkarpacia i innych regionów.
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Wydaliśmy 4 numery kwartalnika
Ziemia Bratkowicka. Nie zapomnieliśmy o naszych współpracownikach
i wspierających naszą działalność,
dziękując za wszystko dobro nam przekazane. Przede wszystkim Samorządowi Gminy Świlcza, Wójtowi, Radnym,
GCKSiR w Świlczy, Bankowi Żywności w Rzeszowie, Związku Strzeleckiemu „Strzelec” z Rzeszowa, Dyrektorom szkół i organizacjom społecznym
z Bratkowic. Prezesom Firmy SmakGórno z Górna. Wszystkim bardzo
serdecznie dziękujemy.
Kończąc sprawozdanie z działalności za 2015 rok pragniemy podkreślić, że w każdej działalności społecznej są okresy lepsze i gorsze. Nikogo

nie można na siłę zmuszać do działania wbrew jego woli. Jak najbardziej
adekwatne jest stwierdzenie; tak krawiec kraje jak materiału staje. I tak to
można odnieść do naszej działalności
w 2015r.
Uczestniczący w zebraniu członkowie i zaproszeni goście w dyskusji
przedstawiali swoje opinie i spostrzeżenia dotyczące naszej działalności.
Będą one wskazówką dla dalszej naszej działalności na przyszłość. Spotkanie zakończono wspólnym poczęstunkiem i dalszym rozmowom kuluarowym.
Źródło:
facebook TMZB Bratkowice

Fot. Andrzej Bednarz
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Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
bratkowickich strażaków
Stosownie do Uchwały Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we wszystkich jednostkach OSP w kraju co 5 lat przeprowadzane są Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas ich trwania
strażacy, dokonują rzetelnej oceny pracy Zarządów OSP za okres pięcioletniej kadencji oraz wybierają spośród
swego grona nowe władze, które kierować będą działalnością statutową OSP, przez kolejnych pięć lat.
W naszej miejscowości takie zebranie odbyło się w dniu
16 stycznia 2016 roku. Uroczystego otwarcia zebrania dokonał dh Mieczysław Leja – prezes OSP, który powitał zaproszonych gości w osobach: Adam Dziedzic – Wójt Gminy
Świlcza, mł. bryg. Jacek Nita – przedstawiciel Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – D-ca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rzeszowie, ks. Proboszcz Józef Książek – Kapelan powiatowy strażaków, dh
Bogdan Cioch – Komendant Gminny
ZOSP RP w Świlczy, Wojciech Słowik
– Wiceprzewodniczący Rady Gminy
w Świlczy, Tomasz Wojton – członek
Rady Powiatu Rzeszowskiego, Barbara
Buda i Natalia Skuba-Więcław – członkinie Rady Gminy w Świlczy, Maria Nowożeńska – Przewodnicząca KGW
w Bratkowicach, Bernard Dworak – Leśniczy w Bratkowicach, Ryszard Frańczyk – sołtys wsi Bratkowice. Powitał
również wszystkich druhów seniorów
oraz czynnych członków bratkowickiej
organizacji. Zatwierdzono jednogłośnie
ustalony wcześniej porządek zebrania
i dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz niezbędne komisje. Przewodniczącym zebrania (prowadzącym zebranie) został dh Jan Górski – naczelnik OSP, a protokolantem dh Józef Bachórz
– sekretarz OSP, Komisja Mandatowa – druhowie: Robert
Kwas, Piotr Jucha, Jan Kwoka, Komisja Wyborcza – druhowie: Mateusz Jucha, Mateusz Mierzwa, Michał Pięta, Komisja Uchwał i Wniosków – druhowie: Piotr Chmaj, Sławomir Wojton, Dawid Jucha, Komisja Skrutacyjna – druhowie:
Bogdan Jucha, Szymon Piątek, Michał Kwas.
Zgodnie z porządkiem zebrania, obszerne sprawozdanie
z działalności OSP Bratkowice za rok 2015 oraz za mijającą
kadencję Zarządu, złożył prezes jednostki dh Mieczysław Leja.
Na wstępie minutą ciszy uczczono strażaków którzy odeszli
z szeregów jednostki w mijającej kadencji, a byli to druhowie:
Władysław Trzeciak, Jan Rogala, Jan Przywara, Józef Chmaj,
Bronisław Książek, Jan Trzeciak, Jan Pięta, Zuzanna Surowiec, Stanisław Kowal, Stanisław Mytych, Stanisław Surowiec. Głównym tematem sprawozdania stosownie do zapisów statutu była działalność ratowniczo-gaśnicza jednostki.
W roku 2015 OSP Bratkowice brała udział w 47 zdarzeniach.
38 zdarzeń to pożary, w tym 6 razy do budynków mieszkalnych, 1 raz samochód osobowy, 1 raz naczepa samochodu
ciężarowego z przewożonym węglem drzewnym, 30 razy do
traw i nieużytków. 9 interwencji to wyjazdy do tzw. miejsco-

wych zagrożeń – MZ (kolizje i wypadki drogowe – 4 razy,
ścinka nadłamanych konarów drzew – 5 razy). Najczęściej
w akcjach ratowniczo-gaśniczych brali udział druhowie: Grzegorz Pięta 30 razy, Marek Rządeczka 27, Michał Kwas 23,
Józef Mazan 21, Robert Selwet 16, Mateusz Jucha 15, Paweł
Stec 12, Jan Górski 11, Piotr Chmaj i Krzysztof Kania po
10, Robert Kwas, Konrad Mazan, Krzysztof Plizga, Dawid
Ziobro po 9 razy.

Ilość interwencji w okresie mijającej kadencji Zarządu (lata
2011-2014): w 2011 r. – 29, w tym 16 pożarów, 13 MZ,
w 2012 r. 41, w tym 32 pożarów, 9 MZ, w 2013 r. – 23, w tym
10 pożarów, 10 MZ, 3 AF, w 2014 r. – 20, w tym 8 pożarów,
10 MZ, 2 AF.

Zawody sportowo-pożarnicze,
ćwiczenia i manewry
W roku 2015 bratkowicka drużyna uczestniczyła w zawodach dwukrotnie. 27 września ub. roku na stadionie
w Pogwizdowiu Starym rozegrane zostały IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP. Po pierwszej konkurencji – sztafecie 9x50 drużyna z Bratkowic była na IV
miejscu ze stratą tylko 1,5 sek do prowadzącej. Aby zająć
miejsce na podium wystarczyłoby uzyskać w drugiej konkurencji – ćwiczeniu bojowym czas 46,52 sek., aby zająć 1 miejsce 40,00 sek. oczywiście bez punktów karnych. Czasy
w granicach 40 sek. były wielokrotnie uzyskiwane na treningach. Po sygnale do startu wszystko do ponad połowy ćwi-
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czenia szło wyśmienicie. Niestety w ostatnim etapie ćwiczenia zawodnik poślizgnął się na bardzo śliskiej już trawie
i o miejscu czołowym można było zapomnieć. Tydzień wcześniej 20 września na stadionie w Bratkowicach rozegrane
były Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Tutaj także pech
nie ominął bratkowickiej drużyny. W ostatniej fazie ćwiczenia bojowego wąż tak niefortunnie ułożył się, że powstał
duży supeł blokując przepływ wody do stanowiska gaśniczego i pewna szansa na czołowe miejsce przeszła obok. W skład
drużyny OSP Bratkowice na obecną chwilę wchodzą nastę-

pujący strażacy: Robert Selwet, Sławomir Wojton, Piotr
Wojton, Michał Kwas, Dawid Ziobro, Paweł Stec, Michał
Pięta, Konrad Mazan. Trenerem drużyny jest dh Robert
Kwas, znawca rzemiosła pożarniczego, wieloletni zawodnik sportu pożarniczego. Miniona kadencja to jednak największy sukces bratkowickich strażaków w historii jednostki. W roku 2012 na stadionie w Bratkowicach w Zawodach
Powiatowych OSP Bratkowice zajęła I miejsce i była reprezentantem powiatu rzeszowskiego na zawody szczebla wojewódzkiego. Zawody Wojewódzkie odbyły się 24.08.2014
roku na stadionie sportowym w Lubaczowie. Niestety padający od wielu dni deszcz nie sprzyjał prowadzeniu zawodów.
Na 24 startujące drużyny z całego województwa podkarpackiego bratkowicka jednostka zajęła dobre 8 miejsce. Doskonalenie rzemiosła pożarniczego to także ćwiczenia i manewry. W minionym roku bratkowicka OSP brała udział
w manewrach powiatu rzeszowskiego, które odbyły się
w Turzy na terenie gminy Sokołów Młp., w manewrach gminnych na terenie obiektu Gminnego Centrum Kultury
w Trzcianie oraz w Szkole Specjalnej w Mrowli. Obserwatorzy ćwiczeń pozytywnie ocenili organizację prowadzenia
działań ratowniczych i gaśniczych OSP Bratkowice oraz
współpracę wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych. W okresie późno jesiennym odbyła się również inspekcja gotowości operacyjno – technicznej jednostki przeprowadzona przez komisję z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie w wyniku której, również bratkowiccy strażacy otrzymali bardzo dobrą ocenę.
Praca Zarządu w mijającej kadencji to również wiele przedsięwzięć w zakresie remontu Domu Strażaka. Dokonano przebudowy części administracyjno-garażowej, w wyniku której
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została wymieniona instalacja elektryczna i powstały nowe
pomieszczenia sanitarne z prysznicem. Odnowiono garaż,
strażacką świetlicę, korytarze i klatkę schodową. Na piętrze
zaadoptowano wolne pomieszczenia na ogólnodostępną świetlicę. Po wyposażeniu w różnego rodzaju gry i sprzęt RTV
służy nie tylko strażakom, ale także młodzieży z bratkowickich szkół. W ub. roku przeprowadzono gruntowne odnowienie pomieszczeń części weselnej Domu Strażaka. Położono
nowy tynk mozaikowy w część jadalnej i części tanecznej
obiektu, odmalowano pomieszczenia kuchenne, zaplecze
kuchenne, korytarz i ubikacje, zamontowano także
nowe lampy oświetleniowe.
Na zakończenie swojego
sprawozdania dh Mieczysław Leja złożył serdeczne
podziękowania osobom i instytucjom wspierającym
bratkowicką jednostkę.
Szczególne podziękowania
skierował do włodarzy gminy Świlcza Pana Adama
Dziedzica i jego poprzednika Wojciecha Wdowika za
dobrą współpracę z Zarządem, za pomoc, zaangażowanie i wsparcie w realizacji
zadań remontowych prowadzonych w Domu Strażaka
i zakupów sprzętowych niezbędnych do prowadzenia
działań gaśniczych, Komendantowi Miejskiemu PSP w Rzeszowie za dotychczasową współpracę i asygnowane znaczne
środki finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dzięki którym w jednostce jest sprzęt, za pomocą którego można prowadzić praktycznie każde działanie ratownicze, ks. Józefowi Książkowi – proboszczowi parafii i kapelanowi OSP, za całoroczną opiekę duchową i sprawowaną
posługę duszpasterską dla naszej jednostki. Serdeczne podziękowania skierowane były również do Zarządu i bratkowickich strażaków za podejmowanie wielu inicjatyw, dzięki
którym jednostka OSP Bratkowice stoi na dobrym poziomie. Następnie sprawozdanie finansowe OSP za 2015 rok
złożył dh Zbigniew Bułatek – skarbnik, a sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił dh Tadeusz Bednarz
– przewodniczący Komisji. Po podkreśleniu w nim prawidłowej działalności Zarządu i wzorowym funkcjonowaniu
konta finansowego oraz kasy podręcznej, złożył wniosek
o udzieleniu absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Dh Józef Bachórz przedstawił plan działalności OSP na 2016 rok. W planie działalności oprócz planowanych remontów podkreślono konieczność wyposażenia
lekkiego samochodu Mercedes w mały zbiornik wodny
o pojemności 200-300 litrów z agregatem gaśniczym oraz
zakup małej przyczepki do przewozu sprzętu do ratownictwa wodnego. Rok 2016 to planowane również uroczyste
obchody 110-lecia powstania i działalności OSP w Bratkowicach. Po złożonych sprawozdaniach, odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP za
okres sprawozdawczy. Zarówno absolutorium, jak i plan
działalności oraz finansowy, zostały przyjęte jednogłośnie
przez wszystkich druhów.
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Wybory nowego Zarządu OSP
Kolejnym punktem Walnego Zebrania był wybór nowego
składu Zarządu OSP, który kierował będzie działalnością statutową jednostki w latach 2016 – 2020. Zgłoszono dziewięciu strażaków do Zarządu OSP i trzech do Komisji Rewizyjnej. Wszyscy wyrazili ustną zgodę na kandydowanie. Głosowanie przeprowadzono w sposób jawny. Nowy skład Zarządu
i Komisji Rewizyjnej jest następujący.
ZARZĄD:
dh Mieczysław Leja – prezes, dh Jan Górski – naczelnik, dh
Piotr Jucha – wiceprezes, dh Władysław Kwoczyński – wiceprezes, kronikarz, dh Robert Selwet – zastępca naczelnika,
dh Józef Bachórz – sekretarz, dh Zbigniew Bułatek – skarbnik, dh Tadeusz Bednarz – gospodarz, dh Grzegorz Pięta
– członek Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA:
dh Robert Kwas – przewodniczący, dh Jan Kwoka – zastępca
przewodniczącego, dh Jacek Piątek – sekretarz.
Wybrano również przedstawicieli do składu Zarządu
Gminnego Związku OSP RP w Świlczy: dh Mieczysław Leja,
dh Jan Górski i dh Piotr Jucha oraz delegatów na Zjazd Gminny Związku OSP RP: dh Mieczysław Leja, dh Jan Górski, dh
Piotr Jucha, dh Władysław Kwoczyński i dh Robert Kwas.

Dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości
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Dziękował również za pomoc i udział strażaków w różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych czy też plenerowych. Wiele ciepłych słów przekazał również za
pomoc w dystrybucji żywności dla mieszkańców naszej
społeczności. Zapewnił, że zawsze jest otwarty na wszelkie strażackie inicjatywy i pomysły. Na zakończenie swojej wypowiedzi, złożył życzenia noworoczne wszystkim
strażakom, a szczególnie druhom seniorom z okazji zbliżającego się Dnia Dziadka.
– ks. kan. Józef Książek – proboszcz, kapelan OSP w wystąpieniu swoim, podziękował wszystkim druhom za
uczestnictwo w ważniejszych uroczystościach kościelnych (Wielkanoc, Boże Ciało, Odpust Parafialny, obsługa procesji parafialnych, budowa ołtarzy, bożonarodzeniowej szopki itp.) oraz w uroczystościach patriotycznych. Podziękował wszystkim druhom za ofiarne spieszenie z pomocą bliźniemu w razie zagrożenia pożarem,
powodzią i innym kataklizmem. Przykład zaangażowania strażaków – pożar domu mieszkalnego w Sitkówce
i przeprowadzenie zbiórki pieniężnej wśród mieszkańców na jego odbudowę. Na zakończenie swojej wypowiedzi ks. kapelan, przewodniczył wspólnej modlitwie w intencji wszystkich zmarłych dotychczas strażaków z bratkowickiej OSP.
Podsumowaniem zebrania był przygotowany smaczny
poczęstunek, w trakcie którego jeszcze przez długie chwile
wymieniano różnego rodzaju doświadczenia, spostrzeżenia
i uwagi na tematy związane z funkcjonowaniem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bratkowicach.
Mieczysław Leja

