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PRZYS£OWIA ZWI¥ZANE  Z WIELKANOC¥
- Deszcz w Wielki Pi¹tek napycha ka¿dy k¹tek.
- Suchy post - dobry rok.
- W Wielki Pi¹tek gdy deszcz hojnie doliny zleje, ¿e du¿o
mleka bêdzie, s¹ pewne nadzieje.
- Nie ka¿dej niedzieli Wielkanoc.
- Pogoda na Kwietn¹ (Palmow¹) Niedzielê, wró¿y uro-
dzaju wiele.
- W Wielki Pi¹tek zrób pocz¹tek, a w sobotê koñcz ro-
botê.
- W Dnie Krzy¿owe Mêka Bo¿a, wstrzymaj siê od sie-
wu zbo¿a.
- W Wielki Pi¹tek, dobry siewu pocz¹tek.
- Kiedy w Wielki Post rosa, nasiej gospodarzu du¿o pro-
sa,
a je¿eli mróz, to proso na górê w³ó¿.
- Gdy mokro w Wielk¹ Niedzielê, rok siê sucho œciele.
- Gdy Wielki Pi¹tek ponury, Wielkanoc bêdzie bez chmu-
ry.
- Kiedy w Wielki Pi¹tek pada, suche lato deszczyk nam
tenprzepowiada.
- Kto w Wielki Pi¹tek sieje, ten siê w ¿niwa œmieje.

Wielkanoc

Nadchodzi wiosna wraz z Wielkanoc¹
Coraz radoœniej ptaszki œwiergoc¹
My teraz radujmy siê z Bo¿ej chwa³y
¯e Chrystus Pan nam jest zmartwych-
wsta³y
Zaproœmy Pana wielkiej mi³oœci
¯eby zechcia³ wœród nas zagoœciæ
Byœmy w radoœci z Bo¿ej pomocy
Spêdzili okres œwi¹t Wielkanocy

                              Augustyn Z¹bik

Spe³nienia wszystkich marzeñ,
zadowolenia z siebie,
radoœci ¿yciowej
i aby ka¿dy kolejny dzieñ by³
Dniem Kobiet  ¿yczymy Wam ....
wspania³e, niepowtarzalne
 Panie!
                         redakcja GF

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczymy, aby blask prawdy o Zmartwychwstaniu
rozœwietla³ wszelkie mroki codziennoœci,
a wiara w nowe ¿ycie nape³nia³a serca wszystkich
radoœci¹ i pokojem!

Przewodnicz¹cy Rady                 Wójt Gminy Frysztak

    Gminy Frysztak                             Jan Ziarnik

    Stanis³aw Armata

Niech
Zmartwychwsta³y

Chrystus obudzi w nas
to, co jeszcze uœpione,
o¿ywi to co ju¿ martwe;
niech œwiat³o jego s³owa

prowadzi nas przez ¿ycie
 do wiecznoœci.

Radosnych Œwi¹t
w gronie rodzinnym

¿yczy redakcja
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  Wypalanie traw jest u nas z³¹ tra-
dycj¹, z któr¹ od lat zmagaj¹ siê stra¿a-
cy, policjanci, s³u¿by ochrony œrodowi-
ska. ̄ e ziemia siê wyja³awia, a nie u¿yŸ-
nia, i ¿e nie jest to ¿aden sposób odna-
wiania ³¹ki - wielokrotnie wypowiadali
siê naukowcy, przyrodnicy i ekolodzy.
Mimo wielu akcji uœwiadamiaj¹cych,
rolnicy nadal s¹dz¹, ¿e ogieñ to „naj-
tañszy herbicyd” do zwalczania chwa-
stów.

Wed³ug informacji Biura Prasowego
Komendy G³ównej Stra¿y Po¿arnej
w roku 2001, od stycznia do koñca mar-
ca powsta³o 60 043 po¿arów
traw, œciernisk i pozosta³oœci ro-
œlinnych.

Nie kontrolowany ogieñ czê-
sto rozprzestrzenia siê i powo-
duje po¿ar lasów, zabudowañ
gospodarskich, w p³omieniach
i dymie gin¹ te¿ ludzie. Przed-
wioœnie i wiosna to okres naj-
trudniejszy dla stra¿aków. Jak
Polska d³uga pal¹ siê przydro¿-
ne rowy, skarpy, trzcinowiska
na wysychaj¹cych stawach, tor-
fowiskach. Utrzymuje siê moda
na bezmyœlne podpalanie
wszystkiego, co poroœniête jest
usychaj¹c¹ traw¹.

Na torfowiskach ogieñ tli siê przez
wiele dni, tygodni, a nawet miesiêcy, po-
woduj¹c starty nie tylko porastaj¹cej je
roœlinnoœci, ale równie¿ masy organicz-
nej bardzo cennej jako kompost dla rol-
nictwa, czy te¿ bêd¹cej Ÿród³em warto-

œciowych substancji dla medycyny.

        Gin¹ ptaki
Dla œwiata przyrody wypalanie traw

to katastrofa ekologiczna. W po¿arach
gin¹ chronione cenne gatunki roœlin: Ju¿
przy 50 st. C nastêpuje œmieræ tkanek
roœlinnych, a temperatura na powierzch-
ni gleby dochodzi do 700 st. C. U szko-
dzeniu ulegaj¹ roœliny dwuliœcienne, ich
korzenie i rozety liœciowe. Nastêpuje
selekcja negatywna, gin¹ trawy, najcen-
niejsze gatunki zió³, pozostaj¹ roœliny
g³êboko korzeni¹ce siê. Zniszczona zo-
staje flora bakteryjna przyœpieszaj¹ca
rozk³ad resztek roœlinnych i asymilacjê

azotu atmosferycznego.
£¹ki, brzegi rzek, zakrzaczenia i za-

drzewienia œródpolne s¹ miejscami ¿ycia
ogromnej liczby gatunków owadów, s¹
ostoj¹ ptaków i zwierz¹t. Gin¹ wraz
z p³on¹c¹ roœlinnoœci¹. Przy wypalaniu
gin¹ tak¿e mrówki uwa¿ane za sanita-
riuszy pól. Jedna ich kolonia mo¿e znisz-
czyæ do 4 mln szkodliwych owadów
rocznie. Mrówki zjadaj¹c resztki roœlin-
ne i zwierzêce u³atwiaj¹ rozk³ad masy
organicznej oraz wzbogacaj¹ warstwê
próchnicy. Przewietrzaj¹ glebê. Podob-
nymi sprzymierzeñcami w walce ze

szkodnikami s¹ biedronki, zjadaj¹ mszy-
ce. Trzmiele i pszczo³y umo¿liwiaj¹ za-
pylenie koniczyny czerwonej i lucerny.
Ofiarami podpalaczy s¹ drapie¿ne owa-
dy, ¿aby, których populacje malej¹ w za-
straszaj¹cym tempie, je¿e, krety zjada-
j¹ce drobne gryzonie, m³ode zaj¹ce, pi-
sklêta. Gromady ptaków, które maj¹ te-
reny lêgowe na ³¹kach, w przydro¿nych
rowach, krzewach - gin¹ w p³omieniach.

