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W niedzielę 26 lipca 2009 r. w Brat-
kowicach z inicjatywy Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Bratkowickiej pod pa-
tronatem Wójta Gminy Świlcza odbyła
się patriotyczna uroczystość upamięt-
niająca 65 rocznicę zbrojnego przeciw-
stawienia się Armii Krajowej okupan-
towi hitlerowskiemu pod kryptonimem
„Akcja Burza” oraz pomordowania
żołnierzy AK z Bratkowic. Zarząd To-
warzystwa przed rozpoczęciem uroczy-
stości w godzinach porannych złożył
wiązanki kwiatów oraz zapalił znicze na
pomnikach upamiętniających
poległych i pomordowanych żoł-
nierzy AK – w Trzcianie, w cen-
trum wsi przed Domem Straża-
ka, przed tablicą pamiątkową
przy Zespole Szkól w Bratkowi-
cach oraz na cmentarzu parafial-
nym.

Zgodnie z wcześniejszą in-
formacją i z programem uroczy-
stości o godz.1030 w kościele pa-
rafialnym w Bratkowicach dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierzy AK przedstawiły
okolicznościową część arty-
styczną. W wierszach i piosen-
kach ukazały poświęcenie żoł-
nierzy Armii Krajowej. O godz.
1100 rozpoczęła się uroczysta
Msza św. koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. Prałata
Władysława Jagustyna – kapela-
na Okręgu Rzeszowskiego Świa-
towego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej, który wygłosił
okolicznościową homilię.

We Mszy św. wzięli udział
wszyscy zaproszeni goście: kom-
batanci, byli żołnierze AK i ich
rodziny, organizacje komba-
tanckie AK z Rzeszowa i z Brat-
kowic, parlamentarzyści, samorząd po-
wiatowy i gminny, przedstawiciele woj-
ska z 21 Brygady Strzelców Podhalań-
skich z Rzeszowa wraz z pocztem sztan-
darowym, Strzelcy z Jednostki Strzelec-
kiej z Rzeszowa wraz z pocztem sztan-
darowym, organizacje społeczne z Brat-
kowic, przedstawiciele szkół i przed-
szkola wraz z pocztami sztandarowymi
oraz mieszkańcy Bratkowic. Mszę św.
zakończono pieśnią „Boże coś Polskę”.
Po wyjściu z kościoła i uformowaniu
szyku przez Kompanię Honorową 21
Brygady Strzelców Podhalańskich,
uczestnicy uroczystości udali się na

cmentarz parafialny, gdzie odbyła się
druga jej część.

Przed pomnikiem poległych głos
zabrał Prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej Tadeusz Pięta,
który powiedział:

Stajemy dziś na bratkowickim cmen-
tarzu przed grobem pomordowanych i
poległych żołnierzy AK – synów tej ziemi
w 65 rocznicę ich męczeńskiej śmierci w
czasie Akcji Burza. Ówczesne wydarze-
nia rozpoczętej Akcji Burza zostały po-
przedzone 5-letnią niewolą.

Gdy w 1939 roku hitlerowskie Niem-
cy rozpętały II wojnę światową i brutal-
nie rozpoczęły okupację, naród polski nie
poddał się. Państwo polskie nie przesta-
ło istnieć po agresji niemieckiej oraz so-
wieckiej we wrześniu 1939 r. Naród pol-
ski natychmiast przystąpił do zbrojnego
oporu i walki partyzanckiej przeciwko
okupantowi. Państwo podziemne trwało
poprzez kolejne organizacje zbrojne:
Służbę Zwycięstwu Polski, Związek Wal-
ki Zbrojnej oraz ostatecznie poprzez
utworzoną 14 lutego 1942 roku Armię
Krajową, której zadaniem było scalenie
podziemia wojskowego. Szeregi AK ro- (ciąg  dalszy na str. 4)

sły szybko. W połowie 1944 roku AK li-
czyła około 400 tysięcy żołnierzy. Była to
największa armia podziemia II wojny
światowej. Oprócz walki bieżącej pole-
gającej na: działaniach wywiadowczych,
dywersji, akcjach odwetowych, samo-
obrony, Armia Krajowa od samego po-
czątku swego istnienia przygotowywała
się do powstania powszechnego. Jednak
gdy wojska hitlerowskie zaczęły ponosić
klęski na froncie wschodnim, było wia-
dome, że na ziemie polskie wkroczy ar-
mia czerwona. Wówczas nastąpiła zmia-

na koncepcji powstania po-
wszechnego na akcję pod krypto-
nimem Burza. Celem i zadaniem
jej była walka z wycofującymi się
oddziałami niemieckimi, obrona
ludności cywilnej, obrona waż-
nych obiektów przed zniszcze-
niem, oraz tworzenie nowej ad-
ministracji jako gospodarza tej
ziemi wobec wkraczającej Armii
Czerwonej, a także dalsza wspól-
na walka aż do wyzwolenia spod
okupacji niemieckiej.

Dlatego dziś 26 lipca 2009
roku w 65 rocznicę rozpoczęcia
Akcji Burza na bratkowickiej zie-
mi, w poczuciu zadumy i szacun-
ku dla tych wszystkich, którzy w
niej uczestniczyli, stajemy na tym
miejscu, aby oddać Im hołd i
wrazić naszą wdzięczność.

W imieniu Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Bratkowickiej or-
ganizatora dzisiejszej uroczystości
pod patronatem Wójta Gminy
Świlcza witam wszystkich przyby-
łych zacnych gości w osobach:
- kombatantów – żołnierzy Armii
Krajowej zrzeszonych w Okręgo-
wym Związku Żołnierz AK w
Rzeszowie wraz z Przewodniczą-

cym Aleksandrem Szymańskim,
- przewodniczącego Koła nr 2 ŚZŻAK
Franciszka Sagana,
- byłych żołnierzy AK – Józefa Lisa, Ma-
riana Międlara, Kazimierza Rzuciło, Sta-
nisława Regułę,
- kombatantów – byłych żołnierzy AK z
Bratkowic: Ignacego Lisa, Jana Bedna-
rza, Marię Stokłosa, Henryka Lewickie-
go, Franciszka Surowca, Antoninę Bąk
– uczestników Akcji Burza wraz z pocz-
tem sztandarowym,
- członków rodzin żołnierzy AK, którzy

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miej-
scach pamięci: w Trzcianie...
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(ciąg  dalszy ze str. 3)

zginęli w czasie Akcji Burza,
- czcigodnych kapłanów: Kapelana AK
Okręgowego ZŻAK w Rzeszowie ks. Pra-
łata Władysława Jagustyna, proboszcza

parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Brat-
kowicach ks. Józefa Książka. Ks. Jacka
Lewickiego ks. Mariusza Lisa naszych
rodaków, dziękując za odprawienie litur-
gii eucharystycznej i okolicznościową ho-
milię,
- posłów na sejm RP Stanisła-
wa Ożoga, Andrzeja Szlachtę,
- starostę powiatu rzeszowskie-
go Józefa Jodłowskiego oraz
radnych powiatu rzeszowskie-
go,
- wójta Gminy Świlcza Wojcie-
cha Wdowika wraz z radnymi,
- dowódcę I Batalionu Strzel-
ców Podhalańskich płk Wiesła-
wa Lewickiego,
- dowódcę Kompani Honoro-
wej 21 Brygady Strzelców Pod-
halańskich z Rzeszowa por. Pa-
jąka,
- dowódcę Jednostki Strzelec-
kiej Jw. 2021 Marka Strączka i
jego zastępcę Marka Matułę,
- strzelców Jednostki Strzelec-
kiej z pocztem sztandarowym,
- prezesa OSP w Bratkowicach
Mieczysława Leja wraz z pocz-
tem sztandarowym,
- dyrektorów szkół z terenu
Bratkowic wraz pocztami
sztandarowymi: Dyrektora Zespołu Szkół
Joannę Różańską, Dyrektora Szkoły nr
2 Barbarę Wasilewską-Naróg, Dyrekto-
ra szkoły nr 3 Janinę Gaweł oraz Dyrek-
tor Przedszkola Krystynę Kubas. Dziękuję

dyrekcji i dzieciom ze szkoły nr 3 im.
Żołnierzy AK w Bratkowicach za przed-
stawienie okolicznościowej części arty-
stycznej,
- sołtysa wsi Jana Bułatka wraz z radą
sołecką,

- przedstwicieli Firmy Restol z Prezes
Krzysztofem Trzeciakiem na czele,
- prezesa LZS Bratek Bratkowice An-
drzeja Piórkowskiego,
- przewodniczącą Koła Gospodyń Wiej-
skich Marię Nowożeńską,

- chór parafialny pod kierownictwem
Józefa Pepery, dziękując za uświetnienie
uroczystej Mszy św. okolicznościowym
śpiewem,
- wszystkich mieszkańców Bratkowic

oraz przybyłych gości na dzisiejszą uro-
czystość.

Szanowni zebrani!
Na terenie Bratkowic i okolic Akcja

Burza trwała krótko – bo zaledwie osiem
dni od 26 lipca do 2 sierp-
nia 1944r. Mimo tak krót-
kiego czasu przyniosła tra-
giczne żniwo.

Już na samym począt-
ku 26 lipca w potyczkach
z Niemcami zginął Leon
Rzepka – z-ca dowódcy II
plutonu oraz żołnierz AK
Józef Wdowik wiozący
meldunek od patrolu na
Piaskach do punktu do-
wodzenia, który znajdo-
wał się w leśniczówce. W
nocy tego samego dnia
grupa 11 żołnierzy wraz z
dowódcami, którzy prze-
bywali w lesie w okolicy
Sitkówki, udała się do wsi
po broń. To było ich ma-

rzenie, chłopców z lasu, aby czynnie z
bronią w ręku walczyć z hitlerowcami.
Jak napisał Henryk Elzenberg „Sens wal-
ki powinien być mierzony nie jej szansa-
mi na zwycięstwo lecz wartościami, w
obronie których walka ta została podję-

ta”. Oni, młodzi żołnierze AK
podjęli tę walkę, nie zważając
na niebezpieczeństwo. Zapła-
cili za to ogromną cenę – po-
nieśli męczeńską śmierć z rąk
hitlerowskich oprawców. Ich
męczeńska droga od Piasków
przez centrum wsi, zakończyła
się we wspólnej mogile na
łąkach pod Trzcianą. Po kilku-
nastu dniach w sierpniu 1944
r. zostali ekshumowani i prze-
niesieni na cmentarz parafial-
ny i tu spoczywają we wspól-
nej mogile z pozostałymi, któ-
rzy polegli w czasie II wojny
światowej. Zakończeniem tych
tragicznych dni Akcji Burza
była śmierć dowódcy II pluto-
nu AK w Bratkowicach Bro-
nisława Świdra w lesie w po-
bliżu Porąb Kupieńskich. Zo-
stał on zastrzelony przy próbie
uruchomienia działka. Ostat-
nim poległym żołnierzem w

czasie tej akcji był żołnierz AK Włady-
sław Rogala, zastrzelony przez Niemców
niedaleko rodzinnego domu. Trzynastu
młodych żołnierzy złożyło swe życie na oł-
tarzu Ojczyzny w przeddzień odzyskania

... pod tablicą przy Zespole Szkół.

... w centrum Bratkowic.
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wolności. Wolności,
która była tak blisko....

Niech ich ofiara
życia będzie przesła-
niem dla nas żyjących,
że wolność i umiłowa-
nie ojczyzny oraz obro-
na jej niepodległości jest
świętym obowiązkiem
każdego z nas. Szczegól-
nie teraz, w tych jakże
trudnych czasach musi-
my o tym mówić i przy-
pominać młodemu po-
koleniu. Również po-
przez udział w takich
uroczystościach jak dzi-
siejsza.

Jeszcze raz składam
wszystkim gorące po-

dziękowania za udział w dzisiejszej lek-
cji historii.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Brat-
kowickiej od momentu powstania zgod-
nie ze swoim statutem organizuje wspól-
nie z organizacjami społecznymi uroczy-
stości upamiętniające ważne daty naszej
historii. To jest nasz święty obowiązek i
powinność wobec tych którzy, przyczyni-
li się do tego, że żyjemy w wolnej i demo-
kratycznej Ojczyźnie. Przyrzekamy Wam
Żołnierze AK, stojąc przy waszej Mogile,
że nie zapomnimy o waszej ofierze mło-
dego życia złożonego dla Niej. Przyrze-
kamy, że będziemy jak i Wy 65 lat temu
bronili jej niepodległości.

Jeszcze Polska nie zginęła póki my
żyjemy!

... na cmentarzu parafialnym.

Następnie po odmówieniu okolicz-
nościowej modlitwy za pomordowanych
odbył się apel poległych. W czasie od-
czytywania ape-
lu nad cmenta-
rzem rozpętała
się prawdziwa
burza. Podczas
apelu, w czasie
imiennego wzy-
wania pomor-
dowanych roda-
ków – zagrzmia-
ło i spadł rzęsi-
sty deszcz... To
chyba niebo
płakało... Od-
nieśliśmy wra-
żenie, że uczest-

niczymy w czymś szczególnym.
Oddanie hołdu poprzez salwę
honorową oraz złożenie wiąza-
nek kwiatów na pomniku zakoń-
czyło uroczystość na cmentarzu.
Następnie zaproszeni goście
udali się do budynku miejscowe-
go przedszkola gdzie przy przy-
gotowanym poczęstunku odby-
ło się spotkanie wspomnienio-
we. W bardzo przyjaznej atmos-
ferze wszyscy uczestnicy podkre-
ślali wyjątkowość dzisiejszej uro-
czystości. Wspomnieniami po-
dzielili się uczestnicy tamtych
wydarzeń – byli żołnierze AK. To
była dalsza część lekcji historii
dla obecnego pokolenia. Głos w
dyskusji zabierali również zapro-
szeni goście. Swoje odczucia z tej
uroczystości zapisali na pamiąt-
kę pobytu na bratkowickiej zie-

mi w kronice Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej.

Prezes TMZB Tadeusz Pięta

Fot. A. Bednarz
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Fragmenty homilii wygłoszonej 26 lipca br.
przez ks. Prałata Władysława Jagustyna –
kapelana Okręgu Rzeszowskiego Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Patrzę na wszystkich tu obecnych i widzę, że przyszli z
potrzeby serca. Z tej potrzeby rodzi się wdzięczność, bo
wiemy na jakim fundamencie budujemy. A budujemy na
fundamencie wiary, miłości, bohaterskich czynów tych,
którzy za Ojczyznę oddali życie, służąc jej z miłością i prze-
kazując następnym pokoleniom to, co było dla nich naj-
ważniejsze – Ojczyzna. (...).

Możemy pytać jak dzisiejsza Ewangelia (J 6, 24-35)
ma się do tamtych wydarzeń sprzed 65 laty. Poeta modlił
się tymi słowami: „Przywróć nam Panie chleb z polskiego
zboża, z polskich sosen trumny”. Modląc się, możemy za
poetą powiedzieć, że oni walczyli o ten polski chleb. My
tu obecni możemy ten polski chleb dzisiaj spożywać, a ci
którzy spoczęli na bratkowickiej ziemi z polskich sosen

trumny otrzymali. Jednocześnie wiemy, że nie wszyscy ich
rówieśnicy mogli spocząć w trumnach z polskich sosen.
Brakło trumien dla tych, którzy zginęli w obozach kon-
centracyjnych. Ich prochy zostały rozsiane po polskiej zie-
mi. Dlatego mówimy, że ta ziemia jest święta, bo została
użyźniona prochem polskich męczenników. Trzeba nam
przypominać tamte bolesne wydarzenia i odsłaniać praw-
dę historyczną. Trzeba szanować tamte miejsca zagłady
Polaków.

Nie dane było również tak wielu rodakom z bratko-
wickiej ziemi doczekać się trumny z polskich sosen. Szcze-
gólnie nie doczekali się takiego pochówku ci, którzy spo-
częli na nieludzkiej ziemi Syberii i stepach Kazachstanu.
Wywiezieni przez tych, którzy niby wolność nieśli na ba-
gnetach zaznaczonych sierpem, młotem i czerwoną
gwiazdą. Powtarzamy więc za poetą Norwidem „Do kraju
tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez usza-
nowanie dla darów nieba.... Tęskno mi Panie...”

Czy te dary nieba były, są i będą dzięki dobremu wy-
chowaniu podnoszone z uszanowaniem? Wracam do po-
stawionego pytania – o co walczyli Ci, którzy polegli w
tych 8 dniach Akcji Burza od 26 lipca do 2 sierpnia 1944r.?
Czy walczyli o chleb, ziemię, polskie rodziny, mowę? (...)

Trzydzieści parę lat temu pracując jako mody katecheta
w Głogowie Młp. przeżyłem jakby naocznie tę prawdę o
poszanowaniu polskiego chleba. Na lekcję religii chłop-
ców ze szkoły podstawowej wbiegł rozdygotany, uczciwy
człowiek w żółtym kaftanie. W ręce trzymał nadgryzioną,
ubrudzoną w ziemi bułkę, którą chłopcy idąc ze szkoły
kopali jak piłkę. Płakał wówczas jak dziecko, mówiąc:
„Proszę księdza! W czasie okupacji jako chłopiec z gesta-
powskiego kasyna podkradałem obierki z ziemniaków i
fusy z żołnierskiej kawy. Z tego co podkradłem mama ro-
biła mi jedzenie. Nie miałem chleba, cierpiałem głód. Gdy
dzisiaj widzę jak chleb nie jest szanowany, to serce mi
pęka, bo na nowo odradza mi się pamięć tamtego głodu,
pamięć tych, którzy zginęli walcząc za Ojczyznę, abyśmy
mieli chleba polskiego powszedniego pod dostatkiem”.

To jego wyzwanie i wyciągnięta ręka z chlebem stały
się najmocniejszym argumentem na tamtej katechezie. Nie
pamiętam takiej lekcji religii. I odszedł obmyć chleb, by
dać go ptakom, a chłopcy nieraz wspominali po latach:
„Pamięta ksiądz Antka z tym chlebem kiedy mówił i pła-
kał?

I dlatego dzisiaj, gdy pytamy o co walczyli, za co od-
dali swoje życie, w imię czego opuścili swoje domy i ro-
dziny – odpowiadamy: wyszli na tułaczkę do lasu, między
zboża na bratkowickich piaskach rosnące, gotowe do
żniwa. Wyszli, bo kochali Boga, człowieka i pragnęli tego
chleba dla swoich bliskich. I dzisiaj właśnie składamy
dług wdzięczności za to bohaterstwo.

Kochajcie Ojczyznê, poznawajcie jej historiê,
poznawajcie czyny ojców

(Kardyna³ Stefan Wyszyñski)
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Pod takim logo i pod tym tytułem w każdym wydaniu naszego kwartalnika zamieszczaliśmy
przekazane do Redakcji informacje o wydarzeniach podsumowujących kolejny kwartał. Ich auto-
rem był dziś już nieżyjący sołtys wsi Bratkowice śp. Jan Bułatek. Tak też było i tym razem. Jak
zwykle, sumiennie i na czas, jak się okazało, na kilka dni przed swoją śmiercią, przekazał ostatni
swój artykuł. 15 września br., na jednym z redakcyjnych spotkań, przygotowując go do druku,
dotarła do nas smutna wiadomość o Jego śmierci. Ze wzruszeniem, zamieszczamy na łamach
naszego kwartalnika jego, jak się okazuje, ostatnie słowa skierowane do miejscowej społeczności.

O S T A T N I

Nawiązując do moich informacji
zamieszczonych w kwartalniku „Zie-
mia Bratkowicka” w rubryce Głos
Sołtysa, pragnę Państwa poinformo-
wać o tym czego w sołectwie doko-
nano w minionym okresie – od maja
do września br.

Otóż w maju br. zbierałem inka-
so II raty podatku rolnego. Prowa-
dzone były prace na miejscowym sta-
dionie sportowym przez firmę, tak
przy budynku sportowym, jak też na
płycie stadionowej. W drugiej poło-
wie miesiąca maja delegacja Koła
Gospodyń Wiejskich wraz z sołtysem
brała udział w Trzcianie z okazji 20-
tej rocznicy wolnych wyborów samo-
rządowych. Uroczystości zostały po-
przedzone mszą św. w kościele pa-
rafialnym w Trzcianie. W maju w
miejscowości Dąbrowa odbyła się
uroczystość 100-lecia OSP, w której
wzięła udział nasza straż ze swoim
sztandarem. W czerwcu, na począt-
ku tego miesiąca w Gminnym Cen-
trum Kultury w Trzcianie odbyło się
spotkanie aktywu Gminy Świlcza z
kandydatem na eurodeputowanego
z panem Mieczysławem Janowskim
z Rzeszowa.

W czerwcu zamontowano 4 szt.
koszy na śmieci na nowo odremon-
towanych przystankach PKS: a mia-

nowicie Piaski – 2 sztuki, Sitkówka i
Cieniaki – po 1 szt. Brygada pana
Tadeusza Kowala wykonała kolektor
pod przyszły chodnik od szkoły Nr 3
w kierunku zachodnim, od strony
północnej do numeru 200. Wykona-
no nową ławkę na przystanku Oto-
ka, gdzie poprzednią chuligani zde-
wastowali.

W lipcu z okazji 65 rocznicy „Ak-
cji Burza” odbyła się uroczystość pa-
triotyczna poprzedzona mszą św. W
uroczystości udział wzięli parlamen-
tarzyści, władze powiatu, gminy i
społeczeństwo Bratkowic. Swoją
obecnością zaszczyciła Kompania
Honorowa Wojska Polskiego z Rze-
szowa z panem ppłk Wiesławem Le-
wickim, naszym rodakiem. Końcem
lipca na drodze do Skworczy poło-
żono masę bitumiczną na długości
około 400 metrów oraz wykonano
pobocze. Natomiast w dalszej czę-
ści tejże drogi firma wyrównała doł-
ki żwirem. Skoro jestem przy tema-
cie dróg, pragnę poinformować o
wykonaniu nowej nawierzchni z
masy bitumicznej na Zapolu na dłu-
gości ponad 520 metrów również z
poboczami. Zostało wykonane tak-
że oświetlenie uliczne od numeru
129 do 151 przy głównej drodze na
Piaskach za szkołą. W sierpniu bry-

gada pana Tadeusza Kowala wyko-
nała chodnik z kostki brukowej na
długości około 80 metrów. Również
sierpniu pracownicy interwencyjni –
kosiarze z gminy – wykosili trawę
przy przystankach w Klepaku, Cze-
kaju, Cieniakach, Zastawiu I i po-
bocze po obu stronach drogi w kie-
runku Zastawia II.

W ostatnim czasie występowały
drobne kradzieże i dewastacje kra-
tek ściekowych, ogrodzeń, znaków
drogowych. O tym wszystkim powia-
domiłem policję. W dniu 6 września
br. na stadionie sportowym w Dą-
browie odbyły się Gminne Dożynki.
Nasze sołectwo również wzięło
udział w tej uroczystości. Wieniec
dożynkowy od KGW otrzymała pani
Maria Stokłosa zasłużona, wielolet-
nia przewodnicząca tego koła.

W chwili obecnej na stadionie
sportowym trwają prace przy nawad-
nianiu płyty stadionowej gdzie w ter-
minie późniejszym będzie zasiana
trawa. W najbliższą sobotę tj.
12.09.2009 r. odbędą się w naszej
miejscowości Mistrzostwa Polski w
chodzie sportowym. Nasz klub GU-
KLA na pewno wystawi najlepszą
śmietankę z Bratkowic.

Jan Bułatek – sołtys
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Przecież jeszcze w niedzielę, 13 września br., jak co
tydzień na placu przykościelnym sołtys wsi Jan Bułatek
ogłaszał mieszkańcom ważne informacje. Zwołał wówczas
kolejne zebranie wiejskie mające odbyć się 20 września
br., któremu jak zwykle miał przewodniczyć. Wcześniej
jednak, w piątek 18 września miało miejsce inne zebra-
nie, któremu też „przewodniczył”. Zebraliśmy się tak licz-
nie, ale już wokół jego trumny, którą przyniesiono do ko-
ścioła parafialnego w Bratkowicach. Mszy św. koncele-
browanej przewodniczył ks. dr Jan Krynicki kapelan wo-
jewódzki PSP, w asyście 6 księży. Okolicznościową homi-
lię wygłosił ks. proboszcz Józef Książek. W uroczystościach
pogrzebowych uczestniczyło wiele delegacji poszczegól-
nych organizacji społecznych z pocztami sztandarowymi
na czele. Przedstawiciele wojewódzkiej, powiatowej i miej-
skiej PSP, przedstawiciele samorządu powiatowego i gmin-
nego z wójtem gminy Wojciechem Wdowiakiem na czele,
okolicznych sołectw, oraz wielu innych organizacji w któ-
rych śp. Jan Bułatek się udzielał, a także liczne grono przy-
jaciół, znajomych i mieszkańców Bratkowic. Doceniając
jego zaangażowanie i oddanie dla pracy społecznej, wyra-
zili w ten sposób swoją wdzięczność i szacunek. Na za-
kończenie mszy św. w licznych przemówieniach mogliśmy
usłyszeć wiele ciepłych słów skierowanych do zmarłego
przypominających postawę, osobowość i jego drogę
życiową m.in. jako pracownika banku, wieloletniego stra-
żaka, sprawującego poprzez 3 kadencje funkcję sołtysa i
wielkiego społecznika.

Przytaczamy jedną z nich, wygłoszoną przez prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach, dha Mie-
czysława Leję.

Koledzy druhowie strażacy!
Pogrążeni w smutku spotykamy się dziś, aby pożegnać

naszego kolegę – dh Jana, którego ta nagła i niespodziewa-
na śmierć jest dla nas ogromnym zaskoczeniem. To prze-
cież niemożliwe, żeby ten tryskający zdrowiem, humorem i
pewnie z planami na przyszłość Jan, odszedł od nas. Jest
nam niezwykle ciężko rozstać się z człowiekiem, którego
działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach
wniosła tak wiele w naszą codzienną służbę.

