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„Kapłaństwo to miłość
Serca Jezusowego”
(Św. ks. Jan Maria Vianney)

Pełen wdzięczności wobec Pana Boga i ludzi, dziękując za dar uczestnictwa w Jego kapłaństwie, warto uświadomić sobie, jak wielkie rzeczy składa On w ręce małych ludzi.
Kapłaństwo będące drogą do zbawienia, urzeczywistnia się w sprawowaniu
posługi głoszenia słowa Bożego, sprawowaniu Eucharystii i towarzyszeniu Ludowi powierzonemu przez Pana w drodze do zbawienia. Jego sens uwidacznia
się właśnie w odkrywaniu przez kapłana
charyzmatu służby wobec drugiego człowieka. Wyraża się on w konkretnym świadectwie codziennego życia, będącym odpowiedzią na dar powołania i wybrania
przez Jezusa Chrystusa. Kapłaństwo jest
rzeczywistością niezwykle bogatą i niezgłębioną, dlatego nie sposób w kilku słowach ująć jego piękna.

który osiągnie pełnię doskonałości w
Twoim królestwie”. Są one wspaniałym
podsumowaniem konkretnych zadań w
posługiwaniu kapłana.
Kapłaństwo jest niezasłużonym darem, będącym bezinteresownym gestem
miłości Pana Boga do człowieka. Odpowiedź człowieka – kapłana – jest wyrazem zaufania. Pan Bóg dokłada troski i
potwierdza ten wybór swoimi znakami.
Wspólnota parafialna, w której rodzi się
powołanie ma niemały udział w trosce o
jego kształtowanie. Ta wspólnota bierze
odtąd odpowiedzialność za kapłana, który z niej się wywodzi i zostaje posłany do

Liturgia święceń kapłańskich zawiera bardzo wiele pięknych i głębokich treści. Znajdują się w niej słowa
tyczące się kapłańskiego posługiwania,
które wypowiada ksiądz biskup: „Niech
razem z nami będą wiernymi szafarzami Twoich misteriów, aby lud Twój odnawiał się przez odradzające obmycie
Chrztu świętego, czerpał pokarm z Twego ołtarza; aby grzesznicy doznawali
łaski pojednania, a chorzy pokrzepienia
w słabości. Niech złączeni z nami, wypraszają Twoje miłosierdzie nad ludem
powierzonym ich pasterskiej trosce i nad
całym światem. Niech przez ich posługiwanie wszystkie narody zjednoczą się w
Chrystusie i staną się jednym ludem,

posługi w Kościele powszechnym. Każde
powołanie świadczy o żywotności wspólnoty, czyli modlitwie w intencji powołań i
powołanych. Poprzez modlitwę i wsparcie tak duchowe jak i materialne, wspólnota pokazuje, że troska o powołanych,
głosicieli Bożego Słowa i pasterzy na wzór
Serca Jezusowego, nie jest jej obca. Środowisko tej parafii, liczne młodzieżowe i
nie tylko grupy duszpasterskie, są miejscem, w którym dokonuje się swoisty
wzrost duchowy, aby wreszcie można było
odkryć głos Pana, Dobrego Pasterza, zapraszającego do małżeństwa, kapłaństwa,
życia zakonnego.
W dniach 8-13 maja br. wraz z ks.
Janem Kuligiem – ojcem duchownym
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mojego rocznika wraz z 9 diakonami
udałem się do Domu Rekolekcyjnego
Rodzin Diecezji Rzeszowskiej „Kana”
w Czarnej Sędziszowskiej, by rozpocząć
bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia święceń prezbiteratu. W milczeniu
uczestniczyliśmy w rekolekcjach, w których rozważaliśmy – medytowaliśmy
Ewangelię św. Marka.
W godzinach popołudniowych wróciliśmy do Wyższego Seminarium Duchownego. Wieczorem w Seminarium
odbyła się przysięga przed święceniami
prezbiteratu. Cała wspólnota seminaryjna uczestniczyła w nabożeństwie Słowa
Bożego, które poprowadził ks. Rektor
Paweł Pietrusiak. Po homilii ks. Rektora wraz z 9 diakonami moimi kolegami
uroczyście wyznaliśmy wiarę oraz złożyliśmy przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu
Kościoła oraz przysięgę przed święceniami prezbiteratu.
Dzień później w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego o godz.
10.00 w Katedrze Rzeszowskiej z rąk
JE ks. Biskupa Jana Wątroby przyjąłem święcenia prezbiteratu. Po homilii
nastąpił dialog między ks. Biskupem a
Rektorem Seminarium. Rektor po imieniu wezwał nas – kandydatów i zwrócił
się do ks. Biskupa z prośbą o udzielenie
nam święceń. Następnie ks. Biskup potwierdził wybór dokonany przez Kościół. Później nastąpiło przyrzeczenie
wybranych. Po tym krótkim dialogu,
każdy z nas podchodził do ks. Biskupa
wkładając swoje złożone ręce w ręce
Pasterza i przyrzekał mu cześć i posłuszeństwo. Po tym upadliśmy na twarz,
oddając całe swoje życie Bogu. W tym
czasie zgromadzeni w Katedrze śpiewali litanię do Wszystkich Świętych.

Najważniejszym momentem liturgii stał się obrzęd udzielenia święceń
kapłańskich, któremu towarzyszyło
duże skupienie. Ksiądz Biskup wkładał ręce na głowę każdego z nas i w ciszy zwracał się do Ducha Świętego, by
nas uświęcił i uzdolnił do wykonywania posługi kapłańskiej. Po księdzu
Biskupie na głowę każdego z nas nałożył ręce ks. Bp Kazimierz Górny, a następnie wszyscy kapłani obecni w katedrze. Po nałożeniu rąk uklękliśmy, zaś
ks. Biskup odmówił nad nimi modlitwę
konsekracyjną. Po tej modlitwie przy
pomocy księży proboszczów swoich rodzinnych parafii nałożyliśmy stułę i ornat. Następnie każdy z nas kolejno podszedł do ks. Biskupa, a on namaścił nam
dłonie olejem Krzyżma Świętego. Po
chwili ksiądz Biskup przekazał nam –
nowo wyświęconym kapłanom patenę z
chlebem i kielich z winem oraz przekazał pocałunek pokoju. Następnie po raz
pierwszy celebrowaliśmy Mszę świętą
wraz z księżmi Biskupami oraz innymi
kapłanami.
Po obiedzie księża neoprezbiterzy
udali się do rodzinnych parafii. W drodze powrotnej do Bratkowic mogło odczuć się klimat parafialnego święta. O
godz. 16.45 odbyło się przywitanie przy
Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 3
na Piaskach. Trasa przejazdu udekorowana została ozdobnymi palikami, a
ogrodzenia domów kolorowymi wstążkami. O godz. 16.45 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 3 na Piaskach
odbyło się przywitanie, w którym uczestniczyła najbliższa rodzina, mieszkańcy
Bratkowic. Do kościoła parafialnego jechałem w specjalnie ozdobionej konnej
banderii i w towarzystwie rodziców oraz
w asyście bratkowickich strażaków i kil-

kunastu samochodów. Na trasie przejazdu serdecznie witali mnie z mieszkańcy
poszczególnych przysiółków. U progu
parafialnej świątyni przywitał mnie ks.
Proboszcz Józef Książek. Następnie
udałem się do kościoła, gdzie odprawiłem nabożeństwo majowe.
W Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego 16 maja, we wczesnych godzinach porannych o godz. 10.00 w domu
rodzinnym poprosiłem rodziców o błogosławieństwo na drogę kapłańskiej posługi. Piętnaście minut później udałem
się do kościoła parafialnego, prowadzony w bukowym wieńcu przez młodzież
żeńską z KSM, rodzinę, sąsiadów i
mieszkańców. O godz. 11.00 odprawiłem Prymicyjną Mszę św. Po pozdrowieniu wiernych serdecznie przywitali
mnie parafianie: dzieci (kuzyni), przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, Liturgicznej Służby Ołtarza,
Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego
Seminarium Duchownego w Rzeszowie,
członkowie Akcji Katolickiej i Caritasu, ks. Proboszcz oraz w imieniu księży
rodaków ks. Jacek Lewicki. Przed rozesłaniem wiernych odbyło się uroczyste
błogosławieństwo prymicyjne: najpierw
stanowe (rodzice, rodzeństwo, kapłani,
klerycy), zaś po Mszy św. udzieliłem
błogosławieństwa każdemu, kto uczestniczył w Eucharystii.
Serdecznie dziękuję wszystkim tym,
którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości prymicyjnej. Dziękuję
Wam – Drodzy parafianie za waszą
obecność, a przede wszystkim za modlitwę. Bóg wam zapłać. Proszę o modlitwę przez moje kapłańskie życie,
abym był dobrym i ludzkim kapłanem,
całym sercem oddanym Bogu i ludziom.
Ks. Dawid Jucha

Jako samorząd uczymy się
być otwartymi na potrzeby
mieszkańców
Z Wójtem Gminy Świlcza Adamem Dziedzicem
rozmawia Dariusz Jamuła
– Panie Wójcie! Minęło już 1,5 roku
od momentu, kiedy objął Pan władzę w
Urzędzie Gminy Świlcza. Jak Pan ocenia miniony okres? Co przez ten czas
udało się zrealizować, a czego nie?

– Czas biegnie bardzo szybko. Rzeczywiście, półtora roku w życiu każdego człowieka to niewiele, a w działalności samorządowej przy czteroletniej
kadencji – to prawie półmetek. Na po-

stawione pytania odpowiem bardzo obszernie, nie chciałbym spłycać, dlatego
postaram się o wypowiedzi w aspekcie
wzmacniania samorządności lokalnej
oraz inicjatyw temu służących. Moim
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zadaniem głównym jest po prostu maksymalnie zwiększać poziom integracji
społecznej, wpływać na dynamiczny
rozwój gminy i ciągłą poprawę warunków życia jej mieszkańców, wykorzystując walory lokalne i posiadany potencjał ludzki.
Obejmując Urząd Wójta Gminy zastałem Gminę Świlcza w słabej kondycji finansowej. Zadłużenie sięgające
około 22 mln zł, nie dokończone – źle
nadzorowane inwestycje, brak dokumentacji dotyczących Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, brak ważnego z punktu widzenia samorządu dokumentu kluczowego, jakim jest strategia
rozwoju i plany. Te zagadnienia, w
pierwszych miesiącach, utrudniały mi
bardzo, a także Radzie Gminy codzienną pracę. Z chwilą rozpoczęcia
kadencji zostały zlecone do opracowania dwa ważne dokumenty: „Bilans
Otwarcia” oraz „Strategia Rozwoju na
lata 2016-2020 – Program Rozwoju” –
konsultowany z mieszkańcami i organizacjami społecznymi z terenu gminy
Świlcza i przyjęty przez Radę Gminy
Świlcza.
Priorytetowym zadaniem, jakie staram się realizować od początku kadencji jest rozwój i modernizacja sieci dróg
na terenie gminy. Zadania te realizowane są zarówno samodzielnie, w ramach funduszy własnych jak i w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Rzeszowskiego, czego przykładem może
być warta około 5 mln zł (z dofinasowaniem Gminy 1,25 mln zł) inwestycja
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1333R Bratkowice – Mrowla – Rudna
Wielka”. Przed wyborami samorządowymi odwiedzałem z kandydatami na
radnych także mieszkańców Bratkowic.
Podczas tych krótkich spotkań mieszkańcy wyrażali swoje uwagi i oczekiwania, dotyczące poprawy bezpieczeństwa
na drogach. Większość postulatów udało się już zrealizować. Mamy wszyscy z
tego powodu wielką satysfakcję.
W zakresie oświaty i edukacji wprowadzone zostały, także na wniosek rodziców, dobre rozwiązania oświatowe i
edukacyjne, by każde przedszkole i
szkoła spełniała jak najlepiej swe podstawowe funkcje edukacyjne, wychowawcze, ogólnorozwojowe i opiekuńcze. I tak np. dbamy o właściwe zagospodarowanie i wykorzystanie wolnego czasu poprzez prowadzone dodatkowo zajęcia podnoszące wiedzę i umiejętności uczniów, dające podstawy do
życia w złożonym, współczesnym świe-
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cie. Organizowane są wyjazdy na basen.
W większości szkół realizowane były i
są półkolonie zimowe i letnie, integracyjne imprezy środowiskowe. Dyżurują
przedszkola. Celem wszystkich działań
samorządowych jest, by we współpracy
z rodzicami i kadrą pedagogiczną
wszystkich szkół – zapewnić jak najlepsze i najnowocześniejsze możliwości
rozwoju osobowości dziecka – ucznia.
Znam i chyba wszyscy dorośli, prawdę,
jakże aktualną i dziś, „że takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży
chowanie”( J. Zamoyski).
Sport, zdrowie, rekreacja to m.in. w
Bratkowicach piękny zalew, który cieszy się olbrzymim powodzeniem
zwłaszcza w okresie tzw. wypoczynku
sobotnio – niedzielnego dla mieszkańców gminy i spoza niej. Teren nad zalewem został zrewitalizowany, urządzenia retencji zostały przebudowane w
ubiegłym roku, a cały zalew został
oczyszczony z mułu. Przygotowano
miejsce dla ratowników WOPR, są sanitariaty, przebieralnia, miejsca, gdzie
można usiąść, boisko do piłki plażowej
i plac zabaw dla dzieci. Jest zatem całkiem atrakcyjna alternatywa aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Jako duży sukces oceniam zakończenie w 2015 roku, „ciągnącej się” latami budowy kanalizacji sanitarnej w
Bziance, gdzie całość inwestycji tj. 1,2
mln zł została sfinansowana z budżetu
Gminy. Udało się wreszcie po kilku
latach sfinalizować sprawę rozliczenia
i przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie włączonego jeszcze w 2008 roku do miasta Rzeszowa
dawnego sołectwa Przybyszówka.
Czego nie udało się zrobić? Gmina
Świlcza w ubiegłej kadencji korzystała
ze środków pozabudżetowych na rozbudowę infrastruktury oczyszczalni
ścieków. Skorzystanie z takiej pomocy
wiązało się z obowiązkiem uwzględnienia w kalkulacji opłaty za ścieki tzw.
Amortyzacji. W konsekwencji tego
musiał nastąpić i następuje sukcesywny
wzrost stawki za ścieki. Tę sytuację zastaliśmy i obecnie nie mamy na nią dużego wpływu. Skutek jest taki, że po
uwzględnieniu tych dodatkowych kosztów, opłaty (zgodnie z zawartą wtedy
umową) muszą wzrastać i tu staramy się
temu zapobiegać. Obecnie pomagamy
naszym mieszkańcom, dopłacając z budżetu gminy do taryfy ściekowej, jednak
to rozwiązanie na dłuższą metę jest wielce problematyczne. W mojej ocenie
wprowadzenie w ubiegłej kadencji ta-

kiego rozwiązania bez programu osłonowego, przyczynia się do dużego obciążenia budżetu domowego. Szukamy
zatem rozwiązania, które umożliwi nam
renegocjowanie warunków.
Nie udało się do tej pory ukończyć
inwestycji sportowych, jak budowa hali
sportowej przy Zespole Szkół w Świlczy, czy budowa Centrum Sportu w
Trzcianie. Czynię jednakże wszelkie starania, aby jak najszybciej zostały one zrealizowane, dbając jednocześnie o to, aby
otrzymać w pełnej wysokości przyznane kwoty dofinansowania.
– A plany na przyszłość? Jakie inwestycje są priorytetowe?
– W trakcie uzgodnień jest obecnie
wspólne wykonanie z Powiatem Rzeszowskim oraz Miastem Gminą Rzeszów drogi łączącej Rudnę Wielką, a
zarazem całą Gminę Świlcza ze Strefą
„Dworzysko” w Rzeszowie. To rozwiązanie komunikacyjne poprawiłoby dostępność do lokalnego rynku pracy oraz
stanowiłoby doskonały skrót komunikacyjny łączący tereny północne z ul.
Krakowską w Rzeszowie.
Planujemy również budowę dróg dojazdowych, chodników i parkingów
przesiadkowych w ramach projektu:
„Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, co
także usprawni sieć połączeń, poprzez
skomunikowanie różnych rodzajów
środków transportu. Uważam bowiem,
że dobra sieć komunikacyjna, to podstawa do szybkiego rozwoju gminy i
całego regionu.
Kolejną ważną inwestycją dla rozwoju gminy Świlcza jest uporządkowanie gospodarki ściekowej. Planujemy
budowę kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej. Takie
rozwiązanie zapewni i wzmocni w przyszłości stabilne planowanie i realizację
kolejnych inwestycji. Bardzo cieszy
mnie fakt dobrej współpracy z władzami miasta Rzeszowa w kluczowych
sprawach ważnych dla obu samorządów.
Takie wspólne rozwiązywanie problemów jest korzystne zarówno dla mieszkańców Rzeszowa jak również naszej
gminy.
Najbliższe plany inwestycyjne jakie
zamierzam realizować, korzystając przy
tym z programów pomocowych w ramach ZIT ROF, LGD TRYGON,
PROW, RPO, to budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Rudnej Wielkiej;
utworzenie Stref Aktywności Gospodarczej w Świlczy i Trzcianie; termo-
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modernizacja obiektów i rozbudowa
bazy dydaktyczno-oświatowej.
– Co uważa Pan za swój największy
sukces?
– Sądzę, że na tym etapie mówienie
o sukcesach jest trochę przedwczesne.
To mieszkańcy powinny mnie oceniać,
ale jeżeli już takie pytanie padło, to za
swój największy sukces uważam nawiązanie dialogu społecznego z mieszkańcami gminy. Udało się ten cel osiągnąć
głównie poprzez zapewnienie naszej
społeczności pełnej i rzetelnej informacji o tym, co w gminie zostało zrealizowane, co jest i co będzie realizowane
zarówno w najbliższym czasie, jak i w
dalszej perspektywie. W tym celu na
przełomie 2015 i 2016 roku wydany
został obszerny „Informator Samorządowy”. Korzystamy również z naszych
lokalnych mediów, jakimi są Trzcionka i Ziemia Bratkowicka. W sieci internetowej udostępnione są nagrania
audiowizualne z posiedzeń Rady Gminy, a na Zebraniach Wiejskich informacje przekazywane są w formie prezentacji multimedialnych. Taka forma prezentacji zachęca również mieszkańców
do aktywności i dialogu. Na bieżąco
poprzez kontakty osobiste otrzymuję od
lokalnej społeczności ocenę tego, co
zostało zrobione i co ważnego jest do
zrobienia.
Staram się – tam gdzie jest to możliwe, organizacyjnie i finansowo – realizować inwestycje na bieżąco, nie czekając na „rok wyborczy”. Jako samorząd uczymy się być otwartymi na potrzeby mieszkańców i szybko je realizować. O inwestycjach, które z uwagi
na wysokie koszty muszą poczekać na
dofinansowanie zewnętrzne, przekazuję informację o przewidywanym terminie ich realizacji.
Mieszkańcy Gminy są coraz bardziej świadomi tego, jak duże znaczenie i moc sprawczą mają Zebrania Wiejskie. Ich uczestnicy mogą zgłaszać swoje uwagi i postulaty. Jako wójt staram
się, aby to, co nie wykracza poza możliwości gminy i nie zakłóca jej zrównoważonego rozwoju, było realizowane.
– Jaki jest obecnie stan finansów w
Gminie?
– W roku 2015 Gmina Świlcza uzyskała nadwyżkę finansową w kwocie
4.942.737,92 zł. Dla porównania za
2013 rok nadwyżka ta wyniosła zaled-
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wie 284.928,94 zł, zaś 2014 rok zamknięty został deficytem budżetowym
w wysokości 1.912.755,16 zł. W roku
2015 dochody zostały zrealizowane w
103 %, a wydatki w 93 %. Została wprowadzona racjonalizacja i optymalizacja
kosztów. Zastosowano podejście systemowe obejmujące takie działania jak
otwarcie jednego centrum obsługi kadrowej i finansowej szkół, przedszkoli i
żłobka tzw. Centrum Usług Wspólnych.
Nastąpiła reorganizacja pracy Urzędu Gminy, zmieniona została struktura organizacyjna, poprawiony został
przepływ informacji. Godziny pracy
Urzędu dostosowano do potrzeb mieszkańców. Poprawiło to sprawność obsługi, ale również przyniosło wymierne
oszczędności.
Zwiększony został zakres zadań rzeczowych, gdyż ogłaszając większość
przetargów na początku roku uzyskaliśmy dobre, niższe ceny za wykonane
usługi, czyli można było zrobić „więcej
za mniej”.
W roku 2015 zrealizowano inwestycje o łącznej wartości 3 864 073,27 zł, a
w budżecie na rok 2016 zaplanowano
na ten cel kwotę 6 343 551,54 zł.
W 2016 roku realizując program
oszczędnościowy, wygospodarowano i
wyasygnowano w budżecie kwotę na dopłatę 0,60 zł do 1 m3 ścieków odprowadzanych przez mieszkańców Gminy,
dzięki czemu nie zostali oni obciążeni
podwyżką taryfy.
W czasie gdy obejmowałem funkcję
Wójta Gminy Świlcza, zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wynosiło 21 869 081,49 zł. Obecnie zadłużenie to wynosi 19 970 514,56 zł i
jest terminowo spłacane. W latach 2015/
2016 spłacono łącznie 1 898 566,93 zł
rat kredytowych. Od roku 2015 do dnia
dzisiejszego nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów.
– Czy w związku z kryzysem oświaty dyrektorzy szkół mogą spać spokojnie?
– Nie ma kryzysu w oświacie. Są zapowiedzi kolejnych zmian, które jeśli
wejdą obowiązywać będą od przyszłego
roku. Pytanie za bardzo wybiega w przyszłość. Wiem, że 27 VI tego roku w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja na temat „Uczeń –Rodzic, Nauczyciel – Dobra zmiana”, na której Minister Edukacji Narodowej przedstawiła założenia reformy edukacji „ Nowa
struktura, do której będziemy dążyć to:

szkoła powszechna, liceum, technikum
i szkoła branżowa” – powiedziała. Reforma rozpocznie się 1 IX 2017 r. i potrwa do 2022/23. Cała reforma oświaty
jest w fazie dopracowywania projektów
ustaw, które wraz z odpowiednimi rozporządzeniami mają być przedłożone
do MEN w październiku br. Wiadomo
jedynie, że planowane zmiany na 8-letni system kształcenia podstawowego i
„likwidacja” gimnazjum będzie małą
rewolucją lub jak pan redaktor to nazwał – „kryzysem oświaty”. Zobaczymy!
Już wprowadzone zmiany w oświacie spowodowały kolejne uszczuplenie
budżetu gminy, bowiem rozwiązania,
które zostały wprowadzone zrzuciły
cały ciężar utrzymywania oświaty na samorządy. W gminnym systemie oświaty, w szkołach podstawowych ubyło
nam kolejnych 50 uczniów. Kolejna
propozycja rządu – to dalsze uszczuplenie ilości dzieci i młodzieży, którzy będą
kontynuować naukę w naszych szkołach, skutkiem czego stracimy kolejne
środki finansowe na oświatę. Obawiam
się, że kolejne nowe rozwiązania ponownie zrzucą ciężar wprowadzania zmian
(zarówno ten społeczny jak i finansowy) również na samorządy. Zmiany
wprowadzane są bardzo szybko bez szerokich konsultacji społecznych, co nie
jest dobrym rozwiązaniem. Nie wiemy
bowiem, jaki los czeka Zespoły Szkół,
w których funkcjonują gimnazja, a jakie
rozwiązania będą docelowo dla szkół
podstawowych. Gdzie będą dostępne
środki na budowę klasopracowni niezbędnych przy nowym programie nauczania, jaka będzie kwota subwencji,
jak będzie wyglądał transport uczniów
do szkół w okresie przejściowym i jak
będzie finansowany. Te i wiele innych
pytań na razie pozostają bez odpowiedzi.
Dyrektorzy nie znając jeszcze ostatecznego kształtu reformy, muszą już teraz intensywnie myśleć, jak podołać nowej rzeczywistości, a na pewno nie będzie to zadanie łatwe, zwłaszcza w zakresie optymalizacji kadry nauczycielskiej, czy ogólnie rzecz biorąc – przygotowania nowej bazy dydaktycznej.
Ostatecznie na pytanie, „czy dyrektorzy szkół mogą spać spokojnie”, najbardziej trafnej odpowiedzi powinni udzielić oni sami.
– Dziękuję za rozmowę i życzę wytrwałości w realizacji zamierzonych
celów.

