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Drodzy Mieszkañcy Gminy Frysztak,
mili Goœcie.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia
pragniemy z³o¿yæ  ¿yczenia
wielu ³ask Bo¿ych,
by ten szczególny czas
œwi¹tecznych chwil
przyniós³ Wam wiele radoœci, po-
koju, serdecznoœci,
a w Nowym 2008 Roku
realizacji planów i zamierzeñ
oraz satysfakcji z w³asnych
dokonañ.

Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Frysztak
mgr Stanis³aw Armata

                     Wójt Gminy Frysztak
                       mgr in¿. Jan Ziarnik

„Poczuj szczêœcie w magii Œwi¹t,
odkryj w sercu swoim skarb-
jest nim dobro i ¿yczliwoœæ.

Podziel siê z bliskimi tym!
Miej nadziejê, ¿e za rok

znów z rodzin¹ spotkasz siê,
powiesz znów „Weso³ych
Œwi¹t”!

S³owami najnowszej piosenki
Gosi Andrzejewicz,

 jej melodi¹
 i melodi¹ naszych serc

œwi¹teczne
i noworoczne

 ¿yczenia
Wszystkim Czytelnikom
„Gazety Frysztackiej”

sk³ada
redakcja

Droga

Istnieje tyle obszarów ludzkich mo¿liwoœci,
Dlaczego cz³owiek tak œlepy jest.
Szczêœliwym pragnie byæ,
lecz wspak próbuj¹c ¿yæ
Gubi sw¹ drogê do wiecznoœci

¯ycie

Da³eœ mi Panie ¿ycie
Wysy³aj¹c mnie na ten œwiat
Po to bym by³ radoœci¹ dla innych

A ja tak czêsto nie umiem
Korzystaæ z Twoich rad
Cierniow¹ koronê Ci nios¹c

Teraz idê swoj¹ drog¹
B¹dŸ Ty zawsze Panie mój
Bym nie odszed³ za daleko
Z Twoich œcie¿ek, Twoich dróg
Wspieraj mnie sw¹ moc¹, si³¹
Bym dla innych dobry by³
Daj odwagê bym siê nie ba³
Dla mi³oœci ¿y³.

Nadzieja

Ci¹gle szed³em gdzieœ,
szukaj¹c snów na jawie.
W moich myœlach tylko cieñ,
niespe³nionych moich marzeñ.

By³em sam, a wokó³ mnie
pustynia bez dusz bliskich mojej
Stoj¹c tak wpatrzony w dal
o sens ¿ycia pytaæ chcia³em.

I spotka³em na swej drodze Ciebie
Ka¿dy sen dziœ jest o Tobie
Ka¿da chwila z Tob¹ Niebem.

I b³¹dzi³em jak we œnie
gubi¹c wszêdzie swoje sny,
Lecz nadziejê w sercu mia³em,
¿e nadejd¹ piêkne dni.

J.Sz..W.

K¹cik poezji nades³anej
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REGULAMIN PRZYZNAWANIA MEDALI
 1. Cele i obszary przyznawania medali:
1)HONOROWY ”MEDAL WDZIÊCZNOŒCI GMINY
FRYSZTAK” - Uhonorowanie spo³ecznej aktywnoœci miesz-
kañców Gminy, oddaj¹cych w³asne zdolnoœci, pracê i czas na
dzia³alnoœæ s³u¿¹c¹ œrodowisku lokalnemu i rozs³awiaj¹c¹ Gminê
Frysztak.
Medalem uhonorowana mo¿e byæ tak¿e instytucja lub stowa-
rzyszenie dzia³aj¹ce na terenie Gminy, które poprzez swoj¹ dzia-
³alnoœæ rozs³awia i promuje Gminê Frysztak.
2)HONOROWY MEDAL „PRZYJACIELA ZIEMI FRYSZ-
TACKIEJ” - Uhonorowanie osób prywatnych i instytucji spo-
za terenu Gminy Frysztak, dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju i pro-
mocji Gminy Frysztak.
 2. Fundator medalu
Fundatorem medalu jest Wójt Gminy Frysztak.
 3. Organizator:
Organizatorem konkursu i nadania medalu jest Gmina Frysz-
tak.
 4. Kapitu³a:
W sk³ad Kapitu³y przyznaj¹cej medal wchodz¹:
- Wójt Gminy Frysztak,
- Z-ca Wójta Gminy Frysztak,
- Przewodnicz¹cy Rady Gminy,
- Redaktor Naczelny „Gazety Frysztackiej”
- Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury we Frysztaku,
- Dyrektor Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji.
W przysz³oœci cz³onkami Kapitu³y staj¹ siê tak¿e dotych-
czasowi laureaci Honorowego ”Medalu Wdziêcznoœci Gminy
Frysztak” mieszkaj¹cy na terenie Gminy Frysztak.
 5. Zasady regulaminowe:
a) Kandydatów nale¿y zg³aszaæ pisemnie do 25 kwietnia ka¿-
dego roku (w zaklejonej kopercie) wraz z uzasadnieniem.
b) Wnioskodawcami mog¹ byæ instytucje, stowarzyszenia
funkcjonuj¹ce na terenie Gminy Frysztak oraz mieszkañcy
gminy.
c) O przyznaniu medalu decyduje Kapitu³a poprzez g³oso-
wanie tajne – zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. W przypadku
równej iloœci g³osów odbywa siê ponowne g³osowanie kan-
dydatur o równej iloœci g³osów, a gdy nie przyniesie to roz-
strzygniêcia - g³os decyduj¹cy ma Wójt Gminy Frysztak.
d) W przypadku braku kworum (2/3 ogó³u) ustala siê do-
datkowy termin posiedzenia Kapitu³y.
e) W przypadku niemo¿noœci przybycia na posiedzenie, cz³o-
nek Kapitu³y mo¿e wyznaczyæ osobê, która w jego imieniu
bêdzie mia³a prawo g³osu.
f) Medale przyznawane s¹ raz w roku.
g)Wrêczenie medali odbywa siê podczas uroczystoœci zor-
ganizowanej w ramach „Dni Ziemi Frysztackiej”.
h) Kapitu³a ma prawo przyznaæ maksymalnie w roku: trzy
medale - w pierwszym i dwa w drugim obszarze - lub nie
przyznaæ ich wcale.
i) Regulamin przyznawania medali mo¿e podlegaæ zmianom
i decyduje o tym Kapitu³a.
j) Z posiedzenia Kapitu³y sporz¹dza siê protokó³, który prze-
chowywuje siê w Urzêdzie Gminy Frysztak.

MEDALE  WÓJTA  GMINY  FRYSZTAK  ZA  DZIA£ALNOŒÆ  NA  RZECZ  GMINY  FRYSZTAK

ZG£OSZENIE
KANDYDATA DO: HONOROWEGO

„MEDALU WDZIÊCZNOŒCI GMINY FRYSZTAK”/
HONOROWEGO MEDALU „PRZYJACIELA ZIEMI

FRYSZTACKIEJ”*  ZA  ROK  .....

I. DANE OSOBOWE: .................
1. Imiê i Nazwisko:/Nazwa  instytucji lub stowarzyszenia* :..
2. Data i miejsce urodzenia:....
3.Adres: ....
4. Miejsce pracy i zajmowane stanowisko: .......
     (dotyczy osób pracuj¹cych).
5. Dotychczasowe osi¹gniêcia: ........
II. UZASADNIENIE: ...........
III. ZG£ASZAJ¥CY: ...........
(Miejscowoœæ, data)               (Piecz¹tka i podpis/
                                               osoba prywatna-podpis)
* niepotrzebne skreœliæ

Wnioski nale¿y sk³adaæ do sekretariatu Urzêdu Gminy we
Frysztaku.
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Wójt Gminy Frysztak
zaprasza do wziêcia udzia³u

w konkursie pod nazw¹
„Moja Ma³a Ojczyzna”

Organizatorzy: Gmina Frysztak.
Tematyka:  Tematem konkursu jest piêkno miejscowoœci
w której uczniowie mieszkaj¹.
Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów gimna-
zjów z terenu naszej gminy.
Warunki uczestnictwa: W konkursie mo¿e uczestniczyæ
ka¿dy uczeñ, który wykona prezentacjê multimedialn¹ uka-
zuj¹c¹ piêkno i walory miejscowoœci, w której mieszka.
Cele: - ukazanie piêkna i walorów miejscowoœci w Gminie
Frysztak,
- doskonalenie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê nowoczesny-
mi technologiami,
- pog³êbianie wiedzy o „Ma³ej OjczyŸnie”,
- zmiana sposobu patrzenia na miejscowoœæ, w której miesz-
kamy (patriotyzm lokalny).

Sk³adanie prac:
1. Ka¿dy z uczestników mo¿e z³o¿yæ jedn¹ pracê.
2. Wszystkie prace powinny byæ podpisane – imiê, nazwi-
sko, adres oraz nazwa szko³y i klasa.
3. Prace nale¿y sk³adaæ w terminie do 31 stycznia 2008 r.
w swojej szkole (nastêpnie prace zostan¹ przekazane do
organizatora).
4. Do pracy nale¿y do³¹czyæ notatkê o tym, z jakich Ÿróde³
autor korzysta³ (je¿eli w prezentacji wykorzystywane s¹ tek-
sty, zdjêcia, materia³y innych autorów).

Kwalifikacja prac i nagrody:
1. Oceny prac dokona Komisja powo³ana przez organizato-
rów z³o¿ona z nauczyciele informatyki.
2. Za g³ówne kryterium oceny przyjmuje siê prawid³owoœæ
wykorzystania technologii komputerowych oraz oryginalnoœæ
i w³asnoœæ materia³ów.
3. Autorom prac najwy¿ej ocenionych zostan¹ przyznane
nagrody rzeczowe.

Uwagi koñcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezp³atnej publika-
cji prac na stronie internetowej, w folderach, i innych mate-
ria³ach wydawanych przez organizatora.
2. Dodatkowe informacje o konkursie uzyskaæ mo¿na u na-
uczycieli informatyki lub w Urzêdzie Gminy Frysztak u p.
Adama Filipa.
3. Nades³anie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejsze-
go regulaminu.
4. Prace nades³ane na konkurs pozostaj¹ w zbiorach orga-
nizatora.

Wójt Gminy Frysztak
zaprasza do wziêcia udzia³u

w konkursie pod nazw¹
„Nasze legendy”

Organizatorzy: Gmina Frysztak.
Tematyka: Tematem konkursu s¹ legendy zwi¹zane z miej-
scowoœci¹ w której uczniowie mieszkaj¹.
Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów szkó³
podstawowych z terenu naszej gminy.
Warunki uczestnictwa: W konkursie mo¿e uczestniczyæ
ka¿dy uczeñ, który opisze legendê zwi¹zan¹ z miejscowo-
œci¹, w której mieszka.
Cele:
- ocalenie od zapomnienia legend zwi¹zanych z miejscowo-
œciami w Gminie Frysztak,
- podtrzymywanie wiêzi miêdzypokoleniowej,
- pog³êbianie wiedzy o kulturze i tradycji regionu.

Sk³adanie prac:
1. Ka¿dy z uczestników mo¿e z³o¿yæ jedn¹ pracê.
2. Wszystkie prace powinny byæ podpisane  – imiê, nazwi-
sko, adres oraz nazwa szko³y i klasa.
3. Prace nale¿y sk³adaæ w terminie do 29 lutego 2008r.
4. Do pracy nale¿y do³¹czyæ notatkê o tym, z jakiego Ÿród³a
autor korzysta³ (czy by³a to opowieœæ babci, dziadzia lub
innego cz³onka rodziny czy mo¿e jakaœ publikacja).

Kwalifikacja prac i nagrody:
1. Oceny prac dokona Komisja powo³ana przez organizato-
rów w sk³ad, której wchodziæ bêd¹: nauczyciele historii i
pracownicy biblioteki.
2. Autorom prac najwy¿ej ocenionych zostan¹ przyznane
nagrody rzeczowe.

Uwagi koñcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezp³atnej publi-
kacji prac w „Gazecie Frysztackiej”, folderach, i innych
materia³ach wydawanych przez organizatora.
2. Dodatkowych informacji o konkursie udziela p. Adam
Filip w Urzêdzie Gminy Frysztak.
3. Nades³anie prac jest równoznaczne z uznaniem niniej-
szego regulaminu.
4. Prace nades³ane na konkurs pozostaj¹ w zbiorach orga-
nizatora.

                                                    Wójt Gminy Frysztak
                                                 mgr in¿. Jan Ziarnik
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L.p. Nazwa zadania (tytuł projektu) 
Rok 
realiza
cji 

Nazwa Programu 
w ramach 

którego projekt 
był realizowany 

Całkowity 
koszt zadania 
(PLN) 

Kwota 
dofinansowa
nia (PLN) 

Udział 
własny 
(PLN) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gliniku Dolnym - II etap  

2002 

Program 
Aktywizacji 
Obszarów 
Wiejskich 

764 129,58  308 287,00  455 842,58 

2 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przykanalikami w 
miejscowości Glinik Śrdeni 

2003 
Program 
Operacyjny 
SAPARD 

1 181 819,04  697 504,96  484 314,08  

3 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przykanalikami w 
miejscowości Twierdza 

2004 
Program 
Operacyjny 
SAPARD 

1 279 759,92  602 941,83  676 818,09  

4 
Przebudowa drogi gminnej nr 
3510004 Glinik Górny - Wieś 

2003 
Program 
Operacyjny 
SAPARD 

429 941,99  263 132,97  166 809,02  

5 

Modernizacja drogi gminnej 
Gogołów - Czerwona Górka - 
Huta Gogołowska 
w miejscowościach Gogołów, 
Glinik Górny i Huta 
Gogołowska 

2004 
Program 
Operacyjny 
SAPARD 

778 618,88  409 975,30  368 643,58  

6 
Opracowanie i wydanie 
folderu o gminie 

2003 
Program 
Operacyjny 
PHARE 

45 307,00  35 000,00  10 307,00  

7 
Przebudowa ciągu drogowego 
Frysztak - Lubla 

2005 
EFRR, ZPORR, 
Działanie 3.1 - 
Obszary wiejskie 

1 725 523,85  1 442 325,77  283 198,08  

8 

Budowa Sali gimnastycznej 
z zapleczem i przewiązką do 
istniejącego budynku Zespołu 
szkół w Gogołowie 

2006 

EFRR, ZPORR, 
Działanie 3.5 - 
Lokalna 

infrastruktura 
społeczna 

1 922 741,25  1 088 540,97  834 200,28  

9 
Modernizacja Gminnego 
Ośrodka Kultury Frysztak 
z siedzibą w Twierdzy 

2006 

EFOiGR, SPO 
Działanie 4.3 - 
Odnowa wsi oraz 
zachowanie i 
ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 

318 880,88  215 716,00  103 164,88  

RAZEM:     8 446 722,39  5 063 424,80  3 383 297,59  

 

Wykaz zadañ zrealizowanych na terenie gminy Frysztak
w latach 2002-2006 z udzia³em zagranicznych Ÿróde³ finansowych

    Wykorzystanie œrodków z Unii Eu-
ropejskiej
    Kiedy tylko pojawi³a siê mo¿liwoœæ po-
zyskiwania œrodków z Unii Europejskiej,
Gmina Frysztak przyst¹pi³a do ich wyko-
rzystywania.
    Ogólnie w latach 2002 – 2006, przy
udziale œrodków z UE, zrealizowano za-
dania za ³¹czn¹ kwotê 8 446 722,39 z³.
 Z tego wk³ad w³asny wynosi³
3 383 297,59 z³ a kwota dofinansowania z
UE 5 063 424,80 z³.
   Zadania wykonane przy udziale œrod-
ków z Unii Europejskiej to min.:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gliniku
Dolnym (II etap),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gliniku
Œrednim,
- opracowanie i wydanie folderu o gmi-
nie,
- przebudowa drogi gminnej Glinik Górny
– Wieœ,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Twier-
dzy,
- modernizacja drogi gminnej Gogo³ów –
Czerwona Górka – Huta Gogo³owska,
- przebudowa ci¹gu drogowego Frysztak
– Lubla,
- budowa sali gimnastycznej w Gogo³o-
wie,
- modernizacja Gminnego Oœrodka Kul-
tury,
             wiêcej informacji w tabeli.
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„Nigdy dot¹d  naprawdê nie nale¿a³am do nikogo…” Piêk-
ne, ale smutne s³owa, prawda? One w³aœnie s¹ wstêpem do
mojego opowiadania. Opowiadania o dzieciach, ludziach po-
rzuconych i niechcianych, o tym jak bardzo pragn¹ oni troski
i mi³oœci ze strony drugiej osoby. Pos³uchajcie…

Pod koniec XIXw. ¿y³a dziewczyna, która swoj¹ postaw¹,
swoimi s³owami, pokaza³a jak wa¿ny dla niej jest drugi cz³o-
wiek, jak bardzo wa¿ne jest dla niej to, aby móc obdarzyæ
kogoœ swoj¹ mi³oœci¹. Mia³a ona wielkie serce, by³a inteli-
gentna, uczuciowa, odwa¿na,… ale w¹t³a, blada i rudow³osa.
Mo¿e dlatego odrzucona? Tak, to ona Ania Shirley, dziew-
czynka, która by³a dla mnie inspiracj¹. Przytoczone na po-
cz¹tku s³owa wypowiedzia³a w³aœnie ona, a skierowa³a je do
Mateusza – osoby, która mog³a daæ jej mi³oœæ i trochê rodzin-
nego ciep³a. Nie by³o to jednak takie proste, bowiem rudo-
w³osa dziewczynka z sierociñca wzbudza³a wœród mieszkañ-
ców Avonlea niema³¹ sensacjê. Najwiêcej jednak zdumienia
i zaciekawienia mo¿na by³o zobaczyæ na twarzy Maryli – sio-
stry Mateusza. Nie chcia³a ona jednak zatrzymaæ dziewczynki
w domu, gdy¿ od zawsze marzy³a tylko o ch³opcu. Co za tym
idzie, Ania d³ugo nie us³ysza³a z jej ust pochlebnej opinii. „Nie
mam zamiaru jej zatrzymywaæ”, „Nie potrzeba mi towarzy-
stwa” - mówi³a.

Jednak s³owa, które Ania wypowiedzia³a, bêd¹c ju¿ d³u¿-
szy czas w rodzinie Cuthbertów, wywar³y na Maryli ogrom-
ne wra¿enie. „… jest milion razy lepiej byæ Ani¹ z Zielonego
Wzgórza ni¿ Ani¹ znik¹d.” W takiej sytuacji Maryla zdecy-
dowa³a siê zatrzymaæ dziewczynkê.

Jak¿e ogromnie Ania ucieszy³a siê na wieœæ o tym. Jej
smutna przesz³oœæ i tu³aczka po sierociñcach w³aœnie znala-
z³a swój koniec. W Avonlea dziewczynka znalaz³a jeszcze
wielu przyjació³ i co najwa¿niejsze, doczeka³a siê pozytywnej
opinii z ust Maryli „(…) kiedy widzê Aniê w ich towarzy-
stwie, one wygl¹daj¹ ciê¿ko i pospolicie, choæ s¹ od niej o
wiele ³adniejsze.”

To by³a historia Ani Shirley, fikcyjna historia. A jak jest na
œwiecie? Jak jest w naszym kraju?

Tak, teraz nie bêdzie ju¿ tak kolorowo. Chocia¿ historia
Ani ma w sobie wiele prawdy, to i tak do Domów Dziecka
przybywa coraz wiêcej porzuconych, niechcianych, czêsto
bitych dzieci. To prawda, ¿e niektóre z nich odnajduj¹ szczê-
œcie w rodzinie zastêpczej, ale i tak wiêkszoœæ pozostaje bez
rodzinnego ciep³a… i domu. Mimo to maj¹ one wiêcej szczê-
œcia ni¿ te wyrzucone na bruk i pozostawione bez dachu nad
g³ow¹.

Mówimy tu jednak o problemach dzieci tylko w Polsce.
Gdyby natomiast poruszyæ, ten problem na skalê œwiatow¹,
by³yby to miliony porzuconych, g³odnych i chorych dzieci. Czy-
taj¹c takie artyku³y w gazetach wielu z nas mówi: „O Bo¿e!
Przecie¿ to straszne”. „Szkoda takich dzieci”, „A¿ ¿al pa-
trzeæ”. Ale czy robimy coœ w kierunku pomocy takim dzie-
ciom? Czy próbujemy dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej? Czy
próbujemy pomóc?

Dla cz³owieka wspó³czesnego œwiata wielkim trudem, a
czasem niemo¿liwoœci¹ jest wyobra¿enie sobie tak straszne-
go cierpienia tych dzieci. Tego, jak bardzo chc¹ byæ kochane,
¿e „nie chc¹ byæ znik¹d…”

Wiem, ¿e dla wielu z Was ten temat jest nie do poruszenia,
¿e siê go boicie, wolicie zaj¹c siê w³asnymi sprawami, przejœæ
obok, nie wiedzieæ… Ale ja siê nie bojê. Ja chcê pomóc. Chcê,
¿eby te dzieci nale¿a³y do kogoœ, aby mog³y przelaæ na niego
pok³ady swojej mi³oœci. A je¿eli nie wierzycie mnie, uwierzcie
papie¿owi Janowi Paw³owi II”

„Dziecko jest piêknem ludzkiego bytowania. Jest piêknem!
Jezus potwierdzi³ to Swoim postêpowaniem. B¹dŸmy wpa-
trzeni w piêkno dziecka.” Wiêc, „b¹dŸmy wpatrzeni” i nie
pozwólmy im cierpieæ.