W nasze szeregi wstąpiłeś jako dwudziestoletni młodzie-
niec już w roku 1956. Od samego początku dałeś się po-
znać jako wielki społecznik, pracowity człowiek, bardzo
zaangażowany w prace na rzecz rozwoju naszej jednostki.
Od roku 1966 jako już członek Zarządu aktywnie uczest-
niczyłeś w pracach nad powstaniem nowego Domu Stra-
żaka w Bratkowicach, który po niewielkich modernizacjach
stoi do dziś. Przez te ponad pół wieku Twojej aktywnej
ochotniczej służby, wykazywałeś się niezwykłą ofiarnością
w sprawach nie tylko naszej strażackiej organizacji, ale także
całego środowiska wiejskiego. Dzięki Twoim wrodzonym
umiejętnościom administracyjno-biurowym w latach 1987-
1996 piastowałeś w naszym Zarządzie funkcję sekretarza,
a w kolejnej kadencji Przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej. W latach 2001-2002 wykorzystując swe bogate doświad-

czenie kierowałeś jako Prezes Zarządu poczynaniami na-
szej organizacji. Twoja społeczna praca na rzecz ochrony
przeciwpożarowej wychodziła również poza granice naszej
miejscowości. Przez kilkanaście lat w czasie trzech kaden-
cji byłeś skarbnikiem i sekretarzem Zarządu Gminnego
Związku OSP RP w Świlczy, a w latach 2001-2005 jego
Wiceprezesem.

Byłeś człowiekiem niezwykle szlachetnym, skromnym,
a nade wszystko czułym na ludzką krzywdę. Dzięki tym ce-
chom swojego charakteru zjednoczyłeś wokół siebie liczne
grono kolegów, przyjaciół i znajomych. Byłeś wzorem do
naśladowania dla wielu naszych druhów młodego pokole-
nia. Cieszyłeś się niesłabnącym autorytetem, szacunkiem i
uznaniem. Za swe zasługi odznaczony zostałeś: oznaką
Strażak Wzorowy, Brązowym, Srebrnym i Złotym Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Złotym Znakiem
Związku – najwyższym oznaczeniem strażackim. Swą po-
stawą do pięknej strażackiej służby polegającej na niesie-
niu pomocy bliźniemu w potrzebie zaszczepiłeś także swo-
ich synów Andrzeja i Józefa, którzy od wielu lat aktywnie i
wzorowo uczestniczą w poczynaniach naszej strażackiej or-
ganizacji.

Każdy z nas tutaj obecnych pewnie w inny sposób za-
pamiętał Ciebie. Żona i dzieci pamiętają Cię z codzienne-
go życia, w którym zmagaliście się wspólnie ze zwykłymi
ludzkimi sprawami. My strażacy jako człowieka bardzo za-
angażowanego w rozwój naszej jednostki, mieszkańcy Brat-
kowic jako wielkiego społecznika. Zapewne najciężej jest
pogodzić się ze stratą kogoś, kto stanowił nierozerwalną
część naszej codzienności, kto był obecny zawsze, o każdej
porze dnia i nocy. Do jego obecności przyzwyczajamy się w
szczególny sposób – staje się dla nas powszednia, jej nagły
brak wywołuje u nas poczucie straty i odczuwamy pustkę,
którą trudno czymkolwiek zapełnić.

Dziś drogi dh Janie odchodzisz na wieczną służbę, lecz
wspomnienia o Tobie, jako osobie wielkiego formatu, o wiel-
kim sercu, pracowitości i zaangażowaniu w życie OSP po-
zostaną w naszej pamięci na długie lata. Twoje czyny i po-
święcenie dla drugiego zostały na trwale zapisane w naszej
strażackiej kronice. Dziś ta zgromadzona brać strażacka
ze smutkiem żegna Cię, dziękując za wszystko co dla niej
zrobiłeś.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkowicach.

Wszystkim uczestniczącym w ostatniej drodze zmar-
łego w imieniu całej rodziny podziękowania złożył jego
syn Andrzej Bułatek.

Od początku powstania Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej śp. Jan Bułatek był jego aktywnym
członkiem. Jako szef Komisji Rewizyjnej wykazywał się
zawsze niezwykłą starannością. Był rzeczywistym miło-
śnikiem ziemi bratkowickiej – swojej małej ojczyzny, a
jego otwartość na ludzi i ich sprawy może być wzorem
dla niejednego z nas. Będzie nam Go brakowało...

Redakcja

OSTATNIE POŻEGNANIE
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Znasz swój PIN? To pytanie zgro-
madziło prawie 2000 młodych ludzi,
którzy postanowili przeznaczyć tydzień
na początku wakacji by lepiej poznać
samych siebie i zbliżyć się do Boga.
XXII Międzynarodowe Saletyńskie
Spotkanie Młodych (MSSM) odbyło
się w dniach 29.06 – 4.07 br. w Dębow-
cu, zwanym polskim La Salette.

W tym roku wśród uczestników
znalazła się także czwórka mieszkań-
ców Bratkowic: Paulina Grendysa,
Krzysztof Plizga oraz Monika Przywa-
ra z siostrą Karoliną. Do Dębowca je-
chaliśmy z Rzeszowa wraz z około
osiemdziesięcioosobową grupą zorga-
nizowaną przez rzeszowskich salety-

nów. Wyjechaliśmy około południa
spod kościoła pw. Matki Bożej Sale-
tyńskiej przy ul. Dąbrowskiego. Pomi-
mo upału, droga minęła szybko. Wszy-
scy byliśmy ciekawi tego, co nas czeka
przez ten nadchodzący tydzień, zwłasz-
cza że większość z nas po raz pierwszy
miała uczestniczyć w dębowieckim
czuwaniu. Po drodze zatrzymaliśmy się
w Jaśle. Tam właśnie, w Zespole Szkół
Miejskich nr 3 było nasze miejsce noc-
legowe. Zostawiliśmy tam nasze baga-
że, wzięliśmy tylko rzeczy podręczne i
ruszyliśmy dalej.

Na miejsce dotarliśmy jako jedna
z pierwszych grup. Zaraz na początku
każdy z nas otrzymał identyfikator z
wypisanym imieniem, miejscem noc-

Czuwanie w polskim La Salette
legu oraz numerem grupy. Dostaliśmy
tez śpiewniki, które zawierały regula-
min spotkania, teksty codziennej jutrz-
ni, piosenek, plan spotkania i inne.
Przez najbliższy tydzień mieliśmy się
z nimi nie rozstawać. Chwilę potem
nad polskim La Salette rozległy się
grzmoty i spadł deszcz. Udało się nam
schronić w jednym z namiotów. Dłu-
go jednak nie padało i tuż przed wyj-
ściem na scenę ks. Macieja Kucharzy-
ka mogliśmy wyjść z zatłoczonego na-
miotu. Po kilku słowach powitania i
paru niezbędnych informacjach, ofi-
cjalnie rozpoczęliśmy czuwanie. Naj-
ważniejszym momentem tego oraz
kolejnych dni była Eucharystia. Posi-

leni Słowem Bożym i Ciałem Chrystu-
sa, a potem jeszcze ziemskim pokar-
mem, zakończyliśmy pierwszy dzień
czuwania razem z krakowskim zespo-
łem Daj spokój, który nie poskąpił nam
dobrej muzyki oraz głębokiej modli-
twy. Przed odjazdem na nocleg odśpie-
waliśmy wspólnie Apel Jasnogórski, a
następnie miała miejsce prezentacja
multimedialna przedstawiająca pierw-
sze sowo PIN-u: Bóg i rodzice.

Drugi dzień zaczęliśmy wspólnie
odśpiewaną jutrznią, po której było
śniadanie. W taki sam sposób zaczy-
nał się też każdy kolejny dzień. Nie
było jednak mowy o nudzie. Drugi
dzień poświęcony był tematowi spo-
wiedzi. Niezwykle ciekawą i poucza-

jącą konferencję na ten temat wygło-
sił o. Rafał Szymkowiak OFM Cap.
Następnie wszyscy udali się na tzw.
„spotkanie w trawie”, gdzie w sześć-
dziesięciu grupach mieli możliwość
porozmawiać i podzielić się swoimi do-
świadczeniami związanymi ze spowie-
dzią. Tego dnia jednak niewątpliwie
najbardziej poruszającym momentem
był wspólnie odprawiony rachunek
sumienia na kolanach i chwila, w któ-
rej każdy mógł zrzucić z siebie ciężar
grzechu, przystępując do oczekiwanej
spowiedzi. Była to spowiedź dość nie-
zwykła, wszak nie często mamy okazję
spowiadać się na murku, czy pod drze-
wem w parku. Dzień uwieńczony zo-
stał Eucharystią ze świetną homilią o.
Szymkowiaka oraz zaskakującym wy-
stępem teatru Figlarne owieczki z Po-
znania, który wystawił sztukę zatytu-
łowaną Tylko głupcy noszą skrzydła.

Trzeciego dnia wysłuchaliśmy kon-
ferencji o. Piotra Stanisławczyka OFM
Conv – dyrektora domu San Damia-
no dla uzależnionych w Chęcinach. Jej
tematem była problematyka uzależ-
nień i sposobów ich zwalczania. Na-
stępnie „nieśmiertelna” Polka We-
stern pomogła odegnać wszelkie fra-
pujące myśli i rozruszać nawet najbar-
dziej znużone słońcem osoby. W dal-
szej części dnia gorącą atmosferę po-
mogły podtrzymać siostry zakonne
prezentujące swój unikalny repertuar
oraz klerycy „z Grodu Kraka”, którzy
w tym roku spróbowali swoich sił w
teatrze amatorskim, przedstawiając
współczesną próbę odczytania Orędzia
Maryi z La Salette. Później na ołtarzu
polowym 40 kapłanów celebrowało
Mszę św., podczas której homilię wy-
głosił wspomniany wcześniej o. Piotr.
Wieczorem na scenę wkroczył zespół
rockowy Porozumienie, aby, jak powie-
dział lider grupy: „Naprawić zło, któ-
re szatan wyrządził w muzyce rocko-
wej”. Ostatnim punktem programu
była prezentacja przedstawiająca ko-
lejne słowo PIN-u: wolność.

Czwartego dnia mieliśmy okazję
wysłuchać rewelacyjnej konferencji p.
Andrzeja Wronki, który poruszył takie
tematy jak problem sekt, homeopatii,
magii, wróżbiarstwa czy horoskopów.
Następnie, po przerwie poświęconej na
taniec, zabawę i obiad wszyscy uczest-
niczyli we Mszy św. prymicyjnej Neo-

Monika i Paulina reprezentowały Bratkowice.
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prezbiterów Saletyńskich, zakończonej
indywidualnym błogosławieństwem dla
wszystkich uczestników spotkania mło-
dych. Po południu, podczas kolejnego
„spotkania w trawie”, młodzi ludzie za-
inspirowani poranną konferencją p.
Wronki dzielili się swoimi odczuciami
i doświadczeniami związanymi z zapro-
ponowanymi przez niego tematami.
Dzień zakończył się dyskoteką pod
gwiazdami, poprowadzoną przez DJ
Frosta z Krynicy. Przed udaniem się na
noclegi wszyscy odśpiewaliśmy Apel
Jasnogórski oraz poznaliśmy kolejną
cyfrę PIN-u: cel.

Piąty dzień naszego spotkania był
czasem refleksji nad problemami, ale
i radościami młodych ludzi. Przez cały
czas towarzyszył nam ks. Piotr Paw-
lukiewicz, który najpierw poprowadził
poranną konferencję, a następnie wy-
głosił homilię. O tym jak dużym zain-
teresowaniem cieszą się tematy poru-
szane przez ks. Piotra świadczyły bar-
dzo liczne pytania zadawane przez
prawie dwie godziny podczas popołu-
dniowego tzw. „Katechizmu poręcz-
nego” w plenerze. Niecodzienna była
również Eucharystia celebrowana
przez 45 kapłanów, podczas której

Czas na Sakrament Pojednania.

Koncert zespołu „Damy Radę”.

podkreślono międzynarodowy cha-
rakter spotkania. Oprawą liturgiczną
zajęła się grupa ze Słowacji, odczyta-
no Ewangelię oraz Modlitwę Po-
wszechną w sześciu językach. Wieczór
należał do zespołu Trzecia Godzina
Dnia. Podczas dwugodzinnego kon-
certu można było usłyszeć świadectwo
jednego z wokalistów oraz wiele zna-
nych utworów tej grupy.

Przed odjazdem na noclegi pozna-
liśmy ostatnią cyfrę PIN-u: miłość. Tak
oto dobiegał końca ten niezwykły ty-
dzień. Szóstego dnia można było od-
czuć atmosferę zbliżającego się rozsta-
nia. We Mszy św., tym razem odprawio-
nej rano, podziękowaliśmy Jezusowi za
te wszystkie tak mile i owocnie przeży-
te dni i poleciliśmy się Jego opiece na
drogę powrotną. Każdy z nas z odro-
biną tęsknoty wsiadał do powrotnego
autokaru, ale wszyscy byliśmy szczęśli-
wi po tym tygodniu modlitwy, zabawy i
poznawania Jezusa i samych siebie.
Wyjeżdżaliśmy stamtąd nie tylko prze-
cież z miłymi wspomnieniami, ale coś
więcej w nas pozostało. Wiele osób chce
za rok nie pojechać, lecz wrócić tam.
Wiele nowych osób zapewne też się po-
jawi. Już dziś zapraszam wszystkich
chętnych na stronę www.spotkania.sa-
letyni.pl gdzie znaleźć można relacje
wideo z XXII Spotkania Młodych, kon-
ferencje naszych gości oraz wiele róż-
nych, wartościowych informacji, a w
przyszłości na pewno informacje o ko-
lejnych spotkaniach, na które warto się
wybrać.

Krzysztof Plizga

Fot. A. Bednarz
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wiamy się, czy wie, że od młodych
lat słowa te towarzyszyły Karolowi
Wojtyle, który oglądał je z okien
swojego mieszkania. Wspominał je
później wielokrotnie jako Jan Paweł
II. Po chwili, sięgając po modlitew-
nik swojego patrona św. Antoniego
Padewskiego – orędownika we
wszystkich sprawach,  nasza roz-
mówczyni mówi: chyba czuwa nade
mną...

Urodziła się 29 października
1909 r. w Bratkowicach w rodzinie
Marii i Wojciecha Homa jako piąte
z ośmiorga dzieci. Jak pokazują sta-
re księgi parafialne, na trzeci dzień
po urodzeniu, 31 października 1909

W rogu jasnego, pogodnego po-
koju, w którym panuje nienaganny
porządek, stoi duży zegar. Pod ze-
garem starannie poukładane obraz-
ki: Jezusa Miłosiernego, św. Fausty-
ny, św. Antoniego, św. o. Pio, Mat-
ki Bożej Fatimskiej, sługi Bożego
Jana Pawła II i inne.

Przy łóżku, w zasięgu ręki radio.
Obok niego liczne modlitewniki i li-
tanie. Nasza rozmówczyni zamyśla
się i patrząc na zegar mówi: „Czas
ucieka, wieczność czeka”. W ten oto
sposób powtarza słowa napisu
umieszczonego na słonecznym ze-
garze wadowickiego kościoła. W
trakcie gdy je wypowiada, zastana-

Czas ucieka,

wiecznoœæ czeka
r., rodzice zanieśli ją do chrztu do
kościoła w Mrowli. Dziś licząc so-
bie już prawie 100 lat pani Antoni-
na Kwoka, mieszkająca w Klepaku,
wymieniając jednym tchem imiona
swoich sześciu braci i dwóch sióstr,
wzruszając się mówi: wszyscy po-
umierali tylko ja tak długo żyję. Księ-
gę bym mogła o tym moim życiu na-
pisać. Mówiąc o swoim dzieciństwie,
młodości i życiu dorosłym pani An-
tonina ciągle podkreśla rolę ciężkiej
pracy w swoim życiu. Ojciec zmarł
na tyfus już w czasie I wojny świato-
wej. Po śmierci ojca wychowywała
nas mama. Było nam bardzo ciężko.
Bracia i jedna z sióstr powyjeżdżali
za chlebem do Francji, Argentyny,
Austrii. Ja wraz z siostrą poszłam na
7 lat na służbę. W 1934 roku wyszłam
za mąż za Marcelego Kwokę. Tylko
on miał takie imię w całej okolicy.
Dom był pod strzechą, a wokół niego
rosło dużo brzózek. Dorabialiśmy się
wszystkiego od podstaw. Wstawało się
o świcie. Zanim wygoniłam krowy, to
już chleb zdążyłam upiec. Czasu się
nigdy nie marnowało. Nie chodziło
się tak jak dziś do pracy. Cepami trze-
ba było młócić, sierpem żąć, zboże w
żarnach mleć. Zaraz po ślubie sama
sierpem zżęłam 75 mendli zboża.
Wszystko tymi rękami trzeba było zro-
bić. Za tak ciężko zarobione pienią-
dze kupowaliśmy z mężem pole, łąki,
krowę. Pamiętam jak nazbieraliśmy
w lesie za specjalnym przyzwoleniem
sześć koszy jagód. Kosze były takie jak
dzisiaj te na ziemniaki. Zabraliśmy
ser, masło, koguty i te jagody na targ
do Rzeszowa. Kupiliśmy sobie za to
łóżko, krzesła, maśniczkę, dzierzę i
wróciliśmy szczęśliwi do domu. Wte-
dy wszystko człowieka cieszyło. Była
bieda, ale było wesoło. Nie było my-
dła, perfum. Soda musiała wystar-
czyć, żeby zadbać o czystość. Nie było
w czym chodzić, to z lnianego płótna

Dostojna Jubilatka.
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szyłam dla nas ubrania. Los nie
szczędził łez, ale nie załamywałam się.
Dzisiaj ludzie żyją w luksusie i ciągle
są niezadowoleni. Przeżyliśmy dwie
wojny. W czasie II wojny Niemcy za-
brali męża do kopania okopów. Po-
tem był w partyzantce. Po wojnie pra-
cował na kolei, a później jako cieśla.
Przeżyło się wiele. Na świat przyszło
trzech synów. Najstarszy Jan jest już
na emeryturze. Mieszka w Szczecinie.
Przez 40 lat pracował w Stoczni
Szczecińskiej. Stanisław mieszka w
Kędzierzynie Koźlu, a wraz z rodziną
najmłodszego syna Józefa spędzam
moje sędziwe już lata. Mąż nie żyje
już od 30 lat. Niedawno w wieku 94
lat we Francji zmarła moja ostatnia
siostra. Zostałam już sama. Szybko
to życie zleciało, a teraz się ciągnie.

Pomimo wielu trudnych wspo-
mnień, a pamięć pani Antonina ma
rewelacyjną, wręcz detaliczną, w jej
głosie nie ma nutki żalu, ani zawo-
du. Nawet dolegliwości pojawiają-
ce się z racji wieku przyjmuje bez
specjalnego uskarżania się.
Uśmiechnięta, mająca w zanadrzu
zawsze jakąś zabawną anegdotkę.

Rozmowna, pogodna, tryska ener-
gią, a swoją świetną formą zadziwia
wszystkich. Żywo interesuje się
wszelkimi sprawami dziejącymi się
w domu, w rodzinie, w parafii. Cie-
szy się z pięknie rozbudowanego

fii odwiedził naszą Czcigodną Jubi-
latkę ks. Biskup Kazimierz Górny.
Pani Antonina cieszy się 5 wnuka-
mi, 4 prawnukami i 1 praprawnu-
kiem.

Zapytana o to co w życiu ważne
odpowiada: Szczęście jest wtedy jak
jest zgoda. Dziś tyle ludzi się niena-
widzi, a ludzi trzeba lubić. Trzeba się
odwiedzać. Pocieszać jak jest smutno.
Chorych odwiedzać. Trzeba siać zgo-
dę. Mieć dobre słowo dla starszych i
dla dzieci. Z nikim się nie gniewać.
Coś trzeba na tamten świat zanieść.
Jak z pustymi rękami przed Panem
Bogiem stanąć?

Tych jakże cennych rad naszej
Szanownej Seniorki moglibyśmy
słuchać godzinami, tym bardziej że
są one uwiarygodnione przez opi-
nie sąsiadów i licznych mieszkań-
ców Bratkowic. Stosowała je w swo-
im życiu.

To już drugi w ostatnich latach
tak wymowny Jubileusz 100 lat
życia, osiągnięty przez kolejną
mieszkankę Bratkowic. Takie Jubi-
leusze to święto dla całej naszej spo-
łeczności.

Życzymy Pani Antoninie jeszcze
długich lat życia w zdrowiu i szczę-
ściu rodzinnym.

Halina Zawisza
Dariusz Jamuła

Pani Antonina z rodziną najmłodszego syna Józefa. Fo
t. 

A
. B
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rz
kościoła parafialnego i wspomina
jak wraz z mężem pomagała przy
budowie pierwszego kościoła w
Bratkowicach. Nikt nie chciał ze
strachu przed wysokością bielić ścian,
a ja się nie bałam. Cieszyłam się, że

mogłam pomóc. W każdy I piątek
miesiąca odwiedza panią Antoninę
ksiądz z Najświętszym Sakramen-
tem. Codziennie w radiu słucha
mszy św, modli się na różańcu. Pod-
czas ostatniej wizytacji naszej para-

Fot. archiwum rodzinne
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Nowy wikariusz ks Rafał
Głowacki.

Te słowa zobo-
wiązują.

Ks. Jan Twar-
dowski w swych
Myślach na każdy
dzień napisał:

Święty Jan
Vianney radził,
żeby modlić się do
Michała Archa-
nioła o zwycięstwo nad szatanem, do Ga-
briela – o modlitwę do Matki Najświęt-
szej, do Rafała, który prowadził młodego
Tobiasza – o dar dobrej rady.

Życzymy więc ks. Rafałowi aby jak
aniołowie wpatrywał się w oblicze Boga
i nam rad dobrych udzielał.

Pragniemy jednocześnie złożyć ser-
deczne podziękowanie ks. Wojciechowi
Zygo za trzyletnią posługę w naszej pa-
rafii. Ks. Wojciech obecnie pracuje w pa-
rafii pw. św. Józefa w Rzeszowie – Sta-
romieście.

W jego intencji 24 września br. od-
była się msza św. dziękczynno-błagalna
z intencji parafian z Bratkowic.

Parafianie  Bratkowic

Na wsi polskiej od wieków po zebra-
niu plonów odbywały się dożynki. Były
one podziękowaniem za zebrane plony.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratko-
wickiej realizując swoje założenia statu-
towe od kilku już lat kultywuje piękną
tradycję robienia wieńców dożynko-
wych. Tak było i tym razem. Wygląd
wieńca zaprojektowała Halina Zawisza,
inspirując się fragmentem refrenu sta-
rej pieśni Maryjnej „Tyś od Aniołów jest
do nieba wzięta”. Symbolem Maryi była
duża litera M, wykonana zręcznie przez
Andrzeja Rusina, obsypana dorodnym
ziarnem pszenicy, nad którą górowała
złota korona – symbol Królowej. Tuż za
nim stojący w pokorze anioł w sukni z
kłosów zbóż, z rozpostartymi skrzydła-
mi, symbolizował gotowość wniebowzię-

cia Maryi. Pokorę jego twarzy i dłoni
swoim talentem malarskim i rzeźbiar-
skim oddała Lucyna Gniewek. Anielskie
skrzydła pięknie zdobiła drżącym
owsem, dzięki wrodzonym zdolnościom
manualnym Maria Rusin. Podstawę
wieńca otoczono zielenią asparagusa,

bielą storczyków, mieczyków i błękitem
niezapominajek. Piękne kłosy dorod-
nych zbóż dojrzewających w słońcu na
polach Bratkowic zbierały i przygotowy-
wały panie: Maria Grędysa, Janina
Przywara, Krystyna Zając i Maria Ru-
sin. Zewnętrzne piękno wieńca nie by-

łoby ukazane bez wręcz inżynierskich
zdolności i pomysłów Roberta Kwasa,
który wykonał podstawę i konstrukcję
całego wieńca. Wszystkie te prace od-
bywały się na posesji państwa Krystyny
i Mariana Zając z Sitkówki, którym skła-
damy serdeczne podziękowania za go-

ścinę i życzliwość. Budujące było
także zainteresowanie sąsiadów
postępem prac przy wieńcu, a
także ciągła obecność dzieci,
które z zaciekawieniem podpa-
trywały, tak jak my kiedyś, pie-
lęgnowanie tradycji przez na-
szych przodków. Prowadzeni
przez gospodarzy Bożenę i Ta-
deusza Pięta, niosących dar
chleba i zebranych owoców, ze
śpiewem ruszyliśmy na uro-
czystą sumę aby poświęcić owoc
naszej pracy. Wieniec ponieśli:

Dariusz Jamuła, Tadeusz Bednarz, Ka-
zimierz Rusin i Krzysztof Plizga. Towa-
rzyszyły im: Maria Grendysa, Janina
Przywara, Krystyna Zając i Maria Ru-
sin w specjalnie uszytych na tę okazję
odświętnych, jednolitych strojach.

Redakcja

Posy³am was...
W czerwcu br., w uroczystość Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa, papież
Benedykt XVI z okazji 150 rocznicy
śmierci św. Jana Marii Vianneya – pa-
trona proboszczów, ogłosił rok 2009/
2010 rokiem kapłaństwa.

Na ten szczególny czas i nie tylko,
życzymy naszym kapłanom aby obdarze-
ni tym wyjątkowym DAREM I TAJEM-
NICĄ osiągali świętość, zaś pomagając
nam na drogach naszej codzienności –
łączyli Niebo z ziemią.

Szczególne życzenia kierujemy i za-
razem serdecznie witamy w naszej pa-
rafii nowego wikariusza księdza Rafała
Głowackiego.

Czy przypuszczał idąc przez Bratko-
wice w 32 Pieszej Pielgrzymce Rzeszow-
skiej że zatrzyma się u nas na dłużej?
(patrz zdjęcia z pielgrzymki – przyp.
red.)

W „Znaku Łaski” – piśmie Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Rzeszo-
wie czytamy: Ks. Rafał Głowacki syn Jó-
zefa i Krystyny, urodzony 22 września 1984
roku w Rzeszowie, pochodzi z parafii pw.
Józefa Robotnika w Pstrągowej. Ukończył

Liceum Ogólnokształcące w Czudcu. W
2009 roku ukończył WSD W Rzeszowie i
obronił pracę magisterską pt. „Historia
parafii pw. św. Józefa Robotnika w Pstrą-
gowej w latach 1945-1989”, napisaną na
seminarium z historii Kościoła pod kie-
runkiem ks. dra Andrzeja Motyki.

