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W dniu 01.03.2007 r. w Urzêdzie Gminy Frysztak odby³o siê spotkanie
z so³tysami.

Wójt Gminy Frysztak mgr in¿. Jan Ziarnik podziêkowa³ wszystkim, którzy dotychczas pe³nili funkcjê so³tysów, za ich pracê
i zaanga¿owanie oraz bardzo dobr¹ wspó³pracê z Urzêdem Gminy Frysztak.

Nastêpnie pogratulowa³ wyboru nowym so³tysom i ¿yczy³ Im sukcesów i satysfakcji ze sprawowanego urzêdu.
Na spotkaniu omówiono nastêpuj¹ce sprawy: bud¿etu „domów ludowych” i ich przegl¹du technicznego, inwentaryzacji mie-
nia w tych budynkach, stanu dróg i ich doraŸnych remontów, rozliczania siê z zebranych podatków.

Obecni so³tysi to:

CHYTRÓWKA 
Kowalczyk Iwona  
38-125 Stępina, 
Chytrówka 242 
tel. 27 76 515  

GLINIK GÓRNY 
Giera Edward  
38-130 Frysztak, 
Glinik Górny 243 
tel.dom. 27 78 451 

KOBYLE 
Drygaś Kazimierz  
38-130 Frysztak,  
Kobyle 139  
tel. 667 330 541 

TWIERDZA 
Jan Śliwa  
38-130 Frysztak, 
Twierdza 147  
tel. 27 77 386 

CIESZYNA 
Gałuszka Jerzy  
38-125 Stępina, 
Cieszyna 317 
tel. 27 76 459 

GLINIK ŚREDNI 
Kowalski Janusz  
38-130 Fryszlak, 
Glinik Średni 28  
tel. 27 77 514 

LUBLA 
Sułkowski 
Stanisław  
38-130 Frysztak,  
Lubla 121 
tel. 27 78 185 

WIDACZ 
Frączek Anna  
38-130 Frysztak, 
Widacz 95  
tel. 27 77 607 

FRYSZTAK 
Bysiewicz Janusz  
38-130 Frysztak.  
Osiedle Młodość 6  
tel.dom. 27 77 674 

GOGOŁÓW 
Kuternoga 
Mieczysław  
38-131 Gogołów,  
Gogołów 104  
tel. 27 78 535 

PUŁANKI 
Błoniarz 
Eugeniusz 
38-130 Frysztak, 
Pułanki 116 
tel. 27 77 203  

GLINIK DOLNY 
Gajewska Anna 
38-130 Frysztak, 
Glinik Dolny 272  
tel. 27 70 591 

HUTA 
GOGOŁOWSKA 
Sokołowski Józef  
38-131 Gogołów,  
Huta Gogołowska 2  
tel. 27 78 375 

STĘPINA 
Jantoń Halina  
38-125 Stępina, 
Stępina 72  
tel. 27 76 553 

 

 

SPOTKANIE Z SO£TYSAMI

Przygotowa³: AF

Drodzy Parafianie,
„G³os znad Wis³oka” do-

³¹cza siê do Was w  podziê-
ce dla Kap³anów za ich
duszpasterski trud nad
umacnianiem nas w wie-
rze.

Gdy zabrzmi¹ rezurek-
cyjne drzwony, obwieszcza-
j¹ce œwiatu Zmartwych-
wstanie  Pana, zjednocze-
ni mi³oœci¹, cieszmy siê
zatem, œpiewaj¹c radosne
Alleluja.

Niech Chrystus zmartwychwsta³y
Wam b³ogos³awi,
Udzieli ³ask wszelkich,
Zmartwieñ pozbawi ...

Spokojnych i pogodnych
Œwi¹t Wielkanocnych
pe³nych mi³oœci
i rodzinnego ciep³a

                             ¿ycz¹:
  Stanis³aw Armata                   Jan Ziarnik
Przew. Rady Gminy                Wójt Gminy
       Frysztak                                Frysztak
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WYJAZDOWA  SESJA  RADY  GMINY

W dniu 12 marca br. odby³a siê wyjazdowa sesja Rady Gmi-
ny z udzia³em Wójta Gminy Frysztak. Radni obejrzeli stan
techniczny dróg i budynków wiejskich. Zapoznanie siê z sy-
tuacj¹ na miejscu u³atwi radnym podjêcie stosownych decy-
zji.

W dniu 10.02 2007r. odszed³ do domu Pana
nasz ukochany M¹¿, Tato i Dziadzio

W³adys³aw Czaja
Wszystkim, którzy okazali nam pomoc

i wspó³czucie, oraz wziêli udzia³
w ostatniej drodze serdecznie Bóg Zap³aæ.

Dziêkujemy cz³onkom chóru „Sokó³:” za wzruszaj¹ce
i szczególne po¿egnanie swojego by³ego kolegi

¯ona, Córki z mê¿ami i wnuki

Wielki Post 2007

W ka¿dym z nas, cz³owieku
Podczas ¿ycia lat,
W sercu sie odbija
Chrystusowy œlad.

U jednych g³êboko
Inni s³abiej maj¹,
Bo podczas wêdrówki
Ten œlad zacieraj¹.

Wiêc czas ju¿ najwy¿szy
Przerwaæ te d¹¿enia,
I siê zastanowiæ
Czemu œwiat siê zmienia?

I chwila namys³u.
W któr¹ idê stronê.
Czy wybieram Boga?
Czy raczej mamonê?
Czy mo¿e usilnie, szukaj¹c sensu bycia?
Chcia³bym wyprostowaæ krête œcie¿ki ¿ycia.
Bo tak czasem ³atwiej, - nie szukam trudnoœci.
Ten krzy¿ jest za ciê¿ki, nie mam cierpliwoœci.

I tu jest okazja.
Chwila twej przemiany
Czas Wielkiego Postu
WprowadŸ jakieœ zmiany.

I chocia¿zbyt prêdko plan wicher rozwieje,
Lecz coœ pozostanie - trzeba mieæ nadziejê.
¯e jesli ka¿dy z nas da, choæ troszkê z siebie,
Mamy jak¹œ szansê, by spotkac sie w niebie.
                                                              marcin

A po takim Wielkim Poœcie mog¹
byæ ju¿ tylko radosne Œwiêta Wielkanocne.
I takich Wszystkim Czytelnikom
                                   ¿yczy redakcja GF
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P³atnoœci do gruntów rolnych, p³atnoœæ cukrowa i pomoc finanso-
wa z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach górskich
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
to odrêbne rodzaje p³atnoœci, o które rolnik ubiega siê na jednym
formularzu wniosku.
„Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 stycznia 2007r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wzorów
wniosków o przyznanie p³atnoœci  oraz szczegó³owych warunków
przyznawania p³atnoœci. ”(Dz. U. Nr 23 poz. 141)

W 2007r., podobnie jak w latach poprzednich Wnioski o przyznanie
p³atnoœci do gruntów rolnych, o przyznanie p³atnoœci cukrowej
i o przyznanie pomocy finansowej z tytu³u wspierania gospodaro-
wania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania przyjmowane bêd¹ od dnia
15 marca do dnia 15 maja 2007 roku w biurach powiatowych Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek nale¿y z³o-
¿yæ w biurze powiatowym, w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce za-
mieszkania lub siedzibê wnioskodawcy.

Dopuszczalne jest z³o¿enie wniosku w terminie 25 dni kalenda-
rzowych po 15 maja, czyli do dnia 9 czerwca 2007 r., jednak za
ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnienia nale¿na producentowi rolnemu
kwota p³atnoœci bêdzie obni¿ana o 1%, podobnie jak w latach 2004-
2006.
Zmiany do wniosku mo¿na sk³adaæ do dnia 31 maja 2007r. Formularz
zmiany do wniosku mo¿na tak¿e z³o¿yæ w terminie do 9 czerwca
2007r. Jednak¿e zmiana ta spowoduje zmniejszenie p³atnoœci o 1%,
za ka¿dy dzieñ roboczy opóŸnienia (licz¹c od 1 czerwca 2007r. w³¹cz-
nie) kwoty p³atnoœci odnosz¹cej siê do powierzchni dzia³ek rolnych,
dla których dokonano zmian lub do powierzchni dzia³ek rolnych,
które zosta³y dodane.
W przypadku, gdy ARiMR poinformowa³a ju¿ rolnika o nieprawi-
d³owoœciach we wniosku lub jeœli powiadomi³a go o zamiarze prze-
prowadzenia kontroli na miejscu i jeœli ta kontrola ujawni nieprawi-
d³owoœci, zmiany do wniosku nie bêd¹ zatwierdzone w odniesieniu
do dzia³ek rolnych, w przypadku, których wykryto nieprawid³owo-
œci.
Producenci rolni, którzy po raz pierwszy pragn¹ ubiegaæ siê o przy-
znanie p³atnoœci bezpoœrednich do gruntów rolnych, mog¹ otrzy-
maæ formularze wniosków w biurach powiatowych, oddzia³ach re-
gionalnych ARiMR, Podkarpackim Oœrodku Doradztwa Rolnicze-
go, Podkarpackiej Izbie Rolniczej oraz w Urzêdach Gmin. Formularz
wniosku dostêpny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl,
z której mo¿na go pobraæ. W biurach powiatowych producenci rol-
ni maj¹ tak¿e mo¿liwoœæ wgl¹du do map ewidencyjnych. Producen-
ci rolni zamierzaj¹cy po raz pierwszy z³o¿yæ Wniosek o przyznanie
p³atnoœci do gruntów rolnych, o przyznanie p³atnoœci cukrowej i
o przyznanie pomocy finansowej z tytu³u wspierania gospodaro-
wania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania, powinni wczeœniej, jeœli nie po-
siadaj¹ numeru identyfikacyjnego producenta, wyst¹piæ do ARiMR
o nadanie im takiego numeru. Formularz wniosku o wpis do ewiden-

cji producentów jest dostêpny w biurach powiatowych oraz na stro-
nie internetowej Agencji.
Producenci rolni, którzy ubiegali siê o przyznanie p³atnoœci bez-
poœrednich do gruntów rolnych w latach poprzednich, w 2007r.
otrzymaj¹ z ARiMR czêœciowo wype³niony formularz wniosku (tzw.
wniosek spersonalizowany) wraz z za³¹cznikami graficznymi oraz
instrukcjami ich wype³nienia. Wniosek o przyznanie p³atnoœci do
gruntów rolnych, o przyznanie p³atnoœci cukrowej i o przyznanie
pomocy finansowej z tytu³u wspierania gospodarowania na ob-
szarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania wraz ze wszystkimi za³¹cznikami graficz-
nymi wype³nionymi zgodnie z instrukcj¹ otrzyman¹ z ARiMR na-
le¿y z³o¿yæ w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w³aœciwym ze wzglêdu na siedzibê lub miej-
sce zamieszkania producenta rolnego. Niezwrócenie wype³nionych
za³¹czników graficznych mo¿e skutkowaæ nieprzyznaniem p³atno-
œci bezpoœrednich do gruntów rolnych.

Od 2007 roku we wniosku nie nale¿y wpisywaæ informacji o „nie-
aktualnym rodzaju u¿ytków”. Je¿eli rolnik wpisze we wniosku
„NRU”, zapis taki nie bêdzie uwzglêdniany. Weryfikacja zadekla-
rowanych dzia³ek zostanie przeprowadzona w oparciu o posiadane
przez ARiMR ortofotomapy, dane GIS oraz dane pochodz¹ce z ewi-
dencji gruntów i budynków.

WA¯NIEJSZE POJÊCIA
dzia³ka rolna – zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik pro-
wadzi jedn¹ grupê upraw, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,1 ha;
gospodarstwo rolne – wszystkie jednostki produkcyjne zarz¹dzane
przez rolnika, które znajduj¹ siê na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha;
posiadacz gospodarstwa rolnego - w³aœciciel, dzier¿awca, u¿ytkow-
nik, zarz¹dca lub osoba maj¹ca inne prawo, z którym ³¹czy siê okre-
œlone w³adztwo nad cudz¹ rzecz¹;
normy – wymagania w zakresie zasad dobrej kultury rolnej przy
zachowaniu wymogów ochrony œrodowiska okreœlone w rozporz¹-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydawanego na podsta-
wie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy o p³atnoœciach do gruntów
rolnych i p³atnoœci cukrowej;
rolnik - osoba fizyczna lub prawna, b¹dŸ grupa osób fizycznych
lub prawnych, bez wzglêdu na status prawny takiej grupy i jej cz³on-
ków w œwietle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje
siê na terytorium Wspólnoty oraz które prowadz¹ dzia³alnoœæ rol-
nicz¹;

materia³ graficzny (za³¹cznik graficzny) - wydrukowana w okre-
œlonej skali mapa wraz z dodatkowymi informacjami dotycz¹cymi
rolnika, która zawiera w tle fotograficzny obraz powierzchni ziemi
uzyskany ze zdjêæ lotniczych lub satelitarnych. Na materiale gra-
ficznym, oprócz ortofotomapy, wydrukowane s¹ miêdzy innymi:
granice i numery dzia³ek ewidencyjnych oraz granice pól zagospo-
darowania (tj. informacja o sposobie u¿ytkowania gruntu) okreœlo-
ne na podstawie ortofotomapy;

P³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych, o przyznanie p³atnoœci cukrowej i o przyznanie pomocy

finansowej z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o nieko-

rzystnych warunkach gospodarowania w 2007 r.
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grunty rolne do których przys³uguje jednolita p³atnoœæ obszarowa
– grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej przy zachowa-
niu wymogów ochrony œrodowiska na dzieñ 30 czerwca 2003 roku,
niezale¿nie czy w tym dniu by³a na nich prowadzona produkcja;

W roku 2007 na formularzu wniosku, mo¿na ubiegaæ siê o przy-
znanie:
- p³atnoœci do gruntów rolnych, w sk³ad których wchodz¹:
     - jednolita p³atnoœæ obszarowa-(JPO) przys³uguje rolnikowi bê-
d¹cemu posiadaczem gruntów rolnych, wchodz¹cych w sk³ad go-
spodarstwa rolnego o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha,
utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymo-
gów ochrony œrodowiska (zgodnie z normami);
     - p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do powierzchni- uzupe³niaj¹ce krajo-
we p³atnoœci bezpoœrednie, przys³uguj¹ce rolnikowi spe³niaj¹cemu
warunki do przyznania jednolitej p³atnoœci obszarowej, do powierzch-
ni:
              - grupy upraw podstawowych,
            - p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca do powierzchni roœlin przeznaczo-
nych na paszê, uprawianych na trwa³ych u¿ytkach zielonych (p³at-
noœci zwierzêce - PZ) - przys³uguj¹ce rolnikowi, który w okresie od
1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2006 roku by³ posiadaczem zwie-
rz¹t - byd³a lub owiec lub kóz, które by³y zarejestrowane w rejestrze
Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t na podstawie zg³oszenia do reje-
stru albo zg³oszenia przemieszczenia oraz w okresie referencyjnym
by³ posiadaczem trwa³ych ³¹k lub trwa³ych pastwisk (trwa³ych u¿yt-
ków zielonych). Rolnicy, którzy w 2007 r. lub latach kolejnych po
raz pierwszy z³o¿¹ wniosek o przyznanie p³atnoœci, w których za-
deklaruj¹ powierzchnie trwa³ych u¿ytków zielonych oraz bêd¹ po-
siadaczami zwierz¹t (byd³o lub owce lub kozy) bêd¹ uprawnieni do
przyznania p³atnoœci z tytu³u zwierz¹t, je¿eli spe³ni¹ warunek po-
siadania minimalnej liczby zwierz¹t zarejestrowanych w bazie
danych Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t oraz powierzchni trwa-
³ych ³¹k i pastwisk. Warunek kwalifikacji do przyznania p³atno-
œci z tytu³u zwierz¹t bêdzie weryfikowany na podstawie danych, wg
stanu na dzieñ z³o¿enia wnioskuo przyznanie p³atnoœci w danym
roku. Minimalna liczba zwierz¹t zostanie okreœlona w rozporz¹-
dzeniu ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa wydawanego na
podstawie przepisów o p³atnoœciach do gruntów rolnych i p³atnoœci
cukrowej. Szczegó³owe zasady i warunki przyznawania p³atnoœci
do powierzchni roœlin przeznaczonych na paszê, uprawianych na
trwa³ych u¿ytkach zielonych, s¹ dostêpne w biurach powiatowych
i oddzia³ach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl ;
              - uprawy chmielu;
      - p³atnoœci do upraw roœlin energetycznych– pomoc przyzna-
wana z tytu³u upraw roœlin energetycznych przeznaczonych do prze-
tworzenia na produkty energetyczne albo wykorzystania lub prze-
tworzenia w gospodarstwie na cele energetyczne. P³atnoœæ przy-
s³uguje rolnikowi do powierzchni, na których prowadzona jest upra-
wa roœlin energetycznych, je¿eli iloœci roœlin dostarczonych do za-
twierdzonej pierwszej jednostki przetwórczej lub zatwierdzonego
podmiotu skupuj¹cego na podstawie umowy odpowiadaj¹, co naj-
mniej plonowi reprezentatywnemu, lub rolnikowi, który wykorzy-
stuje lub przetwarza roœliny energetyczne na cele energetyczne w
gospodarstwie w iloœci odpowiadaj¹cej, co najmniej plonowi repre-
zentatywnemu. Szczegó³owe zasady i warunki przyznawania p³at-
noœci do upraw roœlin energetycznych s¹ dostêpne w biurach po-
wiatowych     i oddzia³ach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl;;

- p³atnoœci cukrowej – oddzielna p³atnoœæ z tytu³u cukru, przys³u-
guje rolnikowi, który spe³nia warunki do przyznania jednolitej p³at-
noœci obszarowej w danym roku i który zawar³:
     · na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowê
dostawy buraków cukrowych, albo
       · na rok gospodarczy 2005/2006 umowê dostawy buraków cu-
krowych z producentem cukru, który zrzek³ siê w roku gospodar-
czym 2006/2007 kwoty.
- pomocy finansowej z tytu³u wspierania gospodarowania na obsza-
rach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania - przys³uguje rolnikowi do obszarów na których
prowadzenie produkcji rolniczej jest utrudnione ze wzglêdu na nie-
korzystne warunki naturalne lub specyficzne utrudnienia, zwane
dalej ONW, okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi;
O p³atnoœci do gruntów rolnych mo¿e ubiegaæ ka¿dy kto:
a) posiada dzia³ki rolne o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha;
a) utrzymuje wszystkie grunty rolne zgodnie z normami – dotyczy
wszystkich grup upraw;
a) zosta³ mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci.
W przypadku, gdy dzia³ka rolna stanowi przedmiot posiadania sa-
moistnego (w³aœciciel) i posiadania zale¿nego (dzier¿awca) p³at-
noœci przys³uguj¹ posiadaczowi zale¿nemu. Natomiast, gdy dzia³-
ka rolna jest przedmiotem wspó³posiadania p³atnoœci przys³uguj¹
temu wspó³posiadaczowi, na którego pozostali wspó³posiadacze
wyrazili pisemn¹ zgodê, która zosta³a do³¹czona do wniosku o przy-
znanie p³atnoœci.

