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Zespó³ Testimonium podczas wystêpu.Pe³ne zapa³u wokalistki.

Publicznoœæ dopisa³a.

„Papieskie” kremówki sprzeda³y siê w oka mgnieniu.Centrum Frysztaka podczas koncertu.

22 kwietnia 2007r. na frysztackim rynku œpiewaliœmy dla
Jana Paw³a II. W to niedzielne popo³udnie mo¿na siê by³o
spotkaæ ze znajomymi, porozmawiaæ, odpocz¹æod telewizora
i komputera, pooddychaæ œwie¿ym powietrzem i choæ na chwi-
lê... zintegrowaæ siê z ca³¹ spo³ecznoœci¹. I znów zjednoczy³
nas JPII.

A inicjatorem i g³ównym organizatorem, który z de-
terminacj¹ d¹¿y³ do realizacji tego koncertu by³ nasz
ksi¹dz Marek Draus. Ksiê¿e Marku - dziêkujemy - Bóg
zap³aæ i prosimy o jeszcze



4 GAZETA FRYSZTACKA                     Maj - Czerwiec 2007

8 lutego  2007r. odby³a siê V Se-
sja Rady Gminy Frysztak – Sesja bu-
d¿etowa.

Z porz¹dku obrad najwa¿niejsze te-
maty to:
- informacja Pana Wójta Gminy z dzia-
³alnoœci miêdzysesyjnej,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w spra-
wie projektu bud¿etu gminy Frysztak na
2007r.
- przedstawienie ostatecznej opinii Ko-
misji Rozwoju Gospodarczego i Bud¿e-
tu w sprawie projektu bud¿etu gminy
Frysztak na 2007 r.
- rozpatrzenie projektu i podjêcie uchwa-
³y w sprawie bud¿etu gminy na 2007r.
oraz ustalenie rocznego planu przycho-
dów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej,
- rozpatrzenie projektu i podjêcie uchwa-
³y w sprawie zamiany gruntów pomiê-
dzy Gmin¹ Frysztak a Spó³k¹ „POLO-
NEA POLSKA” Sp z o.o. w Rzeszo-
wie,
- rozpatrzenie projektu i podjêcie uchwa-
³y w sprawie przyjêcia planów pracy
sta³ych komisji Rady na 2007 r.,
-rozpatrzenie projektu i podjêcie uchwa³y
w sprawie powo³ania radnego do repre-
zentowania gminy w Zgromadzeniu
Zwi¹zku Komunalnego „WIS£OK”.

Na samym wstêpie Przewodnicz¹-
cy Rady pogratulowa³ nowo wybranym
delegatom do Podkarpackiej Izby Rol-
niczej w Boguchwale, którymi zostali
Stanis³aw Kwiatek i Stanis³aw Su³kow-
ski.

Nastêpnie Skarbnik Gminy przedsta-
wi³ pozytywn¹ opiniê Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w spra-
wie projektu bud¿etu gminy Frysztak na
2007 r., a przewodnicz¹cy Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Bud¿etu Edward
Giera przedstawi³ ostateczn¹ opinie Ko-
misji równie¿ w sprawie bud¿etu.

Przewodnicz¹cy obrad stwierdzi³, ¿e
Wójt Gminy uwzglêdni³ w projekcie bu-
d¿etu gminy przeg³osowane na Komisji
wnioski.

Radni po wyjaœnieniu niektórych
wydatków zawartych w projekcie bu-
d¿etu  przeg³osowali uchwa³ê bud¿etow¹
na 2007r. i przyjêli j¹ prawie jednog³o-
œnie, przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym.

Szczegó³owe dane o bud¿ecie gmi-
ny dostêpne w elektronicznym wydaniu
GF na stronie – www.frysztak.pl.

12.03.2007r.- odby³a siê wyjazdo-
wa Sesja Rady Gminy Frysztak.
Przedmiotem wizytacji by³o zapoznanie
siê radnych (szczególnie nowych) ze sta-
nem faktycznym mienia komunalnego
gminnego tj. budynków wiejskich, szkó³,
dróg gminnych a tak¿e dróg powiato-
wych.

  Radni, razem z Wójtem i Zastêpc¹
Wójta oraz pracownikami gminy odpo-
wiedzialnymi za te sprawy w urzêdzie
,oraz z so³tysami zwizytowali ca³¹ gmi-
nê. Celem wizyty by³o jak najbardziej
wiarygodne przygotowanie harmono-
gramu robót inwestycyjnych i drogo-
wych na 2007r.

Harmonogram tych prac mo¿na zna-
leŸæ w elektronicznym wydaniu GF na
stronie www.frysztak.pl

29 marca 2007r. - odby³a siê VIII
Sesja Rady Gminy Frysztak

Najwa¿niejsze sprawy omawiane na
Sesji to:
- sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych,
- zatwierdzenie taryf na zbiorowe za-
opatrzenie w wodê i zbiorowe odpro-
wadzanie œcieków,
- sprawozdanie z wykonania Planu Go-
spodarki odpadami dla Gminy Frysztak
- przyjêcie harmonogramu robót drogo-
wych i inwestycyjnych na 2007r.

Jednym z trudniejszych tematów
poruszanych na tej sesji by³o podjêcie
uchwa³y w sprawie zamiaru przekszta³-
cenia Szko³y Podstawowej im. Jana
Paw³a II w Hucie Gogo³owskiej. De-
cyzja poprzedzona by³a rozmowami z
samorz¹dem mieszkañców, rodzicami i
kuratorium oœwiaty. Decyzja bardzo
trudna, ale konieczna. Dyrektor ZOAS
mgr Halina Kolonko przedstawi³a do-
k³adnie ca³oœæ zagadnienia od strony fi-
nansowej i moralnej.

Radnym przysz³o zmierzyæ siê z
jedn¹ z trudniejszych spraw, które nale-
¿a³o podj¹æ.

Swoj¹ opiniê wyrazi³ równie¿ Wójt -
Jan Ziarnik, który stwierdzi³, ¿e jest to
nie³atwa decyzja. W dzisiejszych re-
aliach finansowania oœwiaty, Gmina jest
zmuszona do podejmowania takich roz-
wi¹zañ. Radni po dok³adnym zapozna-
niu siê z aktualn¹ oraz przysz³oœciow¹
sytuacj¹ w Szkole Podstawowej w Hu-
cie Gogo³owskiej podjêli uchwa³ê nastê-
puj¹cej treœci:

- Zamierza siê z dniem 31 sierpnia
2007r. przekszta³ciæ Szko³ê Podsta-
wow¹ im. Jana Paw³a II w Hucie Go-
go³owskiej poprzez jej likwidacjê i utwo-
rzenie na jej bazie Szko³y Filialnej im J P
II o strukturze organizacyjnej klas I -
III z oddzia³em przedszkolnym.

- Szko³a Filialna z oddzia³em przed-
szkolnym podlega³a bêdzie organizacyj-
nie SP w ZS w Stêpinie.

27 kwietnia 2007r. odby³a siê XIV
Sesja Rady Gminy Frysztak. Najwa¿-
niejszym punktem obrad by³o udzielenie
absolutorium Wójtowi gminy z tytu³u
wykonania bud¿etu gminy za 2006r. Po
zapoznaniu radnych z pozytywn¹ opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie i Komisji Rewizyjnej Rada
Gminy przyjê³a uchwa³ê jednog³oœnie i
udzieli³a Wójtowi gminy absolutorium.

                                   przygotowano
               w Urzêdzie Gminy Frysztak
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 Czy to nie Twoje œmiecie?!

Jak co roku (pomimo od kilku ju¿ lat prowadzonej zbiórki
œmieci) koniec zimy i nadejœcie wiosny ods³ania niechlubny
obraz wspó³czesnego cz³owieka. Kiedy bowiem zniknie biel
œniegu, oczom naszym (zanim wszystko siê piêknie zaziele-
ni), ukazuj¹ siê zamiast wiosennych kwiatów paskudne œmie-
ci. Œmieci, których miejsce jest najpierw w koszach na nie,
potem w workach, a nastêpnie na wysypisku. Niestety, po-
mimo systematycznej zbiórki i wywozu œmieci jest ich wokó³
nas mnóstwo. Nie mówmy, ¿e to ktoœ inny, ktoœ spoza naszej
lokalnej spo³ecznoœci – przecie¿ te œmiecie s¹ równie¿ w miej-
scach, gdzie nie dotar³by ktoœ obcy. Œwiadczy to o naszej
arogancji wobec œrodowiska, w którym ¿yjemy, o naszej nie-
wiedzy i ³amaniu prawa.

W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, ¿e w myœl obowi¹zu-
j¹cego prawa (Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach):

Art. 5. 1. W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzy-
manie czystoœci i porz¹dku przez:

1) wyposa¿enie nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym
i technicznym;

2) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanali-
zacyjnej lub, w przypadku

gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub eko-
nomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomoœci
w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub w przy-
domow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wy-
magania okreœlone w przepisach odrêbnych; przy³¹czenie nie-
ruchomoœci do sieci kanalizacyjnej nie jest obowi¹zkowe, je-
¿eli nieruchomoœæ jest wyposa¿ona w przydomow¹ oczysz-
czalniê œcieków spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlone w przepi-
sach odrêbnych;

3) zbieranie powsta³ych na terenie nieruchomoœci odpa-
dów komunalnych zgodnie z wymaganiami okreœlonymi
w regulaminie;

3a) gromadzenie nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach bez-
odp³ywowych;

3b) pozbywanie siê zebranych na terenie nieruchomoœci

odpadów komunalnych oraz nieczystoœci ciek³ych w sposób
zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrêbnymi;

Art. 6. 1. W³aœciciele nieruchomoœci przy wykonywa-
niu obowi¹zku okreœlonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b obowi¹zani
s¹ do udokumentowania, w formie umowy korzystania
z us³ug wykonywanych przez zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹
organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie
na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci lub w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczy-
stoœci ciek³ych, przez okazanie takiej umowy i dowodów
p³acenia za takie us³ugi.

I tu jawi siê przykra prawda – niestety nie wszyscy w³a-
œciciele nieruchomoœci w naszej gminie takowe umowy po-
siadaj¹. I tak na 2853 budynki umowy podpisali w³aœciciele
2040-u. Czyli w³aœciciele 813-tu budynków (28,5%) mieliby
k³opoty z udokumentowaniem przestrzegania w/w przepisów.
Warto siê chyba nad tym zastanowiæ!

Ktoœ powie, ¿e wprowadzanie nowych zasad, nawyków
musi trochê potrwaæ – zgoda,  zawsze na pocz¹tku funkcjo-
nowania nowych przepisów przez pewien czas patrzy siê tro-
chê przez palce.

Myœlê jednak, ¿e powoli nale¿y zakoñczyæ okres (8-letni)
wdra¿ania siê do obowi¹zuj¹cych przepisów i norm a rozpo-
cz¹æ nale¿y okres egzekwowania prawa dotycz¹cego tej
kwestii.

Ekol
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„Ja nie po to wracam z daleka
Aby s³awy piæ rosê s³odk¹
Ja nie przyjecha³em po wawrzyn
Jeno z serca prostej potrzeby.
Bom tutaj siê w³aœnie obudzi³
I chcê kiedyœ znów usn¹æ tutaj.”
„Oto kilka wersów z wiersza pt.

„Bo tu wracam” umieszczonego w
zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie”
– tak  rozpoczê³a swoje nieoficjalne, ale
jak¿e wzruszaj¹ce dla Autora wyst¹pie-
nie Pani Stanis³awa Osuchowska.

„Przyjecha³em z serca potrzeby”
– jak¿e wymowne s¹ s³owa Autora.
To jest szczere wyznanie, to spowiedŸ
Jego serca i duszy – to mi³oœæ ogrom-
na, bezgraniczna do stron rodzin-
nych, do lat dzieciñstwa.”

21 kwietnia 2007r. Profesor
Adam ¯uchowski razem ze swoj¹
¿on¹ przyby³ ze Szczecina w rodzin-
ne strony. W kobylskim dworku,
korzystaj¹c ze staropolskiej goœcin-
noœci w³aœcicielki Pani Anny Liszcz,
w gronie  w³adz gminnych i powiato-
wych, dostojnych goœci: ks. Infu³ata
Józefa Sondeja, Pana Piotra Blaje-
ra, Pana Antoniego Norwicza, pañ-
stwa Ingi, Kazimierza i  Adama Sa-
pety,   ksiêdza proboszcza i  miesz-

kañców naszej Ziemi Frysztackiej
odby³o siê spotkanie, promuj¹ce
wydan¹ przez Urz¹d Gminy ksi¹¿-
kê autorstwa Pana Profesora pt.
„Piosenki znad Wis³oka i frysztac-
ki alfabet”

..„Frysztak, ma³a ¿ydowska mie-
œcina pe³na drewnianych cha³up,
brudnych ulic, ma³ych ¿ydowskich
sklepików. Tylko koœció³ górowa³
nad miastem. Taka to mieœcina, a
jednak ukochana nade wszystko
przez Pana Profesora do dziœ. Bo
tu siê urodzi³, tu spêdza³ dzieciñ-
stwo, tu mia³ przyjació³ - kontynu-
owa³a swoj¹ wypowiedŸ Seniorka na-
uczycielskiej profesji.

Ksiê¿a Górka, po której biega³,
bawi³ siê, z której móg³ dojrzeæ ³¹ki
pe³ne ró¿norodnych, pachn¹cych
polnych kwiatów, a nieco dalej na
wzgórzu ³any zbó¿, szumi¹ce lasu,
które wzywa³y go do siebie. To prze-
œliczna panorama wsi Kobyle. Za
mostem, na wzgórku park pe³en sê-
dziwych starych lip, a wœród nich
bia³y dworek s³yn¹cy od dawna z
polskiej goœcinnoœci.

U jego stóp szumi rzeka Wis³ok,
rzeczka, któr¹ pokocha³, jak sam

mówi, pierwsz¹,
odwzajemnion¹
mi³oœci¹. Tu spê-
dza³ czas, tu
snu³ swoje dzie-
ciêce marzenia,
a mo¿e o szczê-
œciu œni³...

To tu by³o
n a j p i ê k n i e j ,
najserdeczniej.
I zdawa³o siê, ¿e
nic nie zm¹ci,
nic nie przerwie
tych b³ogich
marzeñ i snów.
Sta³o siê ina-
czej. Wybuch³a

wojna, pali³y siê domy, sp³on¹³ te¿
dom rodzinny. Jak sam autor mówi „Z
dymem po¿aru ulecia³o na zawsze
jego beztroskie dzieciñstwo.” Wszyst-
ko prys³o jak bañka mydlana. Okrut-
ne losy wojny rzuci³y go na zachod-
nie rubie¿e Polski...

Ale czêsto tu wraca, chocia¿ na
krótko, a myœlami jest na co dzieñ ze
swoj¹ Ma³¹ Ojczyzn¹- Arkadi¹ dzie-
ciñstwa.

Wszêdzie jednakowo szumi¹ drze-
wa, ale Profesor w szumie drzew
szczeciñskich s³yszy szum lip, buków,
jode³ i œwierków lasów kobylskich.

Jednakowo wszêdzie szemrz¹ rze-
ki, ale On chocia¿ daleko st¹d, s³y-
szy nurt ukochanej rzeki Wis³ok.

Wszêdzie jednakowo bij¹ w ko-
œcio³ach dzwony, ale on s³yszy bicie
dzwonu we frysztackim koœciele, któ-
ry codziennie wieczorem wzywa³
mieszkañców na „Anio³ Pañski”.

Powracaj¹ wspomnienia dawnych
lat. Wspomnienia te s¹ tak drogie, ¿e
nic i nikt nie potrafi zag³uszyæ g³osu
serca... Ani czas, ani miejsce, one ¿yj¹
w Nim i ¿yæ bêd¹ do koñca.

„Wracam tu nie po to, by s³awy piæ
rosê s³odk¹, nie po wawrzyn, ale z
serca prostej potrzeby.”

A my mieszkañcy Frysztaka i Ko-
byla có¿ mo¿emy Ci daæ w podziêce
za te Twoje wspomnienia, w których
z wielk¹ mi³oœci¹ ukazujesz piêkno
swojej ma³ej Ojczyzny, a zw³aszcza
Kobyla i Frysztaka. Poœwiêci³eœ je te¿

PROMOCJA KSIAZKI ADAMA ¯UCHOWSKIEGO
„PIOSENKI ZNAD WIS£OKA I FRYSZTACKI ALFABET”.

Pani Stanis³awa Osuchowska wrêcza kwiaty autorowi.
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W roku 2006 zakoñczyliœmy generalny remont i konserwacjê zabytkowego drew
nianego koœcio³a z roku 1672 w Gogo³owie. Remont ten trwa³ przez 11 lat od 1995
do 2006r. Przy tych wszystkich pracach przyœwieca³a nam myœl aby ten koœció³
przywrócony do stanu pierwotnego by³ pomnikiem wieków i brama przejœcia w
Trzecie Tysi¹clecie. Remont i konserwacja polega³y na tym, ¿e wymieniano wszyst-
ko co by³o zniszczone a wiec wymiana podwalin, spróchnia³ych elementów œcian,
wiêŸby dachowej, sufitu, wymiana gontów, wymiana zniszczonych elementów po-
sadzki kamiennej. Nastepnie konserwacja trzech o³tarzy, chrzcielnicy kamiennej z
XVw., organów, a w ubieg³ym roku, na zakoñczenie konserwacja polichromii. Na
zewn¹trz koœcio³a rekonstrukcja drewnianej kaplicy, która jest teraz kaplic¹ pa-
miêci ofiar drugiej wojny œwiatowej. Z parafii Gogo³ów w czasie wojny zginê³o
ponad 100 osób. Ofiary te s¹ upamiêtnione na osobnej tablicy umieszczonej przy
wejœciu do nowego koœcio³a. Dokonano tak¿e rekonstrukcji ogrodzenia kamienne-
go wraz z kamienn¹ dzwonnic¹, wy³o¿ono kamieniem obejœcie wokó³ koœcio³a.
Aby koœció³ doprowadziæ do pierwotnego stanu z³o¿y³a siê na to 11 letnia praca
i pieni¹dze wielu ludzi i instytucji. Najpierw wdziêcznoœæ nale¿y siê Wojewódzkie-
mu Konserwatorowi Zabytków p. Zbigniewowi Jucha oraz S³u¿bie Konserwator-
skiej. Nastêpnie obecnemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków p. Ma-
riuszowi Czuba. Generalnemu Konserwatorowi Zabytków za pomoc finansow¹,
Urzêdowi Gminy we Frysztaku, Starostwu Powiatowemu w Strzy¿owie, Fundacji
Koœcielnej, Urzêdowi Marsza³kowskiemu Woj. Podkarpackiego, oraz naszym pa-
rafianom, którzy prac¹ i ofiara wspierali ten remont. Osobne podziêkowania nale¿¹
siê wykonawcom i artystom. Odremontowany i restaurowany koœció³ zosta³ po-
œwiêcony w czasie odpustu parafialnego Œw. Katarzyny 25 listopada 2006r. przez
Infu³ata Józefa Sondeja z Rzeszowa.