30 maja br. w Katedrze Rzeszowskiej
z rąk biskupa rzeszowskiego Kazimie-
rza Górnego ks. Rafał otrzymał święce-
nia kapłańskie. Decyzją biskupa z dnia
22 sierpnia 2009r. Bratkowice stały się
pierwszą parafią na jego kapłańskiej dro-
dze.

Ludzie świeccy na drodze swych róż-
nych powołań potrzebują kapłana. Ka-
płan na drodze swego powołania potrze-
buje ludzi.

Ks. dr Jan Kulig, obecnie Prefekt
WSD w Rzeszowie, dla którego Brat-
kowice były przed kilkoma laty także
pierwszą parafią, odprawiając wraz z ks.
Rafałem kilka tygodni temu wspólną
Eucharystię w bratkowickim kościele
powiedział m.in.: będzie Ci tu dobrze, bo
tu są dobrzy ludzie. Ja zaznałem od nich
wiele dobrego.

Jak powstawał wieniec.
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Tradycyjnie, jak co roku, 15 sierp-
nia w uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w naszym koście-
le parafialnym podczas Mszy św. o
godz.1100 odbyło się poświecenie tego-
rocznych plonów: kłosów zbóż, owo-
ców, ziół i kwiatów. Wszystko to znala-
zło się w przyniesionych wieńcach do-
żynkowych. Przed uroczystą sumą ks.
proboszcz Józef Książek w asyście ks.
Jacka Lewickiego powitał przed wej-
ściem do kościoła przybyłe delegacje z
wieńcami. W tym roku wieńce przynio-
sły: Koło Gospodyń Wiejskich, Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Bratkowic-
kiej, delegacje z Czekaja oraz ze Za-
stawia. Przed uroczystym wprowadze-
niem do kościoła orszaku dożynkowe-
go glos zabrał Prezes TMZB Tadeusz
Pięta, który powiedział:

„TYŚ OD ANIOŁÓW JEST DO NIE-
BA WZIĘTA – MARYJO”

Czcigodny księże Proboszczu, księże
Jacku, drodzy Parafianie!

W uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny i naszych parafial-
nych dożynek, przychodzimy do naszej
świątyni, jak czynili to nasi dziadowie i
ojcowie, aby poświęcić tegoroczne plony
zebrane na naszej bratkowickiej ziemi:
kłosy zbóż, kwiaty, owoce i zioła. Pragnie-
my podziękować Maryi za opiekę nad
naszą wioską, za to, że mogliśmy zebrać
tegoroczne plony.

Maryjo! Przyjmij nasze podziękowa-
nia słowami wiersza, który napisała na-
sza parafianka:

O Matuchno nasza
Dziś wzięta do nieba
Spraw aby Twym dzieciom
Nie zabrakło chleba.

W niebo Ciebie Matko
Aniołowie wzięli
A nad głowa Twoją
Koronę upięli

Tam w niebie na tronie
Wraz z synem królujesz
A nam kolo siebie
miejsce przygotujesz

Z wysokiego nieba
Nad nami czuwałaś
Od burz i nawałnic
Plon nasz ochraniałaś

Gdy pobliskie miasto
Woda zalewała

Tyś Matko nad nami
Parasol trzymała

Za opiekę Matko
Tobie dziękujemy
I pod Twoim płaszczem
Zawsze być pragniemy.

My z plonami ziemi
Tutaj przychodzimy

W formie dziękczynienia
Tobie przynosimy

Pobłogosław Matko
Te zboża zebrane
Pięknymi kwiatami
Poprzyozdabiane

Poszczególne delegacje przed
wejściem do kościoła.

Powitanie.

Spotkanie na dziedzińcu plebanii.

(ciąg dalszy na str. 16)
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Do¿ynki diecezjalne

w Katedrze Rzeszowskiej
30 sierpnia 2009 roku odbyły się dożynki diecezji rzeszow-

skiej. Do Katedry Rzeszowskiej zjechały delegacje z wieńca-
mi dożynkowymi z kilkudziesięciu parafii. Rolę gospodarza
w tym roku pełnił dekanat kolbuszowski. Naszą parafię re-
prezentowało na dożynkach Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bratkowickiej ze swoim wieńcem. Po przyjeździe do katedry i
zajęciu miejsca z wieńcem przed ołtarzem polowym uczestni-

czyliśmy w okolicznościowej części artystycznej. Obserwowa-
liśmy również przybyłe grupy z całej diecezji z wieńcami oraz
ze swoimi duszpasterzami. Były naprawdę pięknie wykona-
ne. Spotkaliśmy też wielu znajomych z innych miejscowości.
Bardzo miłe było spotkanie z ks. Prałatem Władysławem Ja-
gustynem, który podarował nam okolicznościowe obrazki.
Jeszcze niedawno, miesiąc temu był w Bratkowicach na uro-
czystościach z okazji 65 rocznicy Akcji Burza. Radość udzieli-
ła się wszystkim, gdy ks. bp Kazimierz Górny przechodząc
koło poszczególnych delegacji, dostrzegł także nasz wieniec.
Zatrzymując się, skierował do nas słowa podziękowania za
rozbudowę naszego kościoła parafialnego, który konsekro-
wał 24 czerwca br. mówiąc – O, Bratkowice! Tak, teraz jestem
już spokojny. Ale jeszcze pracujcie, bo macie inne zadania.

O godz.1200 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana do-

żynkowa z udziałem wielu kapłanów, której przewodniczył ks.
bp Kazimierz Górny. O przywiązaniu do ziemi, pracy na niej
mimo braku ekonomicznych jej efektów i trwaniu przy niej
jako żywicielce zapewniał starosta dożynek, rolnik z Kolbu-
szowej. Za taką postawę biskup podziękował wszystkim rol-
nikom Podkarpacia. Okolicznościową homilię wygłosił ks.
prałat Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszow-
skiej. Ukazując sytuację polskiego rolnictwa w kontekście
polityki państwa i naszego członkowstwa w Unii Europejskiej,
zaapelował o obronę tego co polskie. Ogromna w tym zasłu-
ga polskiego rolnika, który od wieków żywi i broni. Zaapelo-
wał o obronę polskiej ziemi i nie pozbywanie się jej. Bo tyle
ojczyzny ile ziemi. Skierował też te słowa do uczestniczących
w tej uroczystości parlamentarzystów, członków władz woje-
wódzkich i samorządowych, przedstawicieli wojska i policji.
Głębokie słowa, które powinni zapamiętać wszyscy. W czasie
ofiarowania ks. bp przyjmował dary ofiarne od poszczegól-
nych delegacji. Po zakończeniu Mszy św. odbyła się prezenta-
cja wszystkich wieńców. Na zakończenie wszystkie delegacje
otrzymały bochenki chleba, upieczone z tegorocznego zboża
przez rzeszowskich piekarzy. Przywieźliśmy je do Bratkowic
aby podzielić się z najbliższymi. Wyjeżdżaliśmy z Katedry
umocnieni tym, cośmy zobaczyli i przeżyli. Obecność wśród
ludzi w podeszłym wieku, młodzieży i dzieci w strojach ludo-
wych napawa optymizmem, że polska ziemia nie zamieni się
w ziemie nieużyteczną. Ich optymizm, a zarazem poczucie
swojej wartości i życie w zgodzie z wartościami chrześcijań-
skimi jest tego gwarantem. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...

Tadeusz Pięta

(ciąg dalszy ze str. 15)

Za plony zebrane
Dzisiaj dziękujemy
A z Twoją pomocą
Nowe zasiejemy.

Prosimy Cię Maryjo!
Miej w opiece Naród cały, naszą brat-

kowicką ziemię i jej mieszkańców, który
żyje dla Twej chwały, niech rozwija się
wspaniały Maryjo!

Po odmówieniu modlitwy, ks. pro-
boszcz wprowadził uroczyście do świą-

tyni grupy dożynkowe wraz z wierny-
mi. W czasie okolicznościowej homilii
odniósł się do aktualnej sytuacji na wsi,
ciężkiej pracy rolnika. Na zakończenie
podziękował wszystkim, którzy trudzili
się przygotowując piękne wieńce dożyn-
kowe. Szczególne słowa podziękowania
skierował do pań, które zaprezentowa-
ły się w pięknych strojach. Pochwalił też
ich zaradność i podkreślił zalety pol-
skich gospodyń. Im też dedykowane
były życzenia zawarte w słowach piosen-
ki „Życzymy, życzymy...” odśpiewane
przez wszystkich zebranych.

Po zakończeniu uroczystej sumy

delegacje dożynkowe zostały zaproszo-
ne przez ks. proboszcza na poczęstu-
nek. Było to okazją do miłego spotka-
nia, śpiewania i wspomnień.

W czasie tego spotkania prezes
TMZB Tadeusz Pięta przekazał wie-
niec dożynkowy Towarzystwa probosz-
czowi parafii jako podziękowanie za
tegoroczny szczególny plon – konse-
krację kościoła parafialnego w Brat-
kowicach. Spotkanie to zakończyło
tegoroczne dożynki parafialne.

Redakcja
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UKRAINA MIEJSCE MOJEJ MISJI
„Jesteśmy misjonarkami, a powołaniem siostry misyjnej jest ofiarowanie
siebie dla chwały Bożej i zbawienia dusz nieśmiertelnych”.

Bł. Maria Helena Stollenwerk

– W niedzielę 2 sierpnia br. nasza
rodaczka siostra Marta Przywara wraz
z siostrami Tanią i Wiką z Ukrainy
przebywały w naszej parafii, dzieląc się
podczas mszy św. swoimi świadectwa-
mi ze swej pracy misyjnej. Jakie wra-
żenie wywarł na siostrach pobyt w Brat-
kowicach? – zapytałem o to siostrę
Martę.

– Siostrom bardzo podobała się na-
sza miejscowość. Nade wszystko jed-
nak, były zbudowane wiarą bratkowic-
kich parafian oraz życzliwością ludzi,
którzy z serdecznością odnosili się do
nas podczas spotkań z
nami w ciągu dnia.

Siostry były mile zasko-
czone tym, iż tak dużo lu-
dzi chodzi do kościoła.
Obie siostry pracują, żyją i
uczą się w Kijowie. Należą
do parafii, gdzie jest duży
kościół św. Mikołaja, wy-
budowany przez Polaków.
W prezbiterium tego ko-
ścioła są ustawione ogrom-
ne organy i prawie każde-
go wieczora odbywają się
tam koncerty. W tym cza-
sie msza św. jest odprawia-
na w dolnej części kościoła. W niedzie-
le jest tam kilka mszy św., ale nie ma
tam, tak dużo ludzi jak u nas w Bratko-
wicach.

– Od 12 lat będąc w Zgromadzeniu
Misyjnym Służebnic Ducha Świętego
(SSpS) pracuje siostra na Ukrainie.
Chciałbym zapytać jak wyglądało ro-
zeznanie powołania u siostry?

– Powołanie z pewnością dojrzewa-
ło we mnie od dzieciństwa. Najpierw
kształtowało się w rodzinie, gdyż byłam
wychowywana w głębokiej wierze. Póź-
niej bardziej się ukonkretniło w okre-
sie mego dorastania, gdy wiele czasu
spędzałam pomagając na plebani. Było
to za czasów ks. Stanisława Kuryłło.
Jego osoba, jak również osoba ks. Sta-
nisława Szylaka, miały duży wpływ na
moje powołanie. Księża nigdy mnie nie
namawiali do życia zakonnego lecz
świadectwo ich życia, przyczyniło się do
mojego powołania. Miałam tam moż-
liwość czytania rożnych czasopism do-
tyczących misji i tak wzrastało we mnie

powołanie misyjne. Pragnęłam poje-
chać na misje, aby głosić Pana Jezusa
w tych krajach i tym ludziom, którzy Go
jeszcze nie znają. Będąc w klasie matu-
ralnej pojechałam do Krosna na reko-
lekcje do sióstr i tam obudziło się we
mnie pragnienie życia zakonnego.
Wcześniej o tym nie myślałam. Reko-
lekcje te dotyczyły rozeznawania powo-
łania. Siostry, które prowadziły rekolek-
cje powiedziały, że nie wyjeżdżają na
misje, dlatego nie myślałam o tym zgro-
madzeniu. W Misjonarzu znalazłam
adres naszego zgromadzenia. Pojecha-

łam wtedy do Raciborza i od pierwsze-
go momentu czułam, że jest to miejsce
w którym Pan Bóg chce mnie mieć.
Ważną osobą na drodze rozeznawania
powołania, był również w tamtym cza-
sie mój kolega z Bratkowic, z którym
się przyjaźniłam. Był nim Stanisław
Książek. Z nim jako pierwszym podzie-
liłam się tym pragnieniem na co on
powiedział: No to idź, skoro Pan Bóg Cię
wzywa. Dla mnie był to taki głos Pana
Boga. Późniejsze sytuacje były tylko po-
twierdzeniem, że rzeczywiście to jest
moja droga. Jestem szczęśliwa i
wdzięczna Bogu, za to, że obdarzył
mnie takim powołaniem. Cieszę się, że
mogę wypełniać Jego wolę i służyć lu-
dziom, do których On mnie posyła.

– Jak siostra przyjęła wiadomość o
kolejnym wyjeździe na Ukrainę?

– Początkowo nie byłam zachwyco-
na tym, że po ślubach wieczystych wy-
jadę na Ukrainę, ponieważ moim pra-
gnieniem był wyjazd do Afryki. Wyda-
wało mi się, że właśnie tam, daleko na

misjach jest moje miejsce. Jednak po-
trzeba Zgromadzenia była inna. Po
otwarciu się granicy wschodniej w 1990
roku rozpoczęło ono prace na Ukrainie.
Ślubując posłuszeństwo, przyjęłam to
jako wolę Pana Boga

– Niespełna rok temu (marzec 2007
– marzec 2008) siostra była skierowa-
na do pracy misyjnej na Filipinach.
Czym różni się praca na Ukrainie od
pracy na Filipinach?

– Przede wszystkim na Filipinach
nie było takiego prześladowania za wia-
rę jak to miało miejsce na Ukrainie w
czasach komunizmu. Filipiny są krajem
katolickim. Jest to najbardziej katolic-
ki kraj w Azji, Kościół ma tam wielo-
wiekową tradycję. Zgromadzenia mę-
skie i żeńskie zajmują się tam głownie
prowadzeniem szkół, uczelni, szpitali
oraz pomocą ludziom ubogim, których
na Filipinach jest bardzo dużo.

Natomiast na Ukrainie jest to głów-
nie praca ewangelizacyjna, czyli głosze-

nie Słowa Bożego, które przez lata było
tam zabronione. Kościół i Cerkiew były
tam bardzo prześladowane. Sporo lu-
dzi wierzących było osadzonych w wię-
zieniu, wywiezionych na Syberię lub

(ciąg dalszy na str. 18)

Dzieci z Ukrainy w albach komunijnych
przekazanych przez dzieci z Bratkowic.

Siostra Marta, Tania i Wika.
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zabitych. Dzieci i młodzież nie mogły
chodzić na katechezę, bo za to spoty-
kały ich nieprzyjemności w szkole, ro-
dzice tracili pracę. Chrzest często od-
bywał się skrycie, w domu. Wielu jed-
nak ludzi narażając swe życie i zdrowie,
zachowywało żywą wiarę i przekazywa-
ło ją swoim dzieciom. Dzięki temu wia-
ra na Wschodzie przetrwała, a głód
Boga i słuchania Słowa Bożego jest
wciąż w ludziach bardzo żywy. Dlatego
też podstawową potrzebą jest głosze-
nie Słowa Bożego, katechizacja i przy-
gotowywanie do Sakramentów Świę-
tych. Cieszy to, iż obecnie co-
raz więcej młodych ludzi na
Ukrainie angażuje się na róż-
ne sposoby w ewangelizację
swego kraju. I nie tylko swego.
Niektórzy wyjeżdżają również z
posługą ewangelizacyjną do in-
nych krajów.

– Jakie obowiązki pełni sio-
stra na Ukrainie, czym się zaj-
muje?

– Głównie zajmuję się tam
katechizacją dzieci, młodzieży
i dorosłych. Pomagam również
w prowadzeniu rożnego rodza-
ju rekolekcji dla nich. Moim
obowiązkiem jest także praca w forma-
cji tj. pomoc młodym siostrom w przy-
gotowaniu do życia zakonnego. Obec-
nie jestem odpowiedzialna za siostry w
ślubach czasowych.

– Czy pomagają siostrze inne sio-
stry lub kapłani?

– Tak oczywiście. My zawsze żyjemy
we wspólnocie, w której powinno nas być
przynajmniej trzy. W tej wspólnocie
gdzie jestem obecnie w Werbowcu (Win-
nicka Oblast) jest nas cztery. Tam współ-
pracujemy również z księdzem, który jest
Werbistą. Nasze Zgromadzenia zostały
założone przez św. Arnolda Janssena, są
to zgromadzenia misyjne. Ksiądz, z któ-
rym współpracujemy, pochodzi z Brazy-
lii, ale już od wielu lat pracuje na Ukra-
inie. Wspólnie z Nim jeździmy na inne
parafie i służymy ludziom.

– Jak ludzie, domyślam się katolicy,
wspierają siostry? Czy są to ludzie miej-
scowi czy też polonia?

– Środowisko w którym żyję obecnie
zamieszkuje miejscowa ludność. Nie ma
tam Polaków. Wcześniej przez 8 lat po-
sługiwałam w Chmielnickim. Tam spo-
tykałam bardzo dużo ludzi pochodzenia
polskiego, oni nawet zachowali swój ję-
zyk mazurski. Tu gdzie jestem teraz,

mieszkają Ukraińcy, którzy są katolika-
mi. Doświadczamy ofiarnej pomocy z ich
strony. Ludzi tych cechuje duża życzli-
wość i otwartość. Wspierają nas również
materialnie, przynosząc różne produk-
ty żywnościowe, to co sami na wiosce
mają, tym dzielą się z księdzem i siostra-
mi.

– Czy na Ukrainie, gdzie dominuje
prawosławie spotyka się siostra z inny-
mi wyznaniami?

– Oczywiście, że tak. nasza wioska
jest w większości prawosławna, katoli-
ków jest tam bardzo niewielu, jest też
cerkiew prawosławna. W przeszłości
większością byli tam Żydzi, obecnie po-

została po nich tylko synagoga i cmen-
tarz. Spotykam się również z protestan-
tami, niektóre z naszych sióstr współpra-
cują z nimi w rożnych apostolatach. W
życiu codziennym nie doświadczamy
konfliktów, nie ma takich podziałów, że
ten prawosławny, a ten katolik. Ludzie
żyją ze sobą w zgodzie i pokoju. Najtrud-
niej jest im zrozumieć i przyjąć, dlacze-
go istnieją różne kalendarze i nie może-
my świętować w tym samym czasie przy-
najmniej największych świąt, jak Boże
Narodzenie czy Wielkanoc. Na ogół ro-
dziny są mieszane, a wiec świętują nie-
które święta dwa razy.

Potrzeba jednak jeszcze wiele modli-
twy, aby nastąpiła większa jedność mię-
dzy poszczególnymi wyznaniami szcze-
gólnie pośród hierarchii.

– Czy jakieś inne zgromadzenia peł-
nią misje na Ukrainie?

– Tak, jest ich bardzo dużo. Trudno
nawet wymieniać. Gdy otworzyła się gra-
nica wschodnia, to wielu Polaków tam
wyjechało, zarówno księży diecezjalnych
jak i zakonników oraz sióstr zakonnych.
Obecnie jest tez coraz więcej misjona-
rzy z innych krajów. W naszym zgroma-
dzeniu mamy na Ukrainie, również Sio-
stry z Indonezji, Słowacji i Rosji.

– Czy siostry dostają jakieś wspar-
cie, pomoc od strony ukraińskiej, mam
tu na myśli państwo?

– Ze strony państwa nie mamy ta-
kiej pomocy. Ważne jest jednak to, że
nam nie utrudniają pracy. W niewielkim
stopniu finansowo pomaga nam kuria
diecezjalna, ponieważ organizujemy
przy naszym kościele letni wypoczynek
dla dzieci i młodzieży. Przez 3 miesiące
podczas wakacji dzieci i młodzież przy-
jeżdżają do nas na oazy i rekolekcje.
Główną jednak pomoc otrzymujemy od
naszego Zgromadzenia, bez tego nie
byłybyśmy w stanie tam się utrzymać.

– Czy zamieniłaby siostra pracę na
Ukrainie na jakiś inny kraj,
kontynent?

– Jeśli Zgromadzenie uzna-
łoby, że jestem potrzebna w in-
nym kraju, to ja jestem gotowa.
Jestem misjonarką i ślubowa-
łam posłuszeństwo w Zgroma-
dzeniu Misyjnym, dlatego tam
gdzie jest potrzeba, tam jestem
gotowa być posłaną. Teraz peł-
nię misje na Ukrainie, dlatego
jestem i pozostanę tam tak dłu-
go, jak będzie taka potrzeba.
Wszędzie są ludzie spragnieni
Boga i Jego Miłości, a moim,
naszym powołaniem jest nieść

Jego Miłość aż na krańce świata, aby On
Święty, Trójjedyny Bóg, żył w sercach
naszych i w sercach wszystkich ludzi.

Cieszę się, że jestem na Ukrainie,
ponieważ nie tylko ja służę ludziom i nie
tylko ja coś z siebie daję, ale przede
wszystkim wiele otrzymałam od nich
przez minione lata posługi. Dużo na-
uczyłam się czerpiąc ze świadectwa ich
głębokiej wiary i prostego życia, odda-
nego Bogu i nastawionego na drugiego
człowieka. Jestem wdzięczna Panu Bogu
za doświadczenie życia pośród tych lu-
dzi, służenia im i uczenia się od nich.

– Dziękując za rozmowę, życzę sił do
pełnienia codziennych obowiązków,
zdrowia, opieki Matki Bożej na dalsze
lata pracy misyjnej. Szczęść Boże!

Dawid Jucha

Od Redakcji:
Podczas pobytu sióstr w naszej pa-

rafii została przeprowadzona zbiórka
na cele misyjne. Zebraną kwotę w wy-
sokości 4140zł przekazano na ręce ks.
Piotra Kurkiewicza odpowiedzialnego
za centrum rehabilitacyjne dla osób
uzależnionych na Ukrainie.

(ciąg dalszy ze str. 17)
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Z ¿ycia szkó³
Po dwumiesięcznej przerwie, wypoczęci i z zapasem nowych sił, uczniowie powrócili w szkolne mury.

Grona Pedagogiczne z pewnością z radością powitały swoich podopiecznych. Czeka ich sporo zmian.
Warunki we wszystkich szkołach ulegają ciągłej poprawie, aby uczniowie mieli coraz większe możliwości
rozwoju. Na progu roku szkolnego 2009/2010 uczniom życzymy sukcesów i zapału do nauki, rodzicom
radości z postępów czynionych przez ich pociechy, a nauczycielom i wychowawcom cierpliwości i wytrwa-
łości w tej jakże odpowiedzialnej pracy.

KA¯DE

DZIECKO

JEST ZDOLNE
Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowi-
cach to dwie spośród 450 szkół na Pod-
karpaciu, w których realizowany jest
projekt „Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wiedzy”. Projekt
obejmuje swoim zasięgiem 6 woje-
wództw, a współfinansowany jest przez
Europejski Fundusz Społeczny i bu-
dżet państwa. Jest jednym z najwięk-
szych, jeśli nie największym progra-
mem edukacyjnym w Unii Europej-
skiej. Będzie trwał trzy lata i obejmie
trzy kolejne roczniki pierwszoklasi-
stów. Istotą projektu jest wielokierun-
kowe i wieloaspektowe wspieranie roz-
woju umysłowego, emocjonalnego,
społecznego, fizycznego i motoryczne-
go uczniów rozpoczynających naukę
szkolną poprzez praktyczne działanie
dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
Pierwszy etap kształcenia jest okresem
szczególnym, gdyż pierwsze lata do-
świadczeń szkolnych decydują o przy-
szłych losach dziecka, wyznaczają jego
stosunek do nauki, dostarczają ele-
mentarnej wiedzy o świecie, kształtują
poglądy, rozwijają zainteresowania.
Koncepcja projektu oparta jest na głę-
boko humanistycznej teorii inteligen-
cji wielorakich amerykańskiego psy-
chologa i neurologa Howarda Gard-
nera. Zdaniem Gardnera każdy z nas
posiada indywidualny „profil inteli-
gencji”, na który składają się inteligen-
cje: językowa, matematyczno-logiczna,
wizualno-przestrzenna, interpersonal-
na, intrapersonalna, muzyczna, kine-
stetyczna i przyrodnicza.

Inteligencja językowa na przykład
przejawia się w rozumieniu świata po-
przez słowo mówione i pisane, we wraż-

liwości na rymy, znaczenie słów oraz
dźwięki. Dzieci z przewagą tej inteligen-
cji myślą „słowami” i lubią czytać, przej-
rzyście wypowiadają się i spisują myśli,
tworzą opowiadania, barwne historie,
uczą się słuchając, czytając, dyskutując,
używają bogatego słownictwa, szybko
uczą się języków obcych.

Inteligencja ruchowa natomiast
przejawia się w rozumieniu świata po-
przez ruch i kontakt fizyczny oraz umie-
jętnością wykorzystania własnego ciała
do wyrażania emocji. Dzieci, u których
dominuje ten typ inteligencji wykorzy-
stują ruch w sposób celowy, mają wyczu-
cie czasu i przestrzeni, są uzdolnione
manualnie, mają dobrą koordynację ru-
chową, lubią wycieczki i zajęcia w tere-
nie, najlepsze pomysły przychodzą im do

głowy podczas spacerów albo innej for-
my aktywności ruchowej.