W następnej części zebrania głos zabierali zaproszeni goście:
– mł. bryg. Jacek Nita – przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie – omówił powiatowe manewry
strażackie, inspekcje gotowości bojowej, nowy wymóg
sporządzania dokumentacji zdjęciowej z akcji usuwania
skutków burz i nawałnic, t.j. wycinka połamanych drzew
(ich stan przed wycięciem i po), uprawnienia strażaków
do wyjazdu do pożarów – potrzeba zgłaszania imiennego osób biorących udział w zdarzeniu oraz statystykę
zdarzeń na powiecie rzeszowskim. Na zakończenie podziękował Zarządowi OSP za dotychczasową dobrą
współpracę, a druhom za ofiarną pomoc podczas wspólnych akcji ratowniczo-gaśniczych.
– dh Bogdan Cioch – Komendant Gminny OSP – poruszył sprawy mające istotny wpływ na prawidłową działalność statutową OSP, jak: szkolenia i kursy dla członków OSP, okresowe badania lekarskie, ćwiczenia i manewry strażackie organizowane wspólnie z PSP, gminne
inspekcje gotowości bojowej. Przedstawił statystykę zdarzeń na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem
udziału w nich każdej jednostki OSP. Przedstawił ogólne plany wydatkowania środków z budżetu gminy Świlcza na ochronę przeciwpożarową w roku 2016.
– Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza – bardzo serdecznie podziękował wszystkim bratkowickim strażakom za
ogromne poświęcenie i duże zaangażowanie w niesieniu
pomocy w czasie akcji ratowniczych i gaśniczych. Podkreślił bardzo szybką reakcję i pełen profesjonalizm
w działaniu przy usuwaniu skutków lipcowej nawałnicy.
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VI Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
w Trzcianie
16 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 w kościele pw. św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanej w Trzcianie odbył
się VI Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Dzieciątko nam się narodziło”.
Jego inicjatorami i twórcami są – dyrektor GCKSiR w Świlczy z siedzibą
w Trzcianie Pan Adam Majka i artystyczny kierownik koncertu Pan Roman
Olszowy. Patronat honorowy objął Wójt
Gminy Świlcza Pan Adam Dziedzic.
Koncert rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną o godzinie 1600. W czasie
Mszy zaśpiewały: chór „Emmanuel”
– „Dzieciątko się narodziło”, chór „Cantamus” – „Hola, hola”, chór „Alba Cantas” – „Lulajże Jezuniu”, chór „Cantus”
– „Gore gwiazda” i Chór Męski z Bratkowic – „Boże Dziecię”.
Po zakończeniu liturgii mszalnej
w tej pięknej, zabytkowej świątyni, któ-

Chór „Cantus”.

pasterzom mówił”, „Zaśnij Dziecino” i „My też pastuszkowie”,
– Chór Mieszany „Alba Cantans” z parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie, pod dyr. Korneli Ignas. Chór wykonał: „Gdy śliczna Panna”, „Szczęśliwa kolebko” i „Hola, hola”,
– Chór Mieszany „Cantamus” z parafii pw. św. Józefa Robotnika w Pstrągowej, pod dyr. Pawła Łąckiego, do
akompaniamentu Łukasza Adamusa wykonał: „Kolęda krakowska”,
„W żłobie leży” i „Śpiew pastuszka”,
– Chór Mieszany „Emmanuel” z parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, pod dyr. Romana Olszowe-

Chór Męski z Bratkowic.

ra wkrótce będzie obchodzić 600-lecie,
rozpoczął się VI Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Wszystkich
serdecznie i gorąco powitał ksiądz proboszcz Janusz Winiarski.
W świątecznie przystrojonym kościele, obok nastrojowej szopki wystąpiło sześć chórów, które wzięły udział
w przeglądzie:
– Chór Mieszany „Kantylena” z parafii pw. św. Józefa Kalasancjusza
– Rzeszów Wilkowyja pod dyr. Romana Olszowego. Chór wykonał:
„Cicha noc”, „Śliczna Panienka”
i „Dziecino święta”,
– Chór Męski z parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Bratkowicach pod dyr.
Jakuba Pięty, który wykonał: „Anioł

Chór „Alba Cantas”.
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Chór „Cantamus”.

Chór „Emmanuel”.

go, który wykonał: „Judzką krainę”,
„Przybieżeli do Betlejem” i „Christusnatusest nobis”,
– Chór Mieszany „Cantus” z Trzciany, pod dyr. Łukasza Adamusa. Chór
wykonał: „Narodził się Jezus Chrystus”, „Czas radości” i „Kołysanka
M. Panny”.
Koncert poprowadził Adam Majka.
Koncert zaszczycili swoją obecnością:
Pan Sławomir Styka – zastępca Wójta
Gminy Świlcza, Pan Piotr Wanat – Przewodniczący Rady Gminy Świlcza i Pan
Sławomir Miłek – Radny Powiatu Rzeszowskiego. Na zakończenie połączone
chóry wykonały wspólnie kolędę „Bóg
się rodzi”.
Po koncercie wszyscy chórzyści
i zaproszeni goście spotkali się wspólnie w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Trzcianie, gdzie zostały
wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki.
Urszula Tobiasz

Fot. Andrzej Bednarz
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„Przyszedłem, aby twoje rany zamienić w perły”
Jasełka w wykonaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Bratkowicach
Przesłanie tegorocznych Jasełek
przygotowanych i wystawionych
przez KSM w dniu 3 stycznia 2016
roku miało przybliżyć zgromadzonym sens narodzin Jezusa, który
przyszedł do każdego człowieka.
A zstąpił na ziemię właśnie po to,
aby nasze rany zamienić w perły.
A jak powstają perły?
Rodzą się w bólu. Za czynnik sprawczy powstania perły nauka uznaje ciało
obce wnikające przez skorupę małża.
Dla małża ciałem obcym może być nie-

mal każdy drobiazg, który dostanie się
do jego wnętrza – ziarnko piasku, odprysk muszli, komórka innej rośliny czy
zwierzęcia. W miejscu, gdzie utkwi coś
takiego, powstaje dołek, który stopniowo się pogłębia, a następnie zasklepia
wokół „intruza”, tworząc strukturę
zwaną woreczkiem perłotwórczym. Ten
wnika w nabłonek płaszcza, prowokując reakcję obronną. Jest nią produkcja
substancji perłowej, która ścisłą warstwą
otacza ciało obce, aby odizolować je od
reszty organizmu. Małż produkując perłę cierpi. Jezus, niczym perła rodząc się
w stajni, w ubóstwie przynosi nam swoją
miłość, chce odmienić nasze życie, co
nie obędzie się bez bólu i cierpienia ale
po pewnym czasie da nagrodę w postaci
zbawienia, które jest tą piękną perłą.

W tym roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pod opieką ks. Marcina
Grabosia zaprezentowało nowoczesną
formę jasełek, w której jednym z bohaterów został Mały Książę. Znany nam
z książki Antoine’a de Saint – Exupere’go pojawia się tu w trochę innej roli.
Tym razem nie szuka swej Róży ale Nowonarodzonej Miłości, o której tyle słyszał. Mały Książę przysłuchuje się ankiecie ulicznej dziennikarki odkrywa
z przykrością, że dla ludzi miłość nie jest
najważniejsza, wyprzedzają ją inne sprawy, odpoczynek, podróże, rozrywki. Zobaczył też historię narodzenia Jezusa, jego
odrzucenie jeszcze w łonie matki, narodziny w ubogiej, zimnej szopie i nie potrafił zrozumieć dlaczego ludzie odrzu-

cili miłość, którą im przyniósł – najważniejszą, choć niewidoczną dla oczu. Pociechę znalazł w tym, że Jezusa pokochali prości pasterze, odnaleźli go potężni królowie podążający za gwiazdą, oddaniem i miłością otoczył Św. Józef. Oni
pokazali, że jednak miłość nie zginie, że
jest wartością największą, o czym powinniśmy zawsze pamiętać.
Młodzież przygotowała również kolędy, które wzmocniły przesłanie przedstawienia m.in. „O gwiazdo betlejemska”, „A wczora z wieczora”, „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Jasełka odbyły się o godz. 12:30 i 15:00 i zgromadziły licznie mieszkańców, którzy chętnie podziwiali talent młodzieży z naszej
miejscowości. Ks. Marcin na zakończenie podkreślił, że wykonawcy, mimo
bardzo młodego wieku bardzo dobrze
się spisali, wytrwale ćwiczyli, a przekazane przez nich treści z pewnością zostaną zapamiętane.
Po obejrzeniu Jasełek i ich przesłania możemy łatwiej podjąć decyzję; dobrą
decyzję, zwracając się do Jezusa, który
stał się Człowiekiem dla nas, aby nasze
rany zamienił w perły. Sami tego nigdy
nie moglibyśmy dokonać, nie mamy takiej mocy. Człowiek odcinający się od
Boga nie ma mocy zwyciężyć ducha zniechęcenia, żalu, pretensji, poczucia krzywdy i odrzucenia, nie ma mocy w sobie,
aby odzyskać utracone zaufanie do najbliższych, utraconą wiarę w sens miłości, przyjaźni, w sens życia.
Monika Piątek

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 36/2016

25

Zadwórze – polskie Termopile
Nazwa Termopile pochodzi od greckiej nazwy Thermopylaj, tzn. Ciepłe
Wrota. Jest to wąskie 40 metrowe przejście między górami Iti, a zatoką
Maliakos w Grecji (WEP – str. 438, t.4).
W czasie wojen grecko-perskich,
Spartanie walcząc o niepodległość
Grecji pod wodzą króla Leonidasa,
wspomagani przez oddziały innych
państewek greckich, stawili opór armii
perskiej dowodzonej przez króla
Kserksesa w 480 roku przed Chrystusem, broniąc dostępu w głąb kraju. Persom nie udało się złamać oporu Spar-

na wschodzie. Dochodziło do częstych
zbrojnych potyczek pomiędzy Rosją sowiecką (napastnikiem), a Polską
(obrońcą).
Dnia 17 sierpnia 1920 roku konnica (dzicz kozacka) dowodzona przez
sowieckiego generała Budionnego
wdarła się na terytorium Polski z zadaniem zdobycia Lwowa. Napotkała

odebrał sobie życie. Przez potomnych
uznawany jest za współczesnego Leonidasa. Polegli Obrońcy Zadwórza
i zostali pochowani w lasku pod Zadwórzem, a obok Ich grobów pod koniec 1920 roku usypano kurhan-kopiec 20 metrowej wysokości i wmurowano pamiątkową tablicę. W 1927
roku postawiono pomnik ze zwieńczającym go krzyżem.
Bohaterscy Obrońcy Zadwórza zostali jeszcze uhonorowani tym, że w dniu
29 października 1925 roku na Cmentarzu Orląt Lwowskich matka poległego
pod Zadwórzem Konstantego Zanugiewicza, 19-letniego studenta Politechniki Lwowskiej, którego zwłok nie można
było rozpoznać, wybrała ciało jednego
z nieznanych polskich żołnierzy do
umieszczenia w Grobie Nieznanego
Żołnierza w Warszawie, w listopadzie
1925 roku. Rozpoznani z nazwiska
i imienia Obrońcy Zadwórza zostali pochowani w kwaterze nr 1 na Cmentarzu
Łyczakowskim we Lwowie 18 wrześnie1920 roku.

2. Pamięć i hołd dla
Bohaterów Zadwórza
i Lwowa.

tan. Po potężnej bitwie i silnym oporze
Spartan, wojska perskie górskimi ścieżkami wyszły na tyły armii Spartan. Jej
dowódca, król Leonidas odprawił pozostałych przy życiu 1200 żołnierzy,
a sam z 300-tu spartańskimi żołnierzami stawił czoła wojskom perskim.
Wszyscy Spartanie polegli wraz ze swoim dowódcą – królem Leonidasem.
Grecy-Spartanie w tej bitwie pod Termopilami stracili 4000 ludzi, a Persowie około 20.000 ludzi.

1. Walki obronne Państwa
Polskiego z bolszewickim
najeźdźcą w 1920 roku.
Rząd sowiecki z Leninem na czele
nie mógł się pogodzić, że Polska po odzyskaniu niepodległości w listopadzie
1918 roku otrzymała duże terytorium

na bardzo silny i zdecydowany opór
ze strony polskich obrońców. Doszło
do bitwy pod miejscowością Zadwórze (około 50 km od Lwowa), w której
330 Obrońców Zadwórza – żołnierzy,
dowodzonych przez legendarnego kapitana Bolesława Zajączkowskiego
stawili zaciekły opór armii – konnicy
Budionnego. Odpierali zaciekle ataki
wroga zadając mu dotkliwe straty
w ludziach; wykazali się brawurą i walecznością, chociaż nie byli to wyszkoleni żołnierze, ale ochotnicy z wyższych uczelni Lwowa i młodzież
szkół średnich. Kiedy zabrakło im
amunicji i nie mogli prowadzić dalszej walki, 318 Obrońców Zadwórza
poniosło śmierć; nad Ich ciałami pastwiła się dzicz – kozacka konnica;
bardzo wielu Obrońców trudno było
rozpoznać. Legendarny dowódca, kpt.
Bolesław Zajączkowski prowadził
walkę do ostatniej chwili i wiedząc, że
jego Podwładni zginęli ostatnią kulą

Jak król Leonidas ze swoimi trzystu żołnierzami – Spartanami bronił
niepodległości ówczesnej Grecji przed
najeźdźcą perskim Kserksesem, tak po
ponad 2000 latach później, kapitan
Wojska Polskiego, legendarny Bolesław
Zajączkowski wraz z 330 Obrońcami,
walczył o niepodległość Polski w sierpniu 1920 roku z bolszewickim najeźdźcą. Greckie Termopile – Polskie
Zadwórze! Co za zbieżność i podobieństwo!
Od kilki lat, co roku w miesiącu
sierpniu Strzelczynie i Strzelcy Związku
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudzkiego wyjeżdżają autokratami na Ukrainę, by złożyć hołd i okazać pamięć
o swych starszych Kolegach, którzy walczyli w obronie Zadwórza i Lwowa, i złożyli w dani swe młode życie na Ołtarzu
Ojczyzny – Polski.
W ubiegłym roku, w sobotę 22 sierpnia Strzelczynie i Strzelcy Związku
Strzeleckiego „Strzelec’’ Józefa Piłsudzkiego dwoma autokarami udali się do
Lwowa i Zadwórza, pod dowództwem
st. insp. Marka Strączka – dowódcy
Południowo-Wschodniego Okręgu
Z. S. „Strzelec’’ JP. Towarzyszyli im za-
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proszeni goście: Andrzej Zajączkowski
– bratanek legendarnego dowódcy
Obrońców Zadwórza kapitana Bolesława Zajączkowskiego; płk. Wiesław Lewicki z żoną Bożeną; Krystyna Kubas
– dyr. Publicznego Przedszkola w Bratkowicach i Zdzisław Rzepka – członek
Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP. Strzelczynie
i Strzelców z plutonu bratkowickiego
reprezentował ich dowódca – st. sierż.
Artur Szary.
Po przyjeździe do Lwowa i krótkim
odpoczynku zwiedziliśmy Lwów
i uczestniliśmy w patriotycznej uroczystości na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Wśród nas byli: pan Wojciech Buczak
– wicemarszałek Województwa Podkarpackiego z towarzyszącymi mu
Osobami oraz Gośćmi z Kanady.
Uroczystość tą zorganizował Południowo-Wschodni Okręg Związku
Strzeleckiego „Strzelec’’ Józefa Piłsudzkiego wraz z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. Po odegraniu
hymnu narodowego, przemówieniach
i złożenia wiązanek kwiatów na grobach
Obrońców Lwowa i na grobie kpt. Bolesława Zajączkowskiego, udaliśmy się
do Zadwórza odległego od Lwowa około 50 km.
W Zadwórzu była już Kompania
honorowa WP z Warszawy z pocztem
sztandarowym (po raz pierwszy od
1939 roku); z garnizonu Rzeszów przybyła Orkiestra Wojskowa. W uroczystości tej uczestniczyli również Harcerze RP, Kawalerzyści w mundurach
20 Pułki Ułanów z Leżajska, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
– Wojciech Buczak, Konsul Generalny RP we Lwowie; Maria MireckaLoryś mieszkanka Chicago (USA), siostra Bronisława Mireckiego, który
uszedł życiem spod Zadwórza i później jako ksiądz służył rodakom. Pani
Maria w lutym bieżącego roku ukończyła 100 lat życia i jak dożyje przyjedzie w sierpniu 2016 roku do Zadwórza, by być wśród swoich. Władze rządowe reprezentował sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – dr Andrzej Kunert.
O godz. 14 obok grobów poległych
Obrońców Zadwórza i w pobliży kurhanu-kopcu, w 95. rocznicę walk została odprawiona Msza św. którą celebrował wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej, ks. inf. Józef Pawliczek
wraz z Księżmi z Polski i Ukrainy.
Celebrans w homilii wygłoszonej
do Uczestników uroczystości powiedział m.in: „Jesteśmy tu na świętej zie-
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mi (Zadwórze), która została uświęcona krwią polskich żołnierzy, bohaterskich Obrońców Zadwórza, którzy zginęli po to, byśmy mogli żyć jako wolny
naród”.
Pan Jacek Borzęcki w artykule pt:
„Polskie Termopile w nowej scenerii”
pisze m.in. „W bieżącym roku (2015)
remont generalny cmentarza wojennego w Zadwórzu, wykonała na zamówienie Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa firma pana Pawła Cieślickiego. Został wyprostowany pomnik na
kurhanie – kopcu, który coraz bardziej
się pochylał, uformowano alejki wyłożone drobnym żwirkiem, wykonano
granitowe nagrobki Obrońców Zadwórza, oraz nowy granitowy pomnik na
szycie kurhanu – kopca.
Założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi pan kpt. Eugeniusz Cydzik razem ze swymi Kolegami z Towarzystwa
wstawił nową tablicę informującą
o walkach pod Zadwórzem 95 lat temu.
Poprzednia, pierwsza tablica została
zdewastowana przez ukraińskie władze
sowieckie; jakimś cudem nie zniszczyły pomnika uwieńczonego krzyżem”.
Członkowie wspomnianego Towarzystwa we Lwowie żalą się, że od trzech
lat od Państwa Polskiego nie otrzymują
żadnego wsparcia finansowego, po tym
jak polskie „Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Sikorski z Platformy
Obywatelskiej (przejęło od Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie” rozdzielanie funduszy pomiędzy organizacje polskie na Ukrainie”.
Drodzy Czytelnicy – Rodacy z Bratkowic! My też mamy w Bratkowicach
małe Termopile! Na cmentarzu parafialnym spoczywają nasi Rodacy-Żołnierze Armii Krajowej, którzy oddali
swe młode życie w dniach 26-27 lipca
1944 roku za wolność Ojczyzny. Pamiętajcie o Nich!
Pamiętajmy o Obrońcach Zadwórza, o Orlętach Lwowskich – Dzieciach
kilkunastoletnich, młodych Bohaterach – Obrońcach Lwowa, którzy tak
nieliczni wstrzymali ataki konnicy Budionnego, zadając jego żołnierzom (dziczy kozackiej) ogromne straty, a one
spowodowały rezygnację Budionnego
z dalszej walki o Lwów i wycofanie
wojsk sowieckich na wschód Ukrainy.
Orlęta Lwowskie w walkach o Lwów
zadały bolesne straty Ukraińcom,
a Lwów został polskim miastem i jest
nadal w naszych sercach.
Zdzisław Rzepka