Dzie³o to doceni³ Generalny Konserwator Zabytków Tomasz Merta i z okazji
Miêdzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków na uroczystym spotkaniu w Teatrze
Juliusza Osterwy w Lublinie 18 kwietnia 2006r. odebra³em dyplom Laureata dla
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Œw. Katarzyny w Gogo³owie oraz odlew emble-
matu, który bêdzie umieszczony  na koœciele. Trzeba zaznaczyæ, ¿e w tym konkur-
sie pod has³em „Zabytek Zadbany” zosta³ w³¹czony do 18 zabytków nasz jeden
koœció³ w województwie podkarpackim.

ks. Emil Midura.

ludziom Twojego dzieciñstwa...
 My za to wszystko dziêkujemy Ci

staropolskim „Bóg zap³aæ”.
I jeszcze coœ – Proszê przyj¹æ nie

bukiet ró¿, jak to jest w zwyczaju, lecz
ma³y, skromny, bukiecik polnych
kwiatów, bo one wyros³y tu w szcze-
rym polu, pod kobylskim i frysztac-
kim niebem. To s¹ ojczyste kwiaty.
Proszê je zabraæ ze sob¹- niech na-
dal przypominaj¹ dzieciñstwo....” –
zakoñczy³a z dr¿eniem w g³osie Pani
Stanis³awa.

 I choæ widaæ by³o, ¿e przygoto-
wany na tê chwilê monta¿ s³owno-
muzyczny wzbogacony prezentacj¹
multimedialn¹ pt. „Literacki arras
frysztackiego krajobrazu wspo-
mnieñ”, osobiste refleksje zebra-
nych  wzruszy³y Bohatera tego spo-
tkania, to jednak bukiet polnych
kwiatów z kraju dzieciñstwa sta³ siê
dla Profesora najwspanialszym pre-
zentem tego dnia. Myœlê, ¿e zasu-
szony wœród kart ksi¹¿ki, bêdzie
kolejnym frysztackim wspomnie-
niem.

Nam swoje wspomnienia Profe-
sor podarowa³ w nowej ksi¹¿ce.
Wystarczy tylko po ni¹ siêgn¹æ... Za-
chêcam!!!

Refleksje: Stani³awa Osuchowska
                   Komentarz: MF

Pocztówka z Gogo³owa i okolicz-
noœciowa tabliczka
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W czasie, gdy wielu frysztaczan za-
siada przed ekranem, by obejrzeæ „Te-
leexpress,” z Rzeszowa wyje¿d¿a luk-
susowy, ciemnoró¿owy autokar. Na
jego pok³adzie rozrzuceni pomiêdzy in-
nymi podró¿nymi zasiadaj¹: lekko zanie-
pokojona siostra Helena, opanowany i
spokojny dyrektor naszej szko³y, Marek
Jedziniak, nieco zagubiony gimnazjalista
Piotr Hadro i w zupe³noœci zdezoriento-
wana miejscowa nauczycielka jêzyka
angielskiego, Agnieszka Dziok, autorka
tej relacji. Wyruszamy do kraju czeko-
ladek, piwa i koronek – zmierzamy do
Belgii.

Zaproszenie na tê niecodzienn¹ wy-
cieczkê otrzymaliœmy ju¿ w styczniu,
kiedy to wystêpowaliœmy w Rzeszowie
z przedstawieniem”Aposto³ mi³oœci-b³.
Natalia Tu³asiewicz”. Tê swoist¹ nagro-
dê za nasz¹ pracê  zorganizowa³  i  ufun-
dowa³ eurodeputowany dr Mieczys³aw
Janowski, który w 2004 roku uzyska³
mandat pos³a do Parlamentu Europej-
skiego. Nasza czwórka znalaz³a siê
wœród niemal piêædziesiêciu innych, za-
proszonych przez Pana Pos³a goœci.

Spore wra¿enie zrobi³a na nas pod-
ró¿ przez Niemcy. Liczne wzgórza po-
roœniête lasami z ruinami zameczków na
ich szczytach, urocze wioski skupione
w równie urokliwych dolinkach. Bia³e
domki pokryte czerwon¹ dachówk¹. I
ta wszechobecna czystoœæ. Wszêdzie.
Obrazki jak z filmu „Doktor z alpejskiej
wioski” – kto ogl¹da³, to wie, co mam
na myœli. Z okien autobusu zwiedziliœmy
ponadto Koloniê.

Granicê Niemiec z Belgi¹ przekro-
czyliœmy nie wiedzieæ kiedy – kierowca
pewno zauwa¿y³ tak donios³¹ rzecz jak
s³upy graniczne, ale nas nie powiado-
mi³. A mo¿e te s³upy ju¿ nie istniej¹? Za-
uwa¿yliœmy natomiast zmianê krajobra-
zu. Ju¿ nie by³o tak zachwycaj¹co. Ma-
lownicze wzgórza ust¹pi³y miejsca rów-
ninom, piêknie zagospodarowanym po-
lom uprawnym i pastwiskom z krowa-
mi i koñmi dziwnej maœci. Nie by³o te¿
ju¿ tak schludnie. Po dok³adnie dobie nie-
ustannego podró¿owania (prowadzi³o na
przemian trzech kierowców), dotarliœmy
do stolicy nie tylko Belgii, ale i ca³ej Zjed-
noczonej Europy.

Tego dnia Pan Pose³ zaproponowa³

zwiedzenie Atomium, przed którym oso-
biœcie nas powita³, a nawet bez ma³a
ka¿demu uœcisn¹³ d³oñ. Atomium – nie-
codzienna struktura architektoniczna,
wybudowana w roku 1958 to 103-me-
trowej wysokoœci model kryszta³u ¿ela-
za (powiêkszony 165 miliardów razy),
który sk³ada siê z 9 stalowych sfer o
œrednicy 18 metrów i ³¹cz¹cych je 20
korytarzy, ka¿dy o d³ugoœci ok. 40 m.
Na szczyt budowli wjechaliœmy wind¹,

zaœ miêdzy kulami podró¿owaliœmy ru-
chomymi schodami, równie¿ z 1958
roku! Z okien podziwialiœmy panoramê
Brukseli, a tak¿e Mini Europê – kom-
pozycjê miniaturowych obiektów z naj-
piêkniejszych miast w Europie.

Nastêpnie udaliœmy siê na nocleg do
miejscowoœci Ronse “tu¿ pod Bruksel¹,”
to jest 70 kilometrów od stolicy, ale z
uwagi na jakoœæ tamtejszych dróg oka-
za³o siê to tylko godzinn¹ jazd¹. Okolica
okaza³a siê bardzo ³adna. Pagórki, drze-
wa i w¹skie dró¿ki bardzo przypomina-
³y tu nasze Kobyle i Jazow¹. Poczuli-
œmy siê naprawdê swojsko i po kolacji
(jad¹c tam koniecznie weŸcie z sob¹ wo-
rek soli!) udaliœmy siê na spoczynek.
Niektórzy (patrz: pan dyrektor) mieli
jeszcze
si³y na
n o c n e
konwer-
sacje in
English
z pracu-
jacym tu
R u m u -
nem, ale
nie ka¿dy
m o ¿ e
pochwa-
liæ siê
tak¹ kon-
d y c j ¹
cia³a i
umys³u
po nie-
mal 30

godzinach spêdzonych w drodze...
Nazajutrz udaliœmy siê do dzielnicy

europejskiej Brukseli: zobaczyliœmy sie-
dzibê Rady Unii Europejskiej, budynki
Komisji Europejskiej, a tak¿e Parlament
Europejski. Po obiedzie w samym Par-
lamencie, pani Stoerring usi³owa³a
przedstawiæ nam pracê tego¿ Parlamen-
tu. To w³aœnie wówczas wraz z siostr¹
Helen¹ przekona³yœmy siê, ¿e stanie pod
drzwiami, w celu zaczerpniêcia œwie¿e-

go powietrza (z klimatyzacji) mo¿e za-
groziæ pracy parlamentu. Ochrona in-
terweniuje natychmiast. Na szczêœcie
nie spêdzimy reszty naszego ¿ycia w
brukselskich lochach, bo przera¿one po-
wróci³yœmy pos³usznie, by wys³uchaæ
wyk³adu do koñca. Nastêpnie przema-
wia³ Pan Pose³ i odpowiada³ na pod-
chwytliwe pytania uczestników wy-
cieczki. Rozrzewni³ siê na widok kwia-
tów i obrazu, które zosta³y mu wrêczo-
ne w podziêce za jego zaproszenie.

Poniewa¿ tak siê z³o¿y³o, ¿e dzieñ ten
(9 maja) by³ œwiêtem Europy, w Sali
Plenarnej zebra³o siê 13 osób, które
otrzyma³y Nagrodê Nobla, miêdzy inny-
mi nasz by³y prezydent Lech Wa³êsa.
Mogliœmy ich wszystkich obserwowaæ,

Z europos³em dr Mieczys³awem Janowskim w Brukseli.
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a tak¿e pos³uchaæ ich wypowiedzi. Pan
prezydent mówi³ œmia³o i pewnie, kry-
tykuj¹c nawet wypowiedŸ swej przed-
mówczyni. Œwietn¹ zabaw¹ dla wiêk-
szoœci obserwuj¹cych by³a zabawa ra-
dyjkami, w których t³umaczono poszcze-
gólne wypowiedzi na a¿ 28 jêzyków.
Najchêtniej s³uchano t³umaczeñ  po cze-
sku.

Poniewa¿ pogoda by³a wietrzna i
pada³o, Brukselê zwiedziliœmy w wiêk-
szoœci z okien autokaru. Pani przewod-
nik opowiada³a o historii Belgii, zas³u¿o-
nych dla niej ludziach, zabytkach. Na
ca³ym œwiecie znany jest jeden z sym-
boli miasta, mianowicie Manneken Pis,
czyli figurka siusiaj¹cego ch³opca. Ma
on tylko 30 cm wzrostu, ale jest równie
s³awny jak choæby nasza syrenka war-
szawska. W innej czêœci miasta pog³a-
dziliœmy czule p³askorzeŸbê przedsta-
wiaj¹c¹ jednego z dawnych bohaterów
dzisiejszej Belgii (jego nazwisko w jê-
zyku niderlandzkim za nic nie chcia³o
pozostaæ w mej pamiêci), co ponoæ przy-
nosi szczêœcie i zapewnia szybki powrót
w te strony. Naturalnie byliœmy w tutej-
szej Katedrze œw. Micha³a i œw. Guduli
z oknami wype³nionymi cudownymi wi-
tra¿ami i du¿ym zbiorem dzie³ sztuki z
ró¿nych epok eksponowanymi niczym
w galerii. (Bêd¹c w kilku koœcio³ach
przekonaliœmy siê, ¿e o³tarz g³ówny znaj-
duje siê niemal na œrodku œwi¹tyni, aby
turyœci mogli swobodnie po niej kr¹¿yæ i
podziwiaæ.) Ponadto zrobiliœmy sobie
zdjêcie pod pa³acem króla, próbuj¹c
uchwyciæ wartownika, który nie bacz¹c
na wicher i ulewê maszerowa³ tam… i
pewnie z powrotem – ale tego ju¿ nie
zobaczyliœmy z uwagi na jego otêpia³e i
marionetkowe ruchy. Widzieliœmy ca³e
mnóstwo innych zajmuj¹cych obiektów
i eksponatów, jednak te najbardziej
utkwi³y mi w pamiêci.

Bruksela jest podobno wymarzonym
miejscem do robienia zakupów. Specjal-
noœci¹ tego miasta s¹ wyroby czekola-
dowe, znane i cenione s¹ równie¿ ko-
ronki rêcznie robione, a te oko³o 400 ga-
tunków piwa, to te¿ nie byle co. Mieli-
œmy a¿ dziesiêæ minut (!!!), aby to
sprawdziæ. I owszem, zrobi³y na nas
wra¿enie i czekoladki, i piwo, i koronki,
a nade wszystko tutejsze ceny, które

wszyscy natychmiast przeliczali z euro
na z³otówki. Wniosek by³ jeden – w
Polsce jest tak tanio!

Po tej ca³odziennej dawce kultury,
historii i pospiesznych zakupach nast¹-
pi³a czêœæ rozrywkowa.  Knajpka Chez
Leon, gdzie wielojêzyczny t³um po¿era³
krewetki, mule i inne dziwne dla nas
morskie ¿yj¹tka, nale¿y ponoæ do naj-
goœcinniejszych i najsmaczniejszych.
Rzeczywiœcie jedzenie by³o niez³e, wino
takie sobie (Piotrek i siostra pili sok i
bardzo go sobie chwalili), za to atmos-
fera wspania³a. Ktoœ zanuci³ „Sz³a dzie-
weczka do laseczka,” zaœ z s¹siedniej
sali odezwa³y siê - rzek³byœ - chóry aniel-
skie. Ale nie, to tylko chór z Nebraski.
Œpiewaliœmy na przemian: raz my na-
sze swojskie piosneczki, z kolei oni wy-
rafinowane wielog³osowe kompozy-
cje…

Nasta³ dzieñ czwarty naszej wy-
cieczki. Przed nami piêkne miasteczko
Brugia, którego kana³y i œredniowiecz-
ne zabudowania tworz¹ ¿ywe muzeum
na wolnym powietrzu. Brugia to tak
zwana „malutka Wenecja Pó³nocy” –
doskonale zachowane miasto œrednio-
wieczne i ca³kowicie zamieszka³e! Od
relikwii Œwiêtej Krwi pochodzi nazwa
bazyliki w centrum tego miasta. Prze-
chowywany jest tu flakon z kryszta³u
górskiego, który zawiera kilka kropel
krwi z cia³a Jezusa. Oczywiœcie z na-
bo¿noœci¹ uca³owaliœmy tê relikwiê. Jak
twierdzi³a nasza przewodniczka – mi³a i
kompetentna asystentka Pana Pos³a,
pani Katarzyna Kwieciñska – ka¿de
miasto ma swoje urokliwe zak¹tki, Bru-
gia natomiast sk³ada siê tylko i wy³¹cz-
nie z samych takich zak¹tków. I rzeczy-
wiœcie: liczne kana³y, romantyczne
mostki, rzeŸby, gustowne kamieniczki,
stare bryczki, wysiaduj¹ce jaja ³abêdzi-
ce na gniazdach tu¿ przy kamiennych,
krêtych uliczkach, robi³y na nas wra¿e-
nie. ZnaleŸliœmy siê w innej epoce. W
miejscowej knajpce do obiadu wtórowali
nam miejscowi bywalcy barów, których
k³ótnia w jêzyku niderlandzkim wcale nie
odbiega³a od awantur w polskich barach
(wiem to oczywiœcie tylko ze s³yszenia).
Po króciutkich zakupach (naturalnie:
czekoladki, koronki i niektórzy piwo)
ruszyliœmy w drogê powrotn¹ do Pol-

ski.
Z uwagi na zbli¿aj¹cy siê nieuchron-

nie czas rozstania, wyd³u¿yliœmy sobie
drogê i zajechaliœmy na mszê œwiêt¹ fi-
nalizuj¹c¹ nasze spotkanie a¿ do... Pa-
canowa. Tak, do tego Pacanowa, gdzie
Kozio³ek Mato³ek, gdzie kozy kuj¹, ale
te¿ gdzie w tamtejszym koœciele znaj-
duj¹ siê relikwie Krzy¿a Pana Jezusa.
Mszê œw. odprawi³ ksi¹dz Józef Trze-
ciak z Babicy, który podró¿owa³ razem
z nami. W tym miejscu chcia³abym
zwróciæ uwagê na tego oddanego swe-
mu powo³aniu kap³ana, który niestrudze-
nie dba³ o nasze godne prze¿ycie tej wy-
cieczki, o w³aœciwe zaprezentowanie na-
szej katolickiej postawy w ka¿dym miej-
scu i o ka¿dej porze.

W imieniu naszej czwórki dziêkujê
serdecznie Panu Janowskiemu za za-
proszenie na tak pe³n¹ wra¿eñ wyciecz-
kê. Niew¹tpliwie wyjazd ten pozosta-
nie na zawsze w naszej pamiêci. Wró-
ciliœmy ubogaceni wspania³ymi widoka-
mi, ciekawymi smakami, a co najwa¿-
niesze pe³ni zapa³u do dalszej pracy...

          Agnieszka Dziok

Dziêkujmy za serce..
jeszcze raz!

 Dziêkujemy  bardzo serdecznie
Panu Zbigniewowi Dykasowi za fi-
nansowe wsparcie akcji „Ka¿de-
mu dziecku ciep³o w zimie”. Jed-
noczeœnie informujemy, ¿e Pan  Zbi-
gniew Dykas ju¿ kilkakrotnie wspie-
ra³ nasze dzia³ania, a jedynie z powo-
du niedopatrzenia  Jego nazwisko nie
zosta³o wymienione w gronie drogich
naszej szkole sponsorów. Za to ser-
decznie przepraszamy!  Pozdrawiamy
i ¿yczymy samych dobrych inwesty-
cji, zdrowia i radoœci na ka¿dy dzieñ.