Inteligencja matematyczno – logicz-
na przejawia się w rozumieniu świata
poprzez liczby, ciągi zdarzeń, myślenie
logiczne i kreatywne rozwiązywanie pro-
blemów. Dzieci z przewagą tej inteligen-
cji mają uzdolnienia matematyczne,
lubią porządek i precyzyjne instrukcje,
są konkretne i dociekliwe, badają i zbie-
rają informacje, lubią gry, łamigłówki i
zagadki, potrafią rozwiązywać problemy,
umiejętnie szeregują, klasyfikują i wnio-
skują.

Inteligencja wizualno-przestrzenna
przejawia się w rozumieniu świata po-
przez myślenie obrazami, wrażliwość
wzrokowo – przestrzenną, wizualizację
i orientację przestrzenną. Dzieci, u któ-
rych ta inteligencja jest najlepiej rozwi-
nięta są twórcze i pomysłowe, doskona-
le orientują się w przestrzeni trójwymia-
rowej, wiernie odtwarzają w pamięci
obrazy, dużo rysują oraz dobrze konstru-
ują, czytają mapy, tabele i diagramy,
mają bogatą wyobraźnię.

Inteligencja przyrodnicza przejawia
się w rozumieniu świata poprzez otocze-
nie, środowisko, umiejętność rozpozna-
wania i kategoryzowania świata fauny i
flory oraz innych obiektów przyrodni-
czych. Dzieci z przewagą tego typu inte-
ligencji rozumieją świat roślin i zwierząt,

rozpoznają i kategoryzują obiekty przy-
rody, dostrzegają wzorce funkcjonujące
w naturze, lubią przebywać na świeżym
powietrzu, kochają przyrodę, pasjonują
się ekologią, klasyfikują przedmioty w
hierarchie.

Inteligencja muzyczna przejawia się
w rozumieniu świata poprzez rytm i
melodię. Dzieci z wysoko rozwiniętą in-
teligencją muzyczną mają zdolności słu-
chowe, charakteryzuje je wrażliwość na
dźwięki, rymy i kompozycje, potrafią

(ciąg dalszy na str. 20)

Klasa II, SP nr 1 w Bratkowicach.
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aktywnie słuchać, łączą muzykę z emo-
cjami, są wrażliwe na odbiór dźwięków,
mają poczucie rytmu, lubią śpiewać,
zmieniają w muzykę wszystko, co robią,
chętnie uczą się przy muzyce.

Inteligencja interpersonalna to zdol-
ność rozumienia innych ludzi, współod-
czuwania, negocjowania i wypracowywa-
nia kompromisów oraz patrzenia na
świat oczyma innej osoby. Dzieci z prze-
wagą tej inteligencji lubią i potrafią pra-
cować w grupie, łatwo nawiązują kon-
takty z ludźmi, mają zdolności przywód-
cze, są komunikatywne.

Inteligencja intrapersonalna to
zdolność rozumienia samego siebie,
własnych uczuć, patrzenia na świat ze
swojego punktu widzenia, umiejętność
kierowania własnym postępowaniem.
Dzieci, u których przeważa ten typ in-
teligencji lubią pracować samodzielnie,

znają własne mocne strony, budują we-
wnętrzną motywację, poszukują odpo-
wiedzi na trudne pytania.

Każdy człowiek posiada wszystkie
typy inteligencji, ale w różnym stopniu
rozwinięte. Wszystkie inteligencje wza-
jemnie ze sobą współpracują. Każdą in-
teligencję można rozwijać – „słabsze”
inteligencje można wspomagać poprzez
„mocniejsze”. Tak więc niepowtarzal-
ny „profil inteligencji” człowieka pod-
lega zmianom. Teoria Gardnera to
przede wszystkim inne spojrzenie na
możliwości rozwojowe dziecka i jego
szanse edukacyjne, spojrzenie na dziec-
ko w sposób nieoceniający, inna niż tra-
dycyjna wizja szkoły i inna wizja czło-
wieka dorosłego. To uznanie różnorod-
ności i indywidualności każdego ucznia
oraz rozumienie, że nauczanie i wycho-
wanie nie tworzy człowieka, tylko po-
maga dziecku w tworzeniu siebie. Jeśli
dziecko gorzej radzi sobie w jakiejś
dziedzinie, nie znaczy to, że jest gorsze
od rówieśników. Kiedy uda się określić

co jest mocną, a co słabą stroną dziec-
ka, można potem tę wiedzę wykorzy-
stać wspierając jego rozwój. Można
używać silnych inteligencji do przyswa-
jania wiadomości w tych dziedzinach,
w których dziecko jest słabsze, np. wy-
soko rozwiniętą inteligencję muzyczną
można wykorzystywać do radzenia so-
bie z matematyką poprzez... wyśpiewy-
wanie wzorów matematycznych, co po-
zwala dziecku zapamiętać wzór dużo
szybciej, niż kiedy zmuszone jest kilka-
krotnie czytać i zapamiętywać powta-
rzając regułkę. Dziecku, które intere-
suje się sportem, można podsuwać do
czytania czasopisma o tematyce spor-
towej, co zachęci do rozwijania inteli-
gencji językowej poprzez zainteresowa-
nia. Dziecko uświadamia sobie, że spor-
towiec musi umieć czytać i pisać, aby
np. udzielić komuś wywiadu, przeczy-
tać o technice ważnej w danej dyscypli-
nie sportu albo o diecie, której powi-

nien przestrzegać sportowiec itp. Kibic
sportowy, jeśli umie czytać, może zna-
leźć w takim czasopiśmie ciekawe in-
formacje.

Można budować wysoką samooce-
nę dziecka, które z jednej strony uświa-
damia sobie, że w jakiejś dziedzinie nie
najlepiej sobie radzi, ale za to np. szyb-
ko uczy się słówek w języku angielskim,
pięknie maluje, buduje wspaniałe kon-
strukcje, czy też błyskawicznie zapamię-
tuje rytmy, które usłyszy.

Szansę na rozwój zdolności i zainte-
resowań daje dzieciom udział w projek-
cie „Pierwsze uczniowskie doświadcze-
nia drogą do wiedzy”. Jednym z pierw-
szych zadań nauczycieli jest dokonanie
diagnozy każdego dziecka uczestniczą-
cego w projekcie i określenie jego pro-
filu inteligencji, a następnie takie kiero-
wanie jego edukacją, aby dziecko swoje
zdolności i zainteresowania mogło z suk-
cesem wykorzystywać w swoim dorosłym
życiu. Projekt realizowany jest zarówno
na zajęciach obowiązkowych, jak i po-

zalekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne
mogą być w każdej szkole inne. Zależy
to od rodzaju inteligencji, jakie domi-
nują w danej klasie. Nauczyciel znając
je, organizuje zajęcia pozalekcyjne tak,
aby były interesujące dla każdego dziec-
ka i rozwijały jego mocne strony. Ten
projekt pozwala każdemu dziecku od-
nieść sukces, wspiera jego pełny rozwój.
Aby umożliwić w praktyce realizację
jego założeń, każda ze szkół uczestniczą-
cych w projekcie otrzymała zestaw spe-
cjalnie dobranych, niekonwencjonal-
nych pomocy dydaktycznych wart ponad
8 tys. zł. To środki dydaktyczne, jakich
do tej pory było niewiele w polskich
szkołach. Oryginalne, estetyczne, kolo-
rowe, pozwalające uczyć się poprzez za-
bawę i praktyczne działanie. Zgodnie z
założeniami projektu zgromadzone są w
klasie lekcyjnej w trzech Dziecięcych
Ośrodkach Zainteresowań. Uczniowie
mają do nich nieograniczony dostęp,
korzystają z nich zgodnie ze swoimi po-
trzebami i zainteresowaniami. Zajęcia
zakończą się pokazem efektów pracy i
umiejętności dzieci wystawionym na fo-
rum publicznym dla środowiska lokal-
nego. Podczas tego pokazu uczniowie
zaprezentują swoje talenty i umiejętno-
ści, których nabyli w trakcie realizacji
projektu.

Projekt „Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wiedzy” zwany jest
przełomowym w oświacie. Poszerza ho-
ryzonty myślenia o tym, jak inaczej moż-
na nauczać i wychowywać, osiągając
wspaniałe efekty. Bo przecież każde
dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest
odkryć te zdolności i je rozwijać. Jakże
często rodzice i nauczyciele niszczą w
swoich dzieciach potencjał do nauki, lek-
ceważąc inne ich talenty, a skupiając
nadmierną uwagę na czytaniu i liczeniu.
Być może twoje dziecko przejawia talent
muzyczny lub plastyczny, posiada nie-
zwykłą intuicję, jest uzdolnione rucho-
wo, albo ma doskonały kontakt z przy-
rodą? Wykorzystaj jego mocne strony,
nie pozwól, aby jego talenty zanikły ze
względu na brak twojego zainteresowa-
nia. Teoria inteligencji wielorakich jest
teorią opierającą się na założeniu, że
mądrym można być na wiele różnych
sposobów. W tym modelu inteligencji
każdy mieć może swoje „pięć minut.”
Trzeba tylko te zdolności dostrzec. Jak
powiedział kiedyś Beniamin Franklin:
Nie ukrywaj swoich talentów. Zostały ci
dane, żebyś ich używał. Czymże jest zegar
słoneczny bez słońca? Bądź gotowy wyjść
z cienia i przekonaj się, jak błyskotliwy
jesteś naprawdę!

Edukator projektu
Małgorzata Nowińska-Zgurska

(ciąg dalszy ze str. 19)

Klasa II z wychowawczynią.
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Klasa II, SP nr 2 w Bratkowicach.

Patron szkoły – Kard. St. Wyszyński.

kacyjnego okresu. Zmiany, szczegól-
nie te, które wpływają na poprawę wa-
runków nauki i pracy naszych uczniów
i pracowników cieszą, szczególnie, gdy
dodatkowo podnoszą walory estetycz-
ne naszego obiektu. Wszystkim, któ-
rzy poprzez społecznie wykonane,
drobne prace przyczynili się do sukce-
su tego przedsięwzięcia w imieniu swo-
im oraz pracowników szkoły składam
serdeczne podziękowanie.

Joanna Różańska

Okres wakacji często uważany jest
za czas odpoczynku i ciszy w szkolnych
murach. Jednak w rzeczywistości jest to
jedyny okres, który wykorzystać moż-
na na podjęcie poważniejszych inwesty-
cji remontowych. Tak też było w Zespo-
le Szkół w Bartkowicach. Ze środków
gminnych przeprowadzony został gene-
ralny remont kuchni i zmywalni. Wy-
miana posadzek i położenie płytek na
ścianach w części gospodarczej naszej
szkoły była już koniecznością, podob-
nie, jak jej wyposażenie. Meble kuchen-
ne po dwudziestu latach użytkowania,
nie nadawały się do dalszej eksploata-
cji. Dzięki wsparciu finansowemu Wój-

ta Gminy Świlcza pana Wojciecha
Wdowika oraz Rady Rodziców, która
przekazała na zakup nowych mebli pięć
tysięcy złotych, możliwe było wyposa-
żenie kuchni i zmywalni w profesjonal-
ne meble gastronomiczne ze stali nie-

rdzewnej. Oczywiście nie są to jedyne
potrzeby, ale mamy nadzieję, że w na-
stępnych latach uda nam się doposażyć
naszą część gastronomiczną w kolejne,
niezbędne do funkcjonowania urządze-
nia.

Remont objął także część sportową
naszej szkoły. Została odmalowana
sala gimnastyczna i szatnie sportowe
przeznaczone dla uczniów. Dokonano
także demontażu boazerii drewnianej
na ścianach przy głównym wejściu, któ-
ra ze względu na przepisy przeciwpo-
żarowe nie spełniała wymogów bezpie-
czeństwa. Odnowiony został więc ko-
rytarz przy głównym wejściu do szkoły

wraz z miejscem
pamięci poświę-
conym patronowi
szkoły Kardyna-
łowi Stefanowi
Wyszyńskiemu.
Własnym nakła-
dem pracy odno-
wione zostały
dwie pracownie
oraz dokonano
o d m a l o w a n i a
ogrodzenia szko-
ły. Remont objął
także prace na
placu szkolnym.

Wykonano z kostki brukowej chodnik
– dojście do wejścia głównego i do bo-
iska szkolnego, a także dokonano wy-
miany drzwi i odnowiono elewację bu-
dynku gospodarczego. Był to więc bar-
dzo pracowity czas, mimo letniego, wa-

Zanim zabrzmia³ pierwszy dzwonek

Nowy sprzęt w kuchni.
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Nowy rok szkolny w placówkach
przedszkolnych stanowi początek dro-
gi do dbania o wszechstronny rozwój
osobowości powierzonych nam dzieci.
Istotnym aspektem tegoż rozwoju jest
rozwój mowy. Prawidłowy rozwój
mowy dziecka uwarunkowany jest za-
równo biologicznymi jak i środowisko-
wymi czynnikami, decydującymi o po-
wodzeniu w nabywaniu systemu języ-
kowego. Kolejne etapy rozwoju dziec-
ka przebiegają na bazie wrodzonych
predyspozycji, ale w otoczeniu sprzy-
jających warunków środowiskowych.
Należy tu podkreślić ogromny wpływ
środowiska rodzinnego i przedszkol-
nego. Jakość języka dziecka zależy od
jakości języka, którym posługujemy się
w jego obecności, bowiem dziecko
mówi tak, jak jego otoczenie (np. uży-
wa gwary lub tzw. „języka Niani”, czy-
li niepoprawnych fonetycznie zmięk-
czeń). Właściwa stymulacja językowa
pozwala na przyspieszanie rozwoju
dziecka, doskonalenie jego wymowy,
poszerzanie zasobu słownictwa, przy-

W Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowi-
cach nowy rok szkolny w klasach I – VI rozpoczęło 61 uczniów oraz
17 dzieci w oddziale przedszkolnym. W klasie I jest w tym roku 14
uczniów. Wychowawcą klasy jest pani mgr Monika Grzybowska.

Na wakacjach przeprowadzony został gruntowny remont łazie-
nek na I piętrze. Koszty remontu (płytki, kleje, sanitariaty oraz wyna-
grodzenie robotników) zostały całkowicie pokryte z funduszy Rady
Rodziców. Z myślą o remoncie łazienek zorganizowany był w maju
Piknik Rodzinny. Uzyskany dochód pozwolił nam na zrealizowanie
tego planu. Bardzo się cieszymy z tego. Niewielką sumę przeznaczo-
no także na zakupienie do szkolnego ogródka ozdobnych drzewek i
krzewów. Zarówno przy remoncie łazienek jak i przy modernizacji
ogródka z wielkim zaangażowaniem pracowali rodzice.

W czasie wakacji wykonano także szereg innych prac remonto-
wych np. odmalowane zostały wszystkie podłogi, ściany w łazien-
kach na parterze, częściowo odnowiono lamperie.

Wakacje to dla uczniów czas przeznaczony na odpoczynek. Ale
w tym roku, w lipcu, grupa naszych uczniów pracowała solidnie nad
przygotowaniem programu artystycznego, na uroczystość poświę-
coną pamięci żołnierzy Armii Krajowej – poległych w akcji „Bu-
rza”, która odbyła się 26 lipca br. Zarówno nauczycielom, szczegól-
nie Pani mgr Marii Gawron, jak i dzieciom należą się słowa uzna-
nia. Wakacje mają jednak swoje prawa więc po próbach w szkole,
cała grupa, pod opieką nauczycieli udawała się nad wodę, by po
pracy przyjemnie spędzić wolny czas.

Janina Gaweł

Rozwój mowy dziecka
swajanie zasad gramatycznych oraz
prozodycznych. Dzięki tym składni-
kom możliwe staje się osiągnięcie
przez dziecko poprawnej wymowy (J.
Cieszyńska, M. Korendo 2008, s. 162).

Rozwój mowy dziecka związany
jest ściśle z rozwojem wszystkich funk-
cji jego życia psychicznego, sfery emo-
cjonalnej, społecznej, intelektualnej i
przebiega w określonych etapach.
Znajomość następujących po sobie
stadiów rozwoju mowy pozwala rodzi-
com a wnikliwą obserwację postępów
czynionych przez ich dziecko, stwarza
możliwości weryfikacji jego osiągnięć,
a tym samym podjęcie stymulacji w
razie opóźnień związanych z różnymi
sferami rozwoju. Umiejętna obserwa-
cja przez najbliższych opiekunów
dziecka zapewni wyeliminowanie ta-
kich niekorzystnych zjawisk, jak uzna-
nie za normę braku rozwoju mowy u
dwulatków, wciąż niestety obserwowa-
nych przez specjalistów.

Podane niżej etapy rozwoju mowy
są granicami czasowymi dla dzieci, u

których nie nastąpiły żadne zaburze-
nia w kształtowaniu i funkcjonowaniu
zmysłów, zwłaszcza słuchu. Tempo i
przebieg rozwoju mowy zależą do bar-
dzo wielu czynników, dlatego u róż-
nych dzieci są one odmienne. Powo-
dem do zastanowienia się przez rodzi-
ców czy opiekunów i sięgnięcia po spe-
cjalistyczną pomoc są znaczne opóź-
nienia w rozwoju oraz rozwój nietypo-
wy.

Proces rozwoju mowy rozpoczyna
się w chwili narodzin dziecka, a nawet
w jego życiu płodowym, kiedy nastę-
pują pierwsze doświadczenia słucho-
we i czuciowe nienarodzonego dziec-
ka. W momencie narodzin dziecko
wydaje najczęściej pierwszy krzyk i od
tej pory rozpoczyna się dla niego dro-
ga do zdobycia narzędzia pozwalają-
cego poznawać i nazywać otaczający je
świat oraz nawiązywać kontakty z oto-
czeniem (J. Cieszyńska, M. Korendo
2008, s. 162).

Rozwój mowy dziecka przebiega w
następujących etapach (L. Karczma-
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rek 1977, s. 50-53):
1. etap przygotowawczy 3-9 miesiąc

życia płodowego
2. okres melodii (od urodzenia do

1 roku życia) – okres ten rozpoczyna
się od płaczu, krzyku, przechodząc w
głużenie i gaworzenie; w tym czasie
dziecko poznaje przedmioty i zaczyna
kojarzyć nazwę z przedmiotem, po-
prawnie wymawia samogłoski: a, e, i
oraz spółgłoski: m, b, n, d, t

3. okres wyrazu (od 1 do 2 roku
życia), w którym to czasie dziecko ar-
tykułuje pierwsze wyrazy; w omawia-
nym okresie dziecko używa już właści-
wie wszystkich samogłosek poza noso-
wymi, a ze spółgłosek wymawia: p, pi,b,
m, t, d, n, k, j, ś, ź, ć, dź, ch, pozostałe
spółgłoski zastępuje innymi – łatwiej-
szymi

4. okres swoistej mowy dziecięcej
(od 3 do 7 roku życia); jest to zazwy-
czaj czas, kiedy dziecko rozpoczyna
edukację przedszkolną.

Dziecko trzyletnie po-
rozumiewa się prostymi
zdaniami, wymawia
wszystkie samogłoski i
spółgłoski: p, pi, b, bi, m,
mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n,
l, li, ś, ź,ć, dź, j, k, ki, g, gi,
ch. Na skutek niewykształ-
conej jeszcze pracy języka
głoski często wymawiane
są z lekkim zmiękczeniem.

Dziecko czteroletnie
obok głosek wymienio-
nych wyżej wymawia też: s,
z, c, dz, a w zasobie głosek
dziecka pięcioletniego po-
winny się już znaleźć gło-
ski dziąsłowe: sz, rz(ż), cz,
dż oraz najtrudniejsza z
nich i jednocześnie naj-
później pojawiająca się: r.

W okresie nabywania
systemu fonetyczno – fo-
nologicznego przez dziec-
ko dochodzi w jego mowie
do licznych substytucji,
czyli zastępstw głosek trudniejszych –
łatwiejszymi. Typowe zastępstwa roz-
wojowe to: (l › j),( r › j), (r › l), (k › t),
(g › d), (ch › f), (w › ł), (ć, dź › ti, di), (s,
z, c, dz, sz, ż, cz, dż › ś, ź, ć, dź), (sz, ż,
cz, dż › s, z, c, dz). Jeżeli okres używa-
nia łatwiejszych substytucji przedłuża
się na piąty i szósty rok życia dziecka,
konieczna jest pomoc logopedy w wy-
wołaniu i utrwaleniu prawidłowych
głosek. Pomoc udzielona dziecku na
tym etapie jego rozwoju staje się na-

turalną stymulacją, łatwą w przyswo-
jeniu dla samego dziecka, które unik-
nie problemów z nauką czytania i pi-
sania. Wszelkie opóźnienia w podję-
ciu pracy terapeutycznej będą miały
swoje konsekwencje w wydłużeniu cza-
su terapii, a tym samym narażą dziec-
ko na podjęcie nauki w szkole podsta-
wowej z obciążeniami wynikającymi z
niezakończonego lub opóźnionego
rozwoju mowy.

Dziecko siedmioletnie powinno
mieć już utrwaloną poprawną wymo-
wę wszystkich głosek oraz opanowaną
technikę mówienia wyrażającą się w
samodzielnym budowaniu zdań po-
prawnych pod względem artykulacyj-
nym, gramatycznym i składniowym.

U niektórych dzieci, pomimo po-
stępującego rozwoju mowy, obserwo-
wane są wady wymowy. Wady wymo-
wy to deformacje, czyli zniekształce-
nie dźwięków mowy, uznawane za

wadę w każdym wieku dziecka. Najczę-
ściej spotykane wady wymowy to:se-
plenienie międzyzębowe, czyli wymo-
wa międzyzębowa (z widocznym mię-
dzy zębami czubkiem języka) głosek:
s z c dz sz rz cz dż ś ź ć dź wymowa bocz-
na tych głosek rotacyzm czyli niepra-
widłowa wymowa r.

W każdej grupie przedszkolnej wy-
różnić można grupę dzieci z wadami
wymowy, w mniejszym lub większym
stopniu utrwalonymi. Zaburzenia ar-

tykulacyjne są przyczyną niepowodzeń
w nauce szkolnej oraz przeszkodą w
budowaniu pozytywnego obrazu same-
go siebie. Konsekwencje pozostawie-
nia dziecka bez pomocy to narażenie
kilkulatka na stres i zahamowania w
relacjach z otoczeniem. W później-
szym okresie wady wymowy uniemoż-
liwiają wykonywanie wielu zawodów,
ograniczając zakres wyboru dróg
życiowych.

Przedszkole, realizując swoje zada-
nia statutowe, promuje w środowisku
lokalnym działania profilaktyczne w
zakresie wczesnej diagnozy i opieki lo-
gopedycznej. Rodzice dziecka objęte-
go edukacją przedszkolną otrzymują w
razie potrzeby wskazówki dotyczące
konieczności konsultacji specjalistycz-
nych, gdzie wykorzystywane są nowe,
atrakcyjne i efektywne metody pracy
z dziećmi, których celem jest rozbu-
dzenie ich aktywności słownej oraz

zwiększenie możliwości poprawnego i
twórczego opanowania języka.

mgr Agnieszka Szostak, logopeda

Literatura:

Cieszyńska J., Korendo M., 2008,
Wczesna interwencja terapeutyczna,
Kraków.
Kaczmarek L., 1977, Nasze dziecko
uczy się mowy, Lublin.
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Z homilii ks. Władysława Jagustyna, z-cy dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, proboszcza parafii p.w.
św. Krzyża w Rzeszowie, wygłoszonej w naszej świątyni parafialnej w dniu 26 lipca 2009 r.

„(...) Przez 32 lata tu na bratkowickiej ziemi realizuje się cud z dzisiejszej Ewangelii (J 6, 24-35), bo od tylu
już lat wędruje przez Bratkowice Piesza Pielgrzymka Rzeszowska, a w ostatnim czasie także Piesza Pielgrzym-
ka Przemyska. 4 sierpnia przejdzie ponad dwa tysiące pielgrzymów i nikt nie odejdzie stąd ani głody chleba,
ani spragniony. Wszyscy przejdą z błogosławieństwem. Ten cud z dzisiejszej Ewangelii rozmnaża chleb i prze-
mienia ludzkie serca. Dane mi jest uczestniczyć przez te 32 lata w tym pielgrzymowaniu i wiem ile ofiary,
jedności, sił i szczerości jest wykrzesanych z ludzkich serc, dłoni i słów.”

Był 28 czerwca – święto apostołów
Piotra i Pawła. Udając się na wieczorną
mszę św., zauważyłem na placu kościel-
nym, tuż za ogrodzeniem dwóch męż-
czyzn z plecakami. Na ich twarzach ry-
sowało się duże zmęczenie. Widać było,
że próbując z kimś nawiązać kontakt,
zadają jakieś pytania kolejnym osobom.
Jeden z nich podszedł do mnie i po an-
gielsku zapytał: do you speak and en-
glisch and deutch? (czy mówię po an-
gielsku lub niemiecku). Odpowiedzia-
łem, że nie i wszedłem do świątyni. Bi-
łem się wówczas z myślami, dlaczego
tak postąpiłem, bo chociaż angielskie-
go nie znam, oprócz paru słówek, to po
niemiecku mogłem przecież z nimi po-
rozmawiać. Wychodząc z kościoła do-
strzegłem ich ponownie. Przełamując
się tym razem, podszedłem i zapytałem
po niemiecku w czym mogę pomóc.
Poprosili o nocleg. I tak właśnie pozna-
łem dwóch szwedzkich skautów – 18-
letniego Hampesa i 20 letniego Krystia-
na, których zaprosiłem do domu. Pod-
czas kolacji porozumiewaliśmy się w
języku niemieckim i angielskim (korzy-
stając ze słownika) oraz po polsku, bo
panowie znali kilka słów i zwrotów,
posługując się przy tym minirozmów-
kami polsko-angielskimi. Przygotowu-
jąc gościom posiłek dowiedziałem się,
że Krystian jest alergikiem i nie może
spożywać produktów zawierających
gluten.