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 37/2016

7

Non omnis moriar – nie wszystek umrę
(Horacy)

Ostatnie pożegnanie śp. Zdzisława Rzepki
Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bratkowickiej, naszego drogiego przyjaciela, kolegi śp. Zdzisława Rzepki. Zmarł nagle w niedzielę 3 kwietnia br. w święto Miłosierdzia Bożego.
Śp. Zdzisław w 2002 roku był jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej. Został wybrany członkiem Zarządu, którym pozostał aż do śmierci. Pełen zaangażowania i pomysłów wnosił wiele w rozwój organizacji. W 2005 roku stowarzyszenie otrzymało Sztandar,
który po poświęceniu śp. Zdzisław przekazał Prezesowi Towarzystwa.
Widząc potrzebę dokumentowania działalności oraz zapisywania historii Bratkowic był inicjatorem powstania kwartalnika społeczno-kulturalnego „Ziemia Bratkowicka”. Włączył sie czynnie w jego redagowanie stając się członkiem zespołu redakcyjnego. Opisywał historię Bratkowic jaką pamiętał i tą zasłyszaną od swoich przodków. Był prawdziwym patriotą przepojony miłością do swojej Ojczyzny, zwłaszcza tej
małej Ojczyzny, której na imię Bratkowice. W lipcu 2012
roku w 24 numerze kwartalnika tak pisał:
Matko moja droga
Ziemio Bratkowicka
Ciebie pokochałem
Od małego dziecka
Na ziemi bratkowickiej się urodził, tu wzrastał, tu przeżywał najpiękniejsze lata życia, wieku dziecięcego i młodzieńczego. Tu przez dwadzieścia lat (1934-1954) mieszkał i często powtarzał – w umiłowanych Bratkowicach, w ukochanej
Sitkówce. Patrzył na znój i ciężką prace swoich Rodziców i
Sąsiadów, którzy w wielkim mozole i pocie czoła uprawiali
ziemię, by wydobyć z niej wszystko, co potrzebne było do
życia. W swoim wierszu pt. Urok Bratkowic pisał:
Kiedy jestem w moich,
drogich Bratkowicach
na ich piękny widok
serce się zachwyca.
Wokół schludnych domów,
ogródków, zieleni
chce się tu przebywać
w lecie i w jesieni.
Zawsze kierował się z w życiu
wartościami, które były dla Niego
najważniejsze; Bóg – Honor – Ojczyzna. Pamiętał o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, o swoich
Rodakach Żołnierzach Armii
Krajowej z Bratkowic, którzy zginęli w 1944 roku w czasie Akcji
Burza. Pamiętał o Żołnierzach

Wyklętych zwłaszcza o swoim Rodaku majorze Józefie Rzepce. Czynnie brał udział w upamiętnianiu wszystkich patriotycznych rocznic. W wierszu pt. „Ojczyzno moja” wołał:
Polsko! Ojczyzno mego dzielnego Narodu,
w minionych wiekach zawsze zniewalana byłaś,
lecz dzięki silnej woli w dążeniu do wolności,
także Opatrzności Bożej – zmartwychwstałaś!
Polsko! Ty jesteś naszą ukochaną Matką,
której dzieci chcą spocząć na Twym drogim łonie;
a gdy zajdzie taka konieczność lub potrzeba,
to wszyscy staniemy mężnie w Twojej obronie.
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Był inicjatorem powstania drużyny strzeleckiej
w Zespole Szkół w Bratkowicach oraz drużyn orląt
w Zespole Szkół i Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach. Poruszał serca, kiedy czytał wiersz Władysława Bełzy pt. „Kto ty jesteś?” podczas zaprzysiężenia drużyny Orląt w kościele św. Krzyża w Rzeszowie. Wspólnie z członkami stowarzyszenia brał
udział w obchodach kolejnych rocznic śmierci Płk
Lisa Kuli. W 2015 roku został wybrany wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej. Do końca interesował się działalnością Towarzystwa troszcząc się o działalność organizacji, której poświecił tak wiele. Przecież nie tak dawno spotykaliśmy się snując plany na przyszłość naszej działalności. Jest nam niezwykle ciężko rozstać się ze
wspaniałym człowiekiem, przyjacielem i kolegą,
który tak wiele wniósł dla Towarzystwa i ukochanych Bratkowic. Śp. Zdzisław był przykładnym
chrześcijaninem. Nigdy nie wstydził się swojej wiary. Swoje credo wyraził w wierszu pt. „Krzyż”:
Krzyż symbolem tortur, męki i wzgardzenia,
Pan Jezus na Krzyżu dokonał zbawienia.
Na Nim rozciągnąwszy swe skrwawione ręce,
Za grzeszników umarł w przeogromnej męce.
O Jezu! Czy ludzie za Twą śmierć dziękują?
Czy krew Twą przelaną godnie adorują?
Nie! – Drogi Zbawco, świat Tobie ubliża
Grzechami swoimi ciągle przybija do Krzyża.
Dziś potrzeba ludzkości opamiętania,
By uniknąć straszliwego karania.
Przeto idźmy pod Krzyż, w Nim jest ukojenie,
A także w tym Krzyżu ludzkości Zbawienie.
Z Krzyża jestem dumny, Krzyż na sobie noszę,
Krzyża się nie wstydzę, o Krzyż Pana proszę.
Nie będzie ciężarem, ani utrapieniem,
Tylko wiecznym szczęściem i moim zbawieniem.
Drogi Zdzisławie. NIE WSZYSTEK
UMRZESZ, BO POZOSTANIESZ W NASZYCH SERCACH I W NASZEJ PAMIĘCI. Spoczywaj w pokoju.
Prezes TMZB Tadeusz Pięta
Skarbnik TMZB Dariusz Jamuła

Fot. Andrzej Bednarz
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Nie żyje Ryszard Kalina
– Prezes GUKLA
„Bratkowice-Korzeniowski.pl”
Urodził się 5 marca 1965 r. w Rzeszowie. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął pracę w ICN Polfa Rzeszów. Był osobą bardzo aktywną,
udzielał się społecznie i dlatego od początku powstania NSZZ „Solidarność” był jej członkiem. Pełnił bardzo ważne funkcje: był zastępcą
przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej ICN Polfa Rzeszów,
był członkiem struktur krajowych i Członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
Rysia miałem przyjemność poznać
w październiku 2004 r., choć on sam
przybył do Bratkowic w 1990 r. i poślubił swoją ukochaną żonę Teresę. W tym
to roku (2004) został założony klub
GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski.pl”, którego był współzałożycielem.
Od 2008 r. pełnił funkcję wiceprezesa
Klubu, a od 2012 r. Prezesa. Był organizatorem zawodów sportowych, które
wielokrotnie odbywały się w Bratkowicach. Ostatnimi zawodami, których był
organizatorem była I Bratkowicka „Dycha”, upamiętniająca Akcję „Burza” tragiczne wydarzenia sprzed 71 lat. Ostatni raz rozmawiałem z Nim przed pogrzebem Ś.P. Zdzisława Rzepki, na którym już niestety nie był. Zmarł 23 kwietnia br. Myślę, że śp. Rysiu chciałby powiedzieć nam na pożegnanie: „Żyłem w
Wami, kochałem i cierpiałem z Wami.
Nigdy mi nikt z moich bliskich nie był
obojętny. Dziś was żegnam...” Tak nawiązując do „Testamentu” Juliusza Słowackiego.
A my, co Mu odpowiemy? „...choć
nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w
obietnicy przyszłej nieśmiertelności...”
Dalej dla pokrzepienia serc za Leopoldem Staffem: „Przywykłem do śmierci
jak do snu i chleba. Śmierci tak jak wojny nauczyć się trzeba. Przywykłem do
śmierci jak do pola pługi. Śmierci się
nauczyć trzeba jak żeglugi. Nie boim
się miecza, nie boim się rozbicia.
Śmierci tak potrzeba uczyć się jak
życia. [...]”
Niezwykle Kochający mąż, dobry i
troskliwy ojciec i dziadek. Wspaniały,
dobry i życzliwy przyjaciel, zawsze
uśmiechnięty, kochający ludzi, a szcze-

gólnie dzieci. Autentycznie lubił ludzi,
szybko nawiązywał dobre relacje. Cieszył
się sukcesami swoich podopiecznych.
Był wolny od zazdrości, po każdych zawodach gratulował wszystkim, choć w
klubie trenowały jego córki: Karolina,
Natalia i Weronika i niejednokrotnie
musiały uznać wyższość konkurentek.
Nasz przyjaciel – Ryszard, pozostał
z nami w naszych sercach i umysłach,
dzięki swemu człowieczeństwu i przykładnym dokonaniem. Panie Prezesie!
Drogi Rysiu, twoje marzenia i plany
przyjmujemy jako testament. Patrząc na
nas z góry pomóż go kontynuować i realizować.
Za przyjaciół
Sekretarz dr Lesław Lassota

Fot. Andrzej Bednarz

***
Zawsze każda śmierć kogoś bliskiego napawa nas bólem. Szczególnie bolesna jest nagła śmierć młodego człowieka – męża i ojca rodziny.
Takim wspaniałym człowiekiem,
niezwykle życzliwym i radosnym był śp.
Ryszard Kalina. Od kilku lat był członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bratkowickiej i redaktorem naszego
kwartalnika, a ostatnio wiceprezesem
Stowarzyszenia Inicjatyw KulturalnoSportowych „Ruch” Bratkowice.
Był wielkim społecznikiem, bardzo
mocno zaangażowany w sprawy swojej
małej „Ojczyzny”. Na łamach „Ziemi
Bratkowickiej” relacjonował wiele wydarzeń sportowych związanych z
lekkoatletyką.
Pracował z młodzieżą i dbał o
rozwój kultury fizycznej wśród młodych adeptów sportu. Był zapalonym kibicem siatkówki i mocno kibicował rzeszowskiej drużynie.
Kiedy dowiedział się o śmierci
śp. Zdzisława Rzepki był mocno nią
poruszony. Chciał uczestniczyć w
Jego pogrzebie jako przyboczny
pocztu sztandarowego.
Niestety, dzień wcześniej kiedy
wrócił z pracy źle się poczuł. Nagły atak choroby spowodował, że
trafił do szpitala. Po trzech tygodniach walki o życie odszedł do
Wieczności.
Na pogrzebie żegnały go tłumy
ludzi.
Pozostanie długo w naszej pamięci.
Redakcja
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50 LAT RAZEM
„Nie sztuką jest pokochać
Sztuką jest wytrwać”
Rok Millenijny 1966 był rokiem
wyjątkowym dla Narodu Polskiego,
obchodzony był wówczas Jubileusz
1000-lecia Chrztu Polski i tworzenia
się Państwa Polskiego. W tym też roku
17 kwietnia w niedzielę Miłosierdzia
Bożego zawarliśmy związek małżeński w kościele parafialnym w Bratkowicach. Ślubu udzielił nam ks. kanonik Józef Guzik.
Nasze poznanie było bardzo naturalne, jedno spojrzenie w siebie sprawiło, że nasze losy się połączyły. Ale
po ślubie – tu dopiero zaczyna się
prawdziwe wyzwanie. Piękne, pełne
wrażeń, może nie zawsze idealne, ale
nasze wspólne życie, dbanie i ciągłe

CHWYTAJ DZIEŃ!
Wiosna w pełnym rozkwicie.
Świat jak mozaika barwny.
Wśród różnych odcieni zieleni,
Maj – dekorator wytrawny,
nie szczędził barwnych deseni.
Żółtymi jak słońce mleczami
ozdobił błonia i łąki.
Na drzewach upiął misternie,
utkane z kwiatów, pachnące koronki.
Stąd już od świtu rozbrzmiewa
ptaków koncert radosny.
Ten świrka, ten ćwierka,
a tamten kląska,
inny zaś gwiżdże donośnie.
Codziennie, niestrudzenie
głoszą pean o wiośnie.
Te dźwięki, barwy, zapachy,
chłonę wszystkimi zmysłami.
Aż chce się głośno wołać:
„Wiosno bądź dłużej z nami!
Czemu jesteś tak krótko?!”
I... „Carpe diem, carpe diem”,
Szeptam jak pacierz cichutko.
Honorata K.

zabieganie by uczucie
nie wygasło. Każde
życie małżeńskie, jak
wiemy, składa się z
blasków i cieni. W
naszym małżeństwie
to blasków było zdecydowanie więcej.
Opieraliśmy nasze
pożycie małżeńskie
na wartościach tj. na
miłości, szacunku do
siebie, zrozumieniu,
odpowiedzialności za
siebie i drugich, wzajemnej pomocy itp.
Kierowaliśmy się
szczególnie dewizą
św. Benedykta z Nursji – „Ora et labora”
(łac. módl się i pracuj). Jest to dewiza
zdolna uzdrowić każdego z nas, nasze rodziny, społeczności
parafialne, społeczność narodową i międzynarodową. Staraliśmy się razem iść w
stronę słońca i jak u
Koheleta (imię Eklezjastes) „gdy jedno
upadnie, podnosi je
drugie”.
Ktoś powiedział: „Życie rodziców
jest księgą, którą czytają dzieci”. Dobrze by było, aby tę księgę czytały ze
zrozumieniem. Wychowaliśmy dwoje
dzieci, córkę i syna. Staraliśmy się ich
przygotować do życia. Ukończyli studia, pracują i mieszkają w Rzeszowie.
Mamy dwóch wnuków, po jednym od
córki i od syna. Starszy studiuje, natomiast młodszy uczy się w Gimnazjum
Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w
Rzeszowie. Ja z mężem jesteśmy na
emeryturze, ale jeszcze aktywni na
miarę swoich możliwości. Mężowi, byłemu nauczycielowi zawodu i wychowawcy młodzieży przyświecały zawsze
trzy najważniejsze idee: Bóg – Honor

Fot. Andrzej Bednarz

– Ojczyzna. Obecnie ma możliwość
oddania się swojej pasji, jaką jest przyroda, a w szczególności pszczelarstwo.
Ja natomiast pracuję na Uniwersytecie Rzeszowskim jako wykładowca pedagogiki. Po 40 latach zamieszkiwania w Rzeszowie wróciliśmy do swoich korzeni, do Bratkowic i staramy
się zaaklimatyzować w tym środowisku. Podsumowując ten nasz biogram,
dziękujemy Bogu i sobie nawzajem, że
jesteśmy razem w życiu, w zdrowiu i w
niedomaganiu, w pracy i wypoczynku.
Zatem życzymy sobie kolejnych dobrych i szczęśliwych lat.
Joanna Czapka
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Dawne
środki komunikacji
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wali się często do Rzeszowa, Głogowa Młp i Sędziszowa
Młp. Nie tylko po zakupy ale i z zamiarem sprzedaży własnych produktów.
Część towaru przenoszono w koszykach na ziemniaki
lub na plecach w obwiniętych prześcieradle związanym na
piersiach.

Jak sięgam swoją pamięcią do lat przed II wojną
światową oraz czasów okupacji niemieckiej, to podstawowym środkiem podróży ludzi były ich własne
nogi, rzadziej jazda furmanką.
W tamtych okresie rowerów w Bratkowicach było niewiele i można było je policzyć na palcach jednej ręki. Potocznie rower nazywano „bicykl”. Jak wówczas ktoś nim
jechał, to osoby starsze przebywające obok drogi przerywały
pracę i z zaciekawieniem spoglądały na jadącego. Natomiast
dzieci biegły za nim nawet kilkanaście metrów.
Ówczesne rowery były produkcji „Kamińskiego” o kierownicy w kształcie rogów barana odwróconych ku górze.
Rowerzysta trzymając kierownice był w pozycji wyprostowanej. Koła takiego roweru miały drewniane rawki i nigdy
nie ulegały korozji.

Innym ważnym środkiem komunikacji były wówczas furmanki konne. Na wyjazd do miasta, na wesela, odpusty były
one specjalnie przygotowywane.
Na wozie stawiano tzw. „literki” czyli rodzaj drabiny, w
które wkładano „półkoszki” (przedni i tylny) wykonane z
patyków wikliny. Półkoszki stanowiły obwód zamknięty na
wozie. Na literkach za pomocą zaczepów zakładano jedno
lub dwa siedzenia bez oparcia – w zależności od potrzeby.
Siedzenie wykonane było z wąskich desek ażurowo. Dla
wygodnej jazdy były nakrywane kocem.
W prawdzie w tamtych czasach były też inne środki komunikacji takie jak pociągi osobowe nazywane przez naszych przodków „żelaźnica”, a także samochody osobowe.
Jednak nikt z mieszkańców Bratkowic nie posiadał samochodu, a wielu mieszkańców przez całe swoje życie nie widziało na własne oczy samochodu czy pociągu.
Brak środków komunikacji nie powodował, że ludzie się
nie przemieszczali. Wręcz przeciwnie. Właśnie pieszo uda-

Rys. W. Kwoczyński

Produkty takie jak jajka, masło, sery, śmietanę, mleko
noszono w tzw. „koszyku jarmarcznim”. Takie koszyki były
jasne i wykonane z wikliny. Koszyk był zamykany wiekiem
i posiadał uszy do noszenia. Noszono go przeważnie na zgięciu ręki w łokciu.
Kobiety udające się na targ były zatrzymywane na rogatkach miasta przez osoby chcące kupić towar. Zatem większość towaru sprzedawano już na obrzeżach miasta. Na uwagę
zasługuje sprzedaż kurczaków (kogutków) wyhodowanych
we własnych gospodarstwach. Panie z miasta chcąc kupić
takiego kogutka, brały go do rąk, odwracały do góry brzuchem i dmuchały w pióra. Jeśli kogutek miał żółty brzuch,
to oznaczało, że był tłusty i chętnie takiego kupowały. Z
siwym brzuchem był chudy i za takiego trzeba było opuścić
cenę.
Za sprzedane towary kupowano inne potrzebne artykuły. Obowiązkowo dla dzieci kupowano bułki „kajzerki” i
cukierki „podzielne” tak, żeby w domu obdarować gromadkę dzieci.
Do miasta jechano też furmankami, zwłaszcza kiedy do
sprzedaży przeznaczono zboże, ziemniaki, drzewo na opał.
Często gospodarz udając się w drogę powrotną zabierał na
wóz osoby wracające pieszo z miasta. Jednak nie wszyscy
tak postępowali.
Na uwagę zasługuje fakt wyjazdu furmankami na odpusty parafialne. Na przykład na odpust św. Jacka do kościoła
w Będziemyślu przyjeżdżało setki furmanek z różnych okolic i z Bratkowic też.
W obecnych czasach sytuacja jest zupełnie inna. Posiadamy już nie tylko rowery, motorowery, motocykle ale po
kilka samochodów. Mam nadzieję, że w tym wieku ktoś z
mieszkańców Bratkowic zostanie posiadaczem małego samolotu.
Mieczysław Sawicki
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„Matuchnie
Pieśń Niesiemy”
W dniu 29.05.2016 r. w Mrowli odbył się VI Ponadregionalny Konkurs Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń
Niesiemy”.
Organizatorami Konkursu było Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy zs. w Trzcianie oraz Parafia
Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętego Łukasza Ewangelisty w Mrowli. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem
objęli Jego Ekscelencja ks. bp. Jan Wątroba, Przewodniczący
Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz
Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic.
Celem konkursu było upowszechnianie pieśni o tematyce Maryjnej, kształtowanie wartości duchowej, zachęcanie do wspólnego śpiewu w jak najszerszym kręgu, rozbudzanie aktywności muzycznej i talentów wokalno-instrumentalnych, a
także rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez muzykę i śpiew.
Konkurs adresowany był dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Uczestnicy wystąpili w czterech
różnych kategoriach:
Kategoria I – Zespoły wokalno-instrumentalne
Kategoria II – Chóry
Kategoria III – Soliści, duety – młodsi
Kategoria IV – Soliści, duety – starsi
Komisja konkursowa w składzie:
1. Andrzej Świstara – przewodniczący jury
2. Siostra Aneta Malak
3. Kornelia Ignas
wyłoniła następujących laureatów w kategorii
Kategoria I – Zespoły wokalno-instrumentalne
I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Zespół Wokalny ze SP nr 2 w Bratkowicach
II miejsce – Trio z Grupy Oaza z Mrowli
III miejsce – Grupa Oazowa ze Świlczy
III miejsce – Mały Zespół Dziewczyn z Grupy Oazowej z
Mrowli
III miejsce – Przyjaciele Świętego Józefa
Jury przyznała wyróżnienie dla zespołu Silver Tone ze Świlczy
Kategoria II – Chóry
I miejsce – Chór Resonantae z Bratkowic
I miejsce – Chór Parafialny Św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu
Kategoria III – Soliści, duety – młodsi
I miejsce – Julia Rokoszyńska
II miejsce – Gabriela Tomaka
II miejsce – Anna Świątek
III miejsce – Łucja Wilk, Marta Baran
Wyróżnienie – Wanesa Surman