                    Pedagog szkolny
  Ma³gorzata Gliwska- Jêdrysik
  i dyrekcja SP we   Frysztaku.
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GMINNY OŒRODEK  KULTURY
we FRYSZTAKU

PROGRAM DZIA£AÑ I PRZEWIDY-
WANE IMPREZY NA:
CZERWIEC 2007r

02.06.2007r. – udzia³ zespo³u ZYG-
ZAK w przegl¹dzie dzieciêcych i m³o-
dzie¿owych zespo³ów tanecznych „Tañ-
cowa³y Dwa Micha³y” w Przemyœlu.
02.06.2007r. – Wycieczka Rowerowa
– Frysztak - Bardacie – Sowina – Dzia³
– Frysztak.
– Wyjazd z GOK-u o godz. 15.00.
£atwa trasa o d³. ok. 20km.Wiek uczest-
ników min. 10 lat. Dzieci pod opiek¹
rodziców. Informacje i zg³oszenia - tel.
0172777044
06.06.2007r. – udzia³ zespo³u Pu³a-
neczki w IV Prezentacjach Tanecznych
im. Prof. Pañki w Turzym Polu.
15 - 16.06.2007r. – wspó³organizowa-
nie Pikniku Motocyklowego – GOSiR
Frysztak
17.06.2007r. – udzia³ w imprezie ple-
nerowej w Trzcinicy ko³o Jas³a (zespo-
³y ZYGZAK, ZYGZACZEK i ZYG-
ZAK gr. m³odsza).
23.06.2007r. – Wycieczka Rowerowa

Pasmem Jazowej.  – Wyjazd z GOK-u
o godz. 14.00. Trasa œrednio trudna o
d³. ok. 15km Wiek uczestników min. 10
lat. Dzieci pod opiek¹ rodziców. Ogni-
sko z w³asnym prowiantem. Informa-
cje i zg³oszenia – tel. 0172777044
23.06.2007r. – Koncert Zespo³u Tañ-
ca Wspó³czesnego „Od West Side do
Moulinet Rouge” – tañczy zespó³ ZYG-
ZAK. – godz. 19.00 – GOK Frysztak
24.06.2007r. – wystêp kabaretu Mieæ-
ka na Dniach Czudca.
29.06 - 01.07.2007r. – Dni Ziemi
Frysztackiej.

Udzia³  prac  uczestników  ko³a  pla-
stycznego  GOK  Frysztak w:
- VIII  Wojewódzkiej  Wystawie  Pla-
styki  Dzieciêcej -  KDK Krosno,
- IX  Podkarpackim  Przegl¹dzie  Pla-
styki  Dzieci  i  M³odzie¿y  -  BWA
Rzeszów,
- X  Edycji  Konkursu  Plastycznego
„Malujemy Pastelami” – TDK Tarno-
brzeg.

Biblioteka Publiczna we Frysztaku
PROGRAM DZIA£AÑ I PRZEWIDYWANE IMPREZY NA:

CZERWIEC 2007r.

15 maja – 30 czerwca: wystawa „Lalki mojego dzieciñstwa”- GBP i filie
Prosimy dzieci o wypo¿yczenie na wystawê swoje ukochane lalki oraz doros³ych o
wypo¿yczenie lalek z okresu (w koñcu ca³kiem bliskiego) w³asnego dzieciñstwa.

„Co z Ciebie wyroœnie” – wystawa zdjêæ czytelników z okazji Dnia Dziecka –
Filia Biblioteki Publicznej w Stêpinie

Akcja „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”: 3 – 10  czerwca VI Ogólnopolski Tydzieñ
Czytania Dzieciom:
wystawa: „Zaczarowany œwiat Astrid Lindgren” – filie
4 czerwca 2007 r. godzina 1430 – czytanie ksi¹¿ki Astrid Lindgren „Karlson z
dachu” – GBP we Frysztaku
4 czerwca 2007 r. godzina 930 - „Lalki Dorotki”: spotkanie dla starszaków z
Przedszkola Publicznego w GBP we Frysztaku

Wystawa „Biblioteka samym swoim istnieniem œwiadczy o rozwoju

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

CZERWIEC 2007

01.06.2007 r. godz. 1000 – GOSiR Frysztak Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³
Podstawowych (klasy IV i m³odsi) o Puchar Wójta Gminy Frysztak w ramach
XIII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2007.
02.06.2007 r. godz. 1030 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej - junior m³odszy
pomiêdzy „Strzelec” Frysztak – „Sawa” Sonina.
02.06.2007 r. godz. 1230 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki – junior starszy pomiêdzy
„Strzelec” Frysztak– „Sawa” Sonina.
03.06.2007 r. godz. 1500 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej seniorów (V liga)
pomiêdzy „Strzelec” Frysztak – „Brzostowianka” Brzostek
04. 06.2007 r. godz. 1100  Gminna Mini Pi³ka No¿na dla szkó³ gimnazjalnych.
10.06.2007 r. godz. 1400  - GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej seniorów (klasa
„B”) pomiêdzy UKS „Skarbek” Gogo³ów – „Huragan” Przedburz.
11.06.2007 r. godz. 1030 Gminna Mini Pi³ka No¿na dla szkó³ podstawowych.
15.06.2007 r. godz. 930 Powiatowa Mini Pi³ka No¿na dla szkó³ Podstawowych.
15 – 17.06.2007 r. Moto – Festyn – V Zlot Motocyklowy im. Henryka Dobrzañ-
skiego „Hubala”.
17.06.2007 r. godz. 1700 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej seniorów (V liga)
pomiêdzy „Strzelec” Frysztak – LKS ¯yraków.
23.06.2007 r. Otwarcie basenu k¹pielowego – sezon 2007
Basen bêdzie czynny codziennie w godzinach od 900 do 1900 .
23.06.2007 r. godz. 1400 – GOSiR Frysztak mecz pi³ki no¿nej seniorów (Klasa
B) pomiêdzy „Skarbek” Gogo³ów – LKS £opuchowi
24.06.2007 r. godz. 1400 – GOSiR Frysztak – Gminne Zawody Sportowo – Po-
¿arnicze Jednostek OSP.
29.06 – 01.07. 2007 – GOSiR Frysztak Dni Ziemi Frysztackiej.

W ka¿dy wtorek i czwartek godz. 1800 zajêcia sportowo – rekreacyjne dla „di-
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KOMUNIKAT
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

W STRZY¯OWIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzy¿owie informuje, ¿e dnia 07-04-2007 wesz³a w ¿ycie usta-
wa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t oraz ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 16 lutego
2007, w której w art. 12 dodano pkt. 8 w brzmieniu:

„Je¿eli nast¹pi³a zmiana posiadacza zwierzêcia gospodarskiego, poprzedni i nowy posiadacz s¹ obowi¹zani
zg³osiæ ten fakt kierownikowi biura na jednym formularzu, który podpisuj¹ poprzedni i nowy posiadacz zwierzêcia
gospodarskiego”.

W zwi¹zku z powy¿szym na ka¿dym zg³oszeniu przemieszczenia byd³a, owiec lub kóz oraz zmiany stanu stada
œwiñ dostarczonym do biura powiatowego ARiMR konieczny jest podpis zbywaj¹cego i nabywaj¹cego - w przeciw-
nym razie zg³oszenie bêdzie traktowane jako niekompletne a nadawca zg³oszenia zostanie wezwany do usuniêcia braków
formalnych.

Jednoczeœnie w art. 19 dodano ust. 5a mówi¹cy, ¿e posiadacz byd³a odbiera paszport byd³a lub jego duplikat
osobiœcie chyba, ¿e z³o¿y oœwiadczenie, w którym wyrazi zgodê na dorêczenie tego paszportu za poœrednictwem
poczty przesy³k¹ polecon¹ za potwierdzeniem odbioru.

Wysokoœæ i sposób pobierania op³at za czynnoœci zwi¹zane z wydrukiem i wydaniem paszportu byd³a uwzglêdniaj¹c
koszty ponoszone przez Agencjê okreœlone zostan¹ w drodze rozporz¹dzenia Ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa w
porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw finansów publicznych.

Z powa¿aniem    -     Stanis³aw Turek   -  Kierownik BP ARiMR w Strzy¿owie

Organizatorami Gminnego Konkursu Ekologicznego 2007  „Natura nie da
siê niczym zast¹piæ” byli: Szko³a Podstawowa  we Frysztaku i Urz¹d Gminy
Frysztak.

Celem konkursu by³o pokazanie, w jaki sposób mo¿na ograniczyæ iloœæ
odpadów w ka¿dym gospodarstwie domowym, a w tym  reklamówek - jedno-
razówek.

Zadaniem konkursu by³o  wykonanie  projektu  torby „Lenki”  na   zakupy
z naturalnego  materia³u  /len, bawe³na/. Torba  taka mo¿e byæ wielokrotnie
wykorzystywana na zakupy zamiast reklamówki z tworzywa  sztucznego.

W czasie obchodów Dnia Ziemi 2007r. w gminie Frysztak nast¹pi³o podsu-
mowanie, wy³onienie i nagrodzenie autorów  bardzo ciekawych, oryginalnych i twórczych prac, a tak¿e ich opiekunów.

Fundatorem nagród by³ Wójt Gminy Frysztak – mgr in¿. Jan Ziarnik. Wœród
nagrodzonych znaleŸli siê  nastêpuj¹cy uczniowie i ich opiekunowie:

1. Bury Joanna   -  SOSW Frysztak, opiekun  mgr Zofia Zieliñska
2. Dziok Justyna -  SP Huta Gogo³owska,  opiekun mgr Krzysztof Wi-

niarski
3. Jamróg Anna  -  SP Frysztak, opiekun  mgr  Danuta Kmak
4. Jamróg Karina - SP Stêpina, opiekun  mgr Krystyna  Stawarz
5. Jarosz Krystian -   SOSW Frysztak, opiekun  mgr Edyta Rakoczy
6. Ko³o Ekologiczne  SOSW  Frysztak,  opiekun mgr Zofia Zieliñska
7. Polar Adrianna -  SP Lubla, opiekun mgr  Zofia Kurek
8. Wrona Beata  - opiekun mgr El¿bieta Twardowska, SP Frysztak.

Torby mo¿na obejrzeæ na wystawie w Urzêdzie Gminy.
Organizatorzy:

mgr Danuta Kmak-SP we Frysztaku i Urz¹d Gminy Frysztak

nozaurów” (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 slotowego.
Poniedzia³ek, œroda godz. 1400  treningi
zawodników pi³ki no¿nej trampkarze.
Wtorek, pi¹tek, godz. 1700  treningi zawod-
ników pi³ki no¿nej juniorów i seniorów.
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Numer 5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Obecny rok jest Rokiem Biblii. Koœció³ zachêca: Czytaj i
¿yj Bibli¹. Mija w³aœnie po³owa biblijnego roku. Wielu z Was
na pewno praktykuje systematyczne czytanie Pisma Œwiête-
go. Tym zaœ,

 
którym do tej pory zabrak³o wystarczaj¹cego

impulsu, proponujemy zacz¹æ teraz, razem z nami, z „G³osem
znad Wis³oka”. Zaplanowaliœmy bowiem cykl „Spotkañ z Bi-
bli¹”. Artyku³y drukowane na ³amach naszego pisma nie za-
st¹pi¹ Waszej osobistej lektury. Nie wystarcz¹ do poznania
tak obszernego dzie³a, jakim jest Pismo Œw. Zreszt¹, jak wia-
domo, nasze pismo jest dwumiesiêcznikiem i wobec tego nie-
wiele da siê przekazaæ czytelnikom z bogactwa tej najwa¿-
niejszej i najm¹drzejszej w œwiecie Ksiêgi.

Teksty biblijne stanowi¹ dzie³o historyczne, a jednocze-
œnie dydaktyczne. Bóg objawia siê w nim ludziom poprzez
czyny oraz interwencje w ich ¿ycie. Biblia opowiada nam
historiê naszego zbawienia, stopniowy rozwój Bo¿ego planu
odkupienia ludzkoœci: najpierw w okresie Starego Przymie-
rza, zawartego miêdzy Bogiem a Izraelem i podtrzymywane-
go przez Boga mimo niewiernoœci Jego ludu, a nastêpnie za
Nowego Przymierza, otwartego przed ca³¹ ludzkoœci¹ i przy-
pieczêtowanego krwi¹ Syna tego¿ ludu, bêd¹cego zarazem
Synem Bo¿ym. Biblia ukazuje, jak ka¿dy z nas mo¿e wejœæ w
to przymierze, realizuj¹c w ten sposób swe osobiste zbawie-
nie. Mówi nam o tym, coœmy winni wiedzieæ o Bogu i o cz³o-
wieku, co nale¿y czyniæ, by nasze postêpowanie by³o mi³e
Bogu.

S³owo Bo¿e skierowane jest do nas dzisiaj tak samo, jak
by³o skierowane do naszych przodków w wierze. Jest dla
nas Ÿród³em wiary, podobnie jak by³o dla nich. S³owo Boga
zosta³o ujête w Ksiêgi biblijne i przekazane za poœrednictwem
ludzi natchnionych przez Niego samego. Oczywiœcie, redak-
cja tych ksi¹g trwa³a setki lat, musimy wiêc zdawaæ sobie
sprawê z tego i¿ ka¿dy z autorów biblijnych - jako przedsta-
wiciel swej w³asnej epoki-przemawia³ innym jêzykiem, w
odmiennej atmosferze cywilizacyjnej, ale zawsze w imieniu
tego samego Boga. Tote¿ Biblia ma wartoœæ trwa³¹ i uniwer-
saln¹ oraz niepodwa¿alne znaczenie dla ludzi wszystkich cza-
sów i kontynentów. I rzeczywiœcie nale¿y do tych dzie³, które
w ca³ym œwiecie s¹ czytane i t³umaczone na wszystkie jêzy-
ki.

Byœmy potrafili umiejêtnie korzystaæ z tego niewyczerpa-
nego Ÿród³a œwiat³a Bo¿ego, egzegeci wspomagaj¹ nas wyni-

kami swych uczonych studiów, opatruj¹c poszczególne wy-
dania Pisma komentarzami. Nad tekstami ksi¹g biblijnych
pracuje ca³a rzesza biblistów i nie tylko, bo i uczonych œwiec-
kich z ró¿nych dyscyplin naukowych. Pocz¹wszy od staro-
¿ytnoœci, od uczonych izraelskich rabinów, którzy dokonali
pierwszego przek³adu Starego Testamentu, zwanego Septu-
agint¹, z jêzyka hebrajskiego na grecki, ich liczba stale wzra-
sta, by podo³aæ wyzwaniu, jakim jest ¿ywe wci¹¿ zaintereso-
wanie Pismem Œw. Im nowsze wydanie, tym obfitsze ko-
mentarze.

Jak dalece wszyscy potrzebujemy przewodnika przy lek-
turze Pisma Œwiêtego, doskonale ilustruje to pewna scena z
Dziejów Apostolskich: Przyby³ do Jerozolimy oddaæ pok³on
Bogu Etiop, dworski urzêdnik królowej etiopskiej Kandaki i
wraca³ czytaj¹c w swym wozie proroka Izajasza. „PodejdŸ i
przy³¹cz siê do tego wozu” - powiedzia³ Duch do Filipa. Gdy
Filip podbieg³, us³ysza³, ¿e tamten czyta proroka Izajasza. „Czy
rozumiesz, co czytasz?” - zapyta³. A tamten odpowiedzia³:
„Jak¿e¿ mogê rozumieæ, jeœli nikt mi nie wyjaœni³?”. /8, 27 –
31/. Jak dowiadujemy siê z dalszego ci¹gu tekstu, Filip na-
wi¹zuj¹c do proroctwa Izajasza, opowiedzia³ dworzaninowi
dobr¹ nowinê o Jezusie. Gdy przybyli nad jak¹œ wodê, dwo-
rzanin poprosi³ Filipa, by go ochrzci³. Gdy wyszli z wody, Duch
porwa³ Filipa i ju¿ go wiêcej dworzanin nie zobaczy³. Z rado-
œci¹ jednak jecha³ dalej.

Od czego mamy zacz¹æ spotkania z Bibli¹? Myœlê, ¿e
najlepiej od „Adama

 
i Ewy”, czyli od pocz¹tku. Stary Testa-

ment jest mniej znany ni¿ Nowy. Wierni uczestnicz¹cy czêsto
we Mszy œw. i s³uchaj¹cy uwa¿nie niedzielnych kazañ, znaj¹
ewangelie œw. i je¿eli poœwiêc¹ trochê uwagi i czasu na za-
trzymanie w sobie us³yszanego S³owa Bo¿ego, ¿yj¹ nim i
umacniaj¹ siê w wierze. Trudniej bywa ze zrozumieniem Sta-
rego Testamentu. Znamy ju¿ od dziecka pierwsze rozdzia³y
Ksiêgi Rodzaju i niektóre fragmenty Ksiêgi Wyjœcia. Dalsze
ksiêgi Starego Testamentu poznajemy wyrywkowo z czytañ
liturgicznych w koœciele. S³uchamy ich wprawdzie z nabo¿n¹
czci¹, ale nie zrozumia³e s³owa ulatuj¹, a w pamiêci pozostaj¹
tylko poruszaj¹ce wyobraŸniê obrazy: prorok Jonasz w brzu-
chu wieloryba, m³odzieñczy Dawid zabijaj¹cy z procy olbrzy-
ma Goliata, Daniel w jaskini lwa, tr¹by jerychoñskie, burz¹ce
mury potê¿nego miasta. I mo¿e jeszcze kilka innych uryw-
ków, zapamiêtanych dziêki niezwyk³oœci obrazów.

Postaramy siê w miarê swych si³ i mo¿liwoœci, w oparciu
o autoratywne dzie³a biblistów wprowadziæ Was, mili Czytel-
nicy, w lekturê Pisma Œw. Wyjaœniæ to, co siê wyjaœniæ daje,
a przede wszystkim zachêciæ Was do czytania Biblii. W na-
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stêpnym numerze zaczniemy analizowaæ Ksiêgê Rodzaju
Czytelnicy chêtni i przekonani do tej lektury otrzymuj¹ zatem
zadanie domowe na okres wystarczaj¹co d³ugi - na dwa mie-
si¹ce - przeczytanie tej ksiêgi /mo¿na i nastêpn¹/.

Na podanym poni¿ej przyk³adzie poka¿emy Wam, jak cie-
kawa mo¿e byæ lektura Starego Testamentu. W wielu kolej-
nych numerach „G³osu znad Wis³oka” bêdziemy drukowaæ
dzieje Józefa, zwanego egipskim. Opowieœæ o biblijnym Jó-
zefie, synu patriarchy Jakuba, zosta³a rozbudowana przez
œwieckiego autora ksi¹¿ki „Stare Przymierze – Genesis” Ta-
deusza ̄ ychiewicza. Autor nie pretenduje do roli komentato-
ra ksiêgi Genesis. We wstêpie wyznaje: „Nie jestem specja-
list¹ w ¿adnej z rozlicznych dyscyplin biblijnych… Docieka-
nia biblistów s¹ ¿mudn¹, odpowiedzialn¹ i precyzyjn¹ drog¹

do prawdy. Ja zaœ chcia³bym, aby moje teksty pomog³y lu-
dziom odnaleŸæ smak Starego Przymierza i zapach tej Ksiê-
gi. Chcia³bym, by to pisanie by³o pomocne w odczytaniu wielkiej
m¹droœci i urody tej Ksiêgi. Pomocne w zrozumieniu trwa³o-
œci, nieprzemijalnoœci i aktualnoœci jej treœci, doœwiadczeñ i
prze¿yæ”.