Jak się okazało Krystian i Hampes,
to członkowie Szwedzkiej Rady Skau-
tów, którzy 26 czerwca wraz z 25 inny-

mi szwedzkimi skautami, przylecieli ze
Sztokholmu do Krakowa. Tam podzie-
lono ich na 13 grup po dwie osoby.
Wyjątek stanowiła jedna grupa, w któ-
rej było trzy dziewczyny. Wszyscy zo-
stali rozlokowani na terenie Polski Po-
łudniowej, przy czym każda grupa w

innym miejscu. Moi goście trafili w
Bieszczady do miejscowości Tyrawa
Wołoska. Zadaniem skautów było zdo-
bycie tzw. „Pasa Odkrywcy” podczas
wędrówki przez Polskę. Mieli oni w cią-
gu 10 dni pokonać pieszo odległość co
najmniej 160 km. Nie wolno im było

korzystać z samochodów, autobusów,
pociągów oraz innej komunikacji jezd-
nej. Telefonów mogli używać tylko w
nagłych wypadkach. Celem ich wędrów-
ki był Czajków Południowy – miejsco-
wość położona w woj. świętokrzyskim,
gdzie wszyscy w wyznaczonym dniu

mieli się spotkać. Swoje do-
świadczenia, przeżycia i wraże-
nia zdobyte podczas wędrówki
zapisywali w swoich pamiętni-
kach, a wydatki w specjalnej
księdze kasowej. Noc spędzali w
namiocie, a posiłki gotowali tyl-
ko na małej kuchence polowej.
Jeśli ktoś zaoferował im nocleg
w domu i ciepły posiłek, to mo-
gli z takiej oferty skorzystać pod
warunkiem, że właściciel nie
żądał zapłaty.

Szwedzcy skauci – Krystian
i Hampes byli w Polsce pierw-
szy raz. Dla nich Polska kojarzy-
ła się jeszcze z krajem za
„żelazną kurtyną”. Pozytywnie
zaskoczeni gościnnością napo-
tkanych ludzi, wspaniałym kra-
jobrazem i przyrodą, także Brat-
kowic stwierdzili, że nasza Oj-
czyzna jest bardzo piękna. Mo-
gli tych wrażeń i przeżyć do-

świadczyć zapewne więcej, bo po zakoń-
czeniu tej pieszej wędrówki wszyscy po-
jechali na 10 dniową wycieczkę auto-
karową po Polsce. Nazajutrz po śnia-
daniu pożegnaliśmy się, wymieniając
wzajemnie adresy mailowe.

daj

Szwedzcy skauci. Od lewej Krystian i Hampes.
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Kiedy ze zmęczonej co-
dzienności wchodzimy w
piękny ogród, gdzie czekają
na nas niezwykłe barwy, ko-
lory, cud zapachu, to ta chwi-
la staje się świętem.

W cyklu prezentowania rodzimych
twórców, tym razem u schyłku lata, chce-
my oprowadzić naszych czytelników po
pięknych bratkowickich ogrodach. Ich
autorzy to prawdziwi artyści. To właśnie
m.in. ich wrażliwość na piękno i pomy-
słowość sprawiają, że Bratkowice po-
strzegane są dziś jako jedna z piękniej-
szych wsi w naszym regionie. Niezwykły
klimat tych miejsc powoduje, że dostar-
czają nam wielu wrażeń natury estetycz-
nej.

W urodzie kwiatów, krzewów, drzew
można zawsze dostrzec harmonię
wszechświata, która od wieków inspiro-
wała malarzy do uwieczniania natury w
swoich dziełach. Tak więc rozpocznijmy
tę podróż, a zdjęcia zamieszczone w Fo-
togaleriach pozwolą nam utrwalić sobie
to, co w nich urzeka najbardziej.

Napotykamy więc na małe, koloro-
we ogródeczki, które od wczesnej wio-
sny aż do późnej jesieni mienią się kolo-
rami kwiatów. Skupione niejednokrot-
nie wokół kapliczek, mówią o intencjach
pielęgnujących je. Zauważamy także for-
my niewielkich klombów pośród zielo-
nej trawy, które rozświetlają posesje.
Okna i balkony utkane kaskadami zwi-
sających pelargonii czy petunii ożywiają
domy. Znajdziemy też ogródki przypo-
minające te dawne, naszych mam i babć,
gdzie rośnie wiele gatunków prawie za-
pomnianych już kwiatów i ziół połączo-
nych z warzywnymi grządkami. Wielu z
nas przypominają one czasy beztroskie-
go dzieciństwa.

Często na małych powierzchniach
możemy oglądać prawdziwą eksplozję
dorodnych kwiatów w oryginalnych wa-
zonach, gazonach, donicach i skrzy-
niach. Dostrzegamy też umiejętnie wy-
korzystany drzewostan – rozłożyste orze-
chy, octowce, zagajniki z winorośli, sta-
nowiące w wielu wypadkach naturalny
parasol, pod którym stoi biesiadny stół
zachęcający do rodzinnych i sąsiedzkich
spotkań. Dawne sprzęty, takie jak np.

stary wóz, stół od maszyny do szycia i
inne przedmioty darzone zapewne przez
ich właścicieli sentymentem, znalazły
dziś nowe przeznaczenie – eksponują
kwiaty. Są też ogrody, gdzie różnorod-
ność gatunków roślin, kwiatów i krze-
wów przechodzi w prawdziwy sosnowy
las. Stawy, oczka wodne, altanki, bocia-
nie gniazda, huśtawki, karmniki – ten
sielankowy wygląd ogrodów mówi tak-
że o wielkim wysiłku i pracowitości ich
właścicieli.

Podczas takiej wędrówki czeka na
nas mnóstwo niespodzianek. Wyostrzają
się wszystkie zmysły. Miły jest dla ucha
śpiew ptaków, brzęczenie owadów, szum
wody, powiew wiatru. Dla oczu uczta z
tysiąca barw. Zmysł powonienia wychwy-
tuje najpiękniejsze zapachy, a zerwany
z drzewa świeży owoc okazuje się być
smakowitym dla podniebienia.

Zatrzymajmy się na dłużej w pięk-
nym, tworzonym od podstaw ogrodzie
państwa Agnieszki i Piotra Grędysów z
Piasków. Podelektujmy się jego uro-
kiem. Spacerując po nim, naszą uwagę
przykuwa dbałość o każdy szczegół. Pa-
nuje tu harmonia i ład. Każda kompo-
zycja jest przemyślana. Nie ma w nim
przypadkowych roślin.

Jego niespotykany charakter podkre-
śla różnorodnie ukształtowany teren,
umiejętnie wkomponowana i podświe-
tlona kaskada wodna oraz subtelne pod-
świetlenie innych, charakterystycznych
elementów ogrodu.

Wszystko to powoduje, że możemy
podziwiać jego piękno również nocą.
Wyłożone naturalnym kamieniem kręte
ścieżki, pozwalają zajrzeć do każdego
zakątka. Ogród zastajemy już prawie je-
sienią. Wiosną kwitły tu na klombach
pierwsze wiosenne kwiaty, latem byliny
i krzewy piękniały w słońcu, a zimą z
pewnością śnieg wszystko otuli i przy-
stroi.

Państwo Grędysowie na naszą proś-
bę uchylili rąbka tajemnicy i opowiedzie-
li jak powstawał ogród ich marzeń. Po
zakończeniu prac przy rozbudowie domu
i ogrodzeniu posesji – mówi pan Piotr –
przystąpiliśmy do prac przy tworzeniu
ogrodu. Oboje z żoną bardzo lubimy przy-
rodę. Chcieliśmy wokół naszego domu
stworzyć niejako oazę ciszy i spokoju. To
bardzo cieszy, gdy widzimy nasze dzieci
beztrosko biegające po trawie, bawiące się

na placu zabaw czy też zrywające maliny,
poziomki i truskawki prosto z krzaka.
Większość prac powierzyliśmy profesjona-
listom, którzy pomogli nam m.in. przy
ukształtowaniu terenu. Żona od samego
początku miała koncepcję urządzenia ca-
łego ogrodu. Przy doborze roślin i krzewów
jej sugestie były nieocenione. Jej wkład jest
tu ogromny. Zadbała nawet o taką roślin-
ność, która przyciąga motyle. Mogliśmy je
obserwować i podziwiać tego lata. Chcie-
liśmy zagospodarować teren wokół domu
możliwie pięknie i harmonijnie – uzupeł-
nia wypowiedź męża pani Agnieszka.
Roślinność trzeba było dobrać do warun-
ków glebowych i nasłonecznienia. Zale-
żało nam także, aby ogród był praktyczny.
Stąd przed domem od strony północnej
posadzone są same rośliny iglaste, a po-
łudniowa część ogrodu z uwagi na różno-
rodność stała się bardziej kolorowa i uroz-
maicona. Z szacunku dla ojcowizny część
starego sadu zastąpiliśmy nowym, sadząc
te same gatunki drzew owocowych. Ogród
wymaga systematycznej pielęgnacji. Do-
bór barw ma także ogromne znaczenie dla
charakteru kompozycji. Stąd też różnorod-
ność roślin. Wówczas każda pora roku ma
tutaj swój urok. Na uwagę zasługują m.in.:
lipa o pomarańczowych gałęziach, peru-
kowce, hibiskusy, platan, krzew kiwi, za-
gajnik brzozowy /10 różnych gatunków/,
katalpa, czerwony klon palmowy, różne
gatunki wiśni japońskich, a na posadze-
nie buku trikolor przygotowane jest już od-
powiednie miejsce. Obserwacja zachodzą-
cych zmian w ogrodzie w miarę upływu
czasu jest fascynująca i przynosi wiele sa-
tysfakcji. W naszym ogrodzie przede
wszystkim odpoczywamy. Jest w nim
wszystko to, co nam potrzebne: plac za-
baw dla dzieci, boisko do siatkówki, al-
tanka będąca moim azylem, warzywnik,
składzik na drewno i narzędzia oraz nie-
zastąpiony grill ogrodowy.

Jeszcze na długo po opuszczeniu
ogrodu państwa Grędysów pozostajemy
pod jego niepowtarzalnym urokiem. Za-
dbane ogrody i posesje Bratkowic, to
także bardzo ważny element naszej kul-
tury osobistej. Warto otaczać się pięk-
nem natury kształtując je poprzez własną
twórczą pracę ponieważ:

„Świat, w którym żyjemy potrzebuje
piękna, aby nie pogrążyć się w rozpa-
czy. Piękno podobnie jak prawda budzi
radość w ludzkich sercach i jest cennym
owocem, który trwa mimo upływu cza-
su, tworzy więź miedzy pokoleniami i
łączy je w jednomyślnym podziwie”

(Z listu Jana Pawła II do artystów
4.04.1999 r.)

Halina Zawisza

„Pamiêtajcie o ogrodach
Przecie¿ stamt¹d przyszliœcie...”

Jonasz Kofta
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W 1908 r. we Lwowie powstała taj-
na organizacja paramilitarna Związek
Walki Czynnej, którego celem było
przygotowanie zbrojnego powstania
przeciwko Rosji, co miało doprowadzić
do odzyskania niepodległości przez
Polskę. W 1910 r. z inicjatywy Związku
powstał Związek Strzelecki jako orga-
nizacja paramilitarna. „Strzelec” dzia-
łał jednak legalnie na podstawie statu-
tu zatwierdzonego przez władze au-
striackie we Lwowie pod nazwą Zwią-
zek Strzelecki, w Krakowie jako Towa-
rzystwo Sportowe „Strzelec”. Kierowa-
ła nim Komenda Główna Związków
Strzeleckich z siedzibą we Lwowie na
czele z komendantem Józefem Piłsud-
skim i szefem sztabu Kazimierzem
Sosnkowskim. Komendzie Głównej
podlegały Komendy Okręgowe: w Kra-
kowie (Galicja Zachodnia), Rzeszowie
(Galicja Środkowa) i Lwowie (Galicja
Wschodnia) oraz Komenda Królestwa
Polskiego i Komenda Zagraniczna.
Organizacje strzeleckie działające w
zaborze pruskim i Królestwie Polskim
pozostawały w konspiracji.

Piłsudski tworząc „Strzelca” nawią-
zywał do przerwanych, zwłaszcza po

upadku powstania styczniowego, pol-
skich tradycji militarnych. Mimo po-
czątkowo chłodnego, przyjęcia przez
społeczeństwo powstających oddziałów
strzeleckich, młodzież w nowej organi-
zacji widziała szansę wyruszenia z bro-

nią do jawnej, otwartej walki o Niepod-
ległą. Związek bardzo szybko zaczął
rozrastać się, wzmacniać organizacyj-
nie. Do czerwca 1914 r. osiągnęła stan
7239 ludzi zorganizowanych w 248 to-
warzystw. Od 1912 r. Komendantem
Głównym był Józef Piłsudski. Jego
„Strzelcy” rekrutowali się z różnych
środowisk. Obok studentów, uczniów i
młodej inteligencji stawali do szeregów
rzemieślnicy, robotnicy i chłopi. W
Galicji Związek Strzelecki organizował
szkoły podoficerskie i oficerskie, mógł
korzystać ze strzelnic wojskowych, od-
bywać ćwiczenia oraz kupować broń i
amunicję. W maju 1913 r. zlikwidowa-
no Komendę Główną, a jej funkcję
przejął Wydział Wojskowy Komisji
Tymczasowej Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych, któ-
rej komendantem wojskowym został
Józef Piłsudski.

W chwili wybuchu I wojny świato-
wej Związek Strzelecki liczył 8000
członków zrzeszonych w 200 kołach
strzeleckich. Członkowie ZS i Polskich
Drużyn Strzeleckich stanowili podsta-
wę Legionów Polskich, walczących u
boku Cesarstwa Austro-Węgierskiego,

oraz konspiracyjnej Polskiej Organiza-
cji Wojskowej. 6 sierpnia 1914 r. z kra-
kowskich Oleandrów nastąpił wymarsz
I Kompanii Kadrowej, która rozpoczę-
ła długi i trudny marsz do niepodległo-
ści. W październiku 1914 r. wraz z Pol-

skimi Drużynami Strzeleckimi ZS
utworzył Polską Organizację Woj-
skową.

W okresie międzywojennym Zwią-
zek funkcjonował jako organizacja spo-
łeczno-wychowawcza młodzieży. Na-
wiązywał do tradycji Związku z lat 1910
– 1914 i zrzeszał pozaszkolną, przed-
poborową młodzież, głównie wiejską i
rzemieślniczą. Zajmował się działalno-
ścią w zakresie wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego. Podle-
gał Ministerstwu Spraw Wojskowych i
należał do Polskich Związków Sporto-
wych. Pozostawał w ścisłym związku z
obozem Józefa Piłsudskiego. W 1939
Związek liczył ok. 500 tys. członków,
którzy w czasie wojny obronnej 1939 r.
wykonywali zadania zlecone przez wła-
dze wojskowe. Członkowie Związku
zdawali egzamin w obronie Ojczyzny
podczas II wojny światowej. To właśnie
duchem „Strzelca” ożywieni byli żołnie-
rze Armii Krajowej. Podczas okupacji
sowieckiej starano się zatrzeć wszelkie
ślady istnienia Związku. Niszczono

Dowódca Jednostki Strzeleckiej Marek
Strączek.

Podczas ćwiczeń.
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książki i czasopisma, szykanowano by-
łych członków organizacji. Ale legendy
I Kompanii Kadrowej społeczeństwo
nigdy nie zapomniało...

W 80 lat później – 13 czerwca 1990
r. – nawiązując do tradycji Związków
Strzeleckich Piłsudskiego, z inicjatywy
środowisk niepodległościowych w Są-
dzie Wojewódzkim w Warszawie zare-
jestrowane zostało stowarzyszenie
Związek Strzelecki „Strzelec”. Dnia 7
marca 1991 r. rozkazem Komendanta
Głównego Związku Strzeleckiego
„Strzelec” płk Leszka Moczulskiego
powołano Okręg Rzeszowski Związku
Strzeleckiego „Strzelec”. W ten sposób
wśród organizacji i stowarzyszeń nasze-
go regionu pojawiło się takie, które
bezpośrednio nawiązało do osiągnięć II
Rzeczypospolitej, do wielkich dokonań
jej twórców z Marszałkiem Piłsudskim
na czele. Zdawali sobie z tego sprawę
dowódcy rzeszowskiego „Strzelca”:
Andrzej Kaźmierczak (1990-93), Ma-
rek Strączek (1993-98).

Obecnie po reorganizacji funkcję
Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2021
Związku Strzeleckiego „Strzelec” jako
Organizacji Społeczno-Wychowawczej
pełni Marek Strączek powołany przez
Komendanta Głównego Jana Józefa
Kasprzyka w styczniu 2003 r. Związek
Strzelecki jest patriotycznym stowarzy-
szeniem młodzieży, kontynuującym
program i metody działania międzywo-
jennego „Strzelca”. Jego zadaniem jest
rozbudzanie i hartowanie wśród mło-
dzieży ducha narodowego, karności,
dzielności moralnej, fizycznej i szerze-
nie wiedzy wojskowej. Jak to robi?

Prowadzi wśród młodzieży strzelec-
kiej całoroczną konsekwentną działal-
ność oświatowo-wychowawczą oraz or-
ganizuje wypoczynek, posługując się
charakterystyczną metodą pracy strze-
leckiej w formach wyjazdowych i w
miejscu zamieszkania. Należą do nich
np. wakacyjne wyjazdy na poligon i obo-
zy w Trzciańcu, zawody sportowe i szko-

lenia. „Strzelec” prowadzi nieustanne
szkolenie młodzieży strzeleckiej, jednak
nie zapomina o drugim celu Związku –
hartowaniu i kształtowaniu ducha pa-
triotycznego i świadomości narodowej.
Strzelcy uczestniczą w obchodach świąt
narodowych i kościelnych, są obecni na
uroczystościach patriotycznych, przy
odsłanianiu pomników, tablic, ściśle
współpracując ze środowiskami patrio-
tycznymi Rzeszowa i województwa oraz
z wojskiem – 21 Brygadą Strzelców
Podhalańskich. Wielką zaletą „szkoły
nauki historii” jest praktyczna nauka
dziejów Polski. Strzelcy mają okazję
poznawania i zwiedzania Polski, miejsc
i miast historycznych. Od kilku lat or-
ganizują i uczestniczą w obchodach
rocznicy bitwy pod Zadwórzem koło
Lwowa, dzięki czemu mają okazję po-
znania pamiątek historii pozostałych na
terenie dzisiejszej Ukrainy, co też sta-
nowi wspaniałą lekcję nauki przeszło-
ści. Młodzi ze „Strzelca” uczestniczą w
konferencjach, sympozjach, spotka-
niach z ciekawymi ludźmi. Związek ma
również swoją gazetę – „Strzelca” i w
najbliższych planach audycję radiową.
Pozwala to na uczenie mądrego korzy-
stania ze środków społecznego przeka-
zu. Związek prowadzi też w Rzeszowie

świetlice środowiskową czynną codzien-
nie po lekcjach.

Wielkimi „idolami” młodzieży
strzeleckiej są płk Leopold Lis-Kula –
„Strzelec” i jeden z najzdolniejszych
młodych dowódców w Legionach oraz
wielka nadzieja odrodzonej armii, wier-
ny i ulubiony adiutant Marszałka Pił-
sudskiego oraz pochodzący z Bogu-
chwały ks. ppłk Stanisław Leon Żytkie-
wicz – Kapelan I Brygady Legionów
Polskich. Efektem działań „Strzelca”
jest tworzenie w szkołach klas wojsko-
wych, co wzmacnia rolę wychowawczą
szkoły.

„Strzelec” to także nauka odpowie-
dzialności za siebie i za drugiego czło-
wieka. Nauka odpowiedzialności za
swoje czyny i decyzje. To przygotowy-
wanie młodego pokolenia do dorosłe-
go życia świadomych obywateli demo-
kratycznego państwa. To szkoła patrio-
tyzmu, niepodległości i wychowania
młodych w duchu polskiej tradycji i wia-
ry, ponieważ „Strzelec” to też kształto-
wanie chrześcijańskiego systemu war-
tości u młodych Zapraszamy do odwie-
dzania strony internetowej: www.strze-
lec.erzeszow.pl

Izabela Fac

Od Redakcji:

Podczas uroczystości obcho-
dów 65 rocznicy Akcji Burza mo-
gliśmy dostrzec grupę młodych lu-
dzi w mundurach zrzeszonych w
Okręgu Rzeszowskim Związku
Strzeleckiego „Strzelec” do któ-
rego należy także młodzież Brat-
kowic – Mateusz Kłeczek i Rado-
sław Klesyk.Radosław Klesyk.Mateusz Kłeczek.
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Remonty w Bratkowicach

Od lipca br. trwa remont chodnika położonego przy dro-
dze gminnej na Piaskach. Od Szkoły w Bratkowicach w stro-
nę centrum wymieniane są krawężniki i układana kostka bru-
kowa. Podobne prace trwają wzdłuż drogi powiatowej na Cie-

niakach. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym
roku. Ponadto w sierpniu br. remontowi poddano dwa od-
cinki dróg gminnych: na Zapolu oraz na Blichu. Położona
została tam nowa nawierzchnia bitumiczna. Za remont tych
dróg odpowiada Urząd Gminy w Świlczy.

Dwójka pod okiem kamery

Dzięki staraniom Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w
Bratkowicach, przy wejściu głównym na teren szkoły zamon-
towana została kamera przemysłowa, która w systemie ob-
rotowym monitoruje obejście szkoły. Ochroną placówki zaj-

muje się firma „Solid” z Rzeszowa. Jest to już trzecia pla-
cówka oświatowa na terenie Bratkowic objęta monitorin-
giem. Cieszy nas ten fakt, z uwagi na wzrastające poczucie
bezpieczeństwa na terenie naszej miejscowości.

Niespodzianki pogodowe

Takiego gradu nie było dość dawno w Bratkowicach. Nie-
które z ziaren miały średnicę ponad 2 cm. Był koniec czerw-

ca br. Burza pojawiła się dość niespodziewanie i nic nie wska-
zywało na to, że będzie to burza gradowa. Grad padał inten-
sywnie przez kilka minut, tylko w zachodniej części Bratko-
wic, nie wyrządzając na szczęście większych strat.

Okazy tegorocznych wykopków

Tegoroczny sezon kopania ziemniaków, tzw. wykopki
dobiegły już końca. Pomimo, że rolnicy narzekają na słabą
jakość tegorocznych plonów to jednak matka ziemia potrafi

nas też zaskoczyć. Na fotografii przedstawiamy rodzeństwo
dwóch ziemniaków. Jak widać rozmiar ich jest zniewalający
(większy ma obwód 12 cm, mniejszy 8 cm)! Ziemniaki wy-
hodował jeden z rolników Czekaja – pan Stanisław. Pozo-
staje nam pogratulować pięknych okazów, a „matka” tego
rodzeństwa niech będzie dumna z potomstwa.

Poœwiêcenie pojazdów (26 lipca 2009 r.)

W ostatnią niedzielę lipca br. zgodnie z panującą w na-
szej miejscowości tradycją, miało miejsce poświęcenie po-
jazdów mechanicznych. Każdy kierowca bezpieczeństwo
swoje i innych uczestników ruchu drogowego stara się po-
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Pamiêæ
o miejscach

pamiêci
Z inicjatywy mieszkańców Sitkówki, wokół historyczne-

go pomnika – kapliczki Grunwald we wrześniu br. dokona-
no nasadzenia nowych krzewów ozdobnych. Wcześniej usu-
nięto stare, spróchniałe świerki niszczące pomnik i nawie-
ziono świeżą ziemię. Pod krzewy wysypano korę i ułożono
dekoracyjne kamienie.

Przed nadejściem mrozów planowane jest jeszcze poma-
lowanie ogrodzenia i zamontowanie płyt marmurowych na
dwóch dolnych stopniach pomnika, jako uzupełnienie jego
odnowienia z roku 1999.

To szczególne miejsce pośrodku Bratkowic wybrali nasi
pradziadowie, aby w roku 1910 uczcić 500-lecie zwycięskiej
Bitwy pod Grunwaldem.

Kapliczka przez lata była miejscem obchodów ważnych
rocznic i uroczystości o charakterze patriotycznym i religij-
nym. I tak jest do dziś. Chciejmy dbać o przydrożne, krzyże,
kapliczki i pomniki, bo naszą powinnością jest przekazywać
pamięć następnym pokoleniom.

W przyszłym, 2010 roku obchodzić będziemy 100-lecie
jej wzniesienia i 600 lecie bitwy pod Grunwaldem.

Mając także i to na uwadze, mieszkańcy Sitkówki ocho-
czo przystąpili do prac remontowych. Wśród nich byli: Da-
nuta Fura, Wiesława Pado, Grażyna Król, Kazimierz Woj-
ton i Bogdan Wójcik. Było to możliwe także dzięki przychyl-
ności wójta Gminy Świlcza pana Wojciecha Wdowika, który
konsekwentnie popiera wszelkie inicjatywy sprzyjające pie-
lęgnowaniu miejsc pamięci.

Na pismo wystosowane przez TMZB z prośbą o wspar-
cie tej inicjatywy, a także o pomoc w uzupełnieniu kilku
metrów kostki brukowej na dojściu do krzyża – pomnika po-
święconego pamięci pomordowanych żołnierzy AK w roku
1944, znajdującego się w Trzcianie, uzyskaliśmy odpowiedź
pozytywną. Dziękujemy!

Redakcja

wierzać św. Krzysztofowi, patronowi kierowców, którego
wspomnienie przypada na 25 lipca.

Dary dla WSD

Od szeregu już lat, odpowiadając na apel Rektora Wy-
ższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, bratkowic-
ka wspólnota organizuje zbiórkę płodów rolnych. Tak też
było tym razem. W sobotni poranek 26 września br. ze wszyst-

kich przysiółków do centrum Bratkowic zwieziono ofiaro-
wane przez mieszkańców dary.

Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie które odbyło się w dniu 20.09.09r. pod-
jęło uchwałę w sprawie zagospodarowania środków z fun-
duszu Rady Sołeckiej. Środki te zdecydowaną większością

głosów mieszkańców naszej miejscowości, zostały przekaza-
ne na docieplenie i nową elewację kolejnego budynku uży-
teczności publicznej, tzw. Domu Ludowego, mieszczącego
bank, pocztę i Filię Gminnego Centrum Kultury.