Kategoria IV – Soliści, duety – starsi
I miejsce – Justyna Soczek i Ryszard Pich
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – nie przyznano
Źródło: strona internetowa UG Świlcza

Fot. Andrzej Bednarz
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Odwiedziny po 65 latach
W ostatnich numerach naszego kwartalnika pisaliśmy wielokrotnie o rodzinie śp. Stanisława Mazurkiewicza – leśniczego z Dąbrów. 15 czerwca br. Bratkowice po 65 latach od wyjazdu odwiedziła Barbara Węgrzynowicz, najmłodsza córka wspomnianego wcześniej śp. leśniczego.
Przyjechała wraz z mężem Stanisławem na zaproszenie państwa Władysławy i Mieczysława Sawickich z Rzeszowa. Państwo Węgrzynowiczowie z wykształcenia są pedagogami i obecnie
przebywają na emeryturze. Mieszkają
w Stalowej Woli. Pani Barbara urodziła się na Dąbrach. Kiedy rodzice opuszczali bratkowicką leśniczówkę miała
zaledwie 2 lata. O miejscu swoich urodzin usłyszała wiele opowiadań i wspomnień właśnie od swoich rodziców i
starszych sióstr – Alicji i Teresy.
Przed przyjazdem do Bratkowic
państwo Węgrzynowiczowie odwiedzili
na kilka godzin dom państwa Sawickich w Rzeszowie, by później wspólnie
z nimi udać się w pierwszej kolejności
na bratkowicki cmentarz. Tu bowiem
została pochowana jej siostrzyczka Stasia, która zmarła w wieku 3 miesięcy.
Dla pani Barbary było to ogromne
przeżycie, bo grób swojej siostry odwiedziła po raz pierwszy. Stąd też łez i
wzruszenia nie było końca. Na cmentarzu nawiedzili również groby zmarłych sąsiadów leśniczówki zapalając
znicze i odmawiając modlitwę za zamarłych.
Następnie udali się do kościoła
parafialnego w Bratkowicach, gdzie
pani Barbara w 1949 roku otrzymała
chrzest.
Później wszyscy przyjechali na Dąbry. Pierwsze kroki skierowali pod

krzyż, który stoi na skraju lasu obok
leśniczówki. Dla pani Barbary jak i jej
rodziny to też miejsce szczególne, bowiem w 1948 roku dotychczasowy
krzyż uległ zniszczeniu i wówczas to
leśniczy Mazurkiewicz przekazał nieodpłatnie dorodnego dęba z lasu na wykonanie nowego krzyża.
Nowy krzyż wykonali cieśle z Dąbrów śp. Wojciech Lachcik i śp. Roman
Bąk przy pomocy innych mieszkańców.
Na uwagę zasługuje fakt, że koło
krzyża rosną 4 dorodne dęby, które posadzona w 1935 roku. Posadził je gajowy śp. Wawrzyniec Kwoka z Dąbrów.

Dzięki uprzejmości leśniczego z
Dąbrów p. Jarosława Marka i jego żony,
państwo Węgrzynowiczowie zwiedzili
pomieszczenia leśniczówki i jej obejście, w których to przed laty pani Barbara spędziła początki swojego życia.
Układ pomieszczeń w leśniczówce wybudowanej w 1943 roku praktycznie
nie uległ zmianie. Jedynie została przeniesiona kancelaria do budynku obok.
Na zakończenie pobytu na Dąbrach
wszyscy udali się na poczęstunek do
państwa Dyndów.
Mieczysław Sawicki

Fot. S. Węgrzynowicz
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Sakrament Bierzmowania – Bratkowice 7 maja 2016 r.

Fot. Andrzej Bednarz
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Znów triumfują bratkowiccy strażacy
Tradycyjnie, co roku na terenie naszej gminy odbywają się gminne zawody sportowo-pożarnicze drużyn
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Celem organizowania takich zawodów jest m.in. mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja
wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej
oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.
W tym roku zawody odbywały się w słoneczne niedzielne
popołudnie 26 czerwca na boisku sportowym w Świlczy. Były
ważnymi zawodami, bo wyłaniały reprezentanta gminy na
zawody powiatowe. W zawodach wzięły udział następujące
jednostki męskie z OSP: Błędowa Zgłobieńska, Bzianka,
Dabrowa, Mrowla, Świlcza, Trzciana, Rudna Wielka, Woliczka i nasza bratkowicka jednostka. Wystartowała również jedna jednostka żeńska z OSP Trzciana.
Wyniki oceniała komisja sędziowska powołana przez
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z sędzią głównym bryg. mgr inż. Witoldem Wierciochem. Przed rozpoczęciem zawodów komisja sędziowska dokonała sprawdzenia placu zawodów. Nie zgłoszono zastrzeżeń do rozmieszczenia i ustawienia poszczególnych przeszkód. O godz. 16.00 Komendant Gminny Ochrony P. Pożarowej wprowadził startujące drużyny na płytę stadionu i zameldował Wójtowi Gminy Świlcza Adamowi Dziedzicowi
gotowość drużyn do rozpoczęcia zawodów.
Zawody polegały na przeprowadzeniu dwóch konkurencji: sztafety pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego. Na końcowy wynik wchodzą czasy ze sztafety i ćwiczenia bojowego (1 sek. = 1 pkt.) i ewentualne punkty
karne. Sztafeta pożarnicza polega na jak najszybszym pokonaniu przez drużynę składającą się z 7 strażaków toru o długości 350 m, na którym ustawione są przeszkody: płotek lekkoatletyczny, „rów z wodą”, tyczki do slalomu, równoważnia
i ściana. Oprócz pokonania przeszkód strażacy wykonują w
czasie biegu zadania związane z podłączaniem węży, rozdzielacza i prądownicy.
Po pierwszej konkurencji klasyfikacja drużyn przedstawiała się następująco:
I miejsce – OSP Bratkowice – wynik 65,17 pkt,
II miejsce – OSP Rudna Wielka – wynik 65,22 pkt,
III miejsce – OSP Bzianka – wynik 65,61 pkt,
IV miejsce – OSP Dąbrowa – wynik 66,48 pkt,
V miejsce – OSP Świlcza – wynik 67,75 pkt,
VI miejsce – OSP Mrowla – wynik 69,54 pkt,
VII miejsce – OSP Błędowa Zgłobieńska – wynik 69,68 pkt,
VIII miejsce – OSP Trzciana – wynik 74,07 pkt,
IX miejsce – OSP Woliczka – wynik 75,51 pkt.
Druga konkurencja zawodów, ta bardziej widowiskowa to
ćwiczenie bojowe. Polega na zbudowaniu linii ssawnej, zbudowaniu linii głównej z dwóch odcinków węża W-75 do rozdzielacza i zbudowaniu dwóch linii gaśniczych po dwa odcinki węża W-52 każda, uruchomieniu motopompy i zassaniu
wody ze zbiornika oraz podaniu dwóch prądów wody do stanowisk gaśniczych celem przewrócenia czterech pachołków
i odwróceniu tarczy prądem wody. Szybkość i dokładność, a

przede wszystkim bezbłędne wykonanie zadania ma główny
wpływ na końcowy wynik rywalizacji. W ćwiczeniu bojowym
startujące drużyny uzyskały następujące wyniki:
I miejsce – OSP Bratkowice – wynik 45,25 pkt,
II miejsce – OSP Świlcza – wynik 48,09 pkt,
III miejsce – OSP Rudna Wielka – wynik 50,60 pkt,
IV miejsce – OSP Trzciana – wynik 53,01 pkt,
V miejsce – OSP Bzianka – wynik 56,63 pkt,
VI miejsce – OSP Mrowla – wynik 56,82 pkt,
VII miejsce – OSP Błędowa Zgłobieńska – wynik 63,83 pkt,
VIII miejsce – OSP Dąbrowa – wynik 65,51 pkt,
IX miejsce – OSP Woliczka – wynik 72,70 pkt.
To już kolejny raz bratkowicka drużyna pokazuje, że na
zawodach gminnych na obecną chwilę nie ma sobie równych.
Na profesjonalizm i szybkość wykonania ćwiczenia przez
bratkowiczan wiele drużyn patrzyło z podziwem i zazdrością. Po raz kolejny drużyna udowodniła, że będzie godnym
reprezentantem gminy na zawody powiatowe w roku 2017, w
których już raz zwyciężyła.

Zwycięska drużyna – OSP Bratkowice. Klęczą od lewej: Sławomir Wojton, Kamil Kula, Dawid Ziobro, Pięta Michał, Piotr
Wojton. Stoją do lewej: Robert Kwas – trener, Paweł Stec,
Michał Kwas, Robert Selwet, Mieczysław Leja – Prezes OSP.

Końcowe wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – OSP Bratkowice – wynik łączny 110,42 pkt,
II miejsce – OSP Rudna Wielka – wynik łączny 115,82 pkt,
III miejsce – OSP Świlcza – wynik łączny 115,84 pkt,
IV miejsce – OSP Bzianka – wynik łączny 122,24 pkt,
V miejsce – OSP Mrowla – wynik łączny 126,36 pkt,
VI miejsce – OSP Trzciana – wynik łączny 127,08 pkt,
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VII miejsce – OSP Dąbrowa – wynik łączny 131,99 pkt,
VIII miejsce – OSP Błędowa Zgłobieńska – wynik łączny
133,51 pkt,
IX miejsce – OSP Woliczka – wynik łączny 148,21 pkt.
W skład zwycięskiej drużyny OSP Bratkowice weszli następujący strażacy: Robert Selwet, Kamil Kula, Dawid Ziobro, Sławomir Wojton, Piotr Wojton, Michał Kwas, Michał
Pięta i Paweł Stec. Trenerem drużyny jest Robert Kwas, który w latach ubiegłych sam wielokrotnie reprezentował Bratkowice na wielu zawodach sportowo-pożarniczych, więc na
tym „rzemiośle” się zna doskonale i bardzo dobrze przygotował drużynę do zawodów.
Po zakończeniu konkurencji startującym drużynom za
zajęte miejsca dyplomy uznania i okazałe puchary wręczyli
włodarze naszej gminy: Wójt Adam Dziedzic i jego zastępca
Sławomir Styka oraz Tadeusz Pachorek – członek zarządu
rady powiatu i dh Tomasz Kwoka – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP. W podsumowaniu zawodów przekazali zwycięzcom i wszystkim startującym zawodnikom gratulacje oraz podziękowania za udział i uzyskane przez nich wyniki.
Czerwcowe zawody były ważnym sprawdzianem sprawności organizacyjnej i bojowej strażaków i będącego na ich
wyposażeniu sprzętu. Były także dobrą popularyzacją strażackiego ruchu w poszczególnych miejscowościach gminy
Świlcza i przede wszystkim wyłoniły reprezentanta gminy –
drużynę OSP Bratkowice na zawody powiatowe.
Mieczysław Leja

Zwycięski puchar odbiera z rąk Wójta Gminy Świlcza Adama Dziedzica – dowódca drużyny OSP Bratkowice Robert
Selwet.

Aerobik – cudowny środek na lepsze samopoczucie
oraz wysportowaną sylwetkę!
Ruch towarzyszy każdemu z nasz od najmłodszych lat i przybiera różne formy w zależności od sytuacji
w jakiej się znajdujemy. Najpierw jako sposób na dotarcie i odkrycie tego co intrygujące, ciekawe, dalekie,
a w późniejszych latach jako sposób na wypełnianie codziennych ról – społecznych, zawodowych jako
forma komunikacji z otoczeniem i drugim człowiekiem.
Mimo tego, że w dzisiejszych czasach
postęp techniczny znacznie ograniczył
aktywność szczególnie młodego pokolenia, to ciągle zwraca się uwagę na korzyści jakie płyną z aktywności ruchowej. Dobrze znane są nam jakże aktualne powiedzenia; „w zdrowym ciele,
zdrowy duch”, „ruch to zdrowie”, które
podkreślają jego znaczenie w codziennym życiu oraz zbawienny wpływu ruchu na nasze zdrowie i samopoczucie.
O tym jak ruch w naszym codziennym życiu ma znaczenie najlepiej wie
instruktorka fitness Sabina Zięba, na co
dzień związana ze sportem i zdrowym
stylem życia.

– Proszę powiedzieć jak zrodził się
ten pomysł, żeby prowadzić akurat aerobik w Bratkowicach?
– Sama już dawno uczęszczałam tutaj
na zajęcia, pamiętam jak już wtedy mówiłam, że kiedyś to ja będę prowadzić tutaj
fitness. Bratkowice to duża miejscowość,
a ja widzę w kobietach, które tutaj mieszkają duży potencjał, którego one same nie
zawsze w sobie dostrzegają. Osoby, które
tutaj prowadziły zajęcia, po prostu nie
miały na nie pomysłu i dlatego też, fitness
tu nigdy nie mógł się utrzymać. Tym bardziej bliska mi jest ta miejscowość, ponieważ mój mąż stąd pochodzi i moje dzieci
mają tutaj swoich dziadków.

– Aby prowadzić tego typu zajęcia
trzeba mieć odpowiednie przygotowanie merytoryczne?
– Okazuje się, że takie zajęcia
może prowadzić każdy, chociaż ja
uważam, że mimo wszystko do prowadzenia tego typu zajęć trzeba mieć
odpowiednie przygotowanie. Ja ukończyłam specjalny kurs, dzięki któremu zyskałam tytuł instruktora fitness,
posiadam odpowiednią legitymację.
Mam również duże doświadczenie w
prowadzeniu zajęć, ponieważ już wcześniej miałam okazję prowadzić aerobik w innych miejscowościach a także
w Rzeszowie.
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– Czy poza aerobikiem jest Pani
związana ze sportem?
– Oczywiście, a ostatnio coraz bardziej. Moją pasją stało się bieganie, pokochałam ten sport. Stwierdziłam, że tą
pasję można bardziej rozwinąć. Zaczęłam więc brać udział w różnych zawodach i biegach ulicznych, i już odnoszę
duże sukcesy. Jest to mój pierwszy rok
treningowy (w tamtym roku wzięłam
udział w kilku zawodach, ale wtedy jeszcze nie byłam dobrze przygotowana), a
mogę pochwalić się wieloma pucharami, które otrzymałam za dobre wyniki.
W tym sezonie, udało mi się już 10 razy
stanąć na podium, ale nie osiadłam na
przysłowiowych laurach i włożyłam
dużo wysiłku i pracy, a wiele zawodów
jeszcze przede mną. Jednak największym moim sukcesem jak do tej pory,
były zawody w Brzózie Królewskiej na
dystansie 13,3 km, które odbyły się 18
czerwca br., gdzie z czasem 1 godziny 18
sekund dobiegłam do mety jako pierwsza kobieta. Drugie zawody, które również utkną mi w pamięci na długo, i które również okazały się dla mnie wielkim
sukcesem, to Lubeński Cross, który odbył
się 19 czerwca (dzień po Brzózie) tam
zajęłam drugie miejsce. Zawody o tyle
szczególne, że były bardzo ciężkie. Trasa
przebiegała wąskimi leśnymi ścieżkami,
gdzie było mnóstwo błota, kamieni i gałęzi. Wzniesienia sięgały 400 metrów w
górę i na większość górek trzeba było
wychodzić. Dystans 11,8 km – czas
1.06.30. Najcięższe zawody w jakich brałam udział ale ten trud mnie nie zniechęcił, a wprost przeciwnie dał mi przysłowiowego kopa i większą motywację do
jeszcze bardziej intensywnej pracy.
– Skąd zainteresowanie bieganiem?
Czy ma Pani jeszcze inne zainteresowania, które można ze sobą połączyć?
– Bieganie to sport, dzięki któremu
wyciszam swój organizm. Gdy idę pobiegać, zakładam na uszy słuchawki i nie
myślę o niczym. Jestem wtedy sama ze
sobą. Dodam, że do biegania zmotywowała mnie siostra mojego męża, która
jest również biegaczką i to bardzo znaną,
od wielu lat odnosi wielkie sukcesy.
Można powiedzieć, że bieganie stało się
naszą pasją rodzinną. Często razem trenujemy i jeździmy na zawody, tworząc
zgrany team. Moje zainteresowania to
fitness oraz zdrowe odżywianie, dlatego
wielkim sukcesem dla mnie jest to, że
mogę na co dzień robić to, co lubię najbardziej. Ukończyłam kurs instruktora
ćwiczeń siłowych i jestem legitymowa-
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nym specjalistą od tego typu zajęć. Ciągle się rozwijam. Uczęszczam na różne
kursy i szkolenia, które dają mi dużą
wiedzę w dziedzinach, o których już
wspomniałam, i którymi się najbardziej
interesuję.
– Proszę powiedzieć, kto jest dla
Pani wzorem godnym naśladowania w
zakresie sportu i zdrowego stylu życia?

– Jest wiele osób, które obserwuję,
i które według mnie wiele osiągnęły poprzez aktywny tryb życia oraz wiedzę i
doświadczenie jakie posiadają. Podziwiam te osoby i często czytam artykuły, które zamieszczają na portalach
społecznościowych. Mam tutaj na myśli np. Natalię Gackę – Mistrzyni Świata w Fitness Sylwetkowym, małżeństwo
Sylwia i Akop Szostak czy Jacek Bilczyński – coach zdrowego stylu życia.
To są oczywiście tylko przykłady, warto czasami śledzić ludzi, od których
możemy dowiedzieć się naprawdę wiele, dzięki temu sami pogłębiamy naszą
wiedzę.