Pole czy ³¹ka strawione ogniem po-
trzebuj¹ kilku lat na regeneracjê, by da-
waæ takie plony jak przed po¿arem. Pa-
sza pochodz¹ca ze zniszczonej ³¹ki nie
jest tak wartoœciowa, a wypasaj¹ce siê
na niej zwierzêta rosn¹ wolniej, krowy
daj¹ ma³o mleka.

Tony toksyn

w powietrzu
  Podczas wypalania powstaje dym, któ-
rego podstawowymi sk³adnikami s¹

wêglowodory z benzo-a-pirenem, dla
ludzi kancerogenne, dla przyrody œmier-
cionoœne. Pióropusze dymów uniemo¿-
liwiaj¹ pszczo³om oblatywanie ³¹k.
Wp³ywa to na zmniejszenie liczby za-
pylonych kwiatów i w konsekwencji
obni¿enie plonów roœlin. Do atmosfery
przedostaj¹ siê du¿e iloœci dwutlenku
wêgla, siarki i wêglowodorów aroma-
tycznych o w³aœciwoœciach rakotwór-
czych. Eksperci od morfologii gleby
mówi¹, i¿ znacznemu zmniejszeniu ule-
ga iloœæ resztek organicznych, wypala-
na jest próchnica wype³niaj¹ca prze-
stwory miêdzy mineralnymi gruze³kami
gleby i pêczniej¹ca pod wp³ywem wil-

goci. Powoduje to kurczenie
gleby i powstawanie szczelin,
spêkañ, co prowadzi do erozji
g³êbszych warstw. Wypalona
³¹ka jest równie¿ bardziej na-
ra¿ona na erozjê wietrzn¹,
a na stokach grozi jej erozja
wodna. Ekolodzy radz¹: za-
miast spalaæ, powinno siê
resztki kompostowaæ i w po-
staci próchnicy ponownie
wprowadzaæ na pole.
Czarne, wypalone roœliny
i brak ¿yj¹cych owadów, pta-
ków i innych zwierz¹t na
³¹kach budz¹ przera¿enie.

Podpalacza mo¿na

ukaraæ
 Jak dowiedzieliœmy siê w KG Stra-

¿y Po¿arnej, jedna godzina walki z p³o-
n¹c¹ ³¹k¹ kosztuje przeciêtnie 540 z³,
w tym mieœci siê koszt 6-km przejazdu
1,5 wozu gaœniczego (przeciêtnie)
z udzia³em 6 stra¿aków. Wypalanie traw
z punktu widzenia prawa jest niedopusz-
czalne i karalne.

 Zdecydowany zakaz wypalania ro-
œlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nie-
u¿ytkach, rowach, pasach przydro¿-
nych, szlakach kolejowych w strefie
oczeretów i trzcin wniós³ art. 45 Usta-
wy z 16.10.1991 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. nr 114). Przepisy karne Ustawy
o ochronie i kszta³towaniu œrodowiska
(art. 107) przewiduj¹ karê pozbawienia
wolnoœci do lat 3.    ¿ród³o: internet

Wypalanie traw - polska przypad³oœæ
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Wielkanoc - tradycja
    czy coœ wiêcej?
Jak¿e przywykliœmy do pewnych wy-

darzeñ naszego ¿ycia, które powtarzaj¹ siê
co roku. Przywykliœmy do d³ugiego week-
endu w okolicach 1 i 3 maja... do barwnej
procesji na Bo¿e Cia³o... do wizyt na gro-
bach naszych bliskich 1 listopada... do
¯³óbka, Ma³ej Dzieciny wœród sianka, do
choinki... do posypania g³ów popio³em
w Œrodê Popielcow¹...

Przywykliœmy te¿ do Wielkanocy...
Przywykliœmy... Jak tu nie przywykn¹æ do
tego? Przecie¿ co roku jest Wielki Post,
a po nim oczekiwane Œwiêta... Ciemnica,
grób, stra¿acy przy grobie, piêk-
ne nabo¿eñstwa, rezurekcja,
œniadanie i obiad Wielkanoc-
ny, jajko, baranek, figura
Zmartwychwsta³ego, lany
poniedzia³ek, obfito zasta-
wiony stó³, spotkanie z rodzin¹... I tak co
roku. A gdyby nie by³o Wielkanocy? Nie!
To nie mo¿liwe. Przecie¿ to takie bogac-
two! To nie mo¿liwe, aby nie zasi¹œæ do
sto³u, aby nie podzieliæ siê jajkiem, aby
nie z³o¿yæ sobie ¿yczeñ...

Przywykliœmy... ale na ile jeszcze pa-
miêtamy co kryje siê za tym wszystkim?
Za ca³¹ t¹ piêkn¹ tradycj¹? Mam nadzie-
jê, ¿e wielu z was pamiêta co nios¹ ze sob¹
Œwiêta Wielkanocne. S¹ to œwiêta zmar-
twychwstania Pana Jezusa. Przesz³o dwa
tysi¹ce lat temu przyszed³ na Ziemiê Je-
zus Chrystus – prawdziwy Bóg i cz³owiek!
Przeszed³ przez ¿ycie czyni¹c dobrze
wszystkim i g³osz¹c Królestwo Bo¿e!
Szczytem Jego dzia³alnoœci by³y wydarze-
nia, które dziœ wspominamy w czasie
Wielkanocy. Jezus Chrystus przez swoj¹
œmieræ i zmartwychwstanie zbawi³ ka¿-

dego cz³owieka, to znaczy zwyciê¿y³
œmieræ i grzech. I to jest treœci¹ Wielka-
nocy! Wielka Noc, najwiêksza i najœwiêt-
sza z nocy, gdy¿ tej nocy Jezus Chrystus
zmartwychwsta³ po swojej œmierci na
krzy¿u. A wraz z Nim teraz ka¿dy cz³o-
wiek mo¿e podnieœæ siê ze swojej œmier-
ci, tj. grzechu! W czasie Œwi¹t Wielka-
nocnych radujemy siê z tego wyzwolenia
od niewoli grzechu.

Tradycja, która naros³a przez ca³e wie-
ki chrzeœcijañstwa i istnienia Narodu Pol-
skiego, ma byæ pomoc¹ w prze¿ywaniu tej
tajemnicy. Bêdzie ni¹ tylko wtedy, gdy
wnikniemy w znaczenie poszczególnych
jej elementów. Spróbujmy to uczyniæ!

Bogate nabo¿eñstwa w koœcio³ach to
nie dodatek do ca³oœci Œwi¹t Wielkiej

Nocy, ale to sama istota tych
Œwi¹t! Pocz¹wszy od Wiel-

kiego Czwartku Koœció³
celebruje najwa¿niejsze
wydarzenia dla chrzeœci-

jan: Ostatni¹ Wieczerzê, Mêkê Jezusa
Chrystusa i Jego zbawcz¹ Œmieræ, zst¹-
pienie do otch³ani i wyprowadzenie z niej
grzesznej ludzkoœci, i wreszcie Zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielkoœæ
tych wydarzeñ wymaga bogatych obrzê-
dów liturgicznych!