Pielgrzymka
Autokarowa, piesza czy rowerowa
każda jest dobra
wzmacnia hart ducha
i kondycję naszych serc.
Pielgrzymując do świętych miejsc
trzeba w domu zostawić bagaże
i wziąć ze sobą czyste sumienie
by je Bogu oddać w darze.
I z pieśnią na ustach
z uśmiechem na twarzy
iść do Matki, wierząc
że swymi łaskami obdarzy.
Pielgrzymowanie to piękny czas
bo ciągle Matka Boga
do Swego Serca
czule woła Nas.
„Pójdźcie do mnie dziatki moje,
wyczerpując łaski zdroje:
Kto mnie znajdzie, życie ma,
Temu Syn zbawienie da”.
Genowefa Woźny

„Tylko mi ciebie Mamo
Tylko mi Polski żal”
„Orlątko”
O mamo otrzyj oczy
Z uśmiechem do mnie mów –
Ta krew to za nasz Lwów!
Ja biłem się tak samo
Jak starsi – mamo, chwal!...
Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski żal!...
Z prawdziwym karabinem
U pierwszych stałem czat...
O, nie płacz nad swym synem,
Że za Ojczyznę padł!...
Z krwawą na pierwsi plamą
Odchodzę dumny w dal...
Tylko mi ciebie mamo,
Tylko mi Polski żal!...
Mamo, czy jesteś ze mną?
Nie słyszę Twoich słów...
W oczach mi trochę ciemno...
Obroniliśmy Lwów!...
Zostaniesz biedna samą...
Baczność za Lwów! Cel! Pal!
Tylko mi ciebie mamo,
Tylko Polski mi żal!...
Literatura: Jacek Borzęcki – Polskie
Termopile (Gazeta codzienna, sierpień 2015 r.)

Dzień Seniora
w Zespole Szkół w Bratkowicach

Fot. A. Szary

Jasełka 2016

Fot. ks. Witold Pazdan

„Bóg się rodzi, moc truchleje”
IV Koncert Bożonarodzeniowy w parafii Bratkowice

Fot. Andrzej Bednarz

Obchody Narodowego
Dnia Pamięci

„Żołnierzy
Wyklętych”
w Zespole Szkół w Bratkowicach

Fot. Z. Lis
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Spotkania z żołnierzami Armii Krajowej
20 stycznia br. dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach i delegacja uczniów
w składzie: Dobromiła Lis, Martyna Jucha i Julia Piętowska uczestniczyły w opłatkowym spotkaniu
z Żołnierzami AK.
Spotkanie odbyło się w auli PGE
w Rzeszowie. W uroczystości uczestniczyła liczna grupa żołnierzy AK, wśród nich
Ci, z którymi szkoła utrzymuje kontakt
od wielu lat: Pani Janina Wierzbicka-Kopeć, Pan Franciszek Sagan, Pan Aleksander Szymański, Pan Kazimierz Rzucidło
i Pan Józef Lis. Na spotkaniu byli obecni
także członkowie innych organizacji
kombatanckich oraz więźniowie obozów
nazistowskich. Uroczystość uświetniła
obecność ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego, ks. Władysława Jagustyna – duszpasterza AK oraz przedstawicieli władz:
zastępcy prezydenta Rzeszowa Henryka
Wielickiego, posłów na sejm RP – Wojciecha Buczaka i Andrzeja Szlachty,
a także przedstawicieli Wojewody Podkarpackiego, Urzędu Marszałkowskiego
oraz Wojska Polskiego.

Oprócz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, w spotkaniu
uczestniczyły delegacje innych szkół:
Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II
Sióstr Prezentek w Rzeszowie, Szkoły
Podstawowej nr 28 im. ppłk Łukasza
Cieplińskiego w Rzeszowie, Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Armii Krajowej
w Rzeszowie i Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie. Po wspólnej modlitwie, wzajemnym podzieleniu się opłatkiem i życzeniach wygłoszone zostały okoliczno-

Koncert rozpoczął się po Mszy św. o
godzinie 16:00. Wzięły w nim udział
Zespoły Wokalne z bratkowickich szkół
wraz z opiekunami, Chór Cantamus
z Pstrągowej wraz ze swoim solistą Bartłomiejem Piwowarem i nasz Męski
Chór Parafialny. Koncert prowadził ks.

Janina Gaweł

Fot. Marian Majowicz – strona internetowa AK Rzeszów

„Bóg się rodzi, moc truchleje”
– IV Koncert Bożonarodzeniowy
W niedzielę 31 stycznia 2016 r.
w kościele parafialnym w Bratkowicach odbył się tradycyjnie już
IV Koncert Bożonarodzeniowy. Organizatorem koncertu była Parafia Bratkowice, Chór Męski z Bratkowic oraz Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie.

ściowe przemówienia i odbyła się ceremonia wręczenia nominacji wojskowych, medali, pamiątkowych odznaczeń
a także tytułów honorowych.
W/w szkoły za udział w akcji „Świąteczna Kartka dla Żołnierzy” otrzymały dyplomy z podziękowaniem oraz albumy. Nasza szkoła otrzymała piękne
wydanie albumowe „Księga cudów Polski”. Album został przekazany do biblioteki szkolnej.

Marcin Graboś – nasz wikariusz, który
na wstępie przybliżył historię kolęd i pastorałek jako pieśni religijnych i świeckich. Pomysł koncertów w bratkowickiej świątyni zrodził się 4 lata temu, kie-

dy współpracę nawiązały chóry z Bratkowic i z Pstrągowej. Pomoc GCKSiR
w Świlczy i wspomniana wcześniej
współpraca dwóch parafii zaowocowały nową tradycją w naszej miejscowości.
Każdy z zespołów wykonał trzy wybrane przez siebie utwory. W nastrojowej
atmosferze, przy blasku choinkowych
światełek, jako pierwsi zaprezentowali
się uczniowie z Zespołu Szkół nr 4
w Bratkowicach wraz ze swoim nauczy-
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cielem muzyki, a zarazem dyrygentem
Panem Marcinem Florczakiem wykonując kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Nie było miejsca dla ciebie”
i pastorałkę „Skrzypi mróz”. Następnie
wystąpili uczniowie z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej nr 3 „Nasza Trójka” z utworami: „Północ już była”,
„W dzień Bożego Narodzenia” i „Zadumany cały świat”. Na gitarze przygrywała im Pani Katarzyna Feret. Pałeczkę
po nich przejęli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2 ze swoimi opiekunkami. Dzieci z klasy „0” pod opieką
p. Władysławy Jucha przebrane za postaci z Jasełek – Anna Grędysa jako Maryja, Jakub Jakubczyk – św. Józef, Julia
Lis, Nikola Gniewek i Sybilla Książek
jako Aniołki, Adrian Baran i Jakub Warzocha jako Królowie oraz Szymon i Mateusz Wojtonowie oraz Mikołaj Ślemp
jako pasterze, wykonali 8 zwrotkową
kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Następnie mogliśmy wysłuchać

kolędy „O gwiazdo betlejemska” wykonanych przez Aleksandrę Grędysę oraz
Patrycję Wojton przygotowanych przez
p. Elżbietę Borciuch i zaśpiewać razem
ze starszymi koleżankami refren do ich
drugiego utworu – „Hej w Dzień Bożego Narodzenia”. Kolejnym uczestnikiem koncertu był Chór Męski z Bratkowic, który pod batutą pana Jakuba
Pięty wykonał kolędę „Anioł pasterzom
mówił” oraz dwie pastorałki – „Zaśnij
Dziecino” i „My też pastuszkowie”.
Kolejno zaprezentował się Chór Cantamus z Pstrągowej pod batutą pana Pawła Łąckiego. Zasilony kilkoma głosami
mężczyzn z bratkowickiego chóru wykonał „Kolędę Krakowską”, „Bracia
patrzcie jeno” oraz „W żłobie leży”.
Jako ostatni wystąpił jeszcze solista Bartłomiej Piwowar z Pstrągowej, który
swoim pięknym głosem zachwycił
wszystkich zebranych, wykonując utwór
„Maryjo czy już wiesz”. Na zakończenie
koncertu wszyscy jego uczestnicy wraz

z widownią zaśpiewali podniosłą kolędę „Bóg się rodzi”. Podsumowania koncertu dokonał Wójt Gminy Świlcza Pan
Adam Dziedzic, który podziękował
uczestnikom za chęć kultywowania tradycji śpiewania kolęd i pastorałek
w okresie bożonarodzeniowym oraz
wręczył uczestnikom okolicznościowe
dyplomy, upominki i statuetki. Dzieci
otrzymały cukierki ufundowane przez
Chór Męski z Bratkowic i Urząd Gminy. Uczestnicy koncertu oraz goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który
odbył się w Domu Strażaka.
Koncert zgromadził wielu mieszkańców Bratkowic, rodziców oraz zaproszonych gości. Jest on już tradycją
w naszej miejscowości i miejmy nadzieję, że będzie kontynuowany w kolejnych
latach ze względu na piękno oraz wyjątkowy charakter śpiewanych pieśni bożonarodzeniowych.
Władysława Jucha

Dziadkowie... są trochę rodzicami, trochę
nauczycielami i trochę najlepszymi przyjaciółmi
Dziadkowie każdego dnia uczą swoje wnuki świata i życia, są przy nich w chwilach radości, pomagają
zmierzyć się z codziennymi wyzwaniami i pokonać troski.
W podziękowaniu za miłość i poświęcony czas uczniowie Zespołu Szkół
w Bratkowicach przygotowali dla swoich kochanych Babć i Dziadków widowisko słowno – muzyczne. To niezwykle

ważne święto ma szczególne znaczenie
nie tylko dla wszystkich młodych artystów, którzy swoją ciężką pracą chcą wyrazić słowa podziękowania i wdzięczności, ale przede wszystkim dla Babć
i Dziadków, którym zawsze towarzyszy
podekscytowanie i niezwykłe wzruszenie.
Goście powitani zostali śpiewem
i tańcem w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca „Pułanie” z Gminnego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie. Po wspaniałym
występie ciepłe słowa do wszystkich znamienitych gości skierowała Pani Dyrektor mgr Joanna Różańska. W swym wystąpieniu nawiązała do genezy tego ważnego święta, które stało się już szkolną
tradycją, a tym samym wyrazem szacunku dla osób starszych ze strony dzieci
i młodzieży. Ponadto wyraziła zadowolenie z tak licznej frekwencji przybyłych
gości, bowiem oznacza to, że uroczystości te mają charakter ponadczasowy
i ponadpokoleniowy.
Seniorów i wszystkich zgromadzonych zaszczycił swoją obecnością Pan

Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza,
który złożył gorące życzenia zdrowia,
wielu lat życia wypełnionych radością
i satysfakcją z przeżytych lat, szacunkiem i miłością najbliższych, a także
uznaniem ze strony społeczeństwa.
W dalszej części programu uczniowie klasy pierwszej i trzeciej zachwycali deklamując wiersze i śpiewając piosenki. Natomiast klasa druga zaprezentowała tradycyjne jasełka.
Niedzielne popołudnie z Dziadkami upłynęło w wesołej i serdecznej atmosferze, które dodatkowo umilili rodzice naszych wychowanków przygotowując słodki poczęstunek.
Na zakończenie uroczystości Pani
Dyrektor podziękowała wszystkim za
wspaniałą zabawę i zachęcała, aby nasi
seniorzy chętnie przychodzili na wspólne spotkania. Aby dzielili się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i nie
pozwolili, by historia ich życia odeszła
w niepamięć.
Elżbieta Bąk
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Dzień Babci i Dziadka...

...w Szkole Podstawowej
nr 2 w Bratkowicach

...w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach
czystość. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor szkoły mgr Janina Gaweł witając licznie zgromadzonych seniorów,
wszystkich gości i składając serdeczne
życzenia. Następnie wszystkie dzieci
przedstawiły bardzo ładny program artystyczny, do którego z niecierpliwością
i radością przygotowywały
się już od kilku tygodni pod
czujnym okiem swoich nauczycieli-wychowawców.
Deklamowane, z niezwykłym zaangażowaniem,
w podziękowaniu za troskę,
dobroć i ciepło wiersze,
piękne życzenia zdrowia
i długich lat życia, tańce
w wykonaniu uczniów klas
I-III oraz Jasełka przedstawione przez uczniów klas
Montaż literacko-muzyczny w wykonaniu klas IV-VI. starszych niejednokrotnie
W dniach 21 i 22 stycznia swoje
w pełni zasłużone święto obchodziły nasze drogie Babcie i nasi drodzy Dziadkowie. Pomimo, że zawsze staramy się
o tym pamiętać, te dwa dni w roku
w sposób szczególny przypominają nam
wszystkim jak wiele im zawdzięczamy

i jak bardzo kochamy
wszystkie nasze Babcie
i Dziadków.
O tym jak wyjątkowi są nasi dziadkowie
pamiętali również
uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Bratkowicach. Dnia
24 stycznia, z pomocą
swoich nauczycieli-wychowawców, jak również rodziców, których
zasługą był m.in. słodki Występy klas I-III.
poczęstunek, uczniowie zorganizowali specjalnie dla swo- wywoływały wzruszenie i radość, nie
ich Babć i Dziadków bardzo miłą uro- tylko wśród wszystkich zebranych ale
również rodziców.
Był to zdecydowanie jeden z wyjątkowych dni zarówno dla dzieci,
jak też dla przybyłych gości. Przyjemnie było zobaczyć uśmiech na
twarzy
Babci
i Dziadka oraz
wielką dumę ze
swoich wnucząt.
Nasi szanowni goście.