– Pani sposób na aktywne spędzenie dnia?
– Każdy roboczy dzień tygodnia
rozpoczynam pobudką o 5.30 około godziny 6.30 wychodzę z domu aby pobiegać, później jem śniadanie, spędzam
czas z młodszą córką (starsza jest wtedy w przedszkolu), zajmuję się domem,
a także obowiązkami wynikającymi z
mojej pracy zawodowej – jest to m.in.

układanie diet lub indywidualne spotkania z klientami, a wieczorami przeważnie prowadzę zajęcia, natomiast w
weekendy biorę udział w biegach ulicznych.
– Co daje aerobik i kto może wziąć
w nim udział?
– Mnóstwo pozytywnej energii!
Świetne samopoczucie, jędrną skórę i
uśmiech na twarzy. Uwielbiam zadowolenie na twarzach uczestniczek po skończonych zajęciach. Bezcenne! W zajęciach może wziąć udział każdy. Nawet
panowie chociaż tutaj w Bratkowicach
jeszcze nie miałam takiego przypadku.
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Panie są naprawdę w różnym wieku.
Każdy znajdzie coś dla siebie!
– Gdzie można znaleźć informację
na temat prowadzonych zajęć (dzień,
godzina, cena)?
– Do tej pory rozwieszałam plakaty,
gdzie była informacja na ten temat. W
tej chwili większość informacji można
znaleźć na moim fan pagu na Facebooku „Sabina Zięba – dieta, trening, motywacja” – zachęcam wszystkich do odwiedzania tego profilu, ponieważ często wrzucam tam bardzo ciekawe informacje, przepisy kulinarne i na bieżąco
dzielę się moimi spostrzeżeniami dotyczącymi różnych ciekawych kwestii i to
wszystko jest związane ze zdrowym stylem życia.
– Jakie ma Pani obecnie plany? Czy
być może związane z zakupem nowego
sprzętu fitness?
– Obecnie mam w planach przygotować nowe plakaty i ulotki, które będą
w obiegu w sierpniu, ponieważ od września wiele się zmieni. Planuję wprowadzić karnety. Z karnetem będzie o tyle
dobrze, że będzie on mobilizował bardziej do uczęszczania w zajęciach, oraz
będzie tańszy w porównaniu do jednorazowych wejść w wymiarze miesięcznym. Jestem również w trakcie przygotowywania swojej strony internetowej,
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zapraszam do jej odwiedzenia jak tylko
zostanie uruchomiona. Będę mieć do
dyspozycji ciekawy sprzęt do zajęć fitness, przy wykorzystaniu którego, zajęcia będą znacznie ciekawsze (tzn. mam
nadzieję, że do tej pory były ciekawe) i
urozmaicone a będą to: stepy, duże piłki fitness, maty dla każdego (żadna pani
nie będzie musiała przychodzić ze
swoją), hantelki, ciężarki typu kettlebell
oraz gumy do rozciągania.
– Sposób na wysportowaną sylwetkę?
– Regularne odżywianie połączone z
aktywnością fizyczną. Nie każdy lubi duży
wysiłek i być zmuszanym do forsownych,
codziennych ćwiczeń. Wystarczą takie
zajęcia 3 razy w tygodniu połączone z regularnym – świadomym odżywianiem i
nie trzeba nic więcej. Często panie zadają
mi pytania, czy ja w ogóle jem jakieś niezdrowe produkty. Tak, oczywiście, bo
wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba znać
umiar. Kocham słodycze i nie wyobrażam
sobie, że miałabym ich nie jeść, ale wiem,
kiedy mogę sobie na nie pozwolić. Bardzo często w swojej kuchni stosuję zamienniki sklepowych ciast i batonów, minimum raz w tygodniu można znaleźć w
moim domu jakieś zdrowe ciasto lub słodkości, które sama robię i uważam, że są
równie pyszne jak te sklepowe. Oczywiście zawsze dzielę się tymi przepisami z
moimi obserwatorami na Facebooku. A
więc zapraszam.
– Czy można skorzystać również z
zajęć indywidualnych?
– Jak najbardziej. Prowadzę także i
takie zajęcia. Mogę dojechać do klientki, lub ćwiczymy u mnie w domu, gdzie
mam odpowiedni sprzęt do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń. Z uwagi
na brak strony internetowej do tej pory
każdy kontaktował się ze mną poprzez
Facebooka.
– Czy trzeba uczestniczyć w zajęciach regularnie i czy wiąże się to z
koniecznością odpowiedniego odżywiania czy stosowania diety?
– Najlepsze efekty są zawsze wtedy,
kiedy zachowana jest regularność. Dostaję wiele różnych wiadomości od dziewczyn, które mają problemy z właściwym
odżywianiem oraz doborem odpowiednich treningów. Czasami wystarczy zmienić trochę styl odżywiania, a czasami najlepiej zastosować dobraną indywidualnie
do danej osoby dietę. Wszystko zależy
od tego jakie efekty chcemy osiągnąć i

czy mamy wystarczającą ilość wiedzy do
tego, aby samemu się za to zabrać. Ułożyłam już bardzo dużo diet i udzieliłam
mnóstwo konsultacji żywieniowych, i
wiem, że wiele osób ma duży problem
zarówno z regularnością jak i doborem
odpowiednich posiłków. Sama wiem z
własnego doświadczenia, że regularność
to podstawa. Gdybym nie biegała regularnie oraz nie odżywiała się odpowiednio, ani razu nie stanęłabym na podium.
Często słyszę pytania, typu: chce Ci się
tak biegać rano? Nie wolisz sobie pospać? A ja zawsze odpowiadam, że poranne „bieganie daje mi więcej energii na
resztę dnia niż spanie”.
– W jaki sposób Pani dobiera układy, ćwiczenia?
– Ćwiczenia dobieram zawsze tak,
aby kobiety uczęszczające w zajęciach
nigdy nie poczuły nudy, ani tego, że czegoś nie potrafią wykonać. Jeśli wprowadzam ćwiczenie, które wydaje się nie
możliwe do wykonania, zawsze pokazuję łatwiejszą wersję, i zawszę mówię do
Pań, aby ćwiczyły swoim tempem i w
miarę swoich możliwości. Nie zmuszam
nikogo do wykonywania ćwiczeń, nie stosuję typowych układów fitness, ponieważ
z doświadczenia wiem, że uczestniczki
moich zajęć nie przepadają za nimi.
– Jakby Pani zachęciła do udziału
w zajęciach?
– Najgorzej zrobić pierwszy krok,
wyjść z domu, ruszyć się z fotela. Ja doskonale rozumiem, że każdy ma swoje
obowiązki, pracę, dom, rodzinę i często
właśnie to jest doskonałą wymówką dla
większości kobiet. Zajęcia fitness właśnie
powodują, że my kobiety zapominamy na
chwilę o codzienności i w końcu mamy
czas dla siebie, z dala od codziennych
trosk, nadmiaru obowiązków i stylu życia,
którego mamy już dość. Jest to godzinka
zajęć tylko dla nas, które nie tylko sprzyjają kształtowaniu się lepszej sylwetki ale
powodują, że mamy ochotę wyjść z domu
i zrobić coś tylko i wyłącznie dla siebie
samej co sprawia, że czujemy się wyjątkowe i jeszcze bardziej kobiece.
– Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozostaje mi życzyć wytrwałości w realizacji postawionych przed sobą celów i
ciekawych wyzwań, dużej liczby uczestniczek aerobiku, a także coraz większej satysfakcji z wykonywanej pracy i
sukcesów nie tylko w pracy ale również
na każdym etapie życia.
Beata Krupa

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 37/2016

19

Warsztaty z samoobrony i technik
asertywności
W dniach 13-14 kwietnia br. w Domu Ludowym w Bratkowicach odbyły
się warsztaty z samoobrony i technik asertywności. W projekcie wzięło
udział 15 kobiet z naszej gminy.
Całe zadanie zostało zrealizowane ze
środków Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Victoria” oraz porozumienia polsko-szwajcarskiego. Dwudniowe zajęcia
prowadziła trenerka za stowarzyszenia,
która wyjaśniła uczestniczkom zasady
WenDo, która jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczy jak
w każdej sytuacji np. w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy
także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie
własnej wartości. Pomaga rozwiązywać
konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

Do Polski WenDo przybyło kilka lat
temu za sprawą organizacji kobiecych,
które zaprosiły do Polski trenerki z Niemiec. Koszty tych szkoleń były ogromne, a po kursie zostawała świadomość,
że kilkanaście absolwentek weekendowego kursu to kropla w morzu potrzeb.
W 2001 roku Sławka Walczewska i niemiecka trenerka WenDo – Beate Nitzschke, wpadły na pomysł zorganizowania szkolenia dla polskich trenerek, dzięki czemu WenDo miałoby szanse trafić
do Polski na stałe. I tak latem 2001 roku
odbył się pierwszy, wstępny kurs dla
przyszłych trenerek WenDo w Polsce
zorganizowany przez Fundację eFKa, a

prowadzone do dziś przez dwie trenerki z Niemiec: Beate Nitzschke i Carola
Heinrich. W Polsce działa 16 trenerek
WenDo.
Od „zwykłej” samoobrony WenDo
różni się między innymi tym, że wielkie
znaczenie przywiązuje do asertywności.
Wyraża się to przekonaniem, że nikt nie
ma prawa naruszać naszych granic. Poznając swoje własne granice, uczymy się
WenDo wymyślono około 30 lat
temu w Kanadzie. WenDo znaczy „Droga Kobiet” i od samego początku było
tworzone nie jako szkoły walki, lecz
szkoły samoobrony dla dziewcząt i kobiet – dla osób najbardziej narażonych
na przemoc. Od początku także WenDo łączyło sztukę samoobrony fizycznej z samoobroną psychiczną. WenDo
trafiło z Kanady do Europy Zachodniej
i rozwijało się bardzo szybko, szczególnie we Francji i w Niemczech, wzbogacając się o coraz nowe elementy i pomysły na to, jak bronić się przed atakiem, a
przede wszystkim o to, jak do niego nie
dopuścić.
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także szanować granice innych ludzi.
WenDo jako sztuka samoobrony psychicznej pokazuje, jak ważna jest umiejętność rozwiązywania konfliktów, a
przede wszystkim podtrzymywanie komunikacji, niezrywanie kontaktu. Jest to
ważny aspekt WenDo, jako profilaktyki
przemocy. WenDo jest po prostu sposobem na to, jak nie stać się ofiarą.
Aby trenować WenDo nie potrzeba
siły ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie
bronić. W Niemczech WenDo uczy się
dziewczynek (od 7. roku życia) oraz
kobiety starsze i niepełnosprawne. Podczas WenDo uczy się najprostszych, ale
zarazem najbardziej skutecznych technik, które nie wymagają miesięcy żmudnych ćwiczeń. Trenerki WenDo pokazują najsłabsze miejsca w ciele napastnika, uczą umiejętnej obrony poprzez zaatakowanie właśnie tych miejsc. Uczą
jak wykorzystywać własne słabe strony
na swoją korzyść.
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Podczas ciekawych zajęć panie
wzmocniły poczucie własnej wartości,
nauczyły się asertywności, a także obrony w przypadku nieoczekiwanego ataku. Ciekawym elementem szkolenia
było łamanie deski własną ręką, co ku
zdziwieniu wszystkim uczestniczkom

rewelacyjnie wychodziło. Wszystkie panie w ramach szkolenia miły zapewniony ciepły posiłek oraz zastawę kawową,
przy której wymieniały się swoimi wrażeniami z niecodziennego szkolenia.
Natalia Skuba-Więcław

– W marcu i maju przyjmowałem kolejne raty podatku rolnego. Dziękuję Państwu za terminowe wpłaty.
– W kwietniu i maju GOPS w Świlczy z pomocą strażaków
z Bratkowic rozprowadził nieodpłatnie wśród mieszkańców 40 ton jabłek i 20 ton marchewki.
– W parku podworskim wyremontowano plac zabaw; naprawiono i odmalowano ławki, kładkę, podest widokowy,
altanę i bramę wejściową.
– Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco koszą drogi gminne i place użyteczności publicznej.
– W okresie wiosennym wykonano remonty dróg gminnych.
Na drodze Skworca – Blich nierówności i zagłębienia zostały zasypane i utwardzone kamieniem na dł. 100 m. Na dł.
300 m utwardzono kamieniem drogę strategiczną począwszy od drogi powiatowej Bratkowice – Budy Głogowskie w
kierunku zachodnim. Usunięto także nierówności i zagłębienia na drodze prowadzącej nad zalew (utwardzono kamieniem). Remonty dróg miały także miejsce na Zastawiu II
na dł. 300 m w kierunki p. Kiszki oraz na dł. 50 m w kierunku
p. Majki. Nową nawierzchnię asfaltową na dł. 85 m położono
na drodze łączącej Zastawie I i Zastawie II. Wyasfaltowano
także teren po byłym rondzie na Zastawiu II i zamontowano
znaki drogowe informujące o pierwszeństwie przejazdu.
– Położono również asfalt na placu targowym w miejscu po
byłym budynku. Uzupełniono także asfaltem część placu
od strony cmentarza.
– W części placu targowego wykonano „miasteczko ruchu
drogowego”. Zachęcamy dzieci i młodzież z jego korzystania w celu poprawy umiejętności poruszania się po
drogach.
– Odprowadzono deszczówkę z dachu Domu Ludowego i
przyległego placu. Wykonano także częściowy remont
chodnika.

– Zakończono budowę odwodnienia chodnika przy drodze
powiatowej na Czekaju.
– Ustawiono dodatkowy słup, na którym zamontowano lampę oświetlenia ulicznego na Cieniakach obok sklepu p.
Pokrywy.
– W celu poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia prędkości, na drodze strategicznej zamontowano dwa progi zwalniające wraz z oznakowaniem.
– Trwa budowa oświetlenia ulicznego w Sitkówce od stacji
benzynowej w kierunku Mrowli.
Zwracam się z apelem do mieszkańców Bratkowic o wykaszanie traw i chwastów na działkach nie uprawianych rolniczo, a w szczególności na działkach pomiędzy domami żeby
nie stwarzać zagrożenia pożarowego.
Składam serdeczne podziękowania władzom Gminy Świlcza na czele z Wójtem, radnym gminnym i powiatowym za
włożony wkład pracy. Dzięki Państwa zaangażowaniu wykonano w Bratkowicach wiele prac i inwestycji. Wierzę, że na
tym nie poprzestaniemy, bo potrzeb jest jeszcze wiele.
Sołtys Ryszard Franczyk
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Gdzie się podziały
tysiące kopek siana i mendli zboża
Dla mnie człowieka wiekowego urodzonego i wychowanego na wsi, a zarazem pracującego na bratkowickiej ziemi przez około 40 lat, nie do zapomnienia pozostał widok skoszonych łąk i pól.
Każdego roku początkiem czerwca koszono kosami trawy na łąkach, które suszono na siano dla zwierząt. Było to
tzw. siano stare. Natomiast w sierpniu koszono ponownie łąki
i był to tzw. potraw. Jeśli łąki były dobrze nawożone, to co
niektórzy gospodarze kosili je trzykrotnie w ciągu roku. Właściciele swoich działek dzień lub dwa przed koszeniem wyznaczali granice swojej łąki wbijając gałązki drzewa, po to, by
nie zakosić sąsiadowi. Łąki koszono skoro świt, jeszcze przed
pracą zawodową. W słoneczny poranek widać było wielu kosiarzy, a kiedy mgła spowiła łąki, to słychać było jedynie ostrzenie kos osełką cementową. Pamiętam, że w mojej okolicy kiedy zbliżała się godzina odjazdu pociągu ze stacji w Trzcianie
lub Świlczy, to sporo kosiarzy wprost z łąk udawało się na
stację, ażeby zdążyć na pociąg i dojechać do pracy. Kosy pozostawiali na łące przykryte trawą. Rano domownicy udawali
się na łąki i rozbijali pokosy skoszonej trawy. Wracając z pracy udawali się ponownie na łąki. W okresie sianokosów i
żniw w wolnych chwilach, zazwyczaj późnym popołudniem
słychać było klepanie kos, które polegało na stukaniu młotkiem w końcówkę ostrza kosy, położonej na metalowej babce
wbitej w klocek drzewa. Odgłosy były słyszalne nawet z kilku
miejsc. Można było odnosić wrażenie, że w kuźniach pracują
kowale. Z dobrze wyklepaną kosą zamocowaną przy pomocy
klina na kosisku, z osełką umieszczona w drewnianym kubku
z wodą (w późniejszym okresie metalowym lub plastikowym),
z młotkiem udawali się na łąki.

dworu na zasadzie, że trzy kopki dla dworu, a jedna dla siebie. Kopka dla siebie była ugniatana i było w niej więcej
siana niż w dwóch pierwszych). Kopki były różnej wielkości. Jak siano było nie dosuszone, to kopki były mniejsze,
żeby się nie „zagrzało”, a jak było wysuszone, to składano je
w duże kopy. Na bratkowickich łąkach w tym czasie pracowało setki osób uwijających się jak mrówki, zwłaszcza wówczas, kiedy nadciągała burza i trzeba było szybko skopić
siano. Zapach siana unosił się w powietrzu, a widok łąk usłanych kopkami był przepiękny. Praca związana z przygotowaniem siana dla zwierząt na czas zimy była bardzo pracochłonna, bowiem składała się z kilku czynności tj. koszenia,
suszenia, zwożenia i składowania na strychu domu, w szopie lub sąsieku. Osoby pracujące przy tym wylewały litry
potu.

Rys. W. Kwoczyński

W słoneczny dzień przy suszeniu siana pracowano całymi rodzinami. Podstawowym narzędziem były grabie, bo
nie było innej mechanizacji. Właśnie grabiami przewracano
z jednej na druga stronę skoszoną trawę i tak przesuszoną w
godzinach popołudniowych jeszcze przed zachodem słońca
składano w kopki bez ugniatania. (Nadmienię, że na łąkach
dworskich w Trzcianie i Dąbrowej chłopi suszyli siano dla

Przepięknie też wyglądały bratkowickie pola w okresie
żniw. Stało na nich tysiące mendli żyta, pszenicy. Do 1950
roku zboża koszono sierpem. Snopki skoszone sierpem od
czoła były równe. Dlatego też mendle były piękne, chochoły
na nich położone wyglądały jak duże kapelusze. Później jak
zboża koszono kosą, to snopki nie były już takie symetryczne. Przy żniwach praca była ciężka, ale nie tak stresująca jak
przy suszeniu siana. Wymagała za to dużego wysiłku fizycznego, ale dawała też satysfakcję jeśli były dobre urodzaje.
Skoszone zboże trzeba było odbierać z pokosu, formować
wiązki i układać na tzw. powrósłach wykonanych ze ściętego zboża.
Otuchy do pracy przy żniwach dodawały wzajemne pozdrowienia, np. „Szczęść Boże”, „Panie Boże dopomagaj”.
Żal, ogromny żal tych ukwieconych łąk na wiosnę i złocistych pól przed żniwami z kwitnącymi bławatami.
Mieczysław Sawicki
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Jak obyczaj stary każe...
– XIII finał Konkursu Regionalnego „Moje Gniazdo”
16 marca br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach odbył się XIII finał Konkursu Regionalnego „Moje
Gniazdo” – odmiennie niż w poprzednich latach, kiedy to konkurs był przeprowadzany w GCKSiR w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: „Jak obyczaj stary każe...” – dawne zwyczaje i obrzędy na co dzień i od święta.
W dawnych czasach zwłaszcza na wsi
rytm życia wyznaczał kalendarz obrzędowy. Czas wyznaczany przez święta kościelne pojawił się jednak o wiele później
niż ten wyznaczany rytmem przyrody. W
kalendarzu obrzędowym nawet w czasach przedchrześcijańskich obchodzono
święta z towarzyszeniem specjalnych rytuałów, które pozwalały na świadome
przeżycie momentów zmian w przyrodzie i przejścia
zimy w wiosnę, a
więc z czasu symbolicznej śmierci natury do czasu życia,
urodzaju, płodności. Wiele obrzędów towarzyszących późniejszym
świętom katolickim ma takie właśnie pochodzenie.
Dopiero później
przypisano im określonego świętego
patrona bądź wydarzenie. W kolędach, w wielkanocnych
śpiewach, w pieśniach sobótkowych znajdziemy ślady tych dawnych wierzeń, z
czasów, gdy sobótka nie wiązała się jeszcze ze Świętym Janem, a wiosna nie była
wyznaczana Wielkanocą. Tegoroczna
edycja konkursu „Moje Gniazdo” miała
za zadanie przybliżyć charakter tej dawnej obrzędowości i życia zgodnego z rytmem wyznaczanym przez przyrodę i
święta kościelne.
W sali gimnastycznej szkoły stylizowanej na izbę dawnej wiejskiej chaty
zgromadzili się zaproszeni goście na
czele z gospodarzem gminy – Wójtem
Adamem Dziedzicem, przedstawiciele
organizacji działających w gminie oraz
uczestnicy konkursu. Wszyscy zostali
powitani przez dyrektor Barbarę Wasilewską-Naróg, która dokonała uroczystego otwarcia finału konkursu. Na wstępie została wyświetlona prezentacja
multimedialna przygotowana przez Zbi-

gniewa Lisa – kustosza RDTL w Trzcianie oraz wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Trzciany. Pan Lis w sugestywnym
stroju ludowym przybliżył zgromadzonym słuchaczom dawne zwyczaje i obrzędy związane z nadejściem kolejnych
pór roku. Prezentację obejrzeli zarówno uczniowie jak i goście, a wśród nich
m.in. Zofia Toś – miłośniczka dawnej
kultury, Ewa Chmaj – instruktor tańca

GCKSiR, Maria Nowożeńska – przewodnicząca KGW Bratkowice, Maria
Stokłosa – honorowy członek KGW,
Joanna Różańska – dyr. ZS w Bratkoicach, Janusz Ostrowski – dyr. SP nr 1
w Mrowli, Janina Gaweł – dyr. NSP w
Bratkowicach, Marta Grębosz – z-ca

dyr. ZS w Rudnej Wielkiej, Tomasz Wojton – Radny Powiatu, Zdzisław Rzepka
– bratanek Żołnierza Niezłomnego Józefa Rzepki.
Konkurs realizowany był w dwóch
kategoriach:
1. Kategoria plastyczna pt. „Z tradycją za pan brat” dla klas 0-III. Zadaniem uczniów było przedstawić jeden ze
zwyczajów lub obrzędów dorocznych
kultywowanych w rodzinie.
2. Kategoria teatralna pt. „Obrzędy
i zwyczaje doroczne moich pradziadków” – inscenizacja wybranego zwyczaju lub obrzędu z rodzinnych okolic.
W ramach pierwszej kategorii dzieci z klas 0-III miały wykonać dowolną
techniką jeden ze zwyczajów lub obrzędów, które są obecne wciąż w ich rodzinach. W konkursie wzięło udział 81 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.
Prace zostały wystawione na szkolnym
korytarzu oraz na sali gimnastycznej. W
kategorii tej przyznano 3 pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia.
Zwycięzcami zostali: Zuzanna Wołowiec z SP nr 1 w
Bratkowicach, Daria Szopa z Przedszkola Publicznego
w Bratkowicach
oraz Jakub Delikat
z SP nr 2 w Bratkowicach. Na drugim
stopniu podium
uplasowali się: Domninika Gwizdak z
SP w Rudnej Wielkiej, Julia Kidacka
w SP w Trzcianie i
Wiktoria Rusinek
z SP we Świlczy. Trzecim miejscem podzielili się: Jakub Stopa z SP nr 2 w
Bratkowicach, Dominika Pająk z SP w
Dąbrowie oraz Oliwia Styka z SP w
Rudnej Wielkiej. Wyróżnienia otrzymali natomiast następujący uczniowie:
Martyna Starzec – SP 1 w Bratkowi-
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cach, Joanna Zdun – Przedszkole Publiczne w Świlczy, Gabriela Kramarz
– SP 1 w Mrowli, Jakub Jakubczyk –
SP 2 w Bratkowicach, Julia Cisek Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach.
W kategorii teatralnej wystąpiło sześć
szkolnych zespołów z klas IV-VI prezentując dawne zwyczaje i obrzędy. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowali się do wybranych ról. Jako pierwszy wystąpił zespół z naszej szkoły prezentując „Kiszenie kapusty”. Drugi zwyczaj – „Pieczenie chleba” przedstawił
zespół z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach. W dalszej części
konkursu zespoły szkolne przedstawiły
zwyczaje odświętne. „Majówkę” czyli
przystrojenie figury Matki Boskiej i zaprezentowanie zwyczaju zbierania się w
maju na nabożeństwa przy przydrożnych
kapliczkach zaprezentowali uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej. Jako czwarty wystąpił zespół ze Szkoły Podstawowej w Mrowli prezentując
zwyczaj chodzenia z gwiazdą i turoniem
czyli „Kolędników”. „Zwyczaje wielkanocne” czyli malowanie pisanek oraz
„Śmigus – dyngus” zademonstrowali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Bratkowicach oraz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach.
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Komisja konkursowa w składzie –
p. Zbigniew Lis, p. Ewa Chmaj i p. Zofia Toś miała za zadanie wyłonić zespoły, które w sposób najbardziej zbliżony
do ówczesnej rzeczywistości przedstawiły wybrane zadanie. I miejsce zdobyli
uczniowie ze SP w Rudnej Wielkiej, II z
SP nr 2 w Bratkowicach natomiast III
zostało przyznane pozostałym wykonawcom.
W podsumowaniu konkursu głos
zabrał wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic oraz ks. Proboszcz parafii w Bratkowicach Józef Książek, którzy pogratulowali laureatom i organizatorom.

