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 Jesieñ –
czas zadumy i modli-

twy za zmar³ych
     Przyroda to najwiêksza encyklopedia
œwiata, której nikt nigdy do koñca nie
przeczyta³. Mo¿e dopiero œmieræ, która
stoi na koñcu naszych dróg, otworzy
przed nami te nieoczytane za ¿ycia karty.
Przygotowuje nas do tego jesieñ, przy-
nosz¹c nastrój zadumy i refleksji nad prze-
mijaniem. Zaludni¹ siê nasze cmentarze.
¯yj¹cy pochyl¹ siê nad umar³ymi. Gdy
bêdziemy krz¹taæ siê oko³o grobów na-
szych bliskich, nie zapominajmy tak¿e o
tych starych, zapomnianych, o które nie
ma siê ju¿ kto zatroszczyæ. Œwiêto Zmar-
³ych przypomina o obowi¹zku modlitwy
za wszystkich, którzy odeszli – za bli-
skich i dalekich, znanych i nieznanych.
Niech w tych dniach listopadowych na
ka¿dym grobie zapali siê lampka pamiêci
i pop³ynie w niebo westchnienie o mi³o-
sierdzie Bo¿e nad bratni¹ dusz¹.
     Wiele jest na naszym cmentarzu gro-
bów opuszczonych i zaniedbanych z ni-
czyjej winy, tylko z powodu up³ywu cza-
su. Niektóre zdobi¹ nawet piêkne nagrob-
ki i kunsztowne rzeŸby. Szczególnie je-
den taki cenny, zabytkowy obiekt winien
zwróciæ uwagê naszych parafian. Gdzie
on siê mieœci? Otó¿, gdy pójdziecie od
bramy cmentarnej g³ówn¹ alej¹, spójrz-
cie w lewo. Niedaleko koñca tej alei, na
wzniesieniu, nieco w g³êbi, na wysokim
cokole stoi odwrócona ty³em do prze-
chodnia poczernia³a od staroœci postaæ.
Trzeba wejœæ na wzniesienie, by zoba-
czyæ rzeŸbê z przodu. Kamienna figura
Matki Boskiej (na zdjêciach) jest zabyt-
kiem, poniewa¿ wysz³a spod rêki wybit-
nego krakowskiego rzeŸbiarza, Francisz-
ka Wyspiañskiego, ojca wielkiego twór-
cy narodowego, Stanis³awa Wyspiañskie-
go. RzeŸba zosta³a wykonana w 1877 r.
Nazwisko autora i data s¹ wyryte na pod-
stawie pos¹gu. Dzie³o liczy sobie zatem
dok³adnie 130 lat. Statua jest w bardzo
z³ym stanie. Wymaga renowacji i konser-
wacji. Je¿eli tego w porê nie dokonamy,
mo¿emy utraciæ j¹ na zawsze. Jest tak
popêkana, ¿e wystarczy silniejszy po-
dmuch wiatru, by j¹ str¹ciæ z coko³u.
Postaæ Matki Boskiej, mimo zniszczenia,
jakiego dokona³ czas, jest nadal bardzo
piêkna. Jest dzie³em sztuki, które nale¿y
uratowaæ i zachowaæ dla potomnoœci.

Franciszek Wyspiañski -
(ur. 26 wrzeœnia 1836 r. we Lwowie,
zm. 19 listopada 1901 r. w Krakowie) –
rzeŸbiarz i fotograf.

Nauki pobiera³ w Oddziale Malar-
stwa i RzeŸby przy Instytucie Technicz-
nym w Krakowie w pracowni Henryka
Kossowskiego. Debiutowa³ jeszcze jako
student w 1859 r. uczestnicz¹c w wy-
stawie zorganizowanej przez Towarzy-
stwo Przyjació³ Sztuk Piêknych poka-
zuj¹c na niej dwa popiersia: kobiety i mê¿-
czyzny. Wiedzê uzupe³nia³ na studiach
w Wiedniu i Pary¿u. PrzyjaŸni³ siê z Ja-
nem Matejk¹, W³adys³awem £uszczkie-
wiczem i Aleksandrem Kotsisem.

25 kwietnia 1868 poœlubi³ Mariê Ro-
gowsk¹, 15 stycznia 1869 r. urodzi³ mu
siê syn Stanis³aw, a w 1871 drugi z sy-
nów, Tadeusz ( zm. 1875 ). Franciszek
Wyspiañski bierze udzia³ w Wystawie
Lekarsko – Przyrodniczej w Krakowie,
pokazuj¹c na niej fotografie Pienin w³a-
snego autorstwa. W tym samym roku
zosta³ zatrudniony przez Kajetana For-
kiewicza, który powierzy³ mu wykona-
nie pos¹gów maj¹cych zdobiæ park pa-
³acowy w M³oszowej, m. in. Pomnika
Jana III Sobieskiego wzorowanego na
pomniku z warszawskich £azienek ( nie-
stety nie zachowanym do dziœ ).

Wykonywa³ rzeŸby królów, œwiêtych
(np. œw. Jana Kantego do koœcio³a œw.
Anny), artystów i uczonych, np. Jana
D³ugosza z okazji 400 – lecia œmierci
dziejopisarza. RzeŸba ta zosta³a póŸniej
ofiarowana Muzeum Narodowemu w
Krakowie.

W 1876 r. Franciszkowi umiera ¿ona.
Syn Stanis³aw zostaje zabrany na dal-
sze wychowanie przez szwagierkê, Jo-
annê Stankiewiczowi. Ostatnie lata
¿ycia spêdzi³ w Domu Ubogich im. Hel-
lów. Zachowa³o siê po nim kilka foto-
grafii oraz dwa  portrety autorstwa Sta-
nis³awa Wyspiañskiego z prze³omu 1894
– 95 r. w Muzeum Narodowym w War-
szawie oraz z 1900 bêd¹cy w³asnoœci¹
prywatn¹.

Zachowane rzeŸby:
- Figura Matki Boskiej z rysami por-

tretowymi ¿ony z 1868r.
- Pos¹g Kajetana Florkiewicz z

1870r. oraz zniszczony pos¹g (korpus
bez g³owy) czarownicy Kaœki. Oba sy-
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gnowane znajduj¹ siê w parku pa³aco-
wym w M³oszowej.

- Marmurowy pos¹g Kajetana Flor-
kiewicza z 1877 r. w koœciele œw. Pio-
tra i Paw³a w Krakowie

- RzeŸba dziecka zamówiona jako
nagrobek na cmentarz w Rudawie z
1878 z zachowan¹ sygnatur¹ (dziœ przy
murze cmentarnej kaplicy )

- Pomnik – ³aweczka Józefa Igna-
cego Kraszewskiego z 1879 ods³oniêty
w 1881 w Krynicy – Zdroju

S¹ na pewno jeszcze inne rzeŸby Fr.
Wyspiañskiego, tak jak pos¹g Matki
Boskiej na naszym cmentarzu, sygno-
wane, ale nie wymienione w tym spisie.

Wspomnienie o Franciszku Wyspiañ-
skim: „ Artysta w ka¿dym calu utalen-

towany, rysownik i rzeŸbiarz, dusza

niezale¿na i rogata. Bliski przyjaciel

krakowskiej bohemy owych czasów.

Szczêœcia nie mia³ i wywalczyæ  go nie

umia³. Nonszalancj¹ zra¿a³ swoich

protektorów, poza tym lubi³ bawiæ siê

szeroko i tak z wolna podupada³a

jego pracownia, a on sam odchodzi³

w zapomnienie”.

Tak scharakteryzowa³ go bratanek,
Witold Wyspiañski, syn Antoniego we
wspomnieniach o Stanis³awie Wyspiañ-
skim na ³amach „Kuriera Zachodniego
w 1924 r.

                      oprac. Weronika
                      fot. Pawe³ Drza³

Portret Franciszka Wyspiañskiego.

A mo¿e jest wszystko

W moim mieœcie jest wszystko,
Tak jak przed laty bywa³o –
Sklepy  ¿ydowskie gêsto utkane
Tu kupisz wszystko, co dusza zapragnie.

U Frymci p³ótna w ró¿ne wzory,
Wachrzal ma ciasta i czekoladki,
Gicia i Wo³ek galanterie, papiery…
A farby, naftê kupisz u Wilner Hafki.

W karczmie u ̄ yda Jarego
Wódka i piwo siê leje,
Tu ch³op sprzedan¹ krowê przepija,
Choæ w domu bieda czeka na niego.

Na targowicy skup byd³a, koni
Od œwitu ludzie ci¹gn¹ z daleka,
Handlarze klepi¹ ch³opa po d³oni
A w gminie komornik na pieni¹dze czeka.

Na rynku stragany rz¹dem stawiane,
Babcia z Kobylanki nasiona wychwala:
Na pastucha, na z³odzieja ziarno dodaje…
Ludzie kupuj¹ bo sprytna baba.

Tam znowu Kostur Józek
Dzwoni w motykê grzbietem podkowy,
Zachwala sierpy, kosy przeró¿ne,
Wszyscy kupuj¹ towar sezonowy.

A jakie mas³o od marchwii,
Ser prosto z prasy drewnianej,
Jajka, koguty, kury i gêsi –
To wszystko w jarmark jest sprzedawane.

Pan W³adziu Noga kie³baski robi,
W sklepie a¿ pachnie wêdlin¹,

Zaœ ¿ona Bronia jak ³ania chodzi.
Ona jest ca³¹ biznes – gospodyni¹.

W m³ynie Paczosy zbo¿e siê miele
Na m¹kê bielsz¹ od œniegu.
Tartak zaœ na deski r¿nie kloce grube,
Furmanki stoj¹ w d³ugim szeregu.

W³adek Steczkowski piecze chleb, bu³ki,
Po który z Jas³a ludzie zje¿d¿aj¹,
Bo takie pieczywo smaczne œwie¿utkie
Tylko z frysztackiej piekarni maj¹.

Na stacji kolej ¿elazem têtni
Od kó³ poci¹gów z Jas³a na Rzeszów
T³um ludzi co rano do pracy jeŸdzi
A dy¿urnym stacji jest W³adys³aw Puc.

W szkole dyrektor Piotr G¹gola
I grono zacnych belfrów rok ca³y
Wiedzê dzieciarni do g³owy wtr¹ca,
By w œwiat wynios³y baga¿ niema³y.

Piêkny koœció³ek z wie¿¹ strzelist¹
Wiernych dzwonami na mszê przyzywa
Ks. Pra³at Blajer z Julkiem organist¹
Codziennie rano modli siê, œpiewa.

Do tamtych lat têskniê niema³o
I œniê po nocach bezsennych,
Choæ wszystko tylko w pamiêci zosta³o
W rzeczywistoœci nie ma dni dawnych, ni lat.

Czas zatar³ œlad.

Wiersz pisany têsknot¹ w dalekiej Ameryce – Chicopee

K¹cik poezji nades³anej

PS. Redakcja „Gazety Frysztackiej” serdecznie dziêkuje Autorce za wspomnienia

o rodzinnych stronach. Pozdrawiamy i ….zachêcamy do dalszego pisania. Chêt-

nie wydrukujemy nades³ane artyku³y, wspomnienia, wiersze, przemyœlenia.
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Miejsce postawienia Typ pojemnika Właściciel pojemników 
CHYTRÓWKA 

Na krzyżówce obok posesji 

państwa Ciosek 

 

Sz.B., Sz.Kol., P 

 

UG Frysztak  
 

CIESZYNA 
Osiedle Mieszkaniowe „Krzywdy” 

Dom Wiejski w Cieszynie 

 

 
Sz.B, Sz.Kol., P 

 

Sz.B, Sz.Kol, P, 

 
Recycling Centrum Jarosław 

UG Frysztak 

UG Frysztak 

  FRYSZTAK 
osiedle Milówka  

osiedle Jana Pawła II 
przy Ośrodku Zdrowia  

przy Szkole Podstawowej  
przy Urzędzie Gminy  

na GOSiR-ze 

SOSW we Frysztaku 

„GS” ul.Frysztackiego35  
Urząd Gminy  

SP Frysztak 

Sklep elektryczny 

 

Sz.B, Sz.Kol, P, M, Met, 

Sz.B, Sz.Kol, P, M 

Sz.B, Sz.Kol, P,M,Al, 
Sz.B, Sz.Kol, 

Sz.B, Sz.Kol, P, 

SZ.B, Sz.Kol, P, 

Sz.B, Sz.Kol. 
Oleje Przepracowane, 
Zużyte Baterie, 
Zużyte Baterie, 

Zużyte Baterie, 

 

ZK „Wisłok” 

ZK „Wisłok” 

ZK „Wisłok” 
ZK „Wisłok” 

ZK „Wisłok” 

ZK „Wisłok” 

UG Frysztak  
Rafineria Jedlicze 
Firma EKO –TOP 
Firma EKO –TOP 

Firma EKO -TOP 

GLINIK DOLNY 
pod Blokami  

pod Domem Strażaka  
koło Witalisa Jana  

koło Edwarda Jurasza 

przysiółek Łysa Góra koło 

Eugeniusza Głód 

 

Sz.B, Sz.Kol, M, P, Met, 
Sz.B, Sz.Kol, P, Met. 

Sz.B, Sz. Kol, P, 

Sz.B, Sz.Kol, P 

Sz.B, Sz.Kol, P 

 

ZK „Wisłok” 
UG Frysztak, ZK „Wisłok” 

UG Frysztak  

UG Frysztak  

UG Frysztak 

GLINIK GÓRNY 
Dom Strażaka  

przysiółek „Bajorki” 
koło pp. Cyrulik 

 

Sz.B, Sz.Kol, P, 

Sz.B, Sz.Kol, P,   

 

ZK „Wisłok” 

UG Frysztak  

 

GLINIK ŚREDNI 
Szkoła Podstawowa  

 

P, Sz.B, Sz.Kol, P 

 

UG Frysztak  

GOGOŁÓW 
Szkoła Podstawowa  

 

Dom Wiejski w Gogołowie 
koło Kościoła na parkingu 

naprzeciw sklepu u Pana Janusza 

Malikowskiego  

 

Sz.B, Sz.Kol,  

 

Sz.B, Sz.Kol, P,  
Sz.B, Sz.Kol, P, 

 

Recycling Centrum 

Jarosław 

System selektywnej zbiórki  
UG Frysztak   

HUTA GOGOŁOWSKA 
Dom Strażaka  

 

Sz.B, Sz. Kol, P,  

 

UG Frysztak  

KOBYLE 
Szkoła Podstawowa  

Dom Strażaka  

 
P 
Sz.B, Sz. Kol, P, M, 

Met,  

 
UG Frysztak  
ZK „Wisłok” 

LUBLA 
Sklep nr.1 „GS” 

Pawilon sportowy w Lubli 

k/Kościoła  
Za szkołą obok sklepu ADA   

 

Sz.B, Sz.Kol, P 
Sz.B,  Sz.Kol , P, 

 

Sz.B, Sz.Kol, P,  

 

ZK „Wisłok” 
UG Frysztak, ZK „Wisłok” 

 

UG Frysztak  

PUŁANKI 
Dom Ludowy w Pułankach  

 

Sz.B, Sz.Kol, P 

 

Urząd Gminy Frysztak 

STĘPINA 
Zespół Szkół w Stępinie  

 

Dom Strażaka  

Koło schronu kolejowego w 
Stępinie  

 

Sz.B, Sz.Kol, P 

 

Sz.B, Sz.Kol, P 
Sz.B, Sz.Kol, P 

 

Recycling Centrum Jarosław,  

UG Frysztak  

ZK „Wisłok”, UG Frysztak  
UG Frysztak  

TWIERDZA 
Remiza Strażacka  

Koło Gminnego Ośrodka Kultury   

 

Sz.B, Sz.Kol, P, 

Sz.B, Sz.Kol, P, 

 

UG Frysztak  

UG Frysztak 

             WIDACZ 
Dom Wiejski w Widaczu 

 
Sz.B, Sz.Kol, P, 

 
UG Frysztak  

Ksi¹¿ka na jesieñ !
Jest wiele ksi¹¿ek, które wnosz¹ do nasze-

go ¿ycia coœ naprawdê cennego. Gdy po prze-
czytaniu ich odk³adamy je na pó³ki, w naszej
pamiêci wci¹¿ kot³uj¹ siê fragmenty, w jakiœ
sposób dla nas  wyj¹tkowe.