Ciemnica i grób Pana Jezusa w koœcie-
le to nie elementy dekoracyjne, dla uroz-
maicenia wystroju koœcio³a na kilka dni
w ci¹gu roku, ale to miejsca modlitwy
i spotkania z Jezusem cierpi¹cym za ka¿-
dego cz³owieka. Tak naprawdê w grobie
Pana Jezusa nie jest najwa¿niejsza figura
umêczonego Pana ale najwa¿niejszy jest
Najœwiêtszy Sakrament wystawiony do
adoracji wszystkich wiernych.

Poœwiêcenie pokarmów to nie obrzêd,
który ma sprawiæ, by nam lepiej smako-

wa³o, ale to wyraz naszej wiary, ¿e wszel-
kie dobro, tak¿e po¿ywienie, pochodzi od
Boga. To tak¿e okazja do dzielenia siê tym
co siê posiada z potrzebuj¹cymi.

Jajka, których jest tak wiele w czasie
œwi¹t, to nie element dekoracyjny ale to
wymowny symbol ¿ycia! Z jajka wyklu-
wa siê nowe ¿ycie, rozbija skorupkê
i wychodzi na œwiat³o dzienne. Jak Chry-
stus, który wyszed³ z grobu, wróci³ do
¿ycia.

Baranek to tak¿e nie element dekora-
cji sto³u wielkanocnego. To znak Jezusa
Chrystusa. ¯ydzi w czasie Paschy sk³a-
dali w ofierze baranki. Naszym Baran-
kiem z³o¿onym w ofierze za nas jest Je-
zus Chrystus.

Obficie zastawiony stó³ to nie wyraz
naszego bogactwa i chêæ pokazania siê
innym, ale to znak obfitoœci Bo¿ych ³ask,
które sp³ywaj¹ na nas przez zmartwych-
wstanie Jezusa.

Spotkanie rodzinne to nie mi³a trady-
cja pozwalaj¹ca odœwie¿yæ wiêzi rodzin-
ne, ale to dzielenie siê radoœci¹ Zmar-
twychwstania z innymi.

Mo¿na by dalej wymieniaæ ró¿ne ele-
menty, tradycje i obrzêdy zwi¹zane
z Wielkanoc¹. Nie ma takiej potrzeby czy-
niæ to w tym miejscu. Trzeba tylko o jed-
nym pamiêtaæ. Wszystko co czynimy
w Œwiêta Wielkanocne i w dni poprzedza-
j¹ce i nastêpuj¹ce po nich ma byæ wyra-
zem naszej wiary w Zmartwychwsta³ego
Pana Jezusa Chrystusa! Bez tej pamiêci
pozostanie czysta tradycja, która pozba-
wiona treœci traci swoje znaczenie. Tre-
œci¹ Œwi¹t Wielkanocnych jest Zmar-
twychwsta³y Jezus Chrystus, a bez niego
to ju¿ nie s¹ Œwiêta Wielkanocne!

                   diakon £ukasz Br¹giel
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HISZPANIA: WIELKANOC
UROCZYSTA I Z PRZEPY-
CHEM
Wielkanoc to najwa¿niejsze œwiêto
w Hiszpanii. Obchodzone jest bardzo
uroczyœcie, z powag¹, ale i z wielkim
przepychem. DŸwiêki bêbnów og³a-
szaj¹ zbli¿aj¹ce siê œwiêta.
Hiszpanie œwiêtuj¹ w koœcio³ach oraz na

ulicach miast i wiosek, bior¹c udzia³
w licznych procesjach. Procesje we
wszystkie dni Wielkiego Tygodnia orga-
nizuj¹ ró¿ne bractwa. Do najbardziej
znanych nale¿y procesja upamiêtniaj¹-
ca wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jednak
najbardziej spektakularne procesje Wiel-
kiego Tygodnia odbywaj¹ siê na po³u-
dniu kraju. Ubrani w historyczne stroje
cz³onkowie bractw nios¹ ogromne plat-
formy z figurami przedstawiaj¹cymi
Matkê Bosk¹, Chrystusa lub sceny pa-
syjne. Czêsto towarzysz¹ im osoby prze-
brane za postacie z Biblii oraz pokutni-
cy w spiczastych kapturach.
W ca³ym kraju odgrywane s¹ w Wielki
Tydzieñ ró¿norodne widowiska pasyjne.
Wiêkszy nacisk k³adzie siê tutaj na mêkê
Chrystusa ni¿ na Zmartwychwstanie,
wiêc nie ma zwyczaju sk³adania sobie
¿yczeñ œwi¹tecznych.
W ró¿nych czêœciach Hiszpanii czasem
mo¿na zobaczyæ licz¹cy wiele wieków
zwyczaj samobiczowania. W Wielki
Czwartek i w Wielki Pi¹tek „picaos”
biczuj¹ swoje plecy dot¹d, a¿ skóra na-
bierze fioletowego koloru. Wtedy ochot-
nicy zadaj¹ im dwanaœcie uk³uæ za po-
moc¹ wtopionych w pszczeli wosk
ostrych kawa³ków szk³a. „Picaos” id¹
boso, owiniêci jedynie w bia³e p³ótno
i ci¹gn¹ za sob¹ ciê¿kie ³añcuchy.
Wielki Tydzieñ prze¿ywany jest w Hisz-
panii nie tylko w gronie rodzinnym, ale
wspólnie, przez ca³e spo³eczeñstwo.
Wzd³u¿ g³ównych ulic miast ustawia siê
krzes³a, pozostawiaj¹c centralne miejsce
dla procesji, aby nawet ci, którym bra-
kuje si³, mogli uczestniczyæ w wydarze-
niach.
Dla jednych jest to tylko spektakl kultu-

ralny, umiejêtnie wykorzystywany do
reklamy miejscowoœci w celach tury-
stycznych, dla innych zaœ to przede
wszystkim obwieszczenie o œmierci
i Zmartwychwstaniu Jezusa.

BU£GARIA: NA WIELKANOC
PIECZONE JAGNIÊ, WINO
I KWIATY

Pieczone jagniê, zielona sa³ata i s³od-
ki ko³acz z orzechami i rodzynkami s¹
tradycyjnymi bu³garskimi daniami na
Wielkanoc. Ciasto jest ozdobione po-
malowanym na czerwono jajkiem,
a na stole musi byæ du¿o kwiatów.

W czasie Œwi¹t Wielkanocnych domi-
nuje kolor czerwony uwa¿any za sym-
bol zdrowia i dobrobytu. W tradycji
bu³garskiej panny m³ode by³y ubierane
na czerwono.
Zgodnie z tradycj¹ chrzeœcijañsk¹ Wiel-
kanoc jest poprzedzona 40-dniowym
postem, który koñczy siê w Bu³garii uro-
czyst¹ uczt¹, na której króluj¹ pieczone
jagniê, faszerowane ry¿em z rodzynka-
mi i przyprawami oraz czerwone wino.

