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W dniu 27.01.2007r.o godz. 14.00 odby³o siê uroczyste
otwarcie i poœwiêcenie WYCI¥GÓW NARCIARSKICH
Pod Dziedzicem w Gogo³owie  gm. Frysztak.

W oficjalnej czêœci otwarcia uczestniczyli przedstawicie-
le w³adz powiatowych i gminnych - starosta Robert Godek i

W miesi¹cu grudniu 2006 roku gmina wzbogaci³a siê o
dwa œrednie samochody po¿arnicze – Star 244 i Star 266.

Przy pomocy Prezesa OSP w Hucie Gogo³owskej Pana
Józefa Soko³owskiego oraz jego krewnego Pana Zbigniewa
Pêzio³a z Bielsko-Bia³ej (emerytowany komendant PSP w
Bielsko Bia³ej) gmina Frysztak nawi¹za³a kontakt z gmin¹
Jasienica po³o¿on¹ k. Bielsko-Bia³ej, której Rada Gminy  zde-
cydowa³a siê przekazaæ nieodp³atnie na rzecz naszej gminy
dwa u¿ywane œrednie samochody po¿arnicze Star 244 i Star
266.

W dniu 13 grudnia 2006 roku Wójt Gminy Frysztak Pan
Jan Ziarnik i Wójt Gminy Jasienia Pan Janusz Pierzyna usta-
lili szczegó³y przekazania samochodów.

Odbiór samochodów z Jasienicy zorganizowa³a jednostka
OSP w Gliniku Górnym.

Po wykonaniu przegl¹du technicznego, drobnych napraw
oraz  wymiany akumulatorów, oleju i p³ynów samochody prze-
kazano w u¿ytkowanie dla jednostek  OSP w Hucie  Gogo-
³owskiej i Gliniku Górnym.

Tomasz Garncarski
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego

Zwi¹zku OSP RP

Wójt Gminy Jan Ziarnik. Nie zabrak³o te¿ przedstawicieli miej-
scowego biznesu, osób zaprzyjaŸnionych i bliskich.  Wœród
tych osób byli Ci – którzy przyczynili siê do tego, ¿e mo¿na
by³o siê tutaj i teraz spotkaæ.

Szczególne miejsce zaj¹³ Ks. Proboszcz Emil Midura, który
jako gospodarz parafii Gogo³ów dokona³ poœwiêcenia odda-
nej do u¿ytku inwestycji – wyci¹gów narciarskich.

Modli³ siê o bezpieczeñstwo uczestników bia³ego szaleñ-
stwa na stoku.

Oficjalnego otwarcia stoku i przeciêcia wstêgi dokonali
kolejno: Robert Godek, Emil Midura Jan Ziarnik  i w³aœciciel
Janusz Malikowski.

Po czêœci oficjalnej na stoku uczestnicy otwarcia zostali
zaproszeni na bankiet do Gospodarstwa Agroturystycznego
STASIÓWKA . Przy wspólnym stole w³aœciciel stoku Ja-
nusz Malikowski wspomina³ jak zrodzi³a siê myœl powstania
wyci¹gu, ¿e zawdziêcza to w du¿ej mierze swojej ¿onie Bar-
barze i przyjacielowi domu Marianowi Skórskiemu. By³
wdziêczny za solidn¹ pracê pracowników swojej firmy, a w
szczególnoœci Edwardowi Jedziniakowi, którego nazywa ,,z³ot¹
r¹czk¹”. Spotkanie uprzyjemnia³ Ks. Emil, który zachêca³
wszystkich do wspólnego kolêdowania, a i w ,,bajaniu” te¿
by³ dobry. W tak mi³ej atmosferze szybko up³yn¹³ czas spo-
tkania, Jego uczestnicy dziêkuj¹ za zaproszenie i szykuj¹ nar-
ty na stok.

                                                                                                  G.T.
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Zgodnie z Uchwa³¹ nr 10/2006 Krajowej Rady Izb Rolni-
czych z dnia 12 paŸdziernika 2006r. w sprawie zarz¹dzenia
wyborów do walnych zgromadzeñ izb rolniczych – wybory
do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej III ka-
dencji  przeprowadzone zosta³y  w dniu 04 lutego 2007r.

G³osowanie w wyborach do Rady Powiatowej Podkar-
packiej Izby Rolniczej w powiecie strzy¿owskim  odby³o siê
w wyznaczonym terminie tj. 04 lutego 2007r. w godz. od 8.00
do 18.00 w lokalu wyborczym mieszcz¹cym siê w Urzêdzie
Gminy Frysztak.

Spis cz³onków Izby Rolniczej uprawnionych do udzia³u w
g³osowaniu by³ udostêpniony do wgl¹du    w siedzibie gminy
na 14 dni przed wyborami.

Cz³onkami samorz¹du rolniczego s¹ osoby fizyczne i praw-
ne bêd¹ce p³atnikami podatku rolnego, podatku dochodowe-
go z dzia³ów specjalnych produkcji rolniczej oraz cz³onkowie
RSP posiadaj¹cy w nich wk³ady gruntowe. Przys³uguje im
prawo kandydowania do Rady Powiatowej Izby Rolniczej i
uczestniczenia w ich wybieraniu. W gminie w której po-
wierzchnia u¿ytków rolnych nie przekracza 4 tyœ. ha (okrêg
jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera siê – jed-
nego cz³onka, a gdy przekracza 4 tyœ. ha (okrêg dwumanda-
towy) wybiera siê – dwóch cz³onków tej rady.

Gmina Frysztak jest okrêgiem dwumandatowym.
W ka¿dym powiecie jest utworzona Rada Powiatowa Izby

Rolniczej. W jej sk³ad wchodz¹ rolnicy, którzy w wyborach
do tego organu otrzymali najwiêksz¹ iloœæ wa¿nie oddanych
g³osów. Rada Powiatowa Izby wybiera, ze swego sk³adu,
przewodnicz¹cego oraz delegata na Walne Zgromadzenie Pod-
karpackiej Izby Rolniczej.

W Gminie Frysztak  liczba cz³onków  Izby Rolniczej upraw-
nionych do g³osowania wynosi³a : 5310 mieszkañców.

Poszczególni kandydaci zg³oszeni na cz³onków Izby Rol-
niczej z tereniu Gminy Frysztak otrzymali nastêpuj¹ce iloœci
g³osów :

1. Dunaj Marcin - zam.  Lubla -  73 g³osy.
2. Jantoñ Halina - zam. Stêpina -  57 g³osów.
3. Kapinos Marek - zam. Glinik Œr. -  58 g³osów.
4. Kwiatek Stanis³aw - zam. Gl. Dol.-  84 g³osy.
5. Rec Józef - zam. Stepina -  48 g³osów.
6. Su³kowski Stanis³aw - zam. Lubla - 147 g³osów.

Nastêpuj¹cy kandydaci otrzymali w okrêgu wybor-
czym Nr 149 we Frysztaku kolejno najwiêcej g³osów
wa¿nych, wobec czego zostali wybrani do Rady Powia-
towej Izby Rolniczej :

1. Su³kowski Stanis³aw.
2. Kwiatek Stanis³aw.

W dniu 22.12.2006 odesz³a do Pana nasza uko-
chana Mama i Babcia

                         Kazimiera Krypel.
Wszystkim, którzy okazali nam pomoc i wspó³czu-

cie, oraz wziêli udzia³ w ostatniej drodze serdeczne
Bóg Zap³aæ.

Równie¿ serdecznie dziêkujemy cz³onkom chóru
„Sokó³” za szczególne i wzruszaj¹ce po¿egnanie swo-
jej by³ej kole¿anki.

                                  Synowie z rodzinami.

 Serdeczne gratulacje dla wybranych reprezentantów
Gminy Frysztak.

Mamy nadziejê, ¿e bêd¹ dobrze reprezentowaæ inte-
resy naszych rolników.

            Sekretarz Obwodowej Komisji Wyborczej
                                                       we Frysztaku
                                                  Genowefa Têcza.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy we Frysztaku
¿yczy wszystkim Mieszkañcom

naszego regionu
samych zdrowych i spokojnych dni

w rozpoczêtym 2007 roku.

Dzieci wraz z nauczycielami
z Punktu Filialnego
w Gliniku Œrednim

sk³adaj¹ podziêkowanie Ks. Proboszczowi
Bogus³awowi Bogaczewiczowi

za przekazanie sprzêtu nag³aœniaj¹cego
na potrzeby naszej placówki.

                                  Bóg zap³aæ!

Zapraszamy do nadsy³ania swoich

prac, które opublikujemy.

gazeta@frysztak.pl
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Ta myœl b³. Natali Tu³asiewicz to-
warzyszy mi ostatnio doœc czêsto, pró-
bujê siê z ni¹ oswoiæ i choæ, nie ukry-
wam, trudno mi jeszcze powtarzaæ te
s³owa, chcê siê nimi podzieliæ z Wami
- Czytelnikami GF!

A wszystko zaczê³o siê w paŸdzier-
niku 2006, kiedy to ks. dr. Janusz Pod-
laszczak poprosi³ Siostrê Helenê o przy-
gotowanie przedstawienia o B³. Natalii
Tu³asiewicz na III Diecezjalny Kongres
Duszpasterstwa Nauczycieli w Rzeszo-
wie. Wtedy o ¿yciu B³ogos³awionej nie
wiedzieliœmy zbyt wiele: by³y problemy
ze zdobyciem odpowiednich ksi¹¿ek,
brakowa³o fotografii. Nawi¹zaliœmy kon-
takt z krewn¹ b³. Natalii - Pani¹ Dorot¹
Tu³asiewicz z Poznania, która ze zbio-
rów rodzinnych u¿yczy³a nam pami¹t-
kowe fotografie, wspomog³a ksi¹¿kami.
Dziêki temu Siostra Helena mog³a na-
pisaæ scenariusz widowiska pt. „Apo-
sto³ Mi³oœci - b³. Natalia Tu³asiewicz”.
Ze wzglêdu na niezwykle podobieñstwo
zewnêtrzne, i co najwa¿niejsze, bogate
wnêtrze duchowe i niezwyk³y talent, w
roli Natalii obsadziliœmy „nasz¹-jak
mówi¹ dzieci- Pani¹ od jêzyka angiel-
skiego”-Agnieszkê Dziok. Stworzyliœmy
tak¿e odpowiedni¹ prezentacjê multime-
dialn¹, dopasowaliœmy muzykê i wyru-
szyliœmy... do Rzeszowa.

Na spotkaniu 28 paŸdziernika 2006r.
w auli WSD w Rzeszowie spotkaliœmy,
znan¹ nam dotychczas tylko z kontaktu

e-mailowego, Pani¹ Dorotê Tu³asiewicz.
Przedstawione przez dzieci ze Szko³y
Podstawowej i m³odzie¿  Gimnazjum z
Frysztaka widowisko wywar³o na Pani
Dorocie niezwyk³e wra¿enie. Zreszt¹ tu
i ówdzie s³ychaæ by³o wzruszenie ogl¹-

daj¹cych, niejednemu
³ezka zakrêci³a siê w oku,
a dowodem uznania by³y
owacje na stoj¹co.   Wy-
razy wdziêcznoœci Pani
Doroty Tu³asiewicz mamy
okazjê doœwiadczaæ do
dnia dzisiejszego - nie
przesadzê, jeœli powiem,
¿e jesteœmy w bliskiej
przyjaŸni.

Poniewa¿ b³. Natalia
Tu³asiewicz jest wspó³-
czesn¹ patronk¹ nauczy-
cie-
l i ,
w i -

dowisko wzboga-
cone bo¿onaro-
dzeniow¹ scen¹ w
hanowerskim wiê-
zieniu, zaprezen-
towaliœmy na
szkolnej Wigilii i
Op³atku dla na-
uczycieli z terenu
Gminy Frysztak
(dziêkujê serdecz-
nie Wszystkim
którzy skorzystali
z zaproszenia!) i
na Op³atku dla od-
powiedzialnych za oœwiatê z  terenu re-
szowskiego pt. „Oblicza patriotyzmu”.
Obecne na tym spotkaniu osoby podzi-
wia³y wspania³¹  grê Pani Agnieszki,
zwraca³y uwagê na zaanga¿owanie
dzieci i m³odzie¿y w tê sztukê, umiejêt-
noœæ opanowania takiej iloœci tekstu i...
chêæ  przekazywania treœci bogatych w
wartoœci religijne i moralne. Gratulo-
wano nam Takich Dzieci i M³odzie-
¿y! I oczywiœcie Siostry i Nauczycie-
li!

Czujê siê wiêc w obowi¹zku oficjal-
nie  przekazaæ us³yszane i odebrane od

najwy¿szych w³adz oœwiatowych i du-
chownych  s³owa uznania i gratulacje
Rodzicom  dzieci, które wspó³pracuj¹c
z Siostr¹ Helen¹, Paniami: Mari¹ Dro-
goñ, Urszul¹ Wójcik- Czech, Ma³go-
rzat¹ Staryszak i Agnieszk¹ Dziok, nie
¿a³owa³y swojego czasu ( wyjazdy od-
bywa³y siê w soboty) i swoich zdolno-
œci dla realizacji tego przedstawienia.

Gratulujê  Rodzicom:
Piotra Hadro, Pauliny Danek,

Natalii Olszañskiej, Barbary Stary-
szak, Kamili Jedziniak, Paw³a i Pau-
liny Filip, Anny Husar, Anny Jam-
róg, Eweliny Sroki, Moniki Szymko-
wicz, Natalii Ossoliñskiej, Anny
Bednarz, Joanny Rutki, Eweliny
Mijal,  Anny Kosteckiej, Anety Koœ,
Oli Musia³, Kamila Stefanika.

A ja... za ka¿dym razem,  dziêki nie-
zwyk³ej kreacji osoby b³ogos³awionej
Natalii przez Kole¿ankê z pracy, odnaj-
dywa³am w  przekazywanych s³owach
wiele treœci potrzebnych i pomocnych
w codziennym ¿yciu.