Michael Wallner - ”Kwiecieñ w Pary-
¿u”

Wojenny romans, w którym pobrzmiewaj¹
echa Casablanki, Angielskiego pacjenta i po-
wieœci Kena Folletta. O niemo¿liwej mi³oœci,
która zrodzi³a siê wbrew rozs¹dkowi, ponad
podzia³ami czasu i miejsca. Okupowany Pary¿,
wiosna 1943 roku. M³ody Niemiec, Michel
Roth, w dzieñ pracuje jako t³umacz dla nie-
mieckiego gestapo wieczorami w cywilnym
ubraniu, w³óczy siê po ulicach miasta. W ten
sposób poznaje Chantal, córkê francuskiego
ksiêgarza. Wik³a siê w niebezpieczny romans,
który dla obojga okazuje siê czymœ wiêcej ni¿
przelotn¹ przygod¹. Michel nie ma pojêcia, ¿e
piêkna dziewczyna i jej ojciec pracuj¹ dla ru-
chu oporu. Wkrótce bêdzie musia³ wybraæ po-
miêdzy obowi¹zkiem wobec w³asnego kraju,
a swoim przeznaczeniem - pomiêdzy nienawi-
œci¹ a mi³oœci¹.

Belinda Alexandra - „Bia³a gardenia”
Akcja Bia³ej gardenii rozpoczyna siê pod

koniec II wojny œwiatowej w wiosce na grani-
cy chiñsko-rosyjskiej. Ksi¹¿ka opisuje historiê
matki i córki, rozdzielonych wojenn¹ zawie-
ruch¹. W Harbinie, schronieniu dla rodzin, które
uciek³y z Rosji po upadku caratu, Alina Koz³o-
wa musi podj¹æ rozdzieraj¹c¹ serce decyzjê,
dotycz¹c¹ ¿ycia lub œmierci swojego jedynego
dziecka, córki Ani. Bia³a gardenia to ksi¹¿ka o
zderzeniu kultur ró¿nych kontynentów. Jej bo-
haterów spotkamy zarówno w nocnych klu-
bach Szanghaju, jak i w surowej Rosji radziec-
kiej lat szeœædziesi¹tych XX wieku, w najtrud-
niejszym okresie zimnej wojny, na samotnej
wyspie Pacyfiku i w powojennej Australii.
Matka i córka musz¹ siê przygotowaæ na wie-
le poœwiêceñ, ale czy cena przetrwania nie jest
zbyt wysoka? I, przede wszystkim, czy jesz-
cze siê kiedyœ odnajd¹? Mnogoœæ przygód prze-
platanych licznymi faktami historycznymi owo-
cuje znakomit¹ opowieœci¹ o têsknocie i wy-
baczaniu.

Adele Faber, Elaine Mazlish -  „Jak
mówiæ, ¿eby dzieci nas s³ucha³y. Jak s³u-
chaæ, ¿eby dzieci do nas mówi³y”

W sposób niezwykle osobisty, pe³en ¿yczli-
woœci i prostoty autorki dziel¹ siê w³asnymi-

ROZMIESZCZENIE POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI

ODPADÓW NA TERENIE GMINY FRYSZTAK

W sumie, na dzieñ 1.08.2007, na terenie gminy
rozmieszczonych jest 109 pojemników. Przygotowa³a G.Têcza
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doœwiadczeniami oraz g³êbok¹ wiedz¹ na temat dylematów
rodzicielskich i dzieciêcych uczuæ, sposobów nawi¹zywania
wspó³pracy, skutecznoœci i nieskutecznoœci pochwa³ oraz kar.
Jeden z najlepiej sprzedaj¹cych siê poradników w dziedzinie
wychowania. Polskie wydanie wzbogaca suplement zawie-
raj¹cy doœwiadczenia polskich rodziców.

Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty Aubery,
Chrissy Donnelly, Mark Donnelly - “Balsam dla duszy
kobiety pracuj¹cej”

Zamiast rozmowy z najlepsz¹ przyjació³k¹! Jack Canfield
i Mark Victor Hansen, autorzy serii Balsam dla duszy, oraz
Patty Aubery, Chrissy i Mark Donnelly przygotowali opowieœci
dla zapracowanych kobiet. Kimkolwiek jesteœ, bizneswoman
czy nie pracuj¹c¹ zawodowo matk¹ twoja praca inspiruje ciê
i stawia wyzwania, czasami wszystko to w ci¹gu jednego
dnia. Oto szczególny zbiór opowieœci mówi¹cych o odwadze,
wra¿liwoœci i kreatywnoœci, które zawsze cechowa³y kobiety
w pracy i ¿yciu osobistym. Ksi¹¿ka ta podniesie ciê na duchu,
zachêci do marzeñ, a tak¿e wska¿e nowe mo¿liwoœci i sposoby
osi¹gania sukcesu.

Francine Rivers - ” Znamiê lwa. Tom 1. G³os w
wietrze”

„G³os w wietrze” - pierwszy tom trylogii „Znamiê lwa” -
to jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ beletrystyki chrzeœcijañskiej
ostatnich lat. Akcja powieœci rozgrywa siê w staro¿ytnym
Rzymie. Porwana z upadaj¹cej Jerozolimy (70r.n.e.) m³oda
chrzeœcijanka - Hadassa - trafia do stolicy imperium i zostaje
sprzedana jako niewolnica jednej z arystokratycznych rodzin.
Rozdarta miêdzy mi³oœci¹ do m³odego patrycjusza a
pragnieniem ocalenia go i jego najbli¿szych próbuje daæ
œwiadectwo wiary w prawdziwego Boga.

Porywaj¹ca akcja, wiarygodne sylwetki psychologiczne,
sugestywnie przedstawiony staro¿ytny Rzym: zami³owanie
jego mieszkañców do hucznych zabaw, krwawych igrzysk,
szczegó³owo opisanych walk gladiatorów, zaskakuj¹co
podobny do wspó³czesnego œwiata.

Norman Davies - „Orze³ bia³y, czerwona gwiazda”
Wojna, która zmieni³a bieg dwudziestowiecznych dziejów.

W klasycznym ju¿ studium Norman Davies roztacza przed
czytelnikiem historycznie wierny, a jednoczeœnie przystêpny
w odbiorze obraz ca³okszta³tu wojny polsko-bolszewickiej.
Brytyjski historyk dok³adnie odtwarza przebieg poszczególnych
kampanii i bitew, naœwietla polityczny - tak polski, jak i
miêdzynarodowy - kontekst dzia³añ wojskowych i t³umaczy,
dlaczego Polska zwyciê¿y³a niesion¹ na bagnetach
czerwonoarmistów „robotnicz¹” rewolucjê. Ka¿dy, choæby
w najmniejszym stopniu zainteresowany polsk¹ histori¹,
powinien tê ksi¹¿kê przeczytaæ.

Wanda Kociêcka - ”Oddajcie mi Œwiêtego Miko³aja!”
Wspomnienia z dzieciñstwa na Kresach Wschodnich w

latach wojny. Ksi¹¿ka Oddajcie mi Œwiêtego Miko³aja! jest
przede wszystkim ho³dem z³o¿onym matce Autorki - jej
odwadze, m¹droœci, szlachetnoœci i dumie. Józefa Brzozowska,
z domu Jarmo³owicz, ¿ona legionisty, by³a kobiet¹ bohatersk¹,
choæ o jej czynach nie przeczytamy w podrêcznikach historii,

ograniczaj¹ siê bowiem tylko do tego, co sta³o siê udzia³em
jak¿e wielu matek: do walki o ocalenie rodziny, a zw³aszcza -
dzieci przed szaleñstwem wojny. Ocalenie nie tylko od chorób,
g³odu, wywózki, od fizycznej zag³ady byæ mo¿e najbardziej
przejmuj¹ce w ksi¹¿ce s¹ wspomnienia o tym, jak matka
usi³owa³a ratowaæ dzieci od œmierci duchowej, jak walczy³a
o to, by nie straci³y nadziei, aspiracji, wiary. (z listu Ma³gorzaty
Musierowicz).

Doris Brett - „Bajki, które lecz¹. Czêœæ 1”
Kiedy dziecko czegoœ siê boi lub czymœ siê martwi, a my

w³aœciwie nie bardzo wiemy, jak mu pomoc, doskona³ym
œrodkiem okazuje siê specjalnie skonstruowane opowiadanie.
Autorka pokazuje, w jaki sposób nawi¹zaæ kontakt z
dzieckiem, stosuj¹c metodê, która nie tylko rozwi¹zuje
problemy dziecka, ale te¿ umacnia wiêŸ miêdzy nim a
rodzicami. Do nich miêdzy innymi adresowana jest ta ksi¹¿ka.
Zamieszczone w niej opowiadania autorka wymyœli³a dla
w³asnej córki. Ka¿de z nich mo¿na jednak bez trudu
przekszta³ciæ i dostosowaæ do potrzeb swojego dziecka, które
z radoœci¹ przyjmie opowiadanie stworzone specjalnie dla
niego.

Paulette Bourgeois, Brenda Clark - „Franklin i jego
s¹siedzi”

Zielony ¿ó³w Franklin znany jest dzieciom na ca³ym
œwiecie z serii powszechnie lubianych ksi¹¿eczek oraz
popularnych filmów animowanych. Ka¿dy tomik to osobna
historia o niezwykle wa¿nych sprawach z ¿ycia przeciêtnego
kilkulatka. Tym razem Franklin z jego paczk¹ zak³adaj¹
sekretny klub. Postacie wykreowane przez autorki s¹ wzorcem
nie tylko dla dzieci, lecz tak¿e dla rodziców, a ich prze¿ycia
pozwalaj¹ odnaleŸæ siê w nie³atwych sytuacjach ¿yciowych

Adam Bahdaj - „Gdzie twój dom, Telemachu?”
Maciek £añko, bohater „Telemacha w d¿insach”,

przeprowadza siê z przyszkolnego internatu do domu swojego
wuja. Jak jednak przyjmie go kuzyni ciotka? Czy ch³opiec
znajdzie u nich dom, czy tez bêdzie musia³ wyruszyæ w kolejn¹
podró¿ po Polsce w poszukiwaniu swojego miejsca w ¿yciu?

Hugh Lofting - „Podró¿e doktora Dolittle’a”
Nowe wydanie z oryginalnymi ilustracjami autora. Doktor

Dolittle wyrusza na wyprawê do odleg³ych krain, podczas
której czekaj¹ go zdumiewaj¹ce przygody. Towarzyszy mu
jako asystent Tomek Stubbins i to w³aœnie on snuje opowieœæ
o tej ekscytuj¹cej podró¿y. W towarzystwie swoich
ukochanych zwierz¹t z papug¹ Polinezj¹ na czele bohaterowie
wyruszaj¹ na tajemnicz¹ wyspê Czepiaków w poszukiwaniu
zaginionego podró¿nika, D³ugiej Strza³y. Po wielu zapieraj¹cych
dech przygodach na morzu podró¿nicy docieraj¹ na
poszukiwan¹ przez siebie p³ywaj¹c¹ wyspê. A tam przygody
rozpoczynaj¹ siê na dobre: doktor uwalnia D³ug¹ Strza³ê, uczy
Indian wielu po¿ytecznych rzeczy, pertraktuje z wielorybami
i odbywa pouczaj¹c¹ pogawêdkê z wielkim œlimakiem
morskim, w efekcie której bohaterowie wyruszaj¹ w kolejn¹
pasjonuj¹c¹ wyprawê, tym razem na dno oceanu

                                      Zebra³a i poleca J.Zarszyñska
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Sekta (od ³ac. secui - rozcinaæ roz-
dzielaæ) w religioznawstwie oznacza gru-
pê wyznawców, która od³¹cza siê od tra-
dycyjnego nurtu religijnego, przyjmuj¹c
odmienne prawdy wiary, zasady moral-
ne lub sposób sprawowania kultu. W ten
sposób z nieco pejoratywnym odcieniem
mo¿na mówiæ o od³amach powstaj¹cych
we wszystkich wielkich reli-
giach, w tym tak¿e w chrzeœci-
jañstwie.

Nasz wiek nie odbiega w tym
przypadku ani oryginalnoœci¹, ani
iloœci¹ nowych sekt od wieków
poprzednich. W rozstrzyganiu
problemu prawdziwoœci religii
bowiem zasadniczy podzia³ przebiega
wzd³u¿ granicy miedzy religi¹, któr¹ ob-
jawi³ ludziom Bóg, a tymi religiami, które
cz³owiek sam wymyœla. W tym drugim
przypadku pozorna ró¿norodnoœæ wie-
rzeñ i postaw religijnych daje siê uj¹æ w
kategorie, uzale¿nione od kontekstu kul-
turowego i spo³ecznego. Poœród sekt za-
istnia³ych w historii cywilizacji europej-
sko - amerykañskiej mamy wiêc sekty
akcentuj¹ce sferê poznawcz¹. W innej ka-
tegorii znajd¹ siê sekty skoncentrowane
na sferze uczucia, budowane wokó³ ta-
kich wartoœci, jak: mi³oœæ, braterstwo,
poczucie bezpieczeñstwa. Jeszcze inn¹
grupê tworz¹ sekty wyró¿niaj¹ce siê prze-
sadnym nastawieniem na okreœlone wy-
bory postêpowania, podejmowane we-
d³ug odmiennych systemów wartoœci.
Wówczas pojawiaj¹ siê w nich takie po-
jêcia, jak „nowe objawienie”, „nowa
prawda” czy przekonanie o swojej mo-
ralnej wy¿szoœci, nierzadko podporz¹d-
kowane mechanizmowi uzyskania ma-
terialnego sukcesu, rozwi¹zywanie pro-
blemów ¿ycia indywidualnego i spo³ecz-
nego „na skróty”. W tak pojêtym wspó³-
czesnym zjawisku sekt mieœci siê w rze-
czywistoœci wiele ró¿nych nurtów. Obok
tych, które - zgodnie z definicj¹ sekty -
wyodrêbni³y siê z chrzeœcijañstwa, czer-
pi¹c z niego istotne elementy i nadaj¹c im
inny sens, istniej¹ sekty pozosta³ych wiel-
kich religii. Œwiat wspó³czesny sta³ siê
aren¹, gdzie przenikaj¹ siê wzajemnie
wp³ywy od³amów hinduizmu, islamu i
gdzie o¿ywia siê stare religie S³owian,
Majów czy Egipcjan. To tak¿e miejsce,
gdzie rodz¹ siê nowe religie na miarê
wspó³czesnoœci multimedialnej, dla któ-
rej swoist¹ religi¹ staje siê New Age, scjen-

tologia czy nieustannie zmieniaj¹ca swe
zasady religijna postawa, wywodz¹ca siê
od dawnego cechu budowniczych naj-
przód œwi¹tyni Salomona, a potem œre-
dniowiecznych katedr. Mamy te¿ do czy-
nienia z kryptosektami, których rozwój
ukrywany jest pod pozorami treningu
sportowego (tzw. Walki Wschodu).

Dlaczego dochodzi do powstania
sekt? Pod³o¿em s¹ mechanizmy w³aœci-
we wspó³czesnej cywilizacji technicznej,
która przyt³acza jednostkê nadmiarem
informacji przy jednoczesnym braku po-
czucia sensu, akceptacji i wra¿enia au-
tentycznoœci. St¹d uœwiadamiana sobie
potrzeba zatrzymania tego b³êdnego krê-
gu uzale¿nieñ poch³aniaj¹cych cz³owie-
kowi czas jego ¿ycia. W to w³aœnie miej-
sce wchodz¹ sekty z gotowymi recepta-
mi. Sekty zmieniaj¹ swoje pogl¹dy, zasa-
dy kultu i system wartoœci. Czêsto te¿
ma³a z pozoru grupa, daj¹ca poczucie
wspólnoty, alternatywna wobec masowej
postaci religii tradycyjnej, w miarê wzro-
stu liczebnego traci wartoœæ psycholo-
gicznego Ÿród³a ciep³a i akceptacji.