CZECHY: WIELKANOC TO
PRZEDE WSZYSTKIM ŒWIÊ-
TO NADEJŒCIA WIOSNY
W Czechach, gdzie wed³ug sonda¿y
liczba ateistów zdecydowanie przekra-
cza liczbê osób wierz¹cych, Œwiêta
Wielkanocne nie maj¹ charakteru re-
ligijnego. Traktowane s¹ przede
wszystkim jako œwiêto nadejœcia wio-
sny.
W Czechach nie jest praktykowane ani
budowanie w koœcio³ach grobów Chry-
stusa, ani œwiêcenie pokarmów. Jedynym
koœcio³em w Pradze, gdzie w Wielk¹
Sobotê mo¿na poœwiêciæ wielkanocny
koszyk jest koœció³ œw. Idziego, gdzie
mieœci siê polska parafia i gdzie w ka¿d¹
niedzielê odprawiane s¹ nabo¿eñstwa
w jêzyku polskim.
W Pradze w tzw. Tyñskim Chramie, czy-
li koœciele Matki Boskiej spod Tyna
(przy rynku Starego Miasta) tradycyjne

s¹ nabo¿eñstwa ekumeniczne odprawia-
ne w nocy z Wielkiej Soboty na Wielk¹
Niedzielê. W czasie tych mszy wierni
zapalaj¹ - jako symbol ¿ycia - œwiece.
Z p³on¹cymi œwiecami wracaj¹ potem
z koœcio³a przez nocne ulice Pragi.
S³odkie bu³ki w formie wielkanocne-
go baranka
Na wielkanocnych sto³ach w Czechach
nie mo¿e zabrakn¹æ tzw. oseni, tj. zdob-
nych doniczek ze œwie¿o wzesz³ym zbo-
¿em (z regu³y pszenic¹), w które wbija
siê przybrane kolorowymi wst¹¿kami
patyczki z przymocowanymi do nich pi-
sankami, zaj¹czkami, kurczaczkami.
Tradycyjnie piecze siê równie¿ s³odkie
bu³ki w formie wielkanocnego baranka.
Tradycyjnymi ozdobami - z regu³y ku-
powanymi na straganach - s¹ pisanki (po
czesku kraslice) zdobione przy u¿yciu
najró¿niejszych technik, w tym m.in.
oplatania jajek cienkim miedzianym dru-
tem, u³o¿onym w bogate wzory. Sto³y
zdobi siê wielk¹ iloœci¹ kwiatów.
Pomlazka - bicie kobiet wierzbowymi
witkami
Praktycznie nieznana jest tradycja œmi-
gusa-dyngusa. Jego funkcjê pe³ni nato-
miast niezwykle popularna pomlazka,
czyli - znany do niedawna tak¿e w nie-
których okolicach Polski - obyczaj (sym-
bolicznego) bicia kobiet w Wielki Po-
niedzia³ek wierzbowymi witkami, ozdo-
bionymi wst¹¿kami i splecionymi w war-
kocz. Wierzy siê, ¿e uderzenie pomlazk¹
dodaje kobiecie urody i witalnoœci, st¹d
pominiêcie którejœ z dam traktowane jest
wrêcz jako obraza.

BIA£ORUŒ: ŒWIÊTA WIEL-
KANOCNE PODOBNE DO NA-
SZYCH
Bia³oruœ jest jedyn¹ poradzieck¹ re-
publik¹ nale¿¹c¹ do Wspólnoty Nie-
podleg³ych Pañstw, gdzie najwa¿niej-
sze katolickie œwiêta - Wielkanoc
i Bo¿e Narodzenie - s¹ œwiêtami pañ-
stwowymi i dniami wolnymi od pra-
cy.
Z okazji œwi¹t w prasie centralnej uka-
zuj¹ siê listy pasterskie zwierzchnika
Koœcio³a katolickiego i biskupów naj-
wa¿niejszych Koœcio³ów protestanckich.
Chrzeœcijanom obrz¹dku zachodniego
co roku œwi¹teczne ¿yczenia przekazuje
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prezydent Aleksander £ukaszenka.
Pierwsze programy bia³oruskiej telewi-
zji i radia transmituj¹ najwa¿niejsze ko-
œcielne nabo¿eñstwa.
W wiêkszoœci prawos³awnej Bia³orusi
katolicy stanowi¹ oko³o 15 procent spo-
³eczeñstwa. Mieszkaj¹ g³ównie na zacho-
dzie i pó³nocy kraju. Katolicyzm jest
czêsto pojmowany jako „wiara polska”,
w odró¿nieniu od prawos³awia okreœla-
nego mianem „wiary ruskiej”.
Dania i obyczaje œwi¹teczne bia³oruskich
katolików s¹ podobne do polskich.

USA: WIELKANOC JEDEN
DZIEÑ
Wielkanoc w USA obchodzi siê nieco
inaczej ni¿ w Polsce. Amerykanie ku-
puj¹ i maluj¹ jajka, ale na ogó³ nie
dziel¹ siê nimi w czasie œwi¹tecznego
œniadania. Nie ma te¿ tradycji œwiêcon-
ki.
Œniadanie po mszy jada siê czêsto nie
w domu, lecz w restauracji na mieœcie.
W domach natomiast czêsto stawia siê
drzewka wielkanocne udekorowane jaj-
kami; dekoruje siê te¿ domy na zewn¹trz.

Królik - symbol Wielkanocy
Symbolem Wielkanocy w USA jest nie
baranek, a królik (Easter Bunny). Wy-
wodzi siê on jeszcze z czasów pogañ-
skich, kiedy bogini Eastre by³a czczona
za poœrednictwem jej ziemskiego sym-
bolu - królika. Tradycjê tê sprowadzili
do Ameryki imigranci z Niemiec. W wie-
lu domach królik - jak maj¹ wierzyæ dzie-
ci - przynosi prezenty.

Easter Parade w Nowym Jorku
W niedzielê wielkanocn¹ w wielu mia-
stach odbywaj¹ siê parady. Najs³ynniej-
sza z nich to Easter Parade w Nowym

Jorku, gdzie tego dnia
Pi¹t¹ Alej¹ przechodz¹

eleganckie damy
ubrane w stroje

z dawnych
epok, ekspo-

n u j ¹ c
zw³asz-

c z a

kapelusze.
Nie ma w USA poniedzia³ku wielkanoc-
nego,  jest to ju¿ normalny dzieñ pracy.
Tego dnia w Bia³ym Domu odbywa siê
tylko tradycyjna wielkanocna impreza
dla dzieci: toczenie jajek po trawniku.