B³. Natalia Tu³asiewicz - m³oda, zdol-
na polonistka, która swój patriotyzm i
dobro wobec drugiego cz³owieka przy-
p³aci³a przedwczesn¹ œmierci¹- i dziœ
ma nam wszystkim du¿o do powiedze-
nia. M¹drego i dobrego! Przekazuje  s³o-
wa, które nie rani¹, a przynosz¹  nadziejê
i optymizmem.

„¯ycie jest piêkne, mimo trosk i cierpieñ, które ze sob¹ niesie.”



6 GAZETA FRYSZTACKA                       Styczeñ - Luty 2007

B³ogos³awiona Natalia Tu³asiewicz
urodzi³a siê dnia 9 kwietnia 1906r. w
Rzeszowie.

W szkole wykazywa³a siê inteligencj¹
i zami³owaniem do literatury i sztuki. Od
najm³odszych lat uczy³a siê odpowie-
dzialnoœci, s³u¿by i otwartoœci na inne
osoby.

„Nauczy³am siê mi³owaæ nie pra-
gn¹c dla siebie ani szczêœcia, ani
dziecka, ani domu. Nauczy³am siê jak
s³u¿yæ w ciszy i co znaczy byæ po-
trzebn¹ wszystkim i … nikomu.”

Po znakomicie zdanym egzaminie
maturalnym zapisa³a siê w 1926r. na stu-
dia polonistyczne i muzykologiê na Uni-
wersytecie Poznañskim. Doskona³e
wyniki egzaminów u³atwi³y Natalii uzy-
skanie stypendium. Dorabia³a te¿ na
swoje wydatki korepetycjami. Zawsze
³atwo i chêtnie ze swych dochodów i
oszczêdnoœci sprawia³a drobne przy-
jemnoœci innym, nie wy³¹czaj¹c s³u¿by
domowej.

Lubi³a otaczaæ siê przyjació³mi, któ-
rych nigdy wokó³ niej nie brakowa³o.

sowych w Niemczech. Wybra³a Hano-
wer. Tam mimo okrutnej rzeczywisto-
œci dodawa³a otuchy Polakom:

„¯ycie jest piêkne, mimo trosk i
cierpieñ, które z sob¹ niesie. (…)”.

Na Wielkanoc 1944r. wizyta oczeki-
wanego, ale, niestety, nieodpowiedzial-
nego kuriera z Warszawy, przerwa³a po
ponad siedmiu miesi¹cach owocn¹ pra-
cê Natalii. Zosta³a aresztowana. Osa-
dzona w wiêzieniu w Hanowerze, po-
tem w Kolonii, przes³uchiwana, bita, tor-
turowana, przetrzymywana w nieludz-
kich warunkach sk³ada³a œwiadectwo
wspó³cierpienia z Chrystusem. Wresz-
cie po kilkumiesiêcznym wiêzieniu, z wy-
rokiem œmierci, wywieziono Nataliê do
kobiecego obozu koncentracyjnego w
Rawensbrük, gdzie zosta³a numerem
75188.

Wkrótce znalaz³a siê w bloku cho-
rych. Tutaj tak¿e nie zapomnia³a, ¿e jest
nauczycielem – aposto³em. S³u¿y³a na
miarê mo¿liwoœci i zauwa¿anych po-
trzeb. Ci¹gle pogodna mówi³a: „Ilekroæ
(…) myœlê o œmierci (a myœlê co
dzieñ), zawsze jest we mnie wiêcej
pogody ni¿ obawy, wiêcej têsknoty mi-
³osnej ku ca³kowitemu zjednoczeniu
z Bogiem ni¿ niepokoju (…)”

By³ Wielki Pi¹tek roku 1945.
Niemcy likwidowali obóz – najbar-

dziej drastyczne œwiadectwo swych
zbrodni. Rozbierali krematorium. W
Wielk¹ Sobotê komin dymi³ ostatni raz.
Popio³y Natalii Tu³asiewicz spoczê³y, za-
pewne jak wszystkie z krematorium, w
obozowym stawie.

W 1999r. Natalia Tu³asiewicz zosta-
³a przez Jana Paw³a II og³oszona b³ogo-
s³awion¹.

 Czy¿ nie potrzebujemy takich s³ów
w codziennoœci? Czy¿ nie utwierdzaj¹
nas  w cz³owieczeñstwie i nie dodaj¹ si³
takie  s³owa jak:
„Nie ma ludzi szarych.
Ka¿dy cz³owiek, choæby i banalny,
wart jest tego, aby mu poœwiêciæ tro-
chê uwagi.
Nawet najprzeciêtniejsi ludzie oka-
zuj¹ siê ciekawi...”

Natalia ukoñczy³a studia uzyskuj¹c
absolutorium w 1931r., a w nastêpnym
obroni³a pracê magistersk¹. Pocz¹tko-
wo podjê³a pracê nauczycielki w szkole
powszechnej pod wezwaniem œw. Ka-
zimierza w Poznaniu. W 1936r. przyst¹-
pi³a do egzaminu pañstwowego daj¹ce-
go uprawnienia do nauczania w szko-
³ach œrednich i wy¿szych. Uzyska³a bar-
dzo dobre oceny i przesz³a na pe³ny etat
do gimnazjum prowadzonego przez sio-
stry urszulanki.

By³a aktywna równie¿ poza lekcja-
mi: prowadzi³a chór oraz przygotowy-
wa³a przedstawienia wed³ug w³asnych
scenariuszy.

Wybuch wojny nie os³abi³ jej aktyw-
noœci. W nowych warunkach szuka³a
mo¿liwoœci oddzia³ywania pedagogicz-
nego i apostolskiego. Szuka³a swojego
miejsca na ziemi i miejsca w Koœcie-
le… i znalaz³a je.

„Chcia³abym ¿yæ d³ugo… dla pa-
sji tworzenia, tworzenia we wszystkich
dziedzinach  ¿ycia, w których mog³a-
bym zostawiæ coœ z siebie wartoœcio-
wego i nowego”.

Natalia Tu³asiewicz postanowi³a byæ
Aposto³em Mi³oœci.

„Chcê nieœæ Chrystusa, który
obra³ sobie serce moje za mieszkanie
dla siebie, chcê Go nieœæ wszystkim
ludziom spotkanym na ulicach,
w tramwajach, w urzêdach, w skle-
pach, w restauracjach, kinach, te-
atrach, wszêdzie”.

Natalia zaanga¿owa³a siê w dzia³al-
noœæ konspiracyjn¹ podziemnych orga-
nizacji politycznych. Podjê³a decyzjê
wyjazdu z misj¹ pracy wychowawczo-
apostolskiej poœród robotników przymu-

B³. Natalia Tu³asiewicz

„ ¯ycie jest piêkne, mimo trosk i cier-
pieñ, które ze soba niesie.
Mimo wszystko mocna jestem moc¹
nie w³asn¹ - ta zawodzi zawsze-moc-
na jestem moc¹ Tego, który mieszka
we mnie po to, aby mnie utwierdziæ w
wierze, ¿e nigdy nie jestem sama.”

„Ka¿de cierpienie, ka¿de doœwiad-
czenie jest w paœmie dni cz³owieczych
odskoczni¹ dla nowych si³”?

Zachêcam wiêc do lektury:
B³. Natalia Tu³asiewicz „Byæ poetk¹
¿ycia”
B³. Natalia Tu³asiewicz „Przeciw bar-
barzyñstwu”.
                              Marta  Filip
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Moje wspomnienia od osiemnastego roku ¿ycia. - czêœæ III
Henryk Ogorza³ek z Kobyla, ur. 19.11.1924r.

....Poszed³em do nich. Wys³ali cór-
kê do nas na wywiad co s³ychaæ. By³
spokój i tak ko³o wieczora przyszed³em
do domu. Zaporz¹d z tymi ¿o³nierzami
mia³em przygody. Chodzili po domach.
Jednego razu przyszli do nas. Pyta siê
mnie: Skolko majesz chody? Mówiê
dwacet. On do mnie: Poczymu ty nie w
armi, my wojujem za polsze a ty szta
domaj? Da i szarpie za pistolet, tego
wszystkiego nie da siê opisaæ. Wresz-
cie u so³tysa og³oszenie, które roczniki
maj¹ siê zg³osiæ do komisji wojskowej
w Kroœnie, na 2 dni wzi¹æ wy¿ywienie i
do wojska na wyznaczony dzieñ. Zebra-
liœmy siê ko³o lasu £ozika, by³o widaæ
dom so³tysa. Podjecha³o kilka furmanek,
mieli nas wieœæ do Krosna, ale wrócili-
œmy siê do domów. Podobno jeden chêt-
ny siê zg³osi³ - W³adys³aw Z¹bik. Jedna
furmanka pojecha³a z nim, pochodzi³ po
Kroœnie i przyjecha³ z powrotem i tak to
wszystko wygl¹da³o. W œwiêta i niedzie-
lê Msze œw. odprawiane by³y we dwo-
rze. Pociski do koñca wybucha³y w ró¿-
nych miejscach. Dopiero w styczniu
1945r.  ruszyli z frontem, wreszcie by³
spokój. Na pocz¹tku pisa³em, ¿e mama
przynios³a mi ró¿aniec, czêsto odmawia-
³em i ten ró¿aniec. By³ chyba moj¹
obron¹ w tych moich niebezpiecznych

przejœciach.
Ja mówiê ¿e na œwiecie dziej¹ siê

cuda, doœwiadczy³em tego du¿o razy.
Dalej znów by³y odezwy by zg³aszaæ siê
do rejestracji i komisji wojskowej, ale sie
nie zg³aszali. Tych roczników uzbiera³o
siê  du¿o. U.B. depta³o nam po piêtach.
Trzeba siê by³o pilnowaæ, czeka³a ka¿-
dego kara za nie wstawienie siê. Rok
1949 jest amnestja, kary darowane.
Wszystkie roczniki zg³osi³y siê do reje-
stracji i komisji. Zaraz wydali ksi¹¿ecz-
ki wojskowe, m³odszych zaraz brali do
czynnej s³u¿by, starszych odraczali do
rezerwy i brali na wyrywki na æwicze-
nia. W tym roku wczesn¹ wiosn¹ za-
czêli regulowaæ rzekê Wis³ok w £êkach
pod Przybówk¹, w kilku z Kobyla po-
szliœmy do pracy. Przyjecha³ majster
Wojciech Zieliñski od Stalowej Woli. Tej
roboty d³ugo nie by³o, skoñczy³a siê
przed zim¹. Na wiosnê ten majster na-
pisa³ do mnie, ¿e bêdzie mia³ budowê w
Micha³ówce pod Radymnem, ¿ebym
przyjecha³ do niego. Nie mia³em nic do
stracenia, pojecha³em. By³em z nim dwa
sezony, przeszed³em kilka kursów i
praktyk. Zaraz zabrali mnie na samo-
dzieln¹ budowê do Hównik pod Kalwa-
rie. To przedsiêbiorstwo nazywa³o siê
Rejon Dróg Wodnych w Przemyœlu. I

tak jeŸdzi³em z miejsca na miejsce. Na
pocz¹tku w jednym roku by³em nieraz
na dwóch budowach, podaje te miejsco-
woœci w których by³em - Micha³ówka,
Soœnica, Hówniki, Przemyœl, Hórka,
Ostrów, Œwiête, Dybawka, Mrzyg³ód,
Medyka, Dynów, Frepcza, £ukowe,
Krosno, Stonne, Pisarowce, Szczawne,
Mchawa, P³onne, Ustrzyki D. , Sanok.
Najd³u¿ej na budowach by³em w Me-
dyce 3 lata, w Ustzrykach 5 lat i w Sa-
noku na miejscu 6 lat.

By³em z tej pracy zadowolony. Na
powietrzu, s³oñcu i wodzie, stale w ru-
chu. Mia³em w tym czasie kilku kierow-
ników dobrze siê pracowa³o z nimi, ni-
gdy nie mia³em ¿adnej przykroœci w pra-
cy.

W tym czasie mia³em mo¿liwoœæ po-
znaæ ró¿nych ludzi. Na wioskach miesz-
ka³em u gospodarzy spotyka³em wspa-
nia³ych, ¿yczliwych ludzi naszych i wœród
Rosjan te¿. Doszed³em do wniosku ¿e
¿adnego narodu nie mo¿na mierzyæ
jedn¹ miar¹, w ka¿dym narodzie s¹ lu-
dzie dobrzy i Ÿli.

Koniec moich wspomnieñ. 2001 r.
Henryk Ogorza³ek
Sanok ul. Berka Jaselewicza 12/3

Mój dziadzio

Mój dziadzio jest dobry.
Mój dziadzio wszystko naprawia:

Gdy sie zepsuje œwiat³o albo maszyna

do szycia albo dzwonek przy drzwiach.
Mój dziadzio

umie zrobiæ latawca,

a nawrt ³uki i strza³y.

- Patrz dziadziu, zepsu³ sie ksiê¿yc!

Niedawno by³ okr¹g³y, a dzis jest ca³y
wyszczerbiony.

Napraw ksiê¿yc, dziadziu!

                          Anna Kamieñska

Babunia

Babunia jast taka chudziutka.

Babunia siedzi w ogródku.

Czepek ma czarny, a chystkê bia³¹.

Zimno jej w rêce, nogi ma skostnia³e.

Marciai Janek, Janka i Jadwisia
sa przy Babuni, ³agodny i cisi.

Tato g³os zni¿a, donoœny i gruby,

stapa na palcach ogromny wuj Kuba.
Krzykliwa ciocia Ewcia tylko Babci s³u-

cha...

... Bo wszyscy sie boj¹... Bo babunia taka

krucha.

                     Kazimiera I³³akowiczówna
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23 listopada 2006r. odby³a siê w SP
we Frysztaku niecodzienna lekcja jêzy-
ka polskiego, któr¹ poprowadzi³ znany i
ceniony jêzykoznawca, wyk³adowca
Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr
hab. Kazimierz O¿óg.