Dorota Fabińska

Babciu, Babciu, co Ci dam
jedno serce tylko mam,
a w tym sercu piękny kwiat.
Babciu, Babciu żyj sto lat!
Dziadku – Ty mnie życia uczyłeś,
wszystko co miałeś mi poświęciłeś,
nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej,
dziś Ci, więc daję w podzięce serce.
Dzień Babci i Dziadka to szczególne święto w naszym kalendarzu. Przypada w szarym, zimowym miesiącu, by
rozgrzać serca domowników. Każdy
wnuk i wnuczka pamiętają, żeby w tym
dniu podziękować babciom i dziadkom
za ich opiekę, troskę, codzienną obecność. Wręczają słodkości, laurki i upominki, a w szkołach przygotowują akademie i poczęstunek.
W niedzielę 24 stycznia 2016 roku
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach jak corocznie o godzinie 14:00 zorganizowany został Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie najmłodszych klas 0-III
wspólnie przygotowały okolicznościową akademię dla zgromadzonych
gości. Dzieci występowały naprzemiennie dla wszystkich zaproszonych Babć
i Dziadków. Klasa „0” z wychowawcą
W. Juchą przygotowały Jasełka oraz tradycyjne wiersze i piosenki o kochanych
dziadkach.
Dzieci z klasy III z p. E. Borciuch
opracowały i przedstawiły „Specjalne
wydanie Familiady” z okazji święta
dziadków. Klasa II z p. I. Bąk wystąpiła
z „Czerwonym Kapturkiem” oraz
„Rzepką”, a klasa I z p. M. Król zaprezentowała nowatorską wersją Jasełek
oraz piosenki i wiersze o babciach. Zebrani na sali gimnastycznej Dziadkowie
i Babcie nagrodzili występy wnuków
gromkimi brawami.
Na zakończenie dzieci wręczyły im
przygotowane wcześniej laurki i zaprosiły na przygotowany przez rodziców poczęstunek. W trzech salach przy cieście,
kawie i herbacie zasiedli wspólnie
dziadkowie z wnukami.
Popołudnie upłynęło w bardzo sympatycznej, rodzinnej atmosferze i było
też doskonałą okazją do integracji środowiska lokalnego ze szkołą oraz szansą
na ciekawe spędzenie zimowego popołudnia.
Władysława Jucha
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MAŁY RATOWNIK
– TO JA
Pomoc drugiej osobie, będącej w potrzebie zwłaszcza w sytuacji zagrażającej życiu
lub zdrowiu jest naszym moralnym obowiązkiem, a w związku z tym taka prospołeczna
postawa winna być utrwalana od najmłodszych lat.
Dlatego w dniu 9 lutego 2016 roku
w Przedszkolu Publicznym w Bratkowicach
odbył się kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – MAŁY RATOWNIK – TO JA.
Przedszkolaki z grupy V i VI (47 dzieci) zdobyły wiedzę z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, poznały numery alarmowe, a także nauczyły się właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu
lub życiu. Poprzez ćwiczenia z ratownikiem
medycznym dzieci miały okazję zobaczyć i nauczyć się wykonywania czynności związanych
z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia te w znacznej mierze służyły
uwrażliwieniu dzieci na wszystkie zdarzenia
dnia codziennego, w których inne osoby wymagają naszej bezinteresownej pomocy.
To uświadomienie, idące w parze z nauką
prawidłowego udzielania pierwszej pomocy
już w wieku przedszkolnym, niesie długofalowy skutek, którym jest dojrzałe i odpowiedzialne za siebie nawzajem społeczeństwo. Już od
najmłodszych lat, dzieci wykazują niezwykłą
zdolność do przyswajania wiedzy i nauki skomplikowanych czynności i wzorców zachowań.
Nie można więc bagatelizować potencjału jaki
mają w sobie dzieci i wręcz nieodpowiedzialnym byłoby pomijanie w procesie wczesnej
edukacji prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Nie bez znaczenia jest też
fakt, iż w dobie rozwoju cyfryzacji już kilkuletnie dzieci potrafią komunikować się przy pomocy chociażby telefonów komórkowych. Jako
ich użytkownicy, będąc do tego odpowiednio
przeszkoleni mogą skutecznie wezwać pomoc,
wybierając odpowiedni numer i informując
o miejscu, czasie, okolicznościach zdarzenia.
Nauka tych prostych czynności jest więc naturalna. Uwrażliwienie na wszelkie czynniki zagrożenia, takie jak dym, zapach gazu, dostrzeżenie osoby nieprzytomnej oraz niesienie niezbędnej pomocy staje się więc nie tylko domeną dorosłych ale i dzieci. A o ich bohaterskich i heroicznych postawach niejednokrotnie słyszymy w mediach.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Świlcza Panu
Adamowi Dziedzicowi za opłacenie zajęć dla
naszych przedszkolaków oraz pani Natalii
Skubie-Więcław za zaangażowanie się w organizację tego przedsięwzięcia.
Karolina Ząbczyk
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Babcie i Dziadkowie w Przedszkolu
Okres świąteczny i noworoczny należy w przedszkolu do szczególnie przyjemnych i uroczystych. Jedną
z takich uroczystości jest Dzień Babci i Dziadzia.
Nie wszyscy wiedzą, że dzień ten obchodzony jest już od
ponad trzydziestu lat. Babcia i Dziadek to jedne z najważniejszych osób w naszym życiu i życiu naszych dzieci. To
oni opiekowali się nami w dzieciństwie, kiedy nasi rodzice
byli w pracy.
Babcia piecze wspaniałe ciasta, świetnie gotuje, opowiada bajki i zawsze ma dobre słowo i uśmiech. To ona pomaga
szyć ubranka dla lalek i pokonywać trudności. Wiadomo –
babcia jest najlepsza w świecie. Wspaniałością dorównuje
jej tylko Dziadek, który zawsze jest chętny do zabawy i częstuje słodyczami gdy nikt nie widzi. Babci i Dziadzia nikt
nie zastąpi.

W drugiej części spotkania, dzieci z babciami i dziadkami przeszli do swoich sal. Tam wnuki wręczyły przygotowane upominki, złożyły życzenia i zaśpiewały wspólnie sto lat.

Radości i uściskom nie było końca, a w niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia i szczęścia. Następnie zaproszono gości na poczęstunek przy kawie, herbacie i słodkim ciastku, które przygotowali uczynni Rodzice naszych przedszkolaków.

Aby uhonorować te ważne w naszym życiu osoby w Przedszkolu Publicznym w Bratkowicach zorganizowana została
uroczystość z okazji ich święta. Zaproszeni Dziadkowie przybyli licznie do placówki za co im serdecznie dziękujemy. Gości przywitała dyrektor Przedszkola pani Krystyna Kubas

Na zakończenie podziękowaliśmy wszystkim Babciom
i Dziadkom za przybycie i brawa którymi obdarzyli występujące dzieci. Bardzo się cieszymy, że występy dzieci dały im tak
dużo radości i dostarczyły wielu niezapomnianych przeżyć.
Lucyna Trzeciak

składając najlepsze życzenia. Dla kochanych gości przygotowano występy artystyczne, na które składały się wiersze, piosenki i tańce. Wspaniałymi aktorami okazały się dzieci z grupy VI, które zaprezentowały przedstawienie teatralne „Wróżki”. Program artystyczny zapewnił przybyłych gości o tym, że
ich wnuczęta osiągają dobre wyniki w nauce, a także mają
zdolności muzyczne i aktorskie.
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Cenne rady kosmetyczki
Delikatny powiew świeżego powietrza, zieleń, ciepłe promienie słońca, radosny śpiew ptaków – znak, że nadchodzi wiosna. Ten czas zawsze pobudza nas do działania i wprowadzania zmian.
U Pań zmiany te najłatwiej zauważyć w wyglądzie. Wszystko, to jest efektem zmiany fryzury, makijażu, bądź rezultatem zastosowania upiększających
zabiegów kosmetycznych. Dzięki temu
poprawia się nasze samopoczucie oraz
samoocena. Kilka porad na temat poprawy wyglądu udzieliła nam Ewelina
Leniart – kosmetyczka z Bratkowic.
– Czym zajmujesz się na co dzień?
– Na co dzień jestem żoną i mamą 2,5letniego Kubusia. Oprócz tego prowadzę
własny mobilny salon kosmetyczny.
– Jak godzisz pracę z opieką nad
synkiem?
– Często jeżdżę do swoich klientek,
a mój mąż pracuje na dwa etaty. Na szczęście jest z nami babcia, która spełnia rolę
niani kiedy pracujemy.
– Kiedy odkryłaś, że chciałabyś zostać kosmetyczką?
– Już od gimnazjum ciągnęło mnie
do zdobienia paznokci. Koleżanki przychodziły wtedy do mnie „na pazurki”,
żebym mogła się na nich nauczyć – wiadomo najlepsza szkoła. W szkole średniej zaczęłam robić również makijaże.
Ponadto sama byłam modelką na szkoleniu przedłużania paznokci, gdzie mogłam podpatrzeć całą technikę wykonania. Pod koniec technikum dzięki dodatkowemu wsparciu brata zakupiłam

lampę UV do utwardzania oraz inne
preparaty.
– Jakie kwalifikacje zdobyłaś, aby
zostać kosmetyczką?
– Po technikum w zasadzie chciałam pójść na dietetykę, ale los zadecydował inaczej. Wylądowałam jednak
w szkole policealnej na kierunku kosmetycznym, gdzie mogłam doskonalić
swoją wiedzę i umiejętności. Pod koniec
trzeciego semestru miałam możliwość
stażu w dwóch rzeszowskich salonach
kosmetycznych. Uzyskałam przewagę
nad swoimi koleżankami, ponieważ
w technikum miałam styczność z egzaminem zawodowym i dzięki temu tutaj
zdałam go praktycznie na 100%. Szkołę ukończyłam tytułem technika usług
kosmetycznych. Dodatkowo ukończyłam wiele kursów i zdobyłam certyfikaty na usługi, których nie zapewniła szkoła. Niedawno ukończyłam szkolenie z
przedłużania i zagęszczania rzęs. Zabieg ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pań.
– Co jest najtrudniejsze w zawodzie
kosmetyczki?
– Każda osoba jest inna i każdy ma
inne wymagania. Zdarza się też, że nie
każdy się od razu polubi (kosmetyczkaklient). Ciężko jest również wykonać
usługę, kiedy nie można nawiązać kontaktu. Niektórzy oczekują cudów, ale

Prawdziwe dzieło na paznokciach w wykonaniu Pani Eweliny.

Pani Ewelina podczas sesji portretowej.

nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Klient ma czasami wizję, która nie
zawsze jest dla niego korzystna, jednak
nie chce słuchać dobrych rad. Dopiero
po zakończeniu sam przyznaje, że mógł
skorzystać z rady.
– Co Ci się najbardziej podoba
w swojej pracy?
– Najbardziej podoba mi się uśmiech
na twarzy klienta po zakończonym zabiegu oraz to, że klient zrobił coś dla
siebie. Mam tu na myśli nie tylko panie,
ale również panów.
– Z jakich usług mogą skorzystać
panowie?
– Panowie korzystają na przykład
z zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, zazwyczaj jest to oczyszczanie. Najpopularniejszym zabiegiem jest jednak depilacja
woskiem np. klatki piersiowej – stosują
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go młodzi panowie, którzy uczęszczają
na siłownie. Chcą się czuć komfortowo
w towarzystwie kobiet, które zwracają
uwagę na to, czy mężczyzna dba o siebie.
Dzięki takiej depilacji mniej się pocą,
a co za tym idzie mogą zapomnieć o przepoconej koszulce, złym wyglądzie, czy
przykrym zapachu. Ponadto, w stosunku
do pań, panowie częściej korzystają
z masażu. Jest to masaż relaksujący pleców i bolącego kręgosłupa po pracy siedzącej. Jeżeli problem jest poważniejszy
to wysyłałam na zabiegi.
– O czym należy pamiętać przed
wizytą u kosmetyczki?
– Jeżeli wybieramy się na zabieg ciała lub twarzy, musimy pamiętać aby „wyspowiadać się” kosmetyczce czy jest się
uczulonym, chorym, w ciąży oraz jakie
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– Jakie są nowe trendy w kosmetyce?
– Do łask wracają kwadratowe paznokcie, które uważam za niewygodne.
Trendem są także paznokcie futerkowe
– coś bardzo niepraktyczne i nie pasujące do niczego. Postawmy na wygodę,
a nie podążajmy za trendami, bo niektóre są bardzo absurdalne.

my w Internecie. Okazuje się, że wystarczą 2-3 składniki, które znajdziemy
w lodówce, aby wykonać super maseczkę. Ja często zakładam ogórka, ponieważ
działa rozjaśniająco na moje piegi
(śmiech). Miło wspominam także zajęcia gdzie mogłam samodzielnie wykonać kosmetyk, szczególnie tusz do rzęs
przypadł mi do gustu. Pamiętajmy, że nie
wszystkie internetowe porady są skuteczne, niektóre są wręcz są bezsensowne.

– Jakie zabiegi pielęgnacyjne poleciłabyś na wiosnę?
– Przede wszystkim trzeba przygotować skórę na słońce: oczyścić ja i rozjaśnić po zimie. Najlepiej oczyścić ją manualnie. Uzupełnieniem byłby peeling
kawitacyjny oraz dezynfekcja skóry i prądy – darsonwalizacja. Do rozjaśniania

– Co sprawia, że ludzie darzą Cię
sympatią i zaufaniem?
– O to już trzeba pytać osoby, które
mnie darzą sympatią, ponieważ sama nie
jestem w stanie konkretnie tego sprecyzować. Mogę jedynie powiedzieć, że się
zmieniłam. Wcześniej byłam zamknięta w sobie ale częsty kontakt z ludźmi

najlepiej zastosować maski żelowe lub
algowe. Podczas zachwycania się wiosenną i pogodą na świeżym powietrzu
trzeba pamiętać o zastosowaniu lekkiego kremu z filtrem (20 góra 30), zarówno gdy ktoś stosuje makijaż czy też nie.

pomógł mi się otworzyć. Jedna z moich
klientek, często powtarza: „Ty jesteś fajna, bo się nie czaisz, jak trzeba to opieprzysz albo wytłumaczysz, poradzisz
i jesteś miła”. Więc pewnie dlatego ludzie mnie lubią skoro do mnie dzwonią
i chcą korzystać z moich usług. Trudno
mi jednak o sobie mówić, wybielać się
i mówić w samych superlatywach.

je bardzo dobrze, niż na wielu i wykonywać je niestarannie.

Pani Ewelina podczas pracy.

leki przyjmujemy. Ma to ogromny wpływ
na nasze bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi
o małe zabiegi typu paznokcie, to wystarczy przedstawić swoje oczekiwania.
– Jakie zabiegi kosmetyczne cieszą
się największym zainteresowaniem?
– Największym zainteresowaniem
cieszą się paznokcie, ponieważ panie
chcą mięć efekt długotrwały i widoczny. W tym przypadku po jednym zabiegu zmienia się wszystko, natomiast na
twarz trzeba wykonać serie zabiegów,
aby efekt był widoczny. Henna z regulacją, depilacja woskiem i ewentualnie
makijaż na imprezę, to nadal bardzo
popularne zabiegi. Czasami klientki
pytają czy ułożę im jeszcze włosy? Ale
ja się śmieję, że nie mam takich zdolności. Z resztą uważam, że lepiej jest skupić się na kilku rzeczach i wykonywać

– Czy możesz zdradzić Czytelnikom
naturalne i skuteczne sposoby dbania
o urodę?
– Przede wszystkim należy dobrze się
odżywiać. Kiedyś w to mało wierzyłam,
ale w końcu z upływem czasu przekonałam się do tego. Oczywiście ważnym elementem jest ruch – nie wmawiajmy sobie, że nie mamy na to czasu! Nie ograniczajmy się, gdy mamy małe dzieci
– z nimi możemy chodzić na spacery
i wykonywać ćwiczenia, wystarczy tylko
troszkę chęci. Jeżeli chodzi o naturalne
kosmetyki, to wiele przepisów znajdzie-

– Jakie masz plany na przyszłość?
– Na pewno chce się rozwijać przez
dodatkowe szkolenia, gdzie będę mogła
wprowadzać nowe usługi do swojej oferty. Jeśli się uda, to chciałabym nawiązać współpracę z nową osobą.
– Dziękuję za miłą rozmowę. Życzę
wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Paulina Grendysa
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Zimowy pejzaż
W dniu 7.02.2016 roku w Zespole
Szkół w Bratkowicach odbył się koncert noworoczny Zespołu Tanecznego
„KOLORET” zatytułowany „Zimowy
pejzaż”. Koncert miał na celu zaprezentowanie rodzicom i zaproszonym gościom umiejętności tanecznych jakie
zdobyły dzieci podczas intensywnych
prób i ćwiczeń. Od września zajęcia taneczne odbywają się w kilku miejscowościach: Bratkowicach, Rudnej Wielkiej i Świlczy. Łącznie na scenie wystąpiło ponad 150 dzieci z terenu gminy.
Połączenie umiejętności tanecznych,
sceny, gry świateł i efektów wizualnych
stworzyło piękny spektakl, który z przyjemnością oglądali widzowie, nagradzając młodych artystów gromki brawami.

Specjalne podziękowania należą się
Dyrekcji Zespołu Szkół w Bratkowicach
za udostępnienie sali oraz pracownikom

za pomoc w realizacji tego dużego przedsięwzięcia.
Ewa Chmaj

Wypoczywamy aktywnie
– ferie w Szkole Podstawowej nr 2

nastycznej w „dwa ognie”, „zbijanego”
i unihokej, natomiast młodsze z panią
W. Juchą w tym czasie spędzały czas
w basenie z kulkami, na zabawie klockami, układankami czy puzzlami. Kolejny
dzień minął pod hasłem „Kulinarnych
inspiracji”. Panie W. Jucha i M. Król przygotowały dla dzieci pyszne koktajle
z owoców, kefiru i jogurtu naturalnego
oraz kolorowe kanapki z przyniesionych
przez dzieci warzyw, wędlin i żółtego sera.
Później swoją energię mogły spożytkować
na sali gimnastycznej biorąc udział w grach
i zabawach zespołowych i podczas rozgrywek tenisa stołowego. Pani E. Kmieć
przygotowała dla dzieci zagadki, rebusy
i kalambury z nagrodami, zajęcia taneczne, aerobik, a turniej siatkówki przeprowadziła p. A. Cach. Ostatniego dnia aktywnego tygodnia ferii dzieci mogły rozwijać swoje talenty plastyczne, malując
na kartonach farbami oraz informatyczne na tablicy multimedialnej pod opieką
pań A. Suslinnikov i W. Juchy.
Zorganizowane zajęcia pozwoliły
dzieciom spędzić część ferii aktywnie
i ciekawie. Uczestnicząc w innych zajęciach niż tradycyjnie, nie nudziły się
w domach i nie spędzały biernie czasu
przed telewizorem czy komputerem.
Aktywność w szkole dodatkowo cieszyła się zainteresowaniem dlatego, że nie
dopisała aura. Nie spadł oczekiwany
śnieg i najmłodsi nie mogli oddać się
zimowym zabawom ale w zamian szkoła zorganizowała dla nich szereg interesujących zajęć, które zrekompensowały
im brak śniegu.