Za dzia³kê roln¹ uwa¿a siê zwarty obszar gruntu, na którym jeden
rolnik prowadzi jedn¹ grupê upraw, o powierzchni nie mniejszej ni¿
0,1 ha;

W zwi¹zku z powy¿szym wyró¿niamy nastêpuj¹ce grupy upraw:
1. Grupa upraw JPO obejmuje roœliny, do których przys³uguje tyl-
ko jednolita p³atnoœæ obszarowa:
· plantacje owoców - w tym: sady, plantacje wieloletnie np. porzecz-
ki, agrest, aronia,borówka, jagoda kamczacka, maliny, winnice;
· plantacje wieloletnie;
· truskawki;
· warzywa, w tym groch cukrowy lub ³uskowy oraz pomidory nie
objête systemem pomocy finansowej z tytu³u dostarczania pomido-
rów do przetwórstwa;
· ogródki przydomowe;
· szkó³ki drzew i krzewów;
· ziemniaki;
· buraki cukrowe;
· szklarnie;
· tunele foliowe;
· roœliny ozdobne;
· zio³a;
· ugór;
· roœliny oleiste: gorczyce, mak, rzodkiew oleista, lnianka, katran,
dynia oleista;
· tytoñ;
· facelia;
· ³ubiny gorzkie (odmiany ³ubinu bia³ego, ³ubinu w¹skolistnego);
· trawy na gruntach ornych;
· trwa³e ³¹ki, trwa³e pastwiska – je¿eli rolnik w okresie od dnia 1
kwietnia 2005 roku do dnia 31 marca 2006 roku nie by³ posiadaczem
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zwierz¹t (byd³a lub owiec lub kóz) i w okresie referencyjnym nie by³
posiadaczem trwa³ych ³¹k lub trwa³ych pastwisk (trwa³ych u¿ytków
zielonych);
· wierzba przeznaczona do wyplatania.
2. Grupa upraw UPO obejmuje roœliny, do których przys³uguje jed-
nolita p³atnoœæ obszarowa i p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do grupy upraw
podstawowych:
· zbo¿a, w tym kukurydza;
· mieszanki zbó¿, roœlin oleistych, roœlin wysokobia³kowych, roœlin
str¹czkowych, roœlin motylkowatych drobnonasiennych;
· roœliny oleiste - rzepak, rzepik, s³onecznik, soja, len oleisty;
· roœliny wysokobia³kowe - bób, bobik, ³ubin s³odki, groch siewny;
· roœliny str¹czkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca
pospolita;
· roœliny str¹czkowe pastewne;
· orzechy: orzechy w³oskie, leszczyna;
· roœliny motylkowate drobnonasienne;
· roœliny okopowe pastewne, z wy³¹czeniem ziemniaków pastew-
nych;
· roœliny przeznaczone na materia³ siewny kategorii elitarny i kwali-
fikowany (zbo¿a, oleiste i w³ókniste, trawy, motylkowate) – s¹ to
roœliny spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w ustawie z dnia 26 czerw-
ca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 z póŸn. zm.).
3. Grupa upraw PZ obejmuje roœliny, do których przys³uguje jedno-
lita p³atnoœæ obszarowa oraz p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca do roœlin prze-
znaczonych na paszê, uprawianych na trwa³ych u¿ytkach zielonych
(p³atnoœci zwierzêce):
· trwa³e u¿ytki zielone (trwa³e ³¹ki, trwa³e pastwiska) zapisy wprowa-
dzono na podstawie projektu rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów roœlin objêtych p³atnoœciami
uzupe³niaj¹cymi w 2007 r., w zwi¹zku z tym wykaz roœlin, do których
przys³uguje uzupe³niaj¹ca p³atnoœæ do grupy upraw podstawowych,
mo¿e ulec zmianie.
· je¿eli rolnik w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 roku do dnia 31 marca
2006 roku by³ posiadaczem zwierz¹t (byd³a lub owiec lub kóz)
i w okresie referencyjnym by³ posiadaczem trwa³ych ³¹k lub trwa-
³ych pastwisk (trwa³ych u¿ytków zielonych).
4. Grupa upraw RE nazwa roœliny uprawnej obejmuje jedn¹ roœli-
nê energetyczn¹, do której przys³uguje p³atnoœæ tylko do upraw
roœlin energetycznych, uprawian¹ na gruntach rolnych, które nie
kwalifikuj¹ siê do przyznania jednolitej p³atnoœci obszarowej np.:
· jednoroczne i wieloletnie roœliny energetyczne;
· zagajniki drzew leœnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba, to-
pola, robinia akacjowa).
5. Grupa upraw RE,JPO nazwa roœliny uprawnej obejmuje jedn¹
roœlinê energetyczn¹, do której przys³uguje jednolita p³atnoœæ ob-
szarowa oraz p³atnoœæ do upraw roœlin energetycznych, np.:
· buraki cukrowe - pod warunkiem, ¿e ka¿dy produkt poœredni jest
wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych oraz
ka¿dy wspó³produkt lub produkt uboczny zawieraj¹cy cukier jest
wykorzystywany zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady (WE) nr 318/
2006;
· roœliny wieloletnie, w tym krzewy (np. ró¿a bezkolcowa, œlazowiec
pensylwañski, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliñski,
mozga trzcinowata);
· zagajniki drzew leœnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba ener-
getyczna, topola, robinia akacjowa).
6. Grupa upraw RE,UPO nazwa roœliny uprawnej obejmuje roœlinê
energetyczn¹, do której przys³uguje jednolita p³atnoœæ obszarowa,
p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do grupy upraw podstawowych oraz p³at-
noœæ do upraw roœlin energetycznych, np.:

· jednoroczne roœliny (np. rzepak, rzepik, ¿yto, kukurydza, len w³ók-
nisty, konopie w³ókniste);
· soja – pod warunkiem, ¿e ka¿dy produkt poœredni, oprócz m¹czki
sojowej i œruty sojowej, jest wykorzystywany do wytworzenia pro-
duktów energetycznych.
7. Grupa upraw RE,CH nazwa roœliny uprawnej obejmuje roœlinê
energetyczn¹ chmiel, do której przys³uguje jednolita p³atnoœæ ob-
szarowa, p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca do uprawy chmielu oraz p³atnoœæ
do upraw roœlin energetycznych. Uprawê chmielu mo¿na jedynie
zadeklarowaæ jako grupê RE, je¿eli roœlina ta zostanie przetworzona
na produkt energetyczny.
8. Grupa upraw RE,L nazwa roœliny uprawnej obejmuje roœlinê
energetyczn¹ len w³óknisty, do której przys³uguje jednolita p³at-
noœæ obszarowa i p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do grupy upraw podsta-
wowych oraz p³atnoœæ do upraw roœlin energetycznych. Uprawê
lnu w³óknistego mo¿na zadeklarowaæ jako grupê RE, je¿eli roœlina ta
zostanie przetworzona na produkt energetyczny.
9. Grupa upraw RE,K nazwa roœliny uprawnej obejmuje roœlinê
energetyczn¹ konopie w³ókniste, do której przys³uguje jednolita
p³atnoœæ obszarowa i p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do grupy upraw pod-
stawowych oraz p³atnoœæ do upraw roœlin energetycznych. Uprawê
konopi w³óknistych mo¿na zadeklarowaæ jako grupê RE, je¿eli roœli-
na ta zostanie przetworzona na produkt energetyczny.
10. Grupa upraw CH obejmuje roœlinê uprawn¹ chmiel, do której
przys³uguje jednolita p³atnoœæ obszarowa i p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca
do uprawy chmielu.
11. Grupa upraw L obejmuje roœlinê uprawn¹ len w³óknisty, do
której przys³uguje jednolita p³atnoœæ obszarowa i p³atnoœci uzupe³-
niaj¹ce do grupy upraw podstawowych.
12. Grupa upraw K obejmuje roœlinê uprawn¹ konopie w³ókniste,
do której przys³uguje jednolita p³atnoœæ obszarowa i p³atnoœci uzu-
pe³niaj¹ce do grupy upraw podstawowych.
13. Grupa upraw P obejmuje roœlinê uprawn¹ pomidory do prze-
twórstwa (objête systemem pomocy finansowej z tytu³u dostarcza-
nia pomidorów do przetwórstwa), do której przys³uguje jednolita
p³atnoœæ obszarowa.

W przypadku ubiegania siê tylko o przyznanie pomocy finansowej
z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach górskich i in-
nych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na
danej dzia³ce rolnej nale¿y wpisaæ oznaczenie ONW.

Je¿eli rolnik na gruncie rolnym realizuje przedsiêwziêcia rolno-
œrodowiskowe i poprawy dobrostanu zwierz¹t, wówczas ka¿d¹ ro-
œlinê uprawn¹ z tego obszaru, do której przys³uguje jednolita p³at-
noœæ obszarowa, p³atnoœæ uzupe³niaj¹ca lub p³atnoœæ do upraw ro-
œlin energetycznych, deklaruje jako osobn¹ grupê upraw podaj¹c
nazwê grupy upraw, a tak¿e dodatkowo wpisuje oznaczenie RS
wraz z nazw¹ roœliny uprawnej (np. JPO, RS marchew jadalna).Na-
le¿y pamiêtaæ, i¿ przy deklaracji grupy upraw RE oraz podawaniu
grupy upraw wraz z oznaczeniem RS nale¿y wpisywaæ nazwê ro-
œliny uprawnej.

WYMAGANIA  W  ZAKRESIE ZASAD DOBREJ KULTURY ROL-
NEJ PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŒRODO-
WISKA (NORMY)
Normy – wymagania w zakresie zasad dobrej kultury rolnej przy
zachowaniu wymogów ochrony œrodowiska okreœlone w rozporz¹-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydawanego na podsta-
wie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy o p³atnoœciach do gruntów
rolnych i p³atnoœci cukrowej;
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1. Grunty rolne, na które rolnik ubiega siê o przyznanie p³atnoœci do
gruntów rolnych, musz¹ byæ utrzymywane w dobrej kulturze rolnej
przy zachowaniu wymogów ochrony œrodowiska (zgodnie z norma-
mi).
2. Minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej
kulturze rolnej (zgodnie z normami):
· w przypadku gruntów rolnych - uprawa roœlin lub ugorowanie
(ugorowanie ma miejsce wtedy, gdy grunt podlega³ co najmniej raz
w roku w terminie do dnia 31 lipca koszeniu lub innym zabiegom
uprawowym zapobiegaj¹cym wystêpowaniu i rozprzestrzenianiu siê
chwastów; ugorowanie gruntu ornego nie powinno byæ d³u¿sze ni¿
5 lat);
· w przypadku ³¹k - koszenie okrywy roœlinnej i jej usuniêcie, co
najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca, z wyj¹tkiem ³¹k
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie p³atnoœci rolnoœrodo-
wiskowych oraz p³atnoœci dla obszarów Natura 2000;
· w przypadku pastwisk - wypasanie zwierz¹t w okresie wegetacyj-
nym traw lub koszenie okrywy roœlinnej i jej usuniêcie do dnia 31
lipca, z wyj¹tkiem pastwisk zadeklarowanych we wniosku o przy-
znanie p³atnoœci rolnoœrodowiskowych oraz p³atnoœci dla obsza-
rów Natura 2000 - w przypadku pastwisk;
· w przypadku gruntów ornych po³o¿onych na stokach o nachyle-
niu od 6° do 12° wykorzystywanych pod uprawê roœlin - utrzymy-
wanie okrywy roœlinnej lub œció³kowanie w miêdzyrzêdziach albo
uprawa powinna byæ prowadzona z zachowaniem poprzeczno sto-
kowego sposobu uprawy roli;
· w przypadku gruntów ornych po³o¿onych na stokach o nachyle-
niu powy¿ej 12° - zakaz ich
· wykorzystywania pod uprawê roœlin wymagaj¹cych utrzymywa-
nia redlin wzd³u¿ stoku oraz utrzymywania jako ugór czarny;
· wypaleniu nie powinny podlegaæ: ³¹ki, pastwiska i œcierniska;
· zabiegi uprawowe na gruntach rolnych nie powinny byæ wykony-
wane w okresie wysycenia wod¹ profilu glebowego; nie nale¿y
wykonywaæ ich zbyt ciê¿kim sprzêtem powoduj¹cym wyraŸne œlady
zniszczeñ górnej warstwy u¿ytków rolnych;
· grunty rolne, na których prowadzona jest uprawa lub s¹ ugorowa-
ne mog¹ byæ poroœniête drzewami i krzewami, o ile nie wp³ywaj¹ one
na prowadzon¹ na tych gruntach produkcjê roœlinn¹ a ich liczba nie
przekracza 50 sztuk na hektar za wyj¹tkiem gruntów, na których
prowadzone s¹ plantacje wierzby ( Salix sp.) wykorzystywanej do
wyplatania;
· plantacje zagajników drzew leœnych o krótkiej rotacji, wykorzysty-
wanych na cele energetyczne, uznaje siê za utrzymywane zgodnie z
normami, je¿eli:
1) s¹ utrzymywane w stanie niezachwaszczonym;
2) ich zbiór nastêpuje w cyklu maksymalnie czteroletnim;
3) s¹ po³o¿one:
- 1,5 m od granicy s¹siedniej dzia³ki gruntu, na której za³o¿ona zo-
sta³a taka plantacja lub u¿ytkowanej jako grunt leœny,
- 3 m od granicy s¹siedniej dzia³ki gruntu u¿ytkowanej jako grunt
rolny;
- powierzchniê wyznaczon¹ przez granicê s¹siedniej dzia³ki gruntu
oraz granicê plantacji zagajników drzew leœnych o krótkiej rotacji
wykorzystywanych na cele energetyczne, które s¹ po³o¿one 1,5m
od granicy s¹siedniej dzia³ki gruntu, na której za³o¿ona zosta³a taka
plantacja lub u¿ytkowanej jako grunt leœny albo 3 m od granicy
s¹siedniej dzia³ki gruntu u¿ytkowanej jako grunt rolny, wlicza siê do
powierzchni dzia³ki rolnej i uznaje za utrzymywan¹ zgodnie z norma-
mi.
Wszystkie z³o¿one wnioski podlegaj¹ szczegó³owej weryfikacji.
W przypadku stwierdzenia niezgodnoœci we wniosku kierownik biura

powiatowego w trybie administracyjnym wzywa producenta rolne-
go do z³o¿enia wyjaœnieñ. Ponadto przewidziana jest kontrola na
miejscu w wybranych (losowo oraz wg zasad analizy ryzyka) go-
spodarstwach wnioskodawców.
W ka¿dym przypadku, kiedy z powodu stwierdzenia niezgodnoœci
miêdzy informacjami podanymi we wniosku o przyznanie p³atnoœci,
które nie zosta³y wyjaœnione przez producenta rolnego, a stwier-
dzonym w kontroli administracyjnej i/lub kontroli na miejscu (jeœli
taka kontrola by³a przeprowadzona) stanem faktycznym, na wnio-
skodawcê zostan¹ na³o¿one okreœlone sankcje. Po przeprowadze-
niu wszystkich kontroli wnioskodawca otrzyma Decyzjê w sprawie
przyznania p³atnoœci, a na jego konto bankowe (wskazane w tej
decyzji) bêdzie dokonana p³atnoœæ.

P³atnoœci do gruntów rolnych i p³atnoœæ cukrowa za 2007r. wyp³a-
cane bêd¹ od dnia 1 grudnia 2007 roku do dnia 30 czerwca
2008 roku.

Pomoc finansowa z tytu³u wspierania gospodarowania na obsza-
rach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania wyp³acana bêdzie do dnia 30 czerwca 2008 roku.
Stawki p³atnoœci okreœli minister w³aœciwy do spraw rolnictwa, zgod-
nie z art. 7 ustawy o p³atnoœciach do gruntów rolnych i p³atnoœci
cukrowej, rozporz¹dzeniami:
  - w sprawie stawki p³atnoœci uzupe³niaj¹cych dla   poszczególnych
upraw,
  - w sprawie rodzajów roœlin objêtych p³atnoœciami uzupe³niaj¹cy-
mi w 2007 roku;
  - w sprawie minimalnych norm;

Rolnik powinien wype³niæ wszystkie bia³e pola w formularzu wnio-
sku (pola obowi¹zkowe). Wniosek nale¿y wype³niæ czytelnie d³u-
gopisem, drukowanymi literami bez skreœleñ i poprawek w da-
nych osobowych. W razie pomy³ki w tabeli VI - Oœwiadczenie
o powierzchni dzia³ek ewidencyjnych lub, gdy dane w spersonali-
zowanym wniosku nie s¹ zgodne ze stanem rzeczywistym, nale¿y
skreœliæ ca³y wiersz, w którym wyst¹pi³ b³¹d, jedn¹ kresk¹ tak,
aby zapis by³ widoczny i obok kreski nale¿y z³o¿yæ czytelny podpis
i datê. miejscu pod wierszem skreœlonym nale¿y wpisaæ poprawne
dane.