Temat lekcji NOWE CZASY,
NOWY JÊZYK POLSKI wzbudzi³
ogromne zainteresowanie wœród zapro-
szonych goœci. O zainteresowaniu tym
œwiadczy chocia¿by fakt, i¿ w szkolnej
³awie zdecydowali siê zasi¹œæ m.in.: wo-
jewoda rzeszowski Robert Godek, pani
wizytator Urszula Stec, metodyk jêzy-
ka polskiego i wieloletni przyjaciel szko³y
Barbara Wróbel, wójt gminy Jan Ziar-
nik, dyrektorzy i nauczyciele ró¿nych
placówek z ca³ej gminy oraz m³odzie¿
ze szko³y podstawowej i gimnazjum we
Frysztaku.

Lekcjê dobrej polszczyzny rozpoczê-
liœmy inscenizacj¹ frazeologiczn¹ .

Uczniowie szko³y podstawowej (Ka-
rolina Gruszecka, Bartek Teper, Patryk
Mendrala, Dawid Godek) opowiedzieli
krótko o tym, jak to jest w naszej szko-
le.  A ¿e - jak siê okaza³o – jest weso³o,
wprawieni w dobry nastrój, z uwag¹
przyst¹piliœmy do wys³uchania wyk³adu

prof. O¿oga na temat zmian, jakie za-
chodz¹ w polszczyŸnie pod wp³ywem
transformacji polityczno-spo³ecznych
i ekonomicznych naszego kraju.

Jêzyk – jak wskazywa³ profesor –
nad¹¿aj¹c za rzeczywistoœci¹, przeobra-
¿a siê wraz z ni¹. Kultura masowa, kon-
sumpcjonizm, wirtualny œwiat kompute-

rów, telewizji, mediów i wszechobec-
nych reklam oraz tendencja do amery-
kanizacji naszego ¿ycia to sta³e wy-
znaczniki kultury wspó³czesnego jêzy-
ka polskiego. Czy s¹ to czynniki kon-
struktywne? Czy nasz megasupernowo-
czesny jêzyk jest cool? Jak d³ugo koka-
kola bêdzie spoko? Czy hybrydy jêzy-
kowe to naprawdê czaderski ekstra hit?!
To niektóre tylko spoœród pytañ, jakie
profesor O¿óg podda³ s³uchaczom pod
rozwagê w trakcie swojego wyk³adu.

Pobudzeni do refleksji nad stanem
wspó³czesnej polszczyzny i zainspirowa-
ni do walki o poprawnoœæ w³asnego jê-
zyka, „podpisaliœmy siê” pod - przygo-
towanym przez uczniów i polonistów -
manifestem wypowiadaj¹cym wojnê
wulgaryzmom i b³êdom jêzykowym .

Koñcowy etap lekcji to oczywiœcie
powtórzenie i utrwalenie zdobytej wie-
dzy ...

Ta czêœæ naszego spotkania przybra-
³a formê jêzykowej korridy. Do walki z
bykami przyst¹pi³ nawet sam wójt, od-
nosz¹c mia¿d¿¹ce nad nimi zwyciêstwo
...

Lekcja dobrej polszczyzny trwa³a
przede wszystkim... zbyt krótko.

No có¿, w doboro-
wym towarzystwie, wy-
œmienitych humorach,
naukowej aurze, mi³ej
i twórczej atmosferze
czas – niestety – bywa
nieub³agany!

            Ma³gorza-
ta

         Kwiatkowska

Profesora Kazimierza O¿oga  zaduma nad stanem wspó³czesnej polszczyzny...

Prof. Kazimierz O¿óg

Wspólne zdjêcie.
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Numer 3

Powo³anie jest tajemnic¹ Bo¿ego wybrania: „Nie wyœcie
Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em na to,
abyœcie szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwa³” / J 15,
16/.

„Nikt sam sobie nie bierze tej godnoœci, lecz tylko ten, kto
jest przez Boga jak Aaron” /Hbr 5, 4 /.

„Zanim ukszta³towa³em ciê w ³onie matki, zna³em ciê, nim
przyszed³eœ na œwiat, poœwiêci³em ciê, prorokiem dla naro-
dów ustanowi³em ciê” /Jr 1, 5 /.

Powy¿sze wersety z Pisma Œwiêtego
znalaz³y siê we wstêpie do autobiogra-
ficznej ksi¹¿ki Jana Paw³a II, napisanej
w 50 rocznicê Jego œwiêceñ kap³añskich
w 1996 roku. Motywacj¹ do podzielenia
siê najbardziej osobistymi prze¿yciami i
doœwiadczeniami by³y dla Papie¿a – mimo
zrozumia³ego oporu – nie tylko liczne
proœby i nalegania, ale przede wszystkim
poczucie wdziêcznoœci za dar i tajemni-
cê, jak¹ kap³añstwo w sobie niesie, a któ-
rej ciê¿aru ludzkie s³owa nie s¹ w stanie
udŸwign¹æ.

Ksi¹¿ka Jana Paw³a II jest swoistym
studium psychologicznym cz³owieka, któ-
ry od dzieciêcych lat, rozwijaj¹c swoje
wrodzone zdolnoœci, zainteresowania i za-
mi³owania stopniowo dochodzi do swego
¿yciowego powo³ania. Pisa³ wiersze,
wystêpowa³ w uczniowskim teatrze amatorskim, umia³ tak¿e
przemawiaæ. Wbrew oczekiwaniom wielu, obserwuj¹cych
jego wyj¹tkow¹ pobo¿noœæ, ¿e po maturze wst¹pi do semina-
rium duchownego, Karol wybra³ studia humanistyczne. W
1938 r. rozpocz¹³ naukê na Wydziale Filozoficznym Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego – na filologii polskiej. Zdo³a³ jednak
ukoñczyæ tylko pierwszy rok studiów, gdy¿ 1 wrzeœnia 1939
r. wybuch³a druga wojna œwiatowa. Oto co mówi Autor ksi¹¿ki
na temat swoich studiów: /…/ mój wybór polonistyki by³ umo-
tywowany wyraŸnym nastawieniem na studiowanie literatu-
ry. Jednak¿e ju¿ pierwszy rok skierowa³ moj¹ uwagê w stro-
nê jêzyka. Studiowaliœmy gramatykê opisow¹ wspó³czesnej
polszczyzny, z kolei gramatykê historyczn¹, ze szczególnym
uwzglêdnieniem jêzyka staros³owiañskiego. To wprowadzi³o
mnie w zupe³nie nowe wymiary, ¿eby nie powiedzieæ, w mi-

stykê s³owa. /…/ Odkrywaj¹c s³owo poprzez studia literac-
kie czy jêzykowe, nie mog³em nie przybli¿yæ siê do tajemnicy
S³owa – tego S³owa, o którym mówimy codziennie w modli-
twie „Anio³ Pañski”: „S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o
wœród nas” /J 1, 14/. PóŸniej zrozumia³em, ¿e te studia przy-
gotowa³y we mnie grunt pod inny kierunek zainteresowañ i
studiów. Mam na myœli filozofiê i teologiê.

Na filozofiê i teologiê przyszed³ czas póŸniej, a tymcza-
sem trwa³a okupacja niemiecka. W tym okresie powsta³y
pierwsze m³odzieñcze utwory literackie Karola Wojty³y. Jesz-
cze przed wybuchem wojny wiosn¹ 1939 r. m³ody poeta ukoñ-

czy³ pracê nad zbiorem utworów poetyc-
kich „Ksiêga S³owiañska”. Potem two-
rzy³ nastêpne jako poeta – student, a pod
okupacj¹ jako robotnik fizyczny w kamie-
nio³omie, zwi¹zanym z fabryk¹ che-
miczn¹ Solvay.

W pierwszych latach okupacji hitle-
rowskiej du¿o miejsca w ¿yciu duchow-
nym Karola, oprócz twórczoœci poetyc-
kiej, zajmowa³ teatr. Pozostawa³ w
¿ywym kontakcie z teatrem s³owa, który
stworzy³ Mieczys³aw Kotlarczyk i by³
jego animatorem w konspiracji. Karol,
m³odszy kolega Kotlarczyka, by³ wspó³-
twórc¹ tego teatru, poniewa¿ jego kon-
cepcja zrodzi³a siê w trakcie rozmów o
teatrze, które odbywa³y siê w mieszka-
niu Wojty³ów, gdzie zamieszka³ równie¿
Kotlarczyk z ¿on¹. Tu trzeba znowu od-
daæ g³os Autorowi: „Muszê przyznaæ, ¿e
ca³e to szczególne doœwiadczenie teatral-

ne zapisa³o siê bardzo g³êboko w mojej pamiêci, chocia¿ od
pewnego momentu zdawa³em sobie sprawê, ¿e teatr nie by³
moim powo³aniem”.

Jesieni¹ roku 1942 Karol Wojty³a podj¹³ ostateczn¹ decy-
zjê wst¹pienia do Krakowskiego Seminarium Duchownego.
Na tê decyzjê du¿y wp³yw mia³a postaæ Brata Alberta, które-
go nazwisko brzmi Adam Chmielowski. Autor daje temu na-
stêpuj¹ce œwiadectwo: „Na etapie mojego zwi¹zania siê z
teatrem Rapsodycznym, ze sztuk¹ ta postaæ cz³owieka pe³-
nego odwagi, uczestnika Powstania Styczniowego, który w
powstañczej bitwie straci³ nogê, posiada³a jakiœ szczególny
urok. Wiadomo, ¿e Brat Albert by³ artyst¹ malarzem. Doro-
bek artystyczny jaki pozostawi³, wskazuje na to, ¿e by³ to wielki
talent malarski. I oto ten cz³owiek w pewnym okresie ¿ycia
zrywa ze sztuk¹, gdy¿ dochodzi do wniosku, ¿e Bóg daje mu
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zadanie wa¿niejsze”. Jak wiemy, Adam Chmielowski posta-
nowi³ s³u¿yæ ludziom wydziedziczonym – krakowskim nêdza-
rzom. Dla Karola Wojty³y postaæ Brata Alberta mia³a to szcze-
gólne znaczenie, ¿e w czasie w³asnego odchodzenia od sztu-
ki, od literatury i od teatru, w nim znalaz³ szczególne oparcie
i wzór radykalnego wyboru drogi powo³ania.

Seminarium mieœci³o siê w rezydencji Arcybiskupa Me-
tropolity i dzia³a³o w konspiracji. Wojty³a rozpocz¹³ studia na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, który
tak¿e dzia³a³ w konspiracji. Pracowa³ przy tym nadal jako
robotnik w Solvayu. Papie¿ przedstawi³ w ksi¹¿ce tok swo-
ich studiów duchownych w trudnych latach okupacyjnych i
w ostatnim roku akademickim w Krakowie 1945/1946, ju¿ po
wyzwoleniu. Wymieni³ wszystkich swoich prze³o¿onych, oj-
ców duchownych i profesorów, którzy kszta³towali jego po-
wo³anie, wyra¿aj¹c wdziêcznoœæ za ich trud i poœwiêcenie.

Na pocz¹tku pi¹tego roku studiów zosta³ skierowany przez
Ksiêdza Arcybiskupa na dalsze studia do Rzymu. W zwi¹zku
z tym wczeœniej od swoich kolegów z roku otrzyma³ œwiêce-
nia kap³añskie. Dokona³o siê to dnia 1 listopada 1946 r., w
dniu, w którym zwykle tego sakramentu siê nie udziela, bo
ca³a liturgia Koœcio³a w tym dniu jest nastawiona na prze¿y-
cie tajemnicy Œwiêtych Obcowania.

Œwiêcenia kap³añskie przyjmowa³ Karol Wojty³a sam w
prywatnej kaplicy Biskupów Krakowskich. Autor w podnio-
s³ych s³owach opisuje ceremoniê œwiêceñ – œpiew Veni Cre-
ator Spiritus, Litaniê do Wszystkich Œwietych, le¿enie krzy-
¿em i w³o¿enie r¹k. Szczególn¹ uwagê poœwiêca momentowi
le¿enia krzy¿em. Maj¹cy otrzymaæ œwiêcenia pada na twarz,
ca³ym cia³em dotyka posadzki œwi¹tyni. W tej postawie za-
wiera siê wyznanie ca³kowitej gotowoœci do podjêcia s³u¿by,
jaka zostaje mu powierzona. PóŸniej po latach – w Bazylice
Œw. Piotra na pocz¹tku Soboru – maj¹c przed oczyma ten
moment œwiêceñ kap³añskich, napisa³ utwór poetycki o po-
sadzce, którego fragment przytacza w ksi¹¿ce:

To Ty, Piotrze. Chcesz byæ tutaj Posadzk¹, by po Tobie
przechodzili…
by szli tam, gdzie prowadzisz ich stopy…
Chcesz byæ Tym, Który s³u¿y stopom – jak ska³a racicz-

kom owiec.
Ska³a jest tak¿e posadzk¹ gigantycznej œwi¹tyni,
Pastwiskiem jest Krzy¿.

Swoj¹ prymicyjn¹ Mszê œw. odprawi³ Karol Wojty³a na-
stêpnego dnia po œwiêceniach, 2 listopada, w krypcie œw.
Leonarda w katedrze wawelskiej. Wybór tego szczególnego
miejsca uzasadnia w ten sposób: „Odprawiaj¹c prymicyjn¹
Mszê œw. w krypcie œw. Leonarda pragn¹³em uwydatniæ moj¹
¿yw¹ wiêŸ duchow¹ z histori¹ Narodu, która na Wzgórzu
Wawelskim znalaz³a sw¹ szczególn¹ kondensacjê. Ale nie
tylko to. Jest w tym fakcie tak¿e g³êboki moment teologiczny.
Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³em w uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych, kiedy Koœció³ daje wyraz liturgiczny prawdzie o
Œwiêtych Obcowaniu. Ci ludzie, których sarkofagi znajduj¹

siê w Katedrze Wawelskiej, tak¿e czekaj¹ na zmartwych-
wstanie i ¿ywot wieczny. Ludzie, którzy w Katedrze spoczy-
waj¹, s¹ wielkimi Królami – Duchami, którzy prowadz¹ na-
ród przez stulecia. S¹ to nie tylko koronowani w³adcy i ich
ma³¿onki, czy te¿ biskupi i kardyna³owi, s¹ to tak¿e wieszczo-
wie, wielcy mistrzowie s³owa, którzy tak ogromne znaczenie
posiadali dla mojej chrzeœcijañskiej i patriotycznej formacji”.
Gdyby nie watykañski protokó³, dotycz¹cy miejsca pochów-
ku zmar³ych papie¿y, Jan Pawe³ II móg³by spocz¹æ obok
uwielbianych wieszczów – tak¿e wielki Król – Duch nasze-
go narodu.