W takich wspó³czesnych postaciach sekt,
jak Œwiadkowie Jehowy czy sekta Mo-
ona, nastawionych na spektakularne im-
prezy nag³aœniane przez media w celach
propagandowych, nowi adepci s¹ wpro-
wadzani w strukturê o bardzo rozbudo-
wanych powi¹zaniach i uzale¿nieniach
wielotysiêcznej rzeszy cz³onków. Jednym
z nich jest m. in. system finansowania

dzia³alnoœci i inicjatyw podejmowanych

na zewn¹trz - najczêœciej o charakterze
charytatywnym. Ten bowiem rodzaj dzia-
³alnoœci okazuje siê bardzo skuteczn¹
metod¹ werbowania nowych cz³onków i
zyskiwania spo³ecznej akceptacji. Œrodki
pozyskiwania funduszy na tego rodzaju
dzia³alnoœæ w niektórych sektach wi¹¿¹
siê z niewolnicz¹ prac¹ zw³aszcza tych,
którzy stoj¹ najni¿ej w hierarchii. Nie za-
wsze te¿ s¹ to zajêcia produkcyjne czyli
praca na roli - coraz czêœciej mamy do
czynienia ze œwiadczeniem ró¿nego ro-

dzaju us³ug, zw³aszcza takich, które daj¹
szansê kontaktu z innymi ludŸmi, by tak¹
drog¹ dalej prowadziæ akcjê werbun-
kow¹. Nie brak tu tak¿e przypadków re-
ligijnego, a w³aœciwie sekciarskiego wy-
korzystywania prostytucji. Jakimi meto-
dami werbowani s¹ cz³onkowie? Przed-
miotem zainteresowania sekt s¹ przede

wszystkim osoby o rozbudzonej
wra¿liwoœci duchowej, a zw³asz-
cza religijnej. To czêsto s¹ najpo-
bo¿niejsi ministranci czy uczest-
nicy ruchów i stowarzyszeñ ka-
tolickich. W zainscenizowanych
sytuacjach przekazywane s¹ infor-
macje s³u¿¹ce manipulacji psycho-

logicznej. Celem tych dzia³añ jest zyska-
nie wstêpnej akceptacji ze strony tych,
których „bombarduje siê mi³oœci¹”, pod-
daje siê próbie osobowoœci, zw³aszcza
serdecznoœci¹ i nadmiern¹ trosk¹. Po-
moc¹ okazujê siê tu tzw. technika „pra-
nia mózgu”, czyli ca³kowitego rozbicia
systemu postrzegania i rozumienia rze-
czywistoœci, stosuje siê blokowanie my-
œlenia indywidualnego, redukcjê proble-
matyki intelektualnej do zakresu wyzna-
czonego dla ka¿dego z cz³onków przez
kieruj¹cych ni¹ przywódców. W sekcie
nie ma miejsca na opór czy negacjê. Ne-
gacja udzia³u w sekcie bywa powodem
przeœladowañ, przed którymi wzbudza-
ny jest nieustanny, potêgowany w czasie
strach. Cz³owiek który przeby³ jakiœ etap
drogi w sekcie, boi siê z niej wyjœæ, œwia-
dom zarówno w³asnego ska¿enia sekt¹,
jak i mo¿liwej zemsty wspó³wyznawców.
Tacy ludzie potrzebuj¹ szczególnej opie-
ki i pomocy.Co wiêc mo¿na radziæ
wszystkim, którzy stali siê ju¿ adresata-
mi przymilnych akcji werbunkowych
wspó³czesnych sekt?

Najlepszy prezentem dla samego sie-
bie bêdzie w takiej sytuacji zdecydowana
odpowiedŸ: „nie, dziêkujê”. Nie warto za-
czynaæ tej drogi donik¹d. Im bardziej
wzmaga siê werbunek, tym bardziej zde-
cydowane musi byæ to „nie” - w imiê lo-
giki, w imiê bezpieczeñstwa, w imiê
prawdy. W sektach próbuje j¹ wyraziæ
cz³owiek, w prawdziwej religii objawio-
nej prawdê o cz³owieku, o œwiecie i o
bliŸnim g³osi sam Bóg. Rachunek jest pro-
sty. Sekta? - Nie, dziêkujê.

Jak j¹ rozpoznaæ? - wskazania
praktyczne
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1. Ju¿ pierwszy kontakt z grup¹ stwo-
rzy³ w Tobie ca³kowicie nowe widzenie
œwiata.
2. Po kilku minutach rozmowy jesteœ
przekonany, ¿e cz³onkowie grupy s¹
Twoimi przyjació³mi.
3. Osoba przywódcy nie podlega ¿adnej
krytyce. Nikt z grupy nie chce wymieniæ
¿adnej z wad przywódcy.
4. Istniej¹ pytania, których w grupie nie
wolno zadawaæ.
5. Grupa daje odpowiedzi. Nie zachêca
do w³asnych medytacji i poszukiwania
Prawdy na w³asn¹ rêkê.
6. Ca³y czas przebywania w grupie jest
w 100% zagospodarowany.
7. Twierdz¹, ¿e tylko przynale¿noœæ do
grupy uchroni ciê przed zag³ad¹, kata-
strof¹, po¿arciem przez demony, postê-
powaniem w Armageddonie.
8. Œwiat poza grup¹ jest zdecydowanie
z³y, potêpiony.
9. Zaufanie do Boga wyra¿a siê przez
ofiarowanie na rzecz grupy wszystkie-
go, co posiadasz.
10. Decyzjê o wst¹pieniu do grupy po-
winieneœ podj¹æ natychmiast.
11. Wszelka krytyka grupy lub przywód-
cy traktowana jest jako przeœladowanie
religijne, nawet jeœli dotyczy spraw dru-
gorzêdnych.
12. Wszyscy cz³onkowie grupy mówi¹
jakby ten sam tekst, tylko w ró¿nych wa-
riantach.
13. Cz³onkowie grupy pos³uguj¹ siê ¿ar-
gonem i terminami, których nie znasz,
np.: „kompleks Kaina i Abla”, „szaraki”,
itp.
14. Wszyscy cz³onkowie grupy s¹ za-
wsze tacy szczêœliwi i uœmiechniêci, ¿e
mo¿na im tylko tego zazdroœciæ.
15. Kontakty z osobami spoza grupy s¹
uniemo¿liwione, ograniczone b¹dŸ œciœle
kontrolowane. Nie ma sensu kontakto-
waæ siê z kimœ spoza grupy, bo to mo¿e
ciê skaziæ duchowo.
16. Funkcjonujesz stale na „podwy¿szo-
nych obrotach”. Nie masz czasu na ¿ycie
prywatne.
17. Ka¿da, nawet najprostsza twoja de-
cyzja wymaga „rozeznania” przez kie-
rownictwo grupy.
18. Ka¿da czynnoœæ - nawet tak proza-
iczna, jak jedzenie czy mycie siê - stano-
wi czêœæ rytua³u i ma znaczenie „kosmicz-
ne”.
19. Nie mo¿esz w ¿adnym momencie

odejœæ od grupy.
20. Grupa straszy Ciê konsekwencjami
utraty zdrowia, zbawienia, Boga - jeœli zde-
cydowa³byœ siê odejœæ.
21. Nigdy nie jesteœ doœæ dobry i gorli-
wy.
22. Musisz najpierw siê zaanga¿owaæ, po-
tem zrozumiesz.
23. Nigdy nie rozmawia³eœ z nikim, kto
wyst¹pi³ z tej grupy. Kontakt z by³ymi
cz³onkami jest bardzo trudny lub niemo¿-
liwy.

Je¿eli wiêcej ni¿ piêæ stwierdzeñ do-
tyczy Twojej grupy, oznacza to, ¿e twoja
chêæ wst¹pienia do niej jest skutkiem ma-
nipulacji. Trafi³eœ do totalitarnej grupy
kultowej i przebywanie w niej jest dla
Ciebie ryzykowne i niekorzystne.

10 rad dla osób dotkniêtych proble-
mem sekt
1. Zebraæ dok³adne informacje o grupie,
do której nale¿y dziecko lub do której sami
zamierzacie wst¹piæ.
2. Prowadziæ dok³adny dziennik wyda-
rzeñ, zbieraæ wycinki z prasy, nazwiska,
adresy, numery telefonów osób, które s¹
w jakiœ sposób zaanga¿owane w grupie.
Przy pomocy takich zapisów mo¿na sku-
tecznie i bardziej konkretnie prowadziæ
rozmowy z Centrum Informacji o Sek-
tach b¹dŸ osobami, do których zwraca-
my siê o pomoc.
3. Nie zwlekaæ z kontaktem z Centrum
Informacji oraz proboszczem parafii. W
pocz¹tkowej fazie uzale¿nienia od sekty
konkretne i kompetentne dzia³ania mog¹
mieæ decyduj¹ce znaczenie dla rozwoju
sprawy. Czêsto rodzice bardzo póŸno
dowiaduj¹ siê o tym, ¿e ich dziecko zo-
sta³o zwerbowane przez sektê.
4. Nie wolno pozwoliæ, aby sekta cokol-
wiek wymusza³a. Udawanie dobrego za-
chowania lub pozytywnego zaintereso-
wania pogarsza sprawê, gdy¿ mo¿na staæ
siê obiektem bezustannego nêkania przez
sektê. Nie zgadzaæ siê na w³¹czenie ro-
dziców do sympatyków ruchu i nie przyj-
mowaæ dla nich zaproszeñ na imprezy.
Nie wierzyæ zapewnieniom o dobrym sa-
mopoczuciu dzieci i nie wspieraæ grupy
datkami pieniê¿nymi.
5. Nigdy nie wolno dawaæ pieniêdzy, nie
wykupywaæ fantów. Koniecznie trzeba
zdobywaæ informacje o prawno-maj¹tko-
wych konsekwencjach wst¹pienia dziec-
ka do sekty, poniewa¿ grupy te czêsto

¿¹daj¹ od swoich cz³onków znacznych
sum. Zamiast pieniêdzy nale¿y podaro-
waæ dziecku rzeczy osobiste nieznacznej
wartoœci, np. album z fotografiami, ka-
lendarz, kubek do kawy z wpisanym imie-
niem cz³onka rodziny itp.
6. Nie oddawaæ ¿adnych oryginalnych
dokumentów, œwiadectw itp. Urzêdy ko-
œcielne i pañstwowe s¹ gotowe uwierzy-
telniæ kopie z orygina³ów.
7. Utrzymaæ kontakt z dzieckiem. Cz³on-
kowie rodziny musz¹ uœwiadomiæ sobie,
¿e do siebie nale¿¹. Wa¿ne okazje dla
wzmocnienia kontaktu to imieniny czy
urodziny. Rodzice maj¹ prawo do widze-
nia siê z dzieckiem. W czasie rozmów
nale¿y mówiæ o wszystkim dobrym i
piêknym, nie zwi¹zanym z sekt¹; o ¿ycio-
wych planach, wspólnym hobby, wspo-
mnieniach rodzinnych, ulubionej muzy-
ce itp.
8. Uwaga na fa³szywych przyjació³ i „za-
wodowych” pomocników, którzy obie-
cuj¹ za du¿e pieni¹dze i przy czêœciowo
nielegalnych metodach odzyskanie cz³on-
ka rodziny. Niemieckie Inicjatywy Rodzi-
ców, po bolesnych doœwiadczeniach, ju¿
przed laty ostrzega³y przed tzw. depro-
gramingiem.
9. Pamiêtaæ o tym, ¿e inne rodziny maj¹
podobne problemy, niezale¿nie od spo-
³ecznego, kulturowego czy religijnego t³a.
Nie obarczaæ siê win¹ za to, co siê sta³o,
ale poszukaæ metod zaradzenia z³u. Mo¿-
na w tym celu przy³¹czyæ siê do inicjaty-
wy rodziców, kontaktuj¹c siê z odpo-
wiednimi oœrodkami.
10. Zajmowaæ zawsze wyraŸn¹ i jedno-
znaczn¹ postawê neguj¹c¹ sekty i nie
braæ udzia³u w spotkaniach reklamuj¹-
cych je- oznacza to odrzucenie ideologii
sekt. Równoczeœnie nale¿y okazywaæ
sympatiê i zrozumienie dziecku, niezale¿-
nie od jego przynale¿noœci do sekty.
Dziecko nigdy nie przestanie byæ synem
czy córk¹ swoich rodziców i wiêzi ro-
dzinne mog¹ okazaæ siê mocniejsze od
tych, jakie wytworzy³a sekta.
Gdy dziecko...
· sta³o siê mocniejsze, jakby nieobecne,
trudno siê z nim rozmawia i brakuje daw-
nego, dobrego z nim kontaktu;
· zmieni³o styl ubierania siê, pomalowa-
³o pokój na dziwny kolor, ustawi³o w nim
figurki, obrazki jakiejœ nieznajomej oso-
by (guru) lub zbudowa³o minio³tarzyk;
· odmawia jedzenia niektórych potraw,
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zdecydowa³o siê na dietê, czêsto wegetariañsk¹, bezmiêsn¹ i zaczê³o
doœæ raptownie chudn¹æ;
· nie chce dotykaæ rêkami miêsa i t³uszczu, wyraŸnie brzydzi siê
naczyniami i przedmiotami dotykanymi wczeœniej przez innych domow-
ników np. talerzy, rêczników, sztuæców, a dziewczyny w czasie men-
struacji nie wchodz¹ do pomieszczeñ, gdzie przygotowuje siê i spo¿y-
wa posi³ki, poniewa¿ uwa¿aj¹ siebie za „nieczyste”;
· przestaje ogl¹daæ telewizjê, s³uchaæ radia, czytaæ gazety - g³oœno
powtarza, ¿e k³ami¹ i zwodz¹ cz³owieka;
· zamyka siê w pokoju i medytuje, t³umacz¹c, ¿e tylko w ten sposób
potrafi siê uspokoiæ, wyciszyæ;
· odmawia uczestnictwa w Mszach œw. i nabo¿eñstwach, podwa¿a
interpretacjê Biblii podawan¹ przez Koœció³ i neguje potrzebê istnienia
Koœcio³a i Kap³anów;
· gdy coraz czêœciej dochodzi do powa¿nych utarczek s³ownych miê-
dzy dzieckiem a wami (rodzicami), dziecko wyraŸnie wami pogar-
dza, wy natomiast macie poczucie, ¿e nagle zjawi³ siê w waszym domu
obcy cz³owiek...

...MO¯LIWE, ̄ E WERBUJE JE SEKTA
       Ks. Andrzej Chmiel – wik. par. Œw. Katarzyny w Gogo³owie.

Fundacja Wspomagania Wsi
i Gminne Centrum Informacji

we Frysztaku zaprasza
do udzia³u w szkoleniu

ph. Internet dla Seniora.
Podstawy obs³ugi

komputera i Internetu.
Szkolenie jest bezp³atne.

Uczestnicy - emeryci powy¿ej 50.
roku ¿ycia, renciœci (nie musz¹ mieæ
ukoñczonych 50 lat), osoby pracuj¹-

ce, które ukoñczy³y 50 lat.
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy - tel. 017 2007044.

Dlaczego podro¿a³o?!
Ka¿dy z nas, gdy przyjdzie za coœ zap³aciæ

chcia³by, by cena by³a jak najni¿sza. Ka¿da pod-
wy¿ka ceny wywo³uje u nas sprzeciw. Dotyczy to
równie¿ wzrostu op³aty za wywóz odpadów. Nie
próbujemy zrozumieæ dlaczego tak siê dzieje, a czê-
sto odbieramy to jako zamach na nasz¹ kieszeñ.
Choæ sama równie¿ wola³abym by ceny by³y ni¿-
sze, postaram siê wyjaœniæ, dlaczego wzros³y i czy
mimo wszystko mo¿na p³aciæ mniej.

Na wzrost ceny worka z 4,00 z³ do 6,00 z³ wp³yw
maj¹ podwy¿szone wymagania co do podmiotów odbieraj¹-
cych odpady, które musia³y w konsekwencji zmodernizowaæ
swój park maszynowy a tak¿e podwy¿ka op³aty œrodowisko-
wej, któr¹ p³aci firma prowadz¹ca dzia³alnoœæ w zakresie od-
bioru i unieszkodliwiania odpadów, z 15 do 75 z³ za tonê. Do-
chodzi tu jeszcze cena benzyny. Te czynniki zawa¿y³y na decy-
zji Gminnej Spó³dzielni o zaprzestaniu odbioru odpadów sta-
³ych.