W razie pomy³ki w tabeli VII - Oœwiadczenie o sposobie wykorzy-
stywania dzia³ek rolnych nale¿y skreœliæ ca³y wiersz, w którym wy-
st¹pi³ b³¹d, jedn¹ kresk¹ tak, aby zapis by³ widoczny i w kolumnie
10. Uwagi wnioskodawcy nale¿y z³o¿yæ czytelny podpis i datê. Po-
prawne dane nale¿y wpisaæ w pierwszym wolnym wierszu w Tabeli
VII.

Rolnik musi czytelnie podpisaæ wniosek pe³nym imieniem i na-
zwiskiem, potwierdzaj¹c prawdziwoœæ podanych danych oraz
oœwiadczaj¹c, ¿e zna zasady przyznawania p³atnoœci do gruntów
rolnych, p³atnoœci cukrowej oraz pomocy finansowej z tytu³u ONW
i zobowi¹zuje siê do ich przestrzegania. Brak podpisu spowoduje,
¿e wniosek nie zostanie rozpatrzony, je¿eli Wnioskodawca nie
uzupe³ni podpisu w terminie okreœlonym przez ARiMR.

Informacja dostarczona przez
Podkarpacki Oddzia³ Regionalny ARiMR
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Numer 4

s³owo pascha pochodzi od „pe-
sach”, co oznacza „przejœcie”.

- Triduum to trzy dni przed niedziel¹ Wielkanocn¹. Te trzy dni
przez szacunek dla ich symboli i znaczenia Koœció³ nazywa
Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piatkiem i Wielk¹ Sobot¹.
- W czasie œw. Triduum Paschalnego sprawowana jest ta-
jemnica naszego Odkupienia - wyzwolenia z grzechów. Do-
kona³ tego Jezus Chrystus 2000 lat temu przez swoj¹ Mêkê
na krzy¿u, Œmieræ i Zmartwychwstanie.
- Okres ten rozpoczyna siê Msz¹ Wieczerzy Pañskiej w
Wielki Czwartek a koñczy siê Niedziel¹ Zmartwychwstania.

Pascha:
- dla Izraelitów by³a przejœciem Boga i wyprowadzeniem
Narodu wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej.
- oznacza przejœcie Chrystusa przez mêkê i œmieræ do uwiel-
bienia i chwa³y  zmartwychwstania.
- dla nas jest przejœciem z niewoli grzechu do wolnoœci dzieci
Bo¿ych.
Te trzy dni paschalne s¹ nie tylko symbolem i przyzwyczaje-
niem religijnym, ale ¿ywym czasem ³aski, przez który prze-
chodzi Chrystus.

„Ubóstwo jest prawdziwie drog¹ wiod¹c¹ do posiada-
nia Boga”

(matka Teresa z Kalkuty)

Olej jest symbolem mocy Bo¿ej, na-
maszczenia przez Ducha Œwiêtego,
zdrowia i radoœci. U¿ywany jest do

namaszczenia chorych, przy chrzcie
i bierzmowaniu, a tak¿e przy œwiêce-

niach kap³añskich i biskupich.

- W tym dniu obchodzimy pami¹tkê Ostatniej Wieczerzy Pañ-
skiej, podczas której Jezus Chrystus ustanowi³ Eucharystiê i
sakrament Kap³añstwa.
- Na porannej Mszy œw. zwanej Msz¹ krzy¿ma, odprawianej
w katedrze, biskup dokonuje poœwiêcenia olejów œwiêtych.
- Wieczorem sprawowana jest Msza Wieczerzy Pañskiej.
- Dokonuje siê na liturgii Mszy œw. obrzêdu umycia nóg na
znak s³u¿by drugiemu cz³owiekowi zapatruj¹c siê w przyk³ad
Pana Jezusa, który umy³ nogi aposto³om.
- po Mszy œwiêtej Najœwiêtszy Sakrament zostaje wyniesio-
ny do kaplicy wystawienia zwanej „ciemnic¹”. O³tarz oga³a-
ca sie z elementów dekoracyjnych na znak ¿alu i wspó³czu-
cia z Panem Jezusem uwiêzionym w ciemnicy.

Gdy z Tob¹, Bo¿e, umieramy, razem z Tob¹ mo¿emy
zmartwychwstaæ.

- Ten dzieñ upamiêtnia mêkê i œmieræ Chrystusa na krzy¿u.
- Jedyny dzieñ w roku, w którym nie odprawia siê Mszy
Œwiêtej. Odprawia siê natomiast nabo¿eñstwo Drogi Krzy-
¿owej. Wieczorem odbywa sie liturgia wielkopi¹tkowa, na
któr¹ sk³adaj¹ siê procesja, liturgia s³owa i rozszerzona mo-
dlitwa powszechna. Po tym nastepuje adoracja krzy¿a, na
koñcu zaœ udzielana jest komunia œwiêta.

Po nabo¿eñstwie  Najœwiêtszy Sakrament przenoszony jest
do Grobu Pañskiego.
- Obowi¹zuje post œcis³y (mo¿na spo¿ywaæ tylko jeden posi-
³ek do syta oraz skromne posi³ki) zachowujemy wstrzemiêŸ-
liwoœæ od pokarmów miêsnych - jako wyraz pokuty i ¿a³oby.

Adoracja - modlitwa uwielbienia,
praktykowana przez trwanie mo-
dlitewne przy Bogu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Jajko - symbol radoœci i nowego
¿ycia, darowanego nam przez
Boga. Dlatego dzielimy sie nim przy
stole wielkanocnym.
Chleb - pami¹tka chleba, którym
Jezus nakarmi³ lud s³uchaj¹cy Go
na pustkowiu i który po zmar-
twychwstaniu przygotowa³ nad je-
ziorem dla swoich uczniów.
Baranek  i wêdliny - s¹ pami¹tk¹
baranka paschalnego. Przypomina-
ja pierwsz¹ noc paschaln¹ i zmi³o-
wanie nad narodem wybranym.
Sól chroni przed zepsuciem z³em,
od szatana i od œwiata.

- Jest to dzieñ przebywania Boga w grobie.
- Do wieczora nie odprawia siê ani Mszy œw. ani innych na-
bo¿eñstw. Natomiast oadoruje siê Grób Pañski oraz sprawu-
je siê „Liturgiê Godzin”, w trakcie której czytane sa teksty z
Pisma Œwiêtego, œpiewa siê psalmy i odmawia modlitwy.
- W koœciele dokonuje sie b³ogos³awieñstwa pokarmów.

Wielka Sobota - Wigilia paschalna w Wielk¹ Noc:
- upamiêtnia przejœcie (paschê) Jezusa Chrystusa ze œmier-
ci do nowego ¿ycia przez Zmartwychwstanie.
- oœrodkiem liturgii s¹ dwa sakramenty paschalne: chrzest
i Eucharystia.
- Symbolem ¿ycia jest œwiat³o, s³owo, woda i uczta i wokó³
tych symboli koncentruj¹ siê cztery liturgie

Œwiat³o – pierwszy czyn stwórczy Boga; przychodz¹cy Chry-
stus; znak gotowoœci i czuwaj¹cego oczekiwania (dziêki zmar-
twychwsta³emu Chrystusowi wolni jesteœmy od mroku œmier-
ci).
- Woda – symbol ¿ycia nadprzyrodzonego (przez Jezusa Chry-
stusa w wodê zstêpuje moc Ducha Œwietego, w sakramen-
cie chrztu cz³owiek otrzymuje ¿ycie Bo¿e, zyskuje udzia³
w ¿yciu wewnêtrznym Trójcy œw. Ojca, Syna i Ducha); znak
zycia i oczyszczenia z grzechów.
- Eucharystia Wielkiej Nocy – uobecnienie przejœcia Chry-
stusa przez œmieræ do nowego ¿ycia. To co by³o histori¹ ¿ycia
Jezusa, staje siê w tym czasie na nowo ¿ywe i realne. Spo¿y-
waj¹c Cia³o i Krew Baranka Bo¿ego otrzymujemy tak¿e dar
¿ycia.
Obchód wigilii paschalnej sk³ada siê z czterech czêsci. S¹ to:

   I. Liturgia œwiat³a, w czasie której poœwiêca siê pascha³,
wnosi œwiat³o do ciemnego koœcio³a i œpiewa Orêdzie Pas-
chalne na znak uwielbienia zmartwychwstania Chrystusa.
   II. Czytania biblijne – rozwa¿amy dzie³a, których dokona³
Bóg od samego pocz¹tku dla swego ludu, od stworzenia œwia-
ta, przez wyjœcie z Egiptu.
  III. Liturgia chrzcielna – dokonuje siê poœwiêcenia wody
chrzcielnej, wierni odnawiaj¹ przyrzeczenia chrzcielne (ka-
p³an udziela Chrztu œw. przedstawionym mu dzieciom lub ka-
techumenom).
  IV. Msza paschalna

„Radujcie siê zawsze w Panu, jeszcze
raz powtarzam: radujcie siê!”
                                             (Flp 4,4)

- Wigilia Wielkanocna koñczy siê Wielki
Post i rozpoczyna okres Wielkiej Nocy.

Czas Wielkanocny trwa w liturgii 50 dni i koñczy siê w nie-
dzielê Zes³ania Ducha Œwiêtego.
- Wielkanoc jest najstarszym i najwiêkszym œwiêtem chrze-
œcijañskim. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwsta³ nie
obchodzilibyœmy ¿adnych innych uroczystoœci w Koœciele.
- Wielkanoc obchodzimy w niedzielê po pierwszej wiosennej
pe³ni ksiê¿yca. W tym dniu Zydzi œwiêtuja Paschê na pami¹t-
ke wyjœcia Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. W tê nie-
dzielê najprawdopodobniej zmartwychwsta³ Chrystus.
- W œwiêto Paschy ̄ ydzi gromadzili siê w Jerozolimie, sk³a-
dali baranka we wspólnej ofierze, a potem go spo¿ywali.
Chrystus Zmartwychwsta³y gromadzi nas na uczcie, na któ-
rej, jako Baranek Bo¿y, sk³ada siebie w ofierze i daje nam
spo¿ywaæ Swoje Cia³o i Swoj¹ Krew. Dlatego tez na œwi¹-
tecznym stole stawiamy wielkanocnego baranka.
- O pó³nocy lub o œwicie odprawia siê Rezurekcjê. Na figurê
Chrustusa le¿¹cego w grobie k³adzie siê bia³¹ zas³onê,
a w Grobie Pañskim ustawia siê figurê Chrystusa Zmartwych-
wsta³ego.

Procesja rezurekcyjna jest uroczystym  og³oszeniem zmar-
twychwstania Chrystusa i wezwaniem do udzia³u w triumfie
Zmartwychwstania.

„Radoœæ jest modlitw¹, jest si³¹, jest mi³oœci¹”
                                                  (Matka Teresa z Kalkuty)

Godziny przedpo³udniowe prze¿ywane sa pod znakiem wody
œwiêconej i zwyk³ej. Woda jest dla nas znakiem, ¿e wszyscy
zostaliœmy obmyci wod¹ Chrztu œw.

Oprac. Grzegorz T.
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„Karol Wojty³a ukaza³ oblicze Boga,
ludzkie oblicze Boga i Wcielenia. Sta³ siê
odtwórc¹ i narzêdziem Bo¿ego ojcostwa.
Zmniejszy³ odleg³oœæ miêdzy niebem a
ziemi¹, pomiêdzy przestrzeni¹ Bosk¹ a
ludzk¹, k³ad¹c podwaliny pod now¹ du-
chowoœæ, nowy sposób prze¿ywania
wiary przez wspó³czesnoœæ.”

/Kard. St. Dziwisz „Œwiadectwo”/

Mija ju¿ drugi rok od Jego odejœcia.
Pamiêtny ten dzieñ  i nastêpne. 2 kwiet-
nia 2005 to data prze³omowa. Czas siê
wtedy zatrzyma³. Spazm ¿alu przyt³umi³
zgie³k œwiata. Po dniach ¿a³oby œwiat
odzyska³ rytm, jaki nada³a mu maszyna
czasu, ale jakby odmieniony: bardziej po-
wœci¹gliwy, bardziej czujny i mniej tole-
rancyjny wobec wszechw³adnego z³a. To
daje nadziejê, ¿e ziarno nauki Jana Paw³a
II – Chrystusowej Ewangelii, poszerzo-
nej o doktryny unowoczeœnionego przez
Sobór Watykañski II Koœcio³a – zasiane
na wszystkich kontynentach naszego glo-
bu, bêdzie wzrastaæ i przyniesie plon w
przysz³ych pokoleniach.

Napisano o Nim ju¿ tyle ksi¹¿ek. W
biografiach nie pominiêto ¿adnego szcze-
gó³u z Jego ¿ycia, rok po roku, a w dniach
choroby utrwalono wszystkie momenty
do ostatniego tchnienia. Po tych wszyst-
kich publikacjach, napisanych dawniej i
ci¹gle nowych, ukazuj¹cych siê na ryn-
ku ksiêgarskim, wydaje siê, ¿e ju¿ nic
dodaæ nie mo¿na. Ból usta³, bo wiemy,
¿e On ¿yje po tamtej stronie w pe³ni bo-
skiej chwa³y. Odczuwamy jednak brak
jego ziemskiej obecnoœci. Ludzie s¹ za-
gubieni. Motaj¹ siê miêdzy starymi sche-
matami i normami ¿ycia, do których przy-
wykli, a nowymi – kapitalistycznymi i
amerykañsko- oraz zachodnio-europej-
skimi. W duchowej pustce, w jakiej zna-
laz³ siê wspó³czesny cz³owiek, mo¿e zna-
leŸæ ratunek w nauce Jana Paw³a II. Trze-
ba wróciæ do norm, zasad i wartoœci, któ-
re nam przekazywa³ w czasie swego pon-
tyfikatu. Dzie³a Papie¿a s¹ t¹ przestrze-
ni¹ Jego obecnoœci z nami.

Gdy siê wczujemy w biografiê Karo-
la Wojty³y, gdy poznajemy drogi prowa-
dz¹ce do kap³añstwa i póŸniejsze papie-

skie dokonania w wymiarach nadludz-
kich, utwierdzamy siê w przekonaniu, ¿e
Jego ¿yciem kierowa³ Bóg. Dlaczego pa-
pie¿a nazywa siê tak¿e ojcem œwiêtym?
Papie¿ to wiadomo – najwy¿szy rang¹
hierarcha w Koœciele, ale to drugie mia-
no intryguje, daje do myœlenia. Nazywa-
j¹c Jana Paw³a Ojcem Œwiêtym, wkra-
czamy w sferê misterium, ingerencjê
Bosk¹ w ¿ycie ludzkie. Zanim siê jeszcze
urodzi³, zanim wybrali Go kardyna³owie,
Ojciec Niebieski przeznaczy³ Go na swe-
go namiestnika i zastêpcê, jako ojca Ludu
Bo¿ego na ziemi. Atrybut ojcostwa zo-
sta³ Mu nadany z nieba. Dlatego tez Duch
Œwiêty czuwa³ nad Nim i darzy³ Go hoj-
nie swymi darami. Studia polonistyczne,
twórczoœæ poetycka, zainteresowanie
dramaturgi¹ i teatrem, wyg³aszanie w Te-
atrze S³owa rapsodów naszych wiesz-
czów narodowych, a tak¿e dramaty ro-
dzinne  i doœwiadczenie wojenne to szko³a
æwiczeñ i okrê¿na droga, któr¹ Si³a Wy-
¿sza prowadzi³a Go ku kap³añstwu i przy-
sz³ej misji Piotra naszych czasów. Karol
Wojty³a zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e
zosta³ szczodrze obdarowany, ale wtedy,
ca³y oddany poezji, uwa¿a³ j¹ za swoje
¿yciowe powo³anie. 18-letni student w
pokorze ducha i uwielbienia wyœpiewa³
swoje „Magnificat” na czeœæ „Ojca wiel-
kiej Poezji” i Stwórcy, Boskiego „Œwi¹t-
karza” za to, ¿e „On pieœñ m¹ na dêbo-
wym kowadle ukowa³” i „¿eœ mi m³odoœæ
dziwnie rozanieli³, ¿eœ z lipowego pniaka
kszta³t jêdrny wystruga³”.

Gdy zosta³ Papie¿em, jak jeden z apo-
sto³ów w Dniu Piêædziesi¹tnicy, nape³nio-
ny Duchem Œwiêtym, wyruszy³ z Rzy-
mu, by nauczaæ wszystkie narody. Rola
Papie¿a w dzisiejszym czasach wymaga
wielu talentów, by stawiæ czo³a wyzwa-
niom œwiata. Jan Pawe³ nie ul¹k³ siê ko-
munizmu. Potrafi³ przewidzieæ i uprze-
dziæ manewry przywódców wrogich re-
¿imów. Mimo stwarzanych celowo prze-
szkód dziêki dyplomacji Papie¿a zaplano-
wane podró¿e siê odby³y, a przewidywa-
nia na pora¿ki w spotkaniach z wiernymi
nigdy siê nie sprawdzi³y. Umia³ przeka-
zywaæ pogl¹dy wspieraj¹ce ruchy wol-
noœciowe, nie wywo³uj¹c g³oœnych sprze-

ciwów. Rozmawia³ bez zadra¿nieñ z przy-
wódcami wrogich systemów politycz-
nych i religii. Jan Pawe³ II zapocz¹tko-
wa³ dialogi ekumeniczne i odt¹d ta idea
przyjê³a siê na œwiecie rozdartym przez
konflikty na tle religijnym. Na pocz¹tku
pontyfikatu wrogów ogarn¹³ strach przed
nowoczesnym, odwa¿nym, bezkompro-
misowym i kompetentnym we wszyst-
kich sprawach papie¿em. Ale papieska dy-
plomacja przemog³a ten strach. Politycy,
przywódcy pañstw i wyznañ zaczêli Go
szanowaæ i liczyæ siê z Jego zdaniem.

Dla Jana Paw³a najwa¿niejsze by³y
spotkania z wiernymi. Tak zaprogramo-
wa³ swoje podró¿e, by trafiæ najpierw do
narodów zniewolonych, gdzie gwa³cono
ich prawa i godnoœæ. Przychodzi³ jak
dobry pasterz z lekarstwem na ich zra-
nienia – z Chrystusow¹ Dobr¹ Nowin¹.
Przychodzi³ z mi³osierdziem dla chorych,
s³abych i pokrzywdzonych. Budzi³ na-
dziejê. Tym, którzy utracili wiarê, poma-
ga³ na nowo odnaleŸæ Boga. Znane s¹
Jego pielgrzymkowe has³a: „Nie lêkajcie
siê”, „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”,
„Œwiêtymi b¹dŸcie”.