Ojciec Œwiêty wiele uwagi i miejsca w swojej autobiogra-
fii poœwiêca czynnikom, które kszta³towa³y jego powo³anie.
Wspomina miejsca, wydarzeni, prze¿ycia, a przede wszyst-
kim ludzi. Z wdziêcznoœci¹ i czci¹ mówi o swoich rodzicach.
Wspomina kolegów z wadowickiego gimnazjum i póŸniejszych
z uniwersytetu. Trwa³a przyjaŸñ po³¹czy³a go z gronem akto-
rów Teatru Rapsodycznego. Kiedy rozsta³ siê ze sztuk¹, zwi¹-
za³ siê serdecznymi wiêzami z kolegami seminarzystami, a
póŸniej kap³anami. Z szacunkiem i wdziêcznoœci¹ wspomina
swoich profesorów wydzia³u polonistyki, a póŸniej teologii.
Zachowa³ te¿ wdziêczn¹ pamiêæ o krewnych i zaprzyjaŸnio-
nych rodzinach, wspieraj¹cych go w trudnych momentach
¿ycia. Z wielkim uznaniem mówi o prostych ludziach, robot-
nikach z kamienio³omu, którzy go oszczêdzali i wyrêczali w
ciê¿kiej pracy fizycznej, by móg³ siê uczyæ. Oni tak¿e mieli
swój udzia³ w kszta³towaniu jego duchowoœci. Temat zbyt
obszerny, by mówiæ o wszystkim. Z bogatego materia³u bio-
graficznego trzeba wiêc wybraæ pewne momenty, które mia-
³y znaczenie szczególne dla kap³añstwa Karola Wojty³y, a
póŸniej tak bardzo wzbogaci³y pontyfikat Jana Paw³a II.

W pierwszym rzêdzie nale¿y tu wymieniæ poezjê, bo ona
by³a pierwszym powo³aniem Karola Wojty³y. Kiedy wybra³
stan kap³añski, z³o¿y³ ofiarê z poezji. Poet¹ jednak pozosta³.
Pisa³ nadal, ju¿ nie do druku, ale z potrzeby serca, utwory
znane tylko najbli¿szym. Je¿eli nawet niektóre ukazywa³y siê
w druku, nie by³y sygnowane Jego imieniem i nazwiskiem,
lecz pseudonimami lub kryptonimami. Ludzi fascynuje to, ¿e
papie¿ Jan Pawe³ II by³ jako kap³an, hierarcha, równie¿ i poet¹.
Utrwali³o siê bowiem przekonanie, ¿e religia i sztuka nale¿¹
do dwóch odrêbnych dziedzin. Kardyna³ Karol Wojty³a w
pewnym wstêpie do antologii wierszy polskich ksiê¿y napisa³:
„Kap³añstwo jest sakramentem i powo³aniem. Twórczoœæ
poetycka jest funkcj¹ talentu, ale talenty równie¿ stanowi¹ o
powo³aniu, przynajmniej w sensie podmiotowym. Mo¿na wiêc
stawiaæ sobie pytanie: w jaki sposób te dwa powo³ania, ka-
p³añskie i poetyckie, wspó³istniej¹ z sob¹, w jaki sposób wza-
jemnie siê przenikaj¹ w tym samym cz³owieku ?”.

Odpowiedzi¹ na pytanie Karola Wojty³y jest jego w³asna
twórczoœæ, zarówno ta, któr¹ uprawia³ za m³odu, jak i póŸ-
niejsza, gdy jako papie¿ pisa³ tylko dla siebie. Twórczoœæ po-
etycka wzbogaca³a go wewnêtrznie i w du¿ym stopniu spra-
wi³a, ¿e sta³ siê papie¿em o charyzmatycznej osobowoœci.
Ca³a spuœcizna poetycka Jana Paw³a II ukierunkowana jest
na Boga. Mog¹ niekiedy myliæ tytu³y zbiorów, jak np. „Pieœñ
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Któ¿ z nas nigdy nie marzy³? Chyba nie ma takiego cz³owie-
ka na œwiecie. Wszyscy oddajemy siê planowaniu przysz³oœci, by
zapewniæ sobie dostatnie, szczêœliwe i bezproblemowe ¿ycie. Czy
to nam siê udaje, to ju¿ inna sprawa. Skoro wiêc wszyscy wyko-
rzystujemy tyle energii i si³y twórczej, i tyle czasu, by ten nasz
przedwczeœnie spisany ¿yciorys by³ jak najdoskonalszy, rodzi siê
pytanie: o czym marzymy? M³odzie¿ jest grup¹, która  najin-
tensywniej oddaje siê temu zajêciu. Jako przynale¿¹cy do niej
pragnê zastanowiæ siê w³aœnie nad jej pragnieniami.

Jeœli zapytamy przeciêtnego ucznia gimnazjum czy szko³y œred-
niej o jego marzenia, w wiêkszoœci wypadków padn¹ odpowiedzi
typu: O tym, by nie trzeba by³o siê uczyæ albo ̄ eby byæ bogatym, mieæ
niez³¹ furê i mnóstwo kasy. Jednak, gdy trzeba siê powa¿nie zastano-
wiæ, wiêkszoœæ nastolatków wykazuje siê rozwag¹ i przezornoœci¹.

Poczynaj¹c od gimnazjum jego uczniowie od pierwszej klasy sta-
wiaj¹ sobie za cel zdanie egzaminu gimnazjalnego z dobrym wyni-
kiem i dostanie siê do ciesz¹cego siê pozytywn¹ opini¹ liceum, tech-
nikum, b¹dŸ szko³y zawodowej. Gdy to osi¹gn¹, chc¹ pi¹æ siê dalej
po szczeblach oœwiaty do zdobycia jak najlepszego wykszta³cenia,
wiêc po trudach szko³y œredniej i oczywiœcie pozytywnych wyni-
kach egzaminów koñcowych wybieraj¹ siê na studia uniwersytec-
kie, na politechniki i inne placówki daj¹ce wysokie wykszta³cenie.

Po zdobyciu wymarzonego poziomu wiedzy i tytu³ów myœl¹, by
znaleŸæ dobrze p³atn¹ oraz ciekaw¹ pracê zgodn¹ z zainteresowania-
mi. Coraz wa¿niejsze staje siê jednak dla m³odzie¿y osi¹gniêcie wy-
sokiej pozycji zawodowej i kariery (zw³aszcza w dziedzinach ekono-
mii, zarz¹dzania, marketingu, informatyki, in¿ynierii, prawa i wielu
zawodach interdyscyplinarnych).

Wiele osób pragnie znaleŸæ swoj¹ wymarzon¹ drug¹ po³owê i opo-
wiada siê za udanym ¿yciem rodzinnym w zwi¹zku ma³¿eñskim i
oko³o dwójk¹ dzieci, co jest pocieszaj¹ce przy ujemnym przyroœcie
naturalnym naszego kraju. Wiêkszoœæ myœli o wybudowaniu w³a-
snego domu i ustatkowaniu siê.

Jednak znacznie wczeœniej nastolatki zauwa¿aj¹ potrzebê
podobania siê innym, zw³aszcza osobom p³ci przeciwnej co jest
naturalne dla tego okresu ich ¿ycia. W zwi¹zku z tym chc¹ byæ
zdrowi, wysportowani, w dobrej kondycji, a tak¿e cieszyæ siê
dobrym autorytetem i przyjaŸni¹ wœród rówieœników.

M³odzi pragn¹ tak¿e rozwijaæ swoje zainteresowania, hobby. S¹
ciekawi œwiata i ludzi, otwarci na wspó³pracê i chc¹, by ich ¿ycie
by³o jeszcze bardziej ciekawsze i barwniejsze, pe³ne dynamizmu i
niespodzianek, nie rutynowe i monotonne. Jak ka¿dy chc¹ mieæ du¿o
czasu  dla siebie nawzajem i oczywiœcie, by nauka nie sprawia³a tak
wiele trudnoœci i bez du¿ego nak³adu pracy dawa³a dobre wyniki w
postaci wysokich ocen i wyników na konkursach, olimpiadach...

Jednak najwa¿niejszym marzeniem m³odzie¿y jest, by byæ kocha-
nym i kochaæ. Mi³oœæ i przyjaŸñ sytuuj¹ siê na najwy¿szym  miejscu
w hierarchii ich celów i d¹¿eñ. Bo bez tych wartoœci reszta ¿ycia
oka¿e siê nie daj¹c¹ szczêœcia, pozbawion¹ jakiegokolwiek sensu,
bezpowrotnie stracon¹ i niewykorzystan¹ mas¹ czasu, który przeleci
nam przez palce jak na obrazie Salvadore’a Dali (Up³yw czasu), za-
nim zd¹¿ymy zrozumieæ po co ¿yjemy.

Myœlê, ¿e m³odzie¿ trzeciego tysi¹clecia coraz czêœciej marzy, by
¿ycie, które mo¿e daæ tyle szczêœcia, wykorzystaæ jak najlepiej i naj-
owocniej. Tego ¿yczê sobie i wam.

                                                           Piotr Staryszak

o blasku wody”. „Myœl jest przestrzeni¹ dziwn¹”, „Ka-
mienio³om”. Nawet wtedy, gdy nie mówi³ o Bogu
wprost, wielbi majestat i wszechmoc Stwórcy.

We wszystkich tekstach literackich Karola Wojty-
³y, a póŸniej Jana Paw³a dostrzec mo¿na, prócz trudu
poznawczego na drodze ku Bogu, tak¿e i trud czysto
literacki, rzemieœlniczy, w³aœciwy pracy artysty. Tê
œwiadomoœæ autorsk¹ odkrywamy zarówno w stylu jak
i w kompozycji jego rozpraw i w poezji. Wszêdzie wi-
doczna jest d¹¿noœæ do krystalicznej precyzji. Lektura
dzie³ Papie¿a wymaga od czytelnika osobistego wysi³-
ku umys³owego i duchowego, niejako wspó³pracy z
Autorem.

Ogromn¹ rolê w dzia³alnoœci duszpasterskiej Jana
Paw³a odegra³ teatr, jego czynny udzia³ jako aktora w
teatrze ¿ywego s³owa. To na klasycznych dzie³ach li-
teratury polskiej, a zw³aszcza na rapsodach naszych
narodowych wieszczów bogaci³, doskonali³ i uszlachet-
nia³ jêzyk. Teatrowi te¿ zawdziêcza³ doskona³e, opa-
nowanie techniki przemawiania. Móg³ zostaæ œwiet-
nym aktorem, gdyby wybra³ ten zawód. Jako papie¿
du¿o podró¿owa³, spotyka³ siê z licznymi grupami lu-
dzi. Musia³ wiêc czêsto przemawiaæ, nieraz do milio-
nowych rzesz i w ró¿nych jêzykach. Jego g³os o wiel-
kiej sile ekspresji porywa³ i urzeka³. Jednak spotyka-
j¹c siê z Ludem Bo¿ym nigdy nie by³ aktorem. By³
bowiem nastêpc¹ Œw. Piotra, spe³niaj¹c swoj¹ apo-
stolsk¹ misjê. Jego jêzyk by³ dynamiczny, ale nigdy
patetyczny. Mówi³ z przejêciem i uczuciem. Tak¿e inne
œrodki wyrazu, którymi siê pos³ugiwa³, jak np. gesty
r¹k – b³ogos³awieñstwa, powitania, po¿egnania – by³y
spontaniczne i zawsze szczere. Twarz tak¿e mieni³a
siê uczuciami. Jedynie podczas czynnoœci liturgicznych,
modlitwy, by³ nad wyraz skupiony zatopiony w Bogu,
duchem nieobecny. Wobec ludzi, wspó³braci zrzuca³ z
siebie dostojeñstwo. By³ Karolem – papie¿em, który
pozostawa³ cz³owiekiem. Dlatego sta³ siê nam tak bli-
ski i tak bardzo kochany.

Trwa proces beatyfikacyjny Jana Paw³a II, mno¿¹
siê publikacje na temat œwiêtego Papie¿a. Prasa do-
nosi o coraz to nowych œwiadectwach cudownych
uzdrowieñ i nawróceñ za Jego spraw¹. Nasz kraj i
ca³y wspó³czesny œwiat, który pogubi³ drogowskazy,
zatraci³ granicê miêdzy dobrem i z³em ci¹gle potrze-
buje Jego obecnoœci i Jego ewangelicznych nauk. A
my, czyœmy trochê nie odeszli od naszego œwiêtego
Papie¿a ? Nied³ugo bêdzie druga rocznica Jego œmier-
ci. Czas, by spotkaæ siê z Nim w modlitwach, a tak¿e
z jego licznymi dzie³ami, pod którymi uginaj¹ siê pó³ki
w biblioteczne. Tak¿e w naszych domach winny siê
znaleŸæ przynajmniej zbiory Jego homilii i przemówieñ,
do których zawsze mo¿na siêgaæ, by w naukach ewan-
gelicznych Ojca Œwiêtego znaleŸæ rady jak ¿yæ, by nie
zatraciæ tego, co w ¿yciu najwa¿niejsze.