Pretensje za ten wzrost cen czêsto adresowane s¹ do Gmi-
ny. Rodzi siê wiêc pytanie co mo¿e w tym zakresie uczyniæ
Gmina. Oto¿ zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach oraz uchwa³y Rady Gminy w sprawie regu-
laminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Frysz-
tak:

- Gmina zapewnia objêcie wszystkich mieszkañców zorga-
nizowanym systemem odbierania  wszystkich rodzajów odpa-
dów komunalnych.

- Gmina wydaje zezwolenie na odbiór odpadów od w³aœci-
cieli nieruchomoœci podmiotom spe³niaj¹cym normy na³o¿one
na prowadz¹cych tak¹ dzia³alnoœæ.

- Rada Gminy ustala górne stawki op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi usuwania i unieszkodliwia-
nia odpadów. Stawki te ustalone przez Radê Gminy uchwa³¹ z
dnia 28 lutego 2006 r. wynosz¹ odpowiednio:
1) sta³e odpady komunalne - 60 z³ za 1 m3,

2) odpady komunalne zbierane selektywnie -
30 z³ za 1 m3,
3) ciek³e odpady komunalne - 50 z³  z³ 1 m3.

Tak wiêc ceny realne w zakresie do górnych
stawek okreœla zak³ad odbieraj¹cy odpady. Rola
Gminy sprowadza siê do kontrolowania by ceny
te nie przekroczy³y górnych stawek okreœlonych
przez Radê Gminy. W tym wypadku wiem, ¿e
by³y prowadzone z Przedsiêbiorstwem Gospodar-

ki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzy¿owie nego-
cjacje by cena za wywóz odpadów by³a jak najni¿sza.

PGKiM w Strzy¿owie twierdzi, ¿e ta cena jest cen¹ minimaln¹.
Dla chc¹cych zaoszczêdziæ mam jednak prost¹ radê: Trze-

ba segregowaæ odpady! Przecie¿ to co winno byæ w ¿ó³tym
worku mo¿na za darmo wrzuciæ do pojemników, których jest
na terenie gminy ju¿ nie ma³o. Poza tym kiedyœ w szkole doko-
naliœmy z dzieæmi segregacji typowych odpadów produkowa-
nych w gospodarstwie domowym - okaza³o siê, ¿e tylko 20%
nie da siê wyselekcjonowaæ i te powinny trafiæ do czarnego
worka. Pozosta³e takie jak: plastik, metale, makulatura, tkaniny,
szk³o mo¿na odzyskaæ i co wa¿ne wrzuciæ za darmo do odpo-
wiednich pojemników.

Ktoœ powie, ¿e przez tak¹ podwy¿kê ceny bêdzie wiêcej
dzikich wysypisk! Mo¿e i tak, ale myœlê, ¿e nadchodzi czas,
kiedy wszyscy bêdziemy musieli rozliczyæ siê z naszych
odpadów. Taki obowi¹zek nak³ada na nas artyku³ 5 i 6 ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz przyjê-
ty regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Frysztak § 6.

Niestety, tendencja bêdzie taka, ¿e cena za sk³adowanie i
unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych bêd¹ znacz¹co
ros³y po to by zmusiæ wytwórców odpadów do ich segregacji

Tak wiêc nie p³aæmy niepotrzebnie (z lenistwa), tylko oszczê-
dzajmy segreguj¹c odpady!

                            Przygotowa³a G.Têcza,
                                            UG Frysztak



10 GAZETA FRYSZTACKA          Wrzesieñ - PaŸdziernik 2007

Nr 
Działki 

Nr 
Księgi 
Wieczys

tej 

pow. 
w ha 

Opis nieruchomości 
brak planu  

przestrzennego 

Termin 
zagosp. 
nierucho- 
mości 

 
C E N A 

wywoławcza 
netto 
w zł 

634 30 742 2,8700 
Grunt rolno - leśny 
Działka nie jest obciążona 
hipotecznie. 

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

1 rok 19 807,00 

225/5 22 339 0,3477 

Grunt rolny 
Działka jest obciążona 
służebnością gruntową na 
rzecz dgr 225/6 

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

1 rok 1 954,00 

225/6 22 339 0,4030 
Grunt rolny 
Działka nie jest obciążona 
hipotecznie. 

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

 2 124,00 

 

miejscowoœæ: Glinik Dolny

Termin sk³adania wniosków dla osób przys³uguj¹cym prawo pierwszeñstwa w nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261  poz 2603 z 9 grudnia 2004r) ustala siê do dnia 31
paŸdziernika 2007r.

WYKAZ NINIEJSZY ZOSTAJE OG£OSZONY W DNIACH od 18 wrzeœnia 2007 do dnia 20 paŸdziernika 2007r
                                                                                                     WÓJT GMINY FRYSZTAK
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Numer 7
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Odczytujemy symbolikê
rajskich drzew – ¿ycia oraz
wiadomoœci dobrego i z³ego

„I zrodzi³a ziemia ziele zielone i daj¹ce nasienie wed³ug
rodzaju swego, i drzewo czyni¹ce owoc i maj¹ce ka¿de z
nich nasienie rodzaju swego”. Tak  mówi  Biblia o jednym z
aktów narodzin ¿ycia. Jednak¿e w ogrodzie raju Ksiêga Ge-
nesis wymienia te¿ na innym miejscu i osobno drzewo ¿ycia
oraz drzewo wiadomoœci dobrego i z³ego. S¹ to tym razem
nazwania symboliczne, wyra¿aj¹ce nie – jak poprzednio w
opisie stworzenia – ideê powstania ¿ycia roœlinnego,  lecz
treœci ca³kowicie odmienne.

Wed³ug powszechnej opinii umieszczone w ogrodzie raj-
skim drzewo ¿ycia symbolizuje w tekœcie Ksiêgi dar wolno-
œci od œmierci, od przemijania i zniwecze-
nia. Istniej¹ pewne analogie pomiêdzy tym
biblijnym symbolem a religijnymi intuicja-
mi innych staro¿ytnych kultur Wschodu,
gdzie równie¿ nieœmiertelnoœæ  cz³owieka
wi¹zana bywa³a z symboliczn¹ roœlin¹
¿ycia. Istniej¹ jednak równie¿ podstawo-
we ró¿nice. Otó¿ we wszystkich pozosta-
³ych systemach religijno – kulturowych tak
pojmowana nieœmiertelnoœæ jest raczej nie-
przekazywaln¹ i zazdroœnie strze¿on¹ w³a-
snoœci¹ bóstw.

W Biblii drzewo ¿ycia jest w³asnowol-
nym darem Boga przeznaczonym dla cz³o-
wieka od pocz¹tku. Biblijnego drzewa
¿ycia nie trzeba potajemnie wykradaæ
bogom jak w mezopotamskich mitach. Jest
rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e symbol drze-
wa ¿ycia powróci w ostatniej ksiêdze bi-
blijnej, w Apokalipsie. Zapowiadaj¹ca
„now¹ ziemiê i nowe niebo” Apokalipsa w zakoñczeniu swo-
im -  na podobieñstwo pocz¹tków Ksiêgi Genesis – mówiæ
bêdzie znów o drzewie ¿ycia, maj¹cym liœcie  „ku uzdrowie-
niu narodów”;  a dostêp doñ maj¹ ci wszyscy, którzy szaty
swoje obmyli we krwi Baranka. Zapowiedziane w Apokalip-
sie odnowienie wszechrzeczy, nowa ziemia i nowe niebo,
wspólny dom Boga, ludzi i wszelkiego stworzenia, to uboga-
cony powrót do raju Ksiêgi Genesis.

W Biblii ¿ycie jest darem. Wolnoœæ od  znikomoœci, prze-
mijania i œmierci jest nawet – jak mo¿na powiedzieæ  -  upar-

tym darem Boga. Dlaczego upartym? A jak¿e inaczej na-
zwaæ  Wcielenie i ofiarê Krzy¿a. To tylko biblijny Bóg po-
przez Wcielenie schodzi tak nisko, a¿ do wnêtrza stworzone-
go prochu i tylko biblijny Bóg sam w osobie Syna przechodzi
przez œmieræ, aby j¹ zniweczyæ i po raz wtóry ludziom i
wszechrzeczy ofiarowaæ odkupienie, ¿ycie i trwanie. Nawet
cienia tego rodzaju koncepcji nie ma w innych, wspó³cze-
snych Biblii systemach religijnych.

O ile biblijne drzewo ¿ycia ma pewne analogie w pozabi-
blijnym œwiecie kulturowym, o tyle wystêpuj¹ce w tym¿e sa-
mym tekœcie Ksiêgi Genesis drzewo wiadomoœci dobrego i
z³ego, a tak¿e zwi¹zana z nim fabu³a dotycz¹ca grzechu pier-
worodnego – pozostaj¹ bez jakichkolwiek odpowiedników,
analogii i zbli¿eñ w literaturze pozabiblijnej.

Istnia³a ca³a szko³a egzegetyczna rozwijaj¹ca pogl¹d, ¿e
symboliczne drzewo wiadomoœci oznacza sam¹ czynnoœæ po-
znawania i zdobywania wiedzy. Wynika³oby st¹d, po pierw-

sze – ¿e w zamierzeniach Stwórcy praro-
dzice nasi pozbawieni byli poznania i wie-
dzy, po drugie – ¿e zdobywanie wiedzy
by³o im zakazane, po trzecie zaœ – ¿e
grzech pierworodny polega³ na z³amaniu
tego zakazu. Pogl¹dy te nie mog³y siê jed-
nak ostaæ, by³y bowiem jaskrawo sprzecz-
ne z tekstami Biblii. Zawarty w tej¿e sa-
mej  Ksiêdze nakaz „czynienia sobie zie-
mi poddan¹” nale¿y rozumieæ jako ko-
niecznoœæ rozwijania zasobów wiedzy. W
Ksiêdze Syracha przeczytamy wprost: „W
umiejêtnoœci stworzy³ Bóg cz³owieka z zie-
mi, nape³ni³ go poznaniem i wiedz¹, z³o i
dobro ukaza³ mu”. Tego rodzaju stwier-
dzeñ mo¿na by znaleŸæ wiêcej. Wszystko
to potwierdza biblijn¹ relacjê o cz³owieku
stworzonym „na obraz i podobieñstwo
Bo¿e”.

Co w³aœciwie mo¿e znaczyæ hebrajski
zwrot o drzewie „wiadomoœci dobrego i z³ego”? Wyjaœnia to
analiza jêzykowa. W zwrocie tym zawarta jest idea pozna-
nia. Nale¿y jednak wiedzieæ, ¿e biblijne pojêcie poznania mia-
³o sens znaczeniowy o wiele szerszy, bogatszy i subtelniejszy,
ni¿ ma aktualnie w naszej cywilizacji. Zawarta w nim by³a
m.in. idea zdobycia tak¿e w³adzy. Przedmiot poznawany sta-
wa³ siê w  jakimœ stopniu zale¿ny od poznaj¹cego. St¹d sym-
boliczne spo¿ycie owocu z drzewa wiadomoœci dobrego i z³e-
go oznacza nie zdobycie informacji, co jest moralnie dobre
lub z³e. Tê wiedzê cz³owiek posiada³, skoro powiedziano o
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Bogu, i¿ cz³owiekowi „z³o i dobro ukaza³”. Owo spo¿ycie
owocu z drzewa poznania zdaje siê oznaczaæ zgo³a coœ inne-
go: próbê zdobycia swobody i autonomii w sensie nie podle-
gania ¿adnym prawom moralnym. By³aby to w dalszej kon-
sekwencji tak¿e i próba przekroczenia swego statusu istoty
stworzonej. Cz³owiek ³ami¹cy Bo¿y zakaz podejmuje próbê
zrównania siê ze swoim Stwórc¹. Tak¿e zanotowane w Biblii
s³owa szatana, który podsuwaj¹c ludziom pokusê spo¿ycia
zakazanego owocu, powiada:  „bêdziecie jako Bóg”, potwier-
dza sugestiê, ¿e owo drzewo rajskie jest symbolem atrybu-
tów Boga.

Konsekwencj¹ naruszenia zakazu Bo¿ego jest grzech pier-
worodny. Dlatego drzewo „wiadomoœci dobrego i z³ego”, ina-
czej drzewo „poznania”, staje siê drzewem klêski cz³owieka.
To nam w³aœnie ma do powiedzenia opowieœæ z Ksiêgi Gene-
sis. Cz³owiek otrzyma³ bardzo wiele: poznanie i wiedzê, roze-
znanie moralne, harmoniê wewnêtrzn¹ i harmoniê ze œwia-
tem. Stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e otrzyma³ zie-
miê i wszechœwiat. Móg³ rosn¹æ w swym cz³owieczeñstwie,
byleby nie zechcia³ byæ czymœ innym ni¿ jest. Mia³ przyjaŸñ
Boga, nawet i wolnoœæ od znikomoœci i przemijania, byleby

Nie tylko dla

niedowiarków
Od chwili pojawienia siê cz³owieka,

przez wszystkie nastêpne pokolenia roz-
sypane po ca³ej ziemi, jedn¹ z podsta-
wowych potrzeb, jak¹ on silnie odczu-
wa³, by³o poszukiwanie sensu w³asnego
istnienia. Cz³owiek zawsze zastanawia³
siê, sk¹d siê wzi¹³ i w jakim celu zaist-
nia³ on sam i to wszystko, co go otacza.
Wówczas wyczuwaj¹c to wewnêtrznie
i ogl¹daj¹c wspania³y œwiat, zawsze   kie-
rowa³ swe myœli ku Istocie Najwy¿szej,
ku Temu, co to wszystko stworzy³ ra-
zem z nim samym, a wiêc ku Bogu. W
Nim, jako Stwórcy wszechrzeczy wi-
dzia³ rozwi¹zanie tajemnicy i poszukiwa-
ny sens ludzkiego ¿ycia, a œciœlej –
jedyne mo¿liwe Ÿród³o tego sensu.
Bez   Boga, tej jedynej i ostatecz-
nej nadziei ludzkoœci, ¿ycie cz³owie-
ka (a tak¿e istnienie œwiata) nie
mia³oby najmniejszego sensu, by-
³oby wrêcz absurdalne, skazane na
ostateczn¹ zag³adê, na nicoœæ. Wy-
czuwaj¹c Boga i zwracaj¹c siê ku
Niemu, cz³owiek staje jednak w ob-
liczu nieprzekraczalnej tajemnicy.
Nikt w historii ludzkoœci Boga nie
ogl¹da³, w jaki wiêc sposób skoñ-
czony umys³ ludzki mo¿e ogarn¹æ

nie zerwa³ swego trwania w przyjaŸni. Jego próba przekro-
czenia krêgu w³asnego bytu, bytu istoty stworzonej, musia³a
byæ równoznaczna z klêsk¹, musia³a byæ katastrof¹. Zaczy-
namy rozumieæ, dlaczego œmieræ wesz³a na okr¹g ziemi.

Rajskie drzewo z pocz¹tków Ksiêgi Genesis powraca
echem u koñca Apokalipsy, nak³adaj¹c siê obrazem na po-
staæ Chrystusa. To drugie rajskie drzewo – symbol nienaru-
szalnej istoty Boga – ma swój odpowiednik w drzewie Krzy-
¿a. Przy drzewie Krzy¿a tak¿e stoi œmieræ – jak przy tamtym
rajskim drzewie. I zdawaæ siê mog³o, ¿e drzewo Krzy¿a tak-
¿e jest drzewem klêski cz³owieczej. Ale Jezus zmartwych-
wsta³. I w Apokalipsie drzewo Krzy¿a rozpina siê ponad
wszechœwiatem. Jawi siê triumfalnym znakiem zwyciêstwa,
symbolem ¿ycia, poniewa¿ Bóg istotnie jest nienaruszalny.
Tak¿e wówczas. Kiedy sta³ siê cz³owiekiem. I nienaruszalny
jest cz³owiek, który trwa w Nim. I nienaruszalna jest wszelka
rzeczywistoœæ stworzona, gdy¿ cia³o Jezusa tak¿e by³o pro-
chem ziemi. To przecie¿ o tych bardzo wielkich sprawach
opowiada Ksiêga Genesis.