LITWA: TRADYCJE WIELKA-
NOCNE PODOBNE DO NA-
SZYCH
Litewskie tradycje wielkanocne s¹
bardzo zbli¿one do polskich. Wielka-
noc kojarzy siê przede wszystkim z pi-
sankami i obfitoœci¹ potraw miêsnych
na œwi¹tecznym stole. Nie znany tu jest
jednak, poza Wileñszczyzn¹, œmigus-
dyngus, a tak¿e „zaj¹czek” czyli ob-
darowywanie dzieci ³akociami i drob-
nymi prezentami.
Zgodnie z tradycj¹ przez ca³y Wielki
Tydzieñ trwaj¹ przygotowania do Nie-
dzieli Wielkanocnej - wielkie sprz¹tanie
i przyrz¹dzanie potraw. Wszystkie ciê¿-
kie prace powinny byæ zakoñczone do
nabo¿eñstwa w Wielki Czwartek.
Pieczona cielêcina, szynka wêdzona
i æwik³a
Na stole wielkanocnym nie mo¿e zabrak-
n¹æ pieczonej cielêciny, szynki wêdzo-
nej i gotowanej, pieczonego boczku, pie-
czonej karkówki z zio³ami, æwik³y
i oczywiœcie pisanek.
W wielu domach na Litwie dotychczas
zachowa³y siê naturalne sposoby malo-
wania jajek - w wywarze z ³usek cebuli,
ok³adanie jajek ŸdŸb³ami i listkami tra-
wy, a tak¿e malowanie woskiem.
Na litewskich sto³ach nie ma zbyt wielu
wielkanocnych ciast. Do niedawna za-
zwyczaj piek³o siê tylko ciasto dro¿d¿o-
we, a ostatnio coraz czêœciej mo¿na spo-
tkaæ te¿ mazurek i paschê.
Toczenie jajek
Œniadanie wielkanocne trwa od rana do
póŸnego wieczora, z przerwami na to-
czenie jajek.
Œmigus-dyngus jest znany i praktyko-
wany jedynie wœród litewskich Polaków,
na WileñszczyŸnie.
Do tej pory na WileñszczyŸnie w œwi¹-
teczny poniedzia³ek rolnicy skrapiaj¹ na
znak dobrego urodzaju œwiêcon¹ wod¹
pole, a skorupki ze œwiêconych jajek
albo pal¹, albo zakopuj¹ w ziemi.
Drugi dzieñ œwi¹t jest te¿ dniem odwie-

dzin i sk³adania sobie ¿yczeñ.

BELGIA: S£ODKA WIELKA-
NOC
Belgowie, chc¹c os³odziæ sobie to, ¿e
nie maj¹ zbyt wielu zwyczajów zwi¹-
zanych z obchodami Wielkanocy, zna-
leŸli na to sposób - kupuj¹ czekolado-
we jajka, od których uginaj¹ siê skle-
powe pó³ki w okresie œwi¹tecznym.

Sami Belgowie przyznaj¹, ¿e nie maj¹
tradycyjnych potraw, które wystawiaj¹
na stó³ w czasie Wielkanocy. Jedynym
zwyczajem, który tak¿e zacz¹³ zanikaæ,
jest œwi¹teczne poszukiwanie przez dzie-
ci czekoladowych jajek, zabawnych dro-
biazgów, które uprzednio poukrywali
w domowych ogródkach doroœli.
Znakiem do rozpoczêcia „zabawy” jest
bicie dzwonu koœcielnego, który s³ychaæ
w ca³ej pobliskiej okolicy w niedzielny
ranek. Dzieci przeœcigaj¹ siê wtedy
w tym, które z nich zbierze wiêcej dro-
biazgów.
Tradycja poszukiwania jajek w trawie
W Belgii nie ma a¿ tak widocznej trady-
cji przystrajania jajek, jak w Polsce. Nie
ma zwyczaju zdobienia ich przy pomo-
cy wosku, czy przez skrobanie no¿y-
kiem. Tradycja poszukiwania jajek
w trawie te¿ poma³u zaczê³a odchodziæ
w niepamiêæ, szczególnie w wiêkszych
miastach.
Czekoladowe zaj¹czki, kurczaczki i pi-
sanki
Natomiast bardzo znamienne jest to, ¿e
zaj¹czki, kurczaki wielkanocne, czy pi-
sanki wykonane s¹ z czekolady. „W koñ-
cu to kraina czekolad¹ p³yn¹ca” - œmiej¹
siê.
Dodaj¹ równoczeœnie, ¿e w Belgii nie
przywi¹zuje siê a¿ tak du¿ego znacze-
nia do obchodzenia Wielkanocy, chocia¿
Belgowie doœæ licznie uczestnicz¹ w tych
dniach w mszach œwiêtych.

WÊGRY: SKROMNE OBCHO-
DY W MIASTACH, WIELKA-
NOC Z ROZMACHEM NA
WSIACH
Œwiêtowanie Wielkanocy w miastach
ogranicza siê do wspólnego posi³ku
w sobotni wieczór, a w Wielki Ponie-
dzia³ek – do pokropienia siê wod¹ ko-
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loñsk¹. Na wsiach wiele zwyczajów jest podobnych do na-
szych.
W Wielki Pi¹tek maluje siê jajka i zachowuje post. Powszech-
ny jest te¿ zwyczaj wygaszania tego dnia ognia, który po-
nownie rozpala siê dopiero w Wielk¹ Sobotê od poœwiêcone-
go ognia przyniesionego z koœcio³a.
W Wielk¹ Sobotê chodzi siê do koœcio³a œwiêciæ pokarm
i wodê, któr¹ potem skrapia siê studnie i strumyki.
Wielka Niedziela to przede wszystkim uroczysty rodzinny
obiad.
W Wielki Poniedzia³ek ch³opcy polewaj¹ dziewczêta wod¹,
a one czêstuj¹ ich ciastem, winem lub pisank¹. W niektórych
okolicach dziewczêta maj¹ prawo do polewania ch³opców,
ale dopiero we wtorek.

MEKSYK: ŒWI¥TECZNE TRADYCJE KULTY-
WUJ¥ NAWET NIEWIERZ¥CY
W ¿adnym domu nie brakuje poœwiêconej palmy, coraz
wiêcej osób chodzi równie¿ do koœcio³a ze œwiêconk¹.
W Wielki Pi¹tek odbywaj¹ siê procesje po³¹czone z przedsta-
wieniami ukazuj¹cymi Mêkê Pañsk¹.
W Wielk¹ Sobotê, po godzinie jedenastej,  Meksykanie oble-
waj¹ siê wzajemnie wod¹, co symbolizuje otwarcie siê nieba,
a na czeœæ Zmartwychwstania Pañskiego ¿ywio³owo wiwa-
tuj¹, puszczaj¹c petardy.

Na bazie informacji z sieci internet
opracowa³a Lucyna Zagórska - Zaj¹c

W dniach 11.02.2008r. w Skaryszewie (woj. Œwiê-
tokrzyskie) odby³y siê najwiêksze targi koñskie w Pol-
sce. Z inicjatywy Powiatowego Zwi¹zku Hodowców
Koni w Strzy¿owie oraz Edwarda Górgacza zorgani-
zowana zosta³a wycieczka na te targi. Kierownikami
oraz przewodnikami tej wycieczki byli Janusz Orze-
chowski i Henryk Koralewski. Uczestnicy tej wycieczki
mile wspominaj¹ ten wyjazd a¿ trudne by³y chwile roz-
stania.

Edward Górgacz.

KOÑSKIE TARGI

W SKARYSZEWIE
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Wielkanoc to œwiêto wszystkich
chrzeœcijan, obchodzone ku czci Zmar-
twychwstania Chrystusa. Najwa¿niejsze
œwiêto w kalendarzu liturgicznym, a jed-
noczeœnie najradoœniejsze ze wszystkich.
Wielkanoc w pierwszych wiekach nazy-
wano Pasch¹. Pierwsi chrzeœcijanie ob-
chodzili j¹ ju¿ w II wieku. Z czym siê
najczêœciej  kojarzy? Idê o zak³ad, ¿e z
pisankami i lanym poniedzia³kiem, czy-
li œmigusem-dyngusem,  cukrowym lub
czekoladowym  barankiem i baziami  –
symbolem wiosny.