                                           Jadwiga Tymczak
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Marzenia najlepiej maluj¹ cz³owieka. Powiedz mi o czym
kto marzy. A okreœlê ci jego charakter.
                                                          Ludwik Sztyrmer
Je¿eli cos jest dla ciebie bardzo trudne, nie s¹dŸ, ¿e to jest
niemo¿liwe dla cz³owieka w ogóle. Owszem, miej to prze-
konanie, ¿e co jest mo¿liwe i zwyk³e dla cz³owieka, to i
dla ciebie jest mo¿liwe do osi¹gniêcia.
                                                          Marek Aureliusz

Mam wiele marzeñ, ale najwiêksze dotycz¹ mojej rodziny
– rodziców i rodzeñstwa. ̄ al mi moich rodziców. Mama pra-
cuje w fabryce na trzy zmiany. Najgorsza jest dla niej trzecia
zmiana. Wraca do domu rano niewyspana i bardzo zmêczo-
na. Zanim po³o¿y siê spaæ, musi nas troje wyprawiæ do szko³y
i wykonaæ wiele domowych prac. Pracuje ciê¿ko, ale ma³o
zarabia. Czêsto Ÿle siê czuje, ma migrenowe bóle g³owy, ale
musi jechaæ do pracy. Dla nas ma ma³o czasu, chocia¿ trosz-
czy siê o nas i dba o to, byœmy mieli wszystko, czego nam
potrzeba. Tatuœ natomiast ca³ymi miesi¹cami  jest nieobecny
w domu, pracuje bowiem za granic¹. Kiedy wraca do domu,
to na krótko, bo robota na budowie nie mo¿e czekaæ. Przy-
wozi nam prezenty, ale bardziej cieszylibyœmy siê, gdyby po-
zosta³ z nami na sta³e. Marzê wiêc o tym, ¿eby mama by³a
zdrowa i ¿eby prace mia³a mniej wyczerpuj¹c¹. Pragnê tak-
¿e, aby tatuœ znalaz³ pracê w Polsce i nie musia³ nas ju¿ nigdy
opuszczaæ. Marzê równie¿ o tym, byœmy kiedyœ zamieszkali
razem, ca³¹ rodzin¹ w ma³ym, œlicznym domku z dala od mia-
sta.

                                                  Paulina Drza³, kl. VI a

Mówi siê, ¿e dzisiejsza m³odzie¿ ¿yje bez celu. Nie ma
¿adnych wartoœci i nic siê dla niej nie liczy. Czy to prawda?
Szczerze w¹tpiê. M³odzie¿ tylko z pozoru nie przedstawia
¿adnych wartoœci. W g³êbi duszy ka¿dy jednak do czegoœ
d¹¿y. Nawet je¿eli te marzenia s¹ nierealne, to jednak s¹
i one motywuj¹ do robienia „czegoœ”. Ch³opcy graj¹cy na
boisku w koszykówkê czy pi³kê no¿n¹, nawet jeœli kln¹, to
marz¹ o tym, aby graæ jak najlepsi z najlepszych. Podobnie
jest z dziewczêtami choæ mo¿e w innych dziedzinach. Tak
zwani kujoni d¹¿¹ do tego, aby zdobyæ jak najwiêksz¹ wie-
dze. I tak to widzê

                                        Pawe³ Filip, kl. II gimnazjum

Jestem studentk¹ socjologii, dlatego sprawy naszego kraju
le¿¹ mi na sercu. Jednak spoza zas³ony dymnej, jak¹ s¹ na na-
szej arenie politycznej kolejne „tematy zastêpcze” – afery go-
spodarcze, komisje œledcze, rywalizacja miêdzy partiami o pry-
mat w³adzy, spory w koalicji, obecnie znowu aktualna sprawa
„teczek” i agentów SB, nie widaæ troski o sprawy kraju i oby-
wateli. Spo³eczeñstwo jest tym zmêczone i zdezorientowane.
Nie wiem bowiem czym tak naprawdê zajmuje siê parlament,
nad czym obraduje. Telewizja sk¹po nas informuje o konkret-
nych sprawach. Czasem poka¿e migawkê z sali sejmowej, naj-
czêœciej na pó³ pustej. Nie szczêdzi nam natomiast pokazywa-
nia do znudzenia tych samych os³awionych elitarnych twarzy.
Dowiadujemy siê tylko o projektach i propozycjach. W¹tpli-
wych czy wrêcz nierealnych z powodu „dziur” w bud¿ecie.

Poniewa¿ wolno marzyæ przed kamerami politykom z elity,
wolno pomarzyæ i mnie. Patrz¹c na to, jak m³odzi ludzie, kom-
petentni w swoim zawodzie, po odbytych w kraju studiach,
wyje¿d¿aj¹ jak niegdyœ „na saksy” w celach zarobkowych, ma-
rzê o tym, by Polska by³a krajem, którego obywateli by³oby
staæ na to, by mogli podró¿owaæ po ca³ym œwiecie dla czystej
ciekawoœci zwiedzania, poznawania i odkrywania.

Aby taka utopijna wizja naszego kraju sta³a siê prawdziwa,
potrzebujemy szeregu zmian, przed wszystkim na pañstwo-
wych stanowiskach kierowniczych, w³¹czaj¹c w to najwy¿sze
szczeble w³adzy. Potrzeba nam kompetentnych osób na odpo-
wiednich stanowiskach – ¿adnej korupcji, nepotyzmu, absur-
dów, uk³adów, gdy¿ to nie jest odpowiednia baza do budowa-
nia stabilnej, dojrza³ej demokracji. To w³aœnie „czarna dziura
administracji” jest podstawow¹ przeszkod¹ w funkcjonowaniu
aparatu w³adzy i zarz¹dzaniu krajem.

Odchodz¹c nieco od polityki (ale czy do koñca?) marzê
o tym, by ludzie byli szczêœliwi. Chcia³abym, byœmy potrafili
zauwa¿aæ pozytywne strony ka¿dej sytuacji i umieli patrzeæ
z optymizmem w przysz³oœæ, jednoczeœnie jednak nie zapomi-
naæ o realizmie. Nie patrzmy ju¿ w przesz³oœæ, skupmy siê na
teraŸniejszoœci, na tym, co siê dzieje teraz. Patrzmy z ufnoœci¹
w przysz³oœæ. Marzê o tym, by ka¿dy móg³ szczerze powie-
dzieæ: „jest dobrze”.

Weronika T. - studentka

Œwiat, w którym ¿yjemy, nie daje szans na realizacje ma-
rzeñ. Moje najwiêksze marzenie dotyczy przysz³oœci ludzi.
Obecny œwiat jest Ÿle urz¹dzony. Interesy i d¹¿enie do korzy-
œci materialnych bior¹ górê nad moralnoœci¹. Powoduje to
znieczulicê spo³eczn¹ i zobojêtnienie na krzywdê i cierpienie
ludzkie. Mimo i¿ mamy XXI wiek, œwiat jest ci¹gle daleki od
prawdziwej cywilizacji, oczywiœcie tej w pojêciu moralnym.
Pragnê w przysz³oœci uczestniczyæ w budowaniu takiego
œwiata, w którym ludzie bêd¹ umieli siê porozumieæ, bêd¹ dla
siebie dobrzy i wspierali siê wzajemnie. Pragnê tak¿e, by ka¿dy
cz³owiek czu³ siê wolny, bezpieczny i szanowany.

Jeœli chodzi o nasz kraj, o Polskê. To konieczne s¹ rady-
kalne zmiany. Rz¹d, najwa¿niejsza instytucja pañstwa, po-
winna dzia³aæ dla obywateli, a tymczasem to, co ogl¹damy
codziennie w telewizji, to jakiœ serial komediowy, a nie rz¹-
dzenie krajem. Korzyœci jednostki przewa¿aj¹ potrzeby ogó-
³u, co jest ca³kowicie sprzeczne z podstawowymi zasadami
demokracji. Chcia³bym, by do w³adzy doszli ludzie, którzy znaj¹
siê na rz¹dzeniu pañstwem i zmienili to, co dawno powinno
zostaæ zmienione.

Marcin, kl. II LO
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Ostatnio w naszym ma³¿eñstwie zdarzy³ siê cud – na œwiat
przysz³a maleñka – d³ugo oczekiwana istotka – nasz syn Kac-
perek. To zdarzeni ca³kowicie odmieni³o nasze spojrzenie na
przysz³oœæ. Zmieni³y siê plany i marzenia. Do tej pory jako
m³odzi ludzie, œwie¿o upieczeni
ma³¿onkowie, marzyliœmy o w³a-
snym mieszkaniu, dobrej pracy,
lepszym samochodzie, egzo-
tycznych wakacjach, a dopiero
w dalszej perspektywie o dziec-
ku. Nasze ¿ycie, choæ pe³ne
wzajemnej mi³oœci, zdominowa-
ne by³o g³ównie przez pogoñ
z dobrami materialnymi, które
mia³y pouk³adaæ i zorganizowaæ
nasze ¿ycie, byæ kapita³em na
przysz³oœæ.

Od kiedy pojawi³ siê Kacpe-

Modlitwa o marzenia

Ojcze poetów wielki niepojêty
Co w majestacie wody i p³omienia
Bóg najjaœniejszy stoisz uœmiechniêty
Stwórco stworzenia

Ojcze wierzycieli – co rozmarzeni
Nie dostrzegaj¹ Bo¿ego marzenia
Poœród niebieskich migda³owych cieni
Stwórcy istnienia.

Ojcze rozs¹dnych – Ty najrzeczywi-
strzy
Jeden prawdziwy mistrz nad poetami
I z marzycieli niewinnych najczystszy
Czuwaj nad nami.

Na koniec jednak niezmiernie jedynie
Chcê Ciê mój Panie o ³askê poprosiæ
Wiedz¹c ¿e œmierci¹ stworzenie zaginie
Nie ka¿ jej g³osiæ.

Proszê Ciê Ojcze zeœlij nam marzenia
I czyste dusze i szept twój gor¹cy
Wieczyst¹ radoœæ i nieco natchnienia
O Wszechmog¹cy –

Aleksandra Szewczyk

Jestem cz³owiekiem niepe³nosprawnym, bo nies³ysz¹cym. Nie
wiem czy taki siê urodzi³em, czy straci³em s³uch z powodu lekarza,
który we wczesnym niemowlêctwie zaaplikowa³ mi silny antybiotyk.
Mam uszkodzony nerw s³uchowy w bardzo znacznym stopniu. Od
dzieciñstwa noszê aparaty s³uchowe. Dziêki postêpowi w medycy-
nie nosze coraz lepsze aparaty, ale ¿aden do tej pory nie by³ dosko-
na³y. S³yszê wprawdzie dŸwiêki z otaczaj¹cego mnie œwiata, ale apa-
raty nie potrafi¹ rozró¿niaæ dŸwiêków mowy ludzkiej. Nauczy³em
siê „s³yszeæ” mowê z ruchu ust ludzi do mnie mówi¹cych, ale ja sam
nie potrafiê normalnie mówiæ. Moja mowa jest niewyraŸna, be³kotli-
wa i to mnie peszy.  Unikam ludzi. Najlepiej czuje siê wœród takich
jak ja – g³uchych. Mam du¿o kolegów ze szkó³ specjalnych, podsta-
wowej i œredniej do których uczêszcza³em. Tam pos³ugiwaliœmy siê
jêzykiem  migowym. Gdy jestem z kolegami i ze swoj¹ dziewczyn¹,
równie¿ nies³ysz¹c¹, migamy sobie i jest nam weso³o. D³ugo nie mo-
g³em znaleŸæ pracy, chocia¿ mam wyuczony zawód. Teraz ju¿ pra-
cuje i jestem doceniany jako dobry fachowiec.

W ostatnim czasie uzyska³em szansê na odzyskanie daru s³uchu
dziêki postêpowi w medycynie – tzn. implantom, które wszczepione
do ucha œrodkowego i po³¹czone z uszkodzonym nerwem, pozwalaj¹
s³yszeæ. Urz¹dzeni to istnieje ju¿ od kilku lat, ale z powodu wysokiej
ceny (75 tys. z³) by³ dla mnie nieosi¹galny. Obecnie ca³y zabieg –
implant, skomplikowana operacja i zewnêtrzny aparat – jest refun-
dowany przez UE. To dobry Bóg sprawi³, ¿e w d³ugiej kolejce zosta-
³em wybrany w pierwszej kolejnoœci. Jestem wdziêczny mojej wspa-
nia³ej Mamie, która jest ca³y czas ze mn¹ i puka do wszystkich drzwi.
Jestem ju¿ po operacji. Teraz czeka mnie jeszcze czêste odwiedza-
nie szpitala, gdzie ustawi¹ mi aparat, bym móg³ dobrze rozpoznawaæ
g³oski mowy. Przede mn¹ jeszcze d³ugi czas rehabilitacji, czyli ucze-
nia siê mowy, ale mam nadziejê, ¿e wszystko bêdzie dobrze. Ju¿ jest,
bo s³yszê. Marze o tym, bym móg³ pos³ugiwaæ siê mow¹ normalnie,
za³o¿yæ rodzinê i ¿yæ pe³nym ¿yciem. Marzê tak¿e o tym, by wszy-
scy ludzie nies³ysz¹cy mogli uzyskaæ ten wspania³y dar., jakim jest
zmys³ s³uchu.

Bartek Chrul, lat 25.

rek, przesta³o nas interesowaæ, gdzie w tym roku spêdzimy
wakacje. Wa¿ne sta³o siê tylko to, byœmy mogli spêdziæ je
w) zdrowiu z naszym Maleñstwem. Wszystkie nasze pra-
gnienia oscyluj¹ teraz wokó³ dziecka, które jest nasz¹ mi³o-

œci¹ i nadziej¹ na przysz³oœæ.
Mo¿e to zabrzmi górnolot-
nie, ale naszym prawdzi-
wym, najwiêkszym marze-
niem jest, aby nasza mi³oœæ
nigdy nie wygas³a, aby uda³o
nam siê wychowaæ nasze-
go synka na dobrego, m¹-
drego i szczêœliwego cz³o-
wieka. Pragniemy, by uda-
³o siê stworzyæ prawdziw¹,
kochaj¹c¹ rodzinê.