Swoimi myœlami dzieli siê z rówieœnikami i czytelnika-
mi GF Natalia Ossoliñska z klasy VIB SP Frysztak

Droga

Idê do Ciebie – Twoj¹ drog¹ Panie
Nie jest ró¿ami us³ana
Wœród burz i trudu ludzkiego
Drog¹, któr¹ czas mi wskaza³
Drog¹, na której czas mnie zatrzyma

Gdy iœæ jest mi ciê¿ko podpieram siê wiar¹
Karmiê cich¹ nadziej¹
Na ka¿dym kroku z³o siê czai
Jak zdrajca, co czeka na swoj¹ ofiarê
A nam iœæ trzeba:

Ty dajesz nam si³ê,
Gdy jesteœmy s³abi, gdy upadamy,
Kiedy grzech nam wadzi
Ka¿esz nam siê dŸwigaæ, dajesz nam otuchê
Szukamy wytchnienia, piêkno nam przybli¿asz
Szukamy wiêc ciebie, id¹c poprzez ¿ycie.
Znajdujemy ciszê;

Poœród drzew zielonych, w s³odkim œpiewie ptaków
W promieniach s³onecznych, na b³êkitnym niebie
Poœród gór wysokich, w czystej fali morza
W tej ciszy s³yszymy, jak nam serce bije,
W tej ciszy s³yszymy – jak ktoœ do nas wo³a:
¯e iœæ nam trzeba, aby dojœæ do Celu
¯e iœæ nam trzeba, aby dojœæ do Ciebie
- Twoj¹ drog¹ Panie, aby dojœæ do Nieba

Józefa M.     2007 r
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OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA….
Jan Pawe³ II w ksi¹¿ce „Pamiêæ i to¿-

samoœæ napisa³: „(..) mamy obowi¹zek
przypomnieæ sobie w obliczu Boga tra-
giczne fakty, by uczciæ pamiêæ zmar³ych
i okazaæ wspó³czucie wszystkim, którym
ów bezmiar okrucieñstwa zada³ rany na
duszy i ciele…” Chocia¿ od czasu zakoñ-
czenia II wojny œwiatowej mija 62 lata,
to ¿yj¹ wœród nas Ci, którzy mog¹ mó-
wi¹c za autorem wspó³czesnym, „nama-
lowaæ ból, wyrzeŸbiæ obraz” tamtych
trudnych w dziejach narodu dni. „Histo-
ria Parafii Gogo³ów – 1939 – 1945” ks.
Emila Midury, napisana jako praca magi-
sterska pod kierunkiem ks. dr Andrzeja
Motyki to ocalenie od zapomnienia tego
okrutnego czasu, jakie niesie ze sob¹ woj-
na.

W listopadzie ks. Emil Midura wyda³
ksi¹¿kê, w której zosta³a zamieszczona
praca magisterska oraz bardzo ciekawe
wspomnienia ludzi dotycz¹ce wojny. Jest
to publikacja niezwyk³a, ³¹cz¹ca w sobie
cechy pracy historycznej z wyraŸnie za-
akcentowan¹ wspó³czesnoœci¹ parafii. To
obraz martyrologii mieszkañców i nadziei,
któr¹ niesie przysz³oœæ.

Publikacja zawiera charakterystykê
parafii Gogo³ów podczas II wojny œwia-
towej, opis zabytkowego koœcio³a z 1672
r. p.w. œw. Katarzyny, który sta³ siê po-
mnikiem przejœcia w III tysi¹clecie, dusz-
pasterstwo i ¿ycie religijno - moralne pa-
rafian oraz wykaz osób, które zginê³y w
latach 1939–45.W aneksie znajduj¹ siê
krótkie informacje o zabitych podczas
frontu wojennego, wspomnienia osób,
które stanowi¹ „¯ywy Pamiêtnik” tam-
tych dni, obrazy z wysiedlenia, wykaz
strat materialnych, zw³aszcza spalone
domy i wspomnienia o Stanis³awie Krzy-
wiñskim – redemptoryœcie pochodz¹cym
z Gogo³owa, który zgin¹³ w Warszawie
6.08.1944r. wraz z innymi wspó³braæmi.
Aneks zawiera tak¿e artyku³ z rocznicy
60 –lecia frontu obchodzonej 23.10.2004
r., podczas której Ks. Biskup Ordynariusz
Kazimierz Górny poœwiêci³ Kaplicê Pa-
miêci i ods³oni³ tablicê upamiêtniaj¹c¹
osoby, które w ró¿nych okolicznoœci¹
zginê³y podczas frontu. Do aneksu do³¹-
czone s¹ tak¿e zdjêcia.

Wojenne dzieje parafii to okruch hi-
storii regionu, warto by poznali je m³o-
dzi, a g³êboka refleksja towarzyszy³a tym,
którzy jeszcze pamiêtaj¹.. W Przedmo-

wie do ksi¹¿ki ks. Andrzej Motyka napi-
sa³: „Ks. Emil Midura sprosta³ trudnemu
zadaniu. W swoim opracowaniu na tle
wydarzeñ historycznych ukaza³ dzieje pa-
rafii i losy jej mieszkañców. Wykorzysta³
do tego informacje znalezione w archi-
wach koœcielnych i œwieckich, drukowa-
ne Ÿród³a i opracowania, oraz liczne rela-
cje ustne podane mu poprzez starszych
mieszkañców parafii. Nale¿y wiêc wy-
raziæ Mu uznanie za to, ¿e mimo licznych
obowi¹zków duszpasterskich i admini-
stracyjnych, znalaz³ czas na prowadze-
nie kwerendy archiwalnej i pracê na-
ukow¹. Owocem Jego wysi³ku jest w³a-
œnie niniejsze opracowanie. Jest ono wa¿-
ne nie tylko dla gogo³owskiej parafii, ale
tak¿e jest kolejnym przyczynkiem do opi-
sania wojennych dziejów Koœcio³a kato-
lickiego na Podkarpaciu”.

         opr. ks. Marek Winiarski

Refleksje o przesz³oœci na podstawie
ksi¹¿ki  ks. Emila Midury.

Na rynku czytelniczym, pojawi³a siê
nowa publikacja dotycz¹ca naszego te-
renu, a dok³adniej parafii Gogo³ów. Jest
to ksi¹¿ka pióra ks. Emila Midury pt.
„Historia parafii Gogo³ów (1939-1945)”.
Treœæ zawiera opis dramatycznego okresu
II wojny œwiatowej na terenie Gogo³o-
wa, Glinika Górnego i Huty Gogo³owskiej.
Ukazana jest historia gogo³owskiej para-
fii ze szczególnym uwzglêdnieniem lat
wojny; rola koœcio³a – zakazy i nakazy ze
strony w³adz okupacyjnych; ¿ycie reli-
gijne.

Bardzo wa¿n¹ zaleta ksi¹¿ki jest spi-
sanie na podstawie wspomnieñ wydarzeñ
z lat 1944-45. Wtedy mieszkañcy wsi
parafii byli wysiedleni, a ich gospodar-
stwa i uprawy zosta³y zniszczone. Po
powrocie wiêkszoœæ zasta³a zgliszcza
swych obejœæ lub rozebrane domostwa.
Gdzie mieli mieszkaæ? Na domiar wszyst-
kiego walcz¹ce wojska niemieckie i ra-
dzieckie pozostawi³y po sobie wiele po-
cisków i pól minowych. Sta³y siê one
Ÿród³em tragedii – wiele osób zginê³o lub
odnios³o obra¿enia i trwa³e kalectwo. Li-
sta tych, których dosiêg³a „rêka wojny”
jest umieszczona z podaniem przyczyn
odejœcia do Pana. Podobnie zosta³y spi-
sane domostwa z podaniem nazwisk, a
w przypadku Huty Gogo³owskiej przy-
sió³ków, które ucierpia³y.

Publikacja ks. Emila, któremu w tym
miejscu gratulujê i dziêkujê za starania ku
publikacji, uzupe³nia nasze wiadomoœci o
historii „ma³ej Ojczyzny” tak niedawne,
a ju¿ szczególnie dla œredniego i m³odego
pokolenia odleg³e. Œwiadkowie tamtych
wydarzeñ przekazuj¹ zapamiêtane fakty i
wydarzenia, lecz pamiêæ ludzka jest ulot-
na i z czasem umkn¹ te sprawy z g³owy.
Spisane zostan¹ i œwiadczyæ bêd¹ o tym
co siê tutaj dzia³o. Wszak¿e pamiêæ o
przodkach, wydarzeniach, historii jest
elementem patriotyzmu lokalnego. Jeœli
bêdziemy ma³o wiedzieæ o swoich miej-
scowoœciach to czym bêdziemy siê
szczyciæ. Praca ks. Emila ma du¿¹ war-
toœæ dla ludzi tu mieszkaj¹cych, ale tak¿e
dla tych, którzy z tej parafii siê wywodz¹
i s¹ rozsiani po œwiecie. Ka¿dy powinien
byæ dumny, ¿e w jego rodzinnych stro-
nach ktoœ z pietyzmem pisze. Winien tê
pracê mieæ na swej pó³ce w domowej bi-
blioteczce. Stanowi ona ¿ywy pomnik w
postaci zapisanych kart. Nadmieniæ na-
le¿y, ¿e o historii, dniu dzisiejszym para-
fii Gogo³ów trochê ju¿ napisano. Uczy-
ni³a to œp. Joanna Dudek, ks. Janusz Wi-
niarski, p. Anna Stodolak. Ukaza³y siê bro-
szury o tematyce historycznej ks. Emila
Midury i artyku³y w „Gazecie Frysztac-
kiej” licznych autorów, m.in. pisz¹cego
te s³owa.

Zachêcam wszystkich czuj¹cych wiêŸ
z parafi¹ Gogo³ów do zakupienia i prze-
czytania publikacji ks. Emila Midury, któ-
remu raz jeszcze serdecznie za to doko-
nanie dziêkujê

Krzysztof Winiarski – parafianin.
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Drodzy Rodzice
Uczniów SP im J. Wybickiego we Frysztaku!
Piszê do Was ten list, poniewa¿ chcia³am wszystkich

Pañstwa poinformowaæ, ¿e po raz kolejny uda³o mi siê
zorganizowaæ akcjê ph. „Ka¿demu dziecku ciep³o w zi-
mie”. Dziêki temu po raz kolejny dzieci z ubogich rodzin
otrzyma³y prezenty, fundowane przez Sponsorów. Chcê,
abyœcie wiedzieli Pañstwo, kim s¹ Ci ludzie dobrego ser-
ca, którzy wspieraj¹ tê akcjê ju¿ od lat i robi¹ to zupe³-
nie bezinteresownie. Jest mi tym przyjemniej, ¿e sponso-
rów nie ubywa. Dziêkujê Im za wyrozumia³oœæ i wielko-
dusznoœæ. Szczególnie dziêkujê Tym, którzy wci¹¿ s¹ ze
mn¹ i dziêki którym wspólnie mo¿emy trochê pomóc ro-
dzinom bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej.

W tym roku w paczkach znajdowa³y siê kurtki, dresy
b¹dŸ buty (w zale¿noœci od potrzeb). Musicie mi pañstwo
wierzyæ na s³owo, ¿e dzieci odbieraj¹ce upominki by³y
bardzo szczêœliwe. 

Sponsorami tegorocznych paczek byli: Ks. Proboszcz
Bogaczewicz Bogus³aw, Panowie i Panie: Drogoñ Wa-
c³aw, Dykas Zbigniew, Godek Józef i Alicja, Grela Bogu-
s³awa i Grzegorz, Jab³ecka Anna, Mikuszewski Tomasz,
Mikuszewski Wojciech, Mocek Józefa i Zofia, Mokrzyc-
ka Anna,  Nowak Ma³gorzata (Delikatesy Centrum), Zia-
jor Marek i Jadwiga, Zywar El¿bieta.

Czujê siê równie¿ w obowi¹zku wspomnieæ o innym
prezencie miko³ajkowym wyp³ywaj¹cym z potrzeby ser-
ca. Panowie Piotr Górka i Leszek Jêdrysik ufundowali
wyjazd na basen dla 45 uczniów z biednych rodzin.
Uczniowie mogli skorzystaæ z atrakcji znajduj¹cych siê
na nowo powsta³ym basenie w Strzy¿owie oraz pierwszej
lekcji nauki p³ywania pod okiem obydwu panów.

Koñcz¹c ten list ¿yczê Pañstwu wielu dobrych odru-
chów serca, które zapewniam sprawiaj¹ du¿o satysfak-
cji i radoœci nie tylko obdarowywanym, ale i obdarowu-
j¹cym.

Przyjacio³om potrzebuj¹cych - hojnym Sponsorom -
¿yczê du¿o zdrowia i Weso³ych Œwi¹t.

  Pedagog szkolny Ma³gorzata Gliwska-Jêdrysik

Jeden z zakupionych prezentów.

Orkiestra pod
Wezw. Œw. Floriana

zaprasza na

IX Kolêdowanie
które odbêdzie siê
25 grudnia 2007
roku na Placu Œw.
Floriana we Frysz-
taku o godz. 18.00

Zabawa dla najm³odszych!
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OFEROFEROFEROFEROFERTY PRACY POWIATY PRACY POWIATY PRACY POWIATY PRACY POWIATY PRACY POWIATTTTTOWEGO URZÊDU PRACYOWEGO URZÊDU PRACYOWEGO URZÊDU PRACYOWEGO URZÊDU PRACYOWEGO URZÊDU PRACY
W STRZY¯OWIE - WW STRZY¯OWIE - WW STRZY¯OWIE - WW STRZY¯OWIE - WW STRZY¯OWIE - WA¯NE NA DZIEÑ 13.11.2007A¯NE NA DZIEÑ 13.11.2007A¯NE NA DZIEÑ 13.11.2007A¯NE NA DZIEÑ 13.11.2007A¯NE NA DZIEÑ 13.11.2007

 

· KIEROWCA KAT. C + E,
· BRUKARZ
· KIEROWCA KAT. C
· KIEROWCA KAT. B
· PIEKARZ
· PRACOWNICY OGÓLNOBUDOW-
LANI (MURARZ, TYNKARZ, DE-
KARZ – RZESZÓW I OKOLICE)
· ELEKTROMECHANIK
· MASARZ,
· SPRZEDAWCA (ORZECZENIE O
STOPNIU NIEPE£NOSPRAWNO-
ŒCI)
· TYNKARZ
· P£YTKARZ
- MONTER INSTALACJI SANITAR-
NYCH
· ELEKTROMONTER,
· MECHANIK SAMOCHO  DÓW
CIÊ¯AROWYCH
· MALARZ KONSTRUKCJI STALO-
WYCH
· STOLARZ – POMOCNIK STOLA-
RZA

· CUKIERNIK
· POMOCNIK PIEKARZA
· KIEROWCA AUTOBUSU
· PRACOWNIK FIZYCZNY
· OPERATOR ZGRZEWAREK
· STOLARZ BUDOWLANY
· OPERATOR KOPARKI
· PIELÊGNIARKA
· ELEKTRYK
· ELEKTROMONTER
· KUCHARZ-PIZZER (RZESZÓW)
· BARMAN
· SPAWACZ MIGOMANTEM
· ŒLUSARZ
· OPERATOR WÓZKÓW WID£OWYCH
· PALACZ CO
· SZWACZKA
· FRYZJER
· SORTOWACZ
· STOLARZ MEBLOWY
· BRYGADZISTA
· TECHNOLOG PRZETWÓRSTWA DRZEWA
· TECHNOLOG PRODUKCJI METALOWEJ
· KELNERKA

· WAGOWY (ORZECZENIE O STOPNIU
NIEPE£NOSPRAWNOŒCI)
· AKWIZYTOR – KIEROWCA ART. SPO-
¯YWCZE
· SPEDYTOR
· MECHANIK SAMOCHODOWY
· LAKIERNIK SAMOCHODOWY
· BLACHARZ SAMOCHODOWY
· ŒLUSARZ, POMOCNIK ŒLUSA-
RZA(ORZECZENIE O STOPNIU NIEPE£-
NOSPRAWNOŒCI)
· PRACOWNIK STACJI PALIW
· PRACOWNIK KSIÊGOWOŒCI(RZE-
SZÓW)
· SPRZEDAWCA
· STOLARZ MEBLOWY
· PRACOWNIK BIUROWY – KADRY I
P£ACE
· PORTIER – DOZORCA, WYMAGANE
ORZECZENIE O STOPNIU NIEPE£NO-
SPRAWNOŒÆI, FRYSZTAK
· REFERENT KSIÊGOWOŒCI
· PRACOWNIK STOLARNI, PRACOW-
NIK DO PRZYUCZENIA



11GAZETA FRYSZTACKA Listopad - Grudzieñ 2007

Numer 7

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

STSTSTSTSTARARARARARY I NOWY RY I NOWY RY I NOWY RY I NOWY RY I NOWY ROKOKOKOKOK

Dzwoñcie z ca³ych si³ rozko³ysane dzwony, a¿ po najwy¿sze niebo,
A¿ do chmur p³yn¹cych w mroŸnym blasku
Rok umiera tej nocy,
Rozbrzmiewajcie wokó³ rozhuœtane dzwony,
I pozwólcie mu odejœæ.

Dzwoñcie na po¿egnanie Staremu, na powitanie Nowemu,
Dzwoñcie szczêœliwe dzwony, niech wasz g³os p³ynie po œniegu…
Nowy Rok nadchodzi, pozwólcie mu przyjœæ.
Oddzwoñcie precz k³amstwo – dzwoñcie prawdzie.

Wydzwoñcie precz utrapienia niszcz¹ce umys³y,
Ju¿ ich wiêcej nie chcemy tu widzieæ!
Oddzwoñcie precz nienawiœæ biednych i bogatych
Wydzwoñcie równoœæ dla ca³ej ludzkoœci.

Dzwoñcie koniecznoœci powolnego umierania
Wiekowych partyjnych walk,
Dzwoñcie szlachetnemu sposobowi na ¿ycie
W milszych obyczajach, sprawiedliwych prawach.

Wydzwoñcie precz biedê, zmartwienie i grzech
Zimn¹ bezbo¿noœæ naszych czasów
Oddzwoñcie dzwony, precz moje ponure rymy,
Ale wydzwoñcie powitanie dojrza³ej w m¹droœci poezji.

Wydzwoñcie precz fa³szyw¹ dumê stanu i krwi
Spo³eczne sk³onnoœci do oszczerstw i z³oœci
Dzwonieniem witajcie mi³oœæ do prawdy i prawa,
Dzwoñcie g³oœno o wspólnej do dobra mi³oœci.

Oddzwoñcie precz stare nawyki pe³ne z³a,
Oddzwoñcie precz przyziemn¹ ¿¹dzê z³ota
Oddzwoñcie precz stuletnie wojny
Donoœnym dzwonieniem witajcie tysi¹ce lat pokoju.

Witajcie donoœnym dzwonieniem mê¿nego i dzielnego cz³owieka,
Wiêksze serca, hojniejsze d³onie
Wydzwoñcie precz wszelk¹ z kraju ciemnotê,
Dzwoñcie tylko to,

                           Alfred Tennyson – t³um. z ng. - Anna Liszcz

„Podnieœ r¹czkê, Bo¿e Dzieciê

b³ogos³aw ojczyznê mi³¹” –

a w niej tak¿e i nasz¹ ma³¹ –

gminn¹ i parafialn¹ – ojczyznê,

by radosne œwiêtowanie pod betlejemsk¹

gwiazd¹ umocni³o nas - Wspó³miesz-

kañców, w przywi¹zaniu do tradycji na-

rodowej, wiernoœci S³owu Bo¿emu i obu-

dzi³o w sercach nadziejê na nadcho-

dz¹ce lepsze dni Nowego Roku.

 Do wszystkich pozdrowieñ i ¿yczeñ

œwi¹tecznych do³¹cza siê równie¿ „G³os

znad Wis³oka”.

Dlaczego, Babciu, ju¿     odesz³aœ?