Sukces ucznia klasy VI
ze Szkoły Podstawowej
nr 1
7 czerwca 2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów
II etapu (wojewódzkiego) konkursu zorganizowanego przez
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli i Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie pt. „Namaluj historie dziadków”. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania historią najnowszą przez bezpośredni kontakt z jej
świadkami, a także upowszechnienie znajomości historii najnowszej, zgłębianie zainteresowań historycznych w oparciu o
przekaz pokoleniowy. Uczniowie mieli za zadnie narysować
wydarzenie z historii Polski w latach 1939-1989, które miało
powstać w wyniku relacji-opowiadania osoby żyjącej w przedstawianym okresie. Konkurs składał się z dwóch etapów szkolnego i wojewódzkiego.
Wśród 91 prac II etapu w kategorii klas IV-VI, praca plastyczna wraz z opisem literackim pt „Tułaczka babci” ucznia
klasy VI Patryka Sawki zajęła III miejsce. Gratulujemy Patrykowi i życzymy dalszych sukcesów.
Bożena Zwierzyńska-Kret

Głos zabrał również p. Zdzisław Rzepka. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Wójt Adam Dziedzic. Laureaci
otrzymali upominki i dyplomy, natomiast organizatorzy podziękowania.
Finał konkursu jak co roku okraszony był degustacją swojskiego jadła, które przygotowały mamy dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 2 i w pięknych regionalnych strojach zachęcały do spróbowania żurku, swojskiego chleba ze smalcem, drożdżowych słodkości, serników
i makowców oraz staropolskich wędlin.
Władysława Jucha
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„Piknik Rodzinny” w Zespole Szkół
W niedzielę 29 maja 2016 roku w Bratkowicach po raz ósmy odbył się „Piknik Rodzinny”. Impreza ta została
zorganizowana przez Radę Rodziców, Dyrekcję i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Bratkowicach.

W słoneczne popołudnie na bratkowicki stadion licznie
przybyli uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm
RP Mieczysław Miazga, Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic oraz Dowódca Płd.-Wsch. Okręgu Związku Strzelec-

kiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego insp. Marek Strączek,
który wręczył puchar i dyplom Strzelcom z działającego przy
szkole plutonu – Zwycięzcom VI Turnieju Musztry w Rzeszowie.
W organizację tego wielkiego przedsięwzięcia aktywnie
włączyli się rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Dla uczestników pikniku przygotowano szereg atrakcji.
Uczniowie zaprezentowali swój dorobek artystyczny. Dzieci z klas 1 – 3 szkoły podstawowej w przepięknych, barwnych strojach przedstawiły bogaty program artystyczny dla
swoich rodziców z okazji Dnia Matki i Ojca. Uczniowie
klas starszych swój dorobek pokazali w formie indywidualnych występów. Odbyły się
także rozgrywki sportowe i zabawy dla dzieci oraz „malowanie twarzy”. Nie zabrakło
słodkości takich jak: ciasta i gofry. Były też
smaczne dania z grilla i zapiekanki.
Imprezę uświetniły swoimi występami zespoły działające przy Gminnym Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Trzcianie: Zespół Pieśni i Tańca „Pułanie”, Kapela Ludowa „Młoda Olsza”, oraz Zespół Tańca Nowoczesnego „Koloret”.
Na koniec pikniku odbyła się zabawa taneczna dla dzieci połączona z konkursami,
którą poprowadził Wodzirej ze Szkoły Muzycznej „Yamaha” w Rzeszowie.
Niezapomniana niedziela upłynęła w rodzinnej, miłej i
serdecznej atmosferze.
Bogusława Marek
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Sukcesy Amelii
Niezwykle utalentowana uczennica klasy I Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach – Amelia Dworak
nieustannie odnosi sukcesy w konkursach plastycznych i nie tylko. Amelia brała udział w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym, którego temat w tym roku brzmiał: „Hałas i jego negatywny wpływ na człowieka” i została laureatką
III miejsca.

Praca Amelii, po lewej, pt. „Leży mi na sercu dobro mojego narodu”.

Finał konkursu odbył się w Rudnej aci zostali nagrodzeni atrakcyjnymi naWielkiej w dniu 27.04.2016 roku.
grodami, wszyscy zaś otrzymali zestaKolejnym konkursem, do którego wy książek, albumów i pamiątkowe dyprzystąpiła Amelia była III Edycja Wo- plomy.
jewódzkiego Konkursu
Wiedzy Historycznej:
„Pamięć i wspomnienie: Patriota – Polityk
– Prezydent. Rola w
odbudowie niepodległej Polski, działalność
społeczna i polityczna
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.” Konkurs
składał się z dwóch etapów: pierwszy miał
charakter plastyczny, a
drugi, już dla finalistów,
literacki.
Prace dotyczyły na- Finaliści i członkowie komisji konkursowej.
stępujących tematów:
1. Życie i działalność Prezydenta LeOrganizatorami konkursu byli: Instycha Kaczyńskiego.
tut Humanistyczny Państwowej Wyższej
2. Rola NSZZ „Solidarność” w histo- Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyrii Polski.
ślu, Region Ziemia Przemyska NSZZ
3. Wpływ na dzieje Polski Świętego
Jana Pawła II.
4. NSZZ „Solidarność”, Prezydent
Lech Kaczyński, Święty Jan Paweł
II – wspólna rola w odbudowie Polski po 1989 roku.
Amelia przygotowała pracę plastyczną na temat: „Wpływ na dzieje Polski Świętego Jana Pawła II”. W drugim
etapie jako finalistka, musiała ją „obronić”.
Dnia 2 czerwca 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w Instytucie
Humanistycznym odbył się finał konkursu. Spośród 600 osób, które wzięły
udział w konkursie, do finału zakwalifikowały się 23. Jedną ze szczęśliwych
finalistek jest właśnie Amelia! Uczestnicy konkursu finałowego wykazali się
dużą wiedzą i umiejętnościami. Laure- Finaliści z opiekunami.

„Solidarność”, Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w
Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Serdecznie gratulujemy Amelii tak
poważnych sukcesów i życzymy wielu,
wielu, wielu kolejnych.
M. Fiałkiewicz-Górka
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Z wizytą w Łańcucie i nie tylko
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach w dniu 21 czerwca br.
wybrali się wraz z nauczycielami i opiekunami na wycieczkę do Łańcuta i leżącego
w pobliżu Kolorado. Koszt wycieczki w 90 % pokryty został przez zysk wypracowany podczas organizacji festynu rodzinnego, który odbył się 22 maja na terenie
szkoły. Dzięki wsparciu sponsorów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich uczestników festynu możliwe było sfinansowanie wycieczki już drugi rok z rzędu (dla
przypomnienia w poprzednim roku dzieci były w Energylandii w Zatorze). W
Łańcucie zwiedzano zamek, stajnię, wozownię oraz leżące na terenie zamku ogrody. Po tej żywej lekcji kultury i historii uczestnicy udali się do Kolorado, gdzie były
możliwe zabawy. Sala zabaw, gra w kręgle, ujeżdżanie byka, jazda pojazdem z bajki
Zygzak McQueen przyniosły ogromną radość dzieciom. Po ciepłym posiłku wszyscy szczęśliwie wrócili do swoich domów.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom dobrej woli za wsparcie
i organizację festynu. Niech zdjęcia zadowolonych z wyjazdu dzieci będą podziękowaniem za każdą udzieloną pomoc.

Obchody Konstytucji 3 Maja
i św. Floriana - patrona strażaków

Fot. Andrzej Bednarz

Prymicje
księdza
Dawida Juchy

Fot. Andrzej Bednarz

Złote Gody

Fot. Andrzej Bednarz

DKA ŚRODEK
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Gminna uroczystość Złotych Godów w Bratkowicach
W niedzielę 3 lipca 2016 roku w Bratkowicach odbyły się gminne uroczystości Jubileuszu 50-lecia pożycia
małżeńskiego zorganizowane dla 32 par małżeńskich z gminy Świlcza.
Rozpoczęły się one Mszą św. w bratkowickim kościele
parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył
proboszcz parafii ks. Józef Książek. Celebrans wygłosił także
okoliczną homilię, w której podkreślał rolę i znaczenie sakramentu małżeństwa. Wskazał ponadto, że nabyta przez
małżonków w ciągu lat życiowa mądrość, powinna być drogowskazem dla młodszych pokoleń. Na zakończenie Mszy
św. ks. proboszcz złożył Czcigodnym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat w zdrowiu i miłości i udzielił
im Bożego Błogosławieństwa. Po Mszy św. wszyscy udali się
do Zespołu Szkół w Bratkowicach na drugą cześć uroczysto-

ści. Jubilatom, w dniu ich święta towarzyszyli członkowie
najbliższej rodziny.
Uroczystość rozpoczął dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Adam Majka. Następnie głos zabrał
Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, który do Dostojnych
Jubilatów skierował kilka ciepłych słów. Mówił m.in. (...)

Państwo Alina i Franciszek Krawcowie z Trzciany.

Państwo Czesława i Ryszard Kłosowie ze Świlczy.

Państwo Danuta i Tadeusz Dąbrowscy z Dąbrowej.

Państwo Krystyna i Józef Hulowie z Mrowli.

28

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 37/2016

Państwo Zofia i Czesław Migałowie z Bratkowic.
Państwo Krystyna i Kazimierz Pustelakowie z Rudnej Wielkiej.

Aby móc doczekać tak pięknego Jubileuszu jakimi są Złote
Gody, trzeba szczególnego zrozumienia, tolerancji, a przede
wszystkim wielkiej wzajemnej miłości. Życzył bohaterom niedzielnej uroczystości długich i pogodnych lat życia, w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości i otoczeniu najbliższych. Były łzy wzruszenia, wspomnienia chwil
sprzed 50 lat oraz wspólne odśpiewanie „100 lat”.
Jubilaci otrzymali medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, okolicznościowe dyplomy oraz bukiety kwiatów.
Wręczenia dokonał Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic. W
uroczystości udział wzięli także: zastępca Wójta Sławomir
Styka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świlczy Janina
Marciniec, radny powiatu rzeszowskiego Sławomir Miłek,
radni gminy Świlcza, sołtys wsi Bratkowice, proboszcz parafii p.w. Jana Chrzciciela w Bratkowicach ks. Józef Książek.
W 2016 roku Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
świętowały następujące pary małżeńskie:
1. Bielecki Rozalia i Emil – Bratkowice
2. Bielenda Janina i Tadeusz – Bratkowice
3. Bludnik Janina i Włodzimierz – Bratkowice
4. Czach Jadwiga i Adam – Świlcza
5. Czapka Joanna i Marian – Bratkowice
6. Czapka Zofia i Jan – Bratkowice
7. Czyż Zofia i Wiesław – Bzianka
8. Dąbrowski Danuta i Tadeusz – Dąbrowa
9. Depa Janina i Mieczysław – Świlcza
10. Dusza Zofia – Trzciana
11. Dziedzic Zofia i Jan – Trzciana
12. Homa Zofia i Mieczysław – Bratkowice
13. Hul Krystyna i Józef – Mrowla
14. Ignas Albina i Michał – Trzciana
15. Janczycki Krystyna i Jan – Dąbrowa
16. Kanach Zofia i Edward – Dąbrowa
17. Kaszuba Czesława i Stanisław – Świlcza
18. Kłos Czesława i Ryszard – Świlcza
19. Kozdęba Eugenia i Tadeusz – Bratkowice
20. Krawiec Alina i Franciszek – Trzciana
21. Lis Władysława i Czesław – Świlcza
22. Łagowski Anna i Tadeusz – Trzciana

Fot. Andrzej Bednarz
Państwo Zofia i Wiesław Czyżowie z Bzianki.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Mazur Zofia i Stanisław – Trzciana
Migała Zofia i Czesław – Bratkowice
Pająk Janina i Edward – Dąbrowa
Pomianek Anna i Stanisław – Trzciana
Pustelak Krystyna i Kazimierz – Rudna Wielka
Przywara Eugienia i Władysław – Bratkowice
Słowik Danuta i Józef – Bratkowice
Styka Danuta i Józef – Świlcza
Wcisło Wiktoria i Aleksander – Bratkowice
Wdowik Maria i Stanisław – Bratkowice
Miłość, szacunek, oddanie, kompromisy. Chwile radosne
i smutne. Wspólny dom, rodzina, dzieci i wnuki. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim.
Długoletnie pożycie małżeńskie dowodzi, że mimo upływu
czasu, pędu otaczającego nas świata, sukcesów i porażek jakie
spotykają nas w życiu, rodzina jest najważniejszą przystanią,
do której zawsze powinniśmy powracać...
Czcigodnym i Dostojnym Jubilatom życzymy dalszych
szczęśliwych lat, pełnych zdrowia, pomyślności i spokoju.
Andrzej Bednarz
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Wycieczka
do Zakopanego
24-25.05.2016 r.
W ostatnim tygodniu maja br. została zorganizowana do Zakopanego wycieczka klasy III i I Gimnazjum nr 4 w
Bratkowicach. W pierwszym dniu wyprawy udało się zobaczyć sztandarowe
miejsca „stolicy Polskich Tatr” tj. główny deptak na Krupówkach z wszystkimi
jego atrakcjami, cmentarz na Pęksowym
Brzyzku, wjechać kolejką torowo-linową
na Gubałówkę dla lepszego podziwiania krajobrazu Tatr, a potem zjechać
wyciągiem krzesełkowym z Butorowego Wierchu oraz nawiedzić Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Obfity w wydarzenia i przeżycia dzień podsumowany został przy
ognisku – tradycyjnej góralskiej watrze
– przy pieczeniu kiełbasek i turystycznych śpiewach.
Drugi dzień pobytu w Tatrach wypełniła wędrówka malowniczą trasą
szlaku z Kuźnic przez Ścieżkę na Reglami, Czerwoną Przełęcz i Sarnią Skałę oraz Polanę Strążyską. Zmęczeni ale
i pełni pozytywnych emocji i przeżyć
gimnazjaliści dotarli autokarem do Zakopanego na końcowy spacer Krupówkami i zakupy pamiątek, a po nim już
prosto do rodzinnych domów w Bratkowicach.
Zespół Szkół w Bratkowicach
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Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Wszyscy uczniowie szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1,
Szkoły Podstawowej nr 2, Niepublicznej Szkoły w Bratkowicach oraz
2 najstarsze grupy z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach zostały
objęte szkoleniem z pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanym ze środków gminnych.
Szkolenie przebiegało sprawnie, a prowadziło
je Centrum Szkoleń Anna Sroka z udziałem zawodowego ratownika medycznego, który z wielkim
zaangażowaniem przekazywał uczestnikom posiadaną przez siebie wiedzę. Dzieci w praktyce nauczyły się udzielać pierwszej pomocy – układać
osoby z utratą przytomności w pozycji bezpiecznej, masażu serca i sztucznego oddychania. Krótko mówiąc, nauczyły się jak skutecznie reanimować nieprzytomną osobą.

Założeniem tego szkolenia było
przede wszystkim zapoznać i oswoić jak
najmłodsze dzieci z ustawowym obowiązkiem udzielenia pierwszej pomocy
wynikającym z art. 164 kodeksu karnego w brzmieniu: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym
bezpośrednim niebezpieczeństwem
utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie
udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez
narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Mamy nadzieję, iż szkolenia będą powtarzane rokrocznie, aby umiejętności praktyczne się utrwaliły, a gdy dzieci będą dorosłe, to nie będą
się bały udzielać pierwszej pomocy.
Natalia Skuba-Więcław
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X Festyn Środowiskowy
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach
Tradycyjnie już po raz 10 w naszej szkole organizowany jest festyn środowiskowy, który świetnie integruje
lokalne środowisko, młodzież, dzieci i ich rodziny. W bieżącym roku odbył się 22 maja w niedzielne popołudnie, a został zorganizowany z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Nasz festyn, jako że odbywa się w dniu
wolnym od pracy jest idealną okazją do wspólnego spędzenia czasu dla całych rodzin w radosnej atmosferze i wśród licznych atrakcji.
Otwarcia festynu o godzinie 14:00
dokonała dyr. Barbara Wasilewska-Naróg. Powitała sponsorów oraz zgromadzonych licznie mieszkańców Bratkowic i zaproszonych gości, krótko przed-

nie z wiązanką piosenek ludowych wystąpiły dzieci z klasy III przygotowane
przez p. E. Borciuch. Dzieci z klasy I
wykonały dwie piosenki angielskie oraz
dwa tańce – „Kapelusze pełne kwiatów”

i „Czekolada”. Klasa druga przygotowana przez p. I. Bąk przedstawiła wiązankę melodii na fletach prostych. Na scenę ponownie wkroczyła klasa III z pokazem „Tańca brazylijskiego”, a zaraz
po nich dzieci z klasy IV z „Belgijką” i
tańcem dyskotekowym.
Po pokazie tańców pałeczkę przejęły dziewczyny z klasy V z pokazem piramid gimnastycznych i uczniowie klasy VI z prezentacją eksperymentów przyrodniczych. Na godzinę 15:00 zaplanowano występy zespołów działających
przy GCKSiR w Świlczy z siedzibą w
Trzcianie. Pod kierownictwem instruktora – Piotra Drozda wystąpiła grupa
„Pułanie” z wiązanką tańców beskidzkich, a następnie Zespół Tańca Nowo-

stawiła plan występów artystycznych
oraz dostępnych atrakcji i możliwości
nabycia cegiełki na rzecz szkoły.
Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie jako pierwsze pojawiły się dzieci z
klasy „O” pod opieką wychowawcy p.
W. Juchy, przedstawiając 3 piosenki w
języku angielskim i piosenkę „Abecadło”. Zdobywając uznanie publiczności
i gromkie brawa dzieci zatańczyły jeszcze dwa tańce – „Dwóm tańczyć się zachciało” oraz „Boogie-woogie”. Następczesnego „Koloret” pod czujnym okiem
p. Ewy Chmaj.
O godz. 16:30 przyjechali strażacy z
OSP w Bratkowicach zaprezentować
bogaty sprzęt, samochód szturmowo –
gaśniczy oraz strażacki pokaz. W międzyczasie odbył się poczęstunek dla zaproszonych gości na czele z Wójtem
Gminy Adamem Dziedzicem, radnymi
gminnymi, powiatowymi oraz przedstawicielami organizacji regionalnych. Od
godz. 17-19 odbyła się zabawa dla dzieci, a o 20:00 losowanie nagród głównych
loterii fantowej. Nasi milusińscy wraz z
rodzicami opuścili plac szkolny zadowoleni i uśmiechnięci. Cała impreza
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została uwieczniona na fotografiach.
Mamy nadzieję, że dzięki temu wspaniała zabawa i niecodzienna atmosfera
zostaną na długo w pamięci wszystkich
jej uczestników.
Korzystając z okazji chcemy serdecznie podziękować rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w organizację imprezy, a także sponsorom, dzięki którym
mogliśmy zorganizować imprezę oraz
przeprowadzić loterię cegiełkową.
Wśród nich byli:
• Radny powiatu Tomasz Wojton,
• Radni gminy: Dominik Bąk, Natalia Skuba-Więcław,
• Rodzice: Agnieszka Szopa, Katarzyna Półtorak, Beata i Dariusz Dynda,
Bernadetta i Andrzej Ciosmak, Bernadetta Delikat, Grzegorz Franczyk,
Agata Lis,
• Drew-Profil Michał Flis – Bratkowice,
• „Restol” – produkcja mebli i frontów, Bratkowice,
• Fotoelektro – Łukasz Ślemp,
• Węglozłom – Tadeusz Surowiec,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliot – plantacje borówki,
Węglomat Trzciana,
Małgorzata Bednarz – sklep,
Sklep Rud-Max,
Zakład produkcyjno-handlowy –
Tadeusz Kozubal,
Kwiaciarnia „Bratek” Bratkowice,
Sklep Bratex,
Delikatesy Centrum,
Bratcar,
Sklep „Elitex” Rzeszów,
Zielona Dolina – szkółka roślin
ozdobnych,

Skutki palenia papierosów
Jeden palacz na czterech skraca swoje życie o 20 lat i umiera przed 65
rokiem życia. Pomimo tych niepokojących wyników, osoby palące często bagatelizują niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą uzależnienie
od papierosów.
Mimo wielu przestróg kampanii antynikotynowych wielu ludziom trudno
wyrwać się z sideł nałogu. Palą papierosy, gdyż uzależnili się fizycznie i psychicznie od dawek nikotyny. Zagrożenie niesie ze sobą długotrwałe nałogowe palenie papierosów. Abstrahując od
faktu, że traci się mnóstwo pieniędzy na
paczki papierosów, szybciej starzeje się
skóra, ma się nieświeży oddech i nieładny zapach ubrań, pojawia się szereg
komplikacji zdrowotnych, np. ryzyko
zachorowania na raka płuc, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze,

udar mózgu czy miażdżycę. Jakie są skutki palenia papierosów?