Tegoroczne ferie szkolne zostały
zorganizowane w sposób aktywny.
Na pierwszy tydzień ferii rodzice zapisali 30 dzieci z klas 0-VI. Zajęcia były
zróżnicowane zależnie od wieku dzieci.
Dyżurujący nauczyciele każdego dnia organizowali dla nich zajęcia w ciekawy
i odpowiedni sposób. Wójt Gminy Świlcza Pan Adam Dziedzic przekazał środki finansowe na zorganizowanie dowolnych form aktywności dla uczniów.
W tym roku pieniądze te zostały wykorzystane na wyjazd całej grupy pod opieką
p. E. Borciuch i W. Juchy do kina Helios

na film pt. „Alvin i wiewiórki”. Każdego
dnia dzieci miały zapewniony ciepły posiłek i deser. Pod opieką p. E. Młynarczyk starsze dzieci bawiły się na sali gim-

Władysława Jucha
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Ferie zimowe w Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Bratkowicach
Ferie to upragniony przez uczniów czas wolny, w którym mogą odpocząć od szkoły i obowiązków z nią związanych.

jąc z gry Just Dance i sensora ruchu kinect. Była to nie tylko wspaniała zabawa ale także atrakcyjna forma aktywności fizycznej.
Ferie to też świetny czas na sięgnięcie po ciekawą lekturę. Aby popularyzować literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz kształtować nawyki czytelnictwa zaproszono uczniów do udzia-

To czas zabawy, leniuchowania i korzystania z uroków zimy. Jest to również dobra pora na to, aby wdrażać dzieci do właściwego i bezpiecznego spędzania walnego czasu a przez to kształtować ich postawy i system wartości. Aby
uchronić dzieci przed nudą w okresie
ferii i zapewnić im ciekawe formy spędzania wolnego czasu Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Bratkowicach
zorganizowała dla uczniów zimowisko.
Zajęcia trwały przez dwa tygodnie ferii
od poniedziałku do piątku w godz. od
9.00 do 13.00, a opieka świetlicowa była
sprawowana od 6.30 do 16.00.

W kręgielni „Kula”.

rodne gry, konkursy i zagadki. W każdym dniu zapewniono dzieciom sporą
dawkę zajęć sportowych – były to gry
zespołowe i zabawy na sali gimnastycznej, rozgrywki w tenisa stołowego czy
zabawy rekreacyjne. Ogromną popularnością cieszyły się również zajęcia ruchowe z xbox-em, który niedawno został zakupiony do szkoły. Wszyscy fani
tańca mogli uczyć się lub doskonalić
swoje umiejętności taneczne korzysta-

W Fantazji było wesoło.

Program zajęć był zróżnicowany.
Pogoda nie pozwoliła dzieciom oddać
się zabawom na śniegu i lodzie, dlatego
zapewniono im inne atrakcje. Między
innymi zorganizowano wyjazd do kina
Helios w Rzeszowie na film pt. „Alwin
i wiewiórki. Wielka podróż”, oraz do
kręgielni Kula gdzie uczniowie mogli
zagrać w kręgle klasyczne lub inne dostępne gry. Oba wyjazdy cieszyły się
dużą popularnością – w każdym z nich
uczestniczyło około 35-39 osób.
Poza tym przygotowano dla dzieci
różnorodne zabawy, zajęcia plastyczne,
sportowe, komputerowe a także różno-

Zabawy w „Fantazji”.

łu w akcji „Ferie z książką” w ramach
której głośno czytano dzieciom bajki
i książkioraz organizowano zajęcia plastyczno-literackie inspirowane przeczytaną lekturą.
Uczniowie NSP w Bratkowicach
pod opieką nauczycieli, mogli bezpiecznie i przyjemnie spędzić ferie zimowe i zregenerować swoje siły do dalszej nauki.
Danuta Rudzka
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Karnawał,
karnawał...
„Karnawał, karnawał,
to taniec, zabawa,
to rytm, który przenika,
gdy płynie muzyka...”.
Karnawał to okres zimowych balów, maskarad i zabaw. Jak co roku w Zespole Szkół
w Bratkowicach odbył się bal karnawałowy
dla uczniów klas 1-3. Wszyscy od dawna na
niego czekali, bo to bal kostiumowy.
Tak jak w słowach znanej piosenki były
tańce i świetna zabawa. W kolorowo udekorowanej sali bawiły się dzieci pięknie poprzebierane.
Rodzice wraz z dziećmi wykazali się
wielką pomysłowością. Stroje były naprawdę różnorodne i pomysłowe. Ich uzupełnieniem był często makijaż twarzy. Dziecko raz
w roku mogło poczuć się jak prawdziwa księżniczka, superman, czy pirat. Jak na prawdziwy bal przystało był wodzirej, który zadbał o
to, by zabawa była wspaniała.
Były tańce z różnych stron świata, mnóstwo ciekawych konkursów i zabaw przy
muzyce. Dzieci świetnie i wspólnie bawiły
się. Do tańca włączali się również rodzice
i nauczyciele.
W przerwie rodzice przygotowali dla
wszystkich słodki poczęstunek. To był dzień
pełen wrażeń, dobrej zabawy, który na długo
pozostanie w pamięci. Szkoda tylko, że na
następny bal trzeba będzie czekać aż rok.
Marta Rząsa
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Przesilenie wiosenne – jak zapobiec wiosennemu
zmęczeniu albo zmniejszyć jego skutki?
Rozdrażnienie i zmęczenie nie pozwalają cieszyć się coraz cieplejszymi
dniami i budzącą się do życia przyrodą?
Nie martw się, to tylko wiosenne przesilenie. Szybko mija, a w dodatku można mu zapobiec. Co możesz zrobić, by
cieszyć się wiosną w dobrej formie?
Pierwsze tygodnie wiosny to czas
trudny dla organizmu. Częste o tej porze roku wahania ciśnienia przemieszczanie się frontów atmosferycznych,
a także wszelkie stany przejściowe między bezwietrzną, słoneczną pogodą wyżową a pochmurnymi i deszczowymi
stanami niżowymi mają bezpośredni
wpływ na zdrowie i samopoczucie. Zanim przyzwyczaisz się do cieplejszego
klimatu, co potrwa jakieś 2-3 tygodnie,
organizm musi uporać się nie tylko ze
spadkiem odporności, ale także z niedoborem witamin i soli mineralnych,
wynikających z uboższej diety zimowej.
Na początku wiosny zmienia się sposób funkcjonowania układu krążenia,
tętno, częstotliwość brania oddechów
oraz poziom hormonów, czyli to wszystko, co wpływa na nastrój. Mogą ci dokuczać nie tylko częste bóle głowy i mięśni, kłopoty sercowo-krążeniowe, skoki
ciśnienia krwi. Niezbyt urozmaicona
zimowa dieta, uboga szczególnie w potas teraz skutkuje osłabieniem refleksu
i mięśni, natomiast braki magnezu objawiają się rozdrażnieniem, mniejszą odpornością na stres, bolesnymi skurczami nóg. Z kolei za nagłe ataki zmęczenia winny jest niedobór żelaza, a za wypadanie włosów – cynku.
W miarę starzenia się organizmu
reakcje na zmiany pogody potęgują się.
Najmocniej odczuwają je ludzie dotknięci chorobą wieńcową, nadciśnieniem
tętniczym, zmianami miażdżycowymi
i w centralnym układzie nerwowym, najlżej – osoby z dużą dawką agresji.

Czujesz przesilenie wiosenne?
Więcej odpoczywaj i śpij!
Jeżeli uda ci się teraz wykroić choć
parę dni na urlop – najlepiej spędzony
aktywnie, na świeżym powietrzu –
łatwiej pokonasz przesilenie wiosenne.
Jeżeli nie jest to możliwe – nie żałuj sobie snu. Potrzebujesz go przynajmniej
osiem godzin na dobę.
Koniecznie zwolnij tempo życia.
Unikaj dodatkowych prac, nie odrabiaj
nagromadzonych zaległości. Wtedy jest

szansa, że zminimalizujesz stresy i napięcia, obronisz organizm przed wiosennym zmęczeniem.
Postaraj się korzystać z każdej godziny słońca – niedostatek światła bardzo źle wpływa nie tylko na układ nerwowy. Naturalne światło możesz zastąpić sztucznym, choć korzyści będą
mniejsze. W gabinetach lekarskich
i kosmetycznych skutki wiosennego
zmęczenia można złagodzić naświetlaniami tzw. światłem spolaryzowanym
(jego fale poruszają się w płaszczyznach
równoległych, a lampa nie wytwarza
promieni UV), które wzmacnia układ
odpornościowy lub poprawiającą nastrój
lampą fluorescencyjną (emituje światło
zbliżone do dziennego).

Jak wzmocnić odporność
organizmu wiosną?
• Zrezygnuj z używek. Alkohol, papierosy i kawa niszczą witaminy i mikroelementy, które są antyoksydantami
(unieszkodliwiają groźne dla systemu
odpornościowego wolne rodniki).
• Hartuj się. W ten sposób usprawniasz
mechanizmy termoregulacji, dzięki
czemu łatwiej obronisz się przed infekcjami (np. do wysokości połowy
łydek napełnij wannę chłodną wodą
i brodź w niej kilka minut (zacznij od
3 i codziennie wydłużaj seans o 1,5
minuty, by skończyć na 15 minutach).
• Idź do sauny. Z potem usuniesz z organizmu szkodliwe toksyny, a podwyższając temperaturę ciała wspomożesz naturalne niszczenie bakterii i wirusów.
• Dbaj o odpowiedni ubiór. Na obniżenie odporności negatywny wpływ
ma zarówno wychłodzenie jak i przegrzanie. Najlepiej ubieraj się na tzw.
cebulkę.
• Ruszaj się. Ruch na powietrzu to najlepszy sposób na wzmocnienie i dotlenienie organizmu. Pomaga też
zrzucić wagę, pozbyć się toksyn. Lekarze podpowiadają, że powinniśmy
ćwiczyć co najmniej 3 razy w tygodniu przez 30-60 minut.

Zapobieganie przesileniu
wiosennemu – czy warto zażywać
preparaty witaminowe?
Multiwitaminowe preparaty mają
nas wzmocnić, dodać sił, ochronić przed

stresem, przedłużyć młodość. Czy rzeczywiście mogą zastąpić naturalne
składniki odżywcze? Jeśli odżywiasz się
prawidłowo, nie ma powodu, dla którego miałabyś je zażywać. Najzdrowsze są
bowiem witaminy i minerały zawarte
w żywności, z których organizm czerpie
więcej korzyści niż z ich chemicznych
odpowiedników.
Dzieje się tak dlatego, że poza nimi
z jedzeniem dostarczasz także innych
związków, których nie ma w pigułkach.
Niektóre przedłużają trwałość witamin,
inne ułatwiają przyswajanie składników
odżywczych, a nawet potęgują ich działanie. Np. flawonoidy zawarte w cytrusach przedłużają trwałość wymiataczy
wolnych rodników – czyli witamin:
C, A i E. Jeśli więc połkniesz multiwitaminę, to nie będzie to samo, jakbyś zjadła pomarańczę. Co ważne, właściwa
dieta jest o wiele bezpieczniejsza niż tabletki. Witaminy syntetyczne można
przedawkować, co w przypadku naturalnych związków jest niemożliwe. Dotyczy to zwłaszcza witamin A, E, D i K,
które rozpuszczają się w tłuszczach,
a nie w wodzie. Jeśli połkniesz je na
czczo, mogą kumulować się w organizmie i zaszkodzić.
O suplementacji warto natomiast
pomyśleć w sytuacji, kiedy poziom witamin i mikroelementów w organizmie
nagle się obniża albo zapotrzebowanie
na nie gwałtownie wzrośnie. Ale uwaga!
Branie preparatów witaminowo-mineralnych na własną rękę bywa niebezpieczne. Dotyczy to zwłaszcza kobiet
w ciąży i karmiących piersią, dzieci oraz
osób chorych. Zanim więc sięgniesz się
po jakikolwiek preparat, lepiej skonsultuj się z lekarzem.
WAŻNE:
• Przyjmowanie wapnia bez porozumienia z lekarzem jest niewskazane
przy kamicy nerek.
• Osoby z chorą wątrobą nie powinny
przesadzać z zażywaniem witaminy
PP i A.
• Witamina K może być niebezpieczna dla osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, a fosfor i potas dla
zażywających preparaty moczopędne.
• Długie przyjmowanie witaminy B6
może zmniejszyć skuteczność leków
stosowanych w leczeniu parkinsona,
a wapń, żelazo, magnez – działanie
niektórych antybiotyków.
Oprac. Cecylia Homa
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Z życia Powiatu Rzeszowskiego
Zgodnie z
obietnicą złożoną w poprzednim numerze
kwartalnika pragnę przedstawić
Państwu relację
z niektórych wydatków jakie znalazły się w budżecie Powiatu, zwłaszcza tych, które dotyczą inwestycji w naszej wsi i gminie.
W minionym roku Komisja Budżetowa, której mam zaszczyt przewodniczyć oraz Rada Powiatu Rzeszowskiego wielokrotnie podejmowały uchwały
zmieniające budżet, by wykorzystać pojawiające się możliwości finansowe na
realizację nowych zadań inwestycyjnych.
Ostatecznie wydatki budżetu wyniosły
aż 168 492 652 zł.
Znaczną cześć wydatków stanowiły
inwestycje. Najważniejsze zrealizowane
w 2015 r. to min:
– Ukończenie budowy PNT „Rzeszów
– Dworzysko” – wartość całego projektu – 78 mln zł
– Wybudowanie pierwszego w Polsce
i największego w Europie mostu
z kompozytów FRP w Błażowej,
wartość całego projektu – 10 mln zł
– Przebudowa 44 km dróg i wybudowanie 15 km chodników – wartość
18,5 mln zł
– Budowa i wyposażenie pawilonów
w DPS w Górnie – 3,1 mln zł
– Budowa, remonty i poprawa bazy
dydaktycznej szkół – 3,5 mln zł
– Budowa, remonty i zakupy nowego
sprzętu w placówkach ZOZ nr 2
w Rzeszowie – 3,1 mln zł
Największą i jakże ważną dla Bratkowic inwestycją na terenie gminy Świlcza był opisany już wcześniej remont
drogi powiatowej nr 1333R Czarna
Sędz. – Bratkowice – Miłocin. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła
– 5 776 249 zł składają się na nią:
– środki z budżetu państwa
– 2 888 124 zł
– środki z budżetu powiatu rzeszowskiego – 1 684 643 zł
– środki z budżetu gminy Świlcza
– 1 203 482 zł
Współpraca samorządu gminy Świlcza i Powiatu Rzeszowskiego nie zakoń-

czyła się tylko na ww. inwestycji. Na terenie całej gminy wykonano jeszcze remonty nawierzchni asfaltowej na długości – 2,797 km za kwotę – 711 452,35 zł
(w tym Bratkowice droga nr 2150R od
stadionu do lasu na dł. 0,727 km – kwota 233 016,26 zł) oraz wybudowano
nowe chodniki na długości – 450 mb za
kwotę – 232 694,29 zł, co łącznie daje
kwotę – 944 146,64 zł (w tym dotacja
UG Świlcza 150 000 zł).
W bieżącym roku współpraca samorządów nadal będzie kontynuowana, co
niewątpliwie zapewni dalsze inwestycje
służące poprawie komfortu życia mieszkańców całej gminy.
Dużą inwestycją prowadzoną przez
powiat rzeszowski na terenie gminy
Świlcza była również budowa maneżu
(krytej ujeżdżalni dla koni) przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych
w Trzcianie. Koszt tej inwestycji to
2 074 557,48 zł.
Powstały budynek ma ok. 840 m2
powierzchni. Obok jest wybudowana
zewnętrzna ujeżdżalnia o powierzchni
1112 m2, odpowiednio zdrenowana z instalacją nawadniającą i niezbędnymi
urządzeniami technicznymi do pielęgnacji podłoża.
Planowana jest dalsza rozbudowa
maneżu o część szatniowo – socjalną
i stajnię. Obecnie z obiektu korzysta
młodzież kształcąca się w ZSTW
w Trzcianie oraz w zakresie hipoterapii
dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mrowli, i innych jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski.
W przyszłości jest planowane szersze otwarcie obiektu min. dla mieszkańców gminy Świlcza.