           Ania i Micha³.



14 GAZETA FRYSZTACKA                       Styczeñ - Luty 2007

„Przygotowujemy siê do przebycia drogi Wielkiego
Postu, która doprowadzi nas do uroczystego œwiêtowa-
nia g³ównej tajemnicy wiary, tajemnicy mêki, œmierci i
zmartwychwstania Chrystusa. Przygotowujemy siê, by
prze¿yæ ten bliski ju¿ czas ofiarowany przez Koœció³ wie-
rz¹cym, który sprzyja rozwa¿aniu dzie³a zbawienia do-
konanego przez Pana na Krzy¿u. (...)

Wielki Post, opatrznoœciowa okazja do nawrócenia,
pomaga nam podziwiaæ tê zdumiewaj¹c¹ tajemnicê mi-
³oœci. Jest to czas powracania do korzeni wiary, ponie-
wa¿ zastanawiaj¹c siê nad niezmierzonym darem ³aski,
jakim jest Odkupienie, uœwiadamiamy sobie, ¿e wszyst-
ko to otrzymaliœmy dziêki pe³nej troski i mi³oœci inicjaty-
wie Boga.”

          Z orêdzia Jana Paw³a II na Wielki Post 2002
W g³êbokim prze¿ywaniu Wielkiego Postu pomagaæ

nam bêd¹ nabo¿eñstwa Wielkopostne. W ka¿dy pi¹tek o
godz. 16:00 dla dzieci i 17:00 oraz w niedzielê o godz.
6:30 wraz z Chrystusem i Jego bolej¹c¹ Matk¹ przemie-
rzaæ bêdziemy Drogê Krzy¿ow¹, a w niedzielê o godz.
15.00 rozpamiêtywaæ Mêkê Pañsk¹ podczas Gorzkich
¯ali. Bezpoœrednio po Gorzkich ¯alach Msza œw.

Nie ¿a³ujmy czasu i odwagi, by w zlaicyzowanym dziœ
œwiecie pokazaæ, ¿e mocno trwamy przy Chrystusowym
Krzy¿u, który przypomina nam o najwiêkszej wartoœci w
¿yciu jak¹ jest mi³oœæ.

      informacja ze strony www.parafia.frysztak.pl

Jedna ze stacji drogi krzy¿owej we frysztackim ko-
œciele. zdj - ks. M. Draus

Nowy proboszcz chcia³ porz¹dnie nawróciæ parafiê, wiêc
zacz¹³ swe pasterzowanie od misji. Przygotowa³ siê solidnie, zrobi³
reklamê i jakie¿ by³o jego zdziwienie, gdy na naukê zjawi³ siê
tylko jeden pastuch. Kaznodzieja by³ w k³opocie, co robiæ: g³o-
siæ, nie g³osiæ. Z tymi w¹tpliwoœciami zwierzy³ siê pastuchowi.
A ten da³ mu radê:

- Ja tam siê na tym nie znam, bo ja tylko zwyk³y pastuch. Ale
je¿eli zabra³bym siê do karmienia byd³a i przysz³aby tylko jedna
krowa, by³bym skoñczonym idiot¹, gdybym w³aœnie tej krowy
nie nakarmi³.

Ksi¹dz zrozumia³ przypowieœæ i zabra³ siê do wyg³oszenia
przygotowanego kazania. Mówi³ i mówi³: przesz³o godzinê. Gdy
skoñczy³, podszed³ szybko do s³uchacza i chcia³ od niego wydo-
byæ, jak musie spodoba³o owo wyst¹pienie. OdpowiedŸ brzmia-
³a:

- Ja tam siê na tym nie znam, bo ja jestem zwyk³y pastuch.
Ale je¿eli przysz³aby pora karmienie byd³a i zjawi³aby siê tylko
jedna krowa, by³bym niespe³na rozumu, gdybym poda³ jej ca³¹
karmê.

W czasie Mszy œw. na koniec  Roku Pañskiego 2006 ks.
Proboszcz Bogus³aw Bogaczewicz wyg³osi³ kazanie w którym
podsumowa³ mijaj¹cy rok w parafii. Ze statystyk wynika, ¿e
w 2006 w parafii Frysztak:

Liczba chrztów - 41
Liczba I Komunii œw. - 75
Liczba bierzmowanych - 106
Liczba œlubów - 26
Liczba pogrzebów - 55
Liczba rozdanej Komunii œw. - 83000
Liczba odwiedzonych chorych - 256
Liczba mieszkañców - 5080
Liczba wiernych - 5073
Liczba innowierców - 2
Liczba niewierz¹cych - 5
Liczba œwiadków Jehowy – 2

Ksi¹dz Proboszcz Bogus³aw Bogaczewicz wraz z personelem Domu
Pomocy Spo³ecznej w Gliniku Dolnym podczas spotkania z okazji
Œwiatowego Dnia Chorego.
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Przy rogu lasu sta³ krzy¿. Prosty, sta-
ry dêbowy krzy¿. Powy¿ej lasu kawa-
³ek pola – w³asnoœæ moich rodziców,
powszechnie zwane „pole przy krzy¿u”.
Jako dziecko – bywa³em tam, kiedy ro-
dzice pracowali w tym polu.

By³ rok 1940, który szczególnie
utkwi³ mi w pamiêci. To w tym roku w
listopadzie zmar³ mój sêdziwy ju¿ dzia-
dek, a tydzieñ póŸniej zmar³ mój piêæ-
dziesiêciodwuletni ojciec. Ojciec mój
zmar³ na zapalenie p³uc, którego naba-

wi³ siê na forszpanie. By³ to drugi rok
okupacji hitlerowskiej.

W³adze okupacyjne zarz¹dzi³y ¿e:
ka¿dy rolnik na wsi Widach posiadaj¹-
cy konia – musi w dniu 15 listopada je-
chaæ do Zak³adów Drzewnych w ¯mi-
grodzie celem przywózki odpowiedniej
iloœci materia³ów na baraki do Szebni.
(Budowano tam wtedy przejœciowy
obóz hitlerowski dla ̄ ydów)

Dzieñ by³ wyj¹tkowo deszczowy,
wietrzny i zimny. Odleg³oœæ z Widacza
30 km. Ojciec wróci³ z forszpanu póŸ-
no w nocy, przemokniêty do nitki i prze-
marzniêty. Po spo¿yciu gor¹cej kolacji
po³o¿y³ siê do ³ó¿ka.

Rano ju¿ siê Ÿle czu³ ale poszed³ jesz-
cze na pogrzeb swojego ojca.

Po powrocie z pogrzebu po³o¿y³ siê
do ³ó¿ka i wiêcej z niego nie wsta³.

PóŸniej znany – ale wówczas jesz-
cze m³ody lekarz Stanek z Wojaszówki
stwierdzi³ obustronne zapalenie p³uc i nie
da³ ¿adnej nadziei na uratowanie. Po
piêciu dniach walki z chorob¹ ojciec
zmar³.

Teraz cofnê siê do czasu ¿niw tego¿
roku 1940.

Rodzice ze starszym rodzeñstwem
kosili ¿yto na polu przy krzy¿u.

Ja jeszcze nie uczestniczy³em przy
¿niwach bo by³em najm³odszy i mia³em
dopiero skoñczone 6 lat. Umia³em ju¿
dobrze czytaæ i wiele spraw po dziecin-
nemu – ale rozumia³em.

W pewnej chwili moj¹ uwagê za-

prz¹tn¹³ ten stary dêbowy krzy¿.
By³ on jakiœ inny od tych – które wi-

dzia³em, stoj¹ce przy rozstajnych dro-
gach, z zawieszonymi na nich kaplicz-
kami – gdzie nale¿a³o zdejmowaæ czap-
kê albo siê ¿egnaæ. Przy tym krzy¿u ry-
gory te nie obowi¹zywa³y.

Nie by³o na nim kapliczki, nie by³o
te¿ rozstajnych dróg. By³a tylko œcie¿ka
– któr¹ mieszkañcy Czajek przysió³ka
wsi Widacz skracali sobie drogê do
Frysztaka przez ³¹ki i „£ys¹ Górê (po³u-

dniowa strona Glinika Dol-
nego). W czasie odpo-
czynku zapyta³em tatusia:
Dlaczego ten krzy¿ tu
stoi? Tatuœ odpowiedzia³:
Poproœ dziadka, on ci
wszystko opowie. Za-
ostrzy³ tylko moj¹ cieka-
woœæ.

Dziadek z babk¹
mieszkali po s¹siedzku.
Do babki by³em œmia³y,
natomiast dziadek by³ nie
bardzo sympatyczny w
stosunku do dzieci, dlate-
go nie lgnêliœmy do niego.
Poniewa¿ ta dziecinna cie-
kawoœæ mnie nie opusz-
cza³a – dlatego któregoœ
dnia wieczorem posze-
d³em z tatusiem do dziad-
ka.

U dziadka zastaliœmy
dwóch s¹siadów którzy tam i nie tylko
tam schodzili siê na „politykowanie.”W
tym okresie politykowanie by³o tak po-
wszechne, ¿e jako szeœcioletni ch³opak
wiedzia³em ju¿, kto to jest Stalin, Hitler,
Mussolini czy Rydz Œmig³y. Kiedy za-
szliœmy – polityka by³a ju¿ na warszta-
cie i nawet chêtnie pos³ucha³em. Gdy
uczestnicy chcieli sobie zapaliæ i robili
skrêty z krojonej mahorki – zebra³em siê
na odwagê, zwróci³em siê do dziadka i
zapyta³em: Dlaczego ten krzy¿ tam stoi
na dole?

Dziadek popatrzy³ na mnie i na po-
zosta³ych uczestników daleko m³odszych
od niego, dyskretnie siê uœmiechn¹ i
chêtnie rozwin¹³ opowiadanie.

Co zapamiêta³em i zrozumia³em
swoim dziecinnym rozumem – postaram
siê opisaæ jêzykiem wspó³czesnym po-
niewa¿ jêzyk ówczesny zw³aszcza ter-
minologia by³aby nieestetyczna i przez
m³odszych niezrozumia³a.

Dziadek opowiada³ ¿e od najm³od-
szych jego lat, dok¹d siêga jego pamiêæ

panowa³a w okolicy epidemia (zaraza)
cholery. By³a to straszna choroba, któ-
ra bezlitoœnie dziesi¹tkowa³a ludzi po
wsiach, czasem i ca³e rodziny zabiera-
³a. By³a to choroba nieuleczalna (na owe
czasy). Nie skutkowa³o zamawianie,
kadzenie ani nawet jakieœ mikstury spo-
rz¹dzane przez przygodnych znachorów.
Kto zachorowa³ – musia³ umrzeæ i to w
przeci¹gu kilkudziesiêciu godzin od
pierwszego ataku. Atak zaczyna³ siê od
bólu g³owy, os³abienia i zimnicy, a po-
tem nastêpowa³y wymioty i ostra bie-

napisa³ W³adys³aw Garncarski z Widacza
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gunka.
Tak trwa³o a¿ do ca³kowitego os³a-

bienia, utraty przytomnoœci i zgonu.
Po kilkunastu latach epidemii ludzie

nauczyli siê przestrzegaæ takich warun-
ków jak: nieu¿ywanie tych samych na-
czyñ i przedmiotów, których u¿ywa³ cho-
ry, jak równie¿ unikania bezpoœredniej
stycznoœci z chor¹ osob¹.

Chorym podawano naczynie z napo-
jem od¿ywczym na ³opacie i tak samo
odbierano i zaraz zanurzano we wrz¹-
cej wodzie.

Poœcieli nie zmieniano w obawie
przed zaka¿eniem. Je¿eli ktoœ z cz³on-
ków rodziny zachorowa³ – to zaraz zbi-
jano prost¹ skrzyniê z desek jako trum-
nê. Zaraz po stwierdzeniu zgonu chorej
osoby stawiano skrzyniê przy ³ó¿ku i
str¹cano zw³oki razem z poœciel¹ do
skrzyni za pomoc¹ kopaczy do oborni-
ka i bez wzglêdu na pozycjê zw³ok w
skrzyni, zabijano deskami i wynoszono
z domu. Nastêpnie niesiono albo wie-
ziono zw³oki na miejsce pochówku wy-
znaczone przez ówczesnego wójta wsi.
By³ to kawa³ek ugoru oddalony od domu
oko³o 300m. Tam grzebano wszystkie
ofiary epidemii ze wsi Widacz i z do³u
Lubli. Grzebaniem wszystkich zmar³ych
zajmowa³o siê dwóch najemnych mê¿-
czyzn odp³atnie. Pochówek taki nie mia³
nic wspólnego z obrzêdem chrzeœcijañ-
skiego pogrzebu. Grobów nie oznaczo-
no i nie prowadzono ¿adnej ewidencji
zgonów. ̄ ycie wsi by³o sparali¿owane.

Ludzie kontaktowali siê z sob¹ tylko
w najkonieczniejszych potrzebach.

Ofiar epidemii nie wolno by³o grze-
baæ na cmentarzu parafialnym.

Nawet ksiê¿a nie odwiedzali cho-
rych z ostatni¹ pos³ug¹ z obawy zaka-
¿enia siê, a potem innych osób. To by³o
po¿ywk¹ dla wiejskich dewotek i dewo-
tów, którzy g³osili famê – ¿e tych ludzi
Pan Bóg pokara³ za ich grzechy, ¿e ci
ludzie zostali potêpieni. Fama ta znajdo-
wa³a wielu zwolenników i dlatego ludzie
stronili od tego cmentarza i swoich bli-
skich tam pogrzebanych.

Epidemia stopniowo traci³a na sile a
ca³kowicie zanik³a w 1883r, kiedy mój
dziadek mia³ dziewiêtnaœcie lat.