Historia Józefa egipskiego w relacji Tadeusza ¯ychiewi-
cza staje siê opowieœci¹ prawie ¿e œwieck¹, osnuta na w¹tku
biblijnym minipowieœci¹ sensacyjn¹. Refleksje natury psycho-
logicznej i obyczajowej wzmacniaj¹ jej wymowê dydaktyczn¹.
Jednym s³owem, jest to lektura, która powinna spodobaæ siê
czytelnikom.

Jadwiga Tymczak

Stojê przy wejœciu do Sykstyny  -
Mo¿e to wszystko ³atwiej by³o wypowiedzieæ jêzykiem
„Ksiêgi Rodzaju” -
Ale Ksiêga czeka na obraz. - I  s³usznie. Czeka³a na swe-
go
Micha³a Anio³a.
Przecie¿ Ten, który stwarza³, „widzia³” - widzia³,
¿e „by³o dobre”.
„Widzia³”, a wiêc Ksiêga czeka³a na owoc „widzenia”.
O ty, cz³owieku, który tak¿e widzisz, przyjdŸ –
Przyzywam was wszystkich „widz¹cych” wszechczasów.
Przyzywam ciebie, Michale Aniele!
Jest w Watykanie kaplica, która czeka na owoc twego
widzenia!
Widzenie czeka³o na obraz.
Odk¹d S³owo sta³o siê cia³em, widzenie wci¹¿ czeka.

Stajemy na progu Ksiêgi.

Jest to Ksiêga Rodzaju - Genesis.
Tu w tej kaplicy, wypisa³ j¹ Micha³ Anio³
nie s³owem, ale bogactwem
spiêtrzonych kolorów.

Wchodzimy, ¿eby odczytywaæ,
od zdziwienia id¹c ku zdziwieniu.

Tak wiêc to tu - patrzymy i rozpoznajemy
Pocz¹tek, który wy³oni³ siê z niebytu
pos³uszny stwórczemu S³owu,
Tutaj przemawia z tych œcian.
A chyba potê¿niej jeszcze przemawia Kres.
Tak, potê¿niej jeszcze przemawia S¹d.
S¹d. O stateczny S¹d.
Oto droga, któr¹ wszyscy przechodzimy  -
ka¿dy z nas.
        Jan Pawe³ II „Tryptyk rzymski” (fragment)

Stworzenie cz³owieka, fresk Micha³a
Anio³a w Kaplicy Sykstyñskiej w Waty-
kanie. Artysta nie móg³ przedstawiæ – bez
pomocy symbolicznych obrazów - Boga
niewidzialnego, a przecie¿ wszêdzie obec-
nego, dlatego wyobrazi³ Go jako istotê
ludzk¹, czyli antropomorficznie. Podob-
nie czyni Biblia: pos³uguje siê obraza-
mi, opisuje Boga na sposób ludzki, szki-
cuje wszechœwiat w wielkich zarysach.
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Józef, pierworodny syn Racheli i Ja-
kuba - Izraela, z ca³¹ pewnoœci¹ i bez
cienia w¹tpliwoœci jest postaci¹ nie-
zwyk³¹, zarówno z powodu swych roz-
licznych zalet i cnót osobistych, jak te¿
i roli, któr¹ przysz³o mu odegraæ w dziejach swego plemienia.
I nie tylko plemienia. Przede wszystkim w dziejach Przymie-
rza. To nie s¹ puste s³owa. Poznamy bowiem w Piœmie wy-
darzenia, które opiniê tê weryfikuj¹.

I z tego w³aœnie powodu jest pewien k³opot z Józefem.
Trzeba nam tê sprawê rozsup³aæ - i to w³aœnie teraz, na wstê-
pie, zanim przyst¹pimy do bli¿szych rozwa¿añ nad jego dzie-
jami. A rzecz jest taka:

Józef na pewno by³ kimœ niezwyk³ym. I równie na pewno
nie cierpieli go bracia, która to ¿ywio³owa niechêæ stanê³a
zreszt¹ u pocz¹tków wydarzeñ jako ich inicjuj¹ca si³a moto-
ryczna. Otó¿ w tej nieco k³opotliwej sytuacji wiêkszoœæ egze-
getów nie po¿a³owa³a najczarniejszych farb maluj¹c „brzydk¹
zawiœæ” i zwierzêc¹ nienawiœæ Józefowych braci oraz ich
pod³oœæ. Nienawidzili Józefa, poniewa¿ by³ szlachetny, wznios³y
i przeznaczony do wy¿szych celów, oni zaœ byli poziomi i pa-
skudni. Nie by³o te¿ nimbu, którego nie rozpiêto by nad g³ow¹
Józefa. Idea by³a taka. ¿eby ca³e ¿ycie Józefa upchaæ w zna-
nym biblijnym schemacie „cierpi¹cego sprawiedliwego”; przy-
czerniano wiêc t³o, aby tym intensywniej i bez ¿adnych cie-
niów jaœnia³a ju¿ od dzieciñstwa wewnêtrzna chwa³a Józefa.
Na pewno nie zamierzano niczego fa³szowaæ. Po prostu po-
stêpowano tak, jak postêpuje œlepo kochaj¹ca matka, dla któ-
rej wszystko jest najcudowniejsze i pozostaje poza wszelk¹
mo¿liwoœci¹ krytyki, co tylko zrobi on: ten zachwycaj¹cy, ten
jedyny, ten wyj¹tkowy. Na usprawiedliwienia egzegetów na-
le¿y wspomnieæ, ¿e autorzy biblijni musieli miewaæ czasem
podobne chêtki. Jednak¿e byli bli¿si wydarzeniom - i b¹dŸ co
b¹dŸ Biblia jest Bibli¹. Zanotowany w niej obraz jest o wiele
¿ywszy i bardziej prawdziwy od komentarzy.

W³aœnie: co mówi sama Biblia?
Trzeba to wreszcie powiedzieæ: Józef setnie sobie zas³u-

¿y³ na ¿yw¹ niechêæ swoich braci. By³ bowiem dzieckiem
irytuj¹cym, a chwilami wrêcz antypatycznym.

By³o w tym sporo winy jego ojca, który wyraŸnie fawory-
towa³ obu synów Racheli: Józefa, i¿ by³ jej pierworodnym, a
potem tak¿e i Beniamina, ¿e by³ najm³odszy, zaœ Rachela zo-
stawi³a go sierot¹, umieraj¹c. Tak, to prawda: zawistni byli
bracia Józefowi. Ale te¿ mieli ku temu s³uszne i obiektywne
powody. Ojciec nie postêpowa³ sprawiedliwie. Przecie¿ to
Jakub - Izrael sprawi³ Józefowi - i tylko jemu jednemu - keto-
nei passim, d³ug¹, siêgaj¹c¹ stóp tunikê z rêkawami. Podobn¹
nosili najró¿niejsi dostojni ludzie: ci. Którzy nie musieli praco-
waæ. Zwyczajni zaœ œmiertelnicy odziewali siê w tuniki bez
rêkawów , krótkie, siêgaj¹ce kolan, aby odzienie nie prze-
szkadza³o w pracy. Bracia Józefowi nosili krótkie tuniki. On
jeden nosi³ d³ug¹. Chyba siê nie przepracowywa³.

Dalej: Józef by³ skar¿ypyt¹. Toæ Pismo ca³kiem wyraŸnie
wspomina, ¿e donosi³ ojcu na synów Bilhy i Zilpy (czy tylko
na nich?) i trzeba mieæ dobr¹ wolê chyba w nadmiarze, aby

dopatrywaæ siê w tym jednego jesz-
cze dowodu Józefowej szlachetnoœci:
¿e niby tak bardzo nie znosi³ Józef z³a
oraz nieczystoœci. A my powiedzmy
sobie szczerze i po cichu: kto z nas lubi

skar¿ypytów? Przecie¿ nie da siê lubiæ.
I jeszcze: ten ch³opak nie grzeszy³ skromnoœci¹ i powœci¹-

gliwoœci¹. Oto staje przed braæmi i opowiada im swój sen:
„Gdyœmy byli zajêci wi¹zaniem snopów na polu, podniós³ siê
mój snop i powsta³. A wówczas odwróci³y siê snopy wasze i
sk³ada³y ho³d snopowi mojemu”. Ten sen rzeczywiœcie wiesz-
czy³ prawdziwie: ¿e wyroœnie Józef ponad braci. Jednak¿e
b¹dŸmy szczerzy: jak mog¹ reagowaæ normalni bracia, gdy
jeden z nich tak siê wynosi, pyszni i nadyma? Czy maj¹ byæ
zachwyceni, czy maj¹ upaœæ na twarze?

A Józef opowiada inny jeszcze sen: „Œni³o mi siê jeszcze,
¿e s³oñce, ksiê¿yc jedenaœcie gwiazd ho³d mi sk³ada³o”. Alu-
zja by³a wyraŸna i ca³kiem przejrzysta: mia³ przecie¿ jedena-
stu braci, zaœ w symbolice mezopotamskiej s³oñce oznacza³o
ojca. ksiê¿yc - matkê. Tego nawet Jakub - Izrael nie wy-
dzier¿y³. Obruszy³ siê i oburzy³ stary ojciec: „Có¿ to za sen,
który mia³eœ? Czy¿ to ja, matka twoja i bracia twoi przyjdzie-
my do ciebie i upadniemy na ziemiê w ho³dzie dla ciebie?”.

Nie, nie: bardzo nie³adnie post¹pili bracia Józefowi, sprze-
daj¹c go Ismaelitom, a¿ zawêdrowa³ do Egiptu. By³a to z ich
strony du¿a przesada: wystarczy³oby, gdyby nieznoœnemu
bratu najzwyczajniej przetrzepali skórê (chocia¿ kto wie, czy
by³oby to skuteczne: najpewniej zaraz pobieg³by ze skarg¹).
Nie bêdziemy ich chwaliæ ani nawet usprawiedliwiaæ. Jed-
nak¿e trzeba te¿ zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e ich niechêæ nie
by³a chorobliwym wykwitem zboczonych charakterów; by³a
reakcj¹ ca³kiem normaln¹, gdy¿ Józef nie by³ sympatycznym
ch³opakiem i ze swej strony zrobi³ wszystko mo¿liwe, aby go
zniecierpiano.

Obraz rzeczywisty - ten, który przekazuje nam tekst bi-
blijny - jest o wiele bardziej przekonuj¹cy od tego, który po-
wstaæ mo¿e po lekturze wielu komentarzy. Rzecz paradok-
salna nieco: w³aœnie ten prawdziwy, rzeczywisty obraz zbli¿a
nam Józefa, czyni go przekonuj¹cym i na d³u¿sz¹ metê po-
zwala go polubiæ, Bo to jest tak:, o ile nie sposób obdarzyæ
sympati¹ skar¿ypyty i zadufka przeœwiadczonego o swej
wy¿szoœci, o tyle równie trudno by³oby nam ofiarowaæ zrozu-
mienie, sympatiê i uznanie póŸniejszemu Józefowi, gdyby nam
wmówiono, ¿e od maleñkoœci wznios³y. Na szczêœcie nie by³.
Józef Biblii jest od pocz¹tku ¿ywym cz³owiekiem. I nie trzeba
go marmurzyæ. Po co?

Pamiêtajmy o tym. Pamiêtajmy o jego ch³opiêcych wa-
dach i przywarach zw³aszcza wtedy, gdy jego cnoty, zalety i
zas³ugi wyrosn¹ nam wysoko nad g³owy. Warto pamiêtaæ o
¿ywym, prawdziwym Józefie Biblii choæby i bez innych racji
poza t¹ w³aœnie: ¿e jest ¿ywy i prawdziwy.

ci¹g dalszy w nast. numerze.

czêœæ pierwsza
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UŒMIECH PROBOSZCZA
Humor i uœmiech musz¹ byæ œwiête - Bóg jest przecie¿

radoœci¹! Nie bez powodu œwiêty Tomasz Morus, myœliciel,
mêczennik i cz³onek Izby Lordów, tak modli³ siê o jedn¹ z
najwa¿niejszych spraw w ¿yciu:

Panie podaruj mi poczucie humoru.
Daj mi ³askê rozumienia ¿artów,
bym zazna³ choæ trochê szczêœcia w ¿yciu
i podzieli³ siê nim z innymi.

Szybka robota
„Tato, jak Bogu uda³o siê stworzyæ œwiat w szeœæ dni?”.
„Nie by³ skazany na fachowców!”.

W raju
Adam po³o¿y³ siê spaæ,
kiedy to stworzono z niego kobietê.
Biedny Adamie! Twój pierwszy sen by³ twoim ostatnim
spokojnym snem!

Matthias Claudius

Zapomnia³ o œwiêtach
Noe wizytowa³ jak zwykle swoj¹ arkê, wraca do ¿ony w

kuchni i mówi: „Wziêliœmy dwa indyki do arki, a doliczy³em
siê teraz jednego”. ̄ ona odpowiada: „Kochany, zapominasz,
¿e mieliœmy Œwiêto Dziêkczynienia...”.

Strategia sprzeda¿y
W pewnej wiosce ksi¹dz otrzyma³ polecenie sprzedania

500 Biblii na tydzieñ. Je¿eli tego nie zrobi, straci swoj¹ posa-
dê. Zabra³ siê wiêc do dzie³a, ale po czterech dniach sprzeda³
dopiero dwie sztuki, przygnêbiony siedzi w koœciele i zasta-
nawia siê, w jaki sposób sprzeda pozosta³ych 498. Wreszcie
przychodzi do niego jakiœ ch³opak i deklaruje pomoc. Ksi¹dz
powierza mu pozosta³e Biblie do sprzedania. Po trzech godzi-
nach m³odzieniec wraca i chce jeszcze 500 egzemplarzy do
sprzedania. Zupe³nie zaskoczony duchowny pyta: „Ale w jaki
sposób sprzeda³eœ wszystkie B iblie tak szybko?”. „Mówi³em
wszystkim: albo przeczytam wam Bibliê albo bêdziecie mu-
sieli j¹ kupiæ”

PAMIÊÆ O MATCE

„GDY SAME JESTEŒMY MATKAMI
WIEMY CO S£OWO TO ZNACZY
KIEDY DZIŒ CIEBIE WSPOMINAM
OCZY ZACHODZ¥ MI £ZAMI
I P£ACZÊ”…

Siedzisz na niebieskiej ³awce
beztrosko wpatrzona w gwiazdy
Czeszesz w³osy anio³om
zaplatane d³ugie warkocze
pijesz pewno bawarkê
s³odki napój matki
Czasem, zeœlesz mi ksiê¿yc
natychmiast mojej mi³oœci
nucisz, dziwne pieœni –
których, ju¿ nikt nie us³yszy;

Smucisz siê, gdy jest mi Ÿle
Œmiejesz siê, gdy mam wiele radoœci
 - Pamiêtam; jak da³aœ mi,
   te ostatnie kwiatki –
   Które, do dziœ – stoj¹ w oknie.

Czasem, mi siê przyœnisz –
Wtedy siê modlê, - jak dawniej.

   „Wiem czym jest mi³oœæ Matki,
   wiem; czym jest Prawda”.
   (choæ dziœ – nikt nie chce w ni¹ wierzyæ).
   Tu jak zwykle gonitwa
   nie wiem po co? I dok¹d?
„Jak trzeba to wszystko zostawiæ
   I odejœæ – jak Ty, tak samo;
   - jak ka¿dy pielgrzym”.
(Choæ wszystko wygl¹da inaczej):

- pies og³uch³ ze staroœci –
i znikn¹³ bez œlad,
nie doczeka³ lata
- w ogródku nie zakwit³y kwiaty,
Chocia¿ ju¿ wiosna w pe³ni
- w zbo¿u ktoœ zasia³ chwasty
- w lesie ktoœ siêgn¹³ po drzewo.

Na wzgórzu brzoza samotna
- umar³y jej siostry
„obieca³am, ¿e j¹ odwiedzê
bo to ostatnie jej chwile
- przyroda nam ginie”…

Czêsto kr¹¿ê myœlami,
za s³oñcem biegnê po niebie,
tam gdzie kwitn¹ jaœminy.
jest cz¹stka Ciebie –
Uplotê Ci wieniec zielony
po³o¿ê, na Twym grobie.
W mym sercu wci¹¿ jeszcze ¿yje:
Pamiêæ, o tobie Matko!

Józefa M
Maj 2007r.
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JEST CZAS ZBIERANIA PLONÓW
I CZAS ODPOCZYWANIA

Szybko up³ywa czas. Tak niedawno jeszcze nasze oczy
cieszy³a soczysta ruñ m³odej trawy, a tak¿e rozwijaj¹ce siê
p¹ki drzew i krzewów. Potem nie czekaj¹c, a¿ ustan¹ mroŸ-
ne poranki, wybuchnê³y wszystkimi kolorami w naszych ogro-
dach pierwsze wiosenne kwiaty.  W kolejnoœci zakwit³y mle-
cze pokrzywy i wszelkie polne zio³a i zielska, pokrywaj¹c
barwnymi kobiercami ³¹ki, rowy, skarpy i nawet te zaniedba-
ne, nigdy nie koszone roz³ogi. Te ostatnie nied³ugo bêd¹ siê
pyszni³y swoj¹ urod¹, bo wnet zszarzej¹ i stan¹ siê badylami.
W swoim czasie osypa³y siê sady bia³o-ró¿owym kwieciem,
ale szybko dosiêg³a je niewy¿yta zima spóŸnionymi poranny-
mi przymrozkami. Z kolei zaczn¹ pyliæ drzewa i dojrza³e tra-
wy -coroczna zmora alergików.