                                                         Jadwiga Tymczak

Tego, który jest Absolutny, Nieskoñczo-
ny i niczym Nieograniczony? Niektórzy,
tak dawniej jak i dziœ, pow¹tpiewaj¹ w
Jego istnienie, wskazuj¹c na Jego nie-
widzialnoœæ i nieprawoœci tego œwiata
pe³nego nêdzy niesprawiedliwoœci. S¹
tak¿e tacy, którzy wypowiedzieli Bogu
otwart¹ walkê, pragn¹c wyeliminowaæ
Go ze œwiadomoœci ludzi.

Sposób na poznanie istnienia Boga
cz³owiek mia³ od zarania swego bytu.
Przede wszystkim dopatrywa³ siê Go w
otaczaj¹cym œwiecie, jego harmonii, re-
gularnoœci, piêknie i ca³ym podtrzymy-
wanym ¿yciu przyrody. Z tych rzeczy
wnioskowa³, ¿e musi istnieæ Ktoœ, kto
to wszystko stworzy³ i nad tym czuwa,
by sprawnie funkcjonowa³o. Nale¿y
przypuszczaæ ponadto, ¿e tak¿e w naj-

starszej epoce historii cz³owieczeñstwa
Bóg przypomina³ siê cz³owiekowi po-
przez ró¿ne Objawienia ( Praobjawie-
nia).Skoro objawia³ siê Izraelowi na dwa
tysi¹ce lat przed przyjœciem Chrystusa,
móg³ czyniæ to tak¿e znacznie wczeœniej.

Wraz z powstaniem najstarszych
cywilizacji. Czyli pierwszych organiza-
cji spo³eczno – politycznych i gospodar-
czych, zaczê³y powstawaæ pierwsze
organizacje religijne oraz ich doktryny,
oparte na tradycyjnych wierzeniach lu-
dów. Wzbogacaj¹c formy obrzêdowo-
œci, przejê³y one rolê przewodników du-
chowych i zarazem nauczycieli religii, a
tak¿e tego, co mo¿na nazwaæ  prapo-
cz¹tkami nauki o œwiecie. Ju¿ najstar-
sze organizacje religijne dysponowa³y

okreœlonymi zbiorami twierdzeñ do-
tycz¹cymi istnienia Boga (czy bo-
gów), Jego relacji ze œwiatem i cz³o-
wiekiem, a tak¿e celu ¿ycia cz³o-
wieka i ostatecznego jego przezna-
czenia. Powsta³e w VII i VI wieku
p.n.e. filozofia i nauka podjê³y trud
naukowego wyjaœnienia istoty œwia-
ta i cz³owieka. Najtê¿sze umys³y
œwiata staro¿ytnego, a nastêpnie
œredniowiecznego, zgodnie z teza-
mi religii, potwierdza³y w rozpozna-
walnym œwiecie – jego z³o¿onoœci,
piêknie i harmonii – rêkê Wszech-
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Krytycy starali siê i nadal to czyni¹ wy-
kazaæ fa³sz i bezpodstawnoœæ ludzkiego
przekonania o istnieniu Boga. Wed³ug
nich Bóg to pojêcie wymyœlone, które
stanowi jedynie projekcjê  ludzkiego pra-
gnienia nieœmiertelnoœci. Materialiœci :

K. Marks, F. Engels, F. Nietzsche, uwa-
¿ali pojêcie Boga za mit, który jest wro-
giem cz³owieka, poniewa¿ zniewala go
i parali¿uje jego twórczoœæ, a nawet ni-
weczy jego osobow¹ godnoœæ. Egzy-
stencjaliœci typu Martina Heideggera i
Jean Paul Sartre’a wo³ali, ¿e poza do-
czesnym istnieniem nie ma nic. Bóg,
wieczne wartoœci, wieczna materia s¹
wymys³em ludzi. Ludzkie istnienie z ni-
coœci powsta³o i niebawem zapadnie siê
w nicoœæ. Bóg jest zbêdn¹ hipotez¹. Sko-
ro Go nie ma, nie istniej¹ ¿adne nakazy
i zakazy. Jak w minionych okresach, tak
i obecnie istniej¹ naukowcy przecz¹cy
istnieniu Boga. Ich publikacje wyrz¹-
dzaj¹ wielkie szkody religii i siej¹ zamie-
szanie w umys³ach wierz¹cych ludzi.

Mo¿na przyj¹æ za pewnik, ¿e ka¿da
czyniona dzisiaj napaœæ na wiarê chrze-
œcijañsk¹ posiada swoje Ÿród³o w dok-
trynie o tzw. Ewolucji biologicznej, któ-
rej twórc¹ by³ Karol Darwin (1809-
1889), angielski przyrodnik. Og³osi³ on
w swych pracach, ¿e do powstania

¿ycia na ziemi nie by³ potrzebny ¿aden
Bóg, poniewa¿ powsta³o ono samoist-
nie z samoorganizuj¹cej siê materii, po-
czynaj¹c od najprostszej komórki po-
wsta³ej drog¹ przypadku w tzw. „zupie
b³otnej”. Ewoluuj¹c nastêpnie poprzez

najprostsze organizmy do organizmów
z³o¿onych, a z tych – dalsz¹ drog¹ -
do powstania ró¿nych gatunków zwie-
rz¹t, do cz³owieka w³¹cznie. Wed³ug
Darwina cz³owiek w prostej linii po-
chodzi od ma³py. Tê bajkow¹ teoriê
wydedukowa³ na podstawie zauwa¿o-
nych na wyspie Galapagos zmienno-
œci przystosowawczej organizmów
zwierzêcych do panuj¹cych w okreœlo-
nych œrodowiskach   geograficznych
warunków. Wysnu³ z tego wniosek, ¿e
nowe gatunki zwierz¹t – o cechach
wy¿szych od poprzednich – powstaj¹
z innych gatunków drog¹ ewolucji, któ-
rej dalszym podstawowym mechani-
zmem jest dobór naturalny, wywo³any
konkurencj¹ wewn¹trzgatunkow¹ i
preferuj¹cy osobniki obdarzone lepszy-
mi przystosowaniami dziedzicznymi,
które stopniowo eliminuj¹ osobniki go-
rzej przystosowane. Darwin nie posia-
da³ na to ¿adnych dowodów i nie po-
trafi³ wyjaœniæ szczegó³owiej, w jaki

sposób gatunki przekszta³ca³y siê. Jed-
nak lego teoria, czysto spekulatywna,
mimo podwa¿ania przez wielu biologów,
przyjêta zosta³a niemal entuzjastycznie
przez du¿¹ grupê naukowców i by³a
nadal rozwijana. Dlaczego? Poniewa¿
wiek XIX zdominowany by³ po Oœwie-
ceniu i rewolucji francuskiej przez po-
zytywizm i biologizm panuj¹ce w nauce,
uznaj¹ce za prawdziwe jedynie badania
oparte na metodzie indukcyjnej ( empi-
rycznej), czyli bezpoœredniej obserwa-
cji rzeczy i zjawisk. Na tej podstawie
budowano teorie i tworzono prawa. Pod-
stawê nauki stanowi³ „fakt” zauwa¿al-
ny bezpoœrednio przez naukowca. Teo-
ria ta zosta³a odrzucona na prze³omie
XIX i XX w. jako zubo¿aj¹ca proces ba-
dawczy. Mimo ¿e sam Darwin przyzna³
siê do b³êdu, jego teoria „unowoczeœnio-
na” pod nazw¹ neodarwinizmu, dotar³a
do wspó³czesnoœci. Wprowadzona zo-
sta³a równie¿ do podrêczników szkol-
nych, nawet w kraju tak superkatolic-
kim jak Polska.

mocnego Stwórcy, a wiêc Jego faktycz-
ne istnienie. Uzna³y one, ¿e cz³owiek jest
tworem Bo¿ym z nieœmierteln¹ dusz¹.
Nie wystêpowa³y wówczas w podsta-
wowych sprawach wiary sprzecznoœci
pomiêdzy religi¹, nauk¹ i filozofi¹. Dla-
tego wszystkie ludy staro¿ytne na swój
sposób by³y wysoce religijne i niezna-
ny by³ im ateizm.

Prze³om starej i nowej ery przyniós³
ewidentne dowody istnienia Boga, nie
tylko znanego z Objawienia, ale oso-
bowego Boga w Jezusie Chrystusie,
Zbawicielu œwiata, którego mogli wszy-
scy ogl¹daæ. Potwierdzi³ On w swoich
naukach to wszystko, co by³o treœci¹
Pisma Œwiêtego. Jezus swoimi cuda-
mi, œmierci¹ i zmartwychwstaniem da³
naoczny dowód, ¿e istotnie jest Synem
Bo¿ym pos³anym na ziemiê przez
Boga-Ojca dla zbawienia ludzi.

Przysz³y wieki XVIII – XX, wieki
wielkich odkryæ naukowych Wszech-
œwiata, jego struktury i natury, w2 tym
tak¿e wielkich odkryæ w biologii i struk-
turze biologicznej cz³owieka. Choæ po-
twierdza³y one w jeszcze wiêkszym
stopniu, ni¿ dotychczas, cudowne
wrêcz jego urz¹dzenia, które nie mo-
g³y powstaæ same z siebie, da³y jedno-
czeœnie niektórym do rêki, nie tyle do-
wody, co broñ do zwalczania Boga. Pod
pokrywk¹ naukowych tez zaczêli nie-
którzy inaczej ni¿ dotychczas, t³umaczyæ
istnienie œwiata, staraj¹c siê eliminowaæ
z niego Boga, podwa¿aj¹c w ogóle Jego
istnienie i dotychczasowe ustalenia na-
uki. Dlaczego czêœæ naukowców sta³a
siê krytykami Boga? Wydaje siê. ̄ e nie-
którzy, wierz¹c w geniusz nauki i nie-
ograniczone mo¿liwoœci poznawcze ro-
zumu, uznali istnienie Boga za niepo-
trzebne, chc¹c sami zaj¹æ Jego miejsce
lub co najmniej dorównaæ Mu w stwór-
czych aktach ( klonowanie ludzi ). Czy¿-
by wiêc powtórzy³a siê historia z Ada-
mem pragn¹cym dorównaæ Bogu? Byæ
mo¿e, szkoda tylko, ¿e niepomny klêski
pierwszych rodziców dzisiejszy cz³o-
wiek, zafascynowany mo¿liwoœci¹ na-
uki i potêg¹ w³asnego umys³u, zapomnia³,
kim naprawdê jest i od kogo zale¿y jego
istnienie.

Krytyka religii i Boga w szczególny
sposób nasili³a siê w wieku XIX i XX.
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Lekcja religii – dziecko prawdê ci powie

Mi³osierdzie

Nauczyciel stara siê wyjaœniæ dzieciom pojêcie mi³osierdzia.
„Uwa¿ajcie, je¿eli woŸnica w Ziemi Œwiêtej, o której wam
opowiada³em, bije os³a, a ja zwrócê mu uwagê, to co to jest
wtedy za cnota?”
    „Mi³oœæ braterska, proszê pana!”.

Dobry uczynek

Nauczycielka na lekcji religii: „Macie obowi¹zek co tydzieñ
uszczêœliwiæ jednego cz³owieka. Michale, zrobi³eœ to ju¿ w
tym tygodniu?”.
Micha³ powa¿nym tonem odpowiada: ”Tak, proszê pani”.
„Dobrze, mój ch³opcze, a co takiego zrobi³eœ?”.
Micha³: „Odwiedzi³em moj¹ ciotkê. By³a szczêœliwa, kiedy
poszed³em ju¿ do domu!”.

Chleb codzienny

„Dlaczego prosimy w³aœciwie o chleb codzienny, a nie coty-
godniowy czy comiesiêczny?” – pyta katecheta na lekcji re-
ligii.
    „Mo¿e dlatego, ¿eby chleb by³ œwie¿y” – zastanawia siê
g³oœno Sebastian.

Droga strata

Zazwyczaj weso³y Filip dzisiaj na lekcji religii jest milcz¹cy.
Kilka razy p³yn¹ mu z oczu ³zy. Pytany o powód smutku, od-
powiada, ³kaj¹c: „Moja œwinka morska zdech³a”.

„Ale kiedy przed czterema tygodniami zmar³a twoja babcia,
to nie p³aka³eœ” – próbuje go pocieszyæ ksi¹dz.
Ch³opczyk na to: „Ale jej nie kupi³em za swoje kieszonko-
we!”.

Pierwsi ludzie

Pewien zarozumia³y duchowny pyta: „Dlaczego Pan Bóg
stworzy³ najpierw Adama, a potem Ewê?”.
Zg³asza siê Paulina: „To jak z wypracowaniem. Najpierw jest
brudnopis, a potem czystopis”.

Wspó³czesne streszczenie

„I co braliœcie dzisiaj na religii?” – pyta matka syna po po-
wrocie ze szko³y.
    „Wojnê miêdzy Izraelitami a Egipcjanami”.
    „Tak? Na religii?” – dopytuje siê zdziwiona matka.
    „Tak, Moj¿esz prowadzi³ Izraelitów na pontonach przez
Morze Czerwone na pó³wysep Synaj. Za nimi w poœcig ru-
szy³a ca³a armia egipska te¿ na pontonach pod wodz¹ fara-
ona. Ale kiedy najechali swoimi ciê¿kimi pancernikami na
pontony, pancerniki nie wytrzyma³y obci¹¿enia i wszyscy za-
tonêli”.
    „I to wszystko nauczyciel wam opowiada³?”.
    „No, nie ca³kiem, ale to, co on opowiada³, brzmi naprawdê
nieprawdopodobnie”.

Kolejnoœæ

Podczas dyplomatycznego przyjêcia arcybiskup Roncalli (póŸ-
niejszy papie¿ Jan XXIII) rozmawia³ z Wielkim Rabinem Pa-
ry¿a. W drzwiach do jadalni rabin chcia³ przepuœciæ Roncal-
lego, ale ten odmawia, mówi¹c: „Nie, nie, najpierw Stary Te-
stament, potem Nowy”.

UŒMIECH PROBOSZCZA

Teoria Darwina, eliminuj¹ca Boga z
aktu twórczego na Ziemi, przyjêta zo-
sta³a nie tylko w biologii, ale rozci¹gniê-
to j¹ na ca³¹ rzeczywistoœæ. Niema³¹ rolê
w poparciu i utrzymywaniu jej odgry-
waj¹ dwa potê¿ne pr¹dy ideologiczne
zrodzone w XIX w., tj. komunizm i libe-
ralizm, obecnie zw³aszcza ten ostatni,
bêd¹cy w prostej linii ideologi¹ kapitali-
zmu, który posiada wielkie œrodki finan-
sowe i z nich wyp³ywaj¹ce potê¿ne si³y
oddzia³ywania na ludzkie umys³y. Na
us³ugach tej ideologii s¹ œrodki masowe-
go przekazu. To one w ogromnej mie-
rze kszta³tuj¹ obecnie ideologiê i œwia-
topogl¹d za pomoc¹ specjalnie dobra-
nych programów lansuj¹cych wy³¹cz-
nie œwiecki charakter ¿ycia.

Nauka jest niew¹tpliwie najwa¿niej-
szym czynnikiem poznawczym naszej

rzeczywistoœci. Pamiêtaæ jednak nale-
¿y, ¿e i w nauce pope³nia siê b³êdy. Wiele
faktów, do koñca nie rozpoznanych,
wprowadza siê mimo wszystko do na-
uki, poniewa¿ wype³niaj¹ one tzw. luki
w wiedzy naukowej. Nauka czêsto te¿
napotyka na przys³owiowy mur niewie-
dzy, którego przekroczyæ nie jest w sta-
nie i potrzebna tu jest inna wiedza: filo-
zoficzna, teologiczna, a nawet mistycz-
na, na któr¹ powo³uje siê wielu naukow-
ców. Mo¿na w tym miejscu przywo³aæ
oœwiadczenie jednego z najwiêkszych
umys³ów XX w., Alberta Einsteina, któ-
ry korzystaj¹c z takiej wiedzy, orzek³, ¿e
„nauka bez wiedzy religijnej jest u³om-
na, zaœ wiedza religijna bez nauki –
œlepa”.