Ma³o kto wie, ¿e termin obchodze-
nia Wielkanocy w pierwsz¹ niedzielê po
pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿yca, to
jest miêdzy 22 marca a 25 kwietnia, usta-
lono ju¿ w 325 roku na soborze nicej-
skim. Prastara to wiêc tradycja, obros³a
w przeró¿ne obyczaje.

Wielkanoc jest najuroczyœciej cele-
browanym œwiêtem dorocznym, jedno-
czeœnie najwa¿niejsz¹ uroczystoœci¹
wiosennego cyklu œwi¹tecznego. W li-
turgii koœcielnej i w tradycji ludowej
wiosenny cykl œwi¹teczny rozpoczyna
siê w Œrodê Popielcow¹. Œroda Popiel-
cowa nazywana by³a równie¿ Œrod¹
Wstêpn¹, Popielcem. Wówczas to ka-
p³ani w koœcio³ach posypuj¹ g³owy wier-
nych popio³em. Popió³ ten to spalona
ubieg³oroczna palma. Dawniej uwa¿a-
no, ¿e s¹ to spopielone koœci ludzkie
znalezione na cmentarzu. Popió³ sypa-
ny pokutnie w koœcio³ach na g³owy, na
wsiach i w miasteczkach s³u¿y³ w du-
¿ych iloœciach do zabawy. Obsypywa-
no siê znienacka ca³ymi garnkami po-
pio³u. W ca³ej Polsce znana by³a zaba-
wa k³oda popielcowa. Anga¿owano
w ni¹ szczególnie panny i kawalerów,
którzy w czasie karnawa³u nie „wydali
siê”, lub nie zarêczyli. Takich delikwen-
tów ³apano i przyczepiano do drewnia-
nej k³ody i na poœmiewisko ludzi prze-
pêdzano przez ca³¹ wieœ lub miastecz-
ko. Do wiosennego cyklu œwi¹tecznego
nawi¹zywa³ zwyczaj obrzêdowych tañ-
ców kobiet „na urodzaj”. Gospodynie
zbiera³y siê w Œrodê Popielcow¹
w karczmie na zabawie. M³odsze gospo-
dynie musia³y siê wkupiæ do towarzy-
stwa starszych gospodyñ, równie¿ mê¿-

czyŸni, którzy tego wieczora przycho-
dzili do karczmy byli zmuszani do wkup-
nego. Gospodynie, kiedy rozochoci³y siê,
wychodzi³y na œrodek karczmy i skaka-
³y najwy¿ej jak potrafi³y: „na wysoki len,
na konopie”, aby obrodzi³y w nadcho-
dz¹cym roku. Do zabawy w³¹czali siê
te¿ mê¿czyŸni, skacz¹c i wo³aj¹c g³o-
œno na urodzaj swoich upraw: „na owies,
na pszenicê, na ¿yto”.

Razem z up³ywem Popielca zabawy
cich³y na dobre, a po wsi obnoszono
garnek z ¿urem i œledzia, które to mia³y
zapanowaæ na czas postu. Myto i wy-
parzano naczynia, aby nie pozosta³a na
nich nawet odrobina t³uszczu. Post
Wielkanocy, podobnie jak sam¹ Wiel-
kanoc ustanowiono w II wieku. W ten
czas ze sto³ów, szczególnie na wsiach,
znika³y wszelkie t³uszcze i nabia³, ¿ywio-
no siê ¿urem, kartoflami, gotowan¹
rzep¹, kiszon¹ kapust¹, œledziami. Nie
tylko post by³ przyczyn¹ sk¹pej ¿ywno-
œci. Przednówek na wsi bywa³ zazwy-
czaj bardzo ciê¿ki. Ciszê, spokój i umar-
twienie postu przerywa³o ha³aœliwe Pó³-
poœcie lub Œródpoœcie. Rozbrzmiewa-
³y grzechotki, ko³atki i klekotki obwiesz-
czaj¹c po³owê postu.

W czwart¹ niedzielê postu, nazywan¹
Bia³¹, Czarn¹ lub Œmiertn¹ Niedziel¹
odbywa³ siê obrzêd niszczenia kuk³y.
Nazywana Marzann¹, Moren¹, Œmier-
cich¹ symbolizowa³a wyobra¿enie zimy
i wszelkich udrêk z ni¹ zwi¹zanych.
W miejsce Marzanny do wsi wprowa-
dzano symbol wiosenny, tzw. Maik,
Gaik, Lateczko. By³a to ustrojona, zie-
lona ga³¹zka, z któr¹ przez wieœ sz³y
dziewczêta oznajmiaj¹c o zbli¿aj¹cej siê
wioœnie.

Niedziela Palmowa - stanowi¹ca
pami¹tkê triumfalnego wjazdu Chrystu-
sa do Jerozolimy i bêd¹ca wstêpem do
duchowej zadumy Wielkiego Tygodnia,
nazywana kiedyœ Kwietn¹ lub
Wierzbn¹ to czas chodzenia w procesji
z drewnian¹ figur¹ Chrystusa. Na ten
dzieñ przygotowywano palemki  - rózgi
wierzbowe, ga³¹zki bukszpanu, malin,
porzeczek, ozdobione kwiatkami, zio³a-
mi, kolorowymi piórkami. Po poœwiê-
ceniu palemki po³ykano z niej bazie, dla

zapewnienia sobie zdrowia i bogactwa
i uderzano siê ga³¹zkami wierzbowymi,
co mia³o s³u¿yæ wzmocnieniu kondycji
i zapewnieniu sobie szczêœcia.  Zatkniê-
te za obraz lub w³o¿one do wazonów pal-
my chroniæ mia³y dom przed nieszczê-
œciem i z³oœliwoœci¹ s¹siadów. Przynie-
sionymi do domu palmami kropiono ca³e
obejœcie, zwierzêta gospodarskie, kawa³-
ki palm wk³adano do gniazd drobiu, pod-
k³adano pod lemiesz p³uga przy pierw-
szej zaorywanej skibie.

Z pocz¹tkiem Wielkiego Tygodnia
koñczono gruntowne porz¹dki w obej-
œciu. Starano siê œwi¹tecznie ozdobiæ
dom i  przygotowaæ go na przyjêcie
Zmartwychwsta³ego Jezusa, wymiatano
zimê, a wraz z ni¹ wszelkie z³o i choro-
by.

W Wielk¹ Œrodê w koœciele wyga-
szano wszystkie œwiat³a, na znak cha-
osu, jaki zapanowa³ wœród aposto³ów po
pojmaniu Chrystusa. Po wsiach biega³a
dzieciarnia czyni¹c niemo¿liwy ha³as,
wyganiaj¹c rzekomo diab³a z op³otków.
M³odzie¿  wrzuca³a do rzeki kuk³ê Ju-
dasza, zrobion¹ ze s³omy i starych
ubrañ.