Jest pe³nia wiosny czy nawet pocz¹tek lata. S³oñce w ze-
nicie przypieka w ci¹gu dnia. Ju¿ nawet trzeba chroniæ siê
przed jego ra¿¹cymi promieniami. Szczebioty ptasz¹t czyni¹
œwiat radosnym. Nawet Wis³ok szemrze radoœnie, a w nieza-
cienionych miejscach odbija b³êkit nieba i œmieje siê b³yskami
s³oñca w wodzie. Natura odmierza swój odwiecznie ustalony
czas - na sianie, wschodzenie, roœniecie, kwitnienie, dojrze-
wanie, owocowanie. Choæ mamy oficjalny czas kalendarzo-
wy, normujemy swoje ¿ycie tak¿e wed³ug innych kalendarzy.
Te najbardziej siê licz¹ce to: rok rolniczy, koœcielny i oczywi-
œcie szkolny.

Czerwiec jest w³aœnie dla szkó³ wszystkich szczebli i ty-
pów czasem owocowania, zbierania plonów, inaczej mówi¹c,
podsumowywania wyników ca³orocznej pracy i ich ocenia-
nia. Proces zachodz¹cy w organizmie psychofizycznym m³o-
dego cz³owieka nie pokrywa siê ca³kowicie z cyklem wege-
tacyjnym natury. Cz³owiek to nie roœlina. Inne tu rz¹dz¹ pra-
wa, chocia¿ proces podobny. S¹ sprawdzone formalnie wy-
niki nauczania w postaci rocznych ocen na œwiadectwie, ale
etapy uprawy uczniowskich umys³ów nie przebiegaj¹ zgod-
nie z rytmem natury. W cz³owieku istnieje indywidualny cykl
rozwoju i dojrzewania. Aczkolwiek œwiadectwo jest w pew-
nym stopniu wynikiem pracy ucznia, ale nie zawsze wymier-
nym i adekwatnym do tempa jego rozwoju. Dojrzewanie jest
funkcj¹ czasu.

Niektórym potrzeba go wiêcej, by wysi³ek ucznia i trud
nauczycieli wyda³ owoce. Faktyczne wyniki pracy s¹ czêsto
zaskakuj¹ce. Nie s¹ to wyj¹tki, ale niemal regu³¹, ¿e uczeñ w
ci¹gu roku mierny, po wakacjach wraca do szko³y nie tylko o
kilka centymetrów wy¿szy, ale tak¿e o ca³y rok m¹drzejszy.
Widocznie wakacje sprzyjaj¹ utrwalaniu zdobytej wiedzy i do-
pe³nieniu procesu rozwoju.

Zbieranie dorocznych plonów w szkole zaczyna siê wcze-
œnie, bo ju¿ w kwietniu. Testy sprawdzaj¹ce wyniki naucza-
nia w ostatnich klasach szko³y podstawowej i gimnazjum
otwieraj¹ drogi do wy¿szych szczebli edukacji. Maj jest dla
maturzystów, a czerwiec dla studentów wy¿szych uczelni.
To s¹ gor¹ce dni dla naszych dzieci. Mówiê „naszych”, bo
„G³os znad Wis³oka” jest g³osem wszystkich parafian, prze-

¿ywaj¹cych razem z m³odzie¿¹ trudne egzaminy ¿yciowe. Te
trudne egzaminy to tak¿e inne wydarzenia, które wymagaj¹
przygotowania nie tylko umys³owego, ale tak¿e g³êboko du-
chowego. To Pierwsza Komunia œw. dla m³odszych i Sakra-
ment Bierzmowania dla starszych naszych dzieci. Pragnie-
my, aby te wa¿ne dla m³odych parafian ceremonie religijne
sta³y siê czynnikami ich duchowego wzbogaceniami i pozo-
stawi³y trwa³y œlad w ich psychice. Pomó¿my im w tym. Nie
sp³ycajmy tych wa¿nych dla nich prze¿yæ trosk¹ o drobiazgi,
ale podkreœlajmy ich wagê.

Zakoñczenie roku szkolnego to donios³a uroczystoœæ i œwiê-
towanie w szkole. „G³os znad Wis³oka” przekazuje w tej pi-
semnej formie ciep³e i serdeczne s³owa pod adresem ca³ej
zbiorowoœci szkolnej. £¹czymy siê w podziêce dla nauczy-
cieli i wychowawców wszystkich instytucji oœwiatowych i
wychowawczych - od przedszkola do wy¿szych uczelni -
kszta³c¹cych nasze m³ode pokolenie na terenie gminy i poza
ni¹. Dziêkujemy za ich ca³oroczny trud, za serce, opiekê i
wyrozumia³oœæ. Za wszystko dobro, jakie dajecie naszym
dzieciom. Niech Wam Bóg zap³aci dobrym zdrowiem, pe³ni¹
si³ fizycznych, optymizmem, nies³abn¹c¹ energi¹, nowator-
skimi pomys³ami dydaktycznymi, zapa³em i wytrwa³oœci¹ w
realizowaniu ¿yciowego powo³ania,

Jednoczeœnie ¿yczymy wszystkim - nauczycielom i ich wy-
chowankom - zas³u¿onego odpoczynku. Niech Wasze waka-
cje bêd¹ udane, takie, jakie sobie zaplanowaliœcie. Niech Wam
sprzyja pogoda i œwieci s³oñce. Niech Wam letnie miesi¹ce
up³ywaj¹ szczêœliwie, w harmonii z przyrod¹ i ludŸmi.

Jadwiga Tymczak

PO¯EGNANIE SZKO£Y

¯egnam ciê, szko³o! Do widzenia!
Skoñczony ju¿ rok szkolny!
Biegniemy w pola, ³¹ki, lasy –
Radoœnie - jak ptak wolny!
Po s³oñce, zieleñ, wodê,zdrowie,
Po uœmiech i piosenkê.
Ka¿demu, kto nas potrzebuje -
Podamy bratni¹ rêkê.
Rodzicom, naszym wychowawcom,
Drogim nauczycielom –
Z ca³ego serca dziêkujemy
Za naukê i trudu wiele.
Waszych wskazówek strzec pragniemy
W ka¿dej codziennej sprawie,
By siê godnymi Was okazaæ,
By Bóg nam b³ogos³awi³.

Wanda £¹kowicz
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Frysztak z pielgrzymk¹ do grobu Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II

Nasza diecezja, Diecezja Rzeszowska, obchodzi w tym roku
15-lecie swego istnienia i z tej to w³aœnie okazji duszpasterstwo
pielgrzymkowe przy parafii katedralnej w Rzeszowie zorgani-
zowa³o 8 - dniow¹ pielgrzymkê do Rzymu, do grobu Ojca Œw.
Jana Paw³a II. Termin pielgrzymki (od 9 do 15-16 kwietnia)
korespondowa³ wiêc z drug¹  rocznic¹ œmierci naszego papie-
¿a, a wiêc podwójnie wa¿na intencja.

„ Nasze pielgrzymki maj¹ charakter religijny w pe³nym
tego s³owa znaczeniu. Tego rodzaju pielgrzymki daj¹ nie-
zapomniane prze¿ycia religijne i krajoznawcze…. Pozo-
stan¹ ci wspomnienia, które bêd¹ najpiêkniejszymi pami¹t-
kami ..”- tymi m. in. s³owami „Pielgrzym” zachêca³  w swo-
ich folderach reklamowych do skorzystania, co siê potwierdzi-
³o w praktyce, z „pewnego, komfortowego i mi³ego z nim piel-
grzymowania…„

Zachêcani równie¿ przez naszych ksiê¿y i powodowani we-
wnêtrzn¹ potrzeb¹ pochylenia siê nad grobem Jana Paw³a II
zdecydowaliœmy siê skorzystaæ z tej niecodziennej, a raczej piêk-
nej okazji, udania siê „w odwiedziny” do naszego papie¿a, po-
znania bli¿ej kraju, miejsc, klimatu i ludzi ¿yj¹cych tam, gdzie
przez ponad æwieræ wieku przeznaczonym by³o pe³niæ swoje
wielkie powo³anie naszemu kardyna³owi -  Karolowi Wojtyle.
Sama trasa te¿ zdawa³a siê byæ bardzo atrakcyjna nie tylko pod
wzglêdem turystyczno-krajobrazowym, co w³aœnie duchowym,
religijnym, albowiem w programie oprócz Rzymu, Watyka-
nu, Wenecji i Padwy, by³y tak¿e Asy¿, Loreto i Monte Cas-
sino.

Tak wiêc krótka msza œw. w intencji  uczestników piel-
grzymki, z proœb¹ o bezpieczne pielgrzymowanie i radosne
wspólne przebywanie, odprawiona 9 kwietnia (Wielki Ponie-
dzia³ek) ok. godz. 15.00 w naszym koœciele parafialnym we
Frysztaku by³a w³aœciwym pocz¹tkiem naszej wyprawy, albo-
wiem st¹d ruszyliœmy ku granicy w Piwnicznej. Noc¹ prze-
mierzyliœmy Czechy i Austriê, aby w godzinach rannych zawi-
taæ na ziemi w³oskiej, a konkretnie w Padwie.

Tutaj zwiedziliœmy romañsko-gotyck¹ bazylikê œw. Anto-
niego (bodaj¿e najbardziej znanego i lubianego przez wszyst-
kich patrona rzeczy utraconych), zatrzymaliœmy siê króciutko
przy Jego grobie i wspólnie z pozosta³ymi pielgrzymami z in-
nych autokarów uczestniczyliœmy we mszy œw. odprawianej
przez kap³anów z nami pielgrzymuj¹cymi.

Zawsze wzrusza mnie kontakt duchowy ze œw. Antonim,
który pomaga nam bardzo skutecznie przy odnajdywaniu rze-
czy zagubionych, ale w³aœciwie to jest On bardzo pomocny,
kiedy sami jesteœmy zagubieni w naszym ¿yciu, w naszych
uczuciach, poczynaniach. Westchniêcie o pomoc do œw. Anto-
niego w takiej sytuacji okazuje siê byæ naprawdê potrzebne i
….. skuteczne.

Doœæ szybko opuœciliœmy Pa-
dwê, gdy¿ po wielu godzinach
jazdy ( ok. 18 godz. ) i „królew-
skim” noclegu, tj. na siedz¹co (
podobno królowie sypiali na sie-
dz¹co), w autokarze, marzyli-

œmy o przytuleniu g³owy do poduszki, ale ju¿… na le¿¹co. Ho-
tel znajdowa³ siê w okolicach Rzymu, w³aœciwie po jego dru-
giej stronie, a wiêc do pokonania mieliœmy spory kawa³ek dro-
gi. Mimo, i¿ z okien autokaru mogliœmy podziwiaæ piêkne, nowe
dla naszego oka widoki, to z ulg¹ przyjêliœmy fakt, ¿e póŸno,
ale w koñcu dotarliœmy do naszego miejsca zakwaterowania w
hotelu „Neptunus” nad Morzem Tyreñskim. Podejrzewam, ¿e

wszystkim smakowa³a obiadokolacja, której g³ównym daniem
by³ … makaron, naprawdê al dente.

Nastêpny dzieñ przywita³ nas s³oneczn¹, wiosenn¹ pogod¹,
rzeœkie powietrze od morza i przepiêkne widoki wprawi³y
wszystkich w doskona³y nastrój i pozwoli³y zapomnieæ o tru-
dach podró¿y, gdy¿ przed nami by³ centralny punkt naszej piel-
grzymki -  przejazd do Watykanu.

To naprawdê wielkie prze¿ycie znaleŸæ siê w tym tak bar-
dzo znanym i bliskim nam wszystkim miejscu, móc stan¹æ
w³asn¹ stop¹ na ogl¹danym czêsto w telewizji Placu œw. Pio-
tra, sk¹d p³ynê³y do nas, Polaków, przez wiele lat s³owa modli-
twy, otuchy, mi³oœci i troski. Z radoœci¹ w sercach oczekiwa-
liœmy na spotkanie z papie¿em Benedyktem XVI. Podejrzewam,
¿e wielu z nas w tej chwili tam stoj¹cych, podobnie, jak ja,
prze¿ywa³o w g³êbi duszy smutek z faktu, ¿e nie danym by³o
nam uczestniczyæ w podobnym spotkaniu z Janem Paw³em II
w czasie Jego 27-letniego tutaj przebywania.

Ojciec Œw. Benedykt XVI przylecia³ bia³ym, papieskim heli-
kopterem na spotkanie ze zgromadzonymi na placu wiernymi z
ca³ego œwiata, poœród których byliœmy i my, spora grupa frysz-
tackich parafian wraz z naszym ksiêdzem proboszczem, Bogu-
s³awem Bogaczewiczem.

Tylko niektórzy z nas mieli szczêœcie znaleŸæ siê blisko tra-
sy przejazdu papie¿a, prawie na wyci¹gniêcie rêki, ale nawet
niemo¿noœæ tak bliskiego kontaktu z papie¿em nie odebra³a nam
radoœci i podnios³oœci tej chwili. Entuzjazm t³umu i ¿ywio³owe

Spotkanie z Benedyktem XVI podczas audiencji generalnej.
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reakcje wywo³ywanych narodowoœci w pozdrowieniu i b³o-
gos³awieñstwie papieskim, udzieli³y siê i nam, kiedy to Bene-
dykt XVI skierowa³ swoje s³owa po polsku do nas, Polaków.

Ze wzruszeniem patrzyliœmy na widniej¹cy w oddali o³tarz,
a pod nim maleñk¹ (z tej odleg³oœci), bia³¹ postaæ papie¿a. Usta-
wione w wielu miejscach telebimy pozwoli³y nam dok³adniej
widzieæ i us³yszeæ wyg³aszane przez reprezentantów zgroma-
dzonych na audiencji narodo woœci intencje i okolicznoœci, które
przywiod³y ich na to spotkanie. Zawirowa³y w powietrzu i na-
sze ¿ó³te chusteczki, kiedy to Ojciec Œw. i zgromadzeni na pla-
cu wierni us³yszeli o jubileuszu 15-lecia Diecezji Rzeszowskiej,
a wiêc okolicznoœci naszego dziêkczynnego pielgrzymowania.
„Ojcze nasz” po ³acinie (œci¹gi mieliœmy na odwrocie biletów
wstêpu na audiencjê generaln¹) odmówione przez wielonaro-
dowoœciowy t³um, zakoñczy³o spotkanie z papie¿em. Potem
ju¿ przejazd Ojca Œw. pomiêdzy sektorami, ciep³y uœmiech, wy-
ci¹gniêta d³oñ w geœcie b³ogos³awieñstwa i pozdrowienia i …
bia³y pojazd z bia³¹ postaci¹ znikn¹³ z naszych oczu.

Czeka³ nas najbli¿szy naszemu sercu, najbardziej upragnio-
ny moment naszej pielgrzymki, nawiedzenie grobu Ojca Œw.
Jana Paw³a II, duchowe spotkanie z naszym papie¿em.

Nie bêdzie dla nikogo zaskoczeniem ani nowoœci¹, jeœli stwier-
dzê w tym momencie, ¿e pod¹¿aj¹cych do grobu Jana Paw³a II
nie da siê po prostu zliczyæ. Nie da siê równie¿ oddaæ s³owami
atmosfery, jaka tam panuje i nastroju wœród t³umów pod¹¿aj¹-
cych do podziemi bazyliki œw. Piotra, gdzie pod skromn¹ p³yt¹
z bia³ego marmuru spoczywa Karol Wojty³a. Podziemia, krypty
koœcielne kojarz¹ mi siê osobiœcie z ciemnoœci¹ i ch³odem, ale
podziemia bazyliki tchn¹ ciep³em, jasnoœci¹ i spokojem. Mo¿e
dlatego, ¿e du¿o bieli, œwiat³a, skupienia, a mo¿e dlatego, ¿e
du¿o serc ludzkich przepe³nionych autentyczn¹ mi³oœci¹ i
wdziêcznoœci¹ dla tego wielkiego cz³owieka, a wiêc nagroma-
dzenie najcieplejszych i najczystszych z naszych uczuæ.

Smutek miesza³ siê z radoœci¹, niecierpliwoœæ ze spokojem,
skupienie z podenerwowaniem w trakcie zbli¿ania siê do miej-
sca wiecznego spoczynku Jan Paw³a II. Nie wiem dlaczego w
tym momencie przyszed³ mi na myœl wiersz „Do Sosny Pol-
skiej”, i s³owa: „ ..padasz martwa, obca ziemia ciê pogrzebie.
Drzewo moje! Czy bêdê szczêœliwszy od Ciebie ?” Coœ œcisnê-
³o mnie za gard³o, ¿e ten cz³owiek tak mi³uj¹cy przestrzeñ, wol-
noœæ, przyrodê, spoczywa w zamkniêtym pomieszczeniu, gdzie
nie widaæ nieba, nie szumi¹ drzewa, nie s³ychaæ œpiewu pta-
ków. Ale wiemy, ¿e taka by³a Jego wola, jako g³owy Koœcio³a.

Ka¿dy z nas niós³ ze sob¹ mi³oœæ, têsknotê, wdziêcznoœæ
dla swojego papie¿a, ale i ukryte proœby, osobiste intencje, we-
wnêtrzne rozterki i problemy, którymi chcia³ siê z Nim tutaj
w³aœnie podzieliæ, prosiæ o radê, pomoc i wstawiennictwo, a
przede wszystkim obdarowaæ go gor¹c¹ modlitw¹ i skierowaæ
do Boga proœby o Jego szybk¹ beatyfikacjê. Na krótk¹ chwilê
móg³ siê ka¿dy zatrzymaæ przy Janie Pawle II, zostawiæ przy
grobie karteczki z proœbami i intencjami i oddaliæ siê, aby umo¿-
liwiæ kolejnym nawiedzaj¹cym kontakt z tym szczególnym miej-
scem.

Z podziemi bazyliki udaliœmy siê na jej zwiedzanie, chocia¿
to mo¿e za du¿o powiedziane, bo w tak krótkim czasie, jaki by³
nam przeznaczony, mo¿na by³o jedynie zwróciæ uwagê na nie-
które jej walory. Dzisiejsza bazylika, to nie ta sama, któr¹ na
pocz¹tku IV w. cesarz Konstantyn rozkaza³ wznieœæ w miej-

scu, gdzie znajdowa³ siê cyrk, w którym, jak g³osi tradycja
wymordowano, torturuj¹c ich uprzednio, niezliczon¹ iloœæ
chrzeœcijan, oskar¿onych przez Nerona o podpalenie Rzymu, a
wœród nich równie¿ i Aposto³a Piotra. Jego cia³o zosta³o po-
grzebane na pó³nocno-wschodnim zboczu Watykañskiego
Wzgórza  i to w³aœnie tutaj wzniesiono imponuj¹c¹ bazylikê,
poœwiêcon¹ Ksiêciu Aposto³ów. A poniewa¿ po up³ywie tysi¹c-
leci grozi³a ona rozpadniêciem siê, zosta³a prawie w ca³oœci
rozebrana i wybudowana na nowo. Ró¿ni artyœci, a wœród nich

Rafael, pracowali nad projektem. Autorem ostatniego projektu
by³ Micha³ Anio³. Now¹ bazylikê konsekrowano 18 listopada
1626r.