Jana Paw³a przyw³aszczy³a sobie
przede wszystkim m³odzie¿. Sta³ siê jej
idolem. Byli Mu wierni i zawsze obecni,
na wszystkich spotkaniach. Oni najg³o-
œniej Go wiwatowali, najbardziej sponta-
nicznie wyra¿ali swój aplauz. S³ynne
Œwiatowe Dni M³odzie¿y, zainicjowane
przez naszego Papie¿a, trafi³y na w³aœci-
wy czas. M³odzie¿ przyjê³a je z entuzja-
zmem. Sta³y siê festiwalami m³odoœci roz-
œpiewanych, roztañczonych i rozmodlo-
nych ch³opców i dziewcz¹t ze wszyst-
kich kontynentów œwiata. Papie¿ bawi³
siê razem z nimi, podbija³ ich serca, mimo
up³ywaj¹cych lat, m³odoœci¹ ducha. I tak
w radoœci i przyjaŸni pod kierownictwem
swego przywódcy duchowego m³odzi
odnajdowali z zlaicyzowanym i zmateria-
lizowanym œwiecie Boga. Papie¿ nazywa³
ich nadziej¹ œwiata i chyba siê nie myli³,
bo ruch ten trwa nadal i spora czêœæ m³o-
dzie¿y posz³a za wizj¹ œwiat³a z Chrystu-
sem.

Kard. Dziwisz w swojej ksi¹¿ce mówi
o Janie Pawle, ¿e by³ postaci¹ medialn¹.
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¯ywoty œwiêtych
Ojcu œwiêtemu Janowi Paw³owi II

Chodzili po ziemi g³odni i bosi
Wyœmiewani poni¿ani wariaci
A serca mieli jak bochenki chleba
Rozmna¿ali mi³oœæ
Wznosili œwi¹tynie
Zg³êbiali nêdzê i ubóstwo duszy
Nie cofali siê przed orê¿em z³ego
Oddawali ¿ycie za Jezusa
Wierzyli w zmartwychwstanie
Jak w ziarnko gorczycy
Nape³niani Duchem po brzegi ust hory-
zontu
Modl¹c siê – poszcz¹c – pokutuj¹c
Rozlewali œwiat³o na œlepych
Wytyczali œcie¿ki na bezdro¿ach
Mi³owali w cierpieniu
Skuteczne by³y modlitwy
Ko³a ratunkowe – reanimacyjne sto³y
Podanie rêki cz³owieka – cz³owiekowi.

Wo³am o modlitwê jak wiersz
Za krn¹brnych i nieœwiêtych poetów.

Pasterzu od krzy¿a
Co przerastasz mê¿nych tego œwiata
Co kochasz razem Maryjê i wrogów
Koœcio³a
B¹dŸ¿e patronem tych
Co tak bardzo wierz¹…
w omnipotencjê s³owa

Tak, to prawda. Nie by³ jednak medialny
w sposób znany nam z telewizji. Nie sto-
sowa³ ¿adnych wyæwiczonych technik
prezentowania swojej osoby, a œrodki wy-
razu – g³os, mimika twarzy, gesty – by³y
naturalne. Papie¿ umia³ siê dostosowaæ
do sytuacji i nastroju s³uchaczy. By³ mi-
strzem s³owa i wyg³aszania. Przemawia³
piêkn¹, klarown¹ polszczyzn¹. Operowa³
s³owem z rozwag¹, akcentuj¹c mocno te
najwa¿niejsze. W g³osie Papie¿a wyczu-
wa³o siê wibracjê uczuæ – od wzrusze-
nia, poprzez napiêcie, czasem a¿ do krzy-
ku protestu. Pamiêtajmy, ¿e Jan Pawe³ II
by³ w m³odoœci przez pewien czas akto-
rem, a przez ca³e ¿ycie poet¹. Gdy prze-
mawia³, rzuca³ urok na s³uchaczy, ale pa-
miêtajmy, ¿e w ostatnich dniach choro-
by, przed œmierci¹, najwymowniejsze by³o
Jego milczenie i zbola³a twarz.

W tych dniach kwietniowych, rocz-
nicowych i w oczekiwaniu na akt beaty-
fikacji, pomyœlmy czêœciej o naszym Pa-
pie¿u. Jan Pawe³ II by³ darem Nieba na
trudne czasy. Dla nas, - Polaków, - by³
cudotwórc¹ i prorokiem. Nie zapomni-
my nigdy tych wa¿kich s³ów modlitwy
do Ducha Œwiêtego, wypowiedzianych
na Placu Zbawiciela w Warszawie pod-
czas Jego pierwszej pielgrzymki do Pol-
ski: „Niech zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹-
pi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. –
Tu przerwa, chwila milczenia i powtó-
rzone z moc¹ – Tej Ziemi!”. Intonacja tej
wypowiedzi, natchnionej i proroczej jest
nie do odtworzenia. Nie uda³o siê to do-
t¹d ¿adnemu z aktorów, wcielaj¹cych siê
w postaæ Jana Paw³a II.

Czy proroctwo siê spe³ni³o? Chyba nie
do koñca. Gdy œledzimy w telewizji afe-
ry, skandale i nieporadne poczynania na-
szego rz¹du, myœlimy: „Gdyby On ¿y³…”
Nie wolno nam traciæ nadziei. On zna na-
sze potrzeby, bóle i têsknoty. Teraz z
Domu Ojca mo¿e skuteczniej nam poma-
gaæ ni¿ za ¿ycia, wypraszaæ dla nas ³aski
cudownych uzdrowieñ i nawróceñ. Po-
zostanie na zawsze w naszej pamiêci i w
sercach postaæ Jana Paw³a II, jaœniej¹ca
podwójn¹ chwa³¹ – biel¹ papieskiej szaty
i aureol¹ œwiêtoœci.

                        Jadwiga Tymczak

Kochany bracie Albercie

Nawet doœc wczeœnie poznali siê
na Tobie
Niedawno og³osili Cie œwiêtym.
W niebie pewnie urz¹dzili
Ma³y bankiet na tw¹ czeœæ
A Piotr dosta³ nowe klucze
Do prywatnej galerii
Twoich obrazów.
Mo¿e za³atwili Ci
po znajomoœci
wózek inwalidzki?
Wszyscy do Ciebie teraz
Per œwiêty
A ja po staremu
Z t¹ niemodn¹ apostrof¹
To z szacunku
Dla tradycji
Która ginie w narodzie
I dla Ciebie samego
/ponoæ za ¿ycia mówi³eœ
Tylko jêzykiem zakochanych/
Ja do ciebie z proœb¹
Nie w swoim tylko interesie.
Bogu dziêki mam dzieci
Z którymi nigdy nie wiadomo
S¹siadów i przyjació³
A w razie czego
Pañstwowy dom starców.
Zal mi tej ¿ebraczki
Starej Prawdy
Wypêdzonej z domu Ojca.
Nigdzie dobrze nie mia³a
Ale teraz lata chude
Trudno o grosz zrozumienia
W poniewierce ¿yje w nêdzy.
Poszperaj w niebieskich planach
Pomyœl o przytu³ku dla niej
Bracie Albercie.

                                        Stanis³awa Kopiec
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Holocaust i getto – to dwa wyrazy, wspó³istniej¹ce obok
siebie w najnowszej historii ludzkoœci, zwi¹za³ tragiczny los
narodu ¿ydowskiego w czasie II wojny œwiatowej. Pojêcia te
istnia³y ju¿ od bardzo dawna, ale nie mia³y tej co dzisiaj treœci
znaczeniowej i emocjonalnej. Zajmijmy siê nimi po kolei.

Holocaust oznacza ca³kowit¹ zag³adê, ca³kowite zniszcze-
nie. W Izraelu i krajach anglojêzycznych oficjalnie przyjêty
termin na okreœlenie zag³ady ̄ ydów europejskich, dokonanej
przez narodowo – socjalistyczny re¿im III Rzeszy oraz jej
satelitów. W staro¿ytnoœci termin holocaust mia³ charakter
religijny i oznacza³ ca³opalenie, czyli ofiarê spalan¹ ca³kowi-
cie na o³tarzu boga, sk³adan¹ w ró¿nych kulturach basenu
Morza Œródziemnego i Bliskiego Wschodu, m.in. w Grecji
i Rzymie. Podobne ofiary sk³adali starotestamentowi Izraeli-
ci Bogu Jahwe. Z tego powodu ortodoksyjni ¯ydzi wol¹ na-
zywaæ hitlerowskie ludobójstwo w jêzyku jidysz wyrazem
„Shoah”.

Getto – to czêœæ miasta wybrana dobrowolnie lub wyzna-
czona przymusowo na miejsce zamieszkania mniejszoœci na-
rodowej lub religijnej. Od XVIw. potoczna nazwa dzielnic
¿ydowskich w miastach europejskich. W latach 1939–44 w
III Rzeszy i na obszarach przez ni¹ okupowanych gettami
nazywano wydzielone w miastach dzielnice, w których kon-
centrowano i przymusowo zamykano obywateli pochodzenia
¿ydowskiego, stwarzaj¹c etap eksterminacji poœredniej w akcji
zag³ady ̄ ydów. Inaczej mówi¹c, izolowano ich od spo³eczeñ-
stwa jako ludzi ni¿szej kategorii.

Kilka wieków przed Chrystusem, w okresie helleñskim,
ludy basenu œródziemnomorskiego prze¿y³y wielk¹ ekspansjê
kolonizacyjn¹, szczególnie Greków, Fenicjan, Etrusków
i ¯ydów. Ludy te za³o¿y³y na opanowanych terenach wiele
wspania³ych i s³ynnych miast. ̄ ydzi, nale¿¹cy do najliczniej-
szej i bardzo prê¿nej populacji, nie za³o¿yli poza Palestyn¹ ani
jednego miasta, natomiast tworzyli swoje dzielnice we wszyst-
kich prawie nowo powsta³ych miastach. Przywi¹zani do wol-
noœci i nie znosz¹cy ¿adnego despotyzmu, nie byli na ogó³
zainteresowani utrzymywaniem w³asnej silnej pañstwowoœci.
Prawdziwie ¿ydowskie pañstwo istnia³o tylko 1020-931 B.
C., w czasach Saula, Dawida i Salomona. Potem pañstwo
rozpad³o siê na kilka mniejszych jednostek.

¯ydzi palestyñscy stanowili mniej ni¿ 1/3 ogólnej populacji
¿ydowskiej, ponad 2/3 tej ludnoœci ¿y³o w dobrowolnej dia-
sporze (rozproszeniu) – od zatoki Perskiej a¿ po Gibraltar.
Rozprzestrzenili siê na wszystkie miasta Italii, a nastêpnie do-
tarli do Galii i Hiszpanii, sk¹d siêgnêli do pn. zach. Afryki.
Stali siê potêg¹ na wszystkich zamieszkanych ziemiach. Ju¿
w staro¿ytnoœci ̄ ydzi izolowali siê od otaczaj¹cych ich spo-
³ecznoœci. Izolacja ta nastêpowa³a dobrowolnie – jako ko-
rzystna forma obrony w³asnych interesów, czasami jednak
by³a wymagana przez panuj¹cego lub w³adze miejskie. Po-
wodem tego by³a niechêæ, a nawet nienawiœæ, jak¹ otoczenie

¿ywi³o do ¯ydów w diasporze.
W okresie upadku Cesarstwa
Zach. – rzym. ¯ydzi zyskali na
znaczeniu. Stanowili najsil-
niejsz¹, zwart¹ grupê etniczn¹
i dziêki temu wzroœli w si³ê
w ca³ej Europie.

W nastêpnych wiekach sytuacja ¯ydów w Europie i sto-
sunek do nich ludnoœci uleg³y zasadniczej zmianie. Zaczêto
odczuwaæ obecnoœæ ̄ ydów jako niepo¿¹dan¹. Wybitnie na-
sili³y siê nastroje anty¿ydowskie. Dochodzi³o do wrogich
¯ydom wyst¹pieñ obronnych, a potem aktów agresji. Prze-
œladowanie rozprzestrzeni³o siê niemal na ca³¹ Europê. Wy-
j¹tek stanowi³a Polska. Ju¿ 1264r. ksi¹¿ê kaliski Boles³aw
Pobo¿ny nada³ ̄ ydom specjalne przywileje, jakich nie mieli
oni nigdzie na œwiecie. Kazimierz Wielki potwierdzi³ i roz-
szerzy³ przywileje kaliskie. Wypêdzani z zach. pañstw ̄ ydzi
rozprzestrzeniali siê po ca³ej Polsce, która sta³a siê dla nich
najbezpieczniejszym krajem w Europie.

Powody do nienawiœci dawali sami ¯ydzi. W ich œrodo-
wiskach narasta³ bowiem szowizm, wynikaj¹cy z przeœwiad-
czenia , ¿e s¹ narodem „wybranym przez Boga”. Dlatego
nale¿¹ siê im wszelkie przywileje i do nich nale¿y panowanie
nad „gojami”, czyli nie-¯ydami. Pozwalali sobie wobec tego
na aroganckie zachowanie, przewrotnoœæ, wyrachowanie
i k³amstwa. Umacniali siê w przekonaniu, ¿e uda im siê wyjœæ
ca³o z ka¿dej opresji.

Po dojœciu do w³adzy Hitler rozpocz¹³ politykê „wy³¹cza-
nia” ̄ ydów z ¿ycia III Rzeszy. Og³oszono ich jako „wrogów
pañstwa”, odpowiedzialnych za klêskê Niemiec w I wojnie
œwiatowej. Przekonywano spo³eczeñstwo niemieckie o gro-
¿¹cym niebezpieczeñstwie ze strony ¯ydów. Stosowano
wobec nich ró¿ne formy restrykcji, a nastêpnie zaczêto ich
wydalaæ z granic swego pañstwa. W kwietniu 1935r. roz-
pocz¹³ siê proces „getyzacji” poprzez koncentrowanie ro-
dzin ¿ydowskich w œciœle wyznaczonych miejscach.

Po zajêciu Polski w 1939r. Hitler, zgodnie z planem wy³o-
¿onym w „Mein Kampf”, wprowadzi³ w czyn wytêpienia
ras „najni¿szych” jako bezwartoœciowych w kolejnoœci: ̄ ydzi,
Cyganie, S³owianie. Do czasu rozpoczêcia totalnej zag³ady
narodu ¿ydowskiego wyró¿niæ mo¿na kilka g³ównych okre-
sów. Pierwszy trwa³ od X 1939 – X 1940. Charakteryzowa³
siê on deportacjami z ziem wcielonych do Rzeszy, stopnio-
wym koncentrowaniem w wyznaczonych na getta miastach
oraz represyjnymi mordami, dokonywanymi w odwecie
w celu zastraszania.

Drugi okres – X 1940 – VI 1941 – up³yn¹³ pod znakiem
gett i bezkarnie dokonywanych w nich gwa³tów. Los ̄ ydów
sta³ siê podobny do losu Polaków na ziemiach wcielonych do
Rzeszy. Dosz³o do zamkniêcia gett, a za ich opuszczenie gro-
zi³a kara œmierci. Karê œmierci, zgodnie z zarz¹dzeniem



14 GAZETA FRYSZTACKA              Marzec - Kwiecieñ 2007

H. Franka z 15 X 1941, przewidziano tak¿e za udzielenie
¯ydom schronienia czy innej pomocy.

Getta stawa³y siê stopniowo piek³em dla st³oczonej w nim
ludnoœci. W Warszawie, gdzie getto zamkniêto 15 X 1940, na
niewielkiej przestrzeni znalaz³o siê prawie pó³ miliona ludzi,
a na jedn¹ izbê przypada³o 7 i wiêcej osób. Nie lepiej przed-
stawia³y siê sprawy wy¿ywienia. ¯ydzi dostawali oficjalnie
na kartki 750g chleba tygodniowo, 22dkg cukru, 1kg marmo-
lady i 0,5kg sztucznego miodu na miesi¹c. W rzeczywistoœci
przydzia³y by³y o wiele ni¿sze, a ceny czarnorynkowe wyso-
kie. W wyniku tego panowa³y nêdza i g³ód. Brakowa³o te¿
opa³u i ciep³ej  odzie¿y, co dodatkowo wycieñcza³o niedo¿y-
wione organizmy. Stwarza³o to podatny grunt do szerzenia
siê œwierzbu, awitaminozy i chorób epidemiologicznych,
a szczególnie groŸnego tyfusu. Na chodnikach le¿a³y czêsto
zw³oki zmar³ych z g³odu, przykryte gazetami. Szacuje siê, i¿
w warszawskim getcie z g³odu i chorób zmar³o 83 – 100 tys.
ludzi.

Biernoœæ nakazywana przez duchowe kierownictwo w
gettach i zaakceptowana przez ortodoksów ¿ydowskich do-
prowadzi³a do tego, ¿e w gettach, za wyj¹tkiem Warszawy
i czêœciowo Bia³egostoku, nie istnia³a zorganizowana konspi-
racja. Jedynie w Warszawie, ju¿ w XII 1939, z inicjatywy
organizacji polskiej, Zbrojne Wyzwolenie, przy wspó³udziale
grupy ¯ydów utworzony zosta³ ¯yd. Zwi¹zek Wojsk. ¯ZW,
który wspó³pracowa³ œciœle z Armi¹ Krajow¹. W getcie ist-
nia³y wszystkie te partie i organizacje polityczne, które dzia-
³a³y przed wojn¹, jednak nie przejawia³y ¿adnej aktywnoœci,
aby nie „dra¿niæ” Niemców.