Budynek maneżu przy ZSTW w Trzcianie.

Działalność bieżąca
i podjęte uchwały
Podczas ostatnich sesji Rady Powiatu najważniejszą sprawa było przyjęcie
uchwały budżetowej na rok 2016.
Została ona przyjęta jednogłośnie
pozytywnie i określa dochody i wydatki
budżetu na równoważnym poziomie
– 120 495 146 zł.
Rozpoczęty rok jest czasem pełnym
nowych wyzwań, a rozpoczynająca się
nowa perspektywa, to możliwość pozyskiwania funduszy unijnych na projekty, dzięki którym nastąpi jeszcze dynamiczniejszy rozwój powiatu i wchodzących w jego skład gmin.
Ważną sprawą dla mieszkańców jaką
uchwaliła Rada, jest przystąpienie do
realizacji projektów „Aktywizacji osób
pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim II”.
Obejmą one zarówno osoby młode
jak i starsze, dla których w ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
– Staż
– Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
– Refundacja kosztów wyposażenia.
lub doposażenia stanowiska pracy
– Prace interwencyjne
– Szkolenia indywidualne i grupowe
Całkowity planowany budżet projektu to kwota ok. 12 mln zł.
Rada Powiatu opiniowała projekty
zmian granic miasta Rzeszowa poprzez
połączenie z sąsiadującymi miejscowościami w tym Rudną Wielką i Bzianką
z naszej gminy. Rada przy 1 głosie
wstrzymującym negatywnie zaopiniowała takie projekty.
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Most kompozytowy w Błażowej.

Pierwszy w Polsce i najdłuższy
w Europie most kompozytowy
w Błażowej został oficjalnie oddany
do użytku w dniu 9 lutego 2016 r.
Znajduje się on na drodze powiatowej (rzeka Ryjak) w Błażowej. Starostwo Powiatowe zrealizowało ten
nowoczesny, warty 10 mln zł projekt
Com-bridge, wspólnie z konsorcjum
Mostostalu Warszawa, Promost Consulting oraz Politechniki Warszawskiej i Rzeszowskiej
W otwarciu innowacyjnego obiektu udział wzięli przedstawiciele wielu podkarpackich samorządów, uczelni oraz firm odpowiedzialnych za zaprojektowanie i wykonanie mostu.
Nowy most to obiekt jednoprzęsłowy o długości całkowitej
– 22,30 m, szerokości 10,50 m.
Znajduje się na nim jezdnia
o szerokości 7 m i chodnik szer. 2 m.
Nośność tego mostu to 40 ton. Płyta mostu oparta na kompozytowych
dźwigarach ma grubość 18 cm i jest
wykonana z betonu lekkiego zbrojonego szklanymi prętami kompozytowymi. Wykorzystanie tej nowoczesnej technologii eliminuje korozję, pękanie i inne wady stali. Pozwoli to na użytkowanie mostu
przez ok. 70 lat bez żadnej konser-

wacji i remontu, co znacznie obniży koszt utrzymania.
Kompozytowe elementy mostu są
wykonywane z żywic i włókien szklanych. Były one prefabrykowane w hali
produkcyjnej i przywiezione na plac
budowy. Ich kilkukrotnie niższa masa,
w porównaniu z tradycyjnymi betonowymi prefabrykatami a zarazem większa wytrzymałość, pozwala na budowę
i transport większych elementów. Można je montować przy użyciu mniejszych, lżejszych maszyn, co znacznie
obniża koszty, skraca czas budowy
i zwiększa bezpieczeństwo. Jest to
szczególnie ważnym elementem przy
budowie przepraw mostowych, by nie
paraliżować komunikacji.
Innowacyjność tego obiektu polega nie tylko na użyciu materiałów
kompozytowych, ale tkwi również
w formie architektonicznej oraz technologii robót. Celem projektu „Combridge” było wzmocnienie transferu
wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii w skali demonstracyjnej.
Inwestycja została zrealizowana
w okresie od czerwca do grudnia
2015 r. we współpracy z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
życzę Państwu
obfitych łask i błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Z radosnym „Alleluja”
Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego
Tomasz Wojton

• W celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych poruszających się po zmierzchu na terenie naszej miejscowości zamontowano
dodatkowe lampy oświetlenia ulicznego
– w Klepaku przy posesji 531, na Zapolu
przy posesji 817B i 823A. Do końca marca
będzie zamontowana dodatkowa lampa
oświetleniowa przy rowie melioracyjnym na
Cieniakach (obok sklepu Pani Pokrywy).
• W dalszym ciągu trwa modernizacja sieci
energetycznej w Bratkowicach, która polega na wymianie słupów i przewodów
oraz przyłączy do gospodarstw domowych.
• W ciągu dróg zamontowano tablice informacyjne dotyczące numeracji domów. Ułatwi to łatwiejsze poruszanie się po naszej
miejscowości osobom z zewnątrz.
• W grudniu i lutym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy rozprowadził
wśród mieszkańców 40 ton jabłek i 10 ton
marchwi.
• W okresie od 1 lutego 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w Domu Strażaka w Bratkowicach czynna jest świetlica dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w każdy piątek od godz. 15.00 do godz. 19.00, a w soboty od godz. 11.00 do godz. 19.00. W czasie ferii zimowych świetlica była otwarta
od poniedziałku do soboty.
• 7 marca firma EKOMAX przeprowadziła na terenie Bratkowic zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych.
• W okresie od 15 marca do 15 maja rolnicy
mogą składać wnioski o płatności obszarowe ze środków Unii Europejskiej. Pomocą
w tej sprawie służy doradca rolny, który
przyjmuje w budynku Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – obok Urzędu Gminy.
• W pierwszej połowie kwietnia będą sprowadzone do Bratkowic z okolic Sieradza
ziemniaki sadzeniaki różnych odmian
– wczesne, średnio późne i późne. Zapisy
u sołtysa do końca marca. Cena za 100 kg
wynosi 70 zł. Płatne przy odbiorze.

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
życzymy wszelkich łask Bożych,
radości i pogody ducha oraz
pomyślności w życiu osobistym.
Sołtys i Rada Sołecka Bratkowic
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Świat ma wiele cudów które zachwycają oczy i serca ludzi. Jednak
czy trzeba wyjeżdżać w nieznane
by móc doznać takiego piękna?

czy występowanie choćby bardzo rzadkiego długosza królewskiego (Osmunda regalis L.), wawrzynka wilczełyko
(Daphne mezereum L.), podrzenia
żebrowca (Blechnum spicant) oraz kilku gatunków storczyków. Trzeba też
wspomnieć, że występowanie wielu gatunków porostów świadczy o czystości
naszego powietrza porównywalnego do
powietrza w bieszczadzkiej puszczy.
Pod względem fauny natura równie
hojnie nas obdarowała. Wszyscy, którzy
od czasu do czasu spacerują po naszych
kniejach wiedzą, że stoją one pod znakiem jeleniowatych, których populacja
jest niezwykle dorodna zarówno pod
względem różnorodności gatunkowej
jak i genotypowej. Wyliczyć tu można
sarnę, jelenia, daniela a nawet łosia, który od czasu do czasu zagląda do naszych
leśnych stołówek. Bez wątpienia królem
Bugajowskich Borów jest jeleń szlachetny. Na przełomie września i października ma on swoje gody nazywane rykowiskiem. W tym czasie zachodnia strona
naszej miejscowości może wieczorami
słuchać odgłosów z jelenich godów. Rykowisko spędza sen z okien nie tylko
jeleniom ale również mnie samemu.
Niezwykle ciekawy behawior ich dostojeństwa od dawna sprawiał, że darzę te
zwierzęta wielkim uznaniem, które
z czasem przerodziło się w pasję. Uczestnictwo w tym leśnym koncercie, który
trwa ok. miesiąca, wymaga doświadczenie i szacunku do przyrody, które zdobywa się przez całe życie. Podobnie jest
z kunsztem wabienia byków, które można powiedzieć względnie opanowałem.
Miałem ogromną przyjemność podziwiać bieszczadzkie rykowiska. Jego
piękno jest znane w całej Polsce, jednak
wypada ono blado w porównaniu do
tego, jakie możemy podglądać na naszych łąkach. Ssaki to bogactwo naszych
pól i lasów. Kolejny ekologiczny as
w rękawie bratkowickiej przyrody to
ptactwo. Orzeł bielik, derkacz, bocian
czarny, żurawie – lista ich wszystkich
jest bardzo długa. Ciekawostką też jest
objęta ochroną modliszka zwyczajna,
która dość liczne pojawia się na naszych
pastwiskach w ostatnich dniach sierpnia. Można tak wymieniać bez końca
i pewnie życia zabraknie na poznanie
wszystkich tajemnic przyrody Bratkowic. Jedynie co pozostało, to życzyć sobie i Państwu radości z odkrywania naszych bratkowickich przyrodniczych
skarbów. Z tradycyjnym pozdrowieniem
leśników i myśliwych – Darz Bór!
Paweł Maciołek

Jeleń szlachetny
– król Bugajowskich Borów

Odpowiedź mamy na wyciągnięcie
ręki... Miejsce to leży na Płaskowyżu
Kolbuszowskim, a jest nim nasza „mała
Ojczyzna” Bratkowice. Ziemia, która
była świadkiem walk o naszą wolność.
Ziemia, która wydała na świat ludzi
wielkiego honoru i odwagi, dziś obdarowuje nas bardzo cennym ale jakże niedocenianym darem ogromnego bogactwa przyrody. Niestety, obecnie przyszło
nam żyć w świecie, który jest pod wielką
presją czasu. Wszyscy chcemy wykorzystać go jak najlepiej, przez co zaczyna
nam go brakować, a brak czasu można
porównać do brudu na szybach, im bardziej zabrudzona szyba, tym mniej możemy zobaczyć przez nasze okno. Im
mniej mamy czasu, tym mniej dostrzegamy piękna w życiu, które nas otacza.
Tak się składa, że w naszej miejscowości gdzie nie spojrzeć tam las! Od
bagiennych borów przez bory mieszane
nawet do olsów. Samo to mówi za siebie, że pod względem różnorodności
przyrodniczej wiedziemy prym w gminie, co więcej, można powiedzieć, że
w aspekcie walorów przyrodniczych

mamy spore znaczenie w skali kraju.
Skąd ta dość odważna o ile nie zuchwała teza? Postaram się to udowodnić.
Już od dziecka przyroda budziła we
mnie niezwykłą ciekawość i fascynację,
która to przeradzała się w coraz odważniejsze odkrywanie naszej bratkowickiej
przyrody. Koleją rzeczy po kilku dobrych latach wędrówki po naszych lasach, postanowiłem ją uwieczniać na
fotografii. Jak już wcześniej wspomniałem Bratkowice mają czym się pochwalić zarówno w aspekcie fauny jak i flory.
O wyjątkowości naszych terenów świad-
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Co dalej będzie z pastwiskiem na Klepaku?
W latach 70. i 90. ubiegłego wieku na bratkowickich pastwiskach wypasane były duże ilości bydła i koni.
Wszystkie pastwiska na terenie naszej miejscowości tj. na Czekaju, Zastawiu, Końcu, Dąbrach, Klepaku,
Sitkówce powstawały z prywatnych działek.
Gospodarze dobrowolnie oddawali
część swojej łąki po to, by utworzyć spółkę pastwiskową. Dbali o ten teren najlepiej jak mogli. Raz w roku poprawiali
ogrodzenie pastwiska żerdziami, później
drutem kolczastym tak, aby bydło nie
wychodziło na łąki. Wiosną ze składek
zebranych przez opiekuna spółki pastwiskowej kupowany był nawóz, którym
zasilali trawę. Kiedy przychodził czas
wypasu bydła prawie z każdego domu
w Klepaku dzieci lub osoby starsze „wygonem” (tak nazywa się droga, po której
szły krowy na pastwisko) pędziły po dwa
i więcej zwierząt. W tym czasie, kiedy
bydło gryzło zieloną trawę, dzieci bawiły się w różne zabawy. Podstawową
zabawą była m.in. piłka nożna i palant.
Dużą popularnością cieszyło się także
budowanie tamy na nieistniejącej już
rzece pod lasem i zabawy na „piecaku”,
palenie ogniska i przy tym wypalanie
wyschniętego łajna bydlęcego w puszkach metalowych z otworami zawieszonymi na drucie. Były to najciekawsze
zajęcie „pastuchów” na pastwisku.
Zmieniające się czasy spowodowały
niską opłacalność chowu bydła, koni
a coraz mniejsza uprawa roli sprawiła,
że rolnicy sprzedali swoje zwierzęta. Pastwisko stawało się zarośniętym nieużytkiem, nad którym nikt nie panował. Obecnie raj na pastwisku mają
zwierzęta leśne tj. sarny, jelenie, dziki
i różne rodzaje płazów. Także i ludzie,
widząc brak odpowiedzialnego za ten teren, robią co chcą. Wywożą tam śmiecie, gruz, szkło, plastiki i różne niepotrzebne rzeczy. W naszym kwartalniku
o tym problemie pisaliśmy wielokrotnie. Zgłaszane to było do Urzędu Gminy jak i poruszane na zebraniach wiejskich. Mówiąc wprost, jest to tykająca
bomba ekologiczna i to w niedalekiej
odległości od naszych zabudowań. Taki
stan rzeczy świadczy nie najlepiej o nas,
bo każdego gospodarza pozna się po
obejściu jego gospodarstwa.
Nadmieniam, że do dnia dzisiejszego funkcjonują tylko dwie spółki pastwiskowe w Bratkowicach, które mają status prawny. Jest to spółka pastwiskowa
Czekaj (bardzo prężnie działająca)

i spółka pastwiskowa Koniec. Pozostałe spółki nie są prawnie zarejestrowane
i na dzień dzisiejszy są w tzw. powijakach. W 2014 roku mieszkańcy Klepaka postanowili coś z tym zrobić. Ogłoszono zebranie członków rodzin dawnej spółki i postanowiono reaktywować
od nowa działalność spółki pastwiskowej. Jako radny gminy w tym czasie starałem się jak najwięcej pomóc ludziom
w tym temacie. Zorganizowałem kilka
spotkań z mieszkańcami Bratkowic,

Tak więc mieszkańcy Klepaka podjęli mądrą decyzję, aby odnowić spółkę
pastwiskową i zagospodarować 30 ha
pastwiska. Przyniosłoby to podwójną
korzyść dla mieszkańców. Byłby porządek w tym miejscu, a za wykoszone pastwisko można by się starać się o datacje unijne. Należy zauważyć, że teren
pastwiska przylega do bratkowickiego
zalewu i nieład na pastwisku kłóci się
z odrestaurowanym zalewem. Złożono
więc oświadczenia przez członków

a także z przedstawicielami Urzędu
Gminy, aby jak najwięcej dowiedzieć się
na temat powstania tej spółki. Rozmowy z mieszkańcami na zebraniach były
trudne. Niektórzy byli podenerwowani
i przed czasem opuszczali zebranie. Problem polegał na tym, iż rodzice w poprzednich latach posiadali ponad hektarowe gospodarstwa i byli rolnikami.
W momencie, gdy rozpisali swoje gospodarstwo na dwoje lub więcej dzieci,
nikt z tych osób nie posiadał hektarowego gospodarstwa, czyli nie był rolnikiem w myśl Ustawy z dnia 29 czerwca
1963 r. Art. 6. 1. Uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku
przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty.