Na œrodku bazyliki pod cudown¹ kopu³¹ Micha³a Anio³a mie-
œci siê o³tarz papieski. Ten o³tarz to serce i   œrodek nie tylko
bazyliki, ale i ca³ego chrzeœcijañskiego Rzymu, bowiem wznosi
siê on ponad grobem œw. Piotra. I w³aœnie w tym miejscu, przy
tym o³tarzu zgromadziliœmy siê, wszyscy pielgrzymi z naszej
diecezji, aby uczestniczyæ we mszy œw. dziêkczynnej w
15-lecie Diecezji Rzeszowskiej, odprawianej przez naszych ka-
p³anów pod przewodnictwem biskupa Edwarda Bia³og³owskie-
go.

Kolejny dzieñ naszego pobytu we W³oszech poœwiêcony
by³ na bli¿szy kontakt ze stolic¹ œwiata - Rzymem. Jest rzecz¹
oczywist¹, ¿e niemo¿liwym jest poznaæ wieczne miasto w je-
den dzieñ, ale dziêki dobremu przewodnikowi, jakim bezsprzecz-
nie by³a nasza p. Ewa (prawdziwa skarbnica wiedzy z niezwyk³¹
umiejêtnoœci¹ budzenia zainteresowania, darem krasomówczym
i przyjazn¹ dla ucha barw¹ g³osu), otrzymaliœmy spor¹ dawkê
informacji w trakcie jazdy autokarem, a potem konfrontacja z
rzeczywistoœci¹ i na ¿ywo uzupe³nianie interesuj¹cymi wiado-
moœciami i ciekawymi opowieœciami. Goœciliœmy tak wiêc w
bazylice œw. Jana na Lateranie, jednej z czterech bazylik na
terenie Rzymu i Watykanu. Jako jedyna nosi ona tytu³ arcyba-
zyliki, gdy¿ jest katedr¹ biskupa Rzymu. To Lateran by³ po-
cz¹tkowo siedzib¹ kolejnych papie¿y. Do koœcio³a przylega
budynek, w którym mieœci siê dawna kaplica papieska Santa
sanctorum, a w niej znajduje siê obraz Chrystusa, który wg
legendy zacz¹³ malowaæ œw. £ukasz, a dokoñczyli anio³owie.

Rzymskie Koloseum.
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Widoczny jest przez okratowane okienko, do którego prowa-
dza Œwiête Schody. Zosta³y one przywiezione z Jerozolimy.
Zgodnie z legend¹ pochodz¹ z pa³acu Poncjusza Pi³ata i po nich
wchodzi³ Jezus Chrystus.

Obecnie pokryte s¹ one drewniana ok³adzin¹ i wolno nimi
wchodziæ tylko na kolanach, czego wiêkszoœæ z nas dokona³a.
Obok znajduj¹ siê dwie klatki schodowe, z których mo¿na ko-
rzystaæ bez umartwiania siê.

A co do bazyliki œw. Paw³a za Murami, to zbudowano j¹
w miejscu, gdzie wczeœniej œw. Lucyna pochowa³a cia³o œw.
Paw³a (on sam zosta³ œciêty oko³o 3 km od tego miejsca). Zgod-
nie z legend¹, jego g³owa trzykrotnie odbi³a siê od ziemi, z któ-
rej wytrysnê³y trzy Ÿród³a wody.

Piesza wêdrówka do Koloseum sprawi³a wszystkim rów-
nie¿ wiele radoœci, a samo Koloseum - lub raczej Amfiteatr
Flawiuszy - wywar³ niezapomniane wra¿enie. To gigantyczna
budowla i mimo, ¿e mocno nadwyrê¿ona zêbem czasu, impo-
nuje nadal swoimi rozmiarami i konstrukcj¹. Na w³asne oczy i
z bliska mogliœmy zobaczyæ amfiteatr mieszcz¹cy ogó³em
70.000 widzów, którzy ogl¹dali kiedyœ walki gladiatorów i inne,
równie krwawe widowiska.

Nie mniejsze wra¿enie zrobi³ na wszystkich dalszy spacer
po staro¿ytnym Rzymie – fora (np. Forum Romanum, Ce-
sarskie), fragmenty kolumnad, licznych œwi¹tyñ, kolumny pa-
mi¹tkowe, w tym kolumna Trajana … i tak mo¿na by jeszcze
wymieniaæ. Niesamowity jest taki szybki ³yk historii, mo¿na siê
zach³ysn¹æ.

Dwa s³owa jeszcze o Panteonie, który ma formê rotundy i
sk³ada siê z kolistej sali nakrytej gigantycznym pó³kolistym skle-
pieniem z otworem o œrednicy 9 m poœrodku. Jest to jedyne
Ÿród³o œwiat³a, budowla ta nie posiada bowiem ¿adnych okien.
Pierwotnie œwi¹tynia ta poœwiêcona by³a bogom Olimpu, a zo-
sta³a przerobiona na koœció³ (papie¿ Bonifac IV).

Chwilkê oddechu i czas na pouk³adanie i przetrawienie licz-
nych wiadomoœci i wra¿eñ znaleŸliœmy przy s³ynnej fontannie
Di Trevi. Piêkna, s³oneczna pogoda, plusk wody w fontannie i
….prawdziwe, w³oskie lody z pobliskich lodziarni sprawi³y, ¿e
zapomnieliœmy o trudach spaceru po staro¿ytnym Rzymie, ale
nie zapomnieliœmy wrzuciæ do fontanny jak¹œ monetê i tym
samym zapewniæ sobie powrót w to miejsce ( tak przynajmniej
siê utrzymuje ), a ja, osobiœcie, chcê  w to wierzyæ.

Nastêpny dzieñ zacz¹³ siê dla nas stosunkowo wczeœnie, bo
o 5.00 rano opuœciliœmy nasz hotel, po¿egnaliœmy siê z Mo-
rzem Tyreñskim i udaliœmy siê do Monte Cassino. Kolejne z
wielu g³êbokie i wzruszaj¹ce prze¿ycie. Chocia¿ wspinaczka
autokarem na bliskie naszemu sercu wzgórze po w¹skich i krê-
tych drogach napawa³a wielu z nas lêkiem, a ka¿de spojrzenie
w dó³ przyprawia³o o zawrót g³owy, to z uczuciem i dr¿eniem
serc œpiewaliœmy piosenkê „ Czerwone maki na Monte Cassi-
no”. Niestety czerwonych maków nie widzieliœmy nigdzie, ale
od czego jest wyobraŸnia?

Niezapomnianym prze¿yciem by³o nawiedzenie Cmentarza
¯o³nierzy Polskich, uczestnictwo we mszy œw. odprawianej
przez naszych ksiê¿y w tym miejscu, gdzie a¿ bieli siê od gro-
bów naszych rodaków, którzy oddali ¿ycie w walce o to wzgó-
rze. Kazanie ks. J. Krynickiego by³o przywo³aniem tamtych
dni, podziêkowaniem dla naszych ¿o³nierzy za bohaterstwo, za
z³o¿enie ofiary ze swojego, czêsto bardzo m³odego ¿ycia i wy-

razem naszej dumy i wdziêcznoœci. Wyrazem naszej pamiêci
by³o równie¿ zapalenie zniczy i z³o¿enie wi¹zanki kwiatów na
grobie gen. W³adys³awa Andersa, który „wróci³” i spocz¹³ tutaj
ze swoimi ¿o³nierzami. Mam wra¿enie, ¿e nie tylko ja odczu³am
wielk¹ radoœæ z faktu, ¿e opiewane w piosence miejsce i wyda-
rzenie sta³o siê dla mnie dziêki temu czymœ bardzo konkretnym
i rzeczywistym. Ju¿ wiem, gdzie s¹ „te gruzy na szczycie”
(obecnie klasztor OO. Benedyktynów, ca³kowicie zniszczony i
odbudowany na nowo po wojnie), ju¿ wiem, dok¹d „ musieli,
musieli …. iœæ …”, dok¹d „ poszli szaleni, za¿arci, ….jak za-

wsze uparci, …jak zawsze za honor siê biæ”.
Opuœciliœmy teraz jeszcze bli¿sze naszemu sercu wzgórze

Monte Cassino i droga powiod³a nas do Umbrii (region we W³o-
szech), a konkretnie do Asy¿u, gdzie zwiedziliœmy bazylikê œw.
Franciszka i Matki Bo¿ej Anielskiej. Sam Asy¿ jest urokliwym
miasteczkiem o w¹skich uliczkach, oryginalnej zabudowie. Nie
mnie przedstawiaæ sylwetkê œw. Franciszka, ka¿dy bowiem
zna jego drogê do œwiêtoœci, jego ¿ycie, umi³owanie przyrody.
W potê¿nej, masywnej bazylice nosz¹cej jego imiê i w której
najwybitniejsi artyœci XIII wieku, jak Giotto i Cimabue „opo-
wiedzieli” obrazami jego ¿ycie, mogliœmy nawiedziæ jego grób,
pomodliæ siê do tego œwiêtego, którego rezygnacja z bogac-
twa, dostatniego i wygodnego ¿ycia (by³ jedynym dzieckiem
bardzo bogatego kupca), a obranie ¿ycia biedaka, s¹ tak niezro-
zumia³e dla nas ludzi XXI wieku, zabiegaj¹cych o wszelkie do-
bra materialne. W Asy¿u mo¿na zobaczyæ ró¿e bez kolców,
wbrew powiedzeniu, ¿e „ nie ma ró¿y bez kolców”. Legenda
mówi, ¿e pojawi³y siê one, kiedy Œwiêty upad³ w cierniste krze-
wy, aby ukaraæ siê za trapi¹ce go pokusy cia³a. Natychmiast
zamieni³y siê one w kwitn¹ce ró¿e, bez kolców, aby nie raniæ
biedaka. Kwiaty te kwitn¹ do dzisiaj, a na listkach maj¹ jakby
œlady krwi.

Na jednym z pomników Œwiêtego nieprzerwanie siedz¹ go-
³êbie. Zawsze para go³¹bków odpoczywa na z³o¿onych d³o-
niach œw. Franciszka.

Ostatni dzieñ naszego pielgrzymowania po ziemi w³oskiej
przeznaczony by³ na wyjazd do Loreto –zwiedzanie s³ynnej

Nasza grupa podczas zwiedzania Wenecji.
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bazyliki i sanktuarium Œwiêtego Domku. Ta kolejna bazyli-
ka na naszej trasie poœwiêcona jest Matce Bo¿ej Loretañskiej.
To w³aœnie tu Maryja wzywana jest jako „ … wspomo¿ycielka
wiernych, pocieszycielka strapionych, uzdrowienie chorych,
ucieczka grzesznych … „(Litania Loretañska).

Œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus nazwa³a bazylikê „ lore-
tañsk¹ szkatu³k¹”, która kryje w sobie diament, tzn. Œw. Do-
mek - cudown¹ relikwiê, cz¹stkê Ziemi Œwiêtej, przeniesion¹
cudownie na ziemiê w³osk¹.

Mieszkanie Najœwiêtszej Maryi Panny w Nazarecie sk³ada³o
siê z dwóch czêœci: groty wykutej w skale oraz czêœci domu-
rowanej do groty i czêœciowo nad grot¹. Czêœæ murowana zo-
sta³a, wg tradycji, przeniesiona do Loreto. Cudowne przenie-
sienie mia³o siê dokonaæ za poœrednictwem anio³ów, lecz wy-
suwa siê te¿ hipotezê o przetransportowaniu Œw. Domku przez
pielgrzymów drog¹ morsk¹. Jednak jakakolwiek by³aby praw-
da historyczna o przeniesieniu Œw. Domku; czy to za poœred-
nictwem anio³ów czy to z inicjatywy ludzi, wa¿ne jest, ¿e w
Loreto czci siê relikwiê o wielkim duchowym znaczeniu.

Ostatecznie, najwa¿niejszy nie jest sposób przeniesienia Œw.
Domku, lecz jego przes³anie i wymowa.

Statua Dziewicy Maryi z Dzieci¹tkiem jest stosunkowo now¹
rzeŸb¹ (1922r.), która zast¹pi³a poprzedni¹ zniszczon¹ przez
po¿ar. Jej autor ( Celani), prawdopodobnie przez pomy³kê, po-
kry³ twarze Maryi i Dzieci¹tka ciemn¹ substancj¹, st¹d te¿ Dzie-
wica Loretañska bywa nazywana ( b³êdnie ) „ Czarn¹ Madonn¹”.

Pierwotna figura nie mia³a bowiem tak ciemnego oblicza. To
drog¹ wyjaœnienia.

Bazylika loretañska  kryje w sobie liczne kaplice, które jak
p³atki wielkiej ró¿y rozk³adaj¹ siê wokó³ Œw. Domku. Wœród
nich jest te¿ kaplica polska, gdzie posadzka u³o¿ona jest tak,
¿e przypomina polskim pielgrzymom fale Ba³tyku, a na bocz-
nych œcianach uwieczniono dwa wydarzenia z dziejów Polski:
zwyciêstwo Sobieskiego pod Wiedniem w 1683r. oraz cud nad
Wis³¹ w 1920r.

Istotnym punktem naszego pobytu w Loreto by³o nawie-
dzenie Cmentarza ¯o³nierzy Polskich, gdzie wraz z innymi

grupami naszej pielgrzymki uczestniczyliœmy we mszy œw. w
intencji poleg³ych. W modlitewnej zadumie mogliœmy pochyliæ
siê nad grobami polskich lotników, zapaliæ znicze i z³o¿yæ wi¹-
zankê kwiatów jako wyraz naszej wdziêcznej pamiêci. Osobi-
œcie, oprócz smutku, odczuwa³am wielk¹ dumê, ¿e to moi ro-
dacy, ¿e tyle odwagi, bezinteresownoœci, ¿e w tylu miejscach
na obcej ziemi zostawili po sobie piêkne œlady.

Ostatnie chwile, które spêdziliœmy we W³oszech by³y krót-
kim pobytem w Wenecji. Przyp³ynêliœmy tramwajem wodnym
do centrum. Z pok³adu tego pojazdu mogliœmy podziwiaæ to
niezwyk³e miasto, gdy¿ mieliœmy naprawdê piêkn¹ pogodê.
Podziwiaæ to chyba odpowiednie s³owo, bo poznaæ Wenecjê w
ekspresowym tempie i dostrzec jej prawdziwe piêkno jest rzecz¹
niemo¿liw¹, to oczywiste. Nasze zainteresowanie zwrócone by³o
g³ównie na Bazylikê œw. Marka, która kryje doczesne szcz¹t-
ki  œw. Marka ewangelisty.

W mojej pamiêci pozostan¹ te¿ oczywiœcie gondole p³ywa-
j¹ce po kana³ach ( z mêtn¹ wod¹), krête uliczki, w których
momentalnie mo¿na zgubiæ drogê, liczne ogrodowe kawiarenki
pod arkadami na placu œw. Marka, dŸwiêki muzyki p³yn¹cej
zewsz¹d, miliony sprzedawanych b³yskotek i … t³umy ludzi
mówi¹cych ró¿nymi jêzykami œwiata.

Podobnie jak w pierwsz¹ stronê, noc¹ przemierzyliœmy Au-
striê, Czechy i potem S³owacjê. Ju¿ na ziemi polskiej, w Mu-
szynie, zakoñczyliœmy w³aœciwe pielgrzymowanie msz¹ œw.
dziêkczynn¹ odprawion¹ przez ks. Jana i ks. Bogdana, którym
zawdziêczamy dba³oœæ o „religijny charakter naszej pielgrzym-
ki, w pe³nym tego s³owa znaczeniu”. Ka¿dy dzieñ bowiem roz-
poczynaliœmy porann¹ modlitw¹ prowadzon¹ przez ks. Jana,
œpiewaliœmy „Godzinki” z naszym ks. proboszczem, a potem
nabo¿ne pieœni i inne modlitwy. Nie zabrak³o te¿ modlitwy ró-
¿añcowej, tym bardziej, ¿e po wizycie w Watykanie ka¿dy mia³
po kilka sztuk ró¿añców, ró¿nego koloru, kszta³tu i zapachu.
W po³udnie odmawialiœmy/œpiewaliœmy Anio³ Pañski, a po po-
³udniu Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego. Dzieñ koñczyliœmy
wspóln¹ modlitw¹ dziêkczynn¹ i polecaliœmy Bogu „ wszystkie
nasze dzienne sprawy” . By³y te¿ oczywiœcie miejsce i czas na
¿arty, opowiadanie anegdot i niezapomnianych „autentyków”
ks. Jana Krynickiego. By³ czas na rozmowy, bli¿sze poznanie
siê i integracjê grupy. By³a kawa i herbata serwowana w auto-
karze przez naszego ksiêdza proboszcza, co by³o bardzo mi³ym
gestem. Dziêki temu, ¿e by³a z nami p. Ma³gosia ze swoja gi-
tar¹, mogliœmy d³u¿sze odcinki trasy pokonywaæ niepostrze¿e-
nie, umilaj¹c sobie czas wspólnym œpiewem znanych wszyst-
kim piosenek.  Mieliœmy wiêc naprawdê bogate w prze¿ycia
duchowe, pe³ne niezapomnianych wra¿eñ, weso³e i mi³e
pielgrzymowanie.

tekst i zdjêcia - pielgrzym

Wrzucenie pieni¹¿ka do fontanny di Trevi przynosi szczêœcie
i gwarantuje powrót do Rzymu.
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I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 

1. Zasiłki dla bezrobotnych: 

- podstawowy(100%) 532,90 

- obniżony (80%) 426,40 

- podwyższony (120%) 639,50 

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie: 

- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 213,20 

- kontynuowania nauki 266,45 

- odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % 
zasiłku dla bezrobotnych ).  

532,90 

3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych 

- 20% zasiłku podstawowego 106,60 

4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową  

- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku 
dla bezrobotnych), 

266,45 

- z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych)  159,87 

5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w 
wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u 
pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych).  