Zmiany w postawie ̄ ydów wobec okupanta pojawi³y siê
na pocz¹tku 1942, kiedy zjednoczy³o siê kilka organizacji le-
wicowych, tworz¹c Blok Antyfaszystowski. W paŸdzierniku
1942, ju¿ po wywiezieniu z getta ok. 310 tyœ. ̄ ydów do obo-
zów zag³ady, powsta³ ̄ yd. Komitet Nar., który podporz¹dko-
wa³ siê Delegaturze Rz¹du na Kraj, a pod wzglêdem wojsko-
wym Armii Krajowej. Pod koniec 1942r. powsta³a te¿ druga
organizacja zbrojna getta – ¯yd. Organizacja Bojowa, która
stawia³a jako g³ówny cel walkê zbrojn¹. Komendantem ̄ OB
zosta³ Mordechaj Anielewicz. ¯OB mia³a sta³ych przedsta-
wicieli po stronie „aryjskiej”, przez których utrzymywa³a kon-
takty z AK i GL. Obie organizacje walczy³y z niem. agentami
i policj¹ getta, dokonuj¹c wielu œmia³ych zamachów.

W latach 1942-44 Niemcy dokonali likwidacji gett na ca-
³ym obszarze swojej okupacji, Wiêkszoœæ ludnoœci wywiezio-
no do obozów zag³ady lub obozów pracy przymusowej, du¿¹
czêœæ wymordowano na miejscu. W niektórych likwidowa-
nych gettach ̄ ydzi chwytali za broñ. Kilkudniowe walki po-
wstañcze w getcie bia³ostockim rozpoczê³y siê 19 XII 1943r.

18 stycznia 1943 oddzia³y niem., które przy wsparciu for-
macji kolaboracyjnych wkroczy³y do getta, aby dokonaæ dal-
szej wywózki ludnoœci do obozów zag³ady, zosta³y ostrzelane
przez bojowników ¿yd. Niemcy nie wykonali ca³ego zadania.
Byli zabici i ranni po obydwu stronach.

Prawdziwa walka wybuch³a 18 kwietnia 1943, gdy do getta
wkroczy³y ekspedycyjne oddzia³y niem. wspierane przez

Zapraszamy do nadsy³ania swoich

opowiadañ, wspomnieñ, wierszy

i innych prac, które opublikujemy.

Kontakt: GOK we Frysztaku

gazeta@frysztak.pl

Askarów (kolaboracyjne formacje sk³adaj¹ce siê z £otyszy,
Litwinów i Ukraiñców), aby zgodnie z rozkazem Himmlera-
dokonaæ deportacji reszty ludnoœci ¿yd. z getta do obozów
zag³ady. Na wezwanie ̄ yd Komitetu Nar. wyst¹pi³y zbrojne:
¯ZW pod dowództwem kpt. Moryca Apfelbauma „Kowala”
(ok. 400 ludzi) i ̄ OB pod dowództwem Mordechaja Aniele-
wicza (ok. 200 ludzi). Oddzia³y ¿yd. dysponowa³y 58 bunkra-
mi bojowymi i œrodkami walki w³asnej produkcji oraz broni¹
i materia³ami wybuchowymi dostarczonymi przez pol. orga-
nizacje konspiracyjne: OW-KB-AK i GL. Walki rozgorza³y
w 3 sektorach. Wszystkie pozycje bronione przez powstañ-
ców Niemcy burzyli systematycznie ogniem artylerii. 24 kwiet-
nia ¯OB wycofa³ swoje oddzia³y do „getta podziemnego”,
sk¹d prowadzi³ nadal walkê, dokonuj¹c wypadów na pozycje
nieprzyjaciela. 8 maja po zaciêtej obronie pad³ bunkier przy
ul. Mi³ej, gdzie zgromadzone by³o kierownictwo ̄ KN i ̄ OB.
Poleg³ dowódca ̄ OB M. Anielewicz. Zgin¹³ równie¿ komen-
dant ̄ ZW M. Apfelbaum. Powstanie w getcie dogas³o, Niem-
cy wymordowali ukrywaj¹c¹ siê wœród gruzów getta lub wy-
wieŸli do obozów œmierci.

Powstaniu w getcie przysz³a z pomoc¹ pol. konspiracja.
Do walki w³¹czy³y siê grupy bojowe AK pod dowództwem
J. Pszennego „Chwackiego” i Z. Lewandowskiego „Szyny”
oraz grupy  Socjalist. Organizacji Bojowej pod kierownictwem
L. Raabego „Leszka”. Grupy te przeprowadzi³y kilkanaœcie
akcji zbrojnych wokó³ getta, a tak¿e wewn¹trz. Z zewn¹trz
w³¹czy³y siê równie¿ grupy bojowe GL oraz oddzia³y Milicji
Lud. Robotniczej Partii Pol. Socjalistów. Wed³ug danych niem.
w getcie zginê³o 7 tyœ. Jego bojowników, a 50 tyœ. Zosta³o
wywiezionych do Treblinki i tam wymordowanych.

Historycy obliczaj¹, ¿e do chwili wybuchu walk kwietnio-
wych wyprowadzono z getta co najmniej 15 tyœ. osób, ponad
200 wyjecha³o w skrytkach dwu wywo¿¹cych œmieci samo-
chodów ciê¿arowych ZOM, których za³ogê stanowili ¿o³nie-
rze OW-KB. Wœród wyprowadzonych z gett ̄ ydów by³o wielu
reprezentantów pol. nauki i kultury m.in. s³ynny bakteriolog
Ludwik Hirszefeld, historyk Józef Feldman, historyk literatu-
ry Juliusz Kleiner, fizyk Ludwik Wertenstein. W ruinach war-
szawskiego getta Niemcy rozpoczêli masowe rozstrzeliwa-
nia Polaków, przywo¿onych tu z wiêzieñ i z ulicznych ³apa-
nek. Rozkazem Himmlera z 9 X 1942 na obszarze by³ego
getta zosta³ utworzony obóz koncentracyjny Warszawa,
w którym wymordowano ok. 200 tyœ. Polaków i innych naro-
dowoœci.

                                                      Jadwiga Tymczak
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Powy¿szy tekst zosta³ zaczerpniêty z
Internetu i przet³umaczony z jêzyka an-
gielskiego. Poni¿szy to wspomnienia z
tamtego okresu p. Jadwigi Tymczak.

W 1942r., kiedy trwa³a eksterminacja
¯ydów, by³am jeszcze prawie dzieckiem.
Przejmowa³am siê bardzo ich tragicznym
losem. Kiedy rozesz³a siê wieœæ, ¿e Niem-
cy wywo¿¹ ich do Jas³a, pojecha³am tam,
by sprawdziæ to naocznie. Wysiada³am
w³aœnie z poci¹gu i stanê³am przed dwor-
cem wœród grupy ludzi, bo prowadzono
ich ulic¹ wzd³u¿ dworca w stronê mia-
sta. Szli d³ug¹, zwart¹ kolumn¹, eskorto-
wani przez uzbrojonych esesmanów, wy-
mizerowani, z tobo³kami, z dzieæmi na
rêkach i drepc¹cymi obok rodziców. To
byli Frysztaccy ¯ydzi. Widzia³am ich
wtedy po raz ostatni.

Nastêpne zdarzenie, zwi¹zane z losem
¯ydów, rozegra³o siê w moim rodzinnym
domu i mia³o dla nas wymiar dramatycz-
ny. Zbiega siê ono równie¿ w czasie z
faktami odnotowanymi w internetowym
tekœcie. Dzia³o siê to pod koniec sierpnia
lub na pocz¹tku wrzeœnia 1942r. Stodo³a
by³a wype³niona pod sam dach zwiezio-
nymi z pola snopkami zbó¿. Frysztak zia³
pustk¹ po uœmierconych bestialsko
¯ydach. A jednak jeszcze gdzieœ byli. Nie-
którym uda³o siê wymkn¹æ z osaczenia.
Tak unikn¹³ wywózki m³ody ̄ yd, jeden

z synów licznej rodziny Majerów, trud-
ni¹cych siê handlem zbo¿em i m¹k¹. Spo-
tka³ siê gdzieœ po kryjomu z moim ojcem,
który by³ wieloletnim, pracownikiem
poczty, a przez to wszystkim mieszkañ-
com Frysztaka dobrze znanym. M³ody
Mayer zaufa³ mojemu ojcu i poprosi³ o
pomoc. Chcia³ siê ukryæ gdzieœ na kilka
dni, a potem wyruszyæ dalej. Tatuœ nie
odmówi³. Ukry³ go w stodole, gdzie ucie-
kinier umoœci³ sobie legowisko wysoko
na snopkach. Rodzice powiedzieli o ukry-
waj¹cym siê u nas ̄ ydzie tylko mnie, jako
najstarszej z rodzeñstwa.

Tego pamiêtnego dnia ojciec zjawi³ siê
w domu o niezwyk³ej porze, bo w godzi-
nach pracy. Przybieg³ blady i roztrzêsio-
ny, by nas poinformowaæ, ¿e do Frysz-
tak przyjecha³o gestapo i przeszukuj¹
okolicê w poszukiwaniu. ̄ ydów. Ledwie
zd¹¿y³ to powiedzieæ, a gestapowcy byli
ju¿ wokó³ domu. Z mieszkania s³ysza³am
ich pokrzykiwania i t³umaczenia rodzi-
ców, ¿e nic nie wiedz¹ o ukrywaj¹cych
siê ̄ ydach. Ze strachu przykucnê³am na
pod³odze pod œwiêtymi obrazami i zaczê-
³am siê modliæ. Wtedy sta³o siê to naj-
gorsze. Z ty³u stodo³y wyskoczy³ nasz
podopieczny. Przygotowa³ sobie ju¿
wczeœniej mo¿liwoœæ ucieczki, bo odbi³
w œcianie dwie deski. Gdy us³ysza³ nie-
miecki szwargot, nie potrafi³ opanowaæ

nerwów. Wymkn¹³ siê ze stodo³y przez
szczelinê i popêdzi³ przed siebie. Niemcy
popêdzili za nim, gêsto strzelaj¹c. Ja sku-
li³am siê w sobie i dalej modli³am siê ¿ar-
liwie, prosz¹c o…cud.

I wydarzy³ siê cud. Moja dzielna
mama nie podda³a siê panice. Wykorzy-
sta³a moment, kiedy Niemcy gonili za
uciekinierem. Chy³kiem przebieg³a przez
podwórze ku stodole, b³yskawicznie
wspiê³a siê po snopkach do kryjówki
¯yda i zabra³a stamt¹d naczynia, w któ-
rych wczeœniej poda³a mu posi³ek. Zd¹-
¿y³a, bo Niemcy postali chwilê nad ofiar¹,
by nasyciæ siê triumfem. Gdy wrócili
rozprawiæ siê z nami, nie by³o dowodu
winy. Myliliœmy siê, bo pozosta³ w kry-
jówce jeszcze koc, który mama w po-
spiechu przeoczy³a. Niemcy wyci¹gnêli
go stamt¹d, a nas wszystkich postawili
pod œcian¹. Tatuœ t³umaczy³ ³aman¹ nie-
mszczyzn¹, ¿e to nie nasz koc i ¿e nie
wiedzieliœmy o ukrywaj¹cym siê w sto-
dole ¯ydzie. Niemcy wcale go nie s³u-
chali, krzyczeli g³oœno i wydawa³o siê,
¿e nic nas od œmierci nie wybawi. Gdy-
by nie ingerencja granatowego policjanta
Majchrzaka, który by³ w dodatku Volks-
deutschem i asystowa³ im jako pomoc-
nik i t³umacz, rzeczywiœcie by³oby po
nas. On im po niemiecku wyjaœni³ ¿e je-
steœmy niewinni. Myœlê, ¿e nie by³ o tym

Niemcy zajêli wieœ 8 wrzeœnia
1939. Tydzieñ póŸniej w drugim dniu
Rosh Hashanah otoczyli synagogê, za-
bili kilku ze zgromadzonych, spalili
œwiête zwoje i wyprowadzili kilku za-
k³adników, których zastrzelili na ulicy.
Niemcy utworzyli wkrótce ¯ydowsk¹
Radê i ¿ydowsk¹ policjê dla wzmocnie-
nia swojej, która sk³ada³a siê z ¯ydów
przeznaczonych do ciê¿kiej pracy. ¯ydzi
pracowali na drogach, torach kolejo-
wych i przy zak³adaniu fundamentów
pod kwatery g³ównego dowództwa nie-
mieckiej armii w Stêpinie. Zapotrzebo-
wanie na si³ê robocz¹ by³o tak wielkie,
¿e sprowadzono do Frysztaka ¯ydów z
Warszawy. Niemiecka firma „Askania”
by³a du¿ym przedsiêbiorstwem, a mo-
rzy³a g³odem ¿ydowskich robotników.

Wielu z nich umar³o z powodu epide-
mii tyfusu w 1941r. Potem Niemcy za-
czêli wysy³aæ ¯ydów do ró¿nych obo-
zów pracy w okolicy. Los ¯ydów z dnia
na dzieñ stawa³ siê coraz ciê¿szy. G³ód,
choroby i nêdza by³y ich losem. Nastêp-
nie gestapo z Jas³a zabi³o 250 ¯ydów
w lesie w pobli¿u wsi Krajowice.
Wiêkszoœæ tych ¯ydów pochodzi³a z
Frysztaka. Potem gestapo postanowi³o
zlikwidowaæ getto we Frysztaku i wy-
wieŸæ wszystkich ¯ydów do getta w
Jaœle. Akcja trwa³a od 16 do 18 sierp-
nia 1942r. W jasielskim getcie ¯ydzi
byli natychmiast otaczani i wysy³ani do
obozów œmierci w Be³¿cu. Przybywali
do niego w dniach od 19 do 20 sierp-
nia. Niektórzy ¯ydzi zostali wys³ani do
gett w Przemyœlu i Rzeszowie, gdzie po-

dzielili los miejscowych ¯ydów. 35
¯ydów pozostawionych we Frysztaku
do oczyszczania terenu getta, a potem
zostali oni wys³ani do getta w Przemy-
œlu. Niemcy i ich miejscowi zwolenni-
cy przeszukiwali ci¹gle okolicê w po-
szukiwaniu ukrytych ¯ydów, którym
uda³o siê uciec w czasie trwania akcji.
Wielu zosta³o odnalezionych i zastrze-
lonych, jak równie¿ ich opiekunowie.
Niektórym uda³o siê prze¿yæ i opowie-
dzieæ tê historiê. Tak wiêc przesta³a ist-
nieæ kolejna ¿ydowska gmina w Gali-
cji, w Polsce. Niech ¿ydowska wspól-
nota we Frysztaku pozostanie w pamiê-
ci na zawsze.

William Leibner, September 17 th,
2000, Jerusalem
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„Ludzie s¹ czasem ciekawi, co prze-
¿ywa cz³owiek, gdy otrzymuje Sakra-
ment Kap³añstwa. Jak czuje siê ksi¹dz,
gdy odprawia w rodzinnym koœciele
Mszê œw. prymicyjn¹, g³osi pierwsze
kazanie. O to pytaæ nie trzeba, tego nie
mo¿na opisaæ, bo to jest taka radoœæ i
takie szczêscie, jakie daje ma³¿eñstwo,
bogactwo, s³awa, stanowiska, sukcesy
naukowe. Jest to zapewne cz¹steczka
tego szczêœcia, które zaznaje cz³owiek,
gdy po ziemskim ¿yciu dotrze do nieba i
padnie w objêcia swego ukochanego
Œwiêtego – Boga.

Tak mówi o swoim kap³añstwie ks.
Eugeniusz Makulski. Kap³añstwo to sa-
krament, który wyciska na duszy kap³a-
na niezatarte znamiê kap³añstwa Chry-
stusowego. To dar duchowy, który zo-
bowi¹zuje, bo wymagania stawiane ka-
p³anom s¹ wielkie i stanowcze, obowi¹z-
ki zaszczytne i trudne. Odpowiedzialnoœæ
za depozyt wiary, ³aski i za uœwiêcanie
ludzkoœci jest ogromna. Ile trzeba od-
wagi i si³y, aby w tym œwiecie, gdzie tak
trudno o prawdê i ciep³o mi³oœci, podj¹æ
siê tak ciê¿kiej i odpowiedzialnej misji?
Ksiê¿a wiedz¹, co to znaczy. Œmiertel-
nik, zwyczajny cz³owiek z krwi i koœci,
pe³en s³aboœci i namiêtnoœci, ska¿ony
grzechem pierworodnym i osobistym,
bierze tak¹ odpowiedzialnoœæ przed
Bogiem. W rêku kap³ana spoczywa los
duszy ludzkiej, od niego zale¿y iloœæ m³o-
dzie¿y garn¹cej siê do s³u¿by Bo¿ej, to

on jest poœrednikiem miêdzy Chrystu-
sem a ludŸmi, to z nim kojarz¹ nam, wier-
nym, pojêcia – rybak Chrystusowy, s³u-
ga Bo¿y, nauczyciel œw. Ewangelii, siew-
ca ziarna ewangelizacyjnego, spowied-
nik duszy ludzkiej, symbol prawdy i wier-
noœci.

Praca ksiê¿y tak trudna, wszech-
stronna i ró¿norodna potrzebuje wspar-
cia modlitewnego wszystkich, którzy s¹
jej œwiadkami i „odbiorcami”. Wdziêcz-
noœæ parafian za ciê¿k¹ pracê i œwiête
wype³nianie swojego pos³annictwa wy-
ra¿ana jest najczêœciej w formie modli-
twy, tej cichej, indywidualnej. S¹ jednak
takie chwile, w których ca³a wspólnota
parafialna modli siê, dziêkuj¹c Bogu za
dar kap³anów pracuj¹cych w tej para-
fii. Szczególn¹ ¿yczliwoœæ i troskê o na-
szych pasterzy okazujemy w ka¿dy
Wielki Czwartek – dzieñ ustanowienia
kap³añstwa.