Niniejszy tekst nie zawiera nauko-
wych dowodów na istnienie Boga. Jest

jedynie wstêpem i zachêt¹ do podjêcia
wysi³ków, aby te dowody poznaæ. War-
to w tym celu przestudiowaæ bardzo
cenn¹, zdaniem autorki, ksi¹¿kê Henry-
ka Dominiczaka pt. „Naukowcy o ist-
nieniu Boga – Naukowe podstawy ra-
cjonalnej wizji istnienia Boga Stwórcy
Wszechœwiata”. Ksi¹¿ka po uwa¿nym
przeczytaniu przyczyni siê do umocnie-
nia przekonania ludzi wierz¹cych o ist-
nieniu Boga. Ludziom zaœ chwiejnym,
których umys³ uleg³ zaæmieniu pod wp³y-
wem rozpowszechnianych tez idei neo-
darwinistycznych, staraj¹cych siê wy-
eliminowaæ Boga z naszego ¿ycia,
wska¿e w³aœciw¹ drogê.

                                          wika
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Z powodu ¿ony
Putyfara

Ów¿e Putyfar „odda³ w
rêce Józefa wszystko, co
posiada³, nie zajmuj¹c siê
¿adn¹ inn¹ spraw¹, jak tyl-
ko pokarmem, który siê
spo¿ywa. Mia³ zaœ Józef piêkn¹ postaæ i piêkny wygl¹d. Po-
tem zdarzy³o siê, ¿e ¿ona jego pana zwróci³a swe oczy na
Józefa i powiedzia³a doñ: »Po³ó¿ siê ze mn¹«. Lecz on odmó-
wi³ i powiedzia³ do ¿ony swego pana: »Oto pan mój nie zaj-
muje siê ¿adn¹ spraw¹ w swoim domu, lecz powierzy³ mi
wszystko, co posiada. Nie ma nikogo innego w tym domu,
kto by by³ wiêkszy ode mnie, gdy¿ niczego mi nie zabrania,
jak tylko ciebie,  poniewa¿ jesteœ jego ¿on¹. Jak¿e bym móg³
uczyniæ tak wielkie z³o i zgrzeszyæ przeciwko Bogu?«. Mimo
¿e w ten sposób mówi³a do Józefa dzieñ po dniu naprzykrza-
j¹c mu siê, nie zgodzi³ siê, aby siê po³o¿yæ z ni¹ i aby ¿yæ z ni¹
razem.

I zdarzy³o siê pewnego dnia, ¿e wszed³ do domu, aby wy-
konywaæ sw¹ pracê, i nie by³o ¿adnej osoby w tym domu.
Pochwyci³a go za sukniê, mówi¹c: »Po³ó¿ siê ze mn¹«. Lecz
on zostawi³ sukniê swoj¹ w jej rêku, a sam uciek³ i wyszed³ z
domu. Gdy zaœ ona ujrza³a szatê jego w rêku swoim, siebie
zaœ wzgardzon¹; zawo³a³a wszystkich domowników i tak im
powiedzia³a: »Patrzcie, oto sprowadzono tu nam Hebrajczy-
ka, aby siê naigrywa³ z nas wszystkich, a ze mn¹ swawoli³.
Przyszed³ do mnie, aby siê po³o¿yæ ze mn¹, ale ja krzycza³am
g³oœno. Gdy us³ysza³, ¿e podnios³am g³os i krzycza³am, zosta-
wi³ sw¹ szatê przy mnie, a sam uciek³ i wyszed³ z domu«”. I
powtórzy³a potem Putyfarowi tê sam¹ opowieœæ.

¯ona Putyfara z wielu powodów musia³a post¹piæ tak w³a-
œnie, jak post¹pi³a. Sk³ania³ j¹ ku temu doœæ oczywisty me-
chanizm psychologiczny. Od jej strony sprawa wygl¹da³a
bowiem doœæ prosto: Józef odrzuci³ j¹ jako kobietê, to zaœ jest
rzecz niewybaczalna. Ponadto zaœ musia³ tu dzia³aæ motyw
strachu oraz dobrze wyliczonej kalkulacji. Cudzo³óstwo by³o
w Egipcie karane œmierci¹ i ¿ona Putyfara wiedzia³a, na co
siê nara¿a. Tym bardziej, ¿e ten cz³owiek by³ hebrajskim nie-
wolnikiem, który zrobi³ w tym domu wielk¹ i niespodziewan¹
karierê. Kilkadziesi¹t zawistnych oczu musia³o patrzeæ mu
na rêce i œledziæ ka¿dy jego krok. Gdyby zostali kochankami,
mogli mimo wszystko ryzykowaæ tê grê: ona jako ¿ona pana
domu i on jako praktycznie wszechw³adny i obdarzony nie-
ograniczonym zaufaniem zarz¹dca i pe³nomocnik. Mogli we
dwójkê zamkn¹æ ka¿de usta. Ale ta gra mog³a siê udaæ tylko
przy zgodnym i przezornym wspó³dzia³aniu obojga. Kiedy jed-
nak Józef uciek³ pó³nagi z jej komnat, wy³amuj¹c siê z tej gry
(a nie mog³a byæ pewna, czy istotnie nikt tego nie widzia³),
ona zaœ zosta³a z jego tunik¹ w rêce obra¿ona i poni¿ona w

swej kobiecoœci — jedyn¹ rzecz¹, która pozosta³a do zrobie-
nia, by³o w³aœnie to: musia³a ratowaæ w³asn¹ skórê, musia³a
teraz ratowaæ w³asne ¿ycie kosztem Józefa. Co te¿ uczyni³a.
Uczyni³a to tym chêtniej i bez namys³u, ¿e nienawidzi³a go w
tym momencie.

A Józef?
Czyniono zeñ anio³a czystoœci, snuj¹c na tej podstawie

bardzo daleko siêgaj¹ce analogie. S¹dziæ wolno, ¿e rzeczy-
wistoœæ by³a nieco bardziej skomplikowana. Przede wszyst-
kim i nad nim tak¿e musia³ wisieæ strach. Jeœli bowiem Egip-
cjanka ryzykowa³a ¿yciem, o ile¿ bardziej Józef, który w koñ-
cu by³ tylko niewolnikiem, rzecz¹ kupion¹. Od dzieciñstwa a¿
do œmierci Józef by³ i pozosta³ bardzo roztropnym i inteligent-
nym cz³owiekiem. Zaprzedany w niewolê, zrobi³ teraz oto
wielk¹ karierê, i ryzykowanie wszystkich tych osi¹gniêæ ra-
zem z ¿yciem za cenê romansu z kobiet¹, która w sposób
ca³kiem widoczny nie by³a wielk¹ pasj¹ jego ¿ycia — musia³o
mu siê s³usznie wydawaæ zupe³nym idiotyzmem. Ca³kiem nie-
zale¿nie od tego, ¿e decydowa³y tu zupe³nie inne motywy.

Gdy¿ trzeba te¿ bezstronnie przyznaæ (Biblia tê rzecz no-
tuje w sposób ca³kiem niew¹tpliwy), ¿e powodowa³o nim
przede wszystkim poczucie lojalnoœci. Józef by³ sprawiedli-
wym i uczciwym cz³owiekiem. Wszystko co mia³ i wszystko
co zdo³a³ osi¹gn¹æ w tej ziemi niewoli (a osi¹gn¹³ wiele) by³o
kwesti¹ nie tylko jego osobistych zdolnoœci, talentów i praco-
witoœci; to by³a przede wszystkim kwestia ³aski i zaufania
Putyfara. To Putyfar da³ mu tê niewiarygodn¹ szansê pod-
Ÿwigniêcia siê. To Putyfar z niewolnika uczyni³ zarz¹dcê swego
domu i majêtnoœci, stwarzaj¹c mu po drodze tak¿e i wrêcz
luksusowe warunki bytowania: „nie ma nikogo innego w tym
domu, kto by by³ wiêkszy ode mnie, gdy¿ niczego mi nie za-
brania”. Gdyby ta kobieta by³a niewolnic¹, jak on, albo s³ug¹
— s¹dziæ wolno, ¿e cnota Józefa nie by³aby tak granitowa.
Ale ta Egipcjanka by³a ¿on¹ jego dobroczyñcy, wobec które-
go mia³ bardzo wielkie d³ugi wdziêcznoœci. Józef os¹dzi³, ¿e
by³oby zwyk³ym, niewybaczalnym œwiñstwem, gdyby poni¿y³
Putyfara.

I wiêcej jeszcze zapisaæ trzeba na konto Józefa: to, co w
os¹dzie jego sumienia jawi³o siê mu jako nieuczciwoœæ i œwiñ-
stwo, by³o dlañ równie¿ i grzechem przeciwko Bogu.      Jó-
zef — i -tu znów nale¿y siê uk³oniæ jego inteligencji — odkry³
pewn¹ bardzo wa¿n¹ i istotn¹ prawid³owoœæ etyczno-religijn¹.
Mianowicie:

W jego plemieniu wspó³¿ycie z kobiet¹ zamê¿n¹ by³o prze-
stêpstwem, ale raczej przestêpstwem przeciwko prawu w³a-
snoœci, które to podejœcie do sprawy — rzecz bardzo charak-
terystyczna — ujawni siê nawet i w Dekalogu: „nie bêdziesz
po¿¹da³ ¿ony bliŸniego twego (...) ani wo³u, ani os³a”... A tu
rzecz ma sie inaczej: Józef odrzuca ¿onê Putyfara nie tylko z
powodu zakorzenionego szacunku dla cudzej w³asnoœci. I
nawet nie tylko z powodu niechêci do cudzo³óstwa, które w
Izraelu poczytywano za rzecz z³¹ i obrzydliw¹. Odrzuca j¹
tak¿e i z innych wy¿szych pobudek etycznych: nie chc¹c
Putyfarowi p³aciæ z³em za dobro, nie chc¹c poni¿aæ cz³owie-
ka, „który go wywy¿szy³ w swoim domu. Jest to wzgl¹d rze-
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telnej uczciwoœci i sprawiedliwoœci ludzkiej, ale dla Józefa
jest to automatycznie równie¿ i problem grzechu: „jak¿e bym
móg³ uczyniæ tak wielkie z³o i zgrzeszyæ przeciwko Bogu?”.
Józef uczyni³ genialny krok na drodze swej œwiadomoœci.
Zrozumia³, ¿e grzech nie jest oderwanym problemem apo-
dyktycznych, a mo¿e i kapryœnych zakazów i nakazów Stwór-
cy, lecz odkryciem bardzo realnych i obiektywnych proble-
mów dobra i z³a, s³usznoœci i nies³usznoœci, sprawiedliwoœci i
niesprawiedliwoœci. Czegoœ, co siê nale¿y albo te¿ nie nale¿y.
Zrozumia³ te¿, ¿e nieuczciwoœæ, nielojalnoœæ i wszelkie œwiñ-
stwo rozgrywaj¹ce siê miêdzy ludŸmi — z samej ju¿ swej
istoty maj¹ tak¿e i wymiar pozaludzki, pewn¹ pozaludzk¹ g³ê-
biê; ¿e s¹ równoczeœnie grzechem, spraw¹ przeciwko Bogu.
Józef rozumia³ to na pewno. Zrozumia³ to w tej samej  chwili,
gdy jednym tchem, stawiaj¹c znak równoœci, mówi³ o per-
spektywie z³a, nies³usznoœci, niesprawiedliwoœci, œwiñstwa —
i grzechu.

Jest to naprawdê bardzo du¿e osi¹gniecie intelektualne,
wyprzedzaj¹ce chyba bardzo znacznie stan œwiadomoœci epo-
ki, a równoczeœnie zachowuj¹ce niezmiennie swój walor uni-
wersalny, pozaczasowy. Bo wprawdzie tego typu odczucia
tkwi³y i pulsowa³y od dawna w doœwiadczeniach i œwiado-
moœci ludzkiej, ale raczej na mocy intuicji, która nie doczeka-
³a siê dot¹d tak wyraŸnego sformu³owania. Pamiêtajmy, ¿e
nawet w czasach Moj¿esza sprawa ta nie bêdzie wcale tak
zupe³nie oczywista. Pamiêtajmy te¿ — choæ rzecz to wysoce
k³opotliwa — ¿e nawet i dla nas osobno bywa œwiñstwo, a
ca³kiem osobno grzech. To znaczy: istniej¹ dla nas sprawy,
które s¹ ca³kiem oczywistym œwiñstwem, a wcale nie jeste-
œmy pewni, czy s¹ tak¿e i grzechem. A tak¿e na odwrót: dziœ
mo¿e bardziej ni¿ kiedykolwiek kapitalnym k³opotem Koœcio-
³a bywa przekonuj¹ce wyjaœnienie wiernym, ¿e jakaœ grzesz-
na sprawa jest równoczeœnie tak¿e i œwiñstwem.

Doprawdy: je¿eli siê o tym wszystkim wie i pamiêta, z
tym wiêkszym przekonaniem mo¿na stwierdziæ, ¿e Józef by³
cz³owiekiem o bardzo wybitnej inteligencji. I warta by³a skór-
ka wyprawy. Warto by³o prze¿yæ ca³¹ tê aferê z niezaspoko-
jon¹ seksualnie i z tej przyczyny doœæ nachaln¹ ¿on¹ Putyfa-
ra, aby zdobyæ tê w³aœnie etyczno-intelektualn¹ œwiadomoœæ
identycznoœci œwiñstwa i grzechu.

A Putyfar?

Biblia notuje: „zap³on¹³ wielkim gniewem”’ „rozgniewa³
siê bardzo”. Wulgata sugeruje, ¿e dlatego bardzo siê rozgnie-
wa³, poniewa¿ uwierzy³ oskar¿eniu.

Nowsze t³umaczenia nie zawieraj¹ tej sugestii — i chyba
tym razem maj¹ racjê. Znamy dziœ doœæ dok³adnie prawa i
praktykê Egiptu staro¿ytnego. Gdyby Putyfar istotnie uwie-
rzy³ swojej ¿onie, zdj¹³by Józefowi g³owê. Mia³ prawo uczy-
niæ to z niewolnikiem, który zbezczeœci³ jego dom. Nie uczyni³
tego. Ale Pismo na pewno s³usznie notuje, i¿ by³ wœciek³y. I
nawet nie jest tak trudno dociec motywów jego gniewu.

Ten wygodny grubas kochaj¹cy bezczynnoœæ i rozkosze
dobrego sto³u naprawdê nie by³ têpy. To by³ bystry cz³ek.
Zna³ swoj¹ ¿onê, wiedzia³, co w  trawie piszczy i nie mia³
¿adnych z³udzeñ: z przymru¿eniem oka wys³ucha³ jej skarg
przeciwko Józefowi, wyg³aszanych tonem bohaterskiej nie-
winnoœci. Najprawdopodobniej nie uwierzy³ ani jednemu jej
s³owu; gdyby bowiem uwierzy³, biblijna historia Józefa teraz
w³aœnie doczeka³aby siê niew¹tpliwego epilogu. Je¿eli nie
pokara³ go œmierci¹ (co w wypadku winy by³oby zgodne z
prawem), to nie z powodu nadzwyczajnej jakiejœ angelicznej
dobrotliwoœci, lecz z tej prostej racji, ¿e wiedzia³ doœæ dok³ad-
nie, co s¹dziæ o opowieœciach tej kobiety. Wiedzia³, ¿e s¹
wyssane z palca. Ale nie móg³ zatrzymaæ Józefa, gdy¿ nie
móg³ jawnie stan¹æ po stronie hebrajskiego niewolnika — on,
Egipcjanin — przeciwko swej egipskiej ¿onie, zadaj¹c jej
k³am. By³oby to dla niej zbyt wielkim upokorzeniem. Wiêc
wybra³ drogê poœredni¹: wpakowa³ Józefa do wiêzienia. Czy
te¿ — jak interpretuj¹ niektórzy — zes³a³ go na roboty w
miejscu zamkniêtym, mo¿e w obrêbie jakiejœ twierdzy. I je¿eli
by³ wœciek³y, to chyba przede wszystkim z tego powodu, ze
musia³ to uczyniæ. Z powodu tej kobiety straci³ bardzo inteli-
gentnego, u¿ytecznego i uczciwego domownika, który zdj¹³
mu z g³owy wszystkie k³opoty; kogoœ, na kim móg³ polegaæ,
kogo nie musia³ ustawicznie pilnowaæ. Koniec ze spokojnym
¿yciem Putyfarze. Znowu trzeba bêdzie dbaæ o rzeczy niein-
teresuj¹ce i pilnowaæ spraw, które ciê tak ogromnie nudz¹.