Redakcja

Fot. A. Bednarz, D. Bąk, D. Jamuła
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W niedzielny wieczór 30 sierpnia
br. na scenie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Sędziszowie odbył
się niecodzienny koncert. Młodzieżo-
wa Orkiestra Kameralna z Sędziszo-
wa pod batutą Dawida Szpary wraz z

wrocławskim artystą Bartoszem Patry-
kiem Rzymanem – kontratenorem o
niespotykanej skali głosu (3,5 oktawy),
wykonała szereg utworów klasycznych,
rozrywkowych i religijnych. Publicz-
ność tak bardzo oczarowana i zachwy-
cona aranżacją i wykonaniem utwo-
rów, kilkakrotnie bisowała. Niejedne-
mu zapewne ciarki przeszły po ciele,
kiedy wrocławski wokalista zaśpiewał
„Ave Maria” i „Barkę”. Dochód z kon-
certu miał bardzo szczytny cel, bowiem
został przeznaczony na operację dla
małego dziecka.

Wśród 20 młodych muzyków two-
rzących Młodzieżową Orkiestrę Ka-
meralną jest również Konrad Rogala
z Bratkowic. Ten młodziutki muzyk,
którego pasją jest gra na skrzypcach
jest bardzo uzdolniony. Uczęszcza do
3 klasy Gimnazjum nr 3, które mieści
się w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 3 im. Stanisława Wyspiańskie-
go w Rzeszowie. Naukę na instrumen-
cie muzycznym rozpoczął jako kilku-
letni chłopiec, jeszcze przed pójściem
do szkoły podstawowej. Początkowo
było to pianino, jednak po pewnym
czasie zamienił pianino na skrzypce, na

których uczył się grać przez 6 lat w Nie-
publicznej Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej I stopnia w Trzcianie. Z
tego okresu mile wspomina panią na-
uczycielkę Bożenę Tuszyńską, której
zawdzięcza także umiejętność pisania

nut i wykształcony słuch. Pierwszy wy-
stęp odbył się już po 4 miesiącach na-

uki. Dla całej rodziny skupionej wokół
wigilijnego stołu zagrał pierwszą ko-
lędę. Jak mówi tata Konrada – Marek
– niejednemu wówczas zakręciła się
łezka w oku.

Początkowo grał na wypożyczonych

instrumentach,
a od 5 klasy ma
już własny. Po
u k o ń c z e n i u
Szkoły Muzycz-
nej w Trzcianie
kontynuuje na-
ukę gry na
skrzypcach w
Szkole Muzycz-
nej II stopnia
wchodzącej w
skład Zespołu
Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha
Kilara w Rzeszowie. Nauka w tej szko-
le trwa 6 lat, a zajęcia odbywają się po
południu. Po ukończeniu tej szkoły ab-
solwent otrzymuje tytuł muzyka instru-
mentalisty.

Rodzina Konrada jest również
uzdolniona muzycznie. Młodszy brat
Michał uczy się grać na pianinie w
Szkole Muzycznej w Trzcianie. Mama
Elżbieta umie grać na trąbce, grała bo-
wiem kilka lat w Dziewczęcej Orkie-
strze Dętej w Rzeszowie. W ślady
mamy Konrada poszła również jego
kuzynka – Natalia.

Konrad jest bardzo dobrym
uczniem. Potwierdza to pani Agniesz-

ka Lewkowicz, wychowawczyni i jed-
nocześnie nauczyciel matematyki, któ-
ra tak opisuje swojego ucznia – jest
obowiązkowy, sumienny i wszechstron-
nie uzdolniony. Niezwykle aktywny na
tle klasy. Posiada zdolności organizacyj-

Na koncercie w Sędziszowie.

Podczas śpiewu  w kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie.
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The
COSH

– grupa (prawie) muzyczna założona
gdzieś w listopadzie 2007 roku przez
Sid’a (gitara – powiedzmy..., w planach
wokal, ogólny pomysłodawca i spraw-
ca wszelkich nieszczęść) oraz Pawła (gi-
tara, ofiara wytworów fantazji Sid’a).

Początkowo mieliśmy się nazywać
Zryte Czerepy, ale Paweł się nie zgo-
dził...

Inspiracją obecnej nazwy był żółty
pojemnik na śmieci z foliową rekla-

mówką z Biedronki w środku. Angiel-
skie tłumaczenie nazwy jest niepopraw-
ne. W marcu 2008 r. do grupy dołączył
Pocisk wnosząc nadzieje, że kiedyś bę-
dziemy mieć perkusistę. Obecnie pracu-
jemy nad pierwszym materiałem. Trzy-
majcie kciuki albo nas... Sam nie wiem.

Mimo ofiarnych wysiłków 3 dni bez
przerwy, pierwszy kawałek okazał się
kichą – wiadomo – wokal. Po nieudanej
współpracy z Pociskiem, na perkusistę
jednogłośnie (dosłownie – jednym gło-
sem Sid’a) wybrany został Paweł. Wte-
dy tez rozpoczęły się poszukiwania no-
wego wokalu do zespołu. Szukaliśmy tez
nowego gitarzysty, międzyczasie nawet
basisty, ale bez większych skutków.

W międzyczasie kapela przechrzci-
ła się znów jednogłośnie na: Żaba jest
na tak. Zespól szybko powrócił jednak
do poprzedniej nazwy.

Po dłuższym zamęcie wokół osta-
tecznego składu, zespół zawiesił dzia-
łalność. Nie powiodły się próby nagra-
nia czegokolwiek, ogólnie, The COSH
postanowił, że przejdzie do historii jako
„najlepsza niepowstała kapela har-

ne. Bierze udział we wszystkich uroczy-
stościach szkolnych i klasowych, gdzie
pełni często funkcję konferansjera.
Uczęszcza na wiele kółek zainteresowań.
Jest bardzo dobrym matematykiem.
Konrad za wyniki w nauce – średnia
ocen 5,5 i świadectwo z paskiem otrzy-
mał stypendium. Nauka w gimnazjum
i w szkole muzycznej, ćwiczenia w
domu i inne obowiązki pochłaniają
bardzo dużo czasu. Jak sam mówi – jest
ciężko, ale daję sobie radę. Uczę się wie-
czorami. Codziennie ćwiczę grę na
skrzypcach. Nieraz jest to pół godziny,
nieraz godzina lub więcej. Sam talent nie
wystarczy, bo chcąc coś uzyskać trzeba
jednak ciągle ćwiczyć. Przed koncertem
w Sędziszowie ćwiczyliśmy w zasadzie
przez całe wakacje, a w ostatnim tygo-
dniu przed koncertem przez 4 – 5 go-
dzin dziennie. Muzyka to moja pasja i
wypełnia już część mojego życia. Przez
2 lata grał w Młodzieżowej Kapeli
Ludowej w Trzcianie, ale ze względu
na dużą ilość zajęć w szkołach musiał
zrezygnować.

Gra na instrumencie muzycznym
wyrabia u młodych ludzi umiejętność
skupienia i koncentracji, a znajomość
nut i rytmu ułatwia naturalne rozumie-
nie ułamków. Nauka muzyki rozwija
pamięć słuchową, wzrokową, logiczną
i zdolności manualne. Większość mu-
zyków jest dobrymi matematykami, bo
wbrew pozorom muzyka też się opiera
na matematyce – potwierdza młody
muzyk.

Gra na skrzypcach to nie jedyna
pasja Konrada. Uwielbia on także czy-
tać ksiązki. Przeczytał ich już mnóstwo.
Rozczytuje się głównie w książkach
fantastycznych. Ostatnio czyta „Sagę
zmierzchu” Stephenie Meyer. Lubi
także podróżować, zwłaszcza z ro-
dziną. Wielką satysfakcję i radość spra-
wia mu chodzenie po górach. Uczęsz-
cza także na zajęcia szkolnego chóru,
bo lubi śpiewać. Ma za sobą wiele wy-
stępów. Chór w którym śpiewa, w 2007
roku zajął I miejsce na Przeglądzie
Piosenki Religijnej w Rzeszowie.

Planów na przyszłość nie snuje.
Dalej zamierza rozwijać swoje zdolno-
ści muzyczne i kontynuować naukę w
szkole muzycznej. Mam nadzieję, że w
niedługim czasie usłyszymy w Bratko-
wicach tego młodego artystę, być może
również z Młodzieżową Orkiestrą Ka-
meralną. Życzę zatem sukcesów na
wszystkich scenach muzycznych.

Dariusz Jamuła

Zło nigdy nie wygra...

Czerwona zorza dopala się
Słońce już zaszło, kończy się dzień
Zamykam oczy, czekam na sen
Ciemność nadchodzi, czy chcesz, czy nie

Ref:
We władanie mroku oddać się czas
Zamknąć powieki, pożegnać świat
Na próżno walczysz i tak nie masz szans
Już pora zasnąć, odrzucić strach

Przegrałeś walkę, zostałeś sam
Nie wiesz gdzie jesteś, gdzie droga twa
Dokąd skierować masz kroki swe?
Jesteś bezsilny i boisz się

Lecz ciemność przegra i ty to wiesz
Znów wzejdzie słońce, nastanie dzień
Odejdzie koszmar, co dręczył cię
W światło radości mrok zmieni się

Warto zasnąć, czasem poddać się
By się narodził nowy, lepszy dzień
Koszmar skończy się, mrok ustąpi też
Zło nigdy nie wygra, chyba, że sam chcesz

Tekst: Sid

drock’owa wszechczasów” – jak już na
początku określiła ją Gośka, wyjątko-
wo odporna na niedorzeczności i inne
fanaberie, kuzynka Sid’a.

Członkowie grupy (o dziwo) dobrze
się mają, są zadowoleni i czasem jesz-
cze coś pograją, ale z luźniejszym (całe
szczęście dla świata) nastawieniem.

Krzysztof Plizga
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Służba przy ołtarzu Chrystusa bę-
dzie dla nich z pewnością wielkim za-
szczytem, bowiem ma ona w sobie zna-
mię wybrania. Stoją przy nim tylko ci,
na których w szczególny sposób wej-
rzał Bóg, zapraszając ich do pełnienia

tej posługi. Tak jak kiedyś do służby
Bożej zostali powołani: Abraham, Sa-
muel, Dawid czy apostołowie, tak i
dzisiaj Boży głos słyszą ci, którzy służą
Chrystusowi w Jego Kościele.

W ramach liturgii eucharystycz-
nych spełnia się wiele funkcji. Jak w
bogactwie instrumentów, dźwięku sły-
szalnej muzyki widać piękno, tak w
różnorodności spełnianych funkcji li-
turgicznych objawia się bogactwo zgro-
madzenia liturgicznego, bogactwo
Kościoła, nad którym panuje tylko
Bóg. Jedną z grup liturgicznych są mi-
nistranci, którzy w czasie sprawowania
eucharystii spełniają posługę przy oł-
tarzu. Obok księży są oni najbliżej oł-
tarza i w ten sposób dosięgają blisko-

ści Boga.
Źródeł posługi ministranckiej moż-

na szukać pośród wielu wydarzeń z
życia Jezusa: Gdy Jezus był w okolicach
jeziora Galilejskiego, wielki tłum się ze-
brał i nie było co jeść. Wtedy Andrzej, brat

Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu
jeden chłopiec, który ma pięć chlebów
jęczmiennych i dwie ryby....Jezus wziął
chleby i odmówiwszy dziękczynienie, roz-
dał siedzącym (J 6,8 -9.11). Kolejne
równie świadczące wydarzenie związa-
ne jest z poleceniem – gdy Jezus chciał
spożyć Paschę powiedział do nich: Idź-
cie i przygotujcie nam Paschę, byśmy
mogli ją spożyć (Łk 22,8). W obu tych
biblijnych opowiadaniach dostrzegamy
to, co najbardziej jest istotne we posłu-
dze ministranckiej. Chodzi w niej o
świadczenie posługi przede wszystkim
podczas sprawowania liturgicznych ob-
rzędów. Ostatnia Wieczerza była jedną
z biblijnych liturgii eucharystycznych.
Apostołowie otrzymali przykazanie
przygotowania wszystkiego, co potrzeb-
ne do przeżycia tej wielkiej uroczysto-
ści Paschy. Jej samej przewodniczył
najwyższy kapłan – Pan Jezus. Podob-
nie służył chłopiec, który podał Jezu-
sowi chleb. Cud rozmnożenia chleba
był tutaj zapowiedzią nadchodzącej li-
turgii Eucharystii. Chrystus do tych ta-
jemnic dopuścił chłopca, który zazwy-

W dniu 9.09.2009 r. miało miejsce uroczyste przyjęcie do grona
ministrantów 12 chłopców z naszej parafii.
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czaj jest ukazywany jako poprzednik
ministrantów.

Odkąd odprawiana jest msza św.,
obok biskupa lub kapłana są inne oso-

by, które wykonują pewne liturgiczne
służby pomocnicze, np. dawniej byli to
diakoni. Kiedy jednak Kościół zaczął
się rozrastać i nie było już wystarcza-
jącej liczby diakonów, czynności te
spełniali klerycy – czyli osoby niższych
święceń. Od IV wieku zauważamy już
chłopców ministrantów, ale ich pozy-
cja w ciągu wieków zmienia się stale.
Obok lektorów pojawiają się także
kantorzy. W średniowieczu obowiązy-
wała zasada, że ministrantami mogą
być tylko klerycy. Po Soborze Trydenc-
kim ta reguła miała coraz więcej wy-
jątków i tak w ciągu ostatnich wieków
stała się powszechną praktyką spełnia-
nia służby ministranckiej przez pozo-
stałych chłopców.

W oficjalnych dokumentach Kościo-
ła Katolickiego wzmianka na temat mi-
nistrantów pojawia się dopiero w ency-
klice Mediator Dei papieża Piusa XII,
wydanej 20 XI 1947 r. Pisząc o biernym
udziale chłopców w liturgii papież do-
daje, że: Zapewne niemało się przyczyni
do osiągnięcia tego celu, jeśli wybierze się
porządnych i dobrze wychowanych chłop-
ców z wszelkich warstw społecznych, któ-
rzy z własnej woli będą służyć do mszy św.
prawidłowo, pięknie i gorliwie. Konstytu-
cja o liturgii Soboru Watykańskiego II

mówi: Ministranci, lektorzy, komentato-
rzy i członkowie chóru również spełniają
funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują
swój urząd z taką szczerą pobożnością i

dokładnością, jak to przystoi wzniosłej
posłudze i odpowiada słusznym wymaga-
niom. Należy więc starannie wychowywać

te osoby w duchu liturgii oraz przygoto-
wywać do odpowiedniego wykonywania
przypadających każdemu czynności. (KL
29).

W świetle tych przepisów liturgicz-
nych, w każdym kościele parafialnym,

chłopcy pełnią służbę jako ministranci.
Służą oni Chrystusowi, bo ministrant to
ten, który pełni posługę Bogu. Każdy
ministrant zdaje sobie sprawę z zaszczy-
tu, jaki jest jego udziałem. Pełni on
funkcję przy wielkich tajemnicach na-
szej wiary. Jest tak bardzo blisko Ofia-
ry Chrystusa, gdzie On sam przychodzi
na Ołtarz pod postacią chleba i wina.
Patronami ministrantów jest m.in. św.
Stanisław Kostka i św. Dominik Savio.

Obecnie w parafii p.w. św. Jana
Chrzciciela w Bratkowicach posługę
przy ołtarzy pełni 39 ministrantów.
Należą do nich: Wojciech Sawicki,
Mateusz Daniel, Bartłomiej Grzesik,
Łukasz Wojda, Franciszek Ząbczyk,
Paweł Żmuda, Grzegorz Ciszewski,
Mateusz Bułatek, Damian Przywara,
Mateusz Kania, Rafał Jucha, Michał
Fura, Grzegorz Stec, Damian Depa,
Grzegorz Warzocha, Andrzej Warzo-
cha, Konrad Jucha, Krystian Kozak,
Jakub Makuch, Bartłomiej Rząsa, Mi-
chał Bednarz, Michał Szczęch, Mate-
usz Kłeczek, Daniel Pięta, Radosław
Klesyk, Łukasz Zając, Wojciech Woź-
nica, Dawid Jucha, Wiktor Pomianek,
Krzysztof Kołek, Tomasz Adach, Bar-

tłomiej Bać, Krzysztof Depa, Mateusz
Fura, Michał Franczyk, Łukasz Go-
mułka, Piotr Grendysa, Kamil Kula,
Łukasz Stec, Kamil Wilk, Karol Zając,
Patryk Ziemba.

Dominik Bąk
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Cmentarz to miejsce szczególne.
Spoczywają tu doczesne szczątki naszych
bliskich zmarłych. Znak krzyża góruje
tutaj nad wszystkimi nagrobkami. Wę-
drówkę rozpoczynamy od mogiły śp.
Anieli Cioch – mamy wieloletniego brat-
kowickiego grabarza, śp. Bronisława
Ciocha, która w 1933 r. jako pierwsza
spoczęła na naszym cmentarzu. Napo-
tykamy na wiele zwracających uwagę
swoim pięknem nagrobków, pomników,
figur, czy tablic, na których widnieje nie-
jedno motto skłaniające do refleksji.
Przedstawiamy niektóre z nich.

Redakcja

Spaceruj¹c w zadumie

po bratkowickim cmentarzu...

Fot. Krzysztof Plizga

„Odszedłeś cicho, bez poże-
gnania
Jak ten co nie chce swym
odejściem smucić
Jak te co wierzy w chwili roz-
stania
Że niebawem z dobra wie-
ścią wróci”

„Bóg cię powołał w swojej
młodości
pozostawiłaś dużo goryczy
lecz my ufamy że się spotka-
my
u stóp Maryji Bogarodzicy”

„żyłem bo chciałeś
umarłem bo kazałeś
zbaw bo możesz”
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Fot. Dariusz Jamuła

„Wznieś się myśli rozwiń
skrzydła
niby lotne ptaszę
Wzleć w niebo co zabrało
całe szczęście nasze
Po którym pozostała pamięć
święta czysta
Szacunek uwielbienie
i miłość wieczysta
A gdy nam smutnym
trudno wyżyć będzie
Niech JEZUS miłosierny
na pomoc przybędzie”
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Przywróciæ pamiêci obraz

Lata 70-te.
Cieszące się
popularnością
wycieczki
do Wieliczki.

Lata 50-te.
Zdjęcie młodzieży
z Bratkowic podczas
wesela Marii Lachcik
i Władysława Steca
z Piasków.



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 13/2009 37

1) Amnestia dla obywateli polskich w ZSSR
Napaść Niemiec Hitlerowskich na

Związek Sowiecki w niedzielę nad ranem,
w dniu 22 czerwca 1941 roku spowodowa-
ła, że władze sowieckie łagodniej zaczęły
traktować deportowaną ludność polską. W
układzie polsko-sowieckim z 30 lipca 1941
roku, zawartym przez premiera Rządu pol-
skiego na uchodźctwie (Londynie) – gen.
Władysława Sikorskiego, a Majskim – re-
prezentantem Związku sowieckiego, rząd
sowiecki zobowiązał się do udzielenia
amnestii Obywatelom polskim – zesłańcom
i deportowanym. Amnestiowanym organa
NKWD wydały tymczasowe dowody tożsa-
mości, a następnie mieli otrzymać polskie
paszporty wydane przez ambasadę RP w
Moskwie. Osoby, które wyjeżdżały z miejsc
zesłania miały otrzymać obowiązkowo bi-
lety kolejowe i środki finansowe, w kwocie
15 rubli na osobę.

W oparciu o wyżej wspomniany Układ,
14 sierpnia 1941 roku została zawarta umo-
wa między Naczelnym Dowództwem Woj-
ska Polskiego i Naczelnym Dowództwem
Armii Czerwonej, która umożliwiała orga-
nizowanie polskich jednostek wojskowych na
terytorium sowieckim. Do jednostek wojsko-
wych przybywali Polacy zesłani z obozów
pracy i miejsc odosobnienia. Tempo zwal-
niania Polaków było osłabiane przez władze
sowieckie ponieważ powstał wielki chaos na
stacjach kolejowych, a przede wszystkim
nastąpiła dezorganizacja w funkcjonowaniu
przedsiębiorstw, w których byli zatrudnieni
zwalniani Polacy. Amnestiowani Zesłańcy z
obozów w obwodach: wołogodzkim, archan-
gielskim, Jakucji, Kami ASSR, w obawie
przed nadchodzącą zimą gorączkowo opusz-
czali północne tereny Związku sowieckiego
udając się na południe, do Kazachstanu,
Uzbekistanu, Kirgizji. W nowych miejscach
osiedlenia na południu, warunki były rów-
nie ciężkie jak i na północy, gdzie osiedleni
dotychczas zamieszkiwali. W związku z tak
zaistniałą sytuacją Ambasada RP w Mo-
skwie poprosiła władze sowieckie o zgodę
na otwarcie większej ilości placówek dla
opieki nad obywatelami polskimi, na co
otrzymała zgodę. Organizowano delegatu-
ry opieki nad ludnością polską, zaczęły funk-
cjonować składnice z zapasami żywności,
dzieży, lekarstw dostarczanych z zagranicy;
jednak nie wszystkie polskie rodziny taką
pomoc otrzymywały, gdyż powyższe zapasy
„ginęły” po drodze.

2) Genera³ W³adys³aw Anders – dowódc¹
Armii Polskiej w ZSSR

Układ zawarty w lipcu 1941 roku i wyni-
kająca z niego Umowa z sierpnia 1941 roku
umożliwiła tworzenie polskich jednostek

wojskowych na terenie Związku sowieckie-
go. W ten sposób przystąpiono do organi-
zowania Armii Polskiej w ZSSR, na czele
której stanął generał Władysław Anders jako
dowódca.

Gen. W. Anders urodził się w 1892 roku
w Błoniu, w powiece kutnowskim. Ukończył
szkołę realną w Warszawie i zapisał się na
politechnikę w Rydze, gdyż w tym czasie jego
ojciec otrzymał stanowisko administratora
wielkich dóbr w Taurogach, należących do
rosyjskiego księcia Wasilczykowa.

Przed wybuchem pierwszej wojny świa-
towej młody Anders odbył służbę wojskową
w kawalerii rosyjskiej; został absolwentem
podchorążówki, otrzymując stopień oficer-
ski. Podczas pierwszej wojny światowej wy-
różniał się odwagą i umiejętnościami dowód-
czymi, a po jej zakończeniu otrzymał przy-
dział do sztabu gen. Dowbór-Muśnickiego,
który sformułował 15 pułk ułanów wielko-
polskich, z którym wyruszył do walki z bol-
szewikami w 1920 roku. Za odwagę i wa-
leczność sztandar 15 Pułku i jego samego
odznaczono srebrnym Krzyżem „Virtuti
Militari”. Po pokonaniu bolszewików puł-
kownik Anders zostaje wysłany do Francji;
kończy tam francuską Wyższą Szkołę Wo-
jenną i po powrocie do Polski obejmuje sta-
nowisko szefa sztabu u gen. Rozwadowskie-
go. Za wybitne osiągnięcia na stanowiskach
dowódczych i wspaniałe opinie służbowe w
1934 roku płk Anders awansowany zostaje
na stopień wojskowy – generała brygady.

Wybuch drugiej wojny światowej zasta-
je gen. Andersa w Lidzbarku, na stanowi-
sku dowódcy nowogródzkiej Brygady kawa-
lerii. Podczas walk obronnych i odwrotowych
zostaje ranny odłamkiem bomby lotniczej.
Po opatrzeniu rany przez lekarza i założe-
niu gipsowego bandaża nie opuszcza fron-
tu, lecz dowodzi nadal swą brygadą kawale-
rii. Pod koniec września 1939 roku w walce
z oddziałem armii czerwonej ZSSR zostaje
ranny i dostaje się do sowieckiej niewoli. Po
pobycie w szpitalu we Lwowie przez kilka-
naście dni, zostaje wywieziony do osławio-
nego więzienia moskiewskiego na Łubian-
ce, gdzie w nieogrzewanej celi, bez szyb, z
warstwą lodu na ścianach odmroził sobie
policzki, nos i uszy. Prowadzone przesłucha-
nia były nieprzerwaną torturą, jednak twar-
da i wytrzymała natura dopomogła gen.
Andersowi przetrwać wszystkie katusze i
doczekać chwili najazdu Niemiec hitlerow-
skich na Związek sowiecki. Zostaje miano-
wany dowódcą Armii Polskiej w ZSSR; z
więźnia staje się honorowym Sojusznikiem.

Pomimo małej ilości kadry dowódczej
(około 1000 oficerów różnych stopni) i 20
tysięcy podoficerów i szeregowców, gen.
Anders z energią i zapałem rozpoczął pracę

w organizowaniu Armii Polskiej. Miał wiel-
ki autorytet wśród żołnierzy, ich zaufani i
przywiązanie, znali jego przeszłość bojową i
tak jak i oni siedział w więzieniu.

Armia Polska zorganizowana przez gen.
Andersa broniła interesów polskich w ZSSR,
co było nie do przyjęcia przez Stalina, który
chciał armii posłusznej jego woli tak pod
względem wojskowym jak i również politycz-
nym. Stalin nie mógł zniszczyć Armii Pol-
skiej, bo jeszcze potrzebował pomocy mate-
riałowej Sprzymierzonych, lecz w później-
szym czasie sprowokował ewakuację Armii
Polskiej do Iranu i Iraku. Prowokacja ta
uwidoczniła się w braku żywności, lekarstw,
a wynędzniałych ludzi atakowały choroby
zakaźne, co spowodowało znaczny wzrost
śmiertelności, przede wszystkim osób star-
szych i dzieci. Gen. Anders widząc tą trage-
dię ludności cywilnej jak i swoich podwład-
nych podejmuje decyzję ewakuowania żoł-
nierzy i ich rodzin na Bliski Wschód przez
Iran i Irak, chroniąc ich od niechybnej śmier-
ci głodowej.

Przypisek:
Po ewakuacji wojska i ich rodzin na Bli-

ski Wschód, stan zdrowia wszystkich znacz-
nie się poprawił. Utworzony został 2 Kor-
pus Polski, który dobrze wyszkolony, uzbro-
jony, wyżywiony i wyposażony, został prze-
sunięty na front włoski. Do zasadniczej wal-
ki doszło w zdobywaniu klasztoru Monte
Cassino i otaczających go gór. Po ciężkich
stratach w ludziach, klasztor został zdobyty
przez Polaków, a na jego ruinach zawisła
Chorągiew Polska. Na cześć tego zwycięstwa
powstała pieśń żołnierska „Czerwony maki
na Monte Cassino”, która do dziś śpiewana
jest ze wzruszeniem i z wielką serdeczno-
ścią.