Pytanie to ci¹gle drêczy mnie,
Przecie¿ wiem, ¿e Ciê nie ma, ale…
Nie mogê tego zrozumieæ, oswoiæ siê, nad¹¿yæ…
Bo czas tak bardzo, bardzo szybko kr¹¿y!
Dopiero co siedzia³aœ na fotelu i herbatê pi³aœ,
Bajki mi opowiada³aœ, czasem mnie przytuli³aœ…
Smutno mi teraz, Babciu, tu bez Ciebie,
Lecz Tyœ jest szczêœliwa, bo jesteœ w niebie.
Nie zapomnê Twego ciep³a, dotyku mi³ego…
Pamiêtam ostatni raz, gdy widzia³yœmy siê wieczora
tamtego,
By³aœ taka chora… taka blada…
Nie mia³aœ ju¿ si³ mi bajki opowiadaæ,
Ani w fotelu z herbat¹ zasiadaæ…
Przed œmierci¹ poca³unek od Ciebie dosta³am,
PóŸniej przy Twym zdjêciu gorzko p³aka³am.
Wiem, ¿e w niebios bramy wesz³aœ…
Ale mam pytanie… dlaczego tak nagle odesz³aœ?
                                  Agnieszka Malina, kl. 6 „c”

Wspomnienie o zmar³ej Babci jest darem serca Autorki
dla Pana Jezusa na Jego Urodziny.
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Pocz¹tek cz³owieczych dróg na zie-
mi znaczy krew rozlana w bratobój-
stwie. Biblijna opowieœæ o Kainie i Ablu
zawiera wiele w¹tków domagaj¹cych
siê g³êbszych refleksji. Nie jest to jed-
nak tak proste, jak mog³oby siê zdawaæ.
Mówimy „ofiara Abla”, „ofiara Kaina”.
Ale co to znaczy „ofiara”? Mówimy
„rozlana krew”, co oznacza dla nas do-
konanie gwa³townego czynu, po³¹czo-
nego z ciê¿kim uszkodzeniem cia³a, pro-
wadz¹cym ewentualnie do œmierci. Ale
w biblijnym œwiecie „krew” zawiera
znaczenie dziœ ju¿ zaginione. I jeœli nie
spróbujemy wejœæ w tamten œwiat, nie
bêdziemy te¿ wiedzieæ, o czym w³aœci-

wie mówi Pismo, zaœ powiedzenie o :krwi
wo³aj¹cej z ziemi do Boga” pozostanie
dla nas tylko piêknym zwrotem retorycz-
nym, niczym wiêcej. Mówimy te¿ „bra-
tobójstwo”. W œwiecie naszych œcis³ych
pojêæ oznacza to zabójstwo pope³nione
na synu tej samej matki i tego samego
ojca, gdy¿ tylko ten cz³owiek mo¿e byæ
w sposób pe³noprawny nazwany bratem.
Je¿eli zaœ u¿ywamy terminu „brat” w
innych wypadkach, poza krêgiem ro-
dzinnym, wchodzimy w kr¹g licencji pra-
wie poetyckich, a wiêc pozbawionych
realnoœci dos³ownej.

Jeœli mówimy o Kainie i Ablu, trzeba
zdaæ sobie spraw e z tego, ¿e œwiat po-
jêæ biblijnych jest ca³kiem inny. Jêzyk
starohebrajski nie zna³ w ogóle termi-
nów rozgraniczaj¹cych stopnie pokre-
wieñstwa krwi. St¹d te¿ wywodzi siê
kwestia :braci Jezusowych”. Istnia³o
tylko jedno s³owo hebrajskie, w³aœciwie
nieprzet³umaczalne z tej w³aœnie racji,
¿e obejmuje tak wiele niezamiennych
s³ów: ah, ahoth. Znaczeniowo by³o ono
najbli¿sze pojêciu :brat:, „siostra” (i dla-
tego tak w³aœnie jest t³umaczone), jed-
nak¿e obejmowa³o ono nie tylko wszyst-
kich innych cz³onków rodziny poza oj-
cem i matk¹, ale tak¿e cz³onków rodu,
szczepu, plemienia czy nawet narodu.
Hebrajski „brat” – to nawet narody wy-
wodz¹ce siê z tego samego pnia (np.
Edom i Izrael).

Rzecz istotna: zjawisko to nie jest

wynikiem ubóstwa jêzykowego, wyni-
ka ono z g³êbokich racji ideowych, wro-
œniêtych w tamten œwiat. W œwiecie lu-
dzi spisuj¹cych Bibliê poczucie jednoœci
rodzinnej, rodowej, plemiennej, narodo-
wej by³o tak mocne i integralne, ¿e od-
ró¿nianie  rodzonego brata od kuzyna
czy wspó³plemieñca by³oby zbytecznym
mno¿eniem niepotrzebnych s³ów. Ist-
niej¹ rzeczowe dowody na to, ¿e poczu-
cie takie istnia³o. Jednym z takich do-
wodów mo¿e byæ np. zanotowana w
Starym Testamencie praktyka obycza-
jowa, i¿ w wypadku bezpotomnej œmierci
cz³onka rodu m³odszy jego brat pojmo-
wa³ w ma³¿eñstwo wdowê po nim, aby

„wzbudziæ potomstwo bratu swemu”.
Dzieci zrodzone z tego zwi¹zku faktycz-
nie i prawnie by³y uwa¿ane za potom-
stwo zmar³ego. Wynikaj¹ st¹d bardzo
daleko id¹ce wnioski: oto w pojêciu tam-
tych ludzi granice indywidualnej to¿sa-
moœci ulega³y w pewnych wypadkach
bardzo swoistemu zatarciu i „brat” by³
najdos³owniej kimœ w rodzaju drugiego
„ja”.

Sprawa Kaina i Abla jest sprawa
bratobójstwa. Jednak¿e jest to coœ o
wiele wiêcej i inaczej, ni¿ mog³oby to
wynikaæ z naszego pojêcia „brat”. Bo
tu wcale nie chodzi o to, ¿e cz³owiek
zabi³ „syna tej samej matki i tego same-
go ojca”. By³a to tak¿e zbrodnia prze-
ciwko przodkom, przeciwko rodowi i
plemieniu, a tak¿e przeciwko samemu
sobie,  gdy¿ brat by³ naprawdê „drugim
ja”. Bratobójstwo w œwiat³ach Pisma
jest tak¿e œwiadectwem i potwierdze-
niem wewnêtrznego rozbicia. Skoro
bowiem brat bêd¹cy „czêœci¹ mnie sa-
mego” albo te¿ „drugim ja” uleg³ unice-
stwieniu z winy zabójcy, wobec tego
zabójca znalaz³ siê w stanie pó³œmierci.
Nam bardzo trudno jest wejœæ w ten
œwiat pojmowania. Bratobójstwo tak¿e
w krêgu naszych pojêæ jest  zbrodni¹
szczególnie odra¿aj¹c¹. Nale¿y jednak
zrozumieæ, ¿e biblijny Kain ugina siê pod
ciê¿arem wielokrotnie wiêkszym, ni¿ by-
libyœmy sk³onni przypuszczaæ. Biblijny
Kain wo³a do Boga: „Mój grzech jest

zbyt ciê¿ki do zniesienia”. Kain czuje siê
wygnany z ziemi, podobnie jak Adam
wygnany by³ z raju;

Czuje siê na ziemi tu³aczem i zbie-
giem. Mniema, ¿e ktokolwiek go spo-
tka, bêdzie w stokrotnym prawie zad¹æ
mu œmieræ.

Wyrok jednak jest inny. Mówi Bóg:
„O nie! Ktokolwiek zabi³by Kaina, po-
niesie siedmiokrotn¹ karê”. Dzieje siê
w Biblii bardzo dziwna sprawa. Bóg
okrywa bratobójcê p³aszczem ochrony,
obdarza immunitetem nietykalnoœci. Jed-
nak¿e to mi³osierdzie wcale nie jest tak
zupe³nie jednoznaczne. Bóg pozostawia
Kaina w³asnej jego zbrodni. I bêdzie
Kain ¿y³ na ziemi czuj¹c siê wygnañ-
cem, zbiegiem i tu³aczem, zupe³nie ina-
czej ni¿ Adam wygnany z raju. Bêdzie
siê czu³ kimœ, komu darowano ¿ycie.
Bêdzie chodzi³ nietykalny pod rêk¹
Boga, ale te¿ „daleko od oblicza Boga”.

Bêdzie ¿y³ bezpiecznie, ale wszêdzie
z sob¹ tê œwiadomoœæ, ¿e zabi³ czêœæ
samego siebie. Bêdzie mia³ ¿onê, dzieci
i wnuki, ale nie bêdzie ju¿ mia³ nikogo,
komu móg³by powiedzieæ: „bracie”.

Abel zgin¹³ i odt¹d przez ca³e Pismo
przewijaæ siê bêdzie motyw sprawiedli-
wego, który cierpi i jest zabijany. Mo-
tyw ten jest obecny w wielu tekstach
starotestamentowych, zaœ w Ewangelii
skoncentruje siê w postaci Jezusa i pod-
kreœlony zostanie okrzykiem Judasza:
„Wyda³em krew sprawiedliwego!”. I
wreszcie Apokalipsa równie¿ mówiæ
bêdzie o obmywaniu grzechów œwiata
we krwi Baranka Sprawiedliwego. Za-
bito Abla – lecz Abel idzie przez ca³e
Pismo. Idzie te¿ przez ca³¹ nasz¹ histo-
riê a¿ do dziœ. Razem z Kainem. Bar-
dzo trudno jest zabiæ brata.

My wszyscy jesteœmy z pokolenia
Kaina. Trzeba pamiêtaæ o tym, co przy-
darzy³o siê Kainowi, i¿ nie powstrzyma³
demona, który stoi u skraju ludzkich
serc. Zdrowo jest mieæ coœ z tamtego
poczucia, ¿e siê jest zbiegiem pod rêk¹
Boga. ̄ e w ka¿dym jest coœ z bratobój-
cy w tamtym biblijnym sensie, nie zaœ
wedle paragrafów prawa.

Wszyscyœmy z pokolenia Kaina. Ale
nie jest to te¿ powód do fatalistycznego
czarnowidztwa. Bo mo¿e Kain wzbu-
dzi³ potomstwo tak¿e i Ablowi, sprawie-
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dliwemu bratu swemu, chocia¿ Pismo
wcale nie twierdzi, jakoby posiad³ by³ tê
sam¹ kobietê.

Dla nas to brzmi jak dobra bajka, ¿e
Abel, umar³szy, mo¿e byæ tak¿e w po-
tomstwie bratobójcy. Ale w œwiecie Pi-
sma nie by³oby to niczym dziwnym ani
niemo¿liwym. Bo sk¹d¿e sprawiedliwi
w Piœmie i na naszym œwiecie? I sk¹d
prawda i sprawiedliwoœæ w pokoleniu
Kainowym?

                  *  *  *
Biblijny motyw Kaina i Abla intry-

guje artystów, szczególnie pisarzy. Te-
mat podejmuj¹ ci najwybitniejsi,
poniewa¿ problem bratobójstwa,
jak ¿aden inny jest tak trudny do
rozwik³ania jak rozgraniczenie
dobra i z³a. W biblijnym morali-
tecie sprawa jest prosta, a mo¿e
tylko wydaje siê prosta. Kain po-
wodowany zazdroœci¹ o mi³oœæ
Boga – Ojca zabija swego brata
Abla. W ¿yciu sprawa bywa czê-
sto zbyt skomplikowana, by j¹
jednoznacznie oceniæ. W grê
wchodz¹ okolicznoœci, motywy,
trudne wybory miêdzy wiêkszym
i mniejszym z³em. A przecie¿
wokó³ nas ci¹gle dokonuj¹ siê
zabójcze czyny, zarówno w ¿yciu pry-
watnym, jak i publicznym. W ca³ej hi-
storii ludzkoœci by³y wojny miêdzy na-
rodami i wojny domowe, czêsto nawet
na tle religijnym. W najnowszej historii i
we wspó³czesnym œwiecie dokonywa³y
siê i ci¹gle dokonuj¹ najciê¿sze zbrod-
nie wobec ludzkoœci: hitlerowskie ludo-
bójstwo, Katyñ, islamski terroryzm  „Lu-
dzie ludziom gotuj¹ ten los” i nawet z
szatañskim cynizmem próbuj¹ usankcjo-
nowaæ swe zbrodnie wy¿szymi racja-
mi. Oprócz zabójstwa fizycznego istnieje
czêœciej pope³niane zabójstwo moralne.
Trudno oceniæ które jest ciê¿sze – roz-
lanie krwi bliŸniego czy zhañbienie jego
honoru i dobrego imienia oszczerczym
pos¹dzeniem, pomówieniem, obelg¹. W
obydwu przypadkach ciê¿ej bêdzie za-
bójcy ni¿ ofierze, poniewa¿ zabójca
wedle pojêcia biblijnego unicestwia nie
tylko brata, ale w wiêkszym jeszcze
stopniu siebie, swoje „drugie - ja”. Trze-
ba przy tym dodaæ, ¿e wszelkie formy
bratobójstwa, zarówno jednostkowego

jak i masowego szkodz¹ ludzkoœci –
odzieraj¹ j¹ z cz³owieczeñstwa. One
rani¹ ludzkoœæ, jak rani cz³owieka ka¿-
dy grzech. Cz³owiek mo¿e sobie jesz-
cze z tym poradziæ przez ¿al serdeczny
i pokutê, ale co z ca³¹ okaleczon¹ ludz-
koœci¹?

Nasze rozwa¿ania oscyluj¹ wokó³
problemu Kaina i Abla. Wróæmy do
wspomnianej na pocz¹tku literatury.
Ernest Hemingway, amerykañski pisarz,
laureat nagrody Nobla w swojej powie-
œci „Komu bije dzwon” podj¹³ temat
wojny domowej w Hiszpanii w latach

1936-39. Powieœæ opatrzy³ mottem za-
po¿yczonym od poety angielskiego, Joh-
na Donne. Oto czêœæ tego motta:
„Œmieræ ka¿dego cz³owieka umniejsza
mnie, albowiem jestem zespolony z ludz-
koœci¹. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije
dzwon: Bije on tobie. Motto i tytu³ po-
wieœci nie wymagaj¹ komentarza.
Mówi¹ same za siebie i s¹, mo¿e odle-
g³a, ale jednak aluzj¹ do biblijnej opo-
wieœci o Kainie i Ablu.

Jest inne dzie³o, którego tytu³, fabu³a
i problematyka oparte s¹ na analizowa-
nym biblijnym tekœcie – „Na wschód od
Edenu” Johna Steinbecka. Urzek³a
mnie ta powieœæ. Akcja utworu rozgry-
wa siê w czasach wspó³czesnych auto-
rowi, tzn. w latach przed i w czasie
pierwszej wojny œwiatowej. Powieœæ
jest realistyczn¹ sag¹ o dwóch rodzinach
kalifornijskich ranczerów. Drugoplano-
wy autobiograficzny w¹tek to dzieje w³a-
snej rodziny autora. Natomiast ten wa¿-
niejszy w¹tek – dzieje rodu Trasków –
to kanwa dla problemu Kainowego.

Wszystkie postaci tego w¹tku s¹ mniej-
szym  lub wiêkszym stopniu dotkniête
piêtnem Kaina. Kainowe dziedzictwo to
dramat rodzinny Trasków.

Jest w tej powieœci epizod niezrów-
nany w swojej g³êbi i prawdzie. Epizod
– bo stanowi niejako oddzieln¹ i ca³o-
œciow¹ cz¹stkê, aczkolwiek w³¹czon¹ w
fabu³ê. Epizod ma charakter dysputy fi-
lozoficzno – teologicznej na temat s³ów
wypowiedzianych przez Boga do Ka-
ina przed dokonaniem jego zbrodni. Dla
tego najwa¿niejszego momentu w utwo-
rze, który stanowi jego moraln¹ pointê,

stworzy³ autor ciekaw¹ po-
staæ, mo¿e nawet centraln¹,
Chiñczyka Li, s³u¿¹cego pana
Traska – kucharza i filozofa
zarazem. Fascynuje go Biblia,
zw³aszcza Stary Testament.
Nie jest prezbiterianinem jak
jego rozmówcy. Nie zdradza
siê ze swoj¹ religi¹. Mo¿e na-
wet nie wyznaje ¿adnej. Sza-
nuje tylko Konfucjusza z po-
wodu jego myœli filozoficznej.
Bibliê czyta, zg³êbia i wci¹ga
innych w dyskusje o jej pro-
blemach.

W gronie zaprzyjaŸnio-
nych osób opowiada o swoim odkryciu
zwi¹zanym z Bibli¹. Mówi: „Jedno ta-
kie miejsce mnie korci³o. Wed³ug wersji
króla Jakuba jest tak … to tam, gdzie
Jahwe pyta Kaina, dlaczego jest gniew-
ny. Jahwe mówi: „Aza¿, jeœli dobrze
czyniæ bêdziesz, nie bêdziesz wywy¿-
szon?

A je¿eli nie bêdziesz dobrze czy-
ni³, we drzwiach grzech le¿y, a do cie-
bie chuæ jego bêdzie, a ty nad nim
panowaæ bêdziesz”. Uderzy³o mnie to
„bêdziesz”, bo jest w tym obietnica, ¿e
Kain zwyciê¿y grzech… Potem dosta-
³em egzemplarz zatwierdzonego amery-
kañskiego wydania Biblii. Wtedy dopie-
ro, co siê okaza³o. I ró¿ni³o w tym pas-
susie. Brzmia³ on: „Masz nad nim pa-
nowaæ”. A to jest zupe³nie co innego.
To nie obietnica, lecz rozkaz. Zacz¹³em
siê w tym grzebaæ. Zastanawia³em siê,
jakie te¿ by³o s³owo u¿yte przez orygi-
nalnego pisarza, skoro mog³y powstaæ
tak odmienne t³umaczenia”.

Dalej opowiada³ Li o tym, jakie podj¹³

Fragment hebrajskiego tekstu z opowieœci o Kainie.
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zabiegi, by sprawê
rozwik³aæ. W zasa-
dzie chodzi³o o jed-

no, jedyne , w³aœciwe
s³owo – o czasownik –

którego u¿y³ hebrajski pi-
sarz. Trzeba by³o dotrzeæ do hebrajskie-
go orygina³u. W tym celu uda³ siê Li  do
chiñskiego oœrodka w San Francisco.
Zainteresowa³ problemem mêdrców
chiñskich. Dobra³ sobie czterech czci-
godnych starców, z których najm³odszy
przekroczy³ ju¿ dziewiêædziesi¹tkê. Za-
anga¿owali sobie uczonego rabina i tak
powsta³ zespó³, który rozpocz¹³ zg³êbia-
nie sprawy od nauki jêzyka hebrajskie-
go. Czcigodni starcy zabrali siê do na-
uki ochoczo, jak ma³e dzieci. Kaligrafo-
wali hebrajskie s³owa pêdzelkiem zanu-
rzonym w chiñskim tuszu. Pisanie od
prawej do lewej nie sprawia³o im k³opo-
tu, poniewa¿ Chiñczycy pisz¹ pionowo.
Starcy byli mistrzami doskona³oœci. Do-
cierali do samego j¹dra sprawy. Towa-
rzyszy³y ich wysi³kom dyskusje, spory,
pytania. „Ta wnikliwoœæ i cudowne ro-
zumowanie” –zachwyca³ siê Li.

Jaki by³ rezultat wytê¿onej pra-
cy mêdrców chiñskich i ¿ydowskich?
Otó¿ po dwóch latach uznali, ¿e ju¿ mog¹
przyst¹piæ do szesnastu wersetów z
czwartego rozdzia³u Genesis. Starzy
panowie te¿ uwa¿ali, ¿e tamte s³owa:
„bêdziesz” czy „masz” s¹ bardzo donio-
s³e. Ale oni dokopali siê do prawdziwe-
go skarbu: „mo¿esz”. „Mo¿esz panowaæ
nad grzechem”. „Dlaczego to s³owo jest
takie wa¿ne?” – pytaj¹ rozmówcy. Li z
zapa³em wyjaœnia – „Amerykañskie t³u-
maczenie nakazuje ludziom triumfowaæ
nad grzechem, a grzech mo¿na nazwaæ
niewiedz¹. Przek³ad króla Jakuba daje
obietnicê w s³owie „bêdziesz”, co ozna-
cza, ¿e ludzie z ca³¹ pewnoœci¹ nad grze-
chem zapanuj¹. Natomiast s³owo he-
brajskie „timszel” – „mo¿esz” daje pra-
wo wyboru. Kto wie, czy to nie najwa¿-
niejsze s³owo na œwiecie. Mówi ono, ¿e
droga jest otwarta. Przenosi odpowie-
dzialnoœæ na cz³owieka. Bo jeœli „mo-
¿esz”, to znaczy równie¿, ¿e „mo¿esz
nie”. A co s¹dzisz Ty, Czytelniku,  które
znaczenie s³owa „timszel” wydaje Ci siê
najw³aœciwsze?

                        Jadwiga Tymczak

No có¿, co tu du¿o owijaæ w bawe³nê – nasze obyczaje coraz
bardziej siê zmieniaj¹ i sk³ama³abym, mówi¹c, ze na lepsze. Nieste-
ty!

Gdzie siê podzia³y codzienne wieczorne wizyty u s¹siadów, ro-
dziny, znajomych? Gdzie d³ugie rozmowy i ¿arty? Dziœ kontakty z
innymi ludŸmi zastêpuje nam telewizja albo komputer oraz Internet.
Ka¿dy wznosi mury wokó³ siebie, nierad nawet poplotkowaæ z kimkolwiek. Zamiast
byæ dusz¹ towarzystwa, wolimy oddaæ siê k³amliwej otch³ani mediów. I to jest nasz
wybór. Czêsto s³yszy siê w telewizji, ¿e cia³a zmar³ych ludzi, mieszkaj¹cych samot-
nie, odnajduje siê dopiero po jakimœ czasie. Dlaczego? Gdzie bliscy i znajomi? Gdzie
wiêŸ miêdzyludzka, która ka¿e siê troszczyæ o bliŸnich? Z tego te¿ powodu, tzn.
powszechnej dziœ znieczulicy spo³ecznej, nie wiemy czêsto, ¿e ktoœ mieszkaj¹cy ca³-
kiem niedaleko nas, potrzebuje pomocy, jest chory lub nie staæ go nawet na chleb.