266,45 

6. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych min. 
6,20/godz. 

Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2006r. o 2,1% tj. wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2005 r. w stosunku do 2004 r. 
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe w łacznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub 
przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 
% - kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe PUP oblicza stopę procentową obowiązującą 
go w danym roku składkowym) tj. w łącznej wysokości - 33,4 %.  

 II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu 
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:  

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) 

- w pełnym wymiarze czasu pracy (532,90 + 95,92 *)  628,82 

- w niepełnym wymiarze czasu pracy (532,90 + 95,92 *)  628,82 

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc (936,00 + 168,48 *)  1.104,48 

2. robót publicznych 

- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia 
społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.331,26 + 239,63* ),  

1.570,89 

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.662,51 + 
479,25*) 

3.141,76 

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia 
społeczne 

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % 
minimalnego wynagrodzenia) 

2.808,00 

4. Prac społecznie użytecznych (60% świadczenia) 
3,72/za 
godz. 

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na 
ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest 
od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana 
(od 0,90 % do 3,60 %). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie 
opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.  

 III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska 
pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy 

1. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % 
przeciętnego wynagrodzenia)  

10.650,04 

2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej  

a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 13.312,55 

b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 7.987,53 

c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego 
wynagrodzenia) 

5.325,02 

3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)  

13.312,55 

4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006 r .) 5,50 % 

Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) 
umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości 
sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na 
rzecz przeciwdziałania bezrobociu).  

 IV. Wynagrodzenia, składki  

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2007)  936,00 

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce 
narodowej w III kw.2006 r.  

2.662,51 

3. Składka na Fundusz Pracy - % podstawy wymiaru,  2,45% 

4. składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2007) 9% 

5. składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006) 0,10% 

 

Oferty pracy PUP Strzy¿ówna dzieñ 29.05.2007
- KIEROWCA KAT. C + E
- KUCHARZ Z DOŒWIADCZENIEM
- ŒLUSARZ,          - SPRZEDAWCA,     - BRUKARZ,
- SZWACZKA,     -  SPAWACZ W OS£ONIE ARGONU
- KIEROWCA KAT. C,     - ELEKTROMONTER
- PRACOWNIK FIZYCZNY (ORZECZENIE O STOPNIU
  NIEPE£NOSPRAWNOSCI)
- PIEKARZ
- PRACE OGÓLNOBUDOWLANE - P£YTKARZ
- DOCIEPLENIOWIEC
- SPRZEDAWCA ORZECZENIE O STOPNIU
  NIEPE£NOSRAWNOSCI
- MECHANIK SAMOCHODOWY
- OPERATOR WIELOPI£Y
- OPERATOR PILARKI TARCZOWEJ
- OPERATOR STRUGARKI DO DREWNA
- PRACOWNIK FIZYCZNY I DO PRZYUCZENIA
   (DREWNOTECH CZUDEC)
- PRACOWNIK WARSZTATOWY
- MONTER KONSTRUKCJI STALOWYCH
- WYKWALIFIKOWANA SZWACZKA
- ŒPAWACZ MIG
- KIEROWCA – MAGAZYNIER (RZESZÓW)
- ŒLUSARZ – SPAWACZ – MIG
- OPERATOR KOPARKO £ADOWARKI (LUBLA)
- PRACOWNIK FIZYCZNY - PRACA NA WYSOKOŒCIACH
- OPERATOR POMPY DO BETONU LUB OSOBA
  DO PRZYUCZENIA
- KIEROWCA KAT. B
- PRACOWNIK DO ZACZYSZCZANIA ODLEWÓW
  (GODOWA i RZESZÓW)
- PRACOWNIK BIUROWY W DZIALE TRANSP. (LUTCZA)
- PALACZ Z UPRAWNIENIAMI - KOT£Y CO
- KASJER,      - TOKARZ / TOKARZ CNC
- FREZER / FREZER CNC,   - SPAWACZ,   - SZLIFIERZ
- MISTRZ OBRÓBKI SKRAWANIEM
- NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH
  I ZAWODOWYCH (RZESZÓW)
- PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
- SAMODZIELNY KUCHARZ,    - HYDRAULIK,
- STOLARZ,     - PRACOWNIK GOSPODARCZY
- KONSERWATOR MASZYN I URZ¥DZEÑ
- MONTER STOLARKI PCV I AL.
- OPERATOR D•WIGU, OPERATOR ZWY¯KI
- KIEROWNIK BUDOWY
- PRACOWNICY OGÓLNOBUDOWLANI
   (MURARZ, TYNKARZ, DEKARZ – RZESZÓW I OKOLICE)
- MAGAZYNIER ART. SPO¯YWCZYCH
- PRACOWNICY NA KROJOWNIE –  osoby do przyuczenia
- G£ÓWNY KSIÊGOWY
Informacje - PUP Strzy¿ów, pokój 2
tel. 27-61,074, wewn. 23
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„Nasza Biblioteka Publiczna”
W ramach ob-

chodów TYGO-
DNIA BIBLIO-
TEK w dniu 11
maja 2007 r. w
Gminnej Bibliotece
Publicznej we
Frysztaku odby³ siê
miêdzyfilialny-dru-
¿ynowy konkurs
wiedzy o bibliotece

i literaturze piêknej dla dzieci pt. „Nasza Biblioteka Publicz-
na” o nagrodê Wójta. Konkurs by³ skierowany do uczniów-
czytelników klas V i VI szkó³ podstawowych z terenu gminy
Frysztak. Wyniki rywalizacji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: I
miejsce: czytelnicy Oddzia³u dla Dzieci GBP we Frysztaku w
sk³adzie: Anna Husar, Karolina Rudka, Annna Wawrzkiewicz
– opiekun Halina Opielowska. II miejsce: czytelnicy (SP) Fi-
lii Biblioteki Publicznej w Gogo³owie w sk³adzie: Renata Cza-
ja, Katarzyna Dunaj, Paulina Krawczyk – opiekun Zofia Je-
dziniak. III miejsce: czytelnicy (SP)  Filii Biblioteki Publicznej

„Pielgrzym Tysi¹clecia”
W dniach od  26 marca – 30 kwietnia 2007 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej we Frysztaku zorganizowana by³a wy-
stawa w kolejn¹ rocznicê œmierci Jana Paw³a II. Oprócz ksi¹-
¿ek na wystawie prezentowane by³y prace gimnazjalistów z
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku „Papie¿ w
origami” oraz „Papie¿ haftem malowany” - obrazy wykona-
ne haftem krzy¿ykowym pañ: Mieczys³awy Wójcik, Janiny
Stefanik, Wandy B³oniarz i Jolanty Jedziniak. Dziêkujemy
wszystkim za udostêpnienie swoich prac oraz Pani Olimpii
Stadnickiej za pomoc w ich wyszukaniu.
                                    stronê przygotowa³a: J.Zarszyñska

TYDZIEÑ BIBLIOTEK 7–13 maja 2007r.
pod has³em „Biblioteka mojego wieku”
Ju¿ po raz

czwarty obcho-
dziliœmy w miesi¹-
cu maju TY-
DZIEÑ BIBLIO-
TEK, który trwa³
w tym roku od 7
– 13 maja. Kon-
tynuuj¹c dobre
tradycje pragnie-
my utrwalaæ i
wzbogacaæ coroczny obyczaj daj¹cy okazjê szczególnego ogl¹-
du naszej pracy ku po¿ytkowi ogó³u czytelników. Motywem
przewodnim tegorocznego TYGODNIA by³o has³o „Biblio-
teka mojego wieku”. Has³o odnosi siê nie tylko do historycz-
nej, b¹dŸ cywilizacyjnej rangi biblioteki, lecz dotyczy wprost
ka¿dego z nas. W tym roku podczas obchodów tego tygodnia
zosta³a przypomniana historia bibliotek, bibliotekarzy i pierw-
szych czytelników podczas spotkania, które odby³o siê w dniu
9 maja 2007 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Fryszta-
ku. Z tej to okazji  Wójt Gminy Frysztak podziêkowa³ za do-
tychczasow¹ pracê i pomys³owoœæ w propagowaniu czytel-
nictwa, ¿ycz¹c uporu, energii i pomys³ów na szerzenie w spo-
³eczeñstwie wiedzy i informacji o ksi¹¿kach, nawyku czyta-
nia i poszanowania dla s³owa drukowanego.Uczestnicy spo-
tkania mieli równie¿ okazjê wys³uchaæ koncertu wiolonczeli-
sty Pana Józefa Ma³eckiego – nauczyciela, pedagoga ze Szko³y
Muzycznej z Krosna, koncertu muzykuj¹cej rodziny emeryta
– bibliotekarza Pana Józefa Majochy oraz wierszy Pani Jó-
zefy Mocek – by³ego pracownika Filii Bibliotecznej w Gogo-
³owie

23 kwietnia - Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i
Praw Autorskich

Z okazji Œwia-
towego Dnia
Ksi¹¿ki i Praw Au-
torskich w dniu 24
kwietnia 2007 r. w
Zespole Szkó³ w
Stêpinie odby³o siê
spotkanie autorskie
z Andrzejem Gra-
bowskim – auto-
rem licznych ksi¹-

¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, fraszek, satyr i humoresek. Autor z
ogromn¹ pasj¹ opowiada³ o przygodzie z ksi¹¿k¹, zaprasza³
dzieci do œwiata ksi¹¿ek do bibliotek, które s¹ miejscem za-
czarowanym, bo blisko tu do bajki, i prawdy, do uœmiechu i
wzruszeñ. Kawaler Orderu Uœmiechu mieszka i pracuje w
Ciê¿kowicach, w powiecie tarnowskim, o sobie mówi „wuj-
cio” i  w taki sposób zwraca³y siê do niego dzieci maj¹c licz-
ne pytania pocz¹wszy od okularów zawieszonych na szyi
autora po jego warsztat pisarski. Goœæ odpowiada³ na pyta-
nia, recytowa³ swoje wiersze i zachêca³ m³odych ludzi do pi-
sania i czytania. Oprócz s³awnych „Przygód skrzata Wier-
cipiêtka” warto siêgn¹æ do ksi¹¿ek autora takich jak:
„Awantura w pawich piórach”, „Bajkowisko czyli pe³ne
humoru sceniczne sztuki do zabawy i nauki”, Fikuœ, Zu-
lek i „Ciê¿kog³owy”, „I tam i tu z babci¹ Fiu-Fiu”, „Jak
mistrz Twardowski uratowa³ Kraków”, Lataj¹ca rodzin-
ka”, „Niezwyciê¿ony zaj¹czek Edzio”, „Oszaleæ mo¿na
z tymi kotami”, Powrót smoka: Bajka nie tylko dla naj-
m³odszych”, „Szalone wierszyki”.

w Stêpinie w sk³adzie: Edyta Godek, And¿elika Matyas, Mi-
cha³ Godek – opiekun Bo¿ena Winiarska. IV miejsce: czytel-
nicy Filii Biblioteki Publicznej w Cieszynie w sk³adzie: Karo-
lina Marczak, Artur Giera, Arkadiusz Obrzut – opiekun Re-
nata Godek. Wszyscy  uczestnicy otrzymali nagrody ksi¹¿-
kowe, które wrêczy³ z-ca wójta Pan Adam Filip dziêkuj¹c za
uczestnictwo i gratuluj¹c   wiedzy o bibliotece i znajomoœci
literatury dla dzieci i m³odzie¿y.
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POKAZ STRA¯ACKICH UMIE-
JÊTNOŒCI:

W dniu 8.05.2007 roku na boisku
sportowym Szko³y Podstawowej Nr 1
we Frysztaku odby³y siê pokazy spraw-
noœci i dzia³ania jednostek Komendy
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Strzy-
¿owie, OSP we Frysztaku i Gliniku Dl.,
które nale¿¹ do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaœniczego.

Stra¿acy demonstrowali sprzêt stra-
¿acki jakim dysponuj¹ oraz ukazywali
mo¿liwoœci jego wykorzystania. Zgro-
madzonej m³odzie¿y ze szko³y podst.,
SOSW oraz przedszkola przedstawio-
no: podstawowe zasady udzielania
pierwszej pomocy, pokaz sprzêtu ratow-
nictwa drogowego podczas docierania
do poszkodowanych we wraku samo-
chodu, wykorzystywanie sprzêtu hy-
draulicznego do ciêcia karoserii samo-
chodu (no¿yce, rozpieraki), zastosowa-
nie poduszki ciœnieniowej (do podnosze-
nia samochodu), dzia³anie gaœnicze przy

udziale dzia³ka wodnego, pokaz gasze-
nia pal¹cych siê opon.

M³odzie¿ szkolna, która bra³a udzia³
w pokazie mog³a dok³adnie obejrzeæ no-
woczesne wyposa¿enie samochodów
stra¿ackich oraz wyposa¿enie i ubiór
stra¿aków. Pokazy okaza³y siê w opinii
m³odzie¿y ciekawe i interesuj¹ce. By³y
prowadzone przez aspiranta sztabowe-
go - Wies³awa Zagórskiego  oraz Za-
stêpcê Komendanta - Piotra Rêdzinia-
ka z Komendy Powiatowej PSP w
Strzy¿owie.

Organizatorem pokazów by³ druh
Stanis³aw Stadnicki - komendant Gmin-
ny Zwi¹zku OSP RP.

W imieniu dyrekcji szkó³ oraz uczest-
nicz¹cej w pokazach m³odzie¿y sk³ada-
my Stra¿akom serdeczne podziêkowa-
nia.

ŒWIÊTO PATRONA STRA¯A-
KÓW - ŒW. FLORIANA

Stra¿acy, jak co roku nie zapomnieli
o swoim patronie - œw. Florianie, który
4 maja mia³ swoje imieniny. Tegorocz-
ne stra¿ackie uroczystoœci gminne od-
by³y siê w dniu 6 maja 2007 roku i mia³y
szczególn¹ oprawê za spraw¹ udzia³u
w nich Kapelana Wojewódzkiego Stra-
¿y - kapitana ks. Jana Krynickiego z
Rzeszowa i proboszcza parafii Frysztak
ks. Bogus³awa Bogaczewicza, którzy w

koœciele Parafialnym we Frysztaku od-
prawili  uroczyst¹ mszê œw. w intencji
stra¿aków.

Oprócz stra¿aków w uroczystoœci
uczestniczyli równie¿ przedstawiciele
samorz¹du gminnego: Pan Jan Ziarnik
– Wójt Gminy, Pan Stanis³aw Armata -
Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Pan
Adam Filip – Zastêpca Wójta. Œwiêto
stra¿ackie uœwietni³a swoim wystêpem
Dêta Orkiestra Stra¿acka z Frysztaka.

Ustawione wokó³ Koœcio³a, a póŸ-
niej na placu œw. Floriana i rynku frysz-
tackim wozy bojowe, które przyjecha³y
z 9 jednostek OSP wygl¹da³y bardzo
okazale.

Pod pomnikiem swojego patrona
stra¿acy z³o¿yli wi¹zankê kwiatów,
ksi¹dz Kapelan udzieli³ wszystkim b³o-
gos³awieñstwa, natomiast Wójt Gminy
z³o¿y³ stra¿akom ¿yczenia z okazji ich
œwiêta.

Natchnienie
Wiersz nie przychodzi do mnie ³atwo,
czekam na niego d³ugo;
Jak na spadaj¹c¹ gwiazdê,
albo na „mi³oœæ wielk¹”.
Wierszy nie p³odzê du¿o,
by siê nie rozproszy³y – jak dzieci po
œwiecie
S³owa uk³adam, jak kwiaty w bukiet,
które zawieraj¹ – ca³e, moje ¿ycie.

Józefa M. 2007r.

Radoœæ
Nie wa¿ne kim jestem Bo¿e!
Cieszê siê ¿yciem –
Mam dwie zdrowe rêce
I nogi obydwie
„To i owo” – w g³owie
Rozumu na tyle;
By ci¹gn¹æ, to ¿ycie
Lecz, z Tob¹ Panie!
Bez Ciebie, nic nie rozumiem

Józefa M. 2007r.

¯ycie
Nie da³aœ mi wiele,
A jednak tak du¿o!
¯ycie, w pe³nej d³oni.

Rzuci³aœ je, w serca
Przepaœæ g³êbok¹.
A teraz siê samo,
Bez Ciebie – toczy
po œwiecie…

 Józefa M.  2007r.

K¹cik poezji nades³anej
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PUCHAR  WÓJTA GMINY
BRZOSTEK DLA REPREZEN-

TACJI FRYSZTAKA.

W dniu 17 marca 2007 r. reprezen-
tacja naszej Gminy uda³a siê do Brzost-
ku na Miêdzygminny Halowy Turniej Pi³-
ki No¿nej rozgrywany o Puchar Wójta
Gminy Brzostek w kategorii szkó³ pod-
stawowych. W turnieju startowa³o piêæ
dru¿yn. W punktacji ogólnej turnieju
najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a siê reprezen-
tacja Gminy Frysztak , która wywalczy³a
I miejsce w turnieju i Puchar Wójta
Gminy Brzostek . Za nami znalaz³y siê
reprezentacje gmin: Brzostek – II miej-
sce , Nowy ¯migród – III m-ce , Wi-
œniowa – IV m-ce i Dydnia V m-ce.
Nasza gminê reprezentowali zawodni-
cy Wilusz Tomasz, Wiglusz Waldek, Zia-
jor Seweryn, Soko³owski Kacper, Dy-
kas Maciej, Myœliwiec Damian , Teper
Bart³omiej, Jamrogowicz Marcin, Rec
Adrian. Szkoleniowcem zwyciêskiej dru-
¿yny jest Pan Leszek Jêdrysik - trener
pi³ki no¿nej klasy II.

Du¿e brawa dla m³odych zawodni-
ków i trenera z ¿yczeniami dalszych suk-
cesów sportowych.

Wojciech Arciszewski

PUCHAR WÓJTA GMINY
FRYSZTAK W FUTSALU.

W dniu 26 marca 2007 r. w Sali spor-
towej Szko³y Podstawowej we Frysz-
taku rozegrany zosta³ Halowy Turniej
Pi³ki No¿nej Szkó³ Gimnazjalnych o Pu-
char Wójta Gminy Frysztak. Wyniki:

I miejsce Gimnazjum Publiczne we
Frysztaku – 9 pkt. (17:1) , II miejsce
Zespó³ Szkó³ w Gogo³owie – 6 pkt. (6:7),
III miejsce Zespó³ Szkó³ w Lubli – 3 pkt.
(9:7 ), IV miejsce Zespó³ Szkó³ w Stêpi-
nie – 0 pkt (0:17).