Wpływ palenia papierosów
na zdrowie
Papieros to nie tylko nikotyna. W
dymie papierosowym i samym papierosie znajduje się mnóstwo trujących związków chemicznych, w tym substancji rakotwórczych. Papierosy zawierają między innymi substancje smoliste, tlenek
węgla, amoniak, cyjanowodór, chlorek

•
•
•
•
•
•
•
•

Apteka „Abira” w Bratkowicach,
Polichemia „Blux”,
Kręgielnia „Kula” Rzeszów,
Zakład drzewny Piotr Czapka –
Czarna Sędziszowska,
Sklep wielobranżowy, Maria Pokrywa,
Sklep „ABC”, Krzysztof Ciszewski,
„Cars Center” Zakład HandlowoUsługowy Będziemyśl,
Stacja Paliw Marek Kowal – Bratkowice,
Piekarnia Bednarz, Trzciana,
„Blux Cosmetics”, Trzciana,
„Kruszgeo”, Czarna Sędziszowska,
„Drewnex” handel drewnem, Adam
Smajdor Bratkowice,
„Eks-Glob” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zbigniew Lis, Mrowla,
MG Rusztowania, Kolbuszowa,
Grzyb-Mix – Wioletta i Daniel Przywara.
Władysława Jucha

winylu, aceton, kadm czy fenol. Nałogowe palenie papierosów przyczynia się do
rozwoju różnych chorób. Trzy podstawowe grupy zaburzeń związanych z nikotynizmem, to: choroby nowotworowe, niewydolność i choroba wieńcowa.
Lista schorzeń spowodowanych paleniem tytoniu jest jednak znacznie
dłuższa:
• nowotwory, np. rak płuc, rak języka,
rak trzustki, rak nerki. Nikotyna i
inne substancje zawarte w dymie papierosowym niszczą równowagę w
błonie śluzowej żołądka i znacząco
zwiększają ryzyko przewlekłego
owrzodzenia. Według różnych badań
ryzyko raka żołądka wzrasta od 50
do 100%. Większy wzrost został odnotowany u kobiet palących papierosy, jest on również uzależniony od
długości i intensywności palenia.
Dopiero 10 lat od rzucenia palenia
odnotowuje się znaczące zmniejsze-
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nie zagrożenia nowotworem. Palenie
tytoniu może powodować raka pęcherza moczowego, jest odpowiedzialne
za połowę nowotworów pęcherza u
mężczyzn i – jedną trzecią u kobiet.
Ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu jest dwa do trzech razy większe u osób palących tytoń.
choroby układu oddechowego, np.
astma, gruźlica, grypa, przewlekłe
zapalenie oskrzeli;
choroby układu pokarmowego, np.
wrzody żołądka i dwunastnicy, przepuklina jelitowa. Dym papierosowy
może powodować powstawanie guzów jelita grubego. Ryzyko jest proporcjonalne do liczby wypalanych
papierosów i lat palenia. Według badań osoby palące więcej niż 20 papierosów dziennie są trzykrotnie bardziej narażone na nowotwory jelita
grubego i pięciokrotnie bardziej na
inne nowotwory. Osteoporoza i menopauza zaburzają gospodarkę hormonalną kobiet, palenie tytoniu
może przyspieszyć pojawienie się
menopauzy nawet o 5 lat. Palenie papierosów zmniejsza również gęstość
kości, co jest charakterystyczne dla
osteoporozy i może powodować
groźne w skutkach złamania kości
biodrowych.
choroby zębów, np. paradontoza, zapalenie dziąseł, próchnica, nieprzyjemny zapach z ust;
choroby oczu – dym papierosowy jest
częstą przyczyną podrażnień oczu,
zapalenia spojówek, problemów z
nadmiernym łzawieniem itd. Inne
skutki palenia to również pojawianie się katarakty i zwyrodnienia
plamki żółtej związanego z wiekiem.
U osób palących ponad 20 lat istnieje wysokie ryzyko zachorowania na
zwyrodnienie plamki żółtej. Jest to
choroba, która dotyka osoby po 50.
roku życia, pozbawiając je widzenia
centralnego. Uniemożliwia to czytanie, prowadzenie samochodu czy
oglądanie telewizji.
choroby układu oddechowego – w
zależności od ilości wypalanych papierosów palacze są od dwóch do
sześciu razy bardziej narażeni na zachorowanie na różnego rodzaju nowotwory. Najczęściej występują nowotwory języka, dziąseł i podniebienia. Inne skutki palenia to żółknięcie zębów, zmiana głosu (dym atakuje struny głosowe), choroby dziąseł. Palenie bierne może również
zwiększyć ryzyko próchnicy u dzie-
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ci, co jest spowodowane wzrostem
ilości bakterii.
• choroby układy hormonalnego – palenie papierosów zaburza funkcjonowanie tarczycy. U palaczy częściej
występuje nadczynność tarczycy i
związana z nią choroba Gravesa-Basedowa, jak również niedoczynność.
Nawet jeśli nie ma widocznych objawów, to palenie papierosów często
negatywnie wpływa na tarczycę. Według Światowej Organizacji Zdrowia
30% nowotworów trzustki jest spowodowane paleniem papierosów.
Czynniki rakotwórcze zawarte w dymie tytoniowym dostają się do
trzustki przez krew lub żółć wydzielaną przez wątrobę. Rak trzustki należy do nowotworów o najwyższym
odsetku śmiertelności. Mniej niż 5%
chorych żyje dłużej niż 5 lat po wykryciu choroby.

• choroby okresu okołoporodowego –
palenie w czasie ciąży powoduje liczne zagrożenia. Gwałtownie wzrasta
ryzyko ciąży poza macicznej oraz
przedwczesnych porodów. Należy
pamiętać, że wcześniactwo jest
główną przyczyną śmiertelności niemowląt, problemów neurologicznych i rozwojowych. Kobiety palące
czynnie lub biernie podczas ciąży
częściej niż inne kobiety rodzą dzieci z obniżoną odpornością, które
ważą średnio o 150 gramów mniej
niż inne noworodki. Skutkami palenia w ciąży są także częstsze zachorowania dzieci na astmę.
• choroby układu rozrodczego – palenie tytoniu zwiększa ryzyko nowotworów szyjki macicy i jajników. Rak
jajników jest najbardziej śmiertelnym nowotworem ginekologicznym. Palenie papierosów zwiększa
ryzyko impotencji seksualnej. Wpływając negatywnie na układ krążenia,
nerwowy i hormonalny, nikotyna
dwukrotnie zwiększa ryzyko problemów z erekcją. Im palenie tytoniu
jest bardziej długotrwale i intensyw-

ne, tym bardziej wpływa na zdrowie
seksualne palacza. Dym tytoniowy
negatywnie wpływa również na jakość, spermy obniżając ilość i jakość
zawartych w niej plemników. Rzucenie palenia z reguły wiąże się z
poprawą zdrowia seksualnego.
• choroby skóry – podobnie jak promienie UV, palenie papierosów przyspiesza proces starzenia się skóry,
szczególnie skóry twarzy. Dym papierosowy aktywuje gen MMP-1,
który jest odpowiedzialny za zmiany skórne: utratę elastyczności,
zmarszczki.
Oczywiście, powyższa lista chorób
nie jest kompletna. Wraz z paleniem papierosów wzrasta ryzyko zachorowania
na cukrzycę, osteoporozę, spada odporność, wzrasta podatność na zachorowania na różnego rodzaju infekcje i zakażenia. Szacuje się, że osoby palące mają
20 razy większe szanse zachorować na
raka jamy ustnej, gardła, przełyku lub
krtani niż abstynenci nikotynowi. W
USA nikotynizm jest przyczyną raka
płuc w prawie 85% przypadków. A jak
nikotyna wpływa na serce? Nikotyna
przyłącza się do receptorów nikotynowych, podwyższając w ten sposób ciśnienie krwi, przyspieszając akcję serca i
zwiększając zużycie tlenu przez mięsień
sercowy, co może skutkować zawałem
serca. Dym papierosowy uszkadza również ściany naczyń krwionośnych, przyspiesza rozwój miażdżycy i wywołuje
metaplazję nabłonka w oskrzelach. Nabłonek rzęskowy w oskrzelach pod wpływem dymu tytoniowego zamienia się z
nabłonek płaski i nie może oczyszczać
płuc z zanieczyszczeń. W ten sposób
dochodzi do obturacyjnej choroby płuc.
U kobiet, które zaczynają palić przed
18. rokiem życia i wypalają dziennie 20
papierosów, wzrasta ryzyko bezpłodności. Palące kobiety w ciąży muszą liczyć
się z powikłaniami, np. w postaci zespołu nagłej śmierci noworodka, urodzeniem dziecka o niskiej masie urodzeniowej, niedotlenieniem płodu albo poronieniem. Palenie tytoniu wpływa niekorzystnie na układ ruchu i proces kształtowania się kości. Palacze częściej chorują na reumatyzm i osteoporozę oraz
degeneracyjne urazy kręgosłupa. Nikotyna sprzyja większej produkcji kwasu
żołądkowego, a co za tym idzie – chorobie wrzodowej żołądka. Nikotyna destabilizuje również pracę układu hormonalnego, np. tarczycy.
Opracowała Cecylia Homa
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Piknik Rodzinny
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach
W niedzielne popołudnie 5 czerwca odbył się zorganizowany już po raz kolejny w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Bratkowicach Piknik Rodzinny.
Skrupulatnie przygotowywaną imprezę rozpoczęła dyrektor szkoły mgr Janina Gaweł witając zaproszonych gości,
uczniów wraz z rodzicami, wszystkich licznie przybyłych
mieszkańców Bratkowic i nie tylko. Piknik zaszczycili swoją
obecnością Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, radni powiatowi – Sławomir Miłek i Tomasz Wojton, radni gminy
Świlcza z Bratkowic – Natalia Skuba-Więcław i Barbara

prezentowane pokazy taneczne kilku grup wiekowych Zespołu
Tańca Nowoczesnego „Koloret”, jak również starannie opracowywany występ taneczny uczniów klasy III, spotkały się z
dużym entuzjazmem i podziwem.
Niemałe wrażenie wśród wszystkich uczestników pikniku
wywarł również pokaz karate, który został znakomicie zaprezentowany przede wszystkim przez przybyłych gości ale również przez uczniów biorących udział w prowadzonych w szkole
zajęciach tej widowiskowej sztuki walki.
Nie mogło także zabraknąć licznych atrakcji przygotowanych wyłącznie z myślą o najmłodszych uczestnikach festynu. Były zjeżdżalnie, trampolina, liczne konkursy, zabawy z
chustą animacyjną, rozegrano wiele konkurencji sportowych,
w których na zwycięzców czekały nagrody.

Klasy I-III w przedstawieniu „Smerfne przygody”.

Buda, ksiądz proboszcz Józef Książek, ksiądz Witold Pazdan, ksiądz Marcin Graboś, przewodnicząca KGW Maria
Nowożeńska, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej Tadeusz Pięta, sołtys Bratkowic Ryszard Franczyk
oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.
Dopisywała od dawna zamówiona wspaniała pogoda, więc
jak najszybciej rozpoczęły się przygotowywane z dużym zaangażowaniem przez uczniów szkoły oraz ich nauczycieli-wy-

Prezentacja grupy karateków.

Dużym powodzeniem cieszyła się przygotowana loteria
fantowa z ciekawymi i atrakcyjnymi nagrodami, mini bufet z
pysznymi przekąskami, słodyczami i ciastami.
Na zakończenie pikniku nasi najmłodsi i nie tylko, jeszcze długo, wspaniale bawili się podczas zabawy tanecznej prowadzonej przez Szkołę Muzyczną „Yamaha” z Rzeszowa.
Był to cudowny dzień, pełen radości, spędzony w gronie
najbliższych, rodziny, przyjaciół i znajomych.
Dorota Fabińska

Pokaz technik walki.

chowawców programy artystyczne. Uczniowie klas I-III śpiewając piosenki i wspaniale deklamując wiersze dziękowali rodzicom za ich nieustającą miłość i troskę. Przypominając o
ogromnym znaczeniu rodziny w naszym życiu, uczniowie klasy IV zaprezentowali bardzo ładny montaż literacko-muzyczny. Natomiast najmłodsze dzieci, pamiętając o zbliżającym się
letnim wypoczynku, przedstawiły bardzo ciekawy program artystyczny o tematyce wakacyjnej pt. „Smerfne przygody”.
Po zakończeniu programów słowno-muzycznych scenę
opanowały zespoły taneczne. Wspaniale przygotowane i za-

Smerfy opanowały scenę.
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Sponsorami Pikniku Rodzinnego 2016 w Trójce byli:
Delikatesy Centrum z Bratkowic,
Firma „Restol” z Bratkowic,
Pan Adam Smajdor Firma DREWNEX Handel drewnem
Bratkowice 13A,
– BRATCAR sp. z o.o. Bratkowice 401H – wymiana opon samochodowych,
– Pan Tomasz Lis Firma TOM-RES producent okien i drzwi z
PCV,
– Państwo Barbara i Maciej Buda, sklep internetowy – twojemeblowanie,
– Pani Ewelina Leniart, Mobilny Salon Kosmetyczny „EL”,
Bratkowice 48,
– Pan Paweł Leniart, Mechanika Pojazdowa, Bratkowice 48,
– Pani Magdalena Kuś, Salon Kosmetyczny „MK”, Bratkowice 83,
– Państw Bernadeta i Paweł Kwoka,
– Państwo Wioletta i Daniel Przywara,
– Drogeria Sekret Urody w Nowym Świecie,
– Sklep Empik w Galerii Rzeszów,
– Państwo Elżbieta i Roman Witowie,
– Podkarpacka Grupa Produkcji Borówki Amerykańskiej „Elliot”,
– Urząd Gminy Świlcza,
– Pan Dawid Homa,
– Pan Tomasz Wojton – Radny Powiatu,
– Pan Bogdan Orzech Przedsiębiorstwo Budowlane „BOG
BUD”, Bratkowice,
– Pani Maria Nowożeńska,
– Państwo Zuzanna i Jan Zagrodnik,
– Pani Anna Drzał,
– Salon Fryzjerski „Daniela”,
– Salon Fryzjerski E.M.S. Justyna i Edward Szlendak, Bratkowice 400,
– Pan Piotr Madej Firma „MAD SYSTEM” Bratkowice 16,
– Państwo Krystyna i Tadeusz Surowiec sprzedaż węgla, Bratkowice,
– Pan Tomasz Dworak,
– Pan Piotr Salach Firma „Salach” Bratkowice – producent
makaronów,
– Firma KORAL,
– Pan Paweł Wojturski,
– Pływalnia „Wodnik” w Głogowie Małopolski,
– Kręgielna „Kula” w Nowym Świecie w Rzeszowie,
– Hurtownia „Ania” z Rzeszowa,
– Hurtowna Kosmetyczna „Donegal” z Rzeszowa,
– Firma „Kruszgeo”, Czarna Sędziszowska,
– PKO Bank Polski Rzeszów
– Firma „Total-Pack”-Producent Foli,
– Państwo Jolanta i Waldemar Madej,
– Anna i Adam Bednarz,
– Hurtownia „ALBO”,
– Zakłady mięsne „Dobrowolscy”,
– Piekarnia „Wiejska” Świerczów,
– Pan Grzegorz Bednarz, Piekarnia „Gremex”, Trzciana
– Pan Jan Wątorek, Piekarnia z Racławówki,
– Pan Radosław Rak, Piekarnia z Zaczernia,
– Pani Cecylia Róg, Piekarnia „Marzenie” z Trzciany,
– Pan Mariusz Cyzio i Zdzisław Cyzio, Piekarnia z Klęczan,
– Pan Tomasz Wołowiec i Wojciech Turczyn, Piekarnia z Rzeszowa,
– Pan Witold Węgrzyn, Piekarnia „WM-ka” z Kolbuszowej.
Dziękujemy również gorąco osobom prywatnym i firmom, które
sponsorowały imprezę, ale chciały zachować anonimowość. Wyrażamy swoją wdzięczność i podziękowanie Tadeuszowi Wąsikowi i Marii Janusz za bezpłatne użyczenie placu na zorganizowanie pikniku. Ewie Chmaj i zespołowi Koloret dziękujemy za
uatrakcyjnienie programu.
Janina Gaweł
–
–
–

Stoisko z przedmiotami dekoracyjnymi.

Występ Koloretu.

Występy Koloretu i widzowie.

Zabawy z chustą animacyjną.
Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach serdecznie dziękują rodzicom i pracownikom szkoły za przygotowanie imprezy. Gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom za finansową i materialną pomoc.
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Śladami „Polskiego Trójkąta Bermudzkiego”
W ostatnich dniach maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunami pojechali na dwudniową
wycieczkę do Kazimierza Dolnego – Janowca – Puław – Nałęczowa.
Od początku dopisywały nie tylko
humory, ale również pogoda. Zwiedzanie rozpoczęło się od rejsu statkiem po
Wiśle, gdzie po przycumowaniu do przystani uczniowie udali się kolejką z otwartymi wagonikami do ruin XVI-wiecznego zamku w Janowcu wzniesionego
przez ród Firlejów. Z historią zamku
zwiedzających zapoznał przewodnik
ubrany w strój szlachecki. Z górnej baszty można było podziwiać piękny okoliczny krajobraz.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali legendy o ukrytym skarbie w studni na dziedzińcu zamku. Tym samym
szlakiem mijając pola, łąki rozpoczęło
się zwiedzanie Kazimierza Dolnego nazywanego „Perłą nad Wisłą”. Miano to
zawdzięcza miasto renesansowym zabytkowym budowlom.
Po wielkich trudach młodzież wspięła się na Górę Trzech Krzyży, skąd rozpościera się panorama miasta. Ważnym
i ciekawym miejscem do zwiedzania
okazał się zamek i baszta, gdzie prze-

wodnik szczegółowo wyjaśnił uczniom
sposoby komunikowania się za pomocą
flag w czasach średniowiecznych.
Trochę zmęczeni upałem młodzi turyści udali się szlakiem w kierunku
Rynku, gdzie na uwagę zasługuje Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z najstarszymi organami w Polsce, przepiękną drewnianą amboną z
rokokowym zwieńczeniem oraz poroże jelenia podarowane przez króla Kazimierza Wielkiego. Brukowany Rynek to serce Kazimierza Dolnego. Rynek składa się z dwóch części – starszej, położonej wyżej, przy Farze i młodszej, niższej i o wiele większej. Piękna

zabudowa i ciekawe detale sprawiają,
że chce się tutaj przebywać. Na Rynku
zachowały się wspaniałe zabytkowe
kamieniczki, m.in. bliźniacze Pod
Świętym Mikołajem i Pod Świętym

Krzysztofem z XVII wieku. Tuż przy
kazimierskim rynku znajduje się brązowy posążek psa Werniksa. Posąg
Werniksa powstał w 2000 roku i był to
pierwszy posąg kundla w Polsce. Żadna
wycieczka nie omija kundelka, aby go
nie pogłaskać po nosie na szczęście.
Jest to jedna z atrakcji miasta i niewie-

lu jest turystów, którzy nie znają tego
miejsca.
Wielkim zaskoczeniem była wędrówka w Wąwozie Korzeniowym, który powstał w wyniku wypłukania gleby lessowej i jest jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów zwiedzania dla turystów.
Dzień zakończył się wejściem pod Ścianę Płaczu, która powstała w 1984 roku.
W wyniku połączonych sił pasjonatów i
kazimierskich instytucji kultury odzyskiwano macewy, a nawet ich fragmenty z
całego miasteczka. Wiele z nich, rozbitych i potłuczonych, złożyło się na tę właśnie Ścianę Płaczu. W czasie drugiego
dnia młodzież zwiedziła Muzeum Czartoryskich w Puławach, które przeżywały
swój „złoty wiek” za Czartoryskich. W
czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego księżna Izabela Czartoryska
wraz z mężem stworzyła tu centrum kulturalne Polski. W parku, który otacza
pałac znajduje się Domek Gotycki, Świątynia Sybilli otwarta w 1801 roku, tu powstało pierwsze muzeum w Polsce.
Dopełnieniem wycieczki była wizyta w Nałęczowie – uzdrowisku, a zarazem miejscu, które rozsławił Bolesław
Prus przyjeżdżając tu przez 28 lat. Tutaj
także znajduje się letnia pracownia Stefana Żeromskiego, którą uczniowie mieli okazje zwiedzić i zapoznać się z najciekawszymi przeżyciami poety. Wizyta w Nałęczowie zakończyła się w pijalni wód mineralnych. Zmęczeni, ale pełni wrażeń uczniowie wrócili cali i zdrowi do domu.
Natalia Łabecka-Trzepiecińska
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Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole
Nadszedł czas, aby zakończyć przedszkole przez naszych przedszkolaków. Spędziły w nim tak wiele czasu
bawiąc się, ucząc, przygotowując do rozpoczęcia nauki w szkole.
W dniu 22 czerwca 2016 r. spotkaliśmy się na ostatniej uroczystości:
nasi wychowankowie, rodzice, wychowawcy. Nie żegnamy się na zawsze, bo
drzwi naszego przedszkola zawsze
będą otwarte dla wychowanków i ich
rodziców, przyjaciół przedszkola.
Do przedszkolaków i rodziców
kierujemy słowa, by pamiętały o
przedszkolu, wychowawcach, dyrektorze, pracownikach przedszkola i
Patronie przedszkola – Św. Janie
Pawle II, który mówił o dzieciach, iż
są „najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu”.
Życzymy im, by wyrosły na dobrych, mądrych ludzi i były radością
oraz pociechą dla swoich rodziców.
Zakończenie roku szkolnego jest
okazją do złożenia podziękowań: rodzicom za współpracę, za okazaną
życzliwość, zaangażowanie i otwartość na potrzeby przedszkola, nauczycielom za trud codziennej pracy, osiągnięcia przedszkolaków, ich wychowanie, naukę i troskę o bezpieczeństwo.
Dziękujemy dzieciom za to, że
przyniosły nam tyle radości, wzruszeń
podczas występów, zdobyły wyróżnienia i nagrody, powiększyły naszą
przedszkolną kronikę o piękne zdjęcia, z ich pobytu w przedszkolu.
Życzymy rodzicom i dzieciom
udanego, bezpiecznego wypoczynku,
słonecznych, radosnych chwil spędzonych podczas wakacji.
Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom naszych przedszkolaków, darczyńcom za nieocenioną pomoc w organizacji rodzinnych pikników, darowizny rzeczowe i finansowe,
prace porządkowe i otwarte serce.
Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i życzliwość, dobrą wolę i hojność
wszystkim, którzy nas wspierają, kolejny raz realizujemy nasze zamierzenia dotyczące ulepszenia bazy przedszkola.
Krystyna Kubas
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„...Jesteśmy Przyjaciółmi Ziemi
Im więcej o niej wiemy, tym lepiej
zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w pięknym delikatnie wyważonym świecie,
który, w pewien sposób przypomina pajęczynę...
Jesteśmy odpowiedzialni za siebie i za swoją planetę”.
Meryl Doney