Nale¿a³oby tak¿e zwróciæ uwagê na ubiór i zachowanie wspó³czesnej m³odzie¿y.
Codziennoœci¹ s¹ przesadnie krótkie spódniczki „mini”, spodnie tzw. „biodrówki” i
mocno wydekoltowane bluzki, ale np. na dyskotekê, ale tak¿e z umiarem, nie zaœ do
szko³y lub tym bardziej do koœcio³a. No w³aœnie… koœció³. Niektórzy m³odzi ludzie
wstydz¹ siê chodziæ do koœcio³a, nie mówi¹c ju¿ o œpiewaniu podczas nabo¿eñstwa.
Owszem s¹ tacy, co mrukn¹ coœ niecoœ jakieœ s³ówko z tekstu pieœni. Niechêæ do
œpiewania u m³odego pokolenia zauwa¿a siê nie tylko w koœciele, ale te¿ w innych
miejscach, kiedy œpiewaæ mo¿na, wypada, a nawet trzeba, np. w autobusie podczas

UŒMIECH PROBOSZCZA
Przedstawiciele Chrystusa – Pods³uchane w Watykanie
Przyjemna pokuta
Przed kilkuset laty pewien pobo¿ny kanonik monachijski napisa³ list do Rzy-
mu z proœb¹, by zabroniæ mieszkañcom Monachium picia piwa w okresie Wiel-
kiego Postu. Rezygnacja z przyjemnoœci picia piwa bêdzie bowiem wiêksz¹
ofiar¹ ni¿ rezygnacja z miêsa. Prze³o¿eni w Rzymie chcieli dok³adnie zbadaæ
sprawê. W tym celu kazali sprowadziæ z Monachium beczkê piwa, tak by
kardyna³owie mogli go spróbowaæ. Jednak dla przyzwyczajonych do smaku
wina jêzyków wysokiego duchowieñstwa gorzki smak piwa okaza³ siê nie do
prze³kniêcia. Pisz¹ wiêc list do kanonika z odpowiedzi¹: „In poenitentiam
bibant – to piwo powinno siê piæ za pokutê.

W³aœciwa kolejnoœæ
W dniu, kiedy papie¿ Benedykt XIV (1675-1758) mia³ przyj¹æ goœci na au-
diencji, poprosi³ o listê z nazwiskami. Obok kardyna³ów, biskupów, mnichów,
petentów i wys³anników na liœcie znalaz³ siê równie¿ przedstawiciel miasta
Genewy, który oczywiœcie by³ protestantem. „Przyjmê najpierw heretyka –
zapowiedzia³ Benedykt swojemu sekretarzowi. – Na pewno by siê nudzi³ w
poczekalni, podczas gdy inni wype³ni¹ czas na doskonalenie siê w œwiêto-
œci”.

Od Poncjusza do Pi³ata
Nawe w obliczu œmierci Benedykt XIV mia³ jeszcze si³ê do ¿artów. Chcia³
odwróciæ uwagê swoich wspó³pracowników od swojego stanu i trochê ich
pocieszyæ. Wprawdzie wierzy³ w osi¹gniêcia medycyny i ufa³ swojemu leka-
rzowi, jednak to w³aœnie on by³ najczêœciej tematem papieskich dowcipów.
Pewnego dnia powiedzia³ do zgromadzonych, wskazuj¹c na swojego leka-
rza Poncjusza: „Jezus umar³ z r¹k Pi³ata, a ja umrê z r¹k Poncjusza”.
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¯egnamy kolejny rok XXI wieku, tak niedaw-
no jeszcze rozstawaliœmy siê z wiekiem XX, po-
zostawiaj¹c za sob¹ ponure karty jego historii.
Koszmary dwóch wojen œwiatowych, przerwa-
nych na krótko wysi³kiem narodu w tworzeniu
niepodleg³ej II Rzeczypospolitej. Wyzwoleni spod
okupacji hitlerowskiej popadliœmy w kolejn¹ nie-
wolê – wypaczonego ideologicznie systemu poli-
tycznego PRL-u, karykaturalnej III Rzeczypospo-
litej. Dopiero pod koniec tego wieku zaœwita³a jutrzen-
ka nadziei. Powia³o wolnoœci¹. „Solidarnoœæ” ruszy³a z posad stary œwiat.
Wstrz¹snê³o nim potê¿nie, jakby mia³ wypaœæ ze swej orbity. Run¹³ berliñ-
ski mur, pospadali z piedesta³ów dotychczasowi przywódcy ludu i rozsypa³a
siê w proch ich zbudowana na kruchych fundamentach ideologia. Nowy
wiek i nowe tysi¹clecie witaliœmy z nadziej¹ i optymizmem, choæ zaprawio-
nym niepokojem, co nam przyniesie dynamika przemian. W kolejnych la-
tach rós³ niepokój, a z nim rozczarowanie, bo uczyliœmy siê dopiero nowego
ustroju i budowania nowej pañstwowoœci. Liderzy, przywódcy i prorocy od
œwietlanej przysz³oœci zachwalali jak reklamowany towar swoje programy.
Nie zabrak³o przy tym i proroków od czarnowidztwa. St¹d ten zamêt w
g³owach i trwoga w sercach obywateli. Jesteœmy jeszcze w III Rzeczypo-
spolitej, która poszukuje dla siebie nowego kszta³tu czy ju¿ w nowej – IV
RP? Mno¿¹ siê pytania nie tylko o los naszego kraju, ale tak¿e œwiata i ca³ej
naszej planety, bowiem w nowym tysi¹cleciu, które pora¿a nas eksplozj¹
odkryæ i wynalazków, stajemy siê bezbronni wobec nap³ywaj¹cych zewsz¹d
nowych zagro¿eñ.

Tymczasem œwiat siê krêci jakby coraz szybciej wokó³ swojej osi, a my,
bezwolne istoty, ulokowani wygodnie dziêki postêpowi w nowej rzeczywi-
stoœci, bierzemy udzia³ w tym przyœpieszeniu. Dlaczego jednak nie czujemy
siê szczêœliwi i dlaczego mimo tych wszystkich u³atwieñ technicznych bra-
kuje nam ci¹gle czasu i z niczym nie zd¹¿amy. Chcia³oby siê powiedzieæ
sobie i innym: „Dok¹d tak pêdzisz, cz³owiecze? Zatrzymaj siê, pomyœl, spójrz
w górê. Tam na firmamencie œwieci jak gwiazda postaæ w bieli – nasz
œwiêty papie¿ i przypomina, ¿e rodzi siê nam Jezus. Przychodzi do nas jak
co roku, nios¹c znêkanym ludziom radoœæ i nadziejê, mi³oœæ i spe³nienie.

Wróæmy jednak do pytañ nurtuj¹cych ludzi w ró¿nym wieku – pytañ o
Polskê, o œwiat, o postêp i trendy we wspó³czesnym œwiecie. Pos³uchajmy,
co mówi¹ o tym m³odzi. Co aprobuj¹, a co odrzucaj¹.

Co dalej z cz³owiekiem? – krytyczna diagnoza spo³eczeñstwa

Wspó³czesny œwiat pora¿a nas nieustannoœci¹ i nieodwracalnoœci¹ zmian.
Ka¿dego dnia nasza œwiadomoœæ jest bombardowana informacjami o prze-
³omowych odkryciach z wielu dziedzin ¿ycia. Takie zmiany wydaj¹ siê po-
wszechnie oczekiwane i akceptowane. Nie negujê faktu, ¿e dziêki wszela-
kim osi¹gniêciom, g³ównie z zakresu techniki, nasze ¿ycie staje siê ³atwiej-
sze, a przez to tak¿e d³u¿sze. Dziwi mnie jednak zjawisko, ¿e nie potrafimy

wykorzystaæ chocia¿by danego nam dziêki nim wolnego czasu. Ludzie
wydaj¹ siê pêdziæ w szalonym tempie przez ¿ycie, nie znajduj¹c chwi-

li, by zatroszczyæ siê o siebie czy zadbaæ o rodzinê. W swoisty jed-
nak sposób skupiaj¹ siê wy³¹cznie na sobie – moja kariera, moje
pieni¹dze … Wiêzi miêdzyludzkie trac¹ na rzecz tego swoistego ego-
izmu.

wycieczek szkolnych. By siê bawiæ weso³o,
œmiaæ siê i œpiewaæ, niektórzy musz¹ byæ „pod-
chmieleni”.

Czêsto s³yszy siê o ciê¿kich chorobach, koñ-
cz¹cych siê nawet œmierci¹, a wystêpuj¹cych
zw³aszcza u nastolatków – o anoreksji i bulimii.
Wzoruj¹c siê na znanych aktorach, piosenka-
rzach i innych s³awnych osobistoœciach z tele-
wizji, niektóre dziewczêta, ale te¿ i ch³opcy,
pragn¹ mieæ idealn¹ figurê, byæ doskona³ym pod
wzglêdem fizycznym. Podejmuj¹ wiêc gwa³tow-
ne odchudzanie siê, wyniszczaj¹ce organizm. Od
anoreksji nie trudno jest wpaœæ w bulimiê, rów-
nie groŸna chorobê. Obydwie zostawiaj¹ œlady
nie tylko na ciele, ale równie¿ na psychice m³o-
dego cz³owieka.

„Dzieci rodz¹ dzieci”. Dziœ to ju¿ nie rzad-
koœæ, ale, niestety, prawie norma. Jest wiele
przypadków czternastoletnich matek. Zastana-
wia mnie, gdzie te dziewczêta maj¹ rozum, gdzie
honor i poszanowanie w³asnego cia³a! Przecie¿
oddaæ siê byle jakiemu ch³opakowi w wieku kil-
kunastu lat, to ma³o powiedziane, ¿e g³upota.
Wp³yw na tak z³e obyczaje maj¹ w du¿ym stop-
niu media. Prasa, telewizja, Internet emanuj¹ sek-
sem, a¿ kipi od erotycznych scen, a wszystko
to jest ogólnodostêpne, wiêc tak¿e dla m³odzie-
¿y.

W naszych czasach zapodzia³a siê ta jedyna,
prawdziwa, „a¿ po grób” mi³oœæ. Dziœ modne
s¹ krótkotrwa³e, przelotne zwi¹zki i rozwody,
nawet po roku wspó³¿ycia w  ma³¿eñstwie. Poza
tym mê¿czyŸni XXI wieku to nie szarmanccy
d¿entelmeni, znani z dawnych powieœci. Dziœ
faceci to takie „wymoczki”. Nic dziwnego, ¿e
czêsto dostaj¹ od kobiet „czarn¹ polewkê”. A
my przebieramy w nich jak w ulêga³kach.

Jak siê zaœ miewaj¹ kontakty na linii rodzice
– dziecko? Hm… nie ma ju¿ wieczornych roz-
mów przy lampie naftowej, gdy wszyscy spê-
dzali ze sob¹ czas skupieni w jednej izbie. Dziœ
ka¿dy siê izoluje, otacza murem swojego poko-
ju, zajmuje swoimi sprawami, a rodzina schodzi
na dalszy plan. Przyczyn¹ os³abienia kontaktów
miêdzy bliskimi sobie osobami jest równie¿ za-
pracowanie rodziców. Wracaj¹ póŸno do domu,
nic wiêc dziwnego, ¿e dzieci schodz¹ na ma-
nowce lub zamykaj¹ siê w sobie.

Na przestrzeni lat nasze obyczaje uleg³y zmia-
nom, a te, które wymieni³am, to tylko czêœæ z
nich. Niestety, obawiam siê, ¿e zmieni³y siê
na gorsze. Czy w tym wypadku nie by³o-
by lepiej „tr¹ciæ myszk¹”?

                 Martyna Szufnarowska,
                   uczennica Gimnazjum

. . . a co na to m³odzi?
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Nam m³odym wypad³o ¿yæ w innej ni¿ ludzie starszego po-
kolenia rzeczywistoœci. Jak to ongiœ bywa³o, wiemy ju¿ tylko z
opowiadañ rodziców czy ludzi znacznie starszych, dziadków i
pradziadków. Wierzyæ nam siê nie chce, ¿e mo¿na siê by³o obyæ
bez pralki automatycznej, lodówki, odkurzacza i tych wszyst-
kich innych sprzêtów elektrycznych, które u³atwiaj¹ czy wrêcz
zastêpuj¹ pracê ludzkich r¹k. Co wiêcej, nie potrafilibyœmy ju¿
dziœ egzystowaæ bez telewizora, komputera i telefonu komór-
kowego. Wydaj¹ siê nam one przedmiotami codziennego u¿yt-
ku, niezbêdnymi do normalnego funkcjonowania.

Mimo ¿e w tej nowej rzeczywistoœci zadomowiliœmy siê
niemal od urodzenia, zdumiewaj¹ nas ci¹gle nowe wynalazki
oraz doskonalenie ju¿ istniej¹cych. Mam na myœli g³ównie œrodki
audiowizualne, bo w tej dziedzinie najwiêcej siê dzieje. Elektro-
niczne œrodki przekazu, a zw³aszcza telewizja,, zmieni³y bardzo
nasz sposób ¿ycia. Telewizja sta³a siê jednym z elementów na-
szej codziennoœci. Towarzyszy nam podczas posi³ków, roz-
mów, spotkañ towarzyskich, nawet zwyk³ych czynnoœci do-
mowych. Telewizja, a tak¿e komputer, nowsza forma przeka-
zu, mijaj¹ siê czêsto ze swoim przeznaczeniem i przejmuj¹ na
siebie role dalekie od tych, jakie wyznaczyli im ich twórcy. To
nie ich wina, ¿e w telewizji i w Internecie pojawiaj¹ siê progra-
my, które nie powinny ujrzeæ œwiat³a dziennego. S¹ w nich
bowiem obrazy czy informacje, które ani nie ucz¹, ani nie wy-
chowuj¹, ani te¿ nie daj¹ godziwej rozrywki. Ale bezkrytyczny
czy bezmyœlny telewidz konsumuje wszystko, co mu podadz¹.

Je¿eli doros³y u¿ytkownik nie zawsze umie z tej obfitoœci
programów rozs¹dnie wybraæ i skorzystaæ, to có¿ dopiero m³o-
dzie¿? W dzisiejszym œwiecie m³odzie¿ coraz mniej doœwiad-
czeñ czerpie z bezpoœredniego kontaktu z kultur¹ i jej wytwo-
rami, a coraz wiêcej z rzeczywistoœci zmyœlonej, spreparowa-
nej przez media, g³ówni telewizjê. Statystyczny m³ody Polak

spêdza przed telewizorem 3,5 godz. dziennie. Tak wiêc telewi-
zja zaw³adnê³a jego wolnym czasem, wykluczaj¹c inne sposo-
by jego wykorzystania.

Negatywnym zjawiskiem, jakie wnosz¹ media, jest uzale¿-
nienie medialne. Obserwujemy je zw³aszcza w odniesieniu do
komputera. Mi³oœnicy tego urz¹dzenia nie szukaj¹ kontaktów z
innymi ludŸmi, bo ich ¿ycie toczy siê w wymiarze wirtualnym.
Komputer wyposa¿ony tak¿e w Internet wykorzystywany w
sposób w³aœciwy i sensowny daje u¿ytkownikowi ogromne ko-
rzyœci. Komputer, jak wiadomo, pozwala wykonywaæ wiele
czynnoœci, oszczêdzaj¹cych czas i wysi³ek. Czêsto za³atwia za
niego ca³a pracê. Trzeba jednak pamiêtaæ o tym, ze to u³atwia-
nie pracy mo¿e obróciæ siê przeciwko u¿ytkownikowi. Odnosi
siê to g³ównie do uczniów. Nauczyliœmy siê bowiem korzystaæ
z gotowych informacji, które znajdujemy bez trudu w Interne-
cie. To nas pozbawia chêci siêgniêcia do w³asnego intelektu,
wykorzystania w³asnych mo¿liwoœci, jakie daje inteligencja,
zdolnoœci wrodzone, w³asne talenty. Internet rozleniwia uczniów,
sp³yca nas intelektualnie, zamiast wzbogacaæ i rozwijaæ.

Lista obaw i zastrze¿eñ zwi¹zanych z mediami jest d³uga.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jest to potê¿ne narzêdzie kszta³tuj¹ce
wzorce kultury. Nale¿y jednak dbaæ o to, aby to narzêdzie, jak
wiele innych wczeœniejszych wynalazków, nie obróci³o siê prze-
ciwko cz³owiekowi i nie przynios³o mu wiêcej szkody ni¿ ko-
rzyœci.

                          Beata Bernal, ucz. Gimnazjum

Zamieszczone tu wypowiedzi powinny zachêciæ in-
nych m³odych ludzi do zabierania g³osy w poruszonych
tu kwestiach. Chêtnie opublikujemy Wasze przemyœle-
nia na ³amach naszego pisma.

Osi¹gniêcia technologii sprawi³y, ¿e komunikacja miêdzy
jednostkami jest b³yskawiczna i obejmuje swoim zasiêgiem
ca³y œwiat, ale paradoksalnie ³atwiej jest siê porozumieæ z
koleg¹ z odleg³ego krañca globu ni¿ porozmawiaæ z cz³onka-
mi w³asnej rodziny. Nast¹pi³a intensyfikacja interakcji pomiê-
dzy ludŸmi, jednak tylko w wymiarze wirtualny,. Powoli prze-
nosimy swoje ¿ycie do cyberprzestrzeni, wypychaj¹c praw-
dziwych ludzi ze swojej œwiadomoœci. Takie traktowanie dru-
giego cz³owieka skutkuje degeneracj¹ ¿ycia rodzinnego. Obec-
nie skupia siê ono wokó³ telewizora czy komputera, co
daje z³udne poczucie wspólnoty. Cz³onkowie rodzi-
ny ci¹gle siê mijaj¹, chadzaj¹ w³asnymi œcie¿ka-
mi. Rodzice pracuj¹ bezustannie, a m³odzie¿ w³ó-
czy siê z równie znudzonymi rówieœnikami lub
kreuje w³asn¹ rzeczywistoœæ, najczêœciej w œwie-
cie gier komputerowych lub wirtualnych spo³ecz-
noœci. Dzieje siê tak zapewne dlatego, ¿e m³o-
dzie¿ pozbawiona jest autorytetów, wiêc szuka
ich na œmietniku Internetu, co ma byæ rozpacz-
liw¹ prób¹ punktu zaczepienia w swoim ¿yciu lub

namiastk¹ wiêzi z ludŸmi.
¯yjemy w wieku, w którym wszystko oparte jest na infor-

macji. Dlaczego jednak nie potrafimy tego wykorzystaæ? Trak-
tujemy Internet i telewizjê g³ównie jako Ÿród³o rozrywki. Bez
refleksji poddajemy siê masowym trendom. Rzesze ludzi ogl¹-
daj¹ te same seriale, s³uchaj¹ tych samych piosenek, ¿yj¹ plot-
kami ze œwiata show-biznesu. Tak jest przecie¿ najwygodniej
– zapchaæ sobie umys³ bezwartoœciow¹ papk¹, zamiast otwo-
rzyæ siê na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. Bo po co zaprz¹-

taæ sobie g³owê nieuchronn¹ zag³ad¹ ludzkoœci, spo-
wodowan¹ zmianami klimatycznymi, skoro o

wiele przyjemniejsze jest ogl¹danie kolejnych
wyczynów Dody.

Mo¿e siê wydawaæ, ze moja apokaliptycz-
na wizja dotyczy rzeczy odleg³ych, ¿e jest
uogólnieniem, ¿e takie rzeczy na pewno nie
maj¹ miejsca w naszej ma³ej spo³ecznoœci lo-
kalnej … Ale czy jesteœmy tego pewni?

                Weronika, studentka
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„KIEDY MYŒLÊ OJCZYZNA ….”
S³owa Jana Paw³a II  „Kiedy myœlê Ojczyzna …” stanowi³y

myœl przewodni¹ XXIV Woj. Konkursu Recytatorskiego Szkó³
Specjalnych.

Konkurs odby³ siê w Oœrodku Kultury w Le¿ajsku, a do
recytatorskich zmagañ zaproszeni zostali uczniowie z podkar-
packich placówek szkolnictwa specjalne-
go, wœród których nie zabrak³o przedsta-
wicieli SOSW we Frysztaku.

Ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ tematykê
konkurs by³ czymœ wiêcej jak tylko ry-
walizacj¹ recytatorów z poszczególnych
szkó³. Na scenie, której nastrój wzmaga-
³y symbole narodowe, uczniowie poetyc-
ko mówili o mi³oœci do Ojczyzny.
Wszystkich recytatorów ³¹czy³o poczu-
cie patriotyzmu. Wiersze recytowane by³y
przede wszystkim „ku chwale Ojczyzny”,
jednak - jak w ka¿dym konkursie -
uczniowie po cichu liczyli na jakiœ suk-
ces. I … werdykt jury by³ bardzo pomyœl-
ny dla SOSW we Frysztaku. Po ostrej ry-
walizacji nasi recytatorzy zajêli czo³owe
miejsca we wszystkich kategoriach:

WYSIEDLENIE GOGO£OWA -  25.08.1944R.
Ludzie zabrali na furmanki poœciel i trochê ¿ywnoœci ale

niedu¿o, bo liczyli ¿e to nied³ugo potrwa i Niemcy uciekn¹.
Poniewa¿ uciekliœmy z domu ju¿ tydzieñ temu wiêc przysze-
d³em do domu ¿eby ostatni raz mu siê przygl¹dn¹æ i zobaczyli-
œmy zabitego s¹siada. Le¿a³ na boisku. Pochowaliœmy go z ko-
leg¹ w okopie i w godzinach popo³udnio-
wych wyjechaliœmy na wysiedlenie. Na drze-
wach by³y przybite og³oszenia ¿eby kiero-
waæ siê na zachód, a kto nie pos³ucha zosta-
nie rozstrzelany. Wiêc pojechaliœmy na za-
chód. Ko³o B³a¿ejewskiego sta³ szlaban i
Niemcy. Pozabierali wszystkich m³odych
mê¿czyzn, wœród których i ja siê znalaz³em.
Noc¹ kopaliœmy okopy, w dzieñ spaliœmy w
stodole. Towarzyszy³ mi W³adys³aw Drzy-
zga. Z rodziny przynosili mi jedzenie, ponie-
wa¿ wszyscy zatrzymali siê w s¹siedniej wio-
sce – Opacionce, z nadziej¹ na kilka dni. Tak
przepracowa³em tydzieñ. Jednego razu , po
œniadaniu, które przynios³a mi siostra, wy-
szed³em na drogê. Przeszed³em ko³o szlabanu, min¹³em war-
townika i idê dalej. Czekaj¹c a¿ mnie „zahaltuje”, s³ucham czy
bêdzie strzela³, a on nic. Ogl¹dn¹³em siê a za mn¹ idzie Franek
Salamon. Ruszy³ te¿ Stanis³aw Dunaj, ale jego ju¿ zatrzymali,
tylko nam dwóm siê uda³o. Nied³ugo mieszkaliœmy w Opacion-
ce, bo j¹ te¿ wysiedlili. Zabraliœmy krowê, konia i tobo³ki z
wozu na plecy, zostawiaj¹c resztê i ruszyliœmy w Kamieniec i
przez Hutê i Stêpinê do Pstr¹gówki. Tam mia³em nieprzyjemny
przypadek. Przyszed³ jakiœ dezerter ruski. Przedstawi³ siê, ¿e
on Polak. Da³em mu swoje ubranie. Wygl¹dn¹³ z szopy, w któ-
rej mieszkaliœmy i zobaczy³ ¿e id¹ za nim. Zacz¹³ uciekaæ, strze-

lali, nie wiem czy mu siê uda³o. PóŸniej chodzili i pytali, gdzie
jest ten co mu da³ ubranie. Musia³em siê ukrywaæ. Po tygodniu
w Pstr¹gówce poszliœmy do Markuszowej. Przyj¹³ nas tam nie-
jaki Pilch. By³ niezamo¿ny, chata pod strzech¹, ma³o miejsca.
Potem wzi¹³ nas W³adys³aw Niedziela. By³ to zamo¿ny gospo-
darz, u którego przetrwaliœmy do lutego 1945r. Pomagaliœmy

w gospodarstwie, miê-
so z zabitej ja³ówki oj-
ciec sprzedawa³ po do-
mach za zbo¿e. Smut-
ne to by³y czasy. Mija³y
Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia, wczeœniej
Wszystkich Œwiêtych.
¯yliœmy nadziej¹, bo
bez przerwy s³ychaæ
by³o artyleriê od strony
Dukli.

Nareszcie nadszed³
dzieñ 17 stycznia. Front
ruszy³ i Niemcy zaczêli

uciekaæ. Postanowi³em wróciæ w swoje strony. Lecia³em jak
na skrzyd³ach ale jak dotar³em na miejsce zobaczy³em tylko
zgliszcza i kominy po spalonych zabudowaniach. Ze spusz-
czon¹ g³ow¹ wróci³em do Markuszowej, ¿eby oznajmiæ rodzi-
nie smutn¹ nowinê.

W lutym wróciliœmy na zgliszcza, zamieszkaliœmy w domu
parafialnym. By³o na s trzy rodziny. Kopaliœmy zmarz³e ziem-
niaki na placki i buraki cukrowe, którymi s³odziliœmy kawê.
Myœleliœmy o odbudowie domu, ale nie by³o grosza przy duszy.
To by³ najsmutniejszy okres w moim ¿yciu.

Napisa³ Tadeusz Soko³owski - w 2006 roku po 60 latach.

I kategoria wiekowa (klasy I – III): I miejsce – Hubert Hen-
zel, II miejsce – Marek Jagie³a,

II kategoria wiekowa (klasy IV – VI): I miejsce – Dawid
Tabaka, III miejsce – Jolanta ¯ybura,

III kategoria wiekowa (gimnazjum): II miejsce – Sebastian
Zieliñski, Wyró¿nienie – Agnieszka Bator,

IV kategoria wiekowa (szko³a za-
wodowa): III miejsce – Katarzyna
Gajda, Wyró¿nienie – Justyna ̄ arek

PóŸniej by³y nagrody rzeczowe
dla recytatorów, a dla opiekunów
uœmiech od ucha do ucha na twarzach
dzieci.

To niecodzienne spotkanie z po-
ezj¹ 25.10.2007r by³o pe³ne wzru-
szeñ, refleksji, zadumy, a jednocze-
œnie napawa³o radoœci¹, bo m³odzi
recytatorzy udowodnili, ¿e na dŸwiêk
s³owa „Ojczyzna”,  coœ w ich duszy
gra.

           Wioletta Petka - Grygiel
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PI£KA NO¯NA DZIEWCZ¥T
IV MIEJSCE

W WOJ. PODKARPACKIM

W dniu 3 paŸdziernika 2007 r. na sta-
dionie MOSiR  w Brzozowie odby³ siê
turnieju eliminacyjny w pi³ce no¿nej
dziewcz¹t w ramach Wspó³zawodnic-
twa Gmin Wiejskich w Sporcie M³odzie-
¿owym o Puchar Marsza³ka Wojewódz-
twa Podkarpackiego (rocznik 1990 i
m³odsze). W turnieju udzia³ wziê³y trzy
dru¿yny: Brzozów , Izdebki i Frysztak.

Wyniki: Frysztak – Izdebki 1:0,
Frysztak – Brzozów 2:0. Wszystkie
bramki dla reprezentacji naszej Gminy
zdoby³a zawodniczka Natalia Mosoñ.
Dru¿yna Gminy Frysztak uzyska³a
awans do fina³u wojewódzkiego.

W dniu 10 paŸdziernika 2007r. w So-
ninie reprezentacja naszej Gminy wziê-
³a udzia³ w finale wojewódzkim w pi³ce
no¿nej dziewcz¹t w ramach  Wspó³za-
wodnictwa Gmin Wiejskich w Sporcie
M³odzie¿owym o Puchar Marsza³ka
Województwa Podkarpackiego (rocznik
1990 i m³odsze). W finale udzia³ wziê³o
4 dru¿yny. W wyniku ostrej , sportowej
walki reprezentacja Gminy Frysztak
zajê³a ostatecznie IV miejsce w woje-
wództwie podkarpackim, wyprzedzi³y
nas: I miejsce Gmina Kamieñ, II miej-
sce Gmina Soko³ów Ma³opolski, III miej-
sce Gmina Nozdrzec.

Nasz¹ Gminê reprezentowa³y:
¯o³yñska Ewa, Ostrowska Patrycja, Lu-
bojemska Paulina, Stadnicka Sylwia,
Capiga Urszula, Mocek Aneta, Mosoñ
Natalia, Guzy Dominika, Adamczyk
Gabriela, Brzyska Dominika, Petka Pau-
la, Jamrogowicz Joanna, Ptak Natalia,
Steczkowska Kryspina.

Gratulujemy zajêcia tak wysokiego
miejsca i dziêkujemy za udzia³ we wspó³-
zawodnictwie.

PI£KA NO¯NA CH£OPCÓW
IV MIEJSCE

W WOJ. PODKARPACKIM

Podobnie jak dziewczyny nasi ch³op-
cy w dniu 9 paŸdziernika 2007r. na
obiekcie Gminnego Oœrodka Sportu i
Rekreacji we Frysztaku wziêli udzia³ w

turnieju elimi-
nacyjnym w
pi³ce no¿nej
(rocznik 1990 i
m³odsi) w ra-
mach X edycji
Wspó³zawod-
nictwa Gmin
Wiejskich w
Sporcie M³o-

dzie¿owym o Puchar Marsza³ka Woje-
wództwa Podkarpackiego. W turnieju
eliminacyjnym udzia³ wziê³y Gminy:
Trzebownisko, Zarszyn, Wiœniowa,
Frysztak.

Uzyskane wyniki: Trzebownisko -
Zarszyn 0:1, Wiœniowa - Frysztak 1:1,
Trzebownisko – Wiœniowa 2:0, Frysz-
tak – Zarszyn 3:0, Trzebownisko – Frysz-
tak 0:0, Zarszyn – Wiœniowa 0:1.

Wyniki koñcowe: I miejsce Frysz-
tak 5 pkt. (4:1) i awans do fina³u woje-
wódzkiego, II m-ce  Trzebownisko 4 pkt.
(2:1), III m-ce Wiœniowa 4 pkt. (2:3),
IV m-ce Zarszyn 3 pkt. (2:1).

Fina³ wojewódzki w pi³ce no¿nej
ch³opców w ramach Wspó³zawodnic-
twa Gmin Wiejskich w Sporcie M³odzie-
¿owym o Puchar Marsza³ka Wojewódz-
twa Podkarpackiego odby³ siê w dniu
12 paŸdziernika 2007r. w Soninie. W
wyniku rozegranych meczy reprezenta-
cja naszej Gminy ostatecznie podobnie
jak dziewczyny zajê³a IV miejsce w
województwie podkarpackim. Wyprze-
dzi³y nas Gminy: I miejsce Kamieñ , II
m-ce Gmina Nozdrzec, III m-ce Gmina
Grodzisko Dolne. Nasz¹ Gminê repre-
zentowali: Brzyski Damian, Skórka
Grzegorz, Mosoñ Przemys³aw, Wnêk
Jakub, Skiba Jakub, Mokrzycki Mate-
usz, Machowski Karol, Œliwa Rafa³,

Wnêk Szymon, Mocek Jacek, Maziarz
Damian, Wiœniowski £ukasz, Piotrow-
ski Leszek, Machowski Szymon, Karaœ
Tomasz, Cymbura Marcin, Sygnarski
Hubert.
Gratulujemy i dziêkujemy !

BIEGI PRZE£AJOWE
IV MIEJSCE

W WOJ. PODKARPACKIM

W dniu 15.10.2007 r.  reprezentacja
naszej Gminy wziê³a udzia³ w finale wo-
jewódzkim w £añcucie w biegach prze-
³ajowych (rocznik 1990 i m³odsi) w ra-
mach Wspó³zawodnictwa Gmin Wiej-
skich w Sporcie M³odzie¿owym o Pu-
char Marsza³ka Woj. Podkarpackiego.
W finale udzia³ wziê³o siedem gmin z
województwa podkarpackiego .

Wyniki koñcowe:
I miejsce Gmina Soko³ów Ma³opol-

ski – 466 pkt, II miejsce Gmina Kamieñ
301 pkt, III miejsce Gmina Laszki – 260
pkt, IV miejsce Gmina Frysztak 197
pkt, V miejsce Gmina Trzebownisko
190 pkt, VI miejsce Gmina Grodzisko
Dolne 128 pkt , VII miejsce Gmina Dyd-
nia - 0 pkt.

Nasz zawodnik Mokrzycki Mateusz
zaj¹³ indywidualnie III miejsce w wy¿ej
wymienionych biegach prze³ajowych
(kategoria ch³opcy), a Winiarski Mar-
cin IV miejsce w woj. podkarpackim.

Gratuluje zajêcia tak wysokich
miejsc i dziêkuje za liczny udzia³ w bie-
gach.

Wiadomoœci sportowe
przygotowa³:

Wojciech Arciszewski

OG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIE
Gminna Spó³dzielnia „SCH” we Frysztaku

sprzedasprzedasprzedasprzedasprzeda

 samochód ciê¿arowy Star 200,

skrzyniowy, o ³adownoœci 6000 kg.

Dodatk. inform. - tel. 017 2777905.
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KOLEJNY SUKCES TANCERZY

7 grudnia na hali sportowej w Kroœnie
odby³y siê XV Miko³ajkowe Spotkania
Taneczne. W jubileuszowej edycji prze-
gl¹du wziê³o udzia³ 41 zespo³y. Gminê
Frysztak reprezentowa³y zespo³y ZYG-
ZACZEK I ZYGZAK. ZYGZACZEK
zosta³ nagrodzony dyplomem za udzia³
a ZYGZAK otrzyma³ II nagrodê!
GRATULACJE!                         a.s.

CO NOWEGO U NASZYCH

EMERYTÓW?
Nowe w³adze Gminnego Ko³a Eme-

rytów i Rencistów bardzo aktywnie za-
inicjowa³y swoj¹ kadencjê.

29 listopada br. cz³onkowie Ko³a
Emerytów i Rencistów w GOK we
Frysztaku bawili siê wspólnie z okazji
„Andrzejek”. Zabawa, tañce i œpiewy
trwa³y do godzin wieczornych.

9 grudnia br. równie¿ w Oœrodku Kul-
tury we Frysztaku odby³o siê spotkanie
Ko³a Emerytów i Rencistów. Goœciem
specjalnym by³ Œw. Miko³aj, który roz-
da³ wszystkim obecnym s³odkie prezenty.

W planach jest impreza karnawa³o-
wa w styczniu

Oby tak dalej. empe.

GOSIR WE FRYSZTAKU

03.11.2007 r. godz. 1400 - SOSW Frysztak -
mecz tenisa sto³owego pomiêdzy „Strzelec”
I Frysztak - NURT Przemyœl (II liga mê¿czyzn).
04.11.2007 r. godz. 1100 GOSiR Frysztak
mecz tenisa sto³owego pomiêdzy „Strzelec”
II Frysztak - LKS Team Olszanica (IV liga
mê¿czyzn).
10.11.2007 r. godz. 1400 – GOSiR Frysztak
mecz pi³ki no¿nej seniorów (V liga) pomiê-
dzy        „Strzelec” Frysztak – „Start” Wola
Mielecka.
17.11.2007 r. godz. 1100 – GOSiR Frysztak
mecz tenisa sto³owego pomiêdzy „Strzelec”
Frysztak III – LKS Stra¿ak Bratkówka.
17.11.2007 r. godz. 1400 – SOSW Frysztak
mecz tenisa sto³owego pomiêdzy „Strzelec”
Frysztak I – STS Kozieniec (II liga mê¿czyzn).

· W ka¿dy wtorek i czwartek godz. 1800 zajê-
cia sportowo – rekreacyjne dla „dinozaurów”
(osób w wieku powy¿ej 30 roku ¿ycia).
· W ka¿dy dzieñ od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 1500  do 1700 zajêcia indywidualne ,
mo¿liwoœæ skorzystania z wypo¿yczalni
sprzêtu sportowego.
· Poniedzia³ek, œroda , pi¹tek godz. 1700 tre-
ningi zawodników tenisa slotowego.
· Poniedzia³ek, œroda godz. 1400  treningi za-
wodników pi³ki no¿nej trampkarze.
· Wtorek, pi¹tek, godz. 1700  treningi zawod-
ników pi³ki no¿nej juniorów i seniorów.

GOK WE FRYSZTAKU
3.11. – Wieczorki Taneczne – od 1830 do
1930 – GOK Frysztak
6.11 – „Spotkanie z lasem” – wycieczka dla
dzieci z przedszkola do Nadleœnictwa Strzy-
¿ów. Wyjazd godz. 1000 . Koszt 5 z³.
7.11. – Uroczyste spotkanie na II Wystawie
twórczoœci uczestników i instruktora Ko³a
Plastycznego GOK Frysztak, godz. 1600.

10.11. – Wystêp zespo³u ZYGZAK na V
Ogólnopolskich Igrzyskach M³odzie¿y Nie-
pe³nosprawnej.
10.11. – Wieczornica z okazji 89 Rocznicy
Odzyskania Niepodleg³oœci, GOK Frysztak
godz. 1530- Chór „Sokó³”, Dêta Orkiestra
Stra¿acka, uczniowie Gimnazjum Publiczne-
go we Frysztaku, Msza Œw. – godz. 1700,
Apel poleg³ych.
11.11. – Udzia³ chóru SOKÓ£ w koncercie
pieœni patriotycznej w Strzy¿owie.
13.11. – Powiatowe eliminacje konkursu
„Poeci i pisarze – dzieciom – JESIEÑ” – GOK
Frysztak godz. 1000.
14.11. -  „Spotkanie z lasem” – wycieczka
dla dzieci szkolnych do Nadleœnictwa Strzy-
¿ów. Wyjazd godz. 1000 . Koszt 5 z³.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WE FRYSZTAKU
Spotkania ”Czytajmy razem” w godz. 1300-
1500.

Zapraszamy dzieci  na spotkania w ka¿dy
pi¹tek. (GBP we Frysztaku)
16 listopada godz. 900 – Urodziny Astrid
Lindgren
W ramach akcji Ca³a Polska czyta dzieciom
spotkanie dla klasy II i III ze Szko³y Podsta-
wowej w Cieczynie ph. „Podró¿ do œwiata
ksi¹¿ek Astrid Lindgren w 100 rocznicê uro-
dzin” (Filia w Cieszynie)
1-30 listopada – wystawa „Malowane ha-
ftem” - wystawa prac Pani Mieczys³awy
Wójcik (GBP we Frysztaku)
5-30 listopada - „Misie, miœki, misiaczki zna-
ne i lubiane” - wystawy zorganizowane bêd¹
z okazji Œwiatowego Dnia Pluszowego Mi-
sia, który przypada w dniu 25 listopada. (Fi-
lie: Gogo³ów i Stêpina)
23 listopada godz. 1600 – wieczór poezji -
spotkanie autorskie z Pani¹ Józef¹ Mocek
(GBP we Frysztaku)
Zmiana godzin pracy filii w Stêpinie:
pn. i pt.: 900-1600, œr.: 1000-1600.

PROGRAM DZIA£AÑ I PRZEWIDYWANE IMPREZY NA: LISTOPAD 2007PROGRAM DZIA£AÑ I PRZEWIDYWANE IMPREZY NA: LISTOPAD 2007PROGRAM DZIA£AÑ I PRZEWIDYWANE IMPREZY NA: LISTOPAD 2007PROGRAM DZIA£AÑ I PRZEWIDYWANE IMPREZY NA: LISTOPAD 2007PROGRAM DZIA£AÑ I PRZEWIDYWANE IMPREZY NA: LISTOPAD 2007

15.11.07 – 26.01.08 – Wystawa I Powiato-
wego Biennale Sztuki Ludowej „TRADY-
CJA”, GALERIA NA BALKONIE, GOK
Frysztak. Ekspozycja czynna od wtorku do
pi¹tku w godz. 1000 – 1800.
17.11. – Wieczorki Taneczne – od 1830 do
1930 – GOK Frysztak.
17.11. – Wystêp kabaretu „Mieæka” na spo-
tkaniu absolwentów z okazji 95 rocznicy
utworzenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Strzy¿owie.
20.11. – Andrzejkowy Dzieñ Seniora – spo-
tkanie ko³a emerytów, GOK Frysztak.
23.11. – „Spotkania ze sztuk¹”  dla doro-
s³ych, pracownia plastyczna GOK, godz..
1700.
24.11. – Wieczorki Taneczne – od 1830 do
1930 – GOK Frysztak.
25.11. – Udzia³ kabaretu „Mieæka” w prze-
gl¹dzie teatrów amatorskich „SZPILA” w
Przemyœlu.
27.11. – „Andrzejki” – impreza dla dzieci i
m³odzie¿y z zespo³ów i ko³ek GOK Frysztak,
godz. 1500.
Œwietlica œrodowiskowa dla dzieci i m³odzie-
¿y szkolnej czynna jest w godz. 1300 – 2000

Zapraszamy do pracowni internetowej GCI
we Frysztaku w godz. 1300 – 1700
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- Ojciec Fabian Czes³aw Orzechowski
   z Lubli

Czes³aw Orzechowski urodzi³ siê 25 maja 1936r.
w Lubli, jako czwarte z piêciorga dzieci Ludwika i

Julii z domu Bigos. W 1936 r. zosta³ ochrzczony w koœciele w
Lubli przez ks. Stanis³awa Kuliga. Dzieciñstwo spêdzi³ w ro-
dzinnej miejscowoœci. W wieku siedmiu lat rozpocz¹³ naukê w
pierwszej klasie Szko³y Podstawowej w Lubli. Po ukoñczeniu
szeœcioletniej Szko³y w Lubli (1943-1949) uczêszcza³ w roku
szkolnym 1949/1950 do klasy siódmej we Frysztaku. Nastêp-
nie zosta³ przyjêty do Ma³ego Seminarium OO. Franciszkanów
w G³ogówku. Tam w latach 1950-1952 ukoñczy³ klasê ósm¹ i
dziewi¹t¹. Nowicjat rozpocz¹³ 21 sierpnia 1952 r. Po rekolek-
cjach zosta³ skierowany do Legnicy, gdzie 28 sierpnia 1953 r.
z³o¿y³ pierwsz¹ profesjê zakonn¹, po której w latach 1953-1955
przebywa³ w Legnicy, gdzie ukoñczy³ dziesi¹t¹ i jedenast¹ kla-
sê. W latach 1955-1957 odby³ studia filozoficzne w GnieŸnie.
Tam te¿ w 1957 r. zda³ eksternistycznie egzamin dojrza³oœci.
Naukê teologii rozpocz¹³ w Krakowie w styczniu 1958 r. a ukoñ-
czy³ w 1961 r. 15 czerwca 1961 r. przyj¹³ sakrament kap³añ-
stwa. W 1961 r. odby³y siê tak¿e prymicje o. Fabiana w rodzin-
nej parafii Lubla.