Putyfar by³ cz³owiekiem dworu. Wiedzia³, jak bardzo trudno
jest znaleŸæ kogoœ takiego, jak Józef: cz³owieka, który wy-
dŸwigniêty z niedoli, okaza³by siê lojalny w dostatku. Taki
cz³owiek by³ cenny jak klejnot. Straci³ go. Doprawdy: by³y
powody, aby by³ gniewny.
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Ka¿dy dzieñ naszego ¿ycia jest da-
rem Bo¿ym, a szczególnie dzieñ kiedy
po tegorocznych zbiorach p³odów ziemi
delegacje z ca³ej Diecezji a tak¿e liczna
rzesza wiernych zgromadzi³a siê przy
Katedrze Rzeszowskiej by Panu Bogu
podziêkowaæ za tegoroczne plony, za
owoce ziemi oraz pracy ludzkiej. Za
b³ogos³awieñstwo Bo¿e w pracy na
roli. W ró¿nych stronach Polski wie-
le by³o klêsk ¿ywio³owych, huraga-
nów, powodzi gradu. Nas Pan od
tego ochroni³. Za to wszystko Bogu
niech bêd¹ dziêki. Tê wdziêcznoœæ
okazywaliœmy przez udzia³ we Mszy
œwiêtej, która jest zawsze w centrum
ka¿dej Uroczystoœci.

W tym piêknym dniu sierpnio-
wym w Œwiêto Matki Bo¿ej Czê-
stochowskiej przywieziono wieñce
do¿ynkowe i dary ofiarne z 95 Pa-
rafii Diecezji. Wieñcy by³o 150. Z
dekanatu brzosteckiego by³o 15 wieñ-
cy.

W tym roku program Do¿ynek przy-
gotowa³ Dekanat Brzostecki na proœbê
diecezjalnego, Duszpasterza Rolników
Ks. Pra³ata Kazimierza Guzego, Pro-
boszcza z Budziwoja, który od wielu lat
organizuje to nabo¿eñstwo dziêkczynne.

Starostami Do¿ynek byli Wies³aw
Kowalski z Bukowej- Parafia Brzostek
i Maria R¹czka z Parafii Brzyska.

Na pó³ godziny przed rozpoczêciem
uroczystej sumy zosta³ przedstawiony
program s³owno muzyczny opracowa-
ny przez Jolantê Dybaœ i Krzysztofa
Winiarskiego z Huty Gogo³owskiej oraz
Kazimierza Jantonia organisty i dyry-
genta chóru „Sanctus” i chóru dzieciê-
cego z Gogo³owa.W tym programie
przewija³a siê nuta godnoœci pracy rol-
nika, jego przywi¹zanie do ziemi, posta-
wa patriotyczna jak równie¿ przywi¹-
zanie do Pana Boga. Chór Sanctus za-
œpiewa³ pieœñ Matko Królowo i na koñ-
cu B³ogos³aw Matko naszej biednej zie-
mi. Dzieci zaœpiewa³y równie¿ dwie pie-
œni, jedna z nich ju¿ 600 lat wœród na-
szych chat.

Po rozpoczêciu Mszy œw. pod prze-
wodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza

Kazimierza Górnego oraz kilkudziesiê-
ciu kap³anów zw³aszcza duszpasterzy
Rolników z Diecezji przemówi³ Diece-
zjalny Duszpasterz Ks. Pra³at Kazimierz
Guzy, który powita³ wszystkich a wiêc
Ks. Biskupa, kap³anów, siostry zakon-
ne, przedstawicieli w³adz pañstwowych,

samorz¹dowych, wszystkie delegacje z
wieñcami i wyra¿a³ wdziêcznoœæ
wszystkim za udzia³ w tej uroczystoœci.
Nastêpnie odda³ g³os Honorowemu Sta-
roœcie Do¿ynek Wies³awowi Kowal-
skiemu, który w doœæ d³ugim i sensow-
nym przemówieniu wyra¿a³ wdziêcz-
noœæ Panu Bogu za Opatrznoœæ i B³o-
gos³awieñstwo. Podkreœla³ trud pracy na
roli i potrzebê tej pracy. Mówi³, ¿e ta
praca jest niedostrzegana  i niedocenio-
na poprzez w³adze, ¿e z prawd¹ o pra-
cy rolnika trzeba wejœæ na salony rz¹-
dowe. Ubolewa³, ¿e wielu m³odych lu-
dzi ze wsi odchodzi do miasta, a zw³asz-
cza wyje¿d¿a za granicê za prac¹.
Mówi³, ¿e rolnicy w Polsce produkuj¹
zdrow¹ ¿ywnoœæ z któr¹ nie mo¿e siê
równaæ ¿ywnoœæ z Unii Europejskiej, ale
tamta ¿ywnoœc wypiera nasz¹, bo jest
tañsza, ale zatruta nawozami i modyfi-
kowana.

Ks. Biskup rozpoczynaj¹c Mszê œw.
do³¹czy³ siê do powitañ wszystkich obec-
nych zachêca³ do modlitwy za rolników
jak równie¿ modlitwy dziêkczynnej za
zbiory. Wzywa³ tak¿e do modlitwy za
lekarzy, by potrafili w duchu mi³oœci do
chorego cz³owieka rozwi¹zaæ problemy,
które teraz wy³oni³y siê w s³u¿bie zdro-

wia, w szpitalach.
W czasie Mszy Œw. piêkne kazanie

wyg³osi³ Ks. Pra³at W³adys³aw Jagu-
styn. Tak jak sam Ks. Biskup powie-
dzia³ kazanie to korespondowa³o z prze-
mówieniem Starosty Do¿ynek. Nawi¹-
za³ do cudu w Kanie Galilejskiej mó-
wi¹c, ¿e rolnicy ci¹gle s¹ œwiadkami
tego cudu, mówi³ poetycznie, ¿e na pla-
cu katedralnym zapachnia³o zbo¿em,
³¹k¹, chlebem, tak jak pachniej¹ przy-

powieœci Pana Jezusa. Przyzy-
wa³ s³owa poetów, którzy tak
piêknie mówili o rolnikach o ich
przywi¹zaniu do Boga, ziemi, o
ich patriotyzmie. Przytoczy³ s³o-
wa Wincentego Witosa, ¿e tyle
Ojczyzny ile ziemi, a, niestety tê
ziemiê siê wysprzedaje.

Czytanie pierwsze przeczy-
ta³a przedstawicielka z Janusz-
kowic, czytanie drugie z D¹-
brówki. Modlitwe wiernych
przedstawiciele z Ko³aczyc.
Œpiew miêdzylekcyjny wykona³
chór dzieciêcy z Gogo³owa. D³u-

ga by³a procesja z darami ofiarnymi, to
by³ wyraz dziêkczynienia za zbiory ca-
³ej diecezji. Chór „Sanctus” zaœpiewa³
na przemian z ludem dwie pieœni: „Kró-
lowo ziem polskich” i „Niech chwa³a
Maryji wci¹¿ w sercu brzmi”. Na ko-
munie zaœpiewa³a na przemian z ludem:
„Witam Ciê Jezu mój” oraz drug¹ pieœñ
„Przed Bo¿ym tronem pójdŸmy pok³o-
nem”. Upiêksza³a to nabo¿eñstwo Dêta
Orkiestra Katedralna.

Na zakoñczenie Mszy œw. Ks. Bi-
skup pob³ogos³awi wszystkie wieñce
do¿ynkowe wyra¿aj¹c wszystkim
wdziêcznoœæ za udzia³ w nabo¿eñstwie.
Dziêkowa³, Diecezjalnemu Duszpaste-
rzowi Rolników za przygotowanie tego
nabo¿eñstwa jak równie¿ wszystkim,
którzy w to przygotowanie siê w³¹czy-
li. Podziêkowanie skierowa³ do chóru z
Gogo³owa tak starszych jak i dzieci.
Dziêkowa³ za piêkne wieñce i ich przy-
gotowanie. Wyra¿a³ uznanie dla pracy
rolników, ich przywi¹zanie do Koœcio-
³a. Po nabo¿eñstwie delegacje z wieñ-
cami przechodzi³y ko³o o³tarza polowe-
go by wszyscy mogli siê nacieszyæ wi-
dokiem piêknych wieñców do¿ynko-
wych. Ich ró¿norodnoœci¹ i pomys³owo-

DEKANAT BRZOSTECKI GOSPODARZEM

DO¯YNEK DIECEZJALNYCH 2007

Chór Sanctus podczas Do¿ynek.
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Plan pracy Gminnego Oœrodka
Sportu i Rekreacji we Frysztaku

- PA•DZIERNIK 2007

06.10., godz. 1100 – GOSiR Frysztak
mecz pi³ki no¿nej - junior starszy (klasa
okrêgowa)  pomiêdzy „Strzelec” Frysz-
tak – „Izolator” Boguchwa³a.
06.10., godz. 1400 – GOSiR Frysztak
mecz pi³ki – junior m³odszy (klasa okrê-
gowa) pomiêdzy „Strzelec” Frysztak –
„Izolator Boguchwa³a”.
07.10., godz. 1500 – GOSiR Frysztak
mecz pi³ki no¿nej seniorów (V liga) po-
miêdzy „Strzelec” Frysztak –  „Sokó³”
Kolbuszowa
13.10., godz. 1200 – GOSiR Frysztak
mecz pi³ki no¿nej junior starszy (kla-
sa„A”) pomiêdzy UKS „Skarbek” Go-
go³ów – UKS Glinik .
20.10., godz. 1100  –  GOSiR Frysztak
mecz pi³ki no¿nej – junior starszy (klasa
okrêgowa) pomiêdzy  „Strzelec” Frysz-
tak – „Wis³ok” Wiœniowa.
27.10., godz. 1200     - GOSiR Frysztak
mecz pi³ki no¿nej – junior starszy (klasa
„A”)  pomiêdzy UKS „Skarbek” Gogo-
³ów - UKS „Czekaj” Ropczyce.
28.10., godz. 1400 – GOSiR Frysztak
mecz pi³ki no¿nej seniorów (V liga)
pomiêdzy „Strzelec” Frysztak – „Ju-

Plan pracy Gminnej Biblioteki
Publicznej  we Frysztaku -

PA•DZIERNIK 2007

1-31.10. – wystawa „Malowane ha-
ftem” - Wystawa prac Pani Mieczy-
s³awy Wójcik
12.10., godz.11,00 – XVII Miêdzy-
narodowa Galicyjska Jesieñ Literac-
ka - Spotkanie autorskie z Pani¹ Jolant¹
Nowak-Wêklarow¹ (pedagog i poetka
z Poznania) oraz Pani¹ Agat¹ Kali-
nowsk¹-Bouvery (poetka i publicystka
z Francji) w Szkole Podstawowej w
Cieszynie.
16.10, godz. 9,30 - „Urodziny Ku-
busia Puchatka” - Spotkanie dla star-
szaków z Przedszkola Publicznego w
GBP we Frysztaku.
18.10. - „Moja Bajka – Usypiajka”
- Konkurs na wykonanie ilustracji do
ulubionej bajki s³uchanej na dobranoc.
Filia Biblioteki Publicznej w Gogo³owie.
27.10. – Targi Ksi¹¿ki w Krakowie
- Serdecznie zapraszamy do udzia³u.
Targi Ksi¹¿ki w Krakowie, jak co roku
zabior¹ wszystkich Pañstwa do urzeka-
j¹cego klimatem œwiata ksi¹¿ki. Wyjazd
27 paŸdziernika godz. 7,00 – kontakt
017/2777183

Bezp³atna Czytelnia Internetowa czyn-
na od poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach 8.00 – 18.00, w sobotê w godzi-
nach 8.00-13.00

Plan pracy GOK we Frysztaku -
PA•DZIERNIK 2007r

6.10. – Wycieczka piesza ph. „Je-
sienne wêdrówki” – trasa: Frysztak
– Kobyle – Pasmo Jazowej – Pu³anki –
Frysztak. Wyjœcie z GOK we Fryszta-
ku o godz. 1000. Kontakt – 017 2777044.
6.10. – Wieczorki Taneczne – od 1830

do 1930 – GOK Frysztak
13.10. – Koncert zespo³u tañca
wspó³czesnego „ZYGZAK” pt.: „Od
West Side do Mouline Rouge”, sala wi-
dowiskowa GOK, godz. 1900.
18.10. – „Œwiêto Ziemniaka” – je-
sienne spotkanie Kó³ Gospodyñ Wiej-
skich gminy Frysztak po³¹czone z pre-
zentacj¹ dañ z ziemniaków.
20.10. – Wycieczka rowerowa – tra-
sa: Frysztak – Kapliczka na Dziale –
Sowina – Januszkowice – Stêpina –
Cieszyna – Frysztak. Wyjazd z GOK
Frysztak godz. 1000 Zg³oszenia – tel. 017
2777044.
20.10. – Wieczorki Taneczne – od
1830 do 1930 – GOK Frysztak
25.10. – godz. 1600 – uroczyste spo-
tkanie rodziców i uczestników warszta-
tów ko³a plastycznego GOK – Frysztak
na II Wystawie „Nasze fascynacje
twórcze”.
26.10. – „Spotkanie ze sztuk¹” dla
DOROS£YCH, pracownia plastyczna
GOK, godz. 1700

œci¹. Ks. Kanclerz Jan Szczupak pre-
zentowa³ wieñce wymieniaj¹c parafie,
z których zosta³y przywiezione.

W tym czasie Zespó³ Caritas z Rze-
szowa, z inicjatywy Ks. Dyrektora Ca-
ritas Stanis³awa S³owika kroi³ chleby i
rozdziela³ kromki, a tak¿e rozdaje
wszystkim ponad dwa tysi¹ce ma³ych
chlebków. Realizowano s³owa „dzielmy
siê chlebem, dzielmy siê niebem. Niech
siê odmieni oblicze ziemi tej ziemi”.

Nabo¿eñstwo do¿ynkowe by³o pu-
blicznym dziêkczynieniem Panu Bogu,
Matce Najœwiêtszej, a tak¿e podziêko-
waniem dla rolników za ich prace, a tak-
¿e jak powiedzia³ ks. Infu³at Proboszcz
Katedry Ks. Stanis³aw Mac, wniesie-
niem cz¹stki polskoœci i patriotyzmu.

                        Ks. Emil Midura

trzenka” £awnica.

- W ka¿dy wtorek i czwartek godz. 1800

- zajêcia sportowo – rekreacyjne dla
„dinozaurów” (osób w wieku powy¿ej
30 roku ¿ycia).
- W ka¿dy dzieñ od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godz. 1500  do 1700 zajêcia indywi-
dualne, mo¿liwoœæ skorzystania z wy-
po¿yczalni sprzêtu sportowego.
- poniedzia³ek , œroda , pi¹tek, godz. 1700

- treningi zawodników tenisa sto³owe-
go.
- poniedzia³ek, œroda godz. 1400  - tre-
ningi zawodników pi³ki no¿nej trampka-
rze.
- wtorek , pi¹tek,  godz. 1700  - treningi
zawodników pi³ki no¿nej juniorów i se-
niorów.

27.10. – szkolenie dla nauczycieli gmi-
ny Frysztak realizuj¹cych program pro-
filaktyczny „Domowych detektywów”
27.10. – Wieczorki Taneczne – od
1830 do 1930 – GOK Frysztak
30.10. – eliminacje powiatowe konkursu
„Poeci i pisarze dzieciom” ph. „Jesieñ”
– plastyka, recytacja, inscenizacja, pio-
senka
Œwietlica œrodowiskowa dla dzieci i m³o-
dzie¿y szkolnej czynna jest w godz. 1300

– 2000

Zapraszamy do pracowni internetowej
GCI we Frysztaku w godz. 1000 – 2000

(w poniedzia³ki pracownia czynna w
godz. 1300 – 2000).
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26 wrzeœnia (œroda) w GOK-u we
Frysztaku odby³o siê spotkanie wybor-
cze frysztackiego oddzia³u Ko³a Emery-
tów i Rencistów. Wybrano nowe w³adze
i przyjêto nowych cz³onków. Do Ko³a
wst¹pili: Krystyna Lepak, Maria Godek,
Janina £aba, Janina Mêdrek i Józef Krok.
Nowy Zarz¹d prezentujemy na Ostatniej
stronie GF. Na spotkaniu obecnych by³o
58 osób co wystarczy³o do przeprowa-
dzenia wa¿nych wyborów. Obecni byli
przedstawiciele Rejonowego KEiR - Ma-
ria Strycharz i Emil Stopa.