Operacyjny talent gen. Andersa rozwinął
się wspaniale co uwidoczniło się w zwycię-
stwach pod Ankoną, Faenzą, aż do zdobycia
Bolonii. Do rezerwy odszedł w stopniu gene-
rała broni. Wraz z żoną i córkami osiadł w
stolicy Wielkiej Brytanii – Londynie. Władze
komunistyczne Polski Ludowej pozbawiły Go
obywatelstwa polskiego. Jego życie do ostat-
niego dnia wypełnione było służbą dla Polski
i walką o wolność z pod okupacji sowieckiej.
Zmarł w Londynie, w dniu 12 maja 1970 roku,
dokładni w 26 rocznicę rozpoczęcia bity o
Monte Cassino i 35 rocznicę śmierci marszał-
ka Józefa Piłsudzkiego. Został pochowany
wśród podwładnych żołnierzy na cmentarzu
wojennym Monte Cassino.

Zdzisław Rzepka

Literatura:
- S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakow-
ski: „Masowe deportacje radzieckie w okre-
sie II wojny światowej” – Wrocław 1994 r.
- E. Czop: Deportacje ludności cywilnej z
obwodu lwowskiego. „Studia rzeszowskie”
– tom III.
- W. Ossowska: „Przeżyłam...” Lwów – War-
szawa 1939-1946 – Oficyna Przeglądu Po-
wszechnego – Warszawa 1990.
- Materiały i recenzje publicystyczne i pra-
sowe oraz źródła z prasy zagranicznej przed-
stawiające wywózki ludności polskiej w głąb
Związku Sowieckiego, w pierwszym półro-
czu 1940 roku.

(11)
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Wdniach 6-12 sierpnia br.
wzięliśmy udział w piel
grzymce do Włoch zorgani-

zowanej przez Biuro Turystyczne „Piel-
grzym” działające przy Katedrze rze-
szowskiej. Jechaliśmy tam na „zapro-
szenie Jana Pawła II” z prośbą o Jego
rychłą beatyfikację, a jednocześnie każ-
dy z uczestników wiózł do Naszego
Wielkiego Papieża własne prośby i in-
tencje. Pielgrzymka ta wiodła do Rzy-
mu śladami wielkich świętych, których
obecność była wyczuwalna. Nasza gru-
pa liczyła 68 osób, głównie mieszkań-
ców Rzeszowa i okolic. Duchowym
przewodnikiem był ks. Bogdan z para-
fii Matki Bożej Różańcowej w Rzeszo-
wie. Nad organizacyjną stroną podró-
ży czuwał pan Henryk dyrektor biura,
zaś wspaniałym krasomówstwem i
ogromną wiedzą mającą korzenie w głę-
bokiej wierze, obdarowywał nas pan
przewodnik Tadeusz z Nowej Sarzyny.
W czasie tego wspólnego tygodnia za-
wiązała się między uczestnikami zna-
jomość, a nawet przyjaźń. Pragniemy
przedstawić wspomnienia naszej wypra-
wy oczami Lucyny i Janusza, naszych
nowych przyjaciół. To bardzo zaanga-
żowane religijnie małżeństwo zapocząt-
kowało nasz czynny udział w codzien-
nej modlitwie i posłudze w czasie mszy
św. Także moja siostra Bożena swoim
pięknym głosem ubogacała oprawę li-
turgii sprawowanej w tak niezwykłych
miejscach. Oto ich wspomnienia do
których i my się dołączamy:

Wyruszyliśmy rankiem przez przej-
ście graniczne w Cieszynie do Czech, a
następnie do Austrii odwiedzając kościół
w Kalembergu, gdzie król Jan III Sobie-
ski modlił się przed bitwą z Turkami.Od-
byliśmy też dłuższy spacer po Wiedniu,
podziwiając jego piękno.

Następnego dnia dotarliśmy do Pa-
dwy, aby zwiedzić świątynię, w której
znajduje się grób św. Antoniego. Na
dziedzińcu świątyni zachwyciły nas
ogromne magnolie.

W Asyżu podziwialiśmy piękne po-
łożenie miasteczka, a uliczki i zabudo-
wania przypominały czasy rycerskie.
Bazylika św. Franciszka z jego sarkofa-
giem zachwyciła swoim urokiem, kościół
św. Damiana przypomniał, że tu Święty
usłyszał głos Pana Jezusa z krucyfiksu,
który obecnie znajduje się w Bazylice św.
Klary, a kościół z kaplicą Porcjunkuli
wskazał miejsce, w którym Biedaczyna
z Asyżu rozpoczął swoją działalność, a
także zakończył swoje życie.

Trzeciego dnia rankiem zatrzymali-

śmy się u św. Rity w Cascia – augustian-
ki, patronki od spraw beznadziejnych i
trudnych. Zobaczyliśmy piękną katedrę,
wspaniałe winorośle i róże, które Świę-
ta sama wypielęgnowała, celę, w której
mieszkała, krzyż, z którego odpadł cierń
z korony Pana Jezusa wprost na czoło
świętej, czyniąc niegojącą się ranę i
wreszcie jej grób, przy którym modlili-
śmy sie z wielką żarliwością.

Następny etap naszej podróży to ser-
ce Włoch – Rzym. Tu spędziliśmy 2 dni,
rozpoczynając zwiedzanie od Bazyliki
św. Pawła za Murami z portretami
wszystkich papieży i grobem św. Pawła.

Potem wstapiliśmy do kościoła św.
Piotra w okowach z rzeźbą Mojżesza wy-
konaną przez Michała Anioła i złączo-
nymi w cudowny sposób dwoma łańcu-
chami, którymi skuty był św. Piotr.

W Bazylice Matki Bożej Większej
(Śnieżnej) modliliśmy się przed obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej, oddali-
śmy pokłon Dzieciątku (drewno żłóbka
pochodzi z prawdziwego żłóbka Jezusa),
śpiewając kolędę.

Bazylika św. Jana na Lateranie już
na początku zachwyciła nas ogromnymi
posągami doktorów Kościoła umiesz-
czonymi na jej szczycie, wielkimi drzwia-
mi wejściowymi liczącymi 2000 lat i świę-
tymi drzwiami jubileuszowymi, które
otwierał i zamykał Jan Paweł II. We-
wnątrz oglądaliśmy posągi dwunastu
Apostołów, kaplicę polską, czaszki św.
Piotra i Pawła. W baptysterium usłysze-
liśmy grające drzwi liczące 1600 lat, a
po wejściu na kolanach na święte scho-
dy ucałowaliśmy relikwie Krzyża świę-
tego.

W niedzielny poranek przybyliśmy
do Bazyliki św. Piotra, by tam uczestni-
czyć we Mszy świętej przy grobie św. Pio-

tra, tuż obok grobu Jana Pawła II, gdzie
pozwolono nam pomodlić się dłuższą
chwilę i zaśpiewać Barkę. Wnętrze Ba-
zyliki zachwycało ogromnymi kolumna-
mi, pięknymi rzeźbami, cudownymi
marmurowymi posadzkami. Podziwiali-
śmy Pietę Michała Anioła, piękną kon-
fesję i posąg św. Piotra z wycałowaną
stopą. Modliliśmy się w kaplicy Naj-
świętszego Sakramentu, kaplicy grego-
riańskiej i przed cudowną Madonną
sprzed 1000 lat.

W samo południe uczestniczyliśmy
w modlitwie Anioł Pański na placu św.
Piotra, a następnie wyruszyliśmy na wę-
drówkę pięknymi uliczkami Rzymu, by
co jakiś czas zatrzymywać się przed
wspaniałymi zabytkami. Rozpoczęliśmy
zwiedzanie od Kapitolu, zobaczyliśmy
ruiny starego Rzymu, Ołtarz Ojczyzny,
Kolumnę Trajana ze św. Piotrem na
szczycie. Wstąpiliśmy do kościoła Mat-
ki Bożej na Minerwie, gdzie z półmro-
ku wyłoniło się niebo pełne gwiazd i
postacie wielu świętych. W ołtarzu głów-
nym umieszczony jest sarkofag św. Ka-
tarzyny ze Sieny, a po obu jego stronach
znajdują się rzeźby Michała Anioła:
Chrystusa Wybawiciela i Jana Chrzcicie-
la.

Następnie weszliśmy do Panteonu,
by zadziwić się dziełami Rafaela Santie-
go, 18 kolumnami i dziewięciometro-
wym otworem w sklepieniu dachowym,
przez który nigdy nie pada do wnętrza
deszcz. Później podziwialiśmy wspaniałą
Fontannę z płynącym Oceanusem w
muszli, statuę Maryi Niepokalanej,
schody hiszpańskie, a na zakończenie
Koloseum

Piątego dnia udaliśmy się na Monte
Casino, by odwiedzić cmentarz naszych
Rodaków i opactwo oo. Benedyktynów,
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z pięknym kościołem, klasztorem, trze-
ma dziedzińcami, posągami i kryptami
grobowymi św. Benedykta i jego siostry
św. Scholastyki oraz wieloma posągami
dobroczyńców, którzy odbudowali znisz-
czone zabudowania.

Następnie wyruszyliśmy w kierunku
Morza Adriatyckiego, gdzie przez kilka
godzin mogliśmy się cieszyć kąpielą w
cieplutkiej wodzie i odpoczynkiem na
plaży.

Po południu znowu wyjechaliśmy na
ogromną górę (800 m n.p.m.) do miej-
scowości Monte Sant Angelo, by w gro-
cie św. Michała Anioła uczestniczyć we
Mszy św.

Szósty dzień rozpoczęliśmy od wizy-
ty u o. Pio w San Giovani Rotondo. W
starym kościele uczestniczyliśmy we
Mszy św. odprawionej przy ołtarzu, przy
którym Święty sprawował Najświętszą
Eucharystię. Zobaczyliśmy jego konfe-
sjonał, krzyż, przy którym otrzymał styg-
maty, modliliśmy się przed jego trumną
i zwiedziliśmy muzeum ukazujące naj-
ważniejsze aspekty życia o. Pio.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy
się w Lanciano – miejscu cudu eucha-
rytsycznego i w Loretto, gdzie znajdują
się mury domu rodzinnego Najświętszej
Maryi Panny, w którym miał miejsce cud
Zwiastowania, a także odwiedziliśmy
cmentarz żołnierzy polskich. Wstąpili-
śmy następnie do Manopello, gdzie znaj-
duje się chusta z cudownym wizerun-
kiem Pana Jezusa, którą była przykryta
Jego twarz po śmierci.

W ostatni dzień naszej pielgrzymki,
przejeżdżając przez Austrię, odwiedzi-
liśmy Matkę Austrii i narodów słowiań-
skich w Mariazel. W bazylice znajdują
się piękne posągi archaniołów Rafała i
Gabriela oraz ołtarz przedstawiający w
oryginalny sposób Trójcę Świętą.

Po siedmiu dniach pielgrzymowania
wróciliśmy szczęśliwie do domu.

Aż trudno uwierzyć, że w ciągu sied-

miu dni można przejechać taki szmat
drogi, tyle zobaczyć i doznać tak wiel-
kich przeżyć. Jesteśmy zachwyceni wspa-
niałymi budowlami, oddającymi cześć
Panu Bogu. Zmieniło się zupełnie na-
sze spojrzenie na budowanie nowych
obiektów sakralnych. Nieraz słyszy się,
że już nowych nie potrzeba, a przecież
właśnie w taki sposób możemy oddać
cześć Panu Bogu i coś po sobie zosta-
wić. Chociaż te nowe już pewnie nie
będą tak wspaniałe, jak tamte.

Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy
odwiedzić naszego kochanego ojca świę-
tego Jana Pawła II, który już sam przy-
jechać do nas nie może. Modlitwa przy
jego grobie była niesamowitym przeży-
ciem, szkoda tylko, że nie można było
tam dłużej pozostać, ale jego opiekę i
obecność odczuwaliśmy w ciągu całego
okresu trwania naszej podróży.

Bardzo głęboko przeżyliśmy Mszę
św. w Monte Sant Angelo, w grocie Ar-
chanioła Michała gdzie poczuliśmy jed-
ność z pielgrzymami z Francji, którzy
przed nami uczestniczyli w swojej Eu-
charystii, a oczekując na możliwość dal-
szego odprawiania nabożeństwa, czyn-
nie włączali się w naszą modlitwę, co
budowało więź z wierzącymi w Pana Je-
zusa na całym świecie.

Cmentarze na Monte Casino i w
Loretto, gdzie są pochowani nasi żołnie-
rze, często bardzo młodzi, walczący o
wolność na różnych frontach Europy,
napełniły nas żalem, że nasi rodacy mu-
sieli doświadczyć okropieństw wojny, a
jednocześnie dumą i nadzieją, że Polak,
zwłaszcza w trudnych chwilach, jest zdol-
ny oddać swoje życie za innych.

Ogrom i piękno bazylik wzbudzały
zachwyt i ogromny szacunek dla ludzi,
którzy te dzieła tworzyli.

Była to niezapomniana i najwspa-
nialsza podróż naszego życia, za którą
pragniemy wyrazić wdzięczność przede
wszystkim Panu Bogu, ale także lu-
dziom, którzy nam tę podróż zorgani-
zowali, a szczególnie księdzu Bogdano-
wi, dzięki któremu mogliśmy codzien-
nie uczestniczyć w Eucharystii, wysłuchi-
wać pięknych rozważań biblijnych, mo-
dlić się i śpiewać pieśni religijne, co bar-
dzo urozmaicało i ubogacało długą jaz-
dę autokarem. Dziękujemy również pa-
nom kierowcom, którzy nie mieli łatwe-
go zadania i wszystkim uczestnikom,
którzy zawsze gotowi byli wesprzeć, ob-
darzyć uśmiechem czy dobrym słowem.

Lucyna i Janusz Pomianek,
Renata i Andrzej Bednarz

Wychodząc z tego założenia Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Bratkowic-
kiej zgodnie z wcześniej zaplanowanym
terminem wyruszyło w sobotę 8 sierp-
nia o godz. 510 na jednodniową wyciecz-
kę autokarową do Krakowa. Po wspól-
nym przywitaniu wszystkich uczestni-
ków i przedstawieniu jej programu i
odmówieniu wspólnej modlitwy, wyru-
szyliśmy w drogę. Pogoda była wspania-
ła. Droga w kierunku Krakowa mijała
bardzo szybko. Na parkingu przed
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach byliśmy już o godz. 730.
Na przebudzenie pan kierowca poczę-
stował nas pyszną kawą.

Na godz. 815 byliśmy umówieni w
przyklasztornej kaplicy z siostrą za-
konną, która przybliżyła nam postać św.
Faustyny oraz historię powstania obra-
zu Miłosierdzia Bożego. Opowiadała o
faktach z nią związanych, których nie
można znaleźć w ukazanych dotychczas
publikacjach. Wspólne pamiątkowe
zdjęcie z siostrą było miłym zakończe-
niem spotkania. Dla niektórych uczest-
ników wycieczki był to pierwszy pobyt
w łagiewnickim sanktuarium. Uczest-
niczyliśmy również we Mszy św. w sta-
rym kościółku oraz w nowym sanktu-
arium. Jak zawsze ciekawi zajrzeliśmy
na przyklasztorny cmentarz, na którym
spoczywają siostry zakonne i osoby
związane z sanktuarium. Już na samym
początku dostrzec można było ogrom-
ne skupienie uczestników i chęć pozna-
nia tego miejsca. Jeszcze oglądanie pa-
noramy Krakowa z wieży i wyjazd do
Tyńca do Opactwa Ojców Benedykty-
nów.

Po przyjeździe na parking, który
znajdował się nad Wisłą, udaliśmy się
spacerem pod górę i dotarliśmy na dzie-
dziniec opactwa. Na pierwszy rzut oka
ujrzeliśmy bardzo zadbany, kameralny
klasztor, a zarazem poczuliśmy powiew
historii. Stare mury miały swoisty za-
pach. Dziedziniec z zabytkową studnią,
z której zakonnicy w dawnych czasach
czerpali wodę, mury obronne z wido-
kiem na Wisłę wywarły na nas wrażenie,
podobnie jak część turystyczna z wido-
kową kawiarnią i sklep benedyktyński,
który zapraszał do swoich podwoi. W

(ciąg dalszy na str. 40)
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myśląc dodał je a ponieważ budyń był
gorący, jajka zwarzyły się i w budyniu
pojawiły się brązowe niteczki. Oczywi-
ście budyń zgęstniał,ale trzeba było wy-
myśleć sposób, żeby ktoś mógł go po
prostu zjeść. Jak zwykle u brata Dariu-
sza zadziałała wyobraźnia – dodając ro-

dzynki budyń nadawał się do spożycia.
Takim to sposobem powstał przepis na
„Budyń benedyktyński”, który długo
pozostanie w naszej pamięci wspomina-
jąc przy różnych okazjach nasz pobyt w
klasztorze. Natomiast o powstaniu zupy

w swoim wykonaniu brat Dariusz nie
chciał nam opowiedzieć, aby nie popsuć
nam smaku przed obiadem. Chociaż
przepis na nią obiecał nam zdradzić, jak
ponownie odwiedzimy Opactwo w Tyń-
cu. Ponieważ musiał udać się do swoich
zakonnych obowiązków, pamiątkowe
zdjęcie zakończyło spotkanie. A szkoda,
bo można by jeszcze długo słuchać jego
wspaniałych opowieści. Chcieliśmy mu
w jakiś sposób podziękować za oprowa-
dzenie nas po klasztorze. Odchodząc
prosił jedynie o modlitwę w jego inten-

cji wszystkich uczestników wycieczki. W
drodze powrotnej do Bratkowic spełni-
liśmy prośbę.

Ponieważ czas gonił, opuściliśmy
Tyniec i około godz.13oo zbliżaliśmy się
do Starego Krakowa zabierając po dro-
dze przewodnika, który w sposób bar-
dzo ciekawy i zajmujący oprowadzał nas
po Katedrze Wawelskiej, gdzie znajdują
się krypty wielkich Polaków – królów,
książąt, wieszczy narodowych oraz wy-
bitnych przywódców. Dotykaliśmy rów-
nież serca dzwonu Zygmunta na wieży
wawelskiej. Oczywiście lewą ręką, jak
nakazywał nam przewodnik. Ponoć po-
myślane wówczas marzenie ma się speł-
nić. Zobaczymy.

Jeszcze na dziedzińcu katedry ob-
serwowaliśmy występujące zespoły bio-
rące udział w X Festiwalu Tańców
Dworskich, który odbywał się w dniach
1-8 sierpnia 2009 r.

Było to tak zajmujące i fascynują-
ce, że nie odczuwaliśmy zmęczenia.
Chłonęliśmy wszystkie ciekawe opowia-
dania przewodnika. Może właśnie w
życiu każdego z nas przyszedł moment,
że pewne informacje zapadają na dłu-
żej w pamięci. Stwierdzenie to potwier-
dził przewodnik, który również w pew-
nym okresie życia zaczął żyć tym, o

czym opowiadał wycieczkowiczom.
Jeszcze spacer ulicą Franciszkańską,

gdzie z okna siedziby biskupów krakow-
skich przy ulicy Franciszkańskiej 3 ze
słynnego okna błogosławi postać Jana
Pawła II. Jakże historia polski jest ści-
śle związana z Krakowem. Ta stara i ta
teraźniejsza. Znaleźliśmy też czas na
krótki odpoczynek. Niedaleko rynku
głównego w restauracji przy ulicy
Grodzkiej zjedliśmy obiad oraz wypili-
śmy kawę. Po przerwie zwiedziliśmy
jeszcze Siedzibę Kolegium Maius Uni-

sklepie można było kupić wyroby ojców
benedyktynów, począwszy od medyka-
mentów po żywność, nalewki, a skoń-
czywszy na wyrobach rękodzielniczych.
O godz. 1100 zgodnie z programem i po

wcześniejszym zaanonsowaniu w furcie
zakonnej, powitał nas brat Dariusz. Jako
wyborny przewodnik, oprowadzając nas
po klasztorze, opowiadał barwnie jego
historię, wskazując przy tym na ogrom-
ne zasługi zakonu wniesione w rozwój
Polski. Mieliśmy okazję obejrzeć piękną
świątynię, gdzie znajdowała się pozłaca-
na ambona wykonana z ogromnym prze-
pychem. Wygląd ambony miał zrekom-
pensować kaznodziejskie braki benedyk-
tynów. Miała ona bardziej przemawiać
niż ich słowa. I w tym miejscu nasunęło
się jakby inne spojrzenie na dzisiejszych
benedyktynów. Brat Dariusz był tego
dobitnym przykładem. Pomimo młode-
go wieku okazał się być człowiekiem bar-
dzo mądrym, posiadającym ogromne
pokłady wiedzy i umiejętności przeka-
zywania jej w taki sposób, że można go
było słuchać z zapartym tchem. Opowia-
dał z takim zapałem, że wyczuwało się
jego wielkie powołanie i radość, jakie
daje życie w zakonie. Przy tym wszyst-
kim posiadał przedni żart i takież podej-
ście do swojej osoby. Opowiadając o
życiu w klasztorze przytoczył jeden
dzień, kiedy jako nowicjusz miał ugoto-
wać obiad i deser dla wszystkich. W
związku z tym, że kompletnie nie umiał
gotować, więc w przepisie pomylił pro-
porcje gotując budyń. Zamiast budyniu
wyszła jakaś płynna konsystencja mlecz-
na. Nie wiedząc, co z tym zrobić dora-
dził się starszego brata zakonnego, któ-
ry podpowiedział mu, że aby budyń
zgęstniał trzeba dodać jajek. Niewiele

Łagiewniki.

(ciąg dalszy ze str. 39)
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wersytetu Jagiellońskiego słuchając o
godz.1700 bicia kurantów. Wchodząc na
dziedziniec, poczuliśmy się jak na kró-
lewskim dworze. Pamiątkowe zdjęcia
na dziedzińcu z przewodnikiem, zakoń-
czyły wizytę w tych szacownych murach.

Tak się też złożyło, że w tym dniu
Kraków był miejscem zakończenia Ko-
larskiego Wyścigu Tour de Pologne.
Mogliśmy obserwować zmagania kola-
rzy wokół rynku głównego. Jeszcze
ostatnie zakupy, pamiątkowe zdjęcia
przed pomnikiem Adama Mickiewicza,
pożegnanie z przewodnikiem. O
godz.1830 udaliśmy się w drogę po-
wrotną. To, co się wydarzyło przez okres
kilkunastu godzin, tempo i różnorod-
ność wydarzeń spowodowały, że prze-
żywaliśmy to jeszcze raz poddając się
wyciszeniu i refleksji. Może i zmęcze-
nie dało znać o sobie. Ale tylko na chwi-

Jaki jest stan naszych dróg wszyscy
o tym dobrze wiemy. Dziurawe drogi
lub brak nawierzchni bitumicznej to co-
dzienny obraz polskiej infrastruktury
drogowej. W naszej miejscowości pod
tym względem jest jeszcze wiele do zro-
bienia. Nie wszyscy mieszkańcy Brat-
kowic zapewne wiedzą, że droga z
Trzciany do Bratkowic i dalej przez las
do Kupna jest drogą powiatową i jak
na taką kategorię drogi powinna być
utrzymana w dobrym stanie technicz-
nym. Niestety tak nie jest. O ile z Trzcia-
ny do Bratkowic jest ona w dobrym sta-
nie, to od leśniczówki w Bratkowicach
nie mieści się już w żadnej z kategorii
dróg. Jej stan jest tragiczny! Ostanie re-
monty odbyły się na tej drodze kilka-
dziesiąt lat temu.

Niektóre jej odcinki przypominają
raczej tor dla quadów, a nie drogę po-
wiatową. Jazda po tej drodze, to spore
wyzwanie dla wszystkich jej użytkowni-
ków i sprowadza się w zasadzie do wy-
patrywania dziur i ich omijania. Wyma-
ga to jednak dużego refleksu i ciągłego
naciskania na pedał hamulca. Najgorzej
jest się poruszać po opadach deszczu.
Wówczas to niektóre kałuże wypełniają
całą szerokość drogi i mogą skrywać na-
prawdę głębokie wyrwy. Wjeżdżając w
taką wyrwę możemy z łatwością uszko-
dzić zawieszenie, koła, miskę olejową
czy inne elementy samochodu. Bez wa-

hania można stwierdzić, że jazda po tej
drodze odbywa się w ekstremalnych wa-
runkach. Czy istnieje jakakolwiek na-
dzieja, że zostanie ona w najbliższym
czasie zmodernizowana? Jak dowie-

dzieliśmy się, w najbliższej przyszłości
nie ma na to żadnych szans. Będziemy
jednak drążyć temat i interweniować w
tej sprawie.

Istnieje zatem duża szansa, że w naj-
bliższym czasie – jeszcze w tym roku –

zostanie dokończony remont drogi po-
wiatowej Budy Głogowskie – Mrowla,
na odcinku od mostu na Blichu do
Szkoły nr 3 na Piaskach.

Skoro jesteśmy przy temacie remon-
tu dróg, to należy wspomnieć o drodze
gminnej, którą dojeżdża się do zalewu
w Bratkowicach. Jest to droga żużlowa i
jej stan jest coraz gorszy. W słoneczne,

suche dni za samochodami pojawiają się
olbrzymie tumany kurzu i pyłu. Po opa-
dach z kolei ciężko jest przejechać, bo
wyrwy, które się pojawiły wypełnione są
wodą i trzeba jeździć slalomem.

Redakcja

Droga przez mêkê

Kościół Mariacki.

szyły nam do samych Bratkowic. Wy-
konanie piosenki „W zielonym gaju” na
głosy mogłoby śmiało kandydować do
plebiscytu kapel i śpiewaków Radia
Rzeszów. Dziękowaliśmy również w
modlitwie za to, co mogliśmy zobaczyć
i przeżyć. Wszyscy uczestnicy zadekla-
rowali udział w następnych wycieczkach
organizowanych przez TMZB. Pewną
propozycję kolejnej trasy złożył nam
pan kierowca. Myślimy, że interesującą.
Nie będziemy na razie zdradzać gdzie,
ale już zapraszamy wszystkich chętnych
w przyszłym roku. Naprawdę warto.