Po œwiêceniach o. Fabian zosta³ skierowany na dalsze stu-
dia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, które ukoñczy³ w 1965 r. licencja-
tem z teologii moralnej.

Po ukoñczeniu studiów w Lublinie o. Fabian rozpocz¹³ pra-
cê duszpastersk¹ w Przemyœlu (1965-1966). Kolejn¹ jego pla-
cówk¹ by³ Sanok, gdzie przebywa³ od 1966 do 1974 r. pracu-
j¹c jako duszpasterz i katecheta. W latach 1974-1978 przeby-
wa³ jako wikariusz-katecheta m³odzie¿y i studentów w D¹bro-
wie Górniczej-Go³onogu. W 1978 r. pracowa³ przez pewien
czas w G³ogówku. Z kolei ponownie zosta³ skierowany do pra-
cy w Sanoku (1978-1981). W styczniu 1981 r. zosta³ pos³any
na placówkê do Krosna, gdzie pracowa³ do sierpnia 1983 r.
pe³ni¹c pos³ugê duszpastersko-katechetycz¹. Z Krosna w 1983
r. zosta³ skierowany na krótko do Radomska. W tym samym
roku o. Fabian poprosi³ o eksklaustracjê (zezwolenie wydane
przez Stolicê Apostolsk¹ lub przez biskupa ordynariusza, na
mocy którego zakonnik mo¿e przebywaæ przez jakiœ okres czasu
poza domem zakonnym) i podj¹³ próbê pracy duszpasterskiej
jako kap³an diecezjalny w diecezji przemyskiej. Na mocy tej
eksklaustracji pracowa³ przez jeden rok w parafii Gorzyce Tar-
nobrzeskie (1983-1984), nastêpnie w parafii Matki Bo¿ej Ró-
¿añcowej w Rzeszowie i w Giedlarowej ko³o Le¿ajska. W roku
1986 powróci³ do zakonu i zosta³ skierowany na rok do Horyñ-
ca Zdroju (1986-1987). Podczas pobytu w Szklarskiej Porêbie
ze wzglêdu na problemy z sercem przebywa³ przez pewien czas
w szpitalu w Cieplicach. Potem uda³ siê do Krakowa, sk¹d zo-
sta³ skierowany do Nowego Korczyna (1987-1989). Z kolei
przez pewien czas w 1989 r. przebywa³ we Wroc³awiu. Ko-
lejn¹ placówk¹ o. Fabiana by³ Przemyœl, gdzie pracowa³ przez
cztery lata (1989-1994). W roku 1994 zosta³ przeniesiony do
parafii OO. Franciszkanów p.w. œw. Antoniego w Jaœle, gdzie
mieszka³ do swej œmierci.

O. Fabian pracowa³ g³ównie w duszpasterstwie parafialnym
zajmuj¹c siê m³odzie¿¹ szkó³ œrednich oraz studentami. Nieste-
ty choroba, która go dotknê³a coraz bardziej odbiera³a mu nie
tylko zdrowie, ale tak¿e uniemo¿liwia³a owocn¹ pracê duszpa-
stersk¹, któr¹ nadawa³a sens jego kap³añskiemu ¿yciu i któr¹
bardzo kocha³. Ostatnie lata pobytu w klasztorze jasielskim by³y
nieustannym zmaganiem siê ze s³aboœci¹ i przyjmowaniem krzy¿a
choroby i cierpienia.

O. Fabian Czes³aw Orzechowski zmar³, po d³ugiej i ciê¿kiej
chorobie, w nocy z 14 na 15 grudnia 2006 r. w klasztorze w
Jaœle. Zmar³ w 70 roku ¿ycia i 45 roku kap³añstwa. Pogrzeb,
któremu przewodniczy³ ks. bp Kazimierz Górny-ordynariusz
rzeszowski wraz z kilkudziesiêcioma kap³anami zakonnymi i
diecezjalnymi, odby³ siê 18 grudnia 2006 r. o godz. 12.00 w
koœciele OO. Franciszkanów w Jaœle. O. Fabian pochowany
zosta³ we wspólnym grobowcu zakonnym na Starym Cmenta-
rzu w Jaœle.

O. Fabian Orzechowski by³ ostatnim wyœwiêconym kap³a-
nem pochodz¹cym z parafii Lubla. Wywodzi³ siê on z bardzo
religijnej rodziny. Owocem religijnej atmosfery w rodzinie Pañ-
stwa Orzechowskich by³y dwa powo³ania zakonne: o. Fabiana
oraz jego rodzonej siostry Teresy, która jest siostr¹ zakonn¹ w
Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Maryi w Mszanie.

O. Fabian by³ bardzo ¿yczliwym i pogodnym cz³owiekiem.
Przez kilka ostatnich lat swego ¿ycia ten bardzo gorliwy kap³an
naznaczony by³ stygmatem choroby, która bardzo utrudnia³a
mu ¿ycie. Pomimo tego chêtnie pomaga³ wspó³braciom w ich
obowi¹zkach, co by³o dla niego sp³acaniem d³ugu wdziêczno-
œci za okazywan¹ mu ¿yczliwoœæ i pomoc. O. Fabian przez
swoje ¿ycie wpisa³ siê na sta³e w serca ludzi i bogat¹ historiê
parafii p.w. œw. Miko³aja w Lubli.

ks. Marcin Nabo¿ny

Sprzeda¿ miodu
z w³asnej pasieki

  Miody - kwiatowe
         - spadziowe
    - kwiatowo-spadziowe

Mieczys³aw Armata
Stêpina 73

tel. 017 2776580
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Szanowny Panie Dyrektorze
Drogi Kolego i Przyjacielu

Zebraliœmy siê tu tak licz-
nie, z g³êbokim ¿alem i smut-
kiem, aby oddaæ Ci ostatnia

pos³ugê, z³o¿yæ ostatnie podziêkowanie,
aby odbyæ z Tob¹ ostatnie spotkanie przed
odejœciem Twoim w Wiecznoœæ, która te¿
wszystkich nas czeka.

Dziêkujemy Ci , ¿e przyby³eœ – ponad
50 lat temu z Ziemi Bocheñskiej – tutaj,
do nas, do Frysztaka, gdzie spêdzi³eœ pra-
cowicie i ofiarnie, ca³e doros³e swe ¿ycie;
pracuj¹c jako nauczyciel w pobliskiej
Pstr¹gowce a nastêpnie w Markuszowej
jako dyrektor szko³y. Pozosta³e bardzo
d³ugie lata poœwiêci³eœ pracy nauczyciel-
skiej we Frysztaku.

Uczy³eœ matematyki bardzo ofiarnie i
z wielka umiejêtnoœci¹ metodyczn¹. Na-
wet ci, którzy nie mieli zdolnoœci w przed-
miotach œcis³ych – rozumieli zasady ma-
tematyki i umieli siê nimi pos³ugiwaæ w
szko³ach ponadpodstawowych. Twoj¹
ofiarnoœæ i zdyscyplinowanie zawsze
wysoko cenili uczniowie i rodzice.

Za to sk³adamy Ci dzisiaj ostatnie po-
dziêkowanie.

Ale Twoj¹ pasj¹ ¿yciow¹ by³a muzy-
ka i pieœñ. Upowszechnia³eœ j¹ w tutej-
szym œrodowisku, powiecie, wojewódz-
twie i w kraju. Zorganizowane przez Cie-
bie chóry i zespo³y w muzyczne prezen-
towa³y siê znakomicie pod wzglêdem for-
my, treœci i wykonania. Wzbudza³y za-
chwyt s³uchaczy, a czêsto i zazdroœæ, a
mo¿e i zawiœæ konkurentów.

Kiedy wystêpowa³eœ w eliminacjach
powiatowych – zawsze by³o pierwsze
miejsce, w wojewódzkich – prawie za-
wsze. W eliminacjach krajowych - zaj-
mowa³eœ równie¿ czo³owe miejsca.

Ze wszystkich eliminacji przywozi³eœ
nagrody, dyplomy i wyró¿nienia. Wystê-
puj¹c ze swoim chórem i zespo³ami mu-
zycznymi obdarza³eœ s³uchaczy niezg³ê-
bionymi prze¿yciami i wzruszeniami. Te
doznania artystyczne pozosta³y w trwa-
³ej pamiêci – nie tylko tytrjszego œrodo-
wiska.

Za to Ci serdecznie dziêkujemy!
Pamiêtam, jak organizowaliœmy wiel-

kie uroczystoœci pañstwowe 9i œrodowi-
skowe – Ty zawsze odgrywa³eœ pierw-

szoplanow¹ rolê w przygotowaniu treœci
artystycznych, przesyconych g³êbokim
patriotyzmem, za co zyskiwa³eœ niezwy-
k³y szacunek i uznanie w³adz pañstwo-
wych. Twój kunszt wykonawczy zawsze
nobilitowa³ Ciê wœród innych, co podno-
si³o rangê i znaczenie szko³y i œrodowi-
ska.

Niezapomniane s¹ uroczystoœci zwi¹-
zane z otwarciem szko³y i nadaniem jej
imienia Józefa Wybickiego – autora Hym-
nu Narodowego. Ile Ty si³ poœwiêci³eœ.
Ile Ty serca w³o¿y³eœ – aby to wszystko
wysz³o jak najlepiej. W³¹czy³eœ w to swoja
rodzinê. To twoja córka Hania napisa³a
kantatê o Józefie Wybickim, a Ty skom-
ponowa³eœ melodiê. Jak piêkne by³o wy-
konanie tego utworu przez twój chór w
czasie uroczystoœci nadawania szkole
imienia.

Jak piêknie przygotowa³eœ treœci ar-
tystyczne na akademiê z okazji 70 rocz-
nicy odzyskania niepodleg³oœci przez Pol-
skê w roku 1918. Wówczas robiliœmy to
jeszcze w konspiracji. Ten monta¿ s³ow-
no-muzyczny prezentowany by³ we
Frysztaku i w Gogo³owie – wzbudzaj¹c
powszechne wzruszenie i nadziejê, ¿e coœ
siê zmienia.

Dziêkujemy Ci za to!
W œrodowisku pe³ni³eœ wiele spo³ecz-

nych funkcji: radny Gromadzkiej Rady
Narodowej, spo³eczny dyrektor Gminne-
go Oœrodka Kultury, cz³onek Zarz¹du
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego oraz
wiele innych.

Szanowny Panie Dyrektorze, Kolego
i Przyjacielu.

Przechodz¹c na emeryturê, nie za-
mkn¹³eœ siê „w czterech œcianach”, lecz
dalej realizowa³eœ swoj¹ pasjê ¿yciow¹.
Zorganizowa³eœ chór œrodowiskowy, któ-
ry tak piêknie upowszechnia³ pieœni re-
gionalne i ogólnonarodowe. Da³eœ wielu
seniorom i nie tylko szansê realizacji ich
zainteresowañ.

To w³aœnie Twój chór ¿egna dzisiaj pie-
œni¹ swego Dyrektora.

Panie Dyrektorze! Ty pozostajesz
wœród nas.

Ty ¿yjesz w pieœni, która nas uczy³eœ,
¿yjesz sercach naszych.

Z pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ – zo-
sta³eœ wyró¿niony niezliczon¹ iloœci¹ na-

gród, a szko³a dyplomami, pucharami,
listami gratulacyjnymi i pochwa³ami.

Gratulujemy i dziêkujemy Ci za to.
Na szczególne podkreœlenie nale¿y

wymieniæ odznaczenia pañstwowe, re-
gionalne i zwi¹zkowe. Za szczególnie wy-
ró¿niaj¹c¹ pracê zawodow¹ odznaczony
zosta³eœ: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej, Odznak¹ Zas³u¿ony dla Woje-
wództwa Rzeszowskiego, Z³ota Odzna-
ka Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
oraz wieloma wyró¿nieniami towarzystw
muzycznych i œpiewaczych.

Pozostajesz piêkn¹ ikon¹ wyró¿niaj¹-
cego siê nauczyciela z Frysztaka.

Panie Dyrektorze, Kolego i Przyjacie-
lu.

¯egnaj¹c Ciê, przyjmij ten skromny
kwiat – wyros³y na ojczystej ziemi, któr¹
tak umi³owa³eœ, wielbi³eœ pieœni¹ i melo-
di¹ – jako symbol wdziêcznoœci i pamiê-
ci. Ale te¿ symbol przemijania wszyst-
kiego.

¯egnamy Ciê z g³êbokim ¿alem.
Ale pozostawiasz w naszych sercach

tyle radoœci – przekazanej w pieœniach i
melodiach, którymi obdarowywa³eœ nas
przez ca³e swe ¿ycie.

Niech ta cz¹stka radoœci sp³ynie na
Twoj¹ najbli¿sz¹ rodzinê i przyjació³ i
niech z³agodzi ich ból spowodowany
Twoim odejœciem.

Niech ziemia ojczysta otuli Ciê mi³o-
œci¹.

Spoczywaj w pokoju wiecznym.

               Eligiusz Marcinkowski

PO¯EGNANIE ŒP. JANA KARPIERZA – 12 .10.2007R.

Jan Karpierz
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Szanowny Panie Dyrektorze!
By³a przewodnicz¹ca SU ( jedna z wielu, które na ponie-

dzia³kowym apelu powtarza³y te s³owa) melduje wiele poko-
leñ Twoich uczniów obecnych na dzisiejszym pogrzebie.

Stoimy jak dawniej- spokojni i w ciszy; dziœ- smutni i po-
gr¹¿eni we wspomnieniach.

 S¹ tu owe „Wieœki”, bo tak byliœmy nazywani przez Pana
Dyrektora (lubiliœmy, jak siê tak do nas Pan zwraca³!), by
oddaæ uczniowski ho³d i nale¿ny szacunek.

S¹ szkolni chórzyœci, których Pan zarazi³ pasj¹ œpiewania.
S¹ mandoliniœci, których Pan zachwyci³ piêknem muzyki.
I s¹ ci, których uczy³ pan matematyki – pamiêtaj¹cy nie-

zwyczajne metody jej nauczania i lekcje, kiedy zamiast skom-
plikowanych obliczeñ matematycznych opowiada³ Pan pro-
ste przyk³ady z ¿ycia. (Dopiero potem okaza³o siê, jakie ono
jest trudne!)

Mówi³ Pan wtedy:
-  Nie myœlcie, ¿e jest to lekcja stracona. Ta lekcja mo¿e

siê Wam bardziej przydaæ w ¿yciu ni¿ matematyczne liczby.
S¹ tu dziœ uczniowie Pana Dyrektora, którzy poszli w Pana

œlady i ucz¹ nowe pokolenia. S¹ uczniowscy przedstawiciele
ró¿nych zawodów…

I s¹ te¿ ci,  których przera¿a³a dyscyplina Pana Dyrekto-
ra, ale którzy dziœ –po latach- doceniaj¹ jej pozytywny wp³yw
na ukszta³towanie wielu dobrych charakterów.

………………………………………………………………………………………………….
By³ Pan takim nauczycielem, który ¿y³ ¿yciem swoich

uczniów.
Do koñca… by³ Pan dumny z osi¹gniêæ swoich wycho-

wanków, cieszy³y Pana nasze sukcesy, martwi³y pora¿ki i
¿yciowe problemy.

I za to -w imieniu wszystkich uczniów-dedykujê Panu dy-
rektorowi ostatni- tu na ziemi-wiersz, bo..

Dziœ
Po latach wielu, w godzinie szczêœcia bez miary
Idzie Pan – po dzwonku ostatnim-do nieba,  hen- na

wagary.
Tam mo¿na  psociæ i broiæ i s³oñcu robiæ kawa³y,
I gwiazdom dawaæ kuksañce, gdyby siê z Panem nie

œmia³y…

Tam dobre duchy, co w³adn¹ niebiosów pogodnym tur-
kusem,

Uœmiechn¹  siê do Pana i dadz¹ …szóstkê z minusem.
A Bóg…
Bóg wejrzy w ten szkolny dziennik
i spojrzy w uczniowskie twarze.
Panu Dyrektorowi
szóstkê zostawi na wieki,
a minus starannie wyma¿e !

               Z wyrazami szacunku i uczniowskiej
                                             wdziêcznoœci M. Filip

„B¹dŸ mi litoœciw, Bo¿e nieskoñczony
Wed³ug wielkiego mi³osierdzia Twego”
Ze s³owami Twojej ulubionej  pieœni odprowadzamy Ciê

drogi Panie Janie na miejsce wiecznego spoczynku. Przez
pó³ wieku na ziemi frysztackiej ¿y³eœ, pracowa³eœ, œpiewa³eœ
i cierpia³eœ razem z nami i Twoj¹ rodzin¹. Obdarzony talen-
tem muzycznym nie zmarnowa³eœ go. Od pierwszych lat
Twojej pracy, a¿ do utraty zdrowia- uczy³eœ œpiewu muzyki i
matematyki – m³odzie¿ naszej szko³y, której by³eœ dyrekto-
rem. Swojej pasji œpiewu chóralnego poœwiêci³eœ siê bez resz-
ty. Szko³a i praca z m³odzie¿¹ to by³ Twój ¿ywio³. Chór szkol-
ny, który prowadzi³eœ, zdobywa³ liczne nagrody i wysokie lo-
katy w kraju. Zas³ug w tej dziedzinie masz bardzo du¿o. Niech
bêd¹ Ci one policzone i wynagrodzone u Pana.

W 1987 roku zorganizowa³eœ chór pokoleniowy pod nazw¹
„Sokó³”. Chór ten dzia³a przy Gminnym Oœrodku Kultury. Po
przejœciu na emeryturê to nam poœwiêci³eœ swój czas i zdro-
wie. Zaszczepieni Twoj¹ pasj¹ œpiewania dzia³amy ju¿ 20 lat.

W myœl prawdy „jako w niebie tak i na ziemi”, poma-
gaj tworzyæ zastêpy chórów niebieskich w wiecznoœci. Dzie-
siêcioro naszych chórzystów czeka tam na Ciebie. Zbierz
swoich wychowanków i dyryguj nimi w chórze niebieskim.
Œpiewajcie Panu Bogu i róbcie dla nas miejsce, byœmy kiedyœ
po przejœciu do wiecznoœci mogli chwaliæ jego dobroæ i mi³o-
sierdzie.

 Dziêkujemy Ci za to wszystko, co dla nas zrobi³eœ.
 ¯egnaj drogi Panie Jasiu – pozostajesz w naszych ser-

cach i pamiêci.
                                                    Daniela Pa³ys
                      - w imieniu cz³onków chóru  szkolnego

                        i chóru mieszanego „Sokó³”.

Podziêkowanie
Rodzina zmar³ego œ.p. Jana Karpierza serdecznie dziê-

kuje Wszystkim, którzy wspierali nas modlitw¹ i uczestni-
czyli w pogrzebie najbli¿szej nam Osoby.

Szczególnie dziêkujemy ksiêdzu Pra³atowi Stanis³awo-
wi Tomaszkowi, ksiêdzu Markowi Drausowi i ksiêdzu
£ukaszowi Skawiñskiemu za przewodniczenie mszy œw.

Cz³onkom chóru „Sokó³” pod dyrekcj¹ Pani Magdale-
ny Wiœniowskiej oraz przewodnicz¹cej chóru Pani Danu-
cie Pa³ys oraz orkiestrze stra¿ackiej pod przewodnictwem
Pana Henryka B³oniarza dziêkujemy za ostatnie muzycz-
no-s³owne po¿egnanie.

Serdeczne s³owa podziêkowania kierujemy równie¿ do
Pana dyrektora Eligiusza Marcinkowskiego, Dyrekcji
Szko³y Podstawowej we Frysztaku, a w szczególnoœci do
Pani w-ce dyrektor Marty Filip oraz dyrektorów i nauczy-
cieli z placówek oœwiatowych naszej gminy.

                                         Serdeczne Bóg zap³aæ.
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W tegoroczne œwiêta, w
wigilijny wieczór, myœli swo-

je skierujê na chwilê do Nieba, do Nie-
zwyk³ej Osoby- œp. Ani Leœniak z Lubli.

Nie zna³yœmy siê d³ugo, ale polubi³y-
œmy siê od pierwszego spotkania. Po³¹-
czy³y nas zmagania z ciê¿k¹ chorob¹.
Chorob¹, która przychodzi niespodziewa-
nie; w najmniej odpowiedniej chwili, nie
bacz¹c na wiek, stanowisko, sytuacjê ro-
dzinn¹. Chorob¹, której leczenie daje na-
dziejê…, a potem...nagle okrutnie zawo-
dzi.

Kiedy po raz pierwszy pozna³am Aniê,
urzek³a mnie swoj¹ bezpoœrednioœci¹ w
nawi¹zywaniu kontaktów, ogromnym en-
tuzjazmem, radoœci¹ ze swojej rodziny,
pracy, g³êbok¹ wiar¹, o której otwarcie
mówi³a i niezwyk³¹ si³¹ do walki z cho-
rob¹. Jej m³odoœæ i uroda, piêkne, krêco-
ne w³osy i promienny uœmiech wnios³y
do mojego domu  du¿o optymizmu i po-
wiew nowych si³ do dalszych naszych
zmagañ.