W Wielki Czwartek cich³y dzwony
koœcielne, g³os oddawano starszym od
nich klekotkom. Na pami¹tkê Wiecze-
rzy Pañskiej w domach jedzono tajniê,
czyli postn¹ kolacjê. Zapalano te¿ wi¹zki
drzewa na rozstajnych drogach, aby
ogrzaæ zmar³ych zmarzniêtych w czasie
d³ugiej zimy. Na pami¹tkê umycia nóg
aposto³om przez Chrystusa, biskupi,
królowie, wielmo¿owie obmywali nogi
dwunastu nêdzarzom na znak pokory,
mi³oœci bliŸniego i braterstwa. W nocy
z Wielkiego Czwartku na Pi¹tek na pa-
mi¹tkê przejœcia Chrystusa przez rzekê
Cedron chodzono do rzek i stawów, aby
obmyæ siê w wodzie. By³ to zabieg
oczyszczaj¹cy, leczniczy i profilaktycz-
ny. Przez ca³y nastêpny rok mia³ chro-
niæ przed wszelkimi chorobami.

W Wielki Pi¹tek odbywa³y siê pro-
cesje zakapturzonych biczowników, bi-
czuj¹cych siê wzajemnie a¿ do krwi przy
ka¿dej Stacji Mêki Pañskiej. Tego dnia
odwiedzano te¿ Groby Chrystusa w ko-
œcio³ach. Urz¹dzano uroczysty „pogrzeb
¿uru i œledzia”. Gliniany garnek z ¿urem
t³uczono, a œledzia wieszano na ga³êzi

WWWWWielkanocne zwyczaje i tradycje w dawnej Polsceielkanocne zwyczaje i tradycje w dawnej Polsceielkanocne zwyczaje i tradycje w dawnej Polsceielkanocne zwyczaje i tradycje w dawnej Polsceielkanocne zwyczaje i tradycje w dawnej Polsce
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za karê, „i¿ przez szeœæ tygodni pano-
wa³ nad miêsem, morz¹c ¿o³¹dki ludz-
kie s³abym posi³kiem swoim”.

Wreszcie nadchodzi³a Wielka Sobo-
ta, dzieñ czuwania przy Grobie Pañskim
i radosnego oczekiwania. Gospodynie
przystêpowa³y do gotowania, wypieka-
nia ciast oraz barwienia jajek. Koniecz-
nie nale¿a³o poœwiêciæ tego dnia wielki
kosz  z jedzeniem. Nie mog³o w nim za-
brakn¹æ baranka (symbolu Chrystusa
Zmartwychwsta³ego), miêsa i wêdlin.
Œwiêcono te¿ chrzan, mas³o, ko³acze,
babki,  jajka oraz ciernie, ogieñ i wodê.
Zaimponowaæ mo¿e opis œwiêconki
przygotowanej na siedemnastowiecznym
dworze magnackim wojewody Sapiehy
z Dereczyna: 12 jeleni – tyle, ile miesiê-
cy w roku, 52 ciasta s¹¿niste – ile tygo-
dni, 365 babek – ile dni, 8760 kwart
miodu – tyle, ile godzin w roku, to do-
piero skromny pocz¹tek. Pocz¹tkowo
œwiêcono pokarmy w domach, bo
wszystko, co zosta³o przygotowane do
jedzenia powinno zostaæ poœwiêcone.
Poœwiêconymi rzeczami przyniesionymi
z koœcio³a starano siê ochroniæ domo-
stwo. Chrystus spoczywa³ jeszcze w gro-
bie, wiêc z³o mog³o panoszyæ siê w œwie-
cie. Obchodzono np. gospodarstwo ze
œwiêconk¹.

Jajko – jako symbol Zmartwychwsta-
nia, nowego ¿ycia, stworzenia, mi³oœci,
si³y i powrotu wiosny – by³o malowane,
a czêsto kunsztownie zdobione. Jajka
malowane na jeden kolor to kraszanki,
malowanki. Jajka zdobione to pisanki .
Najchêtniej malowano jajka na czerwo-
no. Ponoæ czerwone kraszanki posiada-
³y w³aœciwoœci magiczne i bardzo sku-
tecznie pomaga³y w sprawach serco-
wych.

Wielkanocne baby piêknie i obficie
lukrowano. Robiono te¿ mazurki – ni-
skie placki na kruchym spodzie, pokry-
te warstw¹ masy orzechowej, migda³o-
wej, serowej i bakaliowej.

Dziewczêta obmywa³y twarz w wo-
dzie, w której gotowa³y siê jajka na œwiê-
conkê – pomaga³o to zlikwidowaæ piegi
i wszystkie mankamenty urody.

Wielka  Niedziela by³a dniem rado-
œci. Rano chodzono na Rezurekcjê. Ta
Msza Zmartwychwstania Pañskiego

by³a pocz¹tkiem œwiêtowania. Dzwonio-
no i strzelano na wiwat z armat, moŸ-
dzierzy, strzelb i pistoletów na pami¹t-
kê wielkiego ³oskotu, z jakim usuwa³ siê
kamieñ nagrobny. DŸwiêk dzwonów
mia³ obudziæ œpi¹cych w Tatrach ryce-
rzy, poruszyæ zatwardzia³e serca sk¹p-
ców i z³oœliwych s¹siadów. Po rezurek-
cji zasiadano do œwi¹tecznego œniada-
nia. Na stole nie mog³o zabrakn¹æ baby
wielkanocnej i dziada, czyli mazurka.
Dzielono siê jajkiem, obdarowywano  siê
pisankami i sk³adano sobie pierwsze
¿yczenia.  Przed rozpoczêciem œniada-
nia nale¿a³o zjeœæ laskê chrzanu. To
umartwianie, któremu nale¿a³o siê pod-
daæ przed obfitym posi³kiem, t³umaczo-
no pami¹tk¹ Jezusa cierpi¹cego na krzy-
¿u, któremu podano do picia ocet.
W czasie œwi¹tecznych biesiad czêsto
bawiono siê pisankami i kraszankami.
Najczêœciej by³y to gry zwane „walatk¹”
lub „wybitk¹”. Stukano siê kraszanka-
mi, czyja by³a mocniejsza ten zabiera³
jajko przeciwnika. Niedzielê Wielka-
nocn¹ spêdzano w rodzinnym gronie.

Szaleñcze zabawy i wybryki rozpo-
czyna³y siê z nadejœciem Wielkanocne-
go Poniedzia³ku. Psoty i ¿arty rozpo-
czyna³y siê ju¿ w nocy. Wypuszczano
byd³o z obejœcia, zatykano kominy, sma-
rowano szyby smo³¹, przewracano la-
tryny. Wczeœnie rano gospodarze szli
w pola, aby zatkn¹æ krzy¿yki z palm
w skiby, dla ochrony upraw przed gra-
dem. W polu rozpalano ogieñ, przy któ-
rym rodzina zjada³a resztê œwiêconego.
S¹siedzi sk³adali sobie ¿yczenia. Ponie-
dzia³ek Wielkanocny obficie sp³ywa³
wod¹. Oblewaæ mo¿na by³o wszystkich
i wszêdzie. Zmoczo-
ne tego dnia panny
mia³y wiêksze szan-
se na zam¹¿pójœcie,
a jeœli któraœ siê ob-
razi³a, to nieprêdko
znalaz³a mê¿a. Wy-
kupiæ siê mo¿na
by³o od oblewania
pisank¹. Ch³opak
wrêczaj¹c tego dnia
pannie pisankê,
dawa³ jej do zrozu-
mienia, ¿e mu siê
podoba. Dawniej

dok³adnie odró¿niano œmigusa od dyn-
gusa. By³y to dwa odrêbne obrzêdy.
Dyngus by³ zwyczajem wrêczania dat-
ków. Ch³opcy chodzili „po dyngusie” od
domu do domu i dostawali od gospodyñ
ró¿ne upominki stanowi¹ce wielkanoc-
ny okup. Najczêœciej by³y to jajka, wê-
dliny. Natomiast œmigusem okreœlano
obyczaj uderzania dziewcz¹t rózg¹ po
nogach „na szczêœcie” i polewanie ich
wod¹.