Rok Bażanta
w SP nr 2 w Bratkowicach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskiej edycji programu „Ożywić pola”, mającej tym razem hasło „Rok
bażanta”. Program adresowany jest do młodzieży szkolnej, nauczycieli,
a także członów Polskiego Związku Łowieckiego i leśników.
Głównym celem akcji „Ożywić
Pola” są działania promujące realizację
zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, a przede wszystkim
aktywna edukacja ekologiczna dzieci i
młodzieży szkolnej w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej.
Zapytacie zapewne dlaczego akurat
należy chronić bażanta, przecież to pospolicie występujący ptak (oprócz kuropatwy) w naszym rejonie.
Ale piękne ubarwienie ptaka (niezwykle jaskrawe) bytowanie na polach,
łąkach (ptak ten wędruje pieszo i rzadko używa skrzydeł) sprawiło, że popu-

lacja tego niezwykle pożytecznego ptaka maleje. A przecież bażant, to sprzymierzeniec rolnika i zjada znaczne ilości stonki ziemniaczanej oraz innych
szkodliwych owadów i larw.
• Już we wrześniu zarejestrowaliśmy
się na stronie „Ożywić pola i przystąpiliśmy do programu.
• Organizowano pogadanki połączone z projekcją filmów (m.in. z p. leśniczym J. Markiem).
• Organizowaliśmy konkursy plastyczne i tematyczne „Portret bażanta” oraz „Życie bażanta w folderze”.
• Już w listopadzie wyruszyliśmy pod
czujnym okiem koordynatorów pro-

Fotograficzny sukces Sylwii
W dniu 31 maja w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych Zespołu
Szkół w Trzcianie odbyła się uroczysta gala konkursowa oraz wręczenie nagród w III edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego z cyklu
„Kontrasty”.
Tematem przewodnim tegorocznej
edycji było zagadnienie „Śladami drewnianych kapliczek i krzyży przydrożnych”.
Organizatorem konkursu było Starostwo
Powiatowe w Rzeszowie we współpracy z
Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Wójtem Gminy Świlcza i dyrekcją
Zespołu Szkół w Trzcianie.
Zebranych laureatów i finalistów na
uroczystej gali ciepło powitała Zofia
Draus – Dyrektor Zespołu Szkół w
Trzcianie. W imieniu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie głos zabrał czło-

nek Zarządu Powiatu, mgr inż. Tadeusz Pachorek. Honorowymi gośćmi
byli Adam Dziedzic – Wójt Gminy
Świlcza oraz Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marek
Jastrzębski oraz instruktor WDK z
zakresu fotografii Adam Kus. Na spotkaniu obecni byli również Sławomir
Miłek radny Powiatu Rzeszowskiego i
Radny Rady Gminy – Marcin Żańczak
oraz Zbigniew Lis – instruktor fotografii – komisarz zorganizowanej wystawy pokonkursowej.

gramu J. Marka i L. Olszowy do budowy posypów. Wykonano 2 posypy
(jadłodajnie dla bażantów) na posesjach gospodarzy ok. 500m od naszej szkoły.
• Raz w tygodniu wychodziliśmy na
karmienie bażantów (ziarno przynosiły dzieci i młodzież z naszej szkoły).
• Opisywaliśmy ptaki zimą w formie
literackiej i plastycznej. Należy podkreślić, że powstały ciekawe prace,
które wysłano do komisji konkursowej Magurskiego Parku Narodowego i Stowarzyszenia BioTOP.
• Organizowaliśmy również wycieczki przedmiotowe (rowerowe) w okolice bliższą, dalszą, aby zaobserwować ekosystem naszego regionu.
Wycieczki prowokują dzieci do zadawania pytań, uwrażliwiają nie tylko na piękno przyrody ale również
na potrzeby innych. Pod koniec maja
dokonaliśmy podsumowania „Roku
bażanta”. Najbardziej aktywni
uczniowie ze szkoły zrobili wspólne
zdjęcie, upamiętniające udział w programie „Ożywić pola” w pamiątkowych koszulkach.
• Wysłano raport do „Łowcy Polskiego”.
Po kilku dniach okazało się, że organizatorzy konkursu docenili działania
i znaleźliśmy się w gronie finalistów
programu „Ożywić Pola”. Gala rozdania nagród odbędzie się w Warszawie
pod koniec czerwca.
A my... zwarci i gotowi czekamy na
kolejną edycję ekologicznego programu.

Tematyka konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż w
krajobrazie naszych miejscowości są
liczne ślady kultury religijnej i materialnej, które mają związek z jej historią i
tradycją. Wiele z tych kapliczek i krzyży łączy w sobie wiele dramatów lub
aktów wdzięczności za okazaną łaskę,
zdrowie czy cud. Wiele z nich jest aktem dziękczynnym za otrzymane łaski.
Na konkurs zostało nadesłanych 191
prac przez 59 uczestników. Przedstawiciele komisji konkursowej w osobach:
Adam Kus – instruktor WDK Rzeszów
– przewodniczący, Joanna GajewskaZąbek – nauczyciel ZS w Trzcianie –
członek, Zbigniew Lis – instruktor, administrator RDTL podkreślili, że nadesłane prace cechował wysoki poziom
artystyczny i ciekawe ujęcie pokazywanej rzeczywistości.
Komisja oceniająca ustaliła, następujący werdykt.:
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I miejsce – Sylwia Przywara – ZS w
Bratkowicach
II miejsce – Szymon Żańczak – ZS w
Świlczy
III miejsce – Joanna Trzeciak – NSP
Bratkowice.
Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna
Kozubal – z Rudnej Wielkiej, Michał
Styka – NSP Bratkowice, Alicja i Julia
Walawender – ZS w Świlczy, Adrian
Depa – ZS w Trzcianie.
Sylwia Przywara uczennica Zespołu Szkół w Bratkowicach – Gimnazjum
nr 4, odniosła swój pierwszy duży debiut na rynku fotograficznym i oczywiście do gratulacji dołączamy życzenia,
by patrzenie na świat przez obiektyw i
zatrzymywanie w kadrze aparatu fotograficznego wrażeń i wrażliwości otaczającego świata, stało się kolejną pasją i
wyzwaniem, która przyniesie Jej sukces
w dorosłym życiu.
Joanna Różańska

Uroczyste rozdanie nagród.
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Tryptyk zdjęć tematycznych – Sylwia Przywara.

Wręczenie nagrody.
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I my widzieliśmy te budowle
9 kwietnia 2016 r. otwarta została największa w Polsce wystaw
klocków Lego. Na wystawę przywieziono miliony klocków w dziesięciu tirach oraz niezbędny sprzęt. Ułożono z nich 100 makiet na
powierzchni 1 tyś metrów kwadratowych. Wystawa mieści się w budynku centrum handlowego Millenium Hall na I poziomie.
Zaprezentowane eksponaty przedstawiają zarówno architekturę zabytkową jak i ważne wydarzenia historyczne. Pokazana została m.in. wielka interaktywna mapa Europy, pierwszy krok człowieka na Księżycu, a także scena zburzenia muru
berlińskiego. Eksponatem o rekordowych rozmiarach jest największy na świecie samolot Air Force One. Boeing 747 zbu-

dowany został w
skali 1:7 i ma
prawie 11 metrów długości, 3
metry wysokości, 10 metrów
rozpiętości
skrzydeł, a składa się z prawie
miliona klocków
Lego.
Drugą co do
wielkości i rozmiaru budowlą
jest postać najwyższego znanego człowieka w historii, który mierzyła aż
272 cm wzrostu. Postać wykonana jest w skali 1:1. Wśród
atrakcji jest także kraina EREBOR – jedno z głównych miejsc
akcji „Hobbita” i „Władcy Pierścieni”.
Klocki Lego bawią, uczą wyobraźni, cierpliwości i często stają się pasją na całe życie. Interaktywne budowle z klocków Lego choć na chwilę przenoszą dzieci i dorosłych w
bajkowy świat, stworzony właśnie z tych najpopularniejszych
klocków na świecie. W budowę wystawy zaangażowanych
było kilkadziesiąt osób, które tworzyły makiety, budowały
gabloty i aranżowały sceny z bajek, filmów oraz realizowały
własne pomysły.
Wystawę odwiedza codziennie bardzo dużo osób, dlatego
też 8.06.2016 r. został zorganizowany wyjazd dzieci z naszej
szkoły z klas 0-III pod opieką swoich wychowawców, aby
obejrzeć te niezwykłe budowle. Po oglądnięciu wszystkich
gablot dzieci przeszły do sali zabaw klockami Lego. Sala jest
dostosowana dla dzieci w każdym
wieku, są zjeżdżalnie samochodowe,
wibrująca platforma, duże klocki do
budowania wielkich budowli, miejsce do malowania klockami, pisania
nimi, konsole do gier, klocki Duplo
dla przedszkolaków, strefę gier
LEGO na Play Station 4 oraz wiele
innych atrakcji dla dzieci i nie tylko.
Na koniec wyczieczki niektóre dzieci zafascynowane światem LEGO zakupiły sobie komplety klocków.
Wyjazd na wystawę okazał się ciekawym doświadczeniem i świetną zabawą, ponadto rozbudził wyobraźnię
i zainteresowania dzieci.
Władysława Jucha
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Obchody Dnia Europy w Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Bratkowicach
9 maja obchodzony jest Dzień Europy. Tego dnia w 1950 roku Robert Schuman przedstawił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali nazwany planem Schumana lub Deklaracją Schumana. Europejska Wspólnota Węgla i Stali została powołana 18 kwietnia 1951 roku na mocy traktatu paryskiego. Traktat
wszedł w życie w 1952 roku, a czas jego ważności określono na 50 lat.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
była ponadnarodową organizacją gospodarczą, która zapoczątkowała integrację
europejską. Po 50-ciu latach ważność

– Co może się zdarzyć w przyszłości
dzięki funduszom unijnym?
– Jak wygląda lub będzie wyglądało
Twoje życie dzięki funduszom unijnym?

Ale pyszny ten włoski makaron.

traktatu wygasła, EWWiS przestała istnieć, a jej kompetencje przejęła Wspólnota Europejska (powołana w 1957 r.),
a w 2009 Unia Europejska. Deklaracja
Schumana jest uważana za początek
dzisiejszej Unii Europejskiej, która w
związku z tym, dzień 9 maja wybrała
za Dzień Europy.
W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach obchody Dnia Europy składały się z kilku etapów. W
kwietniu uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym pod nazwą „Fundusze Europejskie – Zaprojektuj swoją
przyszłość” ogłoszonym prze Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W ramach konkursu należało
opracować komiks na jeden z następujących tematów:
– W jaki sposób fundusze unijne/projekty unijne zmieniły Twój świat?

Degustacja niemieckiego pieczywa.

– W jaki sposób fundusze unijne/projekty unijne zmieniły Twoją wieś/miasto/region?
6 maja został zorganizowany
Szkolny Dzień Europy. Na uroczystość została przygotowana prezentacja multimedialna „Podróż po stolicach Europy”. Była to wirtualna podróż po wybranych stolicach europejskich. Uczniowie poznali najciekawsze zabytki i obiekty Berlina, Londynu, Paryża, Rzymu, Aten, Budapesztu, Pragi i Warszawy.
Uczniowie klasy VI prezentowali
legendy związane z danym miejscem
lub powstaniem miasta np. legendę o
krukach z twierdzy Tower w Londynie, legendę o Romulusie i Remusie –
założycielach Rzymu. Oczywiście nie
brakło również legend związanych z
naszą stolicą. Przedstawiono legendę
o Warsie i Sawie oraz o Syrence warszawskiej. Na zakończenie podróży,
która kończyła się w Rzeszowie,
przedstawiona została słownie i za
pomocą obrazów legenda o powstaniu
Rzeszowa.
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Każda klasa prezentowała, któryś z
odwiedzanych krajów. Ich zadaniem
było przygotowanie chorągiewek tego
kraju oraz kilku podstawowych słów w
danym języku takich jak: „dzień dobry”,
„do widzenia”, „proszę”, „dziękuję”,
„tak”, „nie”, a także charakterystyczne
dla danego kraju potrawy, owoce, warzywa lub słodycze. W czasie wirtualnej podróży „gospodarze” częstowali
„turystów” przygotowanymi wiktuałami. Wszyscy mieli okazję skosztować
różnych gatunków pieczywa (Niemcy),
bagietki z rozmaitymi gatunków sera
(Francja), makaronów i włoszczyzny
(Włochy), cytrusów, oliwek i sera feta
(Grecja), papryki (Węgry), lentilek
(Czechy), a na koniec kiszonych ogórków, kiszonej kapusty, rzepy kalarepy
i jabłek (Polska). Wszystkie potrawy
znikały błyskawicznie, a powitania i
pożegnania w niektórych językach
(grecki i węgierski) powodowały przysłowiowe łamanie języka i budziły
ogólną wesołość. Dwukrotnie odśpiewana została „Oda do radości” (hymn
UE); na początku po polsku, a później
po angielsku.

Henryk Sienkiewicz

„Nauka”
Z Heinego
Do pszczółki raz pszczoła:
„Od świecy z daleka!”
Ta brzęczy, wesoła,
Nie słucha, ucieka.
Nad blaskiem płomyka
Wciąż kręci się w kółko
Zum-zum, zum-zum, bzyka:
Stój, pszczółko, stój, pszczółko!!
Krew młoda, szalona
W żar ognia cię gnała,
Więc płoniesz, czerwona,
Hej, pszczółko! hej, mała!!!
Niebaczni w żar lecą,
Choć śmierć w tym uczynku.
Dziewczyna ci świecą Hej, synku! hej, synku!!

Pamiątkowe zdjęcie z Syriuszem.

Zajęcia miały duże walory edukacyjne, a równocześnie były doskonałą zabawą dla wszystkich klas.
9 maja uczniowie klas IV – VI udali
się do Rzeszowa Zostali bowiem zaproszeni przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct i Wyższą Szkołę
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
do wspólnego świętowania Dnia Europy 9 maja 2016.
Motywem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Europy było 66
lat Deklaracji Schumana oraz 20-lecie
Wolontariatu Europejskiego i tej tematyce podporządkowane były zajęcia edukacyjne przygotowane przez organizatorów takie jak: prelekcje, debaty, przedstawienia i konkursy.
Wydarzenie otworzyła Ewa NowakKoprowicz – zastępca kierownika Punktu. Później odbył się konkurs wiedzy o
założycielach UE. Wzięli w nim udział
również przedstawiciele Niepublicznej
Szkoły w Bratkowicach – Mikołaj Bachórz i Gabriela Rokosz. Uczniowie ci
za udzielenie prawidłowych odpowiedzi
otrzymali nagrody rzeczowe z rąk Syriusza – maskotki UE, która była przewodnikiem zajęć o państwach Unii Europejskiej.
Kolejnym punktem programu była
debata oksfordzka pt. „Czy współczesna
Europa potrzebuje liderów w stylu ojców założycieli UE”. Wzięli w niej
udział studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
Po zakończeniu debaty zebrani wysłuchali prelekcji przedstawicielki
GUS, która zaprezentowała niektóre
dane statystyczne dotyczące ludności,

gospodarki czy edukacji w Polsce i innych krajach UE oraz przygotowała pytanie konkursowe. W konkursie wzięli
w nim udział wszyscy widzowie, a zwycięzcę wyłoniono w drodze losowania –
został nim m.in. Mikołaj Bachórz z NSP
w Bratkowicach.
Ciekawym elementem obchodów
Dnia Europy był spektakl pt. „Co z tą
tolerancją?” przygotowany przez
uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Aktorzy
przedstawili sceny z codziennego życia
w dwóch odsłonach. Pierwsza – przedstawiała życie w warunkach wzajemnej
tolerancji i akceptacji ludzi różnych
wyznań, płci i pochodzenia. Druga –
pokazywała świat w sytuacji gdy ludzie
dyskryminują się nawzajem z powodu
religii, kultury czy innych aspektów
życia. Porównanie było wymowne i
mimo, że aktorzy prowadzili dialogi w
języku angielskim, widzowie prawidłowo odczytali przesłanie spektaklu.
No koniec uroczystości uczniowie
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Syriuszem, a od organizatorów każdy z
uczestników otrzymał żółtego tulipana
i książeczkę o państwach Unii Europejskiej.
Udział w Obchodach Dnia Europy
dostarczył naszym uczniom nowych
doświadczeń i wrażeń oraz poszerzył ich
wiedzę o Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że takie spotkania wpływają również pozytywnie na poznanie i rozumienie ludzi, a także pozwalają spojrzeć na
wiele spraw z innej perspektywy.
Janina Gaweł
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Wycieczki edukacyjne w Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Bratkowicach
KUROZWĘKI – SZYDŁÓW
– PACANÓW

„Świat jest wspaniałą książką, z której Ci,
co nigdy nie oddalili się od domu,
przeczytali tylko jedną stronę”.
św. Augustyn
Kiedy na dworze robi się zielono,
coraz dłużej świeci słońce i jest z każdym dniem cieplej, to coraz trudniej
dzieciom usiedzieć w szkolnych ławkach. Wtedy najlepszą formą zajęć dydaktycznych i wychowawczych stają się
wycieczki szkolne. Wycieczka umożliwia uczniom bezpośrednie poznanie
swojego regionu, ojczystego kraju, jego
historii, osiągnięć kulturowych i gospodarczych, walorów krajobrazowych i
przyrodniczych. Wycieczki kształtują
właściwe postawy interpersonalne, takie
jak: opiekuńczość, tolerancja, odpowiedzialność za siebie i innych, samodyscyplina, szacunek do drugiego człowieka.
Wyrabiają nawyki pożytecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

gdzie zobaczyły dawne zabudowania
wiejskie, architekturę galicyjskiego miasteczka, dowiedziały się o realiach codziennego życia naszych przodków i poznały niektóre dawne zwyczaje.

16 maja uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce Kurozwęki – Szydłów – Pacanów. W Kurozwękach, jadąc „westernowym wozem”, dzieci
zwiedziły zagrodę z bizonami, a później, w miejscowym mini Zoo, miały
okazję zobaczyć i nawet karmić zwierzęta; lamy, króliki, konie, osły, świnki wietnamskie i wiele innych. Następ-

SANOK
Uczniowie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej wiosenne wojaże rozpoczęli
11 kwietnia. W tym dniu wszystkie klasy
wyjechały do Sanoka na widowisko „Królowa Śniegu” opartego na baśni H.Ch.
Andersena w wykonaniu Moskiewskiej
Rewii na Lodzie. Po przedstawieniu dzieci zwiedziły jeden z najpiękniejszych w
Europie Park Etnograficzny w Sanoku,

W Bajkowej Krainie Koziołka Matołka.

nie uczniowie zwiedzili Szydłów –
miasteczko z XIV-wiecznymi zabytkami. Końcowym etapem wycieczki było
Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Tu, dzięki najnowszym technikom multimedialnym, dzieci przeżyły
niezwykłą podróż po Krainie Koziołka Matołka. Przemierzając bajkowe
krainy zdobywały wiedzę z zakresu bajek, baśni i legend. Dzieci były oczarowane tą bajkową podróżą.

KRYNICA – PIENINY

Sanok – rynek galicyjskiego miasteczka.

W maju klasy IV-VI wyjechały na 2dniową wycieczkę, której celem była
Krynica i Pieniny. Jadąc do Krynicy,
uczniowie zwiedzili w Bieczu Muzeum
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ŚLADAMI NAJWIĘKSZYCH
WALK PARTYZANCKICH
7 czerwca 2016 roku klasa VI wyruszyła na wycieczkę „Śladami największych walk partyzanckich”. Organizatorem wyprawy był Witold Czernek z
Koła ŚZŻAK w Stalowej Woli oraz Podkarpacki Okręg ŚZŻAK w Rzeszowie.
W wycieczce brały udział delegacje
uczniów z czterech szkół: Gimnazjum
nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie,
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych
Szeregów ze Stalowej Woli, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jastkowicach (powiat stalowowolski), uczniowie klasy VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach oraz żołnierze kombatanci zrzeszeni w ŚZŻAK.
Przewodnikiem wyprawy był Mariusz
Kowalik, syn partyzanta, uczestnika
walk stoczonych w Lasach Janowskich i
Puszczy Solskiej.

Pieniny – spływ Dunajcem.