Nasza parafia ma za co dziêkowaæ.
Frysztackie Sanktuarium jest miejscem
narodzin wielu powo³añ do s³u¿by Bogu.
Patrzymy z podziwem i wdziêcznoœci¹
na dzie³a ksiê¿y proboszczów, którzy
poœwiêcali i poœwiêcaj¹ ca³e swoje ¿ycie,
aby nasz koœció³ by³ nie tylko piêkn¹
budowl¹, ale równie¿ œwi¹tyni¹ budo-
wan¹ dla ludzi i w ludziach. Wielu para-
fian chyli g³owy w szacunku i podziêce

widz¹c pochylone plecy w konfesjona-
le, siw¹ g³owê, dobr¹ twarz, spracowa-
ne oczy, rozmodlone usta. Dziêkujemy
ksiê¿om za starannie przygotowane ka-
zania, piêkne drogowskazy na nowej
drodze ¿ycia, za ich pracê z doros³ymi,
z m³odzie¿¹, za umiejêtne wprowadza-
nie dzieci w ¿ycie koœcio³a, za ich kate-
chezy i prace gospodarcze. Akcja Ka-
tolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich, Caritas, kó³ka ró¿añcowe, mini-
stranci, Schola, KSM, kó³ko misyjne –
wszystkie te formacje dzia³aj¹ za spraw¹
duchowego przewodnictwa naszych
ksiê¿y, siostry Heleny i pañ katechetek.

Z okazji Œwiêta Kap³ana ¿yczy-
my naszym Pasterzom wszystkiego,
co Bo¿e, Niech moc Twego mi³osier-
dzia, Panie, kruszy i w niwecz ob-
raca wszystko to, co by mog³o przy-
æmiæ œwiêtoœæ kap³ana. Nasze mo-
dlitwy za ksiê¿y, siostry zakonne
pracuj¹ce w naszej parafii, kate-
chetki, pana organistê i ministran-
tów bêd¹ mia³y szczególne znacze-
nie, gdy pamiêtaæ bêdziemy s³owa
Jana Paw³a II:

„Tego wieczoru ca³y Koœció³ gro-
madzi siê w wieczerniku /…/, aby
Koœció³ pamiêta³ i stale wspomina³,
¿e s¹ to warunki komunii z Panem:
czystoœæ wewnêtrzna i pokora ser-
ca gotowego s³u¿yæ bliŸnim – a w
bliŸnich Bogu”.
                                    Lidia Czaja

przekonany, ale uczyni³ to w dobrej in-
tencji, by nas uratowaæ. Nie mia³ on we
Frysztaku dobrej opinii jako poplecznik
Niemców, ale zas³u¿y³ na nasz¹ wdziêcz-
noœæ, bo uratowa³ nas od pewnej œmier-
ci. Gdy Niemcy odeszli, dziêkowaliœmy
Bogu za ocalenie.

Jeszcze jeden epizod z holocaustu
Frysztackich ̄ ydów utrwali³ siê w mojej
pamiêci. Minê³a ju¿ jesieñ, zaczê³a siê
zima. Zag³ada ̄ ydów by³a faktem doko-
nanym. Nadesz³y œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia. Kolejne smutne œwiêta pod oku-
pacj¹ niemieck¹. By³ œnie¿ny i mroŸny
wieczór wigilijny. Usiedliœmy w³aœnie do

wieczerzy. Wtedy us³yszeliœmy ko³atanie
do drzwi. W wigiliê zostawia siê trady-
cyjnie wolne miejsce przy stole dla nie-
spodziewanego goœcia. Gdy tatuœ otwo-
rzy³, zobaczy³ dwie wynêdznia³e posta-
cie ̄ ydów, By³ zaskoczony, ale zaprosi³
ich gestem do œrodka. Oni odmówili. Byli
z pewnoœci¹ g³odni i zziêbniêci. Czego
zatem chcieli? Poprosili o parê gwoŸdzi.
I tylko tyle. GwoŸdzie by³y im potrzebne
do urz¹dzenia siê w bunkrze w kobyl-
skim lesie. Tatuœ da³ im, o co prosili. Ode-
szli, a po kilku dniach dosz³a  nas wieœæ,
¿e Niemcy ich wytropili i unicestwili gra-
natami, wrzuconymi do bunkra.

Po tym ostatnim bestialskim mordzie,
dokonanym na ¯ydach, œlad o nich za-
gin¹³. Pozosta³ po nich tylko symbolicz-
ny grób w warzyckim lesie z kilku na-
zwiskami na nagrobku. Nie wiadomo, ile
kryje cia³, bo wiêkszoœæ ich, zamienio-
nych w krematoryjny proch, wiatr roz-
wia³ po œwiecie. W naszej okolicy tylko
ten las jest umownym miejscem spoczyn-
ku ¿ydowskich wspó³mieszkañców
Frysztaka. „Oni zamieszkali w warzyc-
kim lesie”.

                      Jadwiga Tymczak
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Moment sadzenia drzewka poœwiêcone-
go ¯ydowi Mayerowi na wzgórzu Yad Va-
shem

Mieszkam w Warszawie, ale
moj¹ drug¹ „ma³¹ ojczyzn¹” jest
Frysztak. Od wielu lat posiadam tu
dzia³kê rekreacyjn¹, po³o¿on¹ nad
Wis³okiem. Czujê silny sentyment
do tego miejsca. Zawsze bije mi
mocniej serce, gdy za zakrêtu dro-
gi wiod¹cej od Rzeszowa wy³ania
siê frysztackie wzgórze z niezwyk³¹
œwi¹tyni¹, króluj¹c¹ nad ca³¹ oko-
lic¹.

Obok mojej posesji mieszka te-
œciowa, de domo Sitnik, osoba któ-
ra by³a naocznym œwiadkiem burz-
liwej historii tej ziemi. To ona roz-
pali³a moj¹ ciekawoœæ ludzi i zda-
rzeñ, które wywar³y tragiczne piêt-
no na dziejach Frysztaka. I to ona
opowiedzia³a mi dramatyczn¹ hi-
storiê, która g³êboko zapad³a mi w
pamiêæ. Zdarzenie to mia³o miej-
sce w sierpniu 1942 roku, w cza-
sie gdy Niemcy podjêli decyzjê o
likwidacji getta we Frysztaku i eks-
terminacji tutejszych ̄ ydów. Moja
teœciowa mieszka³a wraz z rodzi-
cami w gospodarstwie przy obec-
nej ul. Mostowej. Pewnej nocy do
ich drzwi zapuka³ wybiedzony, m³o-
dy ¯yd. Prosi³ o schronienie go przez
kilka dni. Za pomoc przeœladowanym
¯ydom grozi³o rozstrzelanie ca³ej rodzi-
nie. Ale rodzice mojej teœciowej nie za-
stanawiali siê d³ugo. Chodzi³o przecie¿
o znanego im s¹siada, Mayera, miesz-
kaj¹cego nieopodal dzisiejszych „schod-
ków”. Jako chrzeœcijanie nie mogli od-
mówiæ cz³owiekowi w potrzebie. Scho-
wali Mayera w stodole, dali mu ciep³y
koc i miskê z jedzeniem.

Ranek przyniós³ straszliwe przebu-
dzenie. Na podwórzu t³oczyli siê Niem-
cy z tutejszym granatowym policjantem.
Harmider na dworze i niemieckie ko-
mendy wyp³oszy³y zbiega. Mayer odbi³
deskê w stodole i rzuci³ siê do ucieczki.
Bieg³ przez pole, które dzisiaj jest moj¹
dzia³k¹. Na jej granicy dosiêg³y go kule
Niemców.

Rodzinê uratowa³a bystroœæ umys³u
babci Sitnikowej. W powsta³ym zamie-
szaniu pobieg³a szybko do stodo³y i usu-
nê³a jeden z „dowodów zbrodni” – na-

czynie po posi³ku. Wœciekli Niem-
cy ustawili ca³a rodzinê Sitników
pod œcian¹. Chcieli ich wszystkich
rozstrzelaæ. To by³y sekundy prze-
s¹dzaj¹ce o ¿yciu lub œmierci. Zde-
cydowa³o t³umaczenie, ¿e Sitniko-
wie nic nie wiedzieli o nocnym lo-
katorze. Nie by³o przecie¿ dowo-
dów, ¿e mu pomogli, jedzenia, cie-
p³ej odzie¿y. Pozostawiony na le-
gowisku koc nie stanowi³ niezbite-
go dowodu. Wstawi³ siê te¿ za nimi
granatowy policjant. Niemcy nie-
chêtnie, ale jednak odpuœcili.

Dok³adnie w 60 lat póŸniej mru-
¿y³em oczy od s³oñca, stoj¹c na
wzgórzu Yad Vashem w Jerozoli-
mie. Jako redaktor naczelny mie-
siêcznika „Sukces” wraz z grup¹
polskich dziennikarzy przebywa³em
s³u¿bowo w Izraelu. Jednym z
punktów programu by³o odwiedze-
nie œwiêtego miejsca ¯ydów –
wzgórza Yad Vashem. To tutaj ma

swoj¹ siedzibê s³ynny Instytut i Mu-
zeum Yad Vashem. Na po³udnio-
wym zboczu wzgórza Izraelczycy
sadzali drzewka „Sprawiedliwym
wœród œwiata”. W ten szczególny
sposób honorowali ludzi, którzy –
daj¹c rzadki przyk³ad odwagi i mo-
ralnej postawy – ratowali ¯ydów z
otch³ani Holocaustu. Ma tam swo-
je drzewko s³ynny Oscar Schindler,
ale najwiêcej jest polskich drzewek
Na szczycie wzgórza stoi wagon
kolejowy – podarowany przez pre-
zydenta Lecha Wa³êsê – którym
transportowano ̄ ydów do obozów
zag³ady. Niezwyk³ym fragmentem
tego swoistego kompleksu in me-
moriam jest ogromny skalny labi-
rynt. Na jego œcianach wykuto na-
zwy wszystkich miejscowoœci, w
których ¿yli ̄ ydzi. Ku mojemu zdu-
mieniu towarzysz¹ca nam przewod-
niczka odnalaz³a dla mnie tak¿e na-
zwê FRYSZTAK…

PóŸniej zaprowadzono nas na
przeciwleg³¹ stronê wzgórza. Izra-
elscy gospodarze wyt³umaczyli

Skalny labirynt w Yad Vashem z wyrytymi na-
zwami wszystkich mijescowoœci w których miesz-
kali ¯ydzi.
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nam, ¿e istnieje zwyczaj zapraszania nie-
których zagranicznych goœci do sadze-
nia drzewek tak¿e na pó³nocnej stronie
wzniesienia. Przywracano w ten spo-
sób skaliste, zbocze, zazieleniaj¹c je
drzewkami. By³a w tym geœcie tak¿e
g³êbsza symbolika. Z ka¿dym nowo za-
sadzonym drzewkiem do Jerozolimy
wraca³o ¿ycie, wbrew woli ca³ego le-
gionu katów i oprawców narodu ¿ydow-
skiego.

Przysz³a mi wtedy do g³owy myœl,
¿e nie mogê posadziæ swojego drzewka
ot tak sobie, bez ¿adnej intencji. Przy-
pomnia³em sobie strofê ¿ydowskiej mo-
dlitwy, oddaj¹cej têsknotê i nadziejê
¿ydowskiej diaspory rozrzuconej po ca-
³ym œwiecie: „Za rok w Jerozolimie”.

I przez chwilê wyobrazi³em sobie, co
musia³ czuæ w tamten letni poranek œci-
gany jak zwierzê Meyer: straszliw¹ sa-
motnoœæ, parali¿uj¹cy strach, bezsens tej
nieuchronnej œmierci, ¿al ¿e nigdy nie
zobaczy Jerozolimy?

Podzieli³em siê t¹ refleksj¹ z nasz¹

izraelsk¹ przewod-
niczk¹. Opowie-
dzia³em jej historiê
m³odego ¯yda za-
bitego na mojej
obecnej dzia³ce w
dalekim Frysztaku.
By³a g³êboko poru-
szona. Powiedzia-
³a, ¿e bêdzie opo-
wiada³a tê historiê
innym goœciom od-
wiedzaj¹cym Yad
Vashem. Byliœmy
zgodni – sadzone
przeze mnie
drzewko musia³o
mieæ swojego pa-
trona. Dlatego sa-
dzonkê poœwiêci³em nieznanemu mi, a
przecie¿ w jakiœ sposób bliskiemu, ̄ ydo-
wi Meyerowi. W ten symboliczny spo-
sób – Mayer znalaz³ siê w Jerozolimie.
D³ugo do niej wêdrowa³ – ale wreszcie
dotar³ do celu.

Mam te¿ nadziejê, ¿e dziêki temu
wspomnieniu, pozostanie po nim jakiœ
œlad w pamiêci mieszkañców Fryszta-
ka, miasteczka którego nazwa jest wy-
ryta w skalnym labiryncie Yad Vashem.

                        Krzysztof Bochus

ONI

Milcz, ojcze!
Milcz - jeœli Ci ¿ycie mi³e,
lecza ja i tak wiem,
¿e za rzek¹, gdzieœ w masywie Herbowej Góry
jest ziemianka...

Nazywa siê,
¿e idziemy na ryby.
Razem z wiejskimi ch³opakami p³ywam tratw¹ po rzece,
a mój ogromny entuzjazm
z powodu wêgorza, szczupaka
i kilku œwinek z³owionych sakiem
starczy za najlepsze alibi.
                                                 fragm. wiersza
                                     Adama ¯uchowskiego

Nr 
Działki 

Nr 
Księgi 

Wieczystej 

pow. 
w ha 

Opis nieruchomości 
brak planu  

przestrzennego 

Termin 
zagosp. 
nierucho- 
mości 

 
C E N A 

wywoławcza 
netto 
w zł 

1169/6 47 934 1,51 

Staw 
 
Działka nie jest obciążona 
hipotecznie. 

wg studium opracowanego 
na lata 2004 i dalej w/w 
działka ma zachować 
dotychczasowy rolniczy 
sposób użytkowania 

1 rok 13 480,00 

 

miejscowoœæ : LUBLA

Termin składania wniosków dla osób przysługującym prawo pierwszeństwa w nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261  poz 2603 z 9 grudnia 2004r) ustala się do dnia 6 
kwietnia 2007r. 

 
 WYKAZ NINIEJSZY ZOSTAJE OGŁOSZONY W DNIACH  

od 26 lutego 2007 do dnia 31 marca 2007r 
 

                                                                                                           WÓJT GMINY 
                                                                                                  FRYSZTAK 
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Siedem lat temu powsta³ w Gogo³o-
wie chór parafialny. Najpierw by³a nie-
wielka grupa osób. Organizowaniem
chóru zaj¹³ sie organista Kazimierz Jan-
toñ. Dziêki jego wytrwa³oœci chór czte-
rog³osowy powiêkszy³ siê. Uczono siê
ci¹gle nowych pieœni, œpiewano je
w koœciele z racji ró¿nych uroczystoœci.
Chór bra³ udzia³ w przegl¹dach pieœni
w Dobrzechowie, w Czudcu a tak¿e
dwa razy w Tyczynie w przegl¹dzie ko-
lêd. Przez trzy lata odbywa³y siê prze-
gl¹dy pieœni wielkanocnych  w Gogo³o-
wie.

W ubieg³ym roku w czasie III prze-
gl¹du „Surrexit Dominus”
chór otrzyma³ imiê „Sanc-
tus”. Chórzyœci maj¹ pró-
by raz w tygodniu a cza-
sem i czêœciej w zale¿no-
œci od potrzeb . Wiele by³o
prób w przygotowanie pie-
œni na Mszê Œw. w Sank-
tuarium w £agiewnikach.

11 marca w niedziele
o godz. 3.00 po pó³nocy
wyruszyliœmy autobusem
w liczbie 50 osób do Kra-
kowa. By³o 38 chórzy-
stów. Przewodniczy³ nam
Ksi¹dz Proboszcz Emil
Midura. Zajechaliœmy
przed godz. 6.00. Wst¹pi-
liœmy do Kaplicy Wiecz-
nej Adoracji. Tam odmó-

wiliœmy ró¿aniec. Nastêpnie udaliœmy
siê do Kaplicy Mi³osierdzia Bo¿ego,
gdzie o godz. 7.00 mia³a siê odbyæ Msza
Œw., która mia³a  byæ transmitowana
przez I program telewizji. Stanêliœmy
obok o³tarza. By³y ju¿ ustawione kame-
ry, reflektory. O godz. 7.00 rozpoczê³a
siê Msza Œw., w jej koncelebrze by³ nasz
Ksi¹dz Proboszcz. Gdy na koniec za-
œpiewaliœmy pieœñ ludzie nie wychodzili
z koœcio³a. Chcieli dalej s³uchaæ. Nastêp-
nie udaliœmy siê do Wadowic, gdzie uro-
dzi³ siê Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II i do
koœcio³a gdzie by³ ochrzczony. Mieliœmy
szczêœcie i tam œpiewaæ na sumie

o 10.30, któr¹ odprawi³ tak¿e nasz
Ksi¹dz Proboszcz Tam prosiliœmy Pana
Boga o szybk¹ beatyfikacjê S³ugi Bo-
¿ego Jana Paw³a II. Byliœmy tak¿e na
Kalwarii. Towarzyszy³o nam szczegól-
ne B³ogos³awieñstwo Bo¿e. Wszystko
siê uda³o i pogoda by³a piêkna. Niedzie-
la 11 marca 2007r. wpisa³a siê do histo-
rii naszego chóru.

Z modlitw¹ i ze œpiewem w autobu-
sie wróciliœmy do naszych domów, gdzie
nas ogl¹dali w telewizji.

Wdziêczni jesteœmy naszemu dyry-
gentowi a zarazem naszemu organiœcie
za jego trud  i wytrwa³oœæ. Wdziêcznoœæ
tak¿e pragniemy wyraziæ Panu Andrze-

jowi Szypule, gdy¿ czuwa
nad naszym chórem, daje
wytyczne i umo¿liwi³ nam
œpiew w £agiewnikach.
Dziêkujemy równie¿ Panu
Wójtowi Janowi Ziarniko-
wi za sponsorowanie
kosztów autobusu.

Za wszystko Bogu
niech bêd¹ dziêki.

        Irena Jedziniak

O³tarz w ³agiewnickim
Sanktuarium

Uczestniczki kursu gotowania, który odby³ siê w dn. 12-17 lutego
br. w Domu Ludowym w Pu³ankach. Na stole specja³y, których wy-
konywania uczy³y siê podczas kursu. W kursie wziê³o udzia³ „tyl-
ko” 26 osób, a chêtnych by³o o wiele wiêcej.