¯ycie wsi zaczê³o wracaæ do nor-
my. Po roku obawy ludzie zaczêli cho-

dziæ do koœcio³a. Proboszcz ówczesny
zaapelowa³ do wiernych, aby wszystkie
te miejsca zbiorowego pochówku ofiar
epidemii upamiêtniæ postawieniem krzy-
¿y.

Jednym z nich – by³ krzy¿ opisany
przeze mnie, który sta³ do 1948r.

Tyle zapamiêta³em z opowiadania
mojego dziadka – za co jestem mu
wdziêczny i czêsto go wspominam w
modlitwie. Naukowo potwierdzone kro-
niki powiatu pilzeñsko – jasielskiego
potwierdzaj¹ panowanie epidemii cho-
lery w naszym rejonie w latach 1843 do
1849, i od 1855 do 1883r.

Proszê wybaczyæ moj¹ refleksjê na
temat powy¿szego opowiadania.

Œwiadomoœæ ludzka jest owocem
cywilizacji. W okresie epidemii cywili-
zacja na biednej prowincjonalnej wsi
by³a jeszcze doœæ prymitywna.

Prymitywne te¿ by³o pojêcie doty-
cz¹ce zagadnieñ wiary chrzeœcijañskiej.

Wprawdzie byli to ludzie g³êboko
wierz¹cy, ale ich wyznawanie wiary by³o
jak gdyby szablonowe – bo nie podbu-
dowane g³êbok¹ znajomoœci¹ Pisma
Œwiêtego, które jest Ÿród³em i uzasad-
nieniem wyznawanych prawd wiary.

Do czasu Soboru Watykañskiego
wszystkie nabo¿eñstwa w koœcio³ach
odprawiane by³y w jêzyku ³aciñskim.
Pamiêtam ¿e jako m³odzieniec – niewiele
rozumia³em. Kazania w jêzyku polskim
nie zawsze polega³y na t³umaczeniu w
ca³oœci Pisma Œwiêtego czytanego w li-
turgii s³owa.

Dlatego ci nadgorliwcy przez swoj¹
nieœwiadomoœæ wprowadzali innych
w b³¹d jakoby wszystkie ofiary epide-
mii dosiêg³a kara Bo¿a, natomiast inni
akceptowali to równie¿ przez swoj¹ nie-
œwiadomoœæ. Na pewno wielu z tych
zmar³ych – w godzinie œmierci rozliczy-
³o siê z w³asnym sumieniem ale nawet
najdoskonalszy ¿al za grzechy nie daje
odpustu zupe³nego. Dlatego mo¿e oni
czekaj¹ na nasze wsparcie modlitewne
którego nie mieli od swoich najbli¿szych
od kilku pokoleñ. Dzisiaj wiemy z Pi-
sma Œwiêtego i nauki Koœcio³a, ¿e Bóg
jest Mi³oœci¹ i mi³uje ka¿dego i ka¿dego
pragnie przyprowadziæ do swojej
owczarni. Œmieræ jest udzia³em ka¿de-
go ¿yj¹cego bez wzglêdu na wiek i przy-

czynê. Choroba i cierpienie z ni¹ zwi¹-
zane – mamy przyjmowaæ jako wspó³ –
cierpienie z Chrystusem na krzy¿u za
grzechy nasze i ca³ego œwiata, a nie jako
karê Bo¿¹. Kto idzie za Chrystusem –
ten œwiadomie niesie cz¹stkê Jego krzy¿a
przez ca³e swoje ¿ycie. Krzy¿ by³, jest i
pozostanie znakiem wiary chrzeœcijañ-
skiej, cierpienia i mi³oœci. Równie¿ ten
stary prosty dêbowy krzy¿ by³ znakiem
wiary chrzeœcijañskiej, cierpienia i œmier-
ci tych ofiar epidemii – których szcz¹tki
doczesne tam spoczywaj¹.

Nie byli to ludzie œwiêci ani bohate-
rowie narodowi, byli to nasi przodkowie,
nasi pradziadowie a co najwa¿niejsze –
nasi bracia i siostry w wierze chrzeœci-
jañskiej. Ich ostatnie godziny ¿ycia up³y-
wa³y w op³akanych warunkach i opusz-
czeniu przez najbli¿szych. Pozbawieni
byli opieki, wsparcia duchowego a po
œmierci nawet chrzeœcijañskiego pogrze-
bu w poœwiêconej ziemi, bo tak dykto-
wa³y warunki epidemii.

Dlatego nale¿a³oby przywróciæ pa-
miêæ o tym cmentarzu, o ludziach tam
spoczywaj¹cych i o czterdziestu latach
jak¿e ponurej historii naszej ma³ej ojczy-
zny – jak¹ jest wieœ, parafia i gmina.
Nie musi to byæ droga inwestycja.

Prosty drewniany krzy¿, skromna ale
trwa³a tablica pami¹tkowa i wokó³ tego
ma³y ogródek – gdzie mo¿na by by³o
zapaliæ znicza, odmówiæ modlitwê a na-
wet przy dobrej woli ksiêdza probosz-
cza – poœwiêciæ t¹ ziemiê i odprawiæ
Mszê Œwiêt¹ tam na miejscu.

Powinniœmy wzi¹æ przyk³ad z najbli¿-
szej nam wsi i parafii Przybówka – któ-
ra przy wydatnej pomocy Gminy Woja-
szówka na swoim terenie bardzo este-
tycznie to zrobi³a. Pierwsza uroczysta
Msza Œw. z poœwiêceniem ziemi, krzy-
¿a i tablicy pami¹tkowej – zosta³a od-
prawiona 9 lipca 2004r.

Obecnie w ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê
wrzeœnia odprawiana jest Msza Œw. tam
na miejscu. Jest to dla nas piêkny przy-
k³ad kultury chrzeœcijañskiej.

Mam nadziejê, ¿e nowy samorz¹d z
wójtem na czele oraz nowy so³tys – o
tym pomyœl¹, i nie tylko pomyœl¹. Czas
goni, bo ju¿ tylko na palcach jednej rêki
mo¿na policzyæ tych którzy jeszcze pa-
miêtaj¹ ten krzy¿ i miejsce gdzie on sta³.
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CUDOWNE OCALENIE
( wspomnienia Tadeusza Filipa z

Pu³anek)

Na wstêpie muszê opowiedzieæ o
pracy mojego ojca w czasie II wojny.
Kiedy Niemcy napadli Polskê, dokony-
wali wiele bombardowañ. Tak¿e lotni-
sko w Kroœnie zosta³o zbombardowa-
ne. PóŸniej jednak chcieli z niego ko-
rzystaæ, wiêc trzeba by³o go odbudowaæ.
Mój Tatuœ te¿ zosta³ wezwany przez
faszystów do jego odbudowania, ponie-
wa¿ przed wojn¹ pracowa³ przy budo-
wie tego lotniska. Po ukoñczeniu tej pra-
cy Niemcy chcieli wys³aæ Tatê do ko-
lejnej pracy nad Morze Czarne. Tatuœ
bardzo siê martwi³, ¿e bêdzie musia³
opuœciæ rodzinê. Na szczêœcie Niemcy
otworzyli kamienio³om w Cieszynie i
przyjêli tam Tatusia do pracy przy bu-
dowie pochylni, na której trzeba by³o
zbudowaæ dwa tory. Jednym torem jeŸ-
dzi³y w dó³ wózki za³adowane kamie-
niem, w drugim wyje¿d¿a³y wózki puste
do góry. Takie rozwi¹zanie bardzo
usprawni³o pracê i umo¿liwi³o pozyska-
nie wiêkszej iloœci kamienia. Kamieñ ten
wieziono do Wiœniowej na stacjê kole-
jow¹, gdzie by³ pakowany na wagony i
wieziony dalej. Kierownik kamienio³o-
mu - Niemiec, starszy rang¹ wojskowy,
widz¹c,  ¿e Tatuœ zna siê na wielu rze-
czach i na robocie bardzo go polubi³ i

zrobi³ majstrem. Tam tatuœ pracowa³ do
frontu.

Kiedy nadszed³ front i wszêdzie wy-
bucha³y pociski zrobi³ siê du¿y pop³och.
Najpierw uciekliœmy do lasu nad rzek¹ i
schowaliœmy siê w g³êbokim potoku, ale
wieczorem wróciliœmy do domu i ukry-
liœmy siê w piwnicy. U nas w piwnicy i
piwnicy p. Gancarskiego ukrywa³o siê
wielu ludzi. Kiedy strza³y ustawa³y, ka¿-
dy chcia³ widzieæ co z jego domem,
wiêc wychodziliœmy z piwnicy, by to
sprawdziæ. Dostrzegli to Niemcy i na
trzeci dzieñ tego frontu przyszli do nas
na podwórze, ustawili karabin maszy-
nowy ko³o studni, nas wszystkich wy-
prowadzili z piwnicy i ustawili w szere-
gu przed œcian¹ domu.

Kiedy Tatuœ zobaczy³, na co siê za-
nosi, powiedzia³ do nas:

-No dzieci¹tka, prze¿egnajcie siê, bo
tyle naszego ¿ycia”. Niemcy powiedzie-
li, ¿e jesteœmy partyzantami, donosimy
ruskim i ¿e nas rozstrzelaj¹. Poniewa¿
Tato nauczy³ siê niemieckiego podczas
pracy, mówi do nich, ¿e nie jesteœmy par-
tyzantami tylko tu mieszkamy, a s¹sie-
dzi, którzy siê u nas schronili, chodz¹
zobaczyæ, co z ich domami. Aby to po-
twierdziæ wyci¹gn¹³ z kieszeni Kenkar-
tê i wtedy wypad³o z niej na ziemiê zdjê-
cie tego Niemca, kierownika kamienio-
³omu. Dowódca Niemców zabra³ to zdjê-

cie i bardzo siê przygl¹da³. Potem pyta³
Tatusia,sk¹d to ma i kto to jest. Tatuœ
wyjaœni³, ¿e to Niemiec, kierownik ka-
mienio³omu, z którym pracowa³ kilka lat.
Dowódca Niemców powiedzia³, ¿e to
jest jego stryjeczny brat i to nas ocali³o
przed œmierci¹. Niemiec zmieni³ zdanie,
kaza³ kobietom i dzieciom  iœæ do piwni-
cy, a mê¿czyzn zabrali ze sob¹, by ko-
pali okopy i donosili amunicjê. Zapowie-
dzieli jednak, ¿e jak któryœ z nich uciek-
nie, to przyjd¹ i do piwnicy wrzuc¹ gra-
naty, a pozosta³ych rozstrzelaj¹. Bardzo-
œmy siê o nich bali i za nich modlili. Po
kilku dniach Tatuœ wróci³ na chwilkê.
Okaza³o siê, ¿e jednemu z dowódców
niemieckich chcia³o siê piæ wódki i Tata
to wykorzysta³, aby do nas przyjœæ. Po-
wiedzia³, ¿e ma w domu zakopan¹ wód-
kê i ¿e jak go puszcz¹, to im przyniesie.
Oczywiœcie wys³ali go pod eskort¹ ¿o³-
nierza. Tatuœ, gdy tylko przyszed³, po-
wiedzia³, ¿ebyœmy siê spakowali i ucie-
kali do jego siostry Hanki w Januszko-
wicach, bo oni ju¿ tam nie mog¹ wy-
trzymaæ u tych Niemców i jak nas w
piwnicy nie bêdzie, to przy najbli¿szej
okazji oni uciekn¹. My dotarliœmy do
cioci w œrodê, a tatusia nie by³o do so-
boty. Bardzo siê o niego martwiliœmy i
modliliœmy siê do Pana Boga ¿eby nam
Tatusia ocali³ i by do nas wróci³. Opatrz-
noœæ Bo¿a czuwa³a nad nim i wróci³ do
nas ca³y i zdrowy. Radoœci by³o co nie
miara.

Gazeta Super - Nowoœci w ubieg³ym
roku zorganizowa³a konkurs ph. Nasze
Ogrody. W kategorii „Najpiêkniejszy
balkon” zwyciê¿y³a pani Anna Mokrzyc-
ka z Glinika Dolnego. Otrzyma³a nagro-
dê w postaci odtwarzacza DVD oraz
talon o wartoœci 300 z³. na zakup roœlin i
materia³ów ogrodniczych w Centrum
Ogrodniczym Zielony Klomb w Rzeszo-
wie.

Zwyciêski balkon prezentujemy na
zdjêciu obok.

Serdecznie gratulujemy.
                                           GF

Najpiêkniejszy balkon.Najpiêkniejszy balkon.Najpiêkniejszy balkon.Najpiêkniejszy balkon.Najpiêkniejszy balkon.
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Miesięcznik Samorządowy Gminy Frysztak
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Dnia 5.02 odby³y siê kolejne zawo-
dy V Podkarpackiej Ligi Dzieci i M³o-
dzie¿y w narciarstwie alpejskim. Druga
edycja odby³a siê na stoku w Gogo³o-
wie. Pami¹tkowe puchary dla najlep-
szych narciarzy ufundowa³ wójt Gminy
Frysztak Jan Ziarnik, natomiast Janusz
Malikowski w³aœciciel wyci¹gów w Go-
go³owie karnety dla zwyciêzców. W za-
wodach uczestniczy³o ponad 100 za-
wodników z klubów z Ustrzyk, Rzeszo-
wa, Krynicy, Wierchomli, Jas³a, GwoŸ-
nicy i oczywiœcie z Frysztaka. Nasza
kadra by³a bardzo liczna bo liczy³a
15 zawodników, którzy startowali w pra-
wie ka¿dej z 7 kategorii. Patrz¹c na to,
¿e jest to 1 sezon istnienia Sekcji Nar-
ciarskiej Strzelca, nasi narciarze spisuj¹
siê ca³kiem dobrze, bior¹c jeszcze pod
uwagê fakt, ¿e obecna zima wyj¹tkowo
nie sprzyja narciarstwu. Dzisiajszy sla-
lom gigant sk³ada³ sie z 14 bramek, i od-
by³y sie 2 przejzdy, pomimo dodatniej
temperatury i stosunkowo ma³ej iloœæi
œniegu. Zawodnicy z Frysztaka zajêli
nastepuj¹ce miejsca: Adam Garncarski-
2, Szymon Ziarnik-5, Kacper Jêdrysik-
8, Kacper Soko³owski-9, Weronika

Garncarska-9, Malwina
Jêdrysik-4, Micha³ Tar-
czyñski-9, Mateusz Mi-
kuszewski-10, Hubert
Steczkowski-11, Sabina
Jêdrysik-3, £ukasz Gór-
ka-5, Grzegorz Garn-
carski-2, Jan Rêkowicz-
3, Iwona Garncarska-2,
Józef Garncarski-5,
Kazimierz K³osowicz-
9.