Ja by³am wtedy ju¿ w trakcie lecze-
nia, Ania mia³a je w³aœnie rozpocz¹æ.

Podczas d³ugich rozmów telefonicz-
nych dowiadywa³yœmy siê nawzajem  o
stan zdrowia, dodawa³yœmy sobie otuchy,
rozwiewa³y w¹tpliwoœci. Ania mia³a w
sobie tyle si³y, ¿e potrafi³a dzieliæ siê ni¹
ze mn¹, bo jak mówi³a: „Nie mo¿emy siê
poddaæ, mamy dla kogo ¿yæ.” Ogromnie
cieszy³yœmy siê z pozytywnego przebie-
gu leczenia!.

We wtorek 2.X.2007r odby³ siê w Gogo³owie pogrzeb d³u-
goletniego Organisty Tadeusza Soko³owskiego. Urodzi³ siê w
1922r. w Gogo³owie. Od roku 1950, gdy proboszczem w Go-
go³owie by³ Ks. Marceli Dyszyñski pe³ni³ funkcjê koœcielne-
go. W 1952 Ks. Marceli przeniós³ siê na probostwo do Trze-
œni ko³o Sandomierza, a na Jego Miejsce przyszed³ do Gogo-
³owa Ks. Jakub Ciciora. Jeszcze przez 5 lat Tadeusz pos³ugi-
wa³ w Koœciele jako koœcielny. W miêdzyczasie nauczy³ siê
graæ na organach i oprócz tego, ¿e by³ koœcielnym pe³ni³ funkcje
organisty przez 42 lata, czyli razem s³u¿y³ Koœcio³owi przez
52 lata. W roku 2000 przeszed³ na odpoczynek a miejsce or-
ganisty zaj¹³ Kazimierz Jantoñ.

Tadeusz Soko³owski by³ ojcem trojga dzieci, dobrym mê-
¿em. Prowadzi³ gospodarstwo rolne, ale tak¿e poœwiêca³ siê

52 lata s³u¿by Koœcio³owi i
ludziom jako koœcielny i orga-

nista w Gogo³owie.

Œp. Tadeusz Soko³owski

A¿ nagle….choroba zaatakowa³a Aniê
powtórnie. Chemioterapia by³a coraz
mniej skuteczna, dosz³o fizyczne cierpie-
nie. Ania znosi³a niezwykle dzielnie to, co
przyniós³ Jej los. Si³ dodawa³a Jej g³êbo-
ka wiara i ukochany „Mój Ojciec Œwiê-
ty”- tak siê o Nim wyra¿a³a- który by³
dla Ani Osob¹ Szczególn¹. Kiedyœ mi
opowiada³a:

- Czy wiesz, ¿e œni³ mi siê mój uko-
chany Ojciec Œwiêty?  Spacerowaliœmy
razem….

Podczas ostatniego spotkania – do dziœ
trudno mi myœleæ o tym, ¿e nie us³yszê
ju¿ Jej mocnego, pe³nego otuchy g³osu -
wyrozumiale mówi³a:

- Chyba mój Papie¿ zapomnia³ o mnie.
Ale przecie¿ On ma tyle innych próœb od
ludzi…Mo¿e wa¿niejszych ni¿ moja.

I choæ ju¿ wtedy bardzo cierpia³a, nie
da³a tego poznaæ po sobie. Z nieustaj¹c¹
nadziej¹ czeka³a na nowy lek, nie ¿ali³a
siê na swoje po³o¿enie,  tylko z pokor¹
przyjmowa³a ka¿d¹ chwilê… I ci¹gle
myœla³a o innych: o dzieciach, które tak
bardzo kocha³a, o mê¿u, rodzeñstwie,
bliskich i znajomych i.. . o mnie, bo na-
wet wtedy cieszy³a siê z mojego stanu
zdrowia, mówi¹c: „Chocia¿ Ty siê ciesz
¿yciem!

…………………………………………………………………………………………………………….
Kiedy 28 paŸdziernika, na cmentarzu

w Lubli, podczas pogrzebu Ani rozleg³a
siê przepiêkna melodia „Ciszy”, to jakby
Ona sama  koi³a ³zy tych, którzy byli jej

bliscy i których kocha³a, i którym ze spo-
kojnym  uœmiechem mówi³a: „Nic to,
Kochani. Nic to…!

A kiedy trêbacz zagra³ „Barkê”,
uœwiadomi³am sobie, ¿e Ania  uda³a siê
na spacer z Ojcem Œwiêtym…. I
uœmiechnie siê do mnie w wigilijny wie-
czór.

………………………………………………………………………………………………..
Doskonale zdaje sobie sprawê z tego,

¿e mój artyku³ mo¿e wywo³aæ u niejed-
nego czytelnika ³zê w oku i ¿e byæ mo¿e
œwiêta Bo¿ego Narodzenia nie s¹ odpo-
wiednim dla tego czasem. Napisa³am go
jednak œwiadoma tego. Chcê, aby ta
nasza ³za by³a wyrazem ho³du dla wiel-
kiego bohaterstwa Ani i Wielu Innych
Osób, które w ciszy swoich domów
tocz¹ ciê¿k¹, ale dzieln¹ walkê z cho-
rob¹ lub innymi przeciwnoœciami losu.
Cierpi¹ - i siê uœmiechaj¹,
S³abn¹ Im si³y – a Oni siê podnosz¹,
Walcz¹ i ….do koñca wierz¹ w zwyciê-
stwo.

O takim bohaterstwie siê ma³o mówi,
zbyt rzadko pisze w gazetach.

Niech wiêc we wszystkich nas w te-
goroczne Œwiêta  pojawi siê myœl o Tych
Cichych Bohaterach Codziennego
¯ycia. Œwiadomoœæ tego, ¿e jesteœmy
z Nimi, myœlimy i nie zapominamy
doda z pewnoœci¹ potrzebuj¹cym  nie-
ustaj¹cej NADZIEI.

A Tych, których ju¿ nie ma z nami,
obudzi we wspomnieniach.

W ho³dzie Ani, której mi bêdzie bar-
dzo brakowaæ  -  Marta Filip

dla Koœcio³a. Odrywa³ siê od
prac nie tylko, aby przyjœæ na
nabo¿eñstwo, Mszê œw. ale w
po³udnie i wieczorem bieg³ do
Koœcio³a , aby zadzwoniæ na
Anio³ Pañski. Wnosi³ wszêdzie
radoœæ, lubi³ ¿arty. By³ lubiany
przez ludzi. Umia³ ³¹czyæ pra-
cê z modlitw¹. By³ czcicielem
Matki Bo¿ej. Czci³ Matkê
Bo¿¹ pieœniami Maryjnymi.
¯ycie jego by³o zwyczajne,
wype³nione prac¹, modlitw¹,

trosk¹ o Koœció³.
Po 85 latach przeszed³ do wiecznoœci. ̄ egna³o go 11 ksiê¿y,

Mszê œw. koncelebrowa³o 8 ksiê¿y. W homili podkreœli³em, ¿ze
poprzez ofiarê Mszy œw. komunie œw., modlitwy, udzia³ w po-
grzebie szczególnie dziêkujemy Panu Bogu za dar ¿ycia Tade-
usza, mê¿a, ojca, organisty. Dziêkujemy za wszystko dobro,

 Na spacer z Papie¿em -

wspomnienie o œp. Ani Leœniak.
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które przez Niego sta³o siê udzia³em na-
szym czy innych a tak¿e, kieruj¹c siê
mi³oœci¹, w naszych modlitwach pole-
camy mi³osierdziu Bo¿emu duszê œ.p.
Tadeusza, prosz¹c Pana Boga, by go
przyj¹³ do grona tych, którzy poprzez
œpiew i muzykê koœcieln¹ oddawali
chwa³ê Bogu. W czasie pogrzebu œpie-
wa³ Chór Sanctus z Gogo³owa, byli obec-
ni Stra¿acy z Gogo³owa i Glinika i du¿a
rzesza ludzi z parafii i spoza niej.

Po¿egnaliœmy dobrego cz³owieka,
dobrego i gorliwego organistê. Niech
Pan Jezus za Jego ¿ycie udzieli mu
wiecznej nagrody.

                         Ks. Emil Midura

WYSTAWA
I POWIATOWE BIENNALE
TWÓRCZOŒCI LUDOWEJ

„TRADYCJA”
Autorzy wystawionych prac: Kazimiera Armata - Pu³anki, Edyta Banek -
Gl. Dolny, Emil Czaja - Dobrzechów, Helena Dykas - Gogo³ów, Jadwi-
ga Jab³oñska - Twierdza, Jolanta Jedziniak - Frysztak, Anna Luszcz - Ko-
byle, Józef Mendrala - Pu³anki, Piotr Radwan - Lubla, Dorota RzeŸnikie-
wicz-Stawarz - Tropie, Irena Stadnicka -Gl. Dolny, Danuta Stefanik - Twier-
dza, Monika Stefanik - Widacz, Teresa Stefanik - Twierdza, Janina Stefa-
nik - Twierdza, Janina Tuleja - Gl. Œredni, Ma³gorzata Zó³kiewicz - Koby-
le.

Ekspozycja czynna: 22.11.07 - 5.01.08
Od wtorku do pi¹tku w godz. 10.00-19.00

Poniedzia³ki w godz. 14.00-19.00
Galeria na balkonie GOK we Frysztaku.

Zapraszamy.

„Cz³owiek ¿yje, dopóki
pamiêæ o nim trwa wœród ludzi”

Pani Zofii Strzelbickiej i rodzinie
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i

¿alu z powodu
œmierci mê¿a i ojca

Józefa Strzelbickiego
                            sk³adaj¹
            cz³onkowie Ko³a Emerytów,
                    Rencistów i Inwalidów.

DZIÊKCZYNIENIE W GOGO£O-
WIE ZA 25 LAT PRACY MISYJNEJ
SIOSTRY ERAZMY M£YNIEC
W BOLIWII I 19 LAT PRACY MI-

SYJNEJ SIOSTRY GEMMY BYŒ
W KAMERUNIE.

W ostatnich miesi¹cach prze¿ywa-
my wiele uroczystoœci ogólnopolskich,
diecezjalnych a tak¿e parafialnych. W
te uroczystoœci wpisuje siê tak¿e dziêk-
czynienie , które prze¿ywaliœmy 23.IX.
b.r. w Parafii Gogo³ów za powo³anie i
za 25 lat pracy na misjach w Boliwii Sio-
stry Erazmy M³yniec z Gogo³owa i Sio-
stry Gemmy Byœ, tak¿e z Gogo³owa,
która od 19 lat pracuje na Misjach w
Kamerunie w Diecezji, w której Bisku-
pem Ordynariuszem jest Ks. Bp Jan
Ozga.

Siostra Erazma M³yniec nale¿y do
Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek Dê-
bickich. Wst¹pi³a do klasztoru 41 lat
temu. Przez d³ugie lata pracowa³a w
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Pragnie-
niem jej by³o wyjechaæ na Misje. Pra-
gnienia jej siê spe³ni³y. Prze³o¿eni w 1982
r. wys³ali 5 sióstr do Boliwii by tam za-
³o¿yæ placówkê. Siostry te by³y zaczy-
nem ewangelicznym, który siê rozrós³ ,
bo teraz ju¿ jest 10 placówek i ponad 40
Sióstr, 10 z Polski za ponad 30 z Boliwii.
Siostry tam prowadz¹ domy dziecka,
ochronki, szko³y. Prowadz¹ szko³ê do
której uczêszcza 2000 uczniów. Uczy w
niej 100 nauczycieli boliwijskich. Co roku

200 uczniów zdaje maturê.  Prowadz¹
szko³y dla starszych, przygotowuj¹ m³o-
dzie¿ do ma³¿eñstwa. Siostra teraz pra-
cuje wœród dzieci.

Piêknie siê z³o¿y³o, bo na urlop przy-
jecha³a teraz tak¿e druga Siostra misjo-
narka, S. Gemma, która wyjecha³a na
misje do Kamerunu 19 lat temu, jeszcze
przed z³o¿eniem œlubów wieczystych.
Nale¿y do Zgromadzenia Sióstr Micha-
litek. Poniewa¿ mia³a przygotowanie pie-
lêgniarskie, wiêc prowadzi tam tzw. di-
spanzer czyli taki Oœrodek zdrowia gdzie
leczy chorych. Piêkna to praca, gdy ma
mo¿noœæ œwiadczyæ mi³osiern¹ pomoc.

B³ogos³awiona Maria Teresa Ledó-
chowska powiedzia³a: „Z dzie³ najbar-
dziej boskich jest praca nad zbawieniem
dusz”. Tej pracy poœwiêcaj¹ siê nasze
Siostry.

Za ich powo³a-
nie do tej pracy, za
prze³o¿enie Ewan-
gelii na ¿ycie dziêko-
waliœmy wszyscy
Panu Bogu w cza-
sie uroczystej Mszy
œw. która koncele-
browali Ks. Pro-
boszcz Emil Midura,
Ks. Pra³at Adam
Nowak ze Strzy¿o-
wa, oraz rodacy
nowy Proboszcz z
Zaborowa Ks. Wa-

c³aw Potyra³a oraz bracia Ks. Janusz i
Ks. Marek Winiarscy. Bra³ udzia³ tak¿e
w Uroczystoœci Ks. Pra³at Tadeusz Preis
oraz miejscowy wikariusz Ks. Andrzej
Chmiel. By³o tak¿e 5 Sióstr S³u¿ebni-
czek Dêbickich pod przewodnictwem
Siostry Karolli referentki do spraw po-
wo³añ. Mówi³a ona o ¿yciu zakonnym,
o ³asce powo³ania, o piêknej pracy Sióstr.
Siostry ubogaca³y liturgiê poprzez œpie-
wy, czytania. Upiêksza³ tak¿e liturgiê
Chór „ Sanctus” z Gogo³owa.

Niech to nabo¿eñstwo dziêkczynne
bêdzie na wiêksz¹ Chwa³ê Bo¿¹. Ofia-
ra Mszy œw. i modlitwy zanoszone do
Pana Boga wyprosz¹ ³aski potrzebne do
dalszej pracy misyjnej, a tak¿e wyprosz¹
nowe powo³ania.

                            ks. Emil Midura
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WAZNE ORDERY DLA
NASZYCH RODAKÓW!!!

W roku 1765 król Stanis³aw August Poniatowski ustano-
wi³ Order Œwiêtego Stanis³awa. Wybór patrona
orderu, którym by³ biskup krakowski Stanis³aw
ze Szczepanowa, okrutnie zg³adzony w 1079 roku
przez Boleslawa Œmia³ego, mia³ wyraŸn¹ wymo-
wê ideow¹. Postaæ mêczennika symbolizowa³a
z jednej strony jednoœæ Królestwa Polskiego, z
drugiej zaœ - d¹¿enie do przeciwstawienia siê
despotyzmowi i samowoli monarszej. Nie bez zna-
czenia pozostawa³o równie¿ to, ¿e król by³ imien-
nikiem œwiêtego. Stanis³aw August Poniatowski,
klasyczny przedstawiciel epoki Oœwiecenia, w
nauce i pozytywnym dzia³aniu widzia³ drogê do
wydobycia Polski z zacofania i marazmu poli-
tycznego. D¹¿¹c do wzmocnienia w³adzy kró-
lewskiej oraz zlikwidowania anarchii od pierw-
szych miesiêcy swego panowania tworzy³ instytucje, które
mia³y dopomóc w osi¹gniêciu za³o¿onego celu.

Dewiza Orderu brzmia³a: „Praemiando Incitat” - Na-
gradzaj¹c - Zachêca. Order mia³ s³u¿yæ do nagradzania za-
s³ug spo³ecznych nie tyle dla króla, ile dla Rzeczypospolitej.
Mia³ równie¿ jednoczyæ nagrodzonych do dzia³ania wed³ug
zasad, jakim by³ wierny i w obronie których poniós³ œmieræ
mêczensk¹ Œwiêty Stanis³aw.

Na kawalerów orderu król nak³ada³ wiele powinnoœci.
Ka¿dego nagrodzonego obowi¹zywa³a dozgonna wiernoœæ
królowi i Rzeczypospolitej. Kawalerowie byli zobowi¹zani do
wspierania dzia³alnoœci charytatywnej króla. Ka¿dy z nich mia³
wp³acaæ cztery czerwone z³ote rocznie na rzecz Szpitala
Dzieci¹tka Jezus w Warszawie oraz dwóch czerwonych z³o-
tych do kancelarii orderu i 1 czerwony z³oty na msze ¿a³obne
za kawalerów orderu.

Szpital ten za³o¿ony w 1758 roku przez króla Augusta III
Sasa, gwa³townie sie powiêksza³ udzielaj¹c nie tylko pomocy
chorym, ale równie¿ schronienia starcom, biedakom, a póŸ-
niej i kalekom po st³umieniu Konfederacji Barskiej. Dzia³lal-
noœæ charytatywna króla oraz kawalerów orderu przez niego
ustanowionego, mia³a choæ w czêœci dopomóc temu szpitalo-
wi w niesieniu pomocy najbardziej potrzebuj¹cym.

Szlachta przez wieki ho³duj¹ca zasadzie równoœci, pocz¹t-
kowo niechêtnie patrzy³a na ordery, ale póŸniej - ulegaj¹c
modzie - zaczê³a zabiegaæ o nie.

(Wyj¹tek z ksi¹¿ki R.T. Komorowskiego pod tytu-
³em „Kawalerowie i Damy Orderu Œwiêtego Stanis³awa”.)

W latach nastêpnych, w okresie Ksiêstwa Warszawskie-
go i Królestwa Kongresowego, Order przeszed³ ró¿ne prze-
miany. Miêdzy innymi zosta³ podzielony na klasy. Po roku
1830 zosta³ wcielony do odznaczeñ Cesarstwa Rosyjskiego i
szeroko nadawany. Po odzyskaniu niepodleg³oœci nie zosta³
wznowiony, lecz zast¹piony w hierarchii odznaczeñ przez nowo
kreowany Order Odrodzenia Polski.

W roku 1978 g³ow¹ Koœcio³a Œwiêtego zosta³ wybrany

wielki syn narodu polskiego i nastêpca Œwiêtego Stanis³awa
na katedrze Krakowskiej Jan Pawe³ II. Zacz¹³ on otwarcie
broniæ podstawowych praw cz³owieka do wolnosci wyzna-
nia swej wiary i przekonañ politycznych. W tych okoliczno-

œciach, kiedy przypad³a 900 rocznica  œmierci
mêczeñskiej Œwiêtego Stanis³awa (9 czerwca
1979 roku) ówczesny Prezydent Rzeczypospoli-
tej wraz z Rz¹dem RP na Uchodzctwie pod prze-
wodnictwem Genera³a Jana Libronta podj¹³ histo-
ryczn¹ decyzjê wznowienia Orderu Œw. Stanis³a-
wa.  Po kilku zmianach, Order Œwietego Stani-
s³awa sta³ siê de facto suwerennym orderem miê-
dzynarodowym, jakim jest obecnie, posiadaj¹c
przeoraty w ponad 30 krajach œwiata przy stale
wzrastaj¹cej liczbie Kawalerów i Dam Orderu.

Pierwszym zadaniem orderu jest wznowie-
nie tradycji rycerskich, tak bardzo dziœ po-
trzebnych we wzajemnych stosunkach miê-

dzy ludzmi. Drugim nie mniej wa¿nym zadaniem jest
niesienie pomocy bliŸnim, chorym, dzieciom upoœledzo-
nym fizycznie czy umys³owo, które pomocy takiej po-
trzebuj¹, trzecim wreszcie celem, któremu s³u¿y order
jest pojednanie dawnych  wrogich sobie narodów. Po-
jednanie i przebaczenie dawnych rzeczywistych czy uro-
jonych win jest konieczne dla unikniêcia nowych kon-
fliktów zbrojnych.

Tworz¹ca sie od 1991 roku droga sporadycznych nadañ
Orderu spo³ecznoœæ Kawalerów i Dam Orderu Œwiêtego Sta-
nis³awa w Polsce, zaczê³a dzia³aæ w sposób zorganizowany
dopiero od maja 1995 roku. Pierwsze inwestytury odby³y siê
w 1995 w Warszawie, 1996 w Krakowie, a w roku 1997 w
Bielsku Bia³ej. Pierwsze nadania Suwerennego Orderu Œwiê-
tego Stanis³awa w Polsce mia³y miejsce dopiero w III Rze-
czypospolitej, a œciœle od 1991 roku. Pocz¹tkowo by³y one
nieliczne, czêsto dokonywane podczas inwestytur zagranicz-
nych.

Wœród odznaczonych Kawalerów i Dam Orderu znajduj¹
siê osoby posiadaj¹ce tytu³y arystokratyczne i naukowe, oso-
by pe³ni¹ce wysokie urzêdy pañstwowe, cz³onkowie sejmu,
wojskowi ró¿nych stopni i hierarchowie koœcielni. Kawalero-
wie i Damy Orderu w Polsce nale¿¹ do najliczniejszych grup
narodowych w Suwerennym Orderze Œwiêtego Stanis³awa
na œwiecie.