Gminny Oœrodek Kultury we Frysztaku
zaprasza do udzia³u w

DRODZE KRZY¯OWEJ
NA TARNICÊ

Wyjazd z GOK-u 6 kwietnia (Wielki Pi¹tek)
o godz. 6.00 rano. Koszt wyjazdu 35z³ od osoby.

Trasa prowadzi z Mucznego przez Bukowe
Berdo i Krzemieñ do krzy¿a na Tarnicy

(1346m). Krzy¿ stoi tam dla upamiêtnienia
wejœcia na szczyt w 1953r. ks. Karola Wojty³y.

Zejœcie do Wo³osatego i powrót do domu.
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W nocy 24 marca br. szczyt Che³mu po raz siódmy zosta³
zdobyty. Rokrocznie wyprawy odbywa³y siê w zimie, lecz w
tym roku zima nie dopisa³a, wiêc zrobiliœmy wiosenn¹ edycjê.
Wziêli w niej udzia³ dzieci i m³odzie¿ z gminy Frysztak. I oczy-
wiœcie kilkoro doros³ych. 30-osobowa nieustraszonych zdo-
bywców, nie bacz¹c na b³oto i niebezpieczeñstwa czyhaj¹ce
w leœnej g³uszy ruszy³a spod schronu kolejowego w Stêpinie i
skierowa³a siê na górê Che³m. Noc by³a gwiaŸdzista, wiêc
latarki nie by³y potrzebne. Po krótkim odpoczynku przy ka-
pliczce zakoñczyliœmy wêdrówkê przy wiacie, na koñcu szla-
ku Edukacji Ekologicznej. Tu zap³onê³o ognisko, choæ mokre
drzewo d³ugo opiera³o siê wszelkim próbom podpalenia. Jed-
nak butelka ropy przewa¿y³a szalê na nasz¹ stronê. Pieczona
kie³baska by³a tylko trochê bardziej oktanowa. Ale dziêki temu
grupa raŸniej wêdrowa³a w drodze powrotnej przez Chytrów-
kê, sk¹d do domu zabra³ nas bus. S¹dz¹c bo minach wszyscy
byli zadowoleni i ju¿ umówiliœmy siê na edycjê lêtni¹. Zapra-
szamy wszystkich chêtnych.

Organizatorem jest GOK we Frysztaku.
                                                tekst i zdjêcie: empe

Nocni zdobywcy przy kapliczce na Che³mie.

Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
PROGRAM  DZIA£AÑ  I  PRZEWIDYWANE

IMPREZY  NA:
MARZEC
26.03. godz.1130      - Szko³a Podstawowa Frysztak -Gminny Halowy
Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy
Frysztak.
28.03. godz. 1100 – Szko³a Podstawowa Frysztak – Gminny Halowy
Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Podstawowych o Puchar Wójta Gminy
Frysztak.

KWIECIEÑ
01 .04. godz. 1400 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej seniorów
(V liga) pomiêdzy „Strzelec” Frysztak – „Rani¿ovia” Rani¿ów.
01.04. godz. 1630 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej seniorów (kla-
sa B) pomiêdzy UKS „Skarbek” Gogo³ów – „Korona” Góra Rop-
czycka .
14.04. godz. 1230      - GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej juniorów
starszych pomiêdzy „Strzelec” Frysztak – „Wis³ok” Wiœniowa.
15.04. godz. 1500 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej seniorów
(V liga) pomiêdzy „Strzelec” Frysztak – „Chemik” Pustków.
22.04. godz. 1400 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej seniorów (Kla-
sa B) pomiêdzy „Skarbek” Gogo³ów – „Borkovia” Borek Wielki.
28.04. godz. 1030 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej juniorów m³od-
szych pomiêdzy „Strzelec” Frysztak  - „Korona” Rzeszów.
28.04. godz. 1230 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej juniorów star-
szych pomiêdzy „Strzelec” Frysztak  - „Korona” Rzeszów.
29.04.godz. 1500 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej seniorów
(V liga)  pomiêdzy „Strzelec” Frysztak  - „Start” Wola Mielecka.
29.04. godz. 1715 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej seniorów (kla-
sa B) pomiêdzy „Skarbek” Gogo³ów – „Czekaj” Ropczyce.
· W ka¿dy wtorek i czwartek godz. 1800 zajêcia sportowo – rekreacyj-
ne dla „dinozaurów” (osób w wieku powy¿ej 30 roku ¿ycia).
· W ka¿dy dzieñ od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1500  do 1700

zajêcia indywidualne, mo¿liwoœæ skorzystania z wypo¿yczalni sprzêtu
sportowego.
· Poniedzia³ek , œroda , pi¹tek godz. 1700 treningi zawodników tenisa

BIBLIOTEKA PUBLICZNA we FRYSZTAKU
zaprasza

20.03 – 30.04. - „Poranek w Afryce” - wystawa prac plastycznych
uczniów Szko³y Podstawowej we Frysztaku bior¹cych udzia³ w ogól-
nopolskim konkursie pt. „Mój szkolny kolega z misji” (organizator
SP we Frysztaku).
26.03.- 30.04. --„Pielgrzym Tysi¹clecia” - wystawa poœwiêcona pa-
miêci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Wystawa prac Gimnazjum z Oœrodka Szkolno-Wychowawczego we
Frysztaku „Papie¿ w origami”.
13.04.  godz 830 - Spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim
autorem licznych ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y w Szkole Podstawo-
wej w Zespole Szkó³ w Stêpinie z okazji Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki i
Praw Autorskich.
19.04. godz 1700 - Spotkanie grupy „Na luzie”. Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych plastyk¹, muzyk¹, rzeŸb¹, poezj¹.
20 kwietnia 2007 r. godz 930.
„Wiosna, ach wiosna!” Spotkanie dla starszaków z Przedszkola Pu-
blicznego we Frysztaku.
Zapraszamy dzieci  na spotkania ph.”Czytajmy razem” w ka¿dy po-
niedzia³ek w godz. 1400- 1600.

slotowego.
· Poniedzia³ek , œroda godz. 1400  treningi zawodników pi³ki no¿nej
trampkarze.
· Wtorek , pi¹tek, sobota  godz. 1700  treningi zawodników pi³ki no¿-
nej juniorów i seniorów.

Zapraszamy do udzia³u
w VIII WOJEWÓDZKIEJ WYSTAWIE

MALARSTWA NIEPROFESJONALNEGO
organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w

Rzeszowie. W wystawie mo¿e braæ udzia³ ka¿dy doro-
s³y malarz amator, który dostarczy do GOK Frysztak

jedn¹ pracê malarsk¹ do dn.13 kwietnia 2007r.
Szczegó³owe informacje – Dorota Wojtanowska – in-

struktor GOK Frysztak.
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Pisz¹c ten artyku³ chcia³am, by wszyscy czytelnicy „Ga-
zety Frysztackiej” mogli dowiedzieæ siê o Tych mieszkañ-
cach gminy, którzy sprawili, ¿e cieszy³y siê wszystkie dzieci,
zw³aszcza te z ubogich rodzin...

Mam na myœli sponsorów tegorocznej akcji pt. „Ka¿demu
dziecku ciep³o w zimie” lub krócej akcji „Zima”.

Ka¿dy cz³owiek zna powiedzenie, ¿e: „ w miarê jedzenia
apetyt roœnie”. Apetyt ten ma ró¿ne nazwy: jeden zamienia
go na coraz ciekawsze podró¿e, drugi na bardziej luksusowe
auto, sprzêty itp. Okazuje siê, ¿e osi¹gaj¹c ju¿ coœ, znów chce
siê wiêcej i wiêcej... Fantastycznie uj¹³ tê cechê re¿yser fil-
mu „Apocalypto” - Mel Gibson, który przekaza³ nam tê przy-
warê ludzk¹ ustami starego Indianina. który opowiedzia³ na-
stêpuj¹c¹ historiê o nas:  „Cz³owiek siedzia³ samotnie ,pogr¹-
¿ony w g³êbokim smutku. Wszystkie zwierzêta podesz³y do
niego i powiedzia³y: „nie chcemy ciê widzieæ smutnego... Po-
proœ nas o cokolwiek a dostaniesz to. Cz³owiek pomyœla³ i
powiedzia³: chcê mieæ dobry wzrok. Sêp na to: dostaniesz
mój. Cz³owiek ci¹gn¹³ dalej: chcê byæ silny. Na to rzek³ jagu-
ar: bêdziesz tak silny jak ja. Wtedy cz³owiek powiedzia³: chcê
poznaæ wszystkie tajemnice œwiata. W¹¿ mu odpar³:  poka¿ê
Ci je. I tak cz³owiek kontynuowa³ rozmowê z reszt¹ zwie-
rz¹t. Gdy cz³owiek posiad³ ju¿ wszelkie podarunki, jakie móg³...
odszed³. Wtedy sowa powiedzia³a do reszty zwierz¹t: teraz
cz³owiek wie jak robiæ wiele rzeczy...Jednak...nagle... nasz³a
mnie obawa. Jeleñ na to: Spokojnie... cz³owiek posiada
wszystko czego potrzebuje. Teraz jego smutek minie. Ale
sowa odpowiedzia³a: nie! Widzia³am otch³añ w cz³owie-
ku...G³êbok¹ jak g³ód, którego nigdy nie zaspokoi...to ona spra-
wia, ¿e jest smutny, tak¿e sprawia, ¿e pragnie. Ruszy dawaæ
i zabieraæ....A¿ pewnego dnia œwiat powie: przestajê istnieæ,
bo nic mi nie zosta³o ju¿ do oddania.”

Cytuj¹c tê indiañsk¹ przypowieœæ chcia³am zwróciæ uwa-
gê na jej wielk¹ m¹droœæ. Zastanówmy siê czy sowa nie mia-
³a racji wypowiadaj¹c te s³owa? Przecie¿ wszyscy dobrze
znaj¹ to uczucie chêci posiadania. Ró¿nimy siê tylko rozmia-
rami osi¹ganego celu. Gdzie znaleŸæ wœród nich ludzi, którzy
chc¹ siê dzieliæ tym, co maj¹, skoro ka¿dy ma coraz wiêksze
potrzeby. A jednak...

W tym roku ju¿ siódmy raz zwróci³am siê do ludzi dobrej
woli o pomoc w realizacji marzeñ dzieci z ubogich rodzin. Do
potencjalnych sponsorów wys³a³am imienne  listy z proœb¹ o
pomoc w realizacji akcji charytatywnej, do innych zwróci³am
siê przez ks. Proboszcza, który popar³ tê akcjê i przekaza³
moj¹ proœbê w og³oszeniach parafialnych na niedzielnej mszy.
Zaowocowa³o to sporym zainteresowaniem i pomoc¹ spon-
sorów. Dziêki ich ofiarnoœci utworzy³am 43 paczki dla uczniów
z ubogich rodzin. Uczniowie znaleŸli w nich (w zale¿noœci od
potrzeb) kurtki, buty, dresy lub w jednym przypadku: podusz-
kê antyalergiczn¹. Radoœæ dzieci by³a ogromna. Mnie nato-

miast najwiêkszym optymizmem napawa fakt, ¿e mimo i¿ ka¿-
dy ma „wielk¹ otch³añ, któr¹ chce zape³niæ” to jednak s¹ tacy,
którzy widz¹ wokó³ biedê i potrzebê pomocy. Wiedz¹, ¿e ich
„otch³añ” mo¿e jeszcze poczekaæ i zd¹¿¹ po drodze „nakar-
miæ” potrzebuj¹cych....

Dziêkujê wiêc bardzo Osobom, dziêki którym mog³am ob-
darowaæ dzieci paczkami miko³ajkowymi. Czyniê to na ³amach
gazety by w ten sposób jak najwiêksza rzesza czytelników
dowiedzia³a siê o Tych, którzy na swej pomyœlnej drodze ¿ycio-
wej nie zapomnieli o innych.

SPONSORAMI TEGOROCZNEJ AKCJI BYLI:

KS. PROBOSZCZ BOGUS£AW BOGACZEWICZ
JÓZEF BOROÑ

WAC£AW DROGOÑ
JÓZEF I ALICJA GODKOWIE

TADEUSZ GÓRA
BOGUS£AWA I GRZEGORZ GRELOWIE

DANUTA I TADEUSZ JAB£ECCY
TOMASZ MIKUSZEWSKI
ZOFIA I JÓZEFA MOCEK

ANNA MOKRZYCKA
WAC£AW SALAMON

ANNA I MARIAN SOKO£OWSCY
JAN WNÊK

MAREK I MONIKA ZIAJOR
EL¯BIETA ¯YWAR

Korzystaj¹c z tego, ¿e jestem „przy g³osie”, chcia³am rów-
nie¿ podziêkowaæ Pani Kierownik Janinie Wiœniowskiej i Pra-
cownikom GOPS-u we Frysztaku za opiekê nad rodzinami
tych dzieci. Praca ich jest bardzo potrzebna ale równocze-
œnie bardzo niewdziêczna, poniewa¿ czêstokroæ spotykaj¹ siê
z krytyk¹ pod swoim adresem. Nie maj¹ jednak wp³ywu na
wielkoœæ funduszy, jakie otrzymuj¹ do gminnej kasy na po-
moc socjaln¹, a  rodzin, którym jest ona niezbêdna, przyby-
wa.

Dziêkujê równie¿ Pani Dyrektor Ma³gorzacie Soko³ow-
skiej oraz Pracownikom Przedszkola we Frysztaku za
sprawn¹ organizacjê gor¹cych posi³ków dla uczniów z bied-
nych rodzin.

Dziêkujê Przewodnicz¹cej Komisji do spraw Zwalczania
Problemów Alkoholowych Pani Joannie Czekajowskiej oraz
Ksiêgowej Pani Bo¿enie Feliks za sfinansowanie i umo¿li-
wienie po raz kolejny przeprowadzenia programu profilak-
tycznego o tematyce antyalkoholowej w naszej szkole. Byæ
mo¿e program ten przyczyni siê do tego, i¿ jego uczestnicy
bêd¹ chcieli unikn¹æ losu swoich bliskich czy znajomych, któ-
rzy nie oparli siê temu na³ogowi. Pozwoli im to ( mam nadzie-
jê ) na za³o¿enie takich rodzin, które nie bêd¹ musia³y korzy-
staæ z naszej pomocy.

    Pedagog szkolny
mgr Ma³gorzata Gliwska- Jêdrysik
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SZACHOWE MISTRZOSTWA
GMINY FRYSZTAK

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych
na obiekcie Gminnego Oœrodka Sportu
i Rekreacji we Frysztaku rozgrywany
jest Otwarty Turniej Szachowy o Mi-
strzostwo Gminy Frysztak - prowadzo-
ny w trzech kategoriach wiekowych.
W tym roku turniej zosta³ rozegrany w
dniu 18 lutego, a do rywalizacji przyst¹-
pi³o 24 zawodników w tym 1 kobieta.
Turniej zosta³ rozegrany systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tem-
po gry po 10 minut na ka¿dego zawod-
nika. Poszczególne kategorie wiekowe
zosta³y po³¹czone w jeden turniej, nato-
miast prowadzono oddzieln¹ klasyfika-
cjê turniejow¹. Kojarzenie rund kompu-
terowe. Turniej prowadzi³ Sêdzia Sza-
chowy Klasy Pierwszej Pan Marian By-
siewicz.

W y n i k i:
Kat. do 11 lat: I m-ce Wójcik Pawe³

– Kobyle, II m-ce  Ogrodnik Krystian –
Kobyle, III m-ce Szopa Dominik –
Frysztak.

Kat. 12-17 lat: I m-ce S³owik Prze-
mys³aw – Przybówka, II m-ce Maziarz
Damian – Frysztak, III m-ce Zagórski
Hubert – Frysztak.

Kat. 18 lat i starsi: I m-ce Laœniak
Mateusz – Niewodna, II m-ce Malita
Dariusz – Strzy¿ów, III m-ce Szopa
Robert – Glinik Œredni.

Najlepszych trzech zawodników w
poszczególnych kategoriach wiekowych
otrzyma³o pami¹tkowe puchary i dyplo-
my. Nagrody wrêczali Dyr. GOSiR we
Frysztaku Wojciech Arciszewski oraz
Sêdzia Pan Marian Bysiewicz.

Turniej przebiega³ w mi³ej sportowej
atmosferze i wed³ug g³ównego sêdzie-
go z roku na rok podnosi siê poziom
sportowy turnieju.

GMINA FRYSZTAK NA IV
MIEJSCU W WOJEWODZTWIE

PODKARPACKIM

W dniu 21 lutego 2007r.  w Rzeszo-
wie mia³o miejsce podsumowanie
IX Edycji Wspó³zawodnictwa Gmin
Wiejskich w Sporcie M³odzie¿owym
o Puchar Marsza³ka Województwa Pod-
karpackiego za rok 2006 w którym na-

sza Gmina zajê³a IV miejsce w woje-
wództwie podkarpackim uzyskuj¹c w
punktacji ogólnej 215 pkt. Wyprzedzi³y
nas Gminy:  I miejsce Grodzisko Dolne
– 300 pkt, II miejsce Soko³ów Ma³opol-
ski – 295 pkt., III m-ce Trzebownisko –
220 pkt. W uroczystoœci podsumowa-
nia wspó³zawodnictwa z ramienia na-
szej Gminy uczestniczyli Wójt Gminy
Frysztak Jan Ziarnik, Dyr. GOSiR Woj-
ciech Arciszewski i V-ce prezes GMKS
„Strzelec” Frysztak Les³aw Mocek.
Nagrody i listy gratulacyjne wrêczali
uczestnikom V-ce Marsza³ek Woj. Pod-
karpackiego, oraz Prezes Rady Woje-
wódzkiej LZS w Rzeszowie.

W sk³ad wspó³zawodnictwa wcho-
dzi³y 4 dyscypliny sportowe: pi³ka no¿-
na dziewcz¹t, pi³ka no¿na ch³opców, bie-
gi prze³ajowe i szachy, a w poszczegól-
nych dyscyplinach uczestniczyæ mog³a
m³odzie¿ urodzona w dniu 01.01.1989 r.
i m³odsi.