Każdy taki wyjazd jest hartowaniem
ciała i ducha, poszerza wiedzę i inaczej
pokazuje otaczający nas świat. Nawią-
zują się przyjazne więzi między ludźmi.
I oto chodzi.

Bożena Pięta
lę. Przebudzenie nastąpiło bardzo szyb-
ko. Wesołe przyśpiewki, żarty towarzy-
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wały się do zawodów i dzielnie walczyły
osiągnięcie jak najlepszych wyników.
Drużyna OSP Bratkowice wykonała
obydwa ćwiczenia w bardzo dobrych cza-
sach zajmując wysokie II miejsce. Na
profesjonalizm i szybkość wykonania
ćwiczenia przez bratkowiczan wiele dru-
żyn patrzyło z podziwem i zazdrością. W
skład drużyny Bratkowic weszli nastę-
pujący strażacy: Robert Selwet, Rafał
Fabiński, Paweł Leja, Sławomir Wojton,
Rafał Kula, Grzegorz Górski, Piotr Woj-
ton, Tomasz Pięta. Trenerem drużyny już
od wielu lat jest Jan Rogala.

Klasyfikacja generalna zawodów
drużyn OSP przedstawiała się następu-
jąco:
I. OSP Świlcza 106,06
II. OSP Bratkowice 112,62
III. OSP Rudna Wielka 119,18
IV. OSP Mrowla 125,16
V. OSP Dąbrowa 126,93
VI. OSP Błędowa Zgł. 129,32
VII. OSP Woliczka 132,91
VIII. OSP Trzciana 140,49
IX. OSP Bzianka 140,98

Po ukończeniu konkurencji startują-
cym drużynom za zajęte miejsca Wójt
Gminy Wojciech Wdowik wręczył oka-
załe puchary i dyplomy oraz nagrody
pieniężne na zakup potrzebnego danej
jednostce sprzętu strażackiego.

Po oficjalnej części strażacy często-
wali się kiełbaskami na gorąco i napoja-
mi wspominając zabawne wydarzenia z
przebiegu niektórych konkurencji.

Czerwcowe zawody były ważnym
sprawdzianem sprawności organizacyj-
nej i bojowej strażaków i będącego w ich
posiadaniu podstawowego sprzętu. Były
także znakomitą popularyzacją strażac-
kiego ruchu w poszczególnych miejsco-
wościach.

Mieczysław Leja

Tradycyjnie, co roku na terenie na-
szej gminy odbywają się gminne zawo-
dy sportowo – pożarnicze drużyn ochot-
niczych straży pożarnych. Celem orga-
nizowania takich zawodów jest m.in. mo-
bilizowanie do intensywnego szkolenia
pożarniczego zmierzającego do skutecz-
nego prowadzenia akcji ratowniczo-ga-
śniczych, ocena stanu wyszkolenia po-
żarniczego, popularyzacja wśród społe-
czeństwa zagadnień ochrony przeciwpo-
żarowej oraz przygotowanie do startu w

zawodach wyższego szczebla. W tym
roku zawody odbywały się w niedzielne
popołudnie 28 czerwca na boisku spor-
towym w Świlczy. W zawodach wzięło
udział 9 jednostek OSP reprezentują-
cych każdą miejscowość z terenu gminy
Świlcza.

Zawody polegały na przeprowadze-
niu dwóch konkurencji: sztafety pożar-
niczej 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwi-

czenia bojowego. Sztafeta pożarnicza
polega na jak najszybszym pokonaniu
przez drużynę składającą się z 7 straża-
ków toru o długości 350 m, na którym
ustawione są przeszkody: płotek lekko-
atletyczny, „rów z wodą”, tyczki do sla-
lomu, równoważnia i ściana. Oprócz
pokonania przeszkód strażacy wykonują
w czasie biegu zadania związane z pod-
łączaniem węży i prądownicy. Ćwicze-
nie bojowe zaś polega na zbudowaniu
linii ssawnej, zbudowaniu linii głównej

z dwóch odcinków węża W-75 do roz-
dzielacza i zbudowaniu dwóch linii ga-
śniczych po dwa odcinki węża W-52 każ-
da, uruchomieniu motopompy i zassa-
niu wody ze zbiornika oraz podaniu
dwóch prądów wody do stanowisk ga-
śniczych celem przewrócenia czterech
pachołków i odwróceniu tarczy prądem
wody.

Startujące drużyny dobrze przygoto-

STRA¯ACKIE ZMAGANIA

Fot. A. Bednarz
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3km chodziarki – Śleziona Katarzyna.
Na dystansie 5 km w kategorii Open

wśród mężczyzn wygrał Rafał Augustyn,
uczestnik ostatnich mistrzostw świata w
Niemczech.

Na zakończenie zawodów odbyło się
uroczyste wręczenie medali i pamiątko-
wych pucharów dla wszystkich zwycięz-
ców w poszczególnych kategoriach. Pod-
sumowując imprezę wszyscy uczestnicy
podkreślali bardzo dobrą jej organiza-
cję oraz sprzyjającą pogodę. Wszystko
wskazuje na to, że w przyszłym roku
Bratkowice będą areną kolejnych zawo-
dów w randze mistrzostw Polski.

Za przygotowanie tej imprezy,
wszystkim sponsorom, władzom powia-
towym i gminnym oraz wszystkim któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do jej zorganizowania, podziękował tre-
ner Lesław Lasota oraz prezes GUKLA
Korzeniowski.pl Piotr Grędysa.

Ryszard Kalina

W sobotę 12 września 2009 r. w Brat-
kowicach odbyły się Ogólnopolskie Mi-
strzostwa Juniorów i Weteranów w Cho-
dzie Sportowym w ramach V Ogólnopol-
skiego Mityngu w Chodzie Sportowym
(patrz strony kolorowe – red.). Główną
areną rywalizacji był teren przed pawi-
lonem sportowym nieopodal pięknie
rozbudowującego się stadionu sporto-
wego w Bratkowicach, gdzie znajdowa-
ła się linia startu i mety. Trasa zawodów
uzyskała patent Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki do rozgrywania zawodów

w randze mistrzostw Polski. Przebiega-
ła ona drogą główną w kierunku dziel-
nicy Zastawie I z pętlą na rondzie przy
skręcie na Zastawie II. Pogoda była do-
skonała. O godz. 16oo nastąpiło oficjal-
ne otwarcie zawodów przez trenera
Gminnego Uczniowskiego Klubu Lek-
kiej Atletyki (GUKLA) Lesława Laso-
tę. Przy udziale około 200 chodziarzy z
całej Polski, zaproszonych gości oraz
licznie przybyłych kibiców, których
znaczną część stanowili mieszkańcy
Bratkowic, rozpoczęły się zmagania.

Po wspólnym starcie w różnych ka-
tegoriach wiekowych oraz dystansach

zawodnicy rywalizowali w bardzo dobrej
atmosferze przy gorącym dopingu pu-
bliczności. Nad Bratkowicami unosił się
duch sportowej rywalizacji. Ostatnia
konkurencja zakończyła się około godz.
18 30. Bardzo dobrze zaprezentowali się
w tych mistrzostwach młodzi chodziarze
z Bratkowic, zawodnicy Gminnego
Uczniowskiego Klubu Lekkiej Atletyki
Korzeniowski.pl. W międzywojewódz-
kich mistrzostwach młodzików w cho-
dzie na 3km zwyciężyła Ewa Zięba, dru-
gie miejsce wywalczyła Natalia Wlazło.

W chodzie na 5km zwyciężył Daniel
Kwoka. Również najmłodsi nasi zawod-
nicy zaprezentowali się bardzo dobrze.
Na dystansie 1km zwyciężył Maciej Grę-
dysa zawodnik GUKLA Korzeniowski
PL., na 2 km pierwsza była Weronika
Kalina.

Na dystansach w randze mistrzostw
Polski zwyciężyli:
20 km juniorki – Jasińska Magdalena
(LKS Gwda Piła)
20 km juniorzy – Halman Wojciech (KL
Lechia Gdańsk)
20 km weterani – Łuniewski Mirosław
(MKSŁ Konrada Gdańsk)

Chodziarze na starcie

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
W bieżącym numerze Ziemi Bratkowickiej zamieszczamy Deklarację Członkowską To-

warzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej, zachęcając Państwa do jej wypełnienia, a tym
samym do powiększenia grona tych, którym dobro i rozwój naszej małej ojczyzny nie są
obojętne. Każdy, nawet najmniejszy, wysiłek na rzecz rozwoju naszej społeczności przyczy-
ni się z pewnością do jej jeszcze większego zintegrowania. Wypełnione deklaracje prosimy
składać u prezesa TMZB Tadeusza Pięty, Bratkowice 195.
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„Owoce

w szkole”

– coraz bli¿ej...
Agencja Rynku Rolnego informuje,

iż na ukończeniu są prace związane z
przyjęciem strategii krajowej programu
Owoce w szkole. Dokument został uzgod-
niony przez resorty: rolnictwa, edukacji

oraz zdrowia i ma zostać
wdrożony w życie począwszy

od drugiego semestru roku
szkolnego 2009/2010.

Wstępny rocz-
ny budżet progra-
mu to ponad 12
mln EUR, czyli
ponad 50 mln zł.

Cel, to oprócz bieżącej poprawy jako-
ściowej codziennej diety dziecka, walki
z nadwagą i otyłością, również kształto-
wanie trwałych, zdrowych nawyków
żywieniowych oraz przeciwdziałanie
spadkowi konsumpcji owoców i warzyw
w Polsce, szczególnie wśród dzieci.

Programem objęte zostaną dzieci w
wieku 6-9 lat, których w Polsce jest ok.
1.1 mln, czyli klasy I – III szkoły podsta-
wowej. Określono również owoce i wa-

rzywa, jakie będą dostarczane dzieciom,
a to: jabłka i gruszki, marchew, rzodkiew-
ka, papryka słodka, ogórek, soki owoco-
we, warzywne oraz owocowo-
warzywne. Szkoły, które ze-
chcą skorzystać z Progra-
mu, rejestrują się w ARR
oraz zawierają z zatwier-
dzonymi przez Agencję
podmiotami umowy na do-
stawę owoców i warzyw.
Szkoły obowiązane będą do prowadze-
nia bieżącej ewidencji dostaw i we-
wnętrznej dystrybucji produktów według
zasad określonych programem. ARR
określi również kryteria i zasady jakim
odpowiadać będą musieli potencjalni
dostawcy, którzy chcą wziąć
udział w programie, jak rów-
nież parametry owoców i wa-
rzyw, które mogą być przed-
miotem dostaw.

Program, to nie tylko do-
stawy produktów do szkół. W
ramach działań promocyjnych
Resort Edukacji za pośrednic-
twem Kuratoriów Oświaty za-
leci opracowanie scenariuszy
zajęć informacyjnych przez
nauczycieli edukacji wcze-
snoszkolnej. Agencja Rynku Rolnego
opracowuje również jednolity plakat dla

Programu „Owoce w szkole”, który
szkoły uczestniczące w programie obo-
wiązane będą umieścić w pobliżu głów-

nego wejścia do budynku
szkoły.

Zachęcamy gorąco
wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast do
upowszechnienia tego
programu w podległych
im placówkach oświato-

wych. To od tego zaangażowania zależy
jak szybko i jak szeroko program zosta-
nie wprowadzony na Podkarpaciu. Do
wygrania jest przecież tak wiele, jak wie-
le warte jest zdrowie i uśmiech naszych
dzieci.

Bliższych informacji o
Programie można zasięgnąć
w Oddziale Terenowym
ARR, 35–001 Rzeszów, Al. J.
Piłsudskiego 32, tel.(017) 864
20 27-28 wew.27 lub 23 oraz
w Telefonicznym Punkcie In-
formacyjnym ARR +48 22
661 72 72 lub na stronie in-
ternetowej www.arr.gov.pl.

Od Redakcji:
Powyższy artykuł otrzy-

maliśmy od Sekcji Informacji OT ARR
Rzeszów z prośbą o zamieszczenie.

Po przegranej przy „zielonym stoli-
ku” batalii o V ligę nadszedł czas przy-
gotowań do nowego sezonu. Jak co roku
w przerwie letniej miał odbyć się Puchar
Wójta. Niestety po ćwierćfinałowym
meczu pomiędzy Bratkowicami a
Mrowlą (4:1 dla „Bratka”) jeden z kibi-
ców „Mrowlanki” uderzył sędziego,
przez co wójt postanowił zakończyć całe
rozgrywki. „Bratek” w swych przedse-
zonowych przygotowaniach postawił na
grę z drużynami z wyższych lig. Pomimo
niezłej gry większość sparingów zakoń-
czyła się naszą porażką. Wszyscy z nie-
cierpliwością oczekiwali startu rozgry-
wek, gdyż w tym sezonie A-klasa wyglą-
da naprawdę ciekawie. W naszej grupie
rozgrywkowej według większości nazy-
wanej drugą piątą ligą znalazło się aż 7
nowych drużyn: 4 beniaminków i 3 spad-
kowiczów z okręgówki. Sezon zaczyna-
my osłabieni odejściem podstawowego
bramkarza Łukasza Pietrasiewicza, w
jego miejsce wraca na „stare śmieci” we-
teran Zenon Rusin. Oprócz tego chwi-
lowo z gry rezygnuje Paweł Cioch, a do
drużyny dołącza Dawid Jucha. Z takim
składem ruszamy na inaugurację sezo-

nu do beniaminka z Czudca. Pierwszy
mecz rozstrzygamy na swoją korzyść 3:1
pokazując miejsce w szeregu drużynie
„Czarnych”. Bramki zdobywają Paweł
Czaja dwie oraz jedną Dawid Jucha.
Drugie spotkanie to derby gminy roz-
grywane na wyjeździe. Świlcza wysoko
stawia poprzeczkę i prezentuje niezłą
grę. „Bratek” po wyrównanym meczu
walki i bramce Łobody remisuje z lokal-
nym rywalem 1:1. W trzeciej kolejce jako
gospodarze (w Świlczy) podejmujemy
spadkowicza z okręgówki „Jedność”
Niechobrz. Okazało się, że jednak nie
taki diabeł straszny i Bratkowice po
świetnym meczu odprawiają z bagażem
czterech bramek jednego z kandydatów
do awansu. Bramki padają: pierwsza po
strzale samobójczym obrońcy z Niecho-
brza, druga po strzale z 20 m Kamila Ru-
sina, trzecia po strzale głową Marcina
Cyły, a czwartą zdobywa Paweł Czaja z
5 m finalizując akcję całej drużyny. Ko-
lejny mecz to ciężki wyjazd do Zgłob-
nia. W spotkaniu tym z różnych przyczyn
nie może wystąpić kilku zawodników.
Do przerwy lekką przewagę posiada
„Iskra”, co dokumentuje zdobyciem

Nowy sezon w „nowej” A-klasie
bramki. Początek drugiej połowy to
szturm „Bratka” na bramkę Zgłobnia
zakończony zdobyciem dwóch bramek.
Najpierw do remisu doprowadza Da-
mian Hejnig strzałem przy słupku, a
później na prowadzenie wyprowadza nas
niezawodny Paweł Czaja strzałem w za-
mieszaniu podbramkowym. Do końca
meczu udaje nam się utrzymać wynik
odnosząc tym samym trzecie zwycięstwo
w sezonie. W pierwszych czterech me-
czach sezonu zdobywamy 10 punktów.
Do końca rundy pozostaje jeszcze spo-
ro meczy zobaczymy, co one nam przy-
niosą.

Pozostałe mecze „Bratka” Bratkowi-
ce:
4 października godz. 14.00 „Bratek”
Bratkowice – „Resovia” II Rzeszów
(stadion w Świlczy)
11 października godz. 11.00 LKS Jasion-
ka – „Bratek” Bratkowice
18 października godz. 14.00 „Bratek”
Bratkowice – „Aramix” Niebylec (sta-
dion w Świlczy)
25 października godz. 14.00 „Izolator”
II Boguchwała – „Bratek” Bratkowice
31 października (sobota) godz. 14.00
„Bratek” Bratkowice – „Herman” Her-
manowa (w Świlczy)

Damian Hejnig
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K¥CIK

KULINARNY

Tradycyjna szarlotka domowa

Najlepsza szarlotka w rodzinie. Przepis
latami udoskonalany, podana na ciepło, z
lodami waniliowymi smakuje wyśmienicie.
Polecam!

Ciasto:
• 3 szklanki mąki
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 3/4 szklanki drobnego cukru do piecze-
nia
• 1 cukier waniliowy
• 250 g masła roślinnego (może być masło
lub margaryna)
• 3 żółtka
• 1 całe jajko
Jabłka:
• 2 kg jabłek (najlepiej szara reneta albo
antonówka)
• około 12 łyżeczek cukru
• 1 cukier waniliowy
• 5 -10 dag rodzynek
• 1 łyżeczka cynamonu
Wykonanie:
Jabłka obrać i pokroić na niewielkie kawał-
ki i razem z cukrem oraz cukrem wanilio-
wym lekko podsmażyć, tak aby się nie roz-
padły. Dodać rodzynki i cynamon. Przesiać
mąkę razem z proszkiem do pieczenia bez-
pośrednio na stolnicę, dodać cukier, cukier
waniliowy oraz masło. Całość posiekać no-
żem. Dodać 3 żółtka i 1 całe jajko. Zagnieść
szybko ciasto i podzielić na 2 części. Jedną

część rozwałkować i położyć na blaszce (for-
mie). Wyłożyć jabłka. Na jabłka położyć ubi-
te na sztywno białka z trzech jaj z dodatkiem
1/4 szklanki cukru. Na wierzch położyć drugą
część rozwałkowanego ciasta. Wstawić do
nagrzanego piekarnika i piec przez 1 godzi-
nę w temperaturze 175-1800C. Po upiecze-
niu posypać cukrem pudrem.

Parówki z pieczarkami a laá
Strogonoff

(porcja na spory obiad dla dwóch osób lub
gorące danie na spotkanie czteroosobowe)

Składniki:
- 50 dag parówek
- 15-20 dag pieczarek
- 1 średnia cebula
- 1 puszeczka koncentratu pomidorowego
- 1 szkl. bulionu lub wody
- 1-2 łyżki kwaśnej śmietany
- łyżka oleju do smażenia
- przyprawy: sól, pieprz, papryka słodka i
ostra, chilli

Wykonanie:
Parówki obrać z osłonek, przekroić w po-
przek na cztery części, a następnie pokroić
na wąskie paseczki. Pieczarki oczyścić, po-
kroić na cienkie talarki. Cebulę obrać, dość
drobno posiekać. Na patelni lub w rondlu
rozgrzać olej, wrzucić parówki i podsmażyć
na rumiano. Dodać pokrojone w plastry pie-
czarki i smażyć razem aż do zmięknięcia
grzybów. Wrzucić posiekaną cebulę, dopra-
wić solą i pieprzem i dalej smażyć dopóki
cebula nie będzie szklista. Doprawić papryką
i jeszcze chwilę podsmażyć. Zawartość pa-
telni zalać bulionem (lub wodą), dodać kon-
centrat pomidorowy i razem zagotować. Za-
prawić śmietaną. Doprawić solą, pieprzem,
papryką i chilli do smaku. Podawać z maka-
ronem, kluskami lub w miseczkach z białym
pieczywem.

Jesieni¹, jesieni¹ sady siê rumieni¹,
czerwone jab³uszka pomiêdzy zieleni¹

Ludzie jedli od chwili, gdy pojawili się na świecie. Na początku zdobywanie
pożywienia było ich głównym zajęciem. Żywili się oni głównie tym, co udało im
się znaleźć, ukraść lub upolować, w tym okresie o jakiejś rozmaitej kuchni nie
można było mówić. Dużo czasu minęło, nim osiągnęli taki stopień kultury, aby
zaczęli zwracać uwagę nie tylko na to, że jedzą, ale i na to, co i jak smakuje. Jesień
to pora roku obfitująca w plony lata. Ogrody są pełne owoców i warzyw, lasy
zapraszają na grzyby, a w głowach stosy pomysłów na zagospodarowanie tego
bogactwa. Przedstawiam Państwu kilka bardzo prostych i smacznych propozycji
życząc tym samym smacznego.

Schabowe nadziewane

pieczarkami z m³odymi

ziemniakami i fasolk¹

szparagow¹

w sosie pomidorowym

Składniki:
- 1/2 kg pieczarek, umytych, osuszonych i
pokrojonych w kostkę
- 2 cebule, pokrojone w kotkę
- 2 łyżki masła i 2 łyżki oleju
- 1 kg schabu
- jajko, roztrzepane
- bułka tarta
- olej do smażenia
- sól, pieprz

Przygotowanie:
Na patelni rozgrzać olej, włożyć pieczarki i
cebulę, smażyć aż lekko się zrumienią a płyn
całkowicie odparuje. Pod koniec dodać ma-
sło, doprawić solą oraz pieprzem. Schab po-
kroić na cienkie kotlety, rozbić jeszcze bar-
dziej tłuczkiem, doprawić solą i pieprzem. Na
każdy kotlet nałożyć farsz z pieczarek, złożyć
na pół, obtoczyć w jajku i bułce tartej, a na-
stępnie usmażyć. Podawać z ziemniakami z
wody i ugotowaną fasolką z sosem pomido-
rowym.

Wykonanie:
Do większego garnka z gotującą się wodą
włożyć liście kapusty, lekko posolić i gotować
przez 2 minuty. Liście kapusty odcedzić i osu-
szyć, wyciąć twardą, środkową część każdego
liścia. Mięso i krewetki włożyć do miski, do-
dać mąkę kukurydzianą, chilli, jajko i dopra-
wić delikatnie solą. Dokładnie wymieszać,
najlepiej ręką. Nakładać po 2 łyżki farszu na
każdego liścia i zwijać gołąbki, zakładając
boki kapusty na siebie. Układać łączeniem
do dołu w koszyczku do gotowania na parze,
wyłożonym papierem do pieczenia, podziur-
kowanym w kilku miejscach. Koszyczek przy-
kryć i wstawić do patelni lub szerokiego garn-
ka z gotującą się niewielką ilością wody. Go-
tować pod przykryciem przez 19 minut na
dużym ogniu. W razie potrzeby dolać wody.
W międzyczasie przekroić pora wzdłuż na pół
a następnie pokroić w plasterki. Rozgrzać
oliwę na patelni i smażyć pory wraz z czosn-
kiem przez kilka minut mieszając, aż pory
zmiękną ale nie zrumienią się. Gołąbki uło-
żyć na talerzach, posypać posiekaną pa-
pryczką chilli. Podawać z porami i sosem so-
jowym w oddzielnej miseczce.
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KRZY¯ÓWKA – WALUTY

1. Środek płatniczy w Boliwii
2. Waluta Bangladeszu odpowiada 100 pasjom
3. Waluta Republiki Afryki Południowej =

100centom
4. Waluta monetarna w Wspólnoty Europej-

skiej
5. Waluta w Afganistanie
6. Środek płatniczy w Rosji odpowiada 100

kopiejkom
7. Waluta Dani
8. Kasy i drukarki fiskalne
9. Jednostka monetarna w Brazylii
10. Jednostka monetarna Ameryki Płn. Austra-

lii, Kanada
11. Waluta Wenezueli
12. Waluta Armenii
12. Waluta Wietnamu
13. Waluta Czech, Norwegii, Szwecji
13. Waluta Laosu
14. Waluta Paragwaju
14. 1% polskiej złotówki
15. Waluta Malezji
16. Waluta Azerbejdżanu
17. Kasy i drukarki fiskalne
18. Waluta Samoa
19. Waluta Mauretanii
20. Waluta w Niemczech

Kolega pyta kolegę:
– I jak było po zakończeniu roku?
– Eeeee, dwa razy dostałem lanie od
ojca..
– Dlaczego aż dwa ?
– Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo,
a drugi jak się połapał, że to jego.

Nauczyciel historii wpada zdenerwowa-
ny do pokoju nauczycielskiego i mówi do
dyrektora:
– Ech, ta druga „a”! Nie wytrzymam z
tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Ba-
stylię, a oni krzyczą, że to żaden z nich!
– Niech się Pan nie denerwuje – uspoka-
ja dyrektor – może to rzeczywiście ktoś z
innej klasy?

– Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie
oznajmiającym.
– Koń ciągnie furę.
– A teraz w trybie rozkazującym.
– Wio!

Nauczyciel napisał na tablicy wzór che-
miczny:
– Jasiu, co ten wzór oznacza?
– To jest, ojej, mam to na końcu języka...
– Dziecko wypluj to natychmiast, bo to
kwas siarkowy!

– Co to jest dziedziczność? – pyta nauczy-
ciel ucznia.
– Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń
dostaje dwóję za wypracowanie, które na-
pisał jego ojciec.

Kapral szkoli szeregowców:
–Woda wrze w temperaturze 90 stopni.
–A nas uczono w szkole, że woda wrze w
temperaturze 100 stopni!
–Niemożliwe!! – mówi kapral sprawdza-
jąc coś w swoim notesie.
–Tak, macie rację. Woda wrze w tempe-
raturze 100 stopni, a 90 stopni to kąt pro-
sty !

Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
– U mnie w domu modlimy się przed każ-
dym posiłkiem.
– U mnie nie – odpowiada drugi.
– Nieee?! – dziwi się pierwszy.
– Nie! Mama dobrze gotuje.

21. Waluta Kenii
21. Waluta Izraela
22. Waluta Hondurasu
23. Waluta Mozambiku
24. Waluta Indii
25. Waluta Hiszpanii
26. Groszówka rosyjska
27. Waluta Zambii
28. Waluta Gwatemali
29. Waluta Albanii
30. Waluta Indochin Francuskich
31. Waluta Birmy
32. Waluta Republiki Południowej Afryki
33. Waluta Anglii
34. Waluta Argentyny
35. Waluta Lesotho
36. Waluta Algierii
37. 1% dolara
38. Waluta Estonii
39. Waluta Nowej Gwinei
40. 1% euro
41. Waluta Peru
42. Waluta Słowenii
43. Waluta ukraińska

Opracował:
Zygmunt Niedźwiecki, Rzeszów
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