spółki pastwiskowej. 20 listopada 2014
roku zostały one przekazane do Urzędu Gminy. W dniu 14 maja 2015 r.
Wójt Gminy Świlcza wydał obwieszczenie w którym informuje (...) został sporządzony projekt wykazu uprawnionych
do udziału we wspólnocie gruntowej
„Klepak” we wsi Bratkowice składającej się z działek oznaczonych w katastrze nieruchomości nr 617/2,699,616,
617/1,618,619,1120,1121. Dalej w obwieszczeniu można przeczytać (...)
w ciągu miesiąca od ukazaniu się mniejszego obwieszczenia można w Urzędzie
Gminy w Świlczy w pok. Nr 4 w godz.
7.30-15.30 zapoznać się z projektem
wykazu oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Po podanym terminie zostanie
sporządzony projekt wykazu uprawnionych osób do wspólnoty gruntowej wraz
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z przysługującym im udziałem, który zostanie przedłożony do zatwierdzenia
Staroście Rzeszowskiemu.
Starosta Rzeszowski w dniu 03 listopada 2015 r. wydał decyzję o takiej
treści: Na podstawie art.1,2,3,6 ust.8
ust.1,2,4,6 art...... et cetera – orzekam
1. stwierdzić, że działki nr 616 o pow.
0,83 ha,617/1 o pow. 21,12 ha,617/2
o pow. 0,01ha, 618 o pw. 0,17 ha, 619
o pow. 0,75 ha, 699 o pow. 0,16 ha,
1120 o pow. 7,26 ha i 1121 o pow.
0,70ha położone we wsi Bratkowice gm.
Świlcza stanowią wspólnotę gruntową
pod nazwą „SPÓŁKA PASTWISKOWA
KLEPAK”.
2. Stwierdzić, że uprawnionymi do
udziału we wspólnocie gruntowej pod
nazwą „Spółka Pastwiskowa Klepak”
są... I tu są wymienieni członkowie
z nazwiska i imienia oraz wyliczone
udziały jakie przysługują danej osobie.
Przekazany przez Wójta Gminy Świlcza projekt wykazu uprawnionych do
udziału we wspólnocie gruntowej oraz
wykaz obszarów gospodarstw przez
nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
został podany do wiadomości przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi
Bratkowice i w Urzędzie Gminy
w Świlczy oraz w Starostwie na okres
14 dni.
Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie
fakt, że przed upływem tego terminu
mieszkaniec Bratkowic, notabene członek nie powstałej jeszcze spółki, zaskarżył tę decyzję do SKO (Samorządowe
Kolegium Odwoławcze).
Od pierwszego zebrania, na którym
mieszkańcy Klepaka zdecydowali o odtworzeniu spółki pastwiskowej minęło
dwa lata. Rozpoczyna się trzeci i dlatego mamy nadzieję, że decyzja SKO będzie podjęta szybko. Zastanówmy się
zatem wszyscy, czy chcemy zrobić coś
dobrego i zagospodarować pastwisko,
czy też pozostawić ten teren dla matki
natury. Jeśli nie załatwimy tego tematu
teraz, to nie skorzystają na tym obecni
mieszkańcy, a przyszłe pokolenia nie
będą miały nas za co chwalić. Zadbajmy więc wszyscy o tę sprawę, aby nie
zmarnować kolejnego roku. Chciałbym
się jeszcze odnieść do insynuacji pod
moim adresem. Otóż, nigdy nie miałem i nie mam żadnego w tym prywatnego interesu. Wszystko wykonuję społecznie i bezinteresownie, by pomóc
ludziom.
Z poważaniem Andrzej Bednarz

Sami o sobie
Bez wątpienia Bratkowice niezależnie od sukcesów gospodarczych zyskały również znaczące efekty w działalności społeczno-kulturalnej.
Potwierdzeniem tego jest działalność wielu organizacji i stowarzyszeń,
a wydawanie kwartalnika „Ziemia Bratkowicka” stało się ważnym
przekazem informacji lokalnych i nie tylko.
Przypominam sobie jak w odległych
latach w prasie lokalnej np. „Nowiny
Rzeszowskie” ukazała się wzmianka
o Bratkowicach. Wówczas to wśród
mieszkańców zapanowała radość i satysfakcja, że napisano o Nas. Mnie osobiście cieszyła każda wzmianka dotycząca mojej rodzinnej wsi. Nadmienię, że w
czasach mojego dzieciństwa dostępna
była również prenumerata „Rycerza
Niepokalanej” czy „Rolnika Polskiego”.
W tej ostatnie gazecie na drugiej stronie, na każdą niedzielę i święta zamiesz-

tak wielu mieszkańców ukończyło studia wyższe i wielu się nadal kształci.
Ważne są bowiem dla człowieka dobra
materialne. Jednak wykształcenie i wiedza są najważniejsze, bo jest to kapitał,
który człowiekowi jest niezbędny w życiu.
Pamiętam te czasy, kiedy większość
mieszkańców Bratkowic ukończyła tylko 4 klasy szkoły powszechnej lub w ogóle
nie uczęszczała do szkoły, ponieważ dzieci musiały pomagać rodzicom w pracy
na gospodarstwie np. pasać krowy. Przypominam sobie, że zaraz po II wojnie or-

czana była Ewangelia. Zapewne przeszkadzało to ówczesnym władzom komunistycznym i rozpoczęto wydawanie
świeckiej gazety „Gromada Rolnik Polski”, w której nie drukowano już Ewangelii, tylko na ostatniej stronie zamieszczano humor o nazwie „Maciek Bzdura”. Dostępna również była „Chłopska
Droga”, ale ta nie cieszyła się dużym
zainteresowaniem społeczeństwa.
Kiedy w latach 60. ubiegłego stulecia
zaczęły kursować autobusy, byłem bardzo wzruszony, bo zobaczyłem za szybą
autobusu tabliczkę z napisem BRATKOWICE. Mimo, że ukończyłem już 80
lat życia i od przeszło pół wieku tam nie
mieszkam, to nadal jestem emocjonalnie
związany z moją rodzinną miejscowością,
którą w sercu noszę. Ciągle jestem zauroczony Bratkowicami. Cieszy mnie, że

ganizowane były kursy dla osób, które
nie umiały czytać i pisać. Pewnego dnia
kiedy wracałem z kolegami ze szkoły
spotkaliśmy osobę, która właśnie była
uczestnikiem takiego kursu. Grzecznie
zapytałem – o której dzisiaj macie naukę? Nie usłyszałem odpowiedzi, tylko
musiałem szybko nogami przebierać,
żeby nie dostać po głowie. Przytoczyłem
to zdarzenie po to, by potwierdzić, że
osoby, które uczestniczyły w tym kursie
nie były tym zainteresowane.
Obecnie sytuacja gospodarcza, społeczna i polityczna w kraju ciągle się
zmienia. Zdaję sobie sprawę, że nadal
trudno znaleźć dobrze płatną pracę. Stąd
też wielu naszych rodaków wyjeżdża za
nią poza granice kraju. Mam jednak nadzieje, że te trendy wkrótce się odwrócą.
Mieczysław Sawicki
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Z działalności Biblioteki Publicznej w Bratkowicach
Ferie zimowe w działalności bratkowickiej biblioteki to czas bardzo aktywny, ze względu na corocznie
organizowane zajęcia i warsztaty.
W zajęciach organizowanych w drugim tygodniu tegorocznych ferii przez filię biblioteczną w Bratkowicach udział wzięło
16 uczestników w wieku od 7 do 14 lat. Podczas pięciu dni
zajęć każdy z nich wykonał gałązkę kwitnącej jabłoni, koszyczek z papierowej wikliny, a przyniesiony przez siebie przedmiot ozdobił techniką decupage. Bardzo dziękujemy Pani
Wandzie Dziedzic za pomoc i instruktaż przy wykonywaniu
pięknych gałązek jabłoni. Dziękujemy również rodzicom za
zaangażowanie i pomoc młodszym uczestnikom w przygotowaniu niezbędnych materiałów. Cieszy nas bardzo szeroki
przekrój wiekowy uczestników, co dowodzi, że warsztaty organizowane przez naszą bibliotekę są ciekawe i dają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Celem organizacji
zajęć w czasie ferii jest zagospodarowanie wolnego czasu naszym młodym czytelnikom i sympatykom, oraz zorganizowanie dobrej zabawy. Chcieliśmy żeby dzieciaki poprzez zabawę rozwijały wyobraźnię, umiejętności współdziałania
w grupie, aby biblioteka kojarzyła się im jako miejsce ciekawe i atrakcyjne, w którym można fajnie spędzać czas. Mamy
nadzieję, że cel ten udało nam się osiągnąć.
Dla Pań korzystających podczas ferii z chwili wytchnienia
od szkolnych przygotowań swoich pociech zorganizowaliśmy
warsztaty, których tematem była wiklina papierowa. Jest to
technika pracochłonna i wymagająca dużej cierpliwości, ale
efekty z czasem mogą nas samych zachwycić. Niepotrzebne
nikomu ulotki, stare przeczytane magazyny, których szkoda
wyrzucić, codzienna prasa, która zalega na półkach, to w skali roku tony papieru makulaturowego, który z powodzeniem
moglibyśmy wykorzystać na wykonanie uroczych i praktycznych przedmiotów z papierowej wikliny, która jest jedną

z najprostszych metod upcyklingu (wtórnego wykorzystania
odpadów). Jest to technika, dzięki której ze zwykłych, zużytych gazet można stworzyć efektowne koszyczki czy osłonki
na doniczki takie jak wykonały Panie podczas warsztatów.
Z pewnością dla początkujących nie będzie to łatwe, ale trening czyni mistrza! Gratulujemy Paniom pięknych koszyczków.
Lidia Bułatek

Nasi najmłodsi mieszkańcy!

Miłoszek Łyczko
9.02.2016 r.
Emilka Toton
6.12.2015 r.

Jan Józef Drozd
5.01.2016 r.

Sara Korbecka
26.02.2016 r.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Rodzicom! Życzymy
Wam wielu szczęśliwych i radosnych chwil.
Opr. Joanna Olszowy
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2016 rokiem Henryka Sienkiewicza,
Feliksa Nowowiejskiego i Cichociemnych
18 grudnia 2015 r. Senat przyjął
uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. „Poprzez
swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń” – podkreślili senatorowie.
Okazją do ustanowienia Henryka Sienkiewicza patronem 2016 roku jest fakt, że
wypada wówczas 100 rocznica śmierci
pisarza. Senat Rzeczypospolitej Polskiej
ustanawia rok 2016 Rokiem Henryka
Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu
Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych
w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych
wartości – napisano w uchwale.
Henryk Sienkiewicz – jak głosi senacka uchwała – „w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego
książki zbłądziły pod strzechy... Był i jest
ambasadorem polskości, m.in. za sprawą
niosącej uniwersalne wartości powieści
„Quo vadis”, która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe,
współczesne znaczenie” – napisano.
Henryk Adam Aleksander Pius
Sienkiewicz herbu Oszyk, pseudonim
Litwos (ur. 5 maja 1846 r. w Woli
Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 r.
w Vevey), jest jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy, autorem min.
cyklu „Trylogia”, powieści „Krzyżacy”,
„Quo vadis”, „Rodzina Połanieckich”,
„W pustyni i puszczy”.
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1905 r. Sienkiewicz otrzymał za

całokształt twórczości. W przemówieniu wygłaszanym z tej okazji mówił, że
zaszczyt ten jest szczególnie cenny dla
syna Polski. „Głoszono ją umarłą, a oto
jeden z tysięcznych dowodów, że żyje.
Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód,
że umie zwyciężać” – powiedział pisarz.

Rok 2016 ustanowiono także Rokiem Feliksa Nowowiejskiego – kompozytora, dyrygenta, autora muzyki do
„Roty”. „Nowowiejski zawsze stał po
stronie polskości i polskiej kultury”
– głosi uchwała. „Artysta był autorem
wielu pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków.

Patronami roku 2016 Sejm ustanowił także Cichociemnych – żołnierzy
polskich szkolonych w Wielkiej Brytanii
do zadań specjalnych. W lutym minie 75
lat od pierwszego spadochronowego zrzutu tych żołnierzy na teren okupowanej
Polski. W nocy z 15 na 16 lutego 1941 r.
miał miejsce pierwszy zrzut do walki
w okupowanej Polsce Cichociemnych –
spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. „Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z krajem drogą lotniczą oraz
przeprowadzenie akcji sabotażowo-dy-

wersyjnych przeciwko okupantom. Do
końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych,
z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich – spadochroniarzy – skierowano do innych okupowanych krajów
w Europie” – napisano w uchwale.
W dokumencie przypomniano, że Cichociemni stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Dodano, że z uwagi na swoje zasługi w walce o niepodległość Polski, powinni mieć oni stałe miejsce w panteonie
polskich bohaterów narodowych.
W uchwale podkreślono też konieczność
upowszechniania wiedzy o osiągnięciach
i poświęceniu Cichociemnych.

W niepodległej Polsce brał czynny udział
w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego. (...) Jego dorobek wywarł
wpływ na kulturę muzyczną całego świata a w szczególności Polski. Artysta zawsze stał po stronie polskości i polskiej
kultury” – czytamy w uchwale.
Ogłoszenie roku 2016 rokiem tych
wybitnych Polaków to możliwość przypomnienia ich twórczości i działalności. Dlatego też zachęcamy do sięgnięcia do twórczości Henryka Sienkiewicza, Feliksa Nowowiejskiego czy do pogłębienia swojej wiedzy na temat Cichociemnych.
Opr. Lidia Bułatek
Źródło: www.culture.pl, www.tvn24.pl
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Jak wybrać korzystną ofertę
i od czego zależy wysokość składki OC/AC?
OC – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – to ubezpieczenie
obowiązkowe. Musimy je wykupić dla
każdego pojazdu, którym chcemy poruszać się po polskich drogach.
Na różnice w składkach wpływa wiele czynników: wiek kierowcy, doświadczenie(młodzi kierowcy płacą najwięcej), stan cywilny, zawód, kod pocztowy
oraz dane samochodu-marka, model,
pojemność, przebieg, rodzaj paliwa, liczba rat(zwyżka nawet do 30%) i inne.
Ubezpieczenie zawieramy zawsze zgodnie z dowodem rejestracyjnym.
Jeśli chcemy, aby młody kierowca
był współwłaścicielem to możemy uniknąć wysokiej składki i zarejestrować samochód na dwóch właścicieli(jeden
z nich posiada już zniżki).
Jeśli nie wpisujemy młodego kierowcy do dowodu rejestracyjnego to zawierając ubezpieczenie należy poinformować, iż taki kierowca będzie użytkował
samochód. Przy zatajeniu tych danych
możemy przy spowodowaniu szkody
przez niedoświadczonego kierowcę zapłacić karę (tu niektóre towarzystwa mają
taką opcję). Są firmy, które nie biorą pod
uwagę kierowcy tylko właściciela i ten
wówczas traci zniżki. Możemy się zabezpieczyć przed zwiększeniem składki po
szkodzie i wykupić ochronę zniżki w OC
i ochronę zniżki w AC.
Niezależnie od tego w jakim towarzystwie wykupimy polisę, to sumy gwarancyjne i zakres ochrony będą podobne. Jeżeli zależy nam jedynie na ubezpieczeniu OC, a dodatkowy zakres
ochrony i ewentualne korzyści nie mają
dla nas znaczenia, to możemy spokojnie kierować się wyłącznie ceną i wybrać najtańszą ofertę z dostępnych.
Z OC nie sfinansujemy natomiast
naprawy własnego samochodu. Dużo

więcej uwagi będziemy musieli poświęcić wtedy, gdy oprócz obowiązkowego
OC będziemy zainteresowani również
dodatkową ochroną w postaci AC – Auto
Casco pojazdu.
Auto Casco to dobrowolne ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia lub
kradzieży pojazdu bądź jego części/wyposażenia, które mogą powstać w wyniku różnych zdarzeń.
Kiedy warto podjąć decyzję o wykupieniu AC? Wtedy, gdy nasz pojazd ma
dużą wartość – i chcemy tę wartość chronić przed nagłą utratą. Wtedy, gdy samochód jest nam niezbędny do życia czy
prowadzenia działalności lub wtedy, gdy
nie mamy oszczędności odłożonych na
kolejny samochód. A także gdy kupujemy samochód na kredyt lub bierzemy
go w leasing, to ubezpieczenie AC może
okazać się koniecznym zabezpieczeniem.
Podczas ustalania warunków polisy
autocasco warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, a mianowicie na udział własny, franszyzę integralną, amortyzację
części oraz konsumpcję sumy ubezpieczenia.
Obecnie w większości towarzystwach ubezpieczeniowych udział własny jest dobrowolny – oznacza to, że
można zredukować go do zera przez tzw.
wykupienie. Składka za ubezpieczenie
jest wtedy wyższa, ale nie pokrywamy
wtedy części szkody z własnych środków.
Szczególnie dotkliwe jest to w przypadku kradzieży auta.
Z kolei franszyza integralna to wartość, do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania np. franszyza 500zł oznacza, że szkoda powyżej
tej kwoty będzie wypłacona. Konsumpcja natomiast informuje, iż po wypłacie
odszkodowania należy doubezpieczyć

samochód o kwotę wypłaconego odszkodowania.
Warto również zwrócić uwagę na
uznawany przez ubezpieczyciela sposób
rozliczenia szkody.
Wariant pierwszy polega na wypłacie odszkodowania na podstawie rachunków wystawionych przez warsztat (ASO,
sieć partnerska) Druga opcja to wycena dokonywana przez ubezpieczycielakosztorysowa, tańsza i opłacalna dla
właścicieli starszych pojazdów popularnych marek. W wariancie tym to ubezpieczyciel ustala wartość odszkodowania w oparciu o różne parametry (na
przykład koszt roboczogodziny, koszt
części zamiennych). To, czy się w tym
kosztorysie zmieścimy czy nie, zależy
już tylko od nas.
Wariant z amortyzacją obejmuje
ceny części pomniejszone procentowo
o ich zużycie albo bez amortyzacji wypłacane do pełnej kwoty zniszczonych
lub uszkodzonych części.
Zakupu ubezpieczenia warto dokonać świadomie, tak aby cena którą zapłacimy zapewniała ochronę jakiej oczekujemy.
Polecam sprawdzenie ofert wielu
ubezpieczycieli w jednym miejscu, gdyż
zaoszczędzimy wtedy czas, wybierzemy
korzystną ofertę i załatwimy wszystkie
formalności u jednego agenta.
Wszystkim mieszkańcom życzę
zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, serdecznych spotkań w gronie najbliższych, odpoczynku, wzruszeń i refleksji, jakie niesie za sobą
zmartwychwstanie Jezusa, wesołego
Alleluja!
Małgorzata Homa
agent ubezpieczeniowy
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FUKS CAR nowy sklep motoryzacyjny
Nowy sklep motoryzacyjny FUKS CAR w Bratkowicach nr 448 zaprasza wszystkich zmotoryzowanych! Długoletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, współpraca z największymi dostawcami części i akcesoriów
samochodowych, szeroki asortyment, a także fachowa i profesjonalna obsługa, zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów.
Części samochodowe to bardzo ważny element dla każdego szanującego się
właściciela samochodu.
Warto więc wiedzieć gdzie najbliżej
można nabyć najlepszej jakości części
zarówno te oryginalne jak i wysokiej jakości zamienniki.

sprzedaży jest ponad 3 tys. części, akcesoriów i podzespołów samochodowych.
W przeciągu kilku godzin ma dostęp do
ponad 90% wszystkich znajdujących na
rynku części zamiennych. Złożone zamówienie do godziny 16.00 realizowane jest w tym samym dniu.