Pozwolê sobie przypomnieæ , ¿e Gmi-
na Frysztak w wy¿ej wymienionym
wspó³zawodnictwie sportowym odnosi³a
znacz¹ce sukcesy. Na IX edycji wspó³-
zawodnictwa a¿ szeœciokrotnie z rzêdu
zajmowa³a I miejsce w województwie,
dwa razy zajmowa³a V miejsce w wo-
jewództwie i w roku bie¿¹cym IV miej-
sce.

Mam nadziejê, ¿e w X jubileuszowej
edycji wspó³zawodnictwa og³oszonej
przez Marszalka Woj. Podkarpackiego
na rok 2007 nasza Gmina znów znaj-
dzie siê w czo³ówce województwa.

HALOWY TURNIEJ PI£KI
NO¯NEJ O PUCHAR WÓJTA

GMINY FRYSZTAK

W dniu 25 lutego 2007r. GOSiR we
Frysztaku oraz Podokrêg Pi³ki No¿nej
w Rzeszowie byli organizatorami Halo-
wego Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar
Wójta Gminy Frysztak. W turnieju tra-
dycyjnie startowa³o 5 dru¿yn. Mecze
rozgrywane by³y systemem „ka¿dy
z ka¿dym” 2x 10 minut, a zespo³y wy-
stêpowa³y w 4 osobowych sk³adach, tj.
bramkarz +3 zawodników w polu. W
turnieju najlepsza okaza³a siê dru¿yna
„Wis³ok” Wiœniowa , która wywalczy³a
12 pkt. (19:7), II miejsce „Wis³ok” Strzy-

¿ów 7 pkt (21:9), III miejsce „Aramix”
Niebylec 4 pkt. (2:13), IV miejsce
„Strzelec” Frysztak 3 pkt. (7:16), V miej-
sce „Brzostowianka” Brzostek 1 pkt
(7:11).

Wyniki bezpoœrednich meczy:
„Strzelec” Frysztak – „”Wis³ok” Wi-

œniowa 2:3 , „Wis³ok” Strzy¿ów – „Brzo-
stowianka” Brzostek 2:2, „Aramix Nie-
bylec – „Strzelec” Frysztak 2:0, „Wi-
s³ok” Strzy¿ów – „Wis³ok” Wiœniowa
2:5, „Brzostowianka” Brzostek – „Ara-
mix” Niebylec 0:0, „Strzelec” Frysztak
– „Wis³ok: Strzy¿ów 2:9, „Wis³ok” Wi-
œniowa – „Brzostowianka” Brzostek 6:3,
„Aramix” Niebylec – „Wis³ok” Strzy-
¿ów 0:8 , „Brzostowianka” Brzostek –
„Strzelec” Frysztak 2:3,  „Wis³ok” Wi-
œniowa – „Aramix” Niebylec – 5:0.

Królem strzelców zosta³ zawodnik
„Wis³oka” Strzy¿ów Robert Klimek –
9 bramek.

Puchary, nagrody i dyplomy dla
wszystkich uczestnicz¹cych w turnieju
dru¿yn wrêczali Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik oraz Dyr. GOSiR we Frysz-
taku Wojciech Arciszewski.

Dziêkujemy Panu Dyrektorowi
Szko³y Podstawowej we Frysztaku za
udostêpnienie hali sportowej wraz z za-
pleczem, Podokrêgowi Pi³ki No¿nej
w Rzeszowie, który ufundowa³ nagro-
dy w postaci pi³ek oraz g³ównemu spon-
sorowi turnieju Przedsiêbiorstwu Wie-
lobran¿owemu „Wenta” Frysztak.

DRU¯YNOWE MISTRZOSTWO
POLSKI Z UDZIA£EM ANNY

STASIOWSKIEJ Z GOGO£OWA

W dniach 8 - 10  grudnia  2006 r. we
Wroc³awiu  odbywa³y siê XXIV Mistrzo-
stwa Polski Uniwersytetów w tenisie
sto³owym, w których udzia³ wziê³a by³a
zawodniczka UKS „Skarbek” Gogo³ów
i „Strzelec” Frysztak Anna Stasiowska
z Gogo³owa . Wspólnie z zawodniczka-
mi Wiolett¹ Œwiniuch , Mart¹ Dziedzic
i Ewelin¹ Plag¹ reprezentuj¹c Uniwer-
sytet Rzeszowski wywalczy³y Mistrzo-
stwo Polski Uniwersytetów  w tenisie
sto³owym kobiet i zdoby³y z³oty medal
tych mistrzostw. Du¿e brawa dla za-
wodniczki z naszej Gminy.

    oprac. Wojciech Arciszewski
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Wielkie studio, œwiat³a, kamery, mi-
krofony… A poœród tego wszystkiego
my – uczniowie frysztackiej szko³y pod-
stawowej i gimnazjum. Przez chwilê w
g³oœnikach s³ychaæ jeszcze g³os spiker-
ki przedstawiaj¹cej wydarzenia dnia,
póŸniej cisza przerywana pojedynczymi
uwagami operatorów i prowadz¹cego.
Odliczanie. Wchodzimy na ¿ywo…

Jak to siê sta³o, ¿e dwudziestosze-
œcioosobowa grupa uczniów wraz z
opiekunami wyruszy³a w dalek¹ podró¿
z Frysztaka do samego Torunia, g³ów-
nej siedziby telewizji „Trwam”? W skró-
cie – s. Helena £ukasik napisa³a sztu-
kê, w której przedstawi³a ¿ycie b³. Na-
talii Tu³asiewicz. Premiera odby³a siê w
Rzeszowie – tam w³aœnie spotkaliœmy
pani¹ Dorotê Tu³asiewicz spokrewnion¹
z b³ogos³awion¹. W³aœnie pani Dorocie
zawdziêczamy zaproszenie do wystêpu
w telewizji. Pocz¹tkowo zdawa³o siê, ¿e
to tylko bardzo odleg³e plany. „Mo¿e kie-
dyœ”, mówiliœmy…

Naprawdê jedziemy?
Od premiery przedstawienie wysta-

wiliœmy jeszcze cztery razy, a¿ w koñcu
pojawi³a siê upragniona szansa podró¿y
do Torunia. Termin wyjazdu zbli¿a³ siê
nieuchronnie i trzeba przyznaæ, ¿e nie-
którzy nie mogli sobie tego w pe³ni
uœwiadomiæ, a ostateczne pakowanie
przerywa³y tylko nap³ywaj¹ce sms-y z
pytaniami: „Bierzesz torbê czy plecak?”,
„Mogê wyst¹piæ w eleganckich

spodniach?”, „O której i gdzie zbiór-
ka?”. W koñcu nadszed³ ten dzieñ.
Zbiórka obok koœcio³a (na szczêœcie
oszczêdzono nam porannej, a raczej
nocnej pobudki), torby i plecaki do ba-
ga¿nika, zajêcie miejsc, „na pewno ni-
czego nie zapomnia³em?”, a przed sa-
mym wyjazdem krótka modlitwa o bez-
pieczn¹ podró¿. Zwarci, gotowi i uszczê-
œliwieni zostawiliœmy Frysztak za sob¹.

Oprócz krótkich epizodów, d³uga
podró¿ minê³a bardzo przyjemnie. Na-
wet bardzo… Gdy tylko naszym oczom
ukaza³ siê budynek Domu Pielgrzyma,
mieliœmy ochotê krzykn¹æ: „Co tak krót-
ko?..”, jednak kiedy tylko rzuciliœmy siê
na ³ó¿ka, od pokoju do pokoju jeden
brzmia³ g³os… Jeœæ i spaæ! O ile to
pierwsze dano nam wykonaæ nied³ugo
po przybyciu, o tyle na drugie musieli-
œmy jeszcze trochê poczekaæ. A to
wszystko z powodu krótkiej próby przed
jutrzejszym wystêpem. Szybko zrobili-
œmy swoje (niekoniecznie w zadowala-
j¹cy sposób) i zmêczeni wyszykowali-
œmy siê do spania.

Pierniki, mury i krzywa wie¿a
Pobudka! Plan na drugi dzieñ w To-

runiu – o dziewi¹tej rano czeka na nas
przewodnik, który oprowadzi nas po naj-
ciekawszych zak¹tkach miasta. PóŸniej
obiad, chwila relaksu i… do telewizji –
ale wszystko po kolei… Okaza³o siê, ¿e
Toruñ te¿ ma w³asn¹ „krzyw¹ wie¿ê” –
jej odchylenie od pionu sprawdziliœmy

osobiœcie. Oprócz
tego dowiedzieliœmy
siê czegoœ, czego ni-
gdy nie zapomnimy –
mury s¹ najwa¿niej-
sze. Mury zamku,
mury obronne, przed-
murze – pan prze-
wodnik nie omieszka³
opowiedzieæ nam
wszystkiego, co tylko
wiedzia³ o niemal
ka¿dej pojedynczej
cegle. PóŸniej przy-
szed³ czas na toruñ-
ski rynek. Chocia¿
jest on naprawdê
piêkny, z ka¿d¹ go-

dzin¹ coraz bardziej pow³óczyliœmy no-
gami, nie maj¹c nawet si³y porz¹dnie
ustawiæ siê do grupowego zdjêcia. Mu-
sieliœmy nieco st³umiæ entuzjazm bardzo
energicznego pana przewodnika (swoj¹
drog¹, ciekawe, z czego czerpie te po-
k³ady energii – czy¿by z toruñskich pier-
ników?), by zd¹¿yæ na czas z obiadem.
Pokaza³ nam jeszcze, gdzie kupowaæ
pierniki  - koniecznie po lewej stronie
ulicy! Dlaczego? Nie wiadomo.

Wreszcie upragniona przerwa.. Nie-
stety krótsza, ni¿ myœleliœmy. Zostaliœmy
wezwani do telewizji wczeœniej ni¿ ocze-
kiwano. W biegu przenosiliœmy rekwi-
zyty do budynku telewizji, który, jak siê
okaza³o, znajdowa³ siê zaraz obok za-
mieszkanego przez nas Domu Pielgrzy-
ma. Gdy rekwizyty by³y na miejscu,
trzeba by³o jeszcze pobiec po w³asne
rzeczy i… czekaæ.

Telewizja od kuchni
Telewizja „Trwam”. Najbardziej roz-

powszechniony polski kana³ telewizyj-
ny o charakterze religijnym. Ogl¹daj¹c
nie tylko programy tej stacji, zastana-
wiamy siê czêsto: jak wygl¹da takie
nagranie „od kuchni”?

Weszliœmy do du¿ego, s³abo oœwie-
tlonego jeszcze pomieszczenia, w któ-
rego jednej czêœci znajdowa³ siê du¿y
ekran stacjonuj¹cy obok niskiego pode-
stu. Na naszych oczach wszystko to
zmieni³o siê w studio telewizyjne, w pe³ni
przygotowane do nagrania. Najpierw –
ustawienie ekranu, na którym podczas
przedstawienia mia³y byæ wyœwietlane
obrazy i zdjêcia. Otoczono go z obu stron
parawanami, które po odpowiednim
oœwietleniu na ekranie uzyska³y efekt
kolorowych œcian. Oœwietleniowiec ope-
rowa³ ogromnymi reflektorami, gdy tym-
czasem dŸwiêkowiec przypina³ nam do
ubrañ mikro porty, zastrzegaj¹c, ¿e dziêki
nim us³yszy wszystko, co tylko powie-
my – nawet cichym szeptem. Gdy
wszystko by³o ustawione, zaproszono
nas do pañ wiza¿ystek – trochê pudru,
przeczesanie w³osów – i ju¿ jesteœmy
gotowi do wystêpu na wizji. Wszystko
to trwa³o dwie godziny.

Trzy, dwa, jeden… Wchodzimy!
Nasza grupa przy pomniku M. Kopernika w Toruniu.



24 GAZETA FRYSZTACKA              Marzec - Kwiecieñ 2007

Spikerka jeszcze przedstawia wiado-
moœci z Polski i ze œwiata, kiedy my w
napiêciu czekamy na rozpoczêcie pro-
gramu. Gdy na pobliskim telewizorze po-
jawia siê czo³ówka programu „Rozmo-
wy niedokoñczone”, wszystko ucicha.
Zaczyna siê. Prowadz¹cy, ojciec Bene-
dykt, wita widzów, pani Marta Filip krót-
ko opowiada o naszym przedstawieniu,
a póŸniej rozlega siê muzyka i .. narra-
torzy wchodz¹ na scenê. Aktorzy graj¹
bez œladu stresu, jedynie momentami zer-
kaj¹c w czujne oko kamery bezlitoœnie
wpatruj¹ce siê w ich twarze. Na koniec
piosenka i fina³. Stoimy sztywno, cze-
kaj¹c na koniec ujêcia – ktoœ szepcze:
„To ju¿ jest koniec?” i na telewizorku
widzimy ju¿ nie siebie, a teledysk „Osiem
b³ogos³awieñstw”. Momentalne rozluŸ-
nienie. Pierwsz¹ czeœæ mamy za sob¹.
Teraz tylko pó³godzinna rozmowa z Oj-
cem Benedyktem. Dopiero teraz niektó-
rzy zaczynaj¹ siê powa¿nie stresowaæ,

ale nie ma czasu na dyskusje, bo ju¿ je-
steœmy na wizji. Do rozmowy o b³. Na-
talii zosta³y zaproszone p. Dorota Tu³a-
siewicz, s. Helena £ukasik, i p. Agniesz-
ka Dziok, odtwórczyni g³ównej roli. Opo-
wiada³y o tym, jak postaæ Natalii wp³y-
nê³a na ich ¿ycie, jak wiele mo¿na siê
od niej nauczyæ. Jednak dla nas,
uczniów, najwa¿niejszym momentem
by³y wypowiedzi ka¿dego z aktorów na
pytanie: Jak¹ odgrywa³eœ rolê i co za-
pamiêta³eœ z postawy b³. Natalii? Ceni-
my j¹ za spokój, optymizm, ufnoœæ Bogu,
m¹droœæ, nadziejê, ¿yczliwoœæ dla ka¿-

dego cz³owieka… Kiedy
prowadz¹cy poda³ mikrofon
ma³ej Emilce, córce pani
Agnieszki, Ta rozp³aka³a siê
– póŸniej, gdy przytuli³a siê
do mamy, wszyscy ogl¹da-
j¹cy mogli us³yszeæ jeszcze
ciche szlochanie. Po pro-
gramie Ojciec Benedykt
pochwali³ Emilkê za najbar-
dziej medialny moment.

Kiedy wyszliœmy ze stu-
dia po programie, nie by³o
koñca dyskusjom na temat
telewizji „od kulis”, odbie-
raniu sms-ów i rozmowom
przez telefon z rodzin¹ i zna-
jomymi, którzy oczywiœcie œledzili nas
uwa¿nie w telewizji i Internecie. Podej-
rzewamy, ¿e nigdy jeszcze telewizja
„Trwam” nie mia³a takiej wysokiej ogl¹-
dalnoœci we Frysztaku – na wieœæ o tym,
¿e „nasi bêd¹ w telewizji” mnóstwo

frysztaczan rzuci³o
siê do pilotów lub
komputerów.

Wracamy…
W koñcu musie-

liœmy opuœciæ studio,
w którym spêdzili-
œmy prawie cztery
godziny. Obarczeni
rekwizytami i stroja-
mi powoli wrócili-
œmy do Domu Piel-
grzyma, by po
wspólnej kolacji po-
³o¿yæ siê spaæ i zre-
laksowaæ siê po dniu
pe³nym wra¿eñ. Na-
zajutrz sprawnie

przeprowadziliœmy akcjê pt. Wielkie Pa-
kowanie, zjedliœmy ostatnie wspólne
œniadanko w Toruniu, wsiedliœmy w au-
tobus i po¿egnaliœmy to piêkne miasto.
Czeka³o nas kolejne osiem lub wiêcej
godzin jazdy. Po drodze wst¹piliœmy do
Ciechocinka, by wspi¹æ siê na tê¿niê
(specjalna budowla, z której œcieka³a
woda o w³aœciwoœciach zdrowotnych –
coœ w stylu wielkiej inhalacji), która przy-
pad³a wszystkim do gustu, szczególnie
dwóm narratorom z gimnazjum, którzy
z zachwytem okreœlali j¹ jako „klima-
tyczn¹”. PóŸniej odwiedziliœmy jeszcze

miejsce poœwiêcone S³udze Bo¿emu ks.
Jerzemu Popie³uszce niedaleko W³o-
c³awka. Zaczerpnêliœmy œwie¿ego po-
wietrza i ruszyliœmy w dalsz¹ podró¿,
nieprzerywan¹ ¿adnymi incydentami.
Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e pan kie-
rowca „g³uchy” by³ na nasze b³agania i
bez mrugniêcia okiem omija³ kolejne sta-
cje benzynowe. Spokojnie wróciliœmy do
Frysztaka po trzech dniach spêdzonych
poza domem.

Niew¹tpliwie podró¿ do Torunia by³a
dla nas bardzo ciekawym prze¿yciem.
Nie tylko wystêp w telewizji, ale te¿ trzy
ciekawe dni spêdzone w bardzo dobrym
towarzystwie, obfituj¹ce w wydarzenia,
które d³ugo bêdziemy wspominaæ (gim-
nazjaliœci do dziœ tajemniczo przyznaj¹:
„³adne kwiatki by³y..”).  Najwa¿niejsze
jednak, ¿e uda³o nam siê sprawiæ, ¿e
wielu ludzi pozna³o postaæ b³ogos³awio-
nej Natalii – tak¿e tu, we Frysztaku. Ale
to chyba tak¿e Jej zas³uga, skoro nie
pozwala, by coœ stanê³o nam na drodze.
I myœlê, ¿e jest sporo prawdy w Jej s³o-
wach: „Mo¿e dopiero po œmierci prze-
mówiê do ludzi najw³aœciwsz¹ mow¹”

                      Natalia Olszañska

I na koniec te¿ coœ wa¿nego:
Dziêkujemy Wszystkim, którzy

pomoc¹ finansow¹ i wielk¹ ¿yczliwo-
œci¹ wsparli nasz¹ „przygodê z tele-
wizj¹ na ¿ywo”.

Cenne wskazówki przed nagraniem.

W studiu przed emisj¹.
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