Ziemi Bieckiej, w którym zobaczyli
wiele eksponatów związanych z historią aptekarstwa i muzycznymi tradycjami miasteczka.
W Krynicy była piesza wycieczka
na Górę Parkową, a później zwiedzanie miasta z przewodnikiem, który zapoznał uczniów z historią miasta, jego
walorami turystycznymi i wypoczynkowymi oraz zdrowotnymi właściwościami krynickich źródeł.
Zwiedzanie Krynicy zakończył pobyt w pijalni wód mineralnych, gdzie
uczestnicy wycieczki mieli okazję
skosztować leczniczych wód.
W drugim dniu wycieczki był 2-go-

dzinny spływ Dunajcem ze Sromowiec
Niżnych do Szczawnicy. W czasie rejsu po Dunajcu wszyscy podziwiali wspaniałe widoki i bogactwo przyrody Pienin oraz uważnie słuchali flisaków,
którzy opowiadali miejscowe legendy,
pokazywali ciekawe obiekty geograficzne, historyczne i kulturowe znajdujące
się na trasie spływu.
Dwudniowy wypad w Pieniny zakończyła wyprawa do Wąwozu Homole.
Wycieczka w Pieniny znacznie
wzbogaciła wiedzę dzieci z zakresu
przyrody, geografii i historii naszego
kraju.

Porytowe Wzgórze pod pomnikiem
w miejscu walk partyzanckich.

Pamiątkowe zdjęcie na największym cmentarzu partyzanckim w Osuchach.

Pierwszym miejscem docelowym
wycieczki było Porytowe Wzgórze w
Lasach Janowskich. Tam w czerwcu
1944 roku partyzanckie oddziały polskie i radzieckie (ok. 3 tys. żołnierzy)
stoczyły, jedną z największych na ziemiach polskich, bitwę z oddziałami
niemieckimi (ok. 30 tys. żołnierzy).
Następnym celem wyprawy była mała
miejscowość Momoty i zwiedzanie
pięknego drewnianego kościółka, z
drewnianymi rzeźbami wewnątrz, które są dziełem tamtejszego proboszcza
ks. Kazimierza Pińciurka (1928-1999)
rzeźbiarza samouka. Po zwiedzeniu kościółka uczestnicy wycieczki złożyli
kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem
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płk. Tadeusza Zieleniewskiego, który
wraz z grupą żołnierzy we wrześniu
1939 roku walczył w tej okolicy zarówno z oddziałami niemieckimi jak i
Armią Czerwoną i skapitulował dopiero 1 października. W czasie okupacji
wieś Momoty była schronieniem dla
oddziałów partyzanckich, za co jej
mieszkańców spotykały liczne represje
ze strony Niemców (4 pacyfikacje,
łapanki i bombardowanie). Następnym
celem wyprawy była wieś Osuchy w
Puszczy Solskiej, gdzie również były toczone walki partyzanckie z okupantem.
W Osuchach po zwiedzeniu małego
muzeum poświęconemu AK i żołnierzom wyklętym wszyscy udali się na znaj-
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dujący się tu największy cmentarz partyzancki. Spoczywa na nim około 300
partyzantów Batalionów Chłopskich i
Armii Krajowej, poległych w dniach 2627 czerwca 1944 roku, w czasie największej bitwy partyzanckiej na Lubelszczyźnie zwanej także Bitwą pod Osuchami.
We wszystkich zwiedzanych Miejscach
Pamięci Narodowej uczestnicy wycieczki złożyli bukiety polnych kwiatów i
zapalili znicze.
Ostatnim punktem wycieczki był
Ulanów. Jadąc do Ulanowa, we wsi
Łukowa chętni mogli zwiedzić małą
wystawę poświęconą 1050 rocznicy
Chrztu Polski. W Ulanowie na uczestników wycieczki czekała niespodzian-

ka. Organizatorzy zamówili godzinny
rejs na galerach po Sanie. Wycieczka
dostarczyła wszystkim uczestnikom
duży zasób wiedzy historycznej z okresu II wojny światowej, a w czasie podróży prowadzący wycieczkę opowiadali
ciekawie o mijanych miastach i miejscowościach. Uczniowie mieli okazję
poznać swoich rówieśników z innych
szkół, porozmawiać na różne tematy,
pośpiewać żołnierskie i patriotyczne
piosenki i wspólnie, wesoło spędzić
czas.
Wszystkie wycieczki zostały dofinansowane przez Stowarzyszenie prowadzące szkołę.
Janina Gaweł

Akademia Piłkarska Bratek
Oprócz systematycznych treningów piłkarskich i lekkoatletycznych, wyjazdów na mecze i zawody w celu
skonfrontowania umiejętności swoich podopiecznych, Akademia Piłkarska Bratek zajmuje się również
organizacją imprez okolicznościowych.
W marcu br. Akademia była współorganizatorem I gminnego konkursu skoku wzwyż, który odbył się w Mrowli. W
maju br. został zorganizowany III Miting
Lekkoatletyczny na stadionie w Bratkowicach, podczas którego dzieci i rodzice
mogli się zmierzyć w różnych kategoriach sportowych i wiekowych. Celem tej
imprezy jest aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców zawodników
do prowadzenia aktywnego, sportowego
stylu życia, upowszechnianie wśród rodzin wspólnego spędzania czasu, popularyzacja lekkiej atletyki, integracja i tworzenie pozytywnego klimatu.
Akademia Piłkarska Bratek podczas
wakacji organizuje półkolonie dla dzieci w wieku od 7 – 14 roku życia, w terminie 01.08.-12.08.2016. Koszt dziesięciu dni to 190 złotych od uczestnika.
Wszelki informacje, zapisy i płatności
należy zgłaszać do Doroty Łyszczek pod
nr tel. 604 998 268. Zajęcia odbywać
się będą w godzinach 8:00 – 16:00 od
poniedziałku do piątku w grupach wiekowych po 15 osób. Zajęcia będą prowadzone pod opieką trenerów. Planowane są wyjazdy m.in. do parku linowego, na basen, do Pałacu w Kurozwękach
Safari bizon. W czasie półkolonii uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie,
opiekę, obiad i napoje. Półkolonię
wspiera finansowo Wójt Gminy Świlcza
oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Natalia Skuba-Więcław
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Bardzo dobra runda wiosenna „Bratka” Bartkowice
„Bratek” Bratkowice po rundzie wiosennej znajdował się bardzo blisko strefy spadkowej. Zarząd klubu
zdecydował się na zmianę trenera. Zespół „Bratka” pod wodzą Jacka Sowy wzmocniony nowym obrońcą
Dawidem Łagowskim oraz zawodnikami wracającymi po kontuzji okazał się rewelacją pierwszej części
rundy wiosennej.
Nasz zespół kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa. Niestety w drugiej części rundy rewanżowej kilku zawodników
złapało kontuzję, przez co spadła jakość gry naszej drużyny, a
co za tym idzie pojawiło się kilka porażek w tym najbardziej
dotkliwa w meczu z Sokołowem Młp na boisku w Bratkowicach.
Po zwycięstwie w Grodzisku Dolnym nasz zespół zapewnił sobie utrzymanie w lidze, co pozwoliło trenerowi na wprowadzenie do drużyny większej liczby młodych zawodników.
Szczególnie warto przypomnieć mecz w Strzyżowie, gdzie
„Bratek” do przerwy przegrywał 2-0. Po zmianie stron gra
naszego zespołu uległa diametralnej zmianie, kibice gospodarzy byli w szoku oglądając bezradny zespół „Wisłoka”, któremu „Bratek” zaaplikował cztery bramki.
Na długo też w pamięci kibiców zapadnie ostatni mecz
sezonu, na który do Bratkowic zawitała drużyna „Głogovi”
Głogów Młp, która to wywalczyła awans do IV ligi zajmując
1 miejsce w tabeli. Spotkanie to obfitowało w bramki, było
bardzo emocjonujące i ostatecznie zakończyło się remisem
5-5.

Reasumując – runda wiosenna był udana dla zespołu „Bratka”. Wiele wygranych meczy szybko zapewniło utrzymanie,
co pozwoliło na ogrywanie młodych zawodników w kontekście budowy drużyny na nowy sezon ligowy.
„Sawa” Sonina – „Bratek” Bratkowice 2-3 (bramki K. Hejnig
– karny, P. Czaja x 2)
„Bratek” Bratkowice – „Resovia” II Rzeszów 2-0 (P. Czaja,
D. Jucha)
„Wisłok” Czarna – „Bratek” Bratkowice 1-4 (P. Czaja x 2, M.
Hejnig, R. Łoboda)
„Bratek” Bratkowice – K.S Przybyszówka 1-0 (P. Czaja)
„Strumyk” Malawa – „Bratek” Bratkowice 1-1 (M. Hejnig)
LKS Trzebownisko – „Bratek” Bratkowice 1-0
„Bratek” Bratkowice – K.S Dąbrówki (K. Hejnig – karny, D.
Jucha)
„Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Bratek” Bratkowice
1-2 (P. Czaja, D. Przywara)
„Bratek” Bratkowice – „Sokół” Sokołów Młp 0-5
„Wisłok” Strzyżów – „Bratek” Bratkowice 2-4 (P. Czaja x 2,
M. Hejnig, K. Kurowski)
„Bratek” Bratkowice – „Dynovia” Dynów 1-1 (P. Kozdęba)
K.S Stobierna – „Bratek”
Bratkowice 2-1 (K. Hejnig –
karny)
„Bratek” Bratkowice –
„Astra” Medynia Głog 3-1
(samobójczy, K. Hejnig – karny, M. Kowal)
„Błażowianka” Błażowa –
„Bratek” Bratkowice 1-0
„Bratek” Bratkowice – „Głogovia” Głogów Młp 5-5 (P.
Hejnig x 2, K. Kurowski, K.
Hejnig – karny, M. Bednarz).
Damian Hejnig

Fot. Andrzej Bednarz
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Siłownia zewnętrzna
przy Niepublicznej Szkole Podstawowej
W maju bieżącego roku przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach została zamontowana
siłownia plenerowa. W swoim wyposażeniu posiada 6 sprzętów w tym 3 podwójne tak, że jednocześnie
może z niej korzystać 9 osób.
Są to: orbitrek, wioślarz, narciarz, twister i
wahadło, biegacz podwójny, prasa nożna podwójna. Sprzęt ten posiada wymagane certyfikaty i w
całości został sfinansowany ze środków własnych.
Siłownia powstała głównie z myślą o uczniach
naszej szkoły, ale chętnie z niej korzystają również okoliczni mieszkańcy.
Siłownie pod chmurką jako alternatywa dla
ćwiczeń fizycznych w zamkniętych pomieszczeniach, cieszą się coraz większą popularnością
wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych. Regularne ćwiczenia na urządzeniach ruchowych
wpływają korzystnie na poprawę wydolności serca i układu krążenia, zwiększają wydolność płuc
i elastyczność stawów, powodują wzmocnienie i
budowę tkanki mięśniowej oraz wzmacniają naturalną odporność organizmu. Systematyczny trening przyczynia się do spalenia nadmiernej tkanki tłuszczowej i pozwala zachować szczupłą sylwetkę. Poza poprawą kondycji fizycznej ćwiczenia wpływają pozytywnie także na kondycję psychiczną – redukują stres, uspokajają, pozwalają
zrelaksować się po ciężkim dniu w szkole czy w
pracy.
Rozgrzewka przed wf – klasa IV.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą chętnie i często korzystali z tej siłowni zarówno na lekcjach wy- tywności fizycznej i propagowania zdrowego stylu życia wśród
chowania fizycznego jak i na przerwach śródlekcyjnych czy w dzieci i młodzieży oraz będzie atrakcyjną formą aktywnego
wolnym czasie. Jesteśmy przekonani, że to nowo powstałe wypoczynku.
miejsce rekreacji ruchowej przyczyni się do zwiększenia akDanuta Rudzka

Ćwiczenia na przerwach międzylekcyjnych.

Zajęcia wf – klasa IV.
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Osiągnięcia sportowe
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2
W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach brała aktywny udział w zawodach
sportowych na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Dzieci i młodzież włożyły wiele wysiłku w przygotowania, co zaowocowało odniesieniem istotnych dla nich sukcesów.
W II Mitingu Lekkoatletycznym organizowanym na Stadionie w Bratkowicach Radosław Mytych z klasy II zajął I
miejsce w biegu na 60 metrów, I miejsce
w biegu na 400 metrów, II miejsce w

rzucie piłeczką palantową oraz I miejsce w skoku w dal. Aleksander Marek z
klasy III zajął II miejsce w biegu na 60
metrów oraz II miejsce w rzucie piłeczką
palantową, Nikodem Więcław zajął II
miejsce w skoku w dal, natomiast
Paweł Mytych z klasy V zajął I
miejsce w biegu na 60 metrów i I
miejsce w skoku w dal. Paweł Mytych z klasy V zajął 15 miejsce w
biegach przełajowych organizowanych w Kamieniu na zawodach, na
szczeblu powiatowym. W turnieju
Mini Piłki Koszykowej Chłopców
przeprowadzonego w ZS w Bratkowicach drużyna w składzie:
Kacper Kurzeja, Dawid Pawełek,
Sebastian Nabożny, Michał Przywara, Kacper Kwoka, Maksymilian Bludnik zajęła I miejsce i pojechała do Głogowa Małopolskiego na półfinały powiatów, gdzie zajęła IV miejsce.
W Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt, który odbył się w
Mrowli, drużyna w składzie: Oliwia Orzech, Rozalia Szopa, Bry-

gida Wojton, Kinga Jarosz, Nikola Kurzeja, Gabriela Baran, Bernadeta Gniewek oraz Martyna Nowak zajęły II miejsce w gminie.
W I Gminnym Konkursie Skoku
Wzwyż również przeprowadzonym w
Mrowli nasz uczeń z klasy III – Jakub
Lis zajął III miejsce. Sukcesem mogą też
pochwalić się dziewczyny z klasy V –
Katarzyna Maksymiak i Nikola Kurzeja, które w Turnieju Tenisa Stołowego w
Rudnej Wielkiej zajęły I miejsce, oraz
chłopcy z klasy VI – Kamil Pięta i Paweł
Mytych, którzy wrócili z II miejscem.
Kolejną dużą imprezą w której wzięli
udział nasi uczniowie to III Miting Lekkoatletyczny, w którym osiągnięciami
mogą pochwalić się następujące osoby:
Anita Mytych z klasy IV za bieg na 400
metrów zdobyła II miejsce, Aurelia Książęk z klasy II zajęła III miejsce na tym
samym dystansie, Olin Książek z klasy
IV również III miejsce, Klaudia Delikat z klasy II zajęła I miejsce, a Radosław Mytych z klasy II wziął udział w
biegu na dystansie 60 metrów, gdzie wywalczył I miejsce i na odległość 400
metrów gdzie również
triumfował.
Kolejnym wydarzeniem, w którym sukces odnieśli nasi uczniowie był
Turniej Mini Piłki Nożnej
Chłopców rozegrany w
Rudnej Wielkiej na Orliku.
Drużyna w składzie Paweł
Mytych, Dawid Nabożny,
Maksymilian Bludnik, Dawid Paweł, Kamil Pięta,
Sebastian Nabożny, Michał
Przywara oraz Szymon Lis
zajęła II miejsce, a ponadto
Kamil Pięta został wyróżniony jako najlepszy bramkarz Turnieju. W zawodach
Czwórboju na Stadionie
Resovii w Rzeszowie
chłopcy w składzie: Dawid
Pawełek, Sebastian Nabożny, Kamil Pięta, Szymon
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Lis, Dawid Nabożny zajęli II miejsce w gminie, a
najlepszy wynik wśród
nich osiągnął Sebastian
Nabożny zdobywając 115
pkt. Ostatnią imprezą w
tym roku szkolnym w jakiej braliśmy udział były
Gminne Zawody Pływackie w Głogowie Małopolskim. Sztafeta w składzie:
Adrian Książek, Franciszek Książek, Maciej Stopa i Michał Grędysa zdobyła III miejsce.
Nasza szkoła nie posiada pełnowymiarowej sali
gimnastycznej lecz salę
zastępczą i nie dysponujemy bieżnią ani skocznią.
Budujące jest jednak to, że
dysponując tym zapleczem, które posiadamy,
uczniowie osiągają bardzo
dobre wyniki sportowe na
szczeblu gminnym i powiatowym.
Elżbieta Młynarczyk
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PRZEPISY
Cud – malina

Kruche ciasto z malinami
i lekką budyniową pianką
Kruche ciasto: 2,5 szklanki mąki pszennej (może być również mąka krupczatka), 250 g zimnego masła lub margaryny, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 łyżki
cukru pudru, 5 żółtek.
Masło pokroić w kostkę, szybko zagnieść z pozostałymi składnikami ciasta (można również składniki zmiksować w malakserze). Jeśli ciasto będzie
zbyt sypkie, dodać 1-2 łyżki wody. Podzielić na 2 części – około 60% i 40%,
każdą zawinąć w folię spożywczą, zamrozić. Tę czynność można zrobić dzień
wcześniej.
Blachę o wymiarach 33 x 20 cm wysmarować masłem, wyłożyć papierem
do pieczenia. Na spód zetrzeć na tarce
większą część ciasta (60%), lekko przy-
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klepać dłonią i wyrównać. Podpiec na
złoty kolor w temperaturze 190şC przez
około 20 minut. Odstawić do całkowitego wystudzenia.
Delikatna budyniowa pianka: 5 białek, 1 szklanka drobnego cukru do wypieków, 1 opakowanie cukru wanilinowego (16 g), 2 opakowania budyniu
waniliowego lub śmietankowego, bez
cukru (2 x 40 g), 1/2 szklanki oleju słonecznikowego.
Ponadto: 500 g malin (mogą być
mrożone, nie rozmrażamy ich wcześniej),
cukier puder do oprószenia.
Kiedy podpieczony spód jest wystudzony, zacząć ubijać białka. Po ubiciu
na sztywno, powoli, łyżka po łyżce wsypywać drobny cukier i cukier wanilinowy, cały czas ubijając na najwyższych
obrotach. Następnie powoli wsypywać
proszek budyniowy, cały czas miksując,
by dobrze się rozpuścił. Strużką wlewać
olej, miksując do połączenia.

wej miski i ubijamy trzepaczką, aż masa
stanie się biała i puszysta.
Do śmietany dodać stopniowo sok z
malin i cały czas ubijać trzepaczką. Masę
śmietanowo-malinową przełożyć do silikonowej formy i wstawić do zamrażarki, mrozić kilka godzin (wystarcza im 5
godzin), ale można ją mrozić dłużej, ale
wtedy przed podaniem trzeba trochę poczekać, aby móc uformować kulki łyżką
do lodów. Lody podawać w szklanych
miseczkach lub na rożkach waflowych.

Koktajl owocowy
300 g mrożonych mieszanych owoców
(jagód, truskawek, jeżyn, malin, itp.), 235
ml jogurtu o smaku truskawkowym, 1
banan, pokrojony w plasterki, 235 ml
mleka, 1/2 łyżeczki cukru.
Do blendera włożyć owoce, wlać jogurt truskawkowy, dodać banana, mleko i cukier. Przykryć i zmiksować na
gładko. Wlać do szklanek i delektować
się smakiem.

Tradycyjne konfitury z malin

Na podpieczony, zimny spód ciasta
wyłożyć ubitą pianę. Wyrównać i układać gęsto maliny (otworkami do góry).
Maliny łopatką lekko wepchnąć w pianę. Na wierzch zetrzeć resztę zamrożonego ciasta (40%).
Piec w temperaturze 190şC przez
około 30-40 minut. Wyjąć, przestudzić,
oprószyć cukrem pudrem.

Lody malinowe
300 ml śmietanki kremówki 36%, 1/2
szklanki wody, 1/4 szklanki cukru + 1
łyżka domowego cukru waniliowego, 250
g świeżych malin leśnych.
Z wody i cukrów przygotować syrop.
Wrzucić do niego umyte, przebrane
maliny, gotować aż się rozpadną. Na
durszlaku ułożyć gazę, wlać maliny wraz
z syropem i pozwolić, aby płyn odciekł,
zwinąć gazę i wycisnąć resztę soku z
pulpy malinowej. Dzięki wyciskaniu
przez gazę w lodach nie będzie ani jednego ziarenka z malin, a lody będą aksamitnie gładkie. Studzimy sok z malin.
Zimną śmietanę wlewamy do metalo-

1 kg malin, 1 kg cukru, sok z 1 cytryny,
woda.
Umyte i osuszone maliny zasypać
ok. 1/3 kilograma cukru i odstawić na
5-7 godzin, do czasu puszczenia przez
nie soku. Pozostałą część cukru zalać
wrzącą wodą w ilości 1 i 1/2 szklanki.
Wymieszać, a następnie dodać wcześniej
przygotowany sok z cytryny. Ponownie
wymieszać i zagotować. Po 5-7 godzinach, kiedy maliny puszczą sok można
dodać je do wrzącego syropu. Całość
gotować na małym ogniu przez ok. 30
minut, co jakiś czas bardzo delikatnie
mieszając.
Uwaga: w czasie gotowania na powierzchni będzie pojawiać się piana –
nie jest ona oznaką tego, że zrobiłyśmy
coś nie tak, jednak usuwamy ją łyżką.
Po upływie 30 minut konfiturę zdjąć z
ognia i pozostawić do wystygnięcia. Powrócić do niej dopiero następnego dnia,
ponownie gotując ją na wolnym ogniu
do czasu aż maliny staną się lekko szkliste. Tak przygotowaną pozostawić do wystygnięcia na dosłownie kilka minut, a
następnie przelewać do słoiczków. Zakręcone słoiki odwracić do góry dnem i
położyć pod kołdrę na kilka do kilkunastu godzin.
(oprac. na podst. „Podkarpackich Wiadomości Rolniczych” nr 7/8 2016 r.)

VI Ponadregionalny
Konkurs Pieśni Maryjnej

„Matuchnie
Pieśń Niesiemy”
Mrowla, 29 maja 2016 r.

Fot. Andrzej Bednarz

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych

Świlcza
26 maja 2016 r.