Ustêpuj¹ca Przewodnicz¹ca Izabela
Wiœniowska przedstawi³a sprawozdanie
z dzia³alnoœci Gminnego Ko³a Polskie-
go Zwi¹zku Emerytów Rencistów i In-
walidów nr 2 we Frysztaku za okres
od 27 listopada 2002 r. do 26 wrzeœnia
2007 r. Oto jego fragmenty:

„...Dobiega koñca piêcioletnia kaden-
cja obecnego Zarz¹du ko³a. W okresie tym
ko³o organizowa³o wiele spotkañ okolicz-
noœciowych, wyjazdów turystycznych w
kraju i za granic¹. Tutejsze ko³o dzia³a
intensywnie, by³o wspó³uczestnikiem
spotkañ organizowanych przez Zarz¹d
Powiatowy jak równie¿ organizatorem
spotkañ na skalê powiatow¹,  zaprasza-
j¹c cz³onków s¹siednich kó³.

Chc¹c zachêciæ osoby niezrzeszone
w naszym zwi¹zku zapraszaliœmy na ró¿-
ne wycieczki czy spotkania, co owoco-
wa³o w póŸniejszym okresie poprzez
wstêpowanie niektórych osób w szeregi
naszego zrzeszenia. Wielu spotkañ i wy-
jazdów nie uda³o siê zorganizowaæ  ze
wzglêdu na trudn¹ sytuacje materialn¹
naszych cz³onków ”Polskiego Emeryta”
jak i stan zdrowia oraz wiek naszych
cz³onków. Z osobami, które nie mog³y
braæ czynnego udzia³u w naszych spo-
tkaniach, staraliœmy siê utrzymywaæ kon-
takty telefoniczne lub odwiedzaj¹c niektó-
re osoby w domach. z okazji œwi¹t sk³a-
daliœmy ¿yczenia, osobiœcie odwiedzaj¹c
osoby chore lub niedo³ê¿ne lub sk³adaj¹c
¿yczenia telefonicznie.

  W dniu 26.09.2007 r. lista cz³on-
ków tutejszego ko³a wynosi 101 osób;
z czego:

Frysztak – 36, Glinik Dolny – 17,
Twierdza – 9, Kobyle – 8, Pu³anki – 7,
Lubla – 1, Glinki Górny – 1, Glinik

Œredni – 8, Widacz – 2, Cieszyna – 3,
Gogo³ów – 6, Stêpina – 3.

Co uda³o siê zrealizowaæ?
Rok 2003:
Styczeñ; z okazji Dnia Babci i Dziad-

ka w GOK Frysztak zorganizowano spo-
tkanie, które uœwietni³y dzieci z Gimna-
zjum we Frysztaku wystawiaj¹c sztukê
pt; „Oczekiwany Goœæ”. W spotkaniu
udzia³ wziê³o 60 osób.

Marzec: Ko³o w Wiœniowej zorgani-
zowa³o zabawê z okazji „Dnia Kobiet” z
naszego Ko³a by³o 17 osób.

Kwiecieñ: w restauracji Jubilatka we
Frysztaku odby³o siê spotkanie wielka-
nocne, w którym udzia³ wziê³o 59 osób.

Czerwiec: zorganizowano ognisko w
Stêpinie po³¹czone ze zwiedzaniem ko-
œcio³a w Brzezinach, gdzie zosta³o odpra-
wione nabo¿eñstwo w naszej intencji. Na
ognisku by³a przeprowadzona prezenta-
cja opakowañ hermetycznych do prze-
chowywania ¿ywnoœci.

Lipiec: braliœmy udzia³ w dwudnio-
wym wyjeŸdzie na S³owacjê i do Zako-
panego organizowanym przez oddzia³ w
Strzy¿owie. Na S³owacji zwiedzaliœmy
lodow¹ grotê, skocznie w Szczyrbskim
Jeziorze nastêpnie przez Poprad przyje-
chaliœmy do Zakopanego.

W Zakopanym zwiedzaliœmy koœció³
na Krupówkach nastêpnie by³a wyciecz-
ka do wodospadu Siklawa. W drodze po-
wrotnej zatrzymaliœmy siê nad zalewem
w Czorsztynie.

Sierpieñ: ko³o we Frysztaku zorgani-
zowa³o wycieczkê na trasie Dukla-Miej-
sce Piastowe-Bóbrka-Sanok-Mrzyg³ód.
Na trasie wycieczki zwiedzaliœmy pustel-
niê œw. Jana, muzeum naftowe w Bóbr-
ce, sanktuarium w Miejscu Piastowym.
Nastêpnie w Sanoku czêœæ uczestników
zwiedza³a skansen a reszta uda³a siê sp³y-
wem po Sanie do Mrzyg³odu, gdzie by³o
ognisko i pieczenie kie³basek. W wy-
cieczce wziê³o udzia³ 51 osób w tym 20
osób ze Strzy¿owa.

Wrzesieñ: na prze³omie sierpnia i
wrzeœnia braliœmy czynny udzia³ w uro-
czystoœciach do¿ynkowych i odpusto-
wych na naszym terenie. Kol. Emilia Gur-
gacz wkona³a wieniec okolicznoœciowy
zostaliœmy równie¿ wytypowani do wziê-
cia udzia³u w do¿ynkach wojewódzkich

przy katedrze w Rzeszowie. Na zakoñ-
czenie do¿ynek mieliœmy spotkanie na-
szego ko³a w GOK-u Frysztak. Na spo-
tkaniu wyst¹pi³a kapela z Lubli oraz pan
doktor Znamirowski. Wyg³osi³ prelekcje
na temat chorób nêkaj¹cych ludzi wieku
trzeciego.

PaŸdziernik: Zarz¹d Powiatowy w
Strzy¿owie zorganizowa³ spotkanie z oka-
zji Dnia Inwalidy. W spotkaniu wziê³o
udzia³ 14 osób, z tego 2 osoby by³o wy-
typowane do otrzymania nagród - kol.
Soko³owska Kazimiera z Glinika Œrednie-
go i Irzyk Jadwiga z Pu³anek. Braliœmy
udzia³ w wycieczce do Rymanowa Zdroju
poprzez Odrzykoñ i Prz¹dki.

Listopad: w restauracji Jubilatka zor-
ganizowano spotkanie andrzejkowe dla 85
osób.

 Rok 2004:
Luty: w GOK-u Frysztak zorganizo-

wano spotkanie z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Pani Dorota Wojtanowska zor-
ganizowa³a program artystyczny na wy-
¿ej wymieniona okolicznoœæ.

Marzec: zorganizowano wyjazd na
film pt: „Pasja” do kina Sokó³ w Kroœnie.

Kwiecieñ: zorganizowano spotkanie
wielkanocne w restauracji Jubilatka we
Frysztaku dla 61 osób.

Sierpieñ: kol. Emilia Gurgacz sporz¹-
dzi³a wieniec okolicznoœciowy i braliœmy
udzia³ w uroczystoœciach do¿ynkowych
we Frysztaku.

Zorganizowaliœmy ognisko w nadle-
œnictwie w Stêpinie.

PaŸdziernik: braliœmy udzia³ w wy-
cieczce do Lwowa.

Listopad: z okazji Dnia Seniora na spo-
tkaniu przygrywa³a kapela pana Bieruta z
Opacionki i bra³y udzia³ dzieci ze Szko³y
Filialnej w Pu³ankach. W spotkaniu
uczestniczy³ równie¿ wójt gminy Frysz-
tak pan mgr Jan Ziarnik. Zorganizowana
by³a wycieczka na trasie £añcut- Le-
¿añsk- Frysztak.

Rok 2005:
Styczeñ: na op³atek zorganizowany

przez Ko³o w Strzy¿owie wyjecha³o 12
osób.

Luty: zorganizowane by³o spotkanie
z okazji „dnia babci i dziadka” po³¹czone
ze œwi¹tecznym op³atkiem. Na spotkaniu
by³o 43 osoby.

Czerwiec: zorganizowany by³ cztero-
dniowy wyjazd przez Ko³o w Strzy¿o-
wie na trasie - Polanica - Bozkóv- Praga
- Kamienne Miasto. Udzia³ wziê³o 21
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osób.
Lipiec: zorganizowany wyjazd

do kina „Sokó³” w Kroœnie na film
pt; „O Polaku, który zosta³ papie-
¿em”. Przez Ko³o w Strzy¿owie
by³a zorganizowana wycieczka do
Miejsca Piastowego- Barwinka i
Folusza. Z tutejszego ko³a by³o 23
osoby. Na ognisku organizowanym
przez oddzia³ Wiœniowa w Szufna-
rowej z tutejszego ko³a by³o 7 osób.

Wrzesieñ: na dwudniowej wy-
cieczce do Zakopanego z tutejsze-
go ko³a by³o 3 osoby.

Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia
tutejsze ko³o bra³o udzia³ w uroczy-
stoœciach koœcielnych (odpust w naszej
parafii) i do¿ynki gminne. Kol. Emilia Gur-
gacz wykona³a wieniec, który zaj¹³ 2 miej-
sce w konkursie na najlepiej wykonany
wieniec(na 8 ocenianych prac). W Ko-
bylu zorganizowano ognisko na terenie
remizy stra¿y po¿arnej. Na ognisku by³o
59 osób.

Rok 2006:
Luty: zorganizowano spotkanie walen-

tynkowe w GOK Frysztak. W spotkaniu
wziê³o 107 osób. Spotkanie zorga-
nizowane by³o dla ca³ego oddzia³u
powiatowego. M³odzie¿ szkó³
frysztackich przygotowa³a insceni-
zacjê ballad Adama Mickiewicza, a
pani Agata Skiba ro¿ne konkursy i
zabawy okolicznoœciowe.

Podczas spotkania wrêczono
odznaki dla d³ugotrwa³ych cz³on-
ków i dzia³aczy oraz dla wójta gmi-
ny Frysztak mgr in¿. Jana Ziarnika
dyplom za okazywan¹ pomoc dla
dzia³alnoœci zwi¹zku.

Kwiecieñ: cz³onkowie tutejsze-
go ko³a wziêli udzia³ w spotkaniu
”Wielkanocnym” zorganizowanym
przez zarz¹d w Strzy¿owie w re-
stauracji „Tarnowianka”.

Czerwiec: Ko³o Frysztak zorganizo-
wa³o wycieczkê do Krynicy i Kamiennej.
W wycieczce wziê³o 50 osób. W trakcie
wycieczki byliœmy na mszy œwiêtej w ko-
œciele zdrojowym w Krynicy.  Nastêpnie
zwiedzano Krynicê, byliœmy na przegl¹-
dzie orkiestr dêtych stra¿y po¿arnych. W
Kamiannej z przewodnikiem ziedzalismy
zabytkowy koœció³ek, pasiekê „Barc”,
muzeum pszczelarstwa, nastêpnie by³o
ognisko i powrót do Frysztaka.

Program wycieczki opracowa³a i
przewodniczy³a podczas wycieczki pani

dyrektor GOK Joanna Czekajowska.
Sierpieñ: Zorganizowano ognisko w

gospodarstwie agroturystycznym u pañ-
stwa Salomon w Stêpinie. Braliœmy te¿
czynny udzia³ w uroczystoœciach do¿yn-
kowych   i koœcielnych powi¹zanych z
odpustem w tutejszej parafii. W sierpniu
16 osób tutejszego ko³a wziê³o udzia³ w
szkoleniu w zakresie: podstawowej ob-
s³ugi komputera. Szkolenie by³o zorgani-
zowane i prowadzone przez Fundacje

Wspomagania Wsi dla osób po 50-tce.
Zainteresowani obs³ug¹ komputera

cz³onkowie naszego ko³a mog¹ korzystaæ
z wyposa¿enia GOK w dowolnych dniach
tygodnia w godzinach przedpo³udnio-
wych.

Wrzesieñ: w gospodarstwie agrotury-
stycznym u pañstwa Salomonów w Stê-
pinie odby³o siê spotkanie do¿ynkowe dla
cz³onków tutejszego ko³a, w którym
uczestniczy³o 62 osoby.

PaŸdziernik: braliœmy udzia³ w zorga-
nizowaniu spotkania w Wiœniowej        z
okazji Dnia Seniora.

Grudzieñ: w GOK Frysztak od-
by³o siê spotkanie miko³ajkowe na
którym by³o 75 cz³onków naszego
ko³a. Na spotkaniu byli równie¿ za-
proszeni goœcie miedzy innymi: Wójt
Gminy, Dyrektor Oœrodka Szkolno
Wychowawczego, Ks.Proboszcz
Bogus³aw Bogaczewicz.

Podczas spotkania dzieci wysta-
wi³y widowisko pt: „Aposto³ mi³o-
œci - o b³ogos³awionej Natalii Tu³a-
siewicz”, wzbogaconej o kolêdy bo-
¿onarodzeniowej. Widowisko zosta-
³o przygotowane przez siostrê za-
konn¹ i nauczycielki SP we Frysz-
taku. W miesi¹cu grudniu zakupio-

no s³odycze, zrobiono paczuszki dla osób
chorych i samotnych. Z okazji Œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia odwiedziliœmy osoby
chore z ¿yczeniami œwi¹tecznymi i wrê-
czono im s³odycze.

Rok 2007
Luty: w siedzibie Urzêdu Gminy prze-

znaczonym dla spotkania tutejszego ko³a
odby³o siê spotkanie z okazji Dnia Babci i
Dziadka, na spotkaniu goœci³ Wójt Gmi-
ny mgr Jan Ziarnik i Przewodnicz¹cy

Rady Gminy mgr Stanis³aw Arma-
ta.

Marzec: W Urzêdzie Gminy od-
by³o siê spotkanie z okazji Dnia Ko-
biet.

Czerwiec: zarz¹d w Strzy¿owie
zorganizowa³ wycieczkê do Wilna,
Kowna i Trok. Z Frysztaka na wy-
cieczkê by³o 14 osób. Zorganizo-
wano równie¿ ognisko w Stêpinie
dla 48 osób.

Sierpieñ – Wrzesieñ: braliœmy
czynny udzia³ w uroczystoœciach
do¿ynkowych i koœcielnych zwi¹-
zanych odpustem w naszej parafii.
Zorganizowano ognisko w Stêpinie
dla 38 osób i zorganizowano wy-

cieczkê na trasie Tropie- Czchów – Tu-
chów. Na wycieczce by³o 47 osób. Pod-
czas wycieczki zwiedzaliœmy zabytkowy
koœció³ek w Tropiach, miasteczko
Czchów z zabytkowym koœció³kiem i
wie¿a widokow¹. Nastêpnie zwiedzali-
œmy sanktuarium Redemptorystów i
muzeum misyjne.”

   Opracowa³a: Izabela Wiœniowska

Podziêkowania dla b. przewodnicz¹cej - Izy Wiœniow-

skiej (po lewej)

Wrêczenie legitymacji nowym cz³onkom ko³a.
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Tylko koni, tylko koni czasem żal... Ale nie w Gogołowie, gdzie koni 
co niemiara. Zaprzęgane przez woźniców  do pięknych, kolorowych 
furmanek są atrakcją wielu imprez w gminie i powiecie. Do taktu 
końskich kopyt przygrywają barwni muzykanci. Końskie zaprzęgi i 
ludowa muzyka są częstymi gośćmi festynów, pikników, dożynek, 
ognisk, kuligów, itp.  A to wszystko za sprawą pana Edwarda Górgacza i 
ambitnych i aktywnych mieszkańców Gogołowa. Zaprzęgi są 
przygotowane i prowadzą je m.in. Janusz Orzechowski, Paweł Syrek, 
Władysław Sokołowski, Jan Syrek, Henryk Koralewski, Marian 
Leśniak, Kazimierz Motyka, Tadeusz Sokołowski, Zbigniew Bryda, 
Roman Salamon, Bogdan Dunaj, Dariusz Szynal, Adam Sokołowski, 
Tadeusz Kowalski. W kapeli grają: Tadeusz Ziemba, Józef Śliwa, 
Andrzej Konsur, Wiesław Jedziniak, Stanisław Pałys. 
                                                                Tekst: empe, zdj. P.Pająk 