Zbli¿a siê Wielkanoc. Ile z jej trady-
cji przetrwa³o do dziœ? Które warto kul-
tywowaæ w naszych rodzinach? Czy  my,
ludzie cywilizacji poœpiechu potrafimy
jeszcze „zatrzymaæ siê na chwilê”, by
prze¿ywaæ tajemnice Wielkiego Tygo-
dnia ?  Czy umiemy znaleŸæ czas, by
wspólnie przygotowaæ pisanki, koszy-
czek ze œwiêconk¹, upiec œwi¹teczne
baby i mazurki? Czy baranek na wiel-
kanocnym stole, spogl¹daj¹cy na œwie-
¿utkie puszyste bazie, kojarzy nam siê
z czymœ wiêcej, ni¿ tylko wypoczyn-
kiem? Czy dŸwiêk rezurekcyjnych dzwo-
nów i s³owa pieœni „… Tego Dnia Chry-
stus Zmartwychwsta³…” s¹ dla nas Ÿró-
d³em wewnêtrznego pokoju, nadziei i ra-
doœci?

Zdrowych, spokojnych, zbli¿aj¹cych
do Boga i Ludzi Œwi¹t Wielkiej Nocy!

              Lucyna Zagórska – Zaj¹c

Na podstawie: -Barbara Ogrodow-

ska, Radujcie siê weselcie. O zwycza-

jach i obrzêdach wielkanocnych., War-

szawa 2001

-  Józef Szczypka, Kalendarz Pol-

ski, Warszawa 1984

- teksty z sieci internet

Artysta, maluje jak kura pazurem...
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Jest taki okres w roku. Który zmusza do refleksji i zadumy. Tygodnie

Wielkiego Postu maj¹ w³aœnie tê szczególn¹ atmosferê. Ucicha wtedy nieco

wrzawa œwiata, a ludzie zmêczeni i znudzeni przystaj¹ w biegu, by wiêcej

czasu poœwiêciæ na modlitwê, na udzia³ w nabo¿eñstwach wielkopostnych,

na rekolekcje i solidny rachunek sumienia. W Wielkim Tygodniu wspó³cier-

pimy z Jezusem i Jego Matk¹, czuwamy w ¿a³obie i skrusze przy grobie

zbawiciela. Ten smutek, co nas przyt³acza i rzuca grzesznych na kolana jest

nam potrzebny, bo  rozgrzesza, byœmy z czystym i radosnym sercem wyszli

na spotkanie zmartwychwsta³ego Chrystusa.

Gdy w  niedzielê wielkanocn¹ rozdzwoni¹ siê rezurekcyjne dzwony, œpie-

wajmy radoœnie „Alleluja”. Dzielmy siê tak¿e radoœci¹ z  bliŸnimi. Miejmy w

tych dniach œwi¹tecznych uœmiech na twarzy i serdeczne s³owa dla wszyst-

kich ludzi.  I niech tak pozostanie przez wszystkie nastêpne dni.

Te krótkie rozwa¿ania wielkanocne i ¿yczenia podpowiedzia³ „G³os znad

Wis³oka”.

Do grona najpotê¿niejszych Ksi¹¿¹t
Niebieskiego Dworu oprócz Archanio³a
Micha³a nale¿¹ dwaj inni archanio³owie
– Gabriel i Rafa³.

Œw. Gabriel – ten wielki Archanio³
nosi zaszczytny tytu³ „Anio³a Wciele-
nia Syna Bo¿ego”, bowiem to w³aœnie
jego wybra³ Bóg na ambasadora, który
oznajmi³ ludziom najwa¿niejsze nowi-
ny, odnosz¹ce siê do tej niewys³owionej
tajemnicy. To on przepowiedzia³ Danie-
lowi dok³adny czas narodzin Chrystu-
sa. To on oznajmi³ Zachariaszowi o na-
rodzinach Jana Chrzciciela, poprzedni-
ka Zbawiciela. Jednak jego najbardziej
zaszczytn¹ misj¹ – t¹, która nieroz³¹cz-
nie wi¹¿e go z wcieleniem i zjednuje mu
mi³oœæ wszystkich chrzeœcijan – by³o
przekazanie Maryi Dziewicy wiadomo-
œci od Najœwiêtszej Trójcy o tym, i¿ zo-
sta³a wybrana na Matkê Syna Bo¿ego.

Miliony katolików na ca³ym œwiecie

powtarzaj¹ codziennie w wielu jêzykach
s³owa wypowiedziane przez œw. Gabrie-
la. Gdy odmawiamy „Zdrowaœ Mary-
jo”, niech bêdzie naszym zamiarem ofia-
rowanie Naszej Pani wszystkich ³ask i
radoœci, które Archanio³ Gabriel ofiaro-
wa³ podczas Zwiastowania. Czynimy to
jeszcze pe³niej i uroczyœciej za ka¿dym
razem, gdy odmawiamy radosn¹ tajem-
nicê Ró¿añca – Zwiastowanie. I znów,
gdy trzy razy dziennie odmawiamy
„Anio³ Pañski”, wype³niamy serce na-
sze B³ogos³awionej Matki radoœci¹, a
Ona z kolei zalewa nas oceanem ³ask.

Choæ nie wymawia siê wyraŸnie
imienia Gabriela, to tradycja przekazu-
je nam, ¿e to on oznajmi³ pasterzom na
wzgórzach Betlejem o narodzinach na-
szego Pana i ¿e to on przewodzi³ rze-
szom anio³ów, które œpiewa³y wokó³
¿³óbka „Chwa³a na wysokoœci Bogu, a
na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

To on tak¿e pocieszy³ i wspar³ w
smutku œw. Józefa oraz ostrzeg³ go, by
ucieka³ z Bo¿ym Dzieci¹tkiem i Jego
Matk¹ do Egiptu i to on ponownie po-
wiadomi³ go, gdy umar³ Herod. W koñ-
cu to w³aœnie œw. Gabriel przyszed³, by
pocieszyæ w gorzkiej mêce Syna Bo¿e-
go w Ogrojcu. Odmawiaj¹c tajemnicê
bolesn¹, mêkê Jezusa, ofiarujmy Mu
nasz smutek i wspó³czucie w zjednocze-
niu z drogim œw. Gabrielem.

Œw. Rafa³. Imiê Rafa³ oznacza „zdro-
wie” lub „lekarstwo Boga”. W Ksiêdze