Bezpoœrednie wyniki meczy: Gogo-
³ów - Frysztak – 0:4, Lubla – Stêpina
5:0, Gogo³ów – Lubla – 4:3, Stêpina –
Frysztak – 0:10, Gogo³ów – Stêpina –
2:0, Frysztak – Lubla – 3:1.

Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta³ Wojciech Papuga z Gimnazjum
Publicznego z Frysztaka.

W dniu 28 marca 2007 równie¿ w
Sali sportowej Szko³y Podstawowej we
Frysztaku zosta³ rozegrany Halowy Tur-
niej Pi³ki No¿nej Szkó³ Podstawowych
o Puchar Wójta Gminy Frysztak.

Wyniki: I miejsce Szko³a Podstawo-
wa we Frysztaku - 12 pkt. (16:2), II
miejsce Szko³a Podstawowa w Gliniku
Górnym – 9 pkt. (10:5), III miejsce Ze-
spó³ Szkó³ w Gogo³owie – 6 pkt. (4:4),
IV miejsce Zespó³ Szkó³ w Lubli – 3
pkt. (6:7), V miejsce Szko³a Podstawo-
wa w Hucie Gogo³owskiej – 0 pkt.
(3:21).

Wojciech Arciszewski

OLIMPIJSKI TENIS
STO£OWY

W dniu  20 kwietnia 2007r. w hali
Szko³y Podstawowej we Frysztaku od-
by³y siê Powiatowe Eliminacje VIII Pod-
karpackiej Olimpiady Tenisa Sto³owe-
go. Organizatorami eliminacji by³o Sta-
rostwo Powiatowe w Strzy¿owie oraz
Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji we
Frysztaku. Sêdzi¹ G³ównym turnieju by³
Pan Mieczys³aw Niemiec.

W y n i k i:
Kat. dziewcz¹t do lat 14: I m-ce

Klaudia Salamon – Gmina Frysztak, II
m-ce Marzena Grabiec – Gmina Strzy-
¿ów, III m-ce Aleksandra W³odyka –
Gmina Strzy¿ów.

W/w kategorii startowa³o 5 zawod-
niczek

Kat. ch³opców do lat 14: I m-ce
Bartosz Irzyk – Gmina Strzy¿ów, II m-
ce Konrad Klocek – Gmina Frysztak,
III m-ce Wojciech Irzyk – Gmina Strzy-
¿ów.

W/w kategorii startowa³o 12 zawod-
ników.

Kat. kobiet 15 – 20 lat: I m-ce
Paulina Strzêpek – Gmina Strzy¿ów, II
m-ce Maria Szyd³o – Gmina Strzy¿ów.

W/w kategorii startowa³o 2 zawod-
niczki.

Kat. mê¿czyzn 15 – 20 lat: I m-ce
Tomasz Salamon – Gmina Frysztak, II
m-ce Mariusz Piku³a – Gmina Strzy-
¿ów,III m-ce Szczepan Ziarnik – Gmi-
na Wiœniowa.

W/w kategorii startowa³o 4 zawod-
ników.

Kat. kobiet 21 – 45 lat:  I m-ce
Marta Jamrogowicz – Gmina Frysztak.

W/w kategorii startowa³a 1 zawod-
niczka.

Kat. mê¿czyzn 21 – 45 lat:  I m-
ce Kazimierz Stadnicki – Gmina Frysz-
tak, II m-ce Robert Dybaœ – Gmina
Frysztak, III m-ce Tomasz Dobek –
Gmina Strzy¿ów.

W/w kategorii startowa³o 6 zawod-
ników.

Kat. mê¿czyzn powy¿ej 45 lat:
I m-ce Stanis³aw Godek – Gmina Frysz-
tak , II m-ce Mieczys³aw Niemiec –
Gmina Strzy¿ów, III m-ce Marek Je-
dziniak Gmina Frysztak.

W/w kategorii startowa³o 3 zawod-
ników.

Kat. niepe³nosprawni – kobiety:
I m-ce Magdalena Wójcik – Gmina
Frysztak.

W/w kategorii startowa³a 1 zawod-

Pi³karskie zmagania.
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Zapraszamy DZIECI,  M£ODZIE¯  I  DOROS£YCH do  udzia³u  w
II  GMINNEJ  WYSTAWIE  TWÓRCZOŒCI  PLASTYCZNEJ

 „ Pejza¿  Ziemi  Frysztackiej”

Prosimy o  wykonanie prac  bêd¹cych  udokumentowaniem  piêkna  naszej  gminy. S¹dzimy,  ¿e  wystawa  bêdzie  okazj¹  do
twórczego  pokazania  walorów estetycznych Gminy  Frysztak.

CEL  WYSTAWY:
1. Przedstawienie wyj¹tkowego  uroku  Ziemi  Frysztackiej  za  pomoc¹  œrodków
plastycznych.
2. Wzmacnianie  i  rozwijanie  wra¿liwoœci  estetycznej.
3. Popularyzacja  i  konfrontacja  twórczoœci  artystycznej  dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.

OCENA  PRAC  I  WYSTAWA:
1. Oceny  prac  i  ich  wyboru  na  wystawê  dokona  komisja  artystyczna  powo³ana
    przez  organizatorów.
2. Za  g³ówne   kryterium  przyjmuje  siê  poziom  artystyczny  prac.
Prace  bêd¹  oceniane  w  piêciu  kategoriach  wiekowych: 5- 8 lat,  9- 12 lat,  13- 15 lat,  16- 20 lat,   21- …..  .
3. Autorom  najwy¿ej  ocenionych  prac  zostan¹  przyznane nagrody  i   wyró¿nienia.
4. Otwarcie  wystawy i  wrêczenie  nagród – 1  lipca   2007r.  na  stadionie GOSiR  Frysztak,  w  czasie  obchodów  „Dni  Ziemi

Frysztackiej”.
Ka¿da  praca  powinna  byæ opisana  wg  wzoru   pismem  drukowanym:

      Wzór dla  twórców  doros³ych: Imiê, Nazwisko, Adres, Telefon
      Wzór dla uczniów: Imiê, Nazwisko, Wiek, Adres i telefon szko³y, Imiê i nazwisko opiekuna
       Prace  prosimy  przysy³aæ  na  adres :  Gminny  Oœrodek  Kultury,   38-130 Frysztak
       Termin  nadsy³ania  prac  mija  dnia  15 czerwca  2007r.
Dodatkowe  informacje  o  konkursie  mo¿na  uzyskaæ  w  GOK  Frysztak, tel. (017) 2777044.

Organizatorzy: Gminny  Oœrodek  Kultury  we  Frysztaku,
                           Stowarzyszenie  Fundusz  Rozwoju  i  Promocji  Ziemi  Frysztackiej, Gmina  Frysztak

niczka.
Kat. niepe³nosprawni - mê¿czyŸ-

ni : I m-ce Wies³aw Stadnicki – Gmina
Frysztak, II m-ce Les³aw Mocek – Gmi-
na Frysztak .

W/w kategorii startowa³o 2 zawod-
ników.

SUKCES KARATEKÓW Z FRYSZTAKA
25.03.2007 roku w Przeworsku odby³y siê IX Mistrzo-

stwa Podkarpacia Dzieci, Kadetów i Juniorów w Karate Ky-
okushin organizowane przez Okrêgowy Zwi¹zek Karate i
Przeworski Klub Karate kyokushin. W zawodach wziêli udzia³
karatecy trenuj¹cy we Frysztaku w sk³adzie: Katarzyna Mo-
cek, Wojciech Knap, Dariusz Zdybski, Grzegorz Kondera i
Micha³ Chmura. By³ to ich pierwszy wystêp na macie i w
zwi¹zku z tym wiêksza niespodzianka w postaci I miejsca
Wojtka Knapa w kat. kumie lekki kontakt do 65kg-rocznik
90-91, II miejsce Kasi Mocek w kat.kata(uk³ad formalny)
oraz III miejsce Darka Zdybskiego w kat. kumite lekki kon-
takt do 55kg-rocznik 92-93.

Warto zaznaczyæ ¿e sekcja dzia³a dopiero od stycznia 2006
roku w Szkole Podstawowej we Frysztaku , a prowadzi j¹
trener Grzegorz Mitoraj 1 dan.

Ogó³em w eliminacjach powiato-
wych „VIII Podkarpackiej Olimpiady
Tenisa Sto³owego” startowa³o 36 za-
wodników. Zawodniczki i zawodnicy za
zajête miejsca I – III otrzymali pami¹t-
kowe medale i dyplomy, ponadto zawod-
nicy zajmuj¹cy miejsca I i II zakwalifi-

kowani zostali do fina³u wojewódzkiego
„VIII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa
Sto³owego”, która odbêdzie siê w dniu
6 maja 2007 r. w Rzeszowie – Hala Pod-
promie.

Wojciech Arciszewski.



27GAZETA FRYSZTACKAMaj - Czerwiec 2007

Wdniu 12.05.07r.  WDK w Rzeszowie  zgromadzi³  64  twórców
,  na  podsumowaniu  VIII  WOJEWÓDZKIEJ  WYSTAWY  MA-
LARSTWA  NIEPROFESJONALNEGO. Ekspozycja pokaza³a  jak
ró¿norodne  s¹  upodobania  twórców: od  realizmu  po abstrakcjo-
nizm.

W  przegl¹dzie  wziêli  udzia³  malarze  naszej  gminy: Daniela
Soko³owska  - Stêpina, S³awomir  Soko³owski  - Stêpina i Artur
Wiœniowski  - Cieszyna.

Praca  P. ARTURA
WIŒNIOWSKIEGO  pt.
”Konie”  zdoby³a  I  NA-
GRODÊ,  za syntetyczne
ujêcie myœli, formy i koloru.

Spotkanie  artystów
Podkarpacia  by³o  okazj¹
do  porównania  dokonañ  ar-
tystycznych, wymiany  do-
œwiadczeñ  oraz  wzajemnej
integracji. Mia³o równie¿
walory  edukacyjne.

Myœlê, ¿e prelekcja dr
Gra¿yny Stojak – historyka

sztuki i pedagoga, na  temat  kierunków  poszukiwañ  w  malarstwie
i  indywidualne  konsultacje, ka¿demu malarzowi  dostarczy³y wielu
interesuj¹cych  wskazówek. A wystawa  i  jej  kontemplacja  pozo-

 ARTUR  WIŒNIOWSKI – laureat  I  NAGRODY,  przy
swoim  obrazie  pt. „Konie”.

 Daniela Soko³owska przy swoim ob-
razie „Wiosna nad stawem”

stawi³y  w  Ich  sercach  estetyczne  wra¿enia, które
zapewne  zaowocuj¹  w  dalszych  dzia³aniach pla-
stycznych.

Dziêkujê malarzom  naszej  gminy  za  udzia³  w
wystawie i  ¿yczê, aby  nadal  rozwijali  sw¹  twórcz¹
inwencjê, P. Arturowi  Wiœniowskiemu  gratulujê  suk-
cesu.

   Dorota  Wojtanowska
- instruktor  upowsz.  plastyki  GOK Frysztak

Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr odby³ siê w licheñ-
skim Sanktuarium po raz drugi. Wziê³o w nim udzia³ 35 or-
kiestr i 65 chórów, w tym jeden z Czech. Nasz chór wzi¹³
udzia³ w tak wielkiej imprezie po raz pierwszy. Ponad trzy
tysi¹ce muzyków z amatorskich i zawodowych orkiestr i chó-
rów z ca³ej Polski oraz z Czech wykona³o niezwyk³y koncert
na schodach bazyliki mniejszej, oddaj¹c w ten sposób ho³d
Janowi Paw³owi II w rocznicê jego 87. urodzin.

Muzycy wykonali kilkanaœcie utworów, w tym: hymny Pol-
ski i Watykanu, Bogurodzicê, Mazurek 3. Maja , Tu es Pe-
trus, oraz Barkê - ulubion¹ pieœñ Papie¿a-Polaka. Wys³ucha-
³o ich i nagrodzi³o gromkimi
brawami kilka tysiêcy piel-
grzymów.

Przed uroczystym kon-
certem czêœæ orkiestr i chó-
rów zaœpiewa³a i zagra³a pod-
czas Mszy œw., której prze-
wodniczy³ biskup legnicki
Stefan Cichy.

Zespo³y rozstawi³y siê na
33 stopniach prowadz¹cych
do licheñskiej bazyliki. Œpiew
i gra wymaga³a od nich wiel-

kiego skupienia, gdy¿ odleg³oœci dziel¹ce muzyków by³y doœæ
du¿e i trzeba by³o ws³uchiwaæ siê dobrze w p³yn¹ce zewsz¹d
dŸwiêki. Zespo³ami dyrygowali na zmianê z wysokiego na
1,5 metra postumentu prof. Roman Grucza - prezes Zarz¹du
G³ównego Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr oraz pu³-
kownik Franciszek Suwa³a.

Kustosz licheñskiego Sanktuarium ks. Wiktor Gumienny
ju¿ dzisiaj, na zakoñczenie koncertu, zaprosi³ wszystkich
uczestników do kolejnego spotkania, za dwa lata.

Patronat honorowy nad koncertem obj¹³ Prezydent RP.
Goœæmi honorowymi, którzy przyjechali do Lichenia, byli -
polityk, prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych Waldemar Pawlak oraz prezes Najwy¿szej Izby
Kontroli Miros³aw Seku³a.            Ÿród³o Internet, fot. empe
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PIELGRZYMOWANIE DORO¯KAMI NA
ODPUST DO HUTY GOGO£OWSKIEJ.

Œw. Józef – patron robotników i rzemieœlników jest tak¿e
patronem kaplicy w Hucie Gogo³owskiej. W tym dniu tj. 1
maja o godz. 11.00 odby³a siê uroczysta msza odpustowa. Mi-
³oœnicy koni i muzyki ludowej z Gogo³owa uczcili patrona tej
kaplicy pielgrzymka zaprzêgow¹. Na zaprzêgi przygotowane
przez licznych furmanów zabierano osoby, które nie mog³y
pójœæ pieszo z Gogo³owa do Huty Gogo³owskiej. Bardzo licz-
na grupa furmanów oraz muzykantów by³a bardzo gor¹co przy-
jêta przez mieszkañców Huty. Muzykanci po zakoñczeniu mszy
odpustowej zagrali kilka pieœni religijnych. Pojazdy zaprzêgo-
we przygotowali nastêpuj¹cy gospodarze: Janusz Orzechow-
ski, Pawe³ Syrek, W³adys³aw Soko³owski, Jan Syrek, Marian Leœniak, Kazimierz Motyka, Tadeusz Soko³owski, Zbigniew
Bryda, Roman Salamon, Bogdan Dunaj, Dariusz Szynal, Adam Soko³owski, Tadeusz Kowalski.

Umilali drogê przejazdowa orkiestra w sk³adzie Tadeusz Ziemba, Józef Œliwa, Andrzej Konsur, Wies³aw Jedziniak, Stani-
s³aw Pa³ys. Na zakoñczenie uroczystoœci mieszkañcy Huty Gogo³owskiej podziêkowali pielgrzymom oraz zaprosili ich na
kolejny odpust.  G.E.

W Wielki Pi¹tek, 6 kwietnia mieliœmy okazjê prze¿yæ Drogê
Krzy¿ow¹ w Bieszczadach. Szlak prowadzi³ na najwy¿szy
szczyt – Tarnicê (1346m.n.p.m)-„bieszczadzk¹ Golgotê”.

Do³¹czyliœmy siê do grupy z Jaros³awia i wspólnie rozwa-
¿aliœmy sceny z Mêki Jezusa, zatrzymuj¹c siê co jakiœ czas,
modl¹c siê i œpiewaj¹c. Podczas wêdrówki napawaliœmy siê
piêknem widoków i zachwycaliœmy siê potêg¹ gór.

W najtrudniejszych chwilach, kiedy mocno wia³o, by³o mo-
kro i œlisko, a zmêczenie dawa³o siê we znaki, próbowaliœmy
wyobraziæ sobie, co musia³ prze¿ywaæ Jezus. Jednak porów-
nanie naszego „spaceru” do ciê¿kiej drogi Jezusa wydaje siê
absurdalne!

Przecie¿ On , po nieprzespanej nocy, bity, g³odny, zmêczo-
ny i ranny niós³ ciê¿k¹ belkê. Upada³ na ostre kamienie, w
upalny dzieñ , bez wody, bez niczyjej pomocy, nieustannie szed³
pod strom¹ górê, na œmieræ krzy¿ow¹.

A my- wypoczêci, ciep³o ubrani, po œniadaniu, kawie i red-
bullu na wzmocnienie, z ma³ym plecaczkiem na ramionach, z

zapasem wody i
kanapek, mogli-
œmy w ka¿dej
chwili stan¹æ,
gdy poczuliœmy
zmêczenie czy
ból w plecach.
Nas nikt nie bi³,
nie plu³, nie poga-
nia³…

Trochê na-
rzekaliœmy na
zimny wiatr, b³o-

to pod nogami, odciski na stopach, ale czy s³usznie?
Cieszê siê, ¿e mog³am iœæ bieszczadzk¹ drog¹ krzy¿ow¹ i

doœwiadczyæ nik³ej cz¹stki tego, czego doœwiadczy³ Jezus.
To pozwoli³o mi uœwiadomiæ sobie, choæ trochê, ile On musia³
nacierpieæ, ¿eby nas zbawiæ.

Na koniec chcê zachêciæ wszystkich do takiego sposobu
prze¿ycie Wielkiego Pi¹tku, do zach³yœniêcia siê urokiem gór,
do wtopienia siê w tajemniczoœæ bieszczadzkiej natury i przede
wszystkim do zmierzenia siê z w³asnymi s³aboœciami, z w³asn¹
Golgot¹.

A organizatorom - p. Maækowi i GOK we Frysztaku ser-
decznie dziêkujemy.

                                                      Anka z Wiœniowej
fot - empe

Na szczycie Tarnicy - przy krzy¿u.

W drodze....

Stoj¹ od lewej: Józef Œliwa, Andrzej Konsur, Stanis³aw Pa³ys,
Tadeusz Ziemba i Wies³aw Jedziniak
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