Na zamawiane towary posiada minimum 2-letnią gwarancję producenta.
Doświadczony personel służy poradą techniczną i pomocą w doborze
części i różnego rodzaju akcesoriów samochodowych. Dokłada również wszelkich starań, by klienci byli zadowoleni
z zakupów.
W sklepie można zaopatrzyć się
w części zamienne do wszystkich marek samochodów, części nadwozia i karoserii, akcesoria i kosmetyki samochodowe, akumulatory, oleje, filtry, płyny
eksploatacyjne oraz mieszanki do paliw
i oleje do smarowania łańcuchów pił spalinowych.
Opr. Andrzej Bednarz

FUKS CAR
Bratkowice 448
tel. 17 506 10 70
tel. kom. 883 243 833

Czynne
Sklep rozpoczął swoją działalność
początkiem 2015 roku. Wychodząc na
przeciw potrzebom klienta nieustannie
poszerza swój asortyment. W ciągłej

Uszkodzony plac
zabaw w parku
Pozrywane łańcuchy, wyłamane deseczki, poniszczony daszek i zniszczona huśtawka to efekt wandalizmu, który
dotknął plac zabaw dla dzieci w naszym
parku. Przez jakiś czas wisiała informacja, by z niego nie korzystać do czasu
naprawy. Mamy nadzieje, że wkrótce
zostanie naprawiony, bo to jedyny publiczny plac zabaw w tej okolicy.

Sklep współpracuje z hurtowniami
i producentami w całym kraju. Oferuje
towar wysokiej jakości w korzystnej cenie.

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-18.00
oraz
w sobotę w godz. 8.00-13.00.
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Akrobatyka mój sport – moja pasja
Jest wiele sportów bardzo popularnych, którym lubimy kibicować, uprawiamy, ale mało kto trenuje akrobatykę. Może to z tego względu, że
jest to sport wymagający precyzji, samozaparcia, a także trudny ze
względu na wykonywane elementy. Za to jest bardzo widowiskowy.
Taką oto dziedzinę sportu pokochała Iga Klesyk z Bratkowic. Przygodę
z akrobatyką zaczęła mając 8 lat. Idąc
za swoim zainteresowaniem ukończyła
Gimnazjum Sportowe i rozpoczęła naukę w pierwszej klasie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie. Iga tworzy duet z Jakubem Troniną i startuje
w konkurencji: dwójki mieszane – klasa
senior. Na co dzień trenuje w klubie
ZKS „Stal” Rzeszów pod okiem świetnych trenerów Eweliny Fijołek i Roberta Sokołowskiego. Iga rozpoczyna swój
dzień o 6 rano. Jedzie na trening, następnie ma zajęcia w szkole i zostaje na
drugi trening. Wraca o 18, czasem później i tak cały tydzień. W soboty również są treningi. Jak widać czasu na naukę jest mało, ale Iga jest zdolną uczen-

nicą i w szkole radzi sobie bardzo dobrze. Klasyfikuje się w pierwszej trójce
najlepiej uczących się w klasie. Jej frekwencja na zajęciach wynosi 96%.
Dzięki ogromnemu wysiłkowi i silnej woli osiągnęła już bardzo dużo. Jest
powołana wraz z Jakubem do Kadry Narodowej na rok 2016. Ostatnie jej sukcesy to:
– 4 miejsce na Mistrzostwach Europy
Seniorów w Niemczech,
– tytuł Mistrzyni Polski Seniorów,
– medale Mistrzostw Polski Juniorów,
Pucharu Polski oraz turniejów międzynarodowych.
Dwójka ta w ostatnich latach znalazła się w pierwszej dziesiątce Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Podkarpacia. Obecnie intensywnie przygotowuje

Akademia
Piłkarska Bratek

reprezentowali nas podczas Halowych
Mistrzostw Lekkoatletycznych Województwa Podkarpackiego 6.02.2016
roku w Mielcu. Obecnie zawodnicy przygotowują się do startu w Mistrzostwach
Województwa w biegach przełajowych
oraz skoku w wzwyż. Już dzisiaj życzymy wszystkim udanych startów.

Akademia Piłkarska Bratek Bratkowice działa nieprzerwalnie od września
2012 roku. Obecnie oprócz sekcji piłkarskich uruchomiona została sekcja
lekkoatletyki, której zawodnicy godnie

PLAN TRENINGÓW AP BRATEK:
• Poniedziałek w godz. 17.30-19.00
zajęcia lekkoatletyczne grupa młodsza i starsza na sali w Zespole Szkół
w Bratkowicach.
• Czwartek w godz. 17.00-18.30 zajęcia lekkoatletyczne grupa młodsza
na sali w Szkole Podstawowej
w Mrowli.
• Grupa piłkarska roczniki 2002-2003
wtorek w godz. 16.00-17.30 na sali,

się do Mistrzostw Świata, które odbędą
się w kwietniu w Chinach.
Trzymamy kciuki za Igę i życzymy
jej wytrwałości zdrowia i wielu sukcesów sportowych.
Chętnych, którzy chcieliby sprawdzić się w tym sporcie zapraszamy do
sekcji akrobatyki ZKS „Stal” Rzeszów.
Barbara Buda
czwartek w godz. 16.00-17.30 na sali
w Zespole Szkół w Bratkowicach.
• Grupa piłkarska 2004-2005 wtorek
w godz. 16.00-17.30, czwartek
w godz. 16.00-17.30 na sali w Zespole Szkół w Bratkowicach.
• Grupa piłkarska 2006 środa w godz.
16.00-17.30, piątek 16.00-17.00 na
sali w Zespole Szkół w Bratkowicach.
• Grupa piłkarska 2007 i młodsi wtorek w godz. 17.30-19.00, czwartek
w godz. 17.30-19.00 na sali w Zespole Szkół w Bratkowicach.
Wszystkie osoby, które chcą wesprzeć działalność statutową Akademii
Piłkarskiej Bratek prosimy o wpłatę na
konto Akademia Piłkarska BRATEK
BRATKOWICE, 36-055 Bratkowice
382D, NIP 517 037 37 19, nr konta
72 2030 0045 1110 0000 0422 4420.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzy
Zarząd i Członkowie Akademii Piłkarskiej Bratek
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Nordic Walking – sport dla każdego
Nordic Walking jest formą rekreacji polegającą na marszach ze specjalnymi kijkami. Wymyślony został
w Finlandii w latach dwudziestych XX wieku, przez fińskich lekarzy i sportowców jako całoroczny trening
dla narciarzy biegowych. Finowie spędzają ponad połowę swojego życia w niezbyt sprzyjających warunkach, ze względu na brak słońca, więc uprawiając Nordic Walking dbają o poprawę swojej sprawności.
Dynamiczny rozwój tej dyscypliny
sportu rozpoczął się w roku 1997 kiedy
to fińska firma „Exel” wyprodukowała
pierwsze specjalistyczne kijki do Nordic Walking. Nordic Walking można
uprawiać przez cały rok i w każdym terenie; nad morzem, w lesie, parku
i w górach. Jest to forma rekreacji, którą
może uprawiać każdy, bez względu na
wiek, kondycję czy tuszę.

zostały urozmaicone o nowe zajęcia
z NORDIC WALKING. Zakupiono
15 par kijków, co wystarcza, aby mogła
na wychowaniu fizycznym ćwiczyć cała
klasa. Wydatek związany z zakupem
kijków nie jest duży, a dzięki nim dzieci uczą się i uprawiają nową, modną
obecnie dyscyplinę sportu.
Zajęcia zawsze odbywają się na świeżym powietrzu, niezależnie od warun-

Klasa V – krótki odpoczynek.

Janina Gaweł

NORDIC WALKING staje się coraz bardziej popularną i lubianą formą
aktywności fizycznej. Jest to sport nad
wyraz łagodny, oszczędza cały aparat
lokomocyjny organizmu (stawy, więzadła, ścięgna, mięśnie). Nie stawia zbyt
wielkich wymagań, nie trzeba uczyć się
żadnych skomplikowanych ćwiczeń.
Jest stosunkowo prosty do opanowania (obwiązuje zasada, że prawy kij ma
uzyskać kontakt z podłożem w momencie, gdy stawiamy na nim lewą piętę
i odwrotnie). To niewątpliwie sport dla
wszystkich.
W Polsce także jego popularność
rośnie z każdym rokiem. Działa nawet
Polska Federacja Nordic Walking,
a w Gnieźnie odbyły się już pierwsze mistrzostwa.
Od września 2015 roku lekcje wychowania fizycznego w Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Bratkowicach

ków pogodowych oraz pory roku. Mogą
być prowadzone na każdym podłożu
(dukt leśny, asfalt, na śniegu).
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów
z podstawową techniką marszu z kijami.
Umiejętne użycie kijów wpływa korzystnie na nasz organizm ponieważ:
1. Poprawia kondycję, wzmacnia mięsnie.
2. Pozwala spalić ok. 40% więcej kalorii niż tradycyjny spacer.
3. Dotlenia i poprawia wydolność układu oddechowego i krążenia.
4. Uaktywnia ok. 90% mięśni.
5. Stawy kolanowe, biodrowe i kręgosłup są odciążone.
6. Pomaga walczyć ze stresem.
Ciało otrzymując optymalną dawkę
ruchu i po każdym treningu nabiera
umiejętności odbudowywania swoich
struktur oraz przystosowywania się do
kolejnego obciążenia. Korzysta na tym
zdrowie i samopoczucie.
Nordic Walking jest ciekawą i przyjemną formą odpoczynku. Polecamy.

Nordic Walking – ćwiczy klasa VII.
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PRZEPISY
Sernik wiedeński
na kruchym cieście

Spód:
• 0,5 kg maki tortowej
• 0,5 szklanki cukru
• śmietana gęsta
• 0,5 paczki masła
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 2 całe jajka
• aromat np. pomarańczowy
Ciasto:
• 8 jajek
• 1 szklanka cukru
• kostka masła
• budyń śmietankowy lub waniliowy
• 1 kg twarogu sernikowego
• 2 waniliowe serki
• aromat
• bakalie

KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
„ZIEMIA BRATKOWICKA”.
WYDAWCA: Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bratkowickiej, Samorząd Gminy Świlcza,
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.
REDAGUJE ZESPÓŁ pod redakcją
Andrzeja Bednarza (tel. 605 199 357),
ziemia.bratkowicka@gmail.com.
OPRAC. GRAF.: Dorota Wadiak
DRUK: DUET, tel. 17 863 55 44, 871 12 81.
Za treść i formę ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo segregowania nadesłanych materiałów, dokonywania skrótów i poprawek.
Zarejestrowano w Sądzie Okręgowym
w Rzeszowie Wydział Cywilny.
Sygn. akt I Ns Rej. Pr. 9/07.

Sposób przygotowania:
Spód: masło posiekać nożem
z mąką, dodać pozostałe składniki, aż
do wyrobienia ciasta. Następnie posmarować blachę margaryną i ułożyć ciasto
na blaszce posypując kakao. Odstawić
na pół godziny.
Ciasto: Rozpuszczone masło (o letniej temperaturze) wymieszać mikserem
z cukrem i oddzielonymi żółtkami od
jajek. Następnie dodawać małymi porcjami twaróg i serki waniliowe. Na koniec z połowy białek ubić pianę i dodać
wraz z budyniem do masy serowej, potem dodać bakalie i dodać aromat. Całość przełożyć do formy ze spodem. Piec
około 1 godzinę w temperaturze 1800C.
Smacznego!!

Babka piaskowa

HUMOR
W szkole pani sprawdza pracę domową.
– Jasiu, ani jedno działanie na dodawanie nie jest wykonane prawidłowo!
– Ale to nie ja odrabiałem lekcje, to mój
tata!
– A kim on jest??
– Kelnerem.
– Tato, chciałam ci powiedzieć, że jestem zakochana. Adama poznałam na
eDarling, potem zostaliśmy przyjaciółmi na Facebooku, często gadaliśmy na
WatsApp, teraz oświadczył mi się przez
Skype.
– Córeczko, wobec tego weź ślub na
Twitterze, dzieci kupcie na eBay, a jak
ci się mąż znudzi, to wystaw go na Allegro...
Pani pyta się Jasia:
– Kiedy odrabiasz zadanie domowe?
– Po obiedzie
– To czemu nie masz zadania domowego?
– Bo wczoraj nie jadłem obiadu.

Składniki:
• 25 dag margaryny
• 4 jajka
• 1 szklanka cukru
• 1 szklanka mąki pszennej
• 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
• aromat waniliowy
• cukier puder do posypania
Margarynę (może być również masło) rozpuścić w garnku na małym
ogniu, uważając aby się nie przypaliło
i nie zaczęło gotować. Ostudzić.
Jajka utrzeć z cukrem na puszysty
krem. Dodać obie mąki wymieszane
z proszkiem do pieczenia. Dokładnie
wymieszać, można zmiksować. Następnie dodać aromat waniliowy i wymieszać. Na koniec dodać rozpuszczoną
margarynę, powoli wlewać cały czas mieszając, aby w cieście nie porobiły się
grudki mąki.
Foremkę na babkę wysmarować margaryną i wysypać bułką tartą. Przełożyć
łyżką ciasto, wyrównać powierzchnię.
Babkę piaskową piec 1 godzinę w temperaturze 1750C. Przestudzić, wyjąć
z formy i posypać przez sitko cukrem pudrem. Smacznego!!

Chłopczyk obserwuje jak jego mama
nakłada sobie maseczkę.
– Mamo, a po co tym się smarujesz?
– Żeby być ładna.
Po pewnym czasie mama zmywa maseczkę.
– Co, poddałaś się?
– Królowie nie zdejmują kapeluszy
przed nikim – mówi nauczycielka.
– Nieprawda! – krzyczy Jasiu.
– To powiedz nam, Jasiu, przed kim niby
zdejmują?
– Przed fryzjerem.
W restauracji klient zamówił kotleta.
Siedzi pochylony nad talerzem i płacze.
Podchodzi zaintrygowany kelner i pyta:
– Dlaczego pan płacze?
– Może moje łzy go przekonają i zmięknie.
Przychodzi budowlaniec do majstra:
– Panie majstrze, łopata mi się złamała!
– To się oprzyj o betoniarkę!
Syn-prawnik mówi do swojego ojca,
również prawnika:
– Widzisz, tato, ty tę sprawę Kowalskiego ciągnąłeś przez 20 lat, a ja ją załatwiłem po jednej rozprawie.
– Owszem synu, ale ja dzięki tej sprawie
zapewniłem ci edukację i kupiłem dom...

Koncert Noworoczny
Zespołu Tanecznego „KOLORET”

Fot. Z. Lis

Jeleń szlachetny
w obiektywie Pawła Maciołka