16 wrzeœnia 2007r. z inicjatywy KUSTOSZA  SANK-
TUARIUM M.B. BOLESNEJ KRÓLOWEJ POL-
SKI   Ks. Pra³ata Czes³awa Wali oraz WIELKIEGO MI-
STRZA Orderu Œwiêtego Stanis³awa Ksiêcia Juliusza
Nowiny Sokolnickiego i WIELKIEGO  PRZEORA NA
POLSKÊ  dr Mariana Króla (GCCStS) oraz Przeora
Konfraterni Œl¹sko-Czêstochowskiej in¿. Lecha Grzy-
bowskigo (GCCStS) odby³a siê Inwestytura w Ka³ko-
wie-Godowie, podczas której Order Œwiêtego Stanis³a-
wa otrzyma³ nasz rodak – Jan Jurasz pochodz¹cy z Pu-
³anek, mieszkaj¹cy obecnie w Ostrowcu Œwiêtokrzy-
skim.
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„DO TYCH PAGÓRKÓW LEŒNYCH, DO
TYCH £¥K  ZIELONYCH…” - POWRÓÆ-
MY WSPOMNIENIAMI

Deszcz si¹pi coraz mocniej. Poprzez szum kropli
uderzaj¹cych o liœcie przebija siê tupot setek stóp. Buty,
jeszcze wczoraj pieczo³owicie szorowane, œlizgaj¹ siê
po rozmiêk³ym gruncie i na wpó³zgni³ych liœciach.
Spodnie, a¿ ponad kolana nas¹czone b³otem, utrud-
niaj¹ ruch. Pochylone twarze ukryte w kapturach
p³aszczy przeciwdeszczowych uniemo¿liwiaj¹ identy-
fikacjê osób mozol¹cych siê obok. Co jakiœ czas ³owi-
my uchem ponury pomruk nadci¹gaj¹cej burzy…

A wszystko zapocz¹tkowa³o zaproszenie Komen-
dy Hufca ZHP Frysztak, w którym harcmistrz Janusz
Zarszyñski i podharcmistrz Piotr Œwirad nêcili
„…wszystkich spragnionych ³azêgostwa i cieka-
wych œwiata do udzia³u w rajdzie pieszym do Od-
rzykonia, który odbêdzie siê w pi¹tek 5-ego paŸ-
dziernika 2007 roku…” Tak wiêc na jubileuszowy
XV ju¿ rajd pieszy pod has³em „Po¿egnanie lata” zg³o-
si³o siê - bagatela - sto dwadzieœcia siedem osób.

Nad zapaleñcami z Zespo³u Szkó³ w Stêpinie czu-
wali sami organizatorzy rajdu. Ochotników ze Szko³y
Podstawowej w Cieszynie przywiedli pani Ma³gorza-
ta Tabak-Godek i pan Krzysztof Filip. Œmia³kowie z
Zespo³u Szkó³ w Gogo³owie maszerowali pod czuj-
nym okiem pani Lucyny Srebrny oraz pañstwa Ma³-
gorzaty i Krzysztofa Niekowalów. Wspólnie z ¿¹dny-
mi przygód uczniami ze Szko³y Podstawowej we
Frysztaku trudzili siê siostra Bonfilia, pan Janusz Strzê-
pek i autorka tej relacji, nieprzypadkowo wymieniona
na koñcu: takie przeznaczono jej miejsce w kolumnie
piechurów. Wiadomo: na przedzie id¹ podobno naj-
s³absi. I z tej perspektywy pop³ynie niniejsza relacja.

Grupê prowadzi mê¿czyzna o pogodnych oczach i
promiennym uœmiechu, p. Krzysztof Filip, wiod¹c j¹
niebieskim szlakiem z chirurgiczn¹ wrêcz dok³adno-
œci¹, bez b³¹dzenia, kluczenia czy krêcenia siê w kó³-
ko. Œwie¿o œciête ga³êzie pod nogami œwiadcz¹ o tym,
¿e wyr¹buje leœn¹ œcie¿kê maczet¹ lub innym wy-
ostrzonym narzêdziem. Narzuca on odpowiednie tem-
po marszu, a jako ¿e jest osob¹ obdarzon¹ najd³u¿szy-
mi w ca³ym towarzystwie nogami, nasz spacer czêsto
przeradza siê w trucht. Podziw wzbudza najm³odszy
mê¿czyzna, oœmioletni jasnow³osy Franciszek Nieko-
wal, który z uœmiechniêt¹ buzi¹ na równi z gimnazja-
listami dotrzymuje kroku naszemu liderowi. A trasa
nie jest krótka: Frysztak – Herby – Góra Czarnówka
– Piotrówka – Góra Spalona – Pietrusza Wola – Rzep-
nik – Wólka Bratkowska – Góra Królewska – Pod-
zamcze i Zamek Kamieniec w Odrzykoniu.

Marszrutê rozpoczynamy o 8 rano na stadionie we
Frysztaku, gdzie wczeœniej zebrali siê wszyscy uczest-
nicy rajdu. St¹d, przekraczaj¹c Wis³ok, kierujemy siê

Cieszy fakt, ¿e doceniona zosta³a praca wielkiego spo³ecz-
nika, cz³owieka, który przez wiele lat swoje serce, si³y i zdro-
wie poœwiêca³ dzieciom niepe³nosprawnym. Jest czego gratu-
lowaæ, jest Kogo naœladowaæ.

Z³oty Znak Zwi¹zku OSP RP – polskie odznaczenie cywilne,
nadawane  przez Prezydium Zarz¹du G³ównego ZOSP  RP. Z³oty
Znak Zwi¹zku OSP RP przyznawany  jest za d³ugoletni¹ aktywn¹
dzia³alnoœæ w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej lub w Zwi¹zku OSP RP.
Odznak¹ t¹ mo¿e byæ uhonorowana osoba lub instytucja, która w
sposób znacz¹cy zas³u¿y³a siê dla dzia³alnoœci Zwi¹zku OSP RP.

Wizerunkiem odznaki Z³oty Znak Zwi¹zku OSP RP jest krzy¿
równoramienny, zakoñczony na rogach ramion kulkami. Krzy¿ o wy-
miarach 41 mm (wysokoœci i szerokoœci) na krawêdziach ma 1 mm
pasek. Wykonany jest z metalu koloru z³otego. Ramiona krzy¿a po-
kryte s¹ bia³¹ emali¹ w z³oconym obramowaniu. W œrodku krzy¿a
na okr¹g³ej czerwonej emaliowanej tarczy umieszczony jest orze³
jagielloñski z metalu koloru srebrnego, z otokiem koloru jasno-gra-
natowego oraz z napisem: ZWI¥ZEK OCHOTNICZYCH *
STRA¯Y PO¯ARNYCH RP *. Na tle górnego ramienia krzy¿a
nad œrodkow¹ czêœci¹ tarczy umieszczony jest p³omieñ z metalu ko-
loru srebrnego. Pomiêdzy ramionami krzy¿a wieniec ze stylizowa-
nych liœci laurowych o szerokoœci 5 mm z metalu koloru z³otego.
Odznaka ta zawi¹zana jest na wst¹¿ce o szerokoœci 38 mm, koloru
czerwonego z bia³ymi paskami o szerokoœci 4 mm, umieszczonymi
na krawêdziach wst¹¿ki.

Z³oty Znak Zwi¹zku OSP RP nosi siê na wstêdze, któr¹ zak³ada
siê pod ko³nierz koszuli tak, aby znak zawieszony by³ poni¿ej wêz³a
krawata.

30 wrzeœnia 2007r. w Warszawie z r¹k Prezesa Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku OSP RP Waldemara Pawlaka Z³oty Znak
Zwi¹zku OSP RP odebra³ nasz Ksi¹dz Proboszcz Bogus³aw
Bogaczewicz.

Gratulujemy!!!
(na podstawie wiadomoœci z Internetu i rozmów z bohatera-

mi artyku³u materia³ przygotowa³a M. Filip)

Ks. Proboszcz Bogus³aw Bogaczewicz w czasie obrad Zjazdu.
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letowe pêki wrzosu. Coraz czêœciej pod-
biegamy lub kierujemy siê na skróty
przez g¹szcz paproci i je¿yn, bo prze-
wodnik nie zwalnia tempa ani na chwi-
lê. Czy on siê nie mêczy? Hen, wysoko
na górze, przez zielon¹ gêstwinê prze-
bija siê be¿owa kurtka p. Lucyny Srebr-
ny. Jest tak daleko, a nam  nieprzywy-
k³e do takiego wysi³ku  nogi odmawiaj¹
ju¿ pos³uszeñstwa…

Nieoczekiwanie z zadumy wyrywa
mnie podekscytowany g³os p. Piotrka:

– Patrz! Buczyna karpacka! Wi-
dzisz? Rób zdjêcia, rób! – Krzyczy
rozgor¹czkowany. Ponaglana tym naka-
zem robiê, w obawie, by mi siê te buki
gdzieœ nie rozpierzch³y. Rêce mi siê
trzês¹, w rezultacie tylko jedno zdjêcie
wychodzi ostre. Dopiero potem dowia-
dujê siê, ¿e ta buczyna to osobliwoœæ
typowa dla górskich partii regla dolne-
go.

Zbli¿amy siê do Królewskiej Góry.
Harcmistrz wiedzie nas do cmentarza
¿o³nierzy z lat 1914 – 1915. Na kamien-
nym krzy¿u napis: „Kim by³eœ, nie wie-
my, bo Twoje nazwisko nie powie dzi-
siaj nikomu gdzie Twoi rodzice - da-
leko czy blisko czekaj¹ Ciê…” Pod
krzy¿em wi¹zanki kwiatów i znicze.
Ktoœ dba o te mogi³y w g³uszy leœnej.

Strudzeni wdrapujemy siê na wierz-
cho³ek. St¹d widaæ ju¿ wie¿ê na Suchej
Górze. Sycimy oczy roztaczaj¹cym siê
przed nami widokiem wzgórz ton¹cych
we mgle. Czujemy, ¿e zbli¿amy siê do
celu naszej wêdrówki – do Odrzykonia.

Wszystkie Ÿród³a ustne i pisane do-

pod górê na wierzcho³ki Kobyla. Wido-
ki zapieraj¹ce dech w piersiach! Moni-
ka Przyby³a mówi z dum¹, ¿e tu w³a-
œnie mieszka. Po pewnym czasie zaczy-
na kropiæ deszcz; najpierw niewinnie, le-
ciutko, ale z czasem przeradza siê w ule-
wê. Nawet mocne g³osy obu panów Ja-
nuszów nie s¹ w stanie zahamowaæ jej
popularnym zaklêciem „Nie lij dyscu,
nie lij!” Zakupione hurtem na proœbê
pani Ma³gosi Niekowal p³aszcze, bardzo
siê przydaj¹. Ubieramy je i w las!

Co rusz napotykani grzybiarze z ko-
szami pe³nymi grzybów z przera¿eniem
spogl¹daj¹ na tak liczn¹ gromadê. Istot-
nie, jest siê czego obawiaæ. Monika
Garncarska coraz to zbacza nieco ze
szlaku i w podskokach obwieszcza ko-
lejne trofeum w postaci prawdziwka czy
podgrzybka. Na szczêœcie ceglastoczer-
wone przepiêkne muchomory pozosta-
wia nam i w ruch id¹ aparaty i pe³ne
zachwytu „ochy” i „achy.”

Bogactwo i ró¿norodnoœæ szaty ro-
œlinnej pomaga b¹dŸ utrudnia marsz.
Deszcz szeleszcz¹cy wœród liœci z wol-
na ustaje. Dotykamy rêkami wysokich
buków, z których po g³adkich pniach
œciekaj¹ grube strugi wody, na dole two-
rz¹c mini-wodospady. Dziwnie wygl¹-
daj¹ te drzewa: od strony, z której idzie-
my s¹ mokre, z drugiej strony ca³kiem
suche. Pan Krzysiek Niekowal jest pod
wra¿eniem tego zjawiska. Mokre ga³ê-
zie drzew zwisaj¹ nisko i ocieraj¹ nam
twarze.

Uwa¿amy, by nie wpaœæ do g³êbo-
kich dziur w drodze. Spod mokrego ka-
pelusza w maskuj¹cych leœnych to-
nacjach, harcmistrz Zarszyñski zapew-
nia, ¿e jego wehiku³ bez trudu przebija
siê przez takie zwa³y b³ota i g³êbokie na
pó³ metra koleiny poroœniête roœlinnoœci¹
wodn¹. Nie zaprzeczamy. W koñcu
„Pan Samochodzik” nie z takich opresji
wychodzi³ bez szwanku.

Mijamy skupiska olszyny i wysokich
traw porastaj¹cych podmok³e czêœci
lasu. Chaszcze zaczynaj¹ rzednieæ i w
koñcu wychodzimy na jasn¹, poroœniêt¹
tu i ówdzie m³odymi sosnami, polanê.
Wreszcie krótki postój. Kanapka. £yk
wody. Dla niektórych k¹piel b³otna w
czerwonawym mule. I od nowa w dro-
gê, która wydaje siê nie mieæ koñca.

Tym razem trasa ci¹gnie siê poœród
mozaiki pól uprawnych, pastwisk, sa-
dów i kêp brzóz. Po pewnym czasie
wy³ania siê harmonijnie wkomponowa-
ne w teren stare cmentarzysko miesz-
kaj¹cych tu niegdyœ grekokatolików. A
dalej, wœród jesiennych kolorów z³ota,
pomarañczy i odcieni br¹zów góruje zie-
lona kopu³a œwi¹tyni. Schodzimy do
Rzepnika. To tu, u stóp dawnej cerkwi
pod wezwaniem œwiêtej Paraskiewy, dziœ
koœciele rzymskokatolickim, mo¿emy
wreszcie spocz¹æ na roz³o¿onych p³asz-
czach przeciwdeszczowych i sprawdziæ
op³akany stan nóg. Czy jest w ekipie
masa¿ysta?

S³oñce uœmiecha siê do nas najjaœniej
jak potrafi o tej porze roku. Sêdziwy d¹b
rozk³ada nad nami swe konary. Pani
Ma³gosia Tabak-Godek podsuwa kruche
wafelki. Naprawdê mo¿na odzyskaæ
si³y. S¹ i tacy, których kondycja pozwa-
la na skakanie do b³otnistych ka³u¿, roz-
bryzguj¹c na odpoczywaj¹cych b³oto.
Nie robi to na nikim wra¿enia: bardziej
brudnymi i mokrymi ju¿ nie mo¿emy byæ.

Znów ruszamy. Szlak prowadzi as-
faltem wysoko w górê do po³o¿onej tam
górnej czêœci wsi. Trudna wspinaczka
owocuje widokiem malowniczych sce-
nerii. W aparacie fotograficznym gro-
madzê te œliczne pejza¿e: drewniane,
nieco krzywe p³otki, wysmuk³e ciemno-
zielone jod³y w towarzystwie czerwo-
nolistnych dêbów i bladozielonych mo-
drzewi, wij¹c¹ siê drogê, gapi¹ce siê bez-
myœlnie owce i p³acz¹ce kroplami desz-
czu jagody przydro¿nego krzewu. W dali
pasma wzgórz
poroœniête lasa-
mi, a przed nami
szachownica
niezwykle za-
dbanych ³¹k i
pól.

Wkraczamy
ponownie do
lasu. Intryguj¹
ogromne mro-
wiska, niespoty-
kane u nas ga-
tunki mchów,
osobliwe grzyby,
borówka ba-
gienna i jasnofio- Przy cerkwi w Rzepniku.
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nosz¹, ¿e mieszka³ tu kiedyœ nieludzki
rozbójnik, który posiada³ konia jeszcze
okrutniejszego ni¿ jego pan. Ludzie w
koñcu postanowili skoñczyæ z przemoc¹:
zorganizowali siê i sami zabili zbója, ko-
nia zaœ ¿ywcem obdarli ze skóry. I st¹d
nazwa wsi.

Po drodze pan Zarszyñski barwnie
opowiada nam swoj¹ wersjê nazwania
wsi. Dawno, dawno temu pewien pod-
ró¿ny pozostawi³ swego wierzchowca
przed karczm¹ i uda³ siê na spoczynek.
Sprytne, a mo¿e spragnione zwierzê sko-
rzysta³o z okazji i wys¹czy³o do dna sto-
j¹c¹ tam beczkê z jakimœ mocniejszym
trunkiem, po czym pad³o na ziemiê. Wia-
domo, ¿e koñ nawet gdy œpi, to stoi. Dla-
tego wszyscy byli przekonani, ¿e koñ
zdech³. Jakie¿ by³o przeto zdziwienie
ludu, gdy po pewnym czasie koñ wsta³!
Wszyscy pomyœleli, ¿e „od¿y³”, a tylko
pan Janusz zna prawdziw¹ przyczynê
jego „zgonu”. Zreszt¹, kto wie, która
opowieœæ jest prawdziwsza?

Po raz kolejny, tym razem ju¿ na do-
bre, opuszczamy wszechobecny ¿ywio³
leœny. Przed nami wy³ania siê nieco za-
mglona panorama Krosna.

– Patrzcie, dziewczyny! Krosno! –
krzyczê.

– To Do³y Jasielsko-Sanockie!” –
w g³osie p. Piotra znowu s³yszê podziw
dla tego tworu natury, a jednoczeœnie na-
ganê dla mej niewiedzy. Opowieœæ o
geologicznej historii powstania tych do-
³ów przerywa p. Janusz Strzêpek, który
ocieraj¹c pot z czo³a, intonuje „Przyby-
li u³ani pod okienko.” Lekcje muzyki

nie posz³y na mar-
ne – nasi m³odzi
amatorzy przygód
znaj¹ s³owa
wszystkich zwro-
tek, a g³os ich nie-
sie siê daleko.

Przed nami
majacz¹ ruiny
zamku. Jeszcze
tylko sad z jab³o-
niami obsypanymi
hojnie  ciemno-
czerwonymi owo-
cami. Opieramy
siê tej pokusie i po
kilkunastu minu-

tach dochodzimy do zamku. Zaczyna
kropiæ deszcz. Zdjêcie w ruinach, nieco
historii, podañ i przekazów, siostra Bon-
filia tym razem w roli Bia³ej Damy i ju¿
chronimy siê w zabudowaniach karcz-
my, która rozsiad³a siê u podnó¿a zam-
kowej góry.

Siedzimy przy solidnym dêbowym
stole. Spoza girland chmielu oplataj¹ce-
go s³up i dach werandy wpatrujemy siê
w tworz¹ce siê od kropli deszczu ko³a
na wodzie w wypielêgnowanych
oczkach wodnych. Mo¿na tak siedzieæ
d³ugo, tym bardziej, ¿e nasz podharc-
mistrz ma jeszcze kilka bu³ek i serków
topionych (i chêtnie nimi czêstuje), ale
ekipa pana Marczaka ju¿ nawo³uje do
oczekuj¹cych nas trzech autokarów.
Naprawdê nie musimy wracaæ pie-
chot¹?

Z ca³¹ pewnoœci¹ oœmiogodzinny
szybki marsz w trud-
nych warunkach at-
mosferycznych by³ nie
tylko pewn¹ form¹
szko³y przetrwania, ale
wzbudzi³ w nas senty-
ment „do tych pagór-
ków leœnych, do tych
³¹k zielonych…” Dla
takich mi³oœników natu-
ry jak my, by³ nieszablo-
now¹ lekcj¹ przyrody i
to w towarzystwie cie-
kawych œwiata ludzi.
Nie po raz pierwszy
przekonaliœmy siê w jak
malowniczych scene-

riach mamy okazjê przebywaæ na co
dzieñ. Mamy tyle urokliwych, czêstokroæ
niespotykanych gdzie indziej zak¹tków
–  nieomal¿e tu¿ przy naszych domach.
Z okien patrzymy – mo¿e bezmyœlnie –
na tê krainê, która u obcych budzi za-
chwyt. Zachwyæmy siê i my tym, co
mamy.

W imieniu wszystkich uczestników
rajdu sk³adam podziêkowanie organiza-
torom tej inicjatywy: harcmistrzowi Ja-
nuszowi Zarszyñskiemu i podharc-
mistrzowi Piotrowi Œwiradowi za
zapa³, z jakim od lat pracuj¹ z dzieæmi i
m³odzie¿¹ – w ciekawy i daj¹cy efekty
sposób. Dziêkujê wszystkim m³odym
uczestnikom tej niskobud¿etowej wy-
cieczki za to, ¿e godnie reprezentowali
nasze szko³y. Za zapa³, z jakim przemie-
rzali ostêpy leœne z radoœci¹ przyjmuj¹c
trudne warunki atmosferyczne, zmêcze-
nie i niewygodê. Dziêkujê te¿ wszyst-
kim Anio³om Stró¿om, które dyskretnie
czuwa³y nad naszym bezpieczeñstwem
i pozwoli³y nam wróciæ bez uszczerbku
do domu.

Obiecujê, ¿e jeœli organizatorzy za-
prosz¹ mnie na podobny rajd w przy-
sz³ym roku, to z ca³ym zapa³em bêdê
kontemplowaæ urodê buczyny karpac-
kiej i Do³ów Jasielsko-Sanockich, a na-
wet wyuczê siê s³ów wszystkich zwro-
tek „Przybyli u³ani.” I tym razem pój-
dê na przedzie…

                           Sprawozdawca:
                          Agnieszka Dziok
                                 SP Frysztak

Leœne ludki w drodze do celu.

Przy leœnej mogile.
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