Narciarze kolejny
dzieñ spotkali siê na stoku w Ar³amo-
wie. Tym razem odby³a siê inauguracja
V Podkarpackiej Ligi Dzieci i M³odzie-
¿y w której uczestniczyli zawodnicy z
klubów z podkarpacia i ma³opolski.
Ustawiony slalom gigiant, który sk³ada³
siê z 14 bramek nie stwarza³ wiêkszych
problemów zawodnikom. Nasi reprezen-
tancji spisali siê dobrze zajmuj¹c odpo-
wiednio lokaty w swojch kategoriach:
Adam Garncarski-1, Kacper Jêdrysik-
6, Malwina Jêdrysik-4, Micha³ Tarczyñ-
ski-6, Mateusz Mi-
kuszewski-7, Hu-
bert Steczkowski-
8, Pawe³ Garncar-
ski-7, Sabina Jê-
drysik-2, £ukasz
Górka-5, Grzegorz
Garncarski-2, Jan
Rêkowicz-4, Kazi-
mierz K³osowicz-
8.

Dnia 3.02.07
odby³y sie pierw-
sze zawody w nar-
ciarstwie alpej-

skim dla narciarzy z podkarpacia. Im-
preza z cyklu XII Mistrzostw Podkar-
pacia Amatorów Intersport Familycup
by³a jednoczeœnie eliminacj¹ do Mi-
strzostw Polski. Zawody odby³y siê w
Ar³amowie w piêknej zimowej scenerii
przy obficie padaj¹cym œniegu, w prze-
ciwieñstwie do pogody która panuje
choæby we Frysztaku. Nasi zawodnicy
spisali sie bardzo dobrze, szczególnie
Adam Garncarski, Sabina Jêdrysik i
Iwona Garncarska którzy zostali mi-
strzami województwa podkarpackiego
w swoich kategoriach wiekowych. Po-
zostali zawodnicy tak¿e spisali sie zna-
komicie zajmuj¹c odpowiednio lokaty w
swoich grupach wiekowych:
Weronika Garncarska-8, Malwina Jê-
drysik-2, Ma³gorzata Gliwska-Jêdrysik-
6, Kacper Jêdrysik-2, Huber Steczkow-
ski-14, Pawe³ Garncarski-4, Grzegorz
Garncarski-4, Jan Rêkowicz-10, £ukasz
Górka-11, Tomasz Garncarski-9, Józef
Garncarski-2, Kazimierz K³osowicz- D

Ÿród³o - www.strzelec.frysztak.pl

M³odzi narciarze na podium w Gogo³owie.
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MISTRZOSTWA OSP W GLINIKU DOLNYM
W TENISIE STO£OWYM.

Zarz¹d OSP w Gliniku Dolnym w dniu 19.01.2007 roku zor-
ganizowa³ mistrzostwa jednostki w tenisie sto³owym.

Zawody przebiega³y sprawnie w duchu sportowej rywalizacji i
w mi³ej atmosferze. Na zwyciêzców czeka³y dyplomy i cenne na-
grody ufundowane przez druhów Romana Jurasza, Kazimierza
Stadnickiego i Edwarda Gurgacza.

W zawodach zwyciê¿y³ Grzegorz Cebula, drugie miejsce zaj¹³
Mariusz Cebula , a trzecie miejsce  Krzysztof Skowron.

Uczestnikom turnieju i fundatorom nagród sk³adamy serdecz-
ne podziêkowania.

                Tomasz Garncarski - Prezes Zarz¹du Oddzia³u
                                            Gminnego Zwi¹zku OSP RP.

Stoj¹ od lewej: Mariusz Cebula, Roman Jurasz, Grze-
gorz Cebula, Kazimierz Stadnicki, Krzysztof Skowron.

GMINNY OŒRODEK SPORTU
I REKREACJI WE FRYSZTAKU

Z A P R A S Z A

1). Dnia 18 luty 2007 r. (niedziela), godz. 1300 –
Gminny Oœrodek Sportu     i Rekreacji Frysztak -
Otwarty        Indywidualny Turniej Szachowy o
Mistrzostwo Gminy Frysztak rozgrywany w trzech
kategoriach wiekowych:
„A” do 11 lat – ur. w 1996 r. i m³odsi, „B” od 12 do
17 lat – ur. 1995-1990r. ,
„C” od 18 lat i starsi – ur. 1989 i starsi.

2). Dnia 25 luty 2007 r. (niedziela), godz. 1000 –
Szko³a Podstawowa we Frysztaku – Halowy Tur-
niej Pi³ki   No¿nej o Puchar Wójta Gminy  Frysz-
tak
z udzia³em dru¿yn:
1. „Brzostowianka” Brzostek
2. „Strzelec” Frysztak
3. „Kroœnianka” Krosno
4. „Wis³ok” Strzy¿ów
5. „Wis³ok” Wiœniowa
Z a p r a s z a m y !
                                         Wojciech Arciszewski.

Za okazan¹ pomoc w urz¹dzeniu choinki noworocznej dla dzie-
ci z Kobyla, serdeczne podziêkowanie sk³adaj¹ organizatorzy
wraz z uczestnicz¹cymi dzieæmi.
Podziekowania dla pana Tadeusza Chmury, Wac³awa Salamo-
na, Jana Wnêka i pracowników GOK-u we Frysztaku.
¯eby nie zanik³a tradycja ludowa musimy swe dzieci w tradycji
wychowaæ. Jako ochotnicy ze stra¿y lokalnej.
Zarz¹d OSP z Kobyla.

Centrum dysponuje 5 stanowiskami kom-
puterowymi z dostêpem do Internetu. Us³u-
gi Centrum s¹ g³ównie skierowane do osób
bezrobotnych, które mog¹ bezp³atnie ko-
rzystaæ z zasobów Internetu przy poszuki-
waniu ofert pracy, informacji na temat ryn-
ku pracy, prawodawstwa, przepisów. Znaj-
da oni pomoc przy pisaniu podania o pra-
cê, ¿yciorysu, przygotowania do rozmowy
kwalifikacyjnej. Mog¹ wys³aæ poczt¹ inter-
netow¹ swoja aplikacjê, wydrukowaæ po-
trzebne materia³y.
Z us³ug Centrum mog¹ równie¿ korzystaæ
osoby pracuj¹ce, dzieci, emeryci i inni.
Zapraszamy wszystkich do odwiedze-
nia Centrum, które mieœci siê w GOK

Frysztak.
Serfowanie w Internecie za darmo!!!

Podziêkowania z Kobyla
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Zabytkowy koœció³ w Gogo³owie - œwiadek III wie-
ków historii.

Prymas Tysi¹clecia Kardyna³ Stefan Wyszyñski po
wyborze Ojca Œw. Jana Paw³a II ¿yczy³ Papie¿owi Pola-
kowi, aby Koœció³ przeprowadzi³ w III Tysi¹clecie. To
¿yczenie siê spe³ni³o. Na pami¹tkê przejœcia w III Ty-
si¹clecie budowano pomniki, stawiano krzy¿e, tworzo-
no róznego rodzaju dzie³a. Ostatnio sadzono dêby pa-
pieskie.

Gdy przyszed³ rok 2000 Ojciec Œw. otworzy³ w Bazy-
lice Œw. Piotra drzwi jubileuszowe, przez które wprowa-
dzi³ symbolicznie Koœció³ w III Tysi¹clecie.

Ten prze³om wieków i tysi¹cleci w Gogo³owie zosta³ upa-
miêtniony remontem i konserwacj¹ zabytkowego koœcio³a z
roku 1672. Konserwacja trwa³a od 1995 do 2006 roku. A
wiêc 5 lat przed i 6 lat po 2000 roku.

Po wybudowaniu w Gogo³owie nowego koœcio³a w latach
1981-1988 i wybudowaniu koœcio³a filialnego w Hucie Gogo-
³owskiej w latach 1989-1992 przyst¹piono do remontu i kon-
serwacji zabytkowego, drewnianego koœcio³a Œw. Katarzy-
ny.

Myœl¹, która towarzyszy³a remontowi by³a intencja by ten
koœció³ by³ pomnikiem historii i bram¹ przejœcia w III Tysi¹c-
lecie. Prace trwa³y 11 lat  pod nadzorem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków – pana Zbigniewa Juchy. Remont
rozpoczêto od wie¿y koœcio³a. A wiêc wymiana podwalin,
zniszczonej konstrukcji wie¿y, nastêpnie wymiana podwalin
pod koœcio³em, prostowanie koœcio³a,
wymiana zniszczonych elementów
œcian koœcio³a, wiêŸby dachowej, pod-
³ogi na suficie koœcio³a a nastepnie gon-
towane ca³ego koœcio³a. Prace te wy-
kona³a forma „Arkady” pana Bronis³a-
wa Buliñskiego z Jaros³awia.

W nastêpnych latach trwa³y prace
przy konserwacji g³ównego o³tarza œw.
Katarzyny, 2 o³tarzy bocznych i czte-
rech obrazów, które s¹ w o³tarzach.
Nastêpnie konserwacja prospektu or-
ganowego oraz 9-g³osowych organów,
chrzcielnicy, ambony, uzupe³nienie ka-
miennej zniszczonej posadzki. Nastêp-
nie rekonstrukcja kamiennego ogrodze-
nia koœcio³a i remont dzwonnicy, u³o-
¿enie kamiennego obejœcia wokó³ ko-
œcio³a. A w roku 2006 konserwacja i
odnowienie polichromii wnêtrza ko-
œcio³a. Wykonywali te prace konser-
watorzy Adam Prag³owski i Czes³aw
Ko³yszko.

Przeprowadzono równie¿ instalacjê
elektryczna i odgromow¹. Przez ca³y
czas prace, które nie wymaga³y umie-

jêtnosci konserwatorskich wykonywali parafianie jak rów-
nie¿ wspomagali finansowo. Parafia nie potrafi³aby pokryæ
kosztów remontu i konserwacji koœcio³a. Dziêki ró¿nego ro-
dzaju pomocy finansowej da³o siê to uczyniæ. Najwiêkszy
wk³ad ma Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków naj-
pierw w osobie pana Zbigniwa Juchy a poŸniej tak¿e w oso-
bie pana Mariusza Czuby z Przemyœla. Wyra¿am serdeczn¹
wdziêcznoœæ. Dziêkujê równie¿ wójtowi gminy Frysztak  obec-
nie panu Janowi Ziarnikowi a wczeœniej panu Mieczys³awo-
wi Wrona, jak równie¿ Radnym. Wyrazy wdziêcznoœci kieru-
jê równie¿ do pana Starosty Strzy¿owskiego Roberta Godka
i do radnych powiatowych.

Uwieñczeniem tych prac by³o uroczyste poœwiêcenie wy-
remontowanego koœcio³a jak równie¿ polichromii w uroczy-
stoœæ œw. Katarzyny dn. 25 listopada 2006r. Najpierw w no-
wym koœciele zosta³a odprawiona uroczysta suma pod prze-
wodnictwem Ks. Infu³ata Stanis³awa Zygarowicza z Prze-
myœla. Koncelebrowa³o uroczyst¹ sumê 15 kap³anów a wœród
nich by³ obecny Ks Infu³at Józef Sondej, który wyg³osi³ s³owo
Bo¿e przepojone patriotyzmem i histori¹.. Nastêpnie po su-
mie by³a procesja eucharystyczna do starego koœcio³a i tam
Ks Infu³at Józef Sondej dokona³ poœwiêcenia. W koncele-
brze bra³o udzia³ 7 ksiê¿y rodaków na czele z Ks Pra³atem
Stanis³awem Krzywiñskim z Przemyœla. Byli w koncelebrze
ksiê¿a goœcie: Ks Pra³at Stanis³aw ̄ o³nierczyk z Przemyœla,
Ks Pra³at Jan M³ynarczyk z Sandomierza, Ks Kanonik Ja-
nusz Szczepañski z Krosna, przedstawiciele poprzednich wi-
kariuszy Ks Stanis³aw Szczachor z Kolbuszowej, Ks Pawe³
Ciba z G³ogowa.

W uroczystoœci bra³o udzia³
ponad 30 kap³anów, byli ksiê¿a z
Dekanatu pod przewodnictwem
Ks Seniora Ks Kanonika Tade-
usza Preisa. Ze S³u¿by Konserwa-
torskiej by³ Konserwator Ochro-
ny Zabytków Zbigniew Jucha
wraz pani¹ Mari¹ Nikiel i Gra¿yn¹
Pieni¹dz. By³ przedstawiciel firmy
Arkady pan Bronis³aw Buliñski,
artyœci pan Adam Prag³owski, pan
Czes³aw Ko³yszko. Pan Wójt Jan
Ziarnik, jak równie¿ przedstawicie-
le Urzêdu Gminy Frysztak pani
Genowefa Têcza i Pan Grzegorz
Banaœ. Byli so³tysi i radni.

Niech Chwa³a Bo¿a i czeœæ
œw. Katarzyny rozbrzmiewa w
tym odnowionym koœciele poprzez
d³ugie lata.

Ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³a
Stra¿acka Orkiestra Dêta z Frysz-
taka pod batut¹ pana Henryka B³o-
niarza oraz Chór „Sanktus” z Go-
go³owa.

                Ks Emil Midura

Poœwiêcenie koœcio³a w Gogo³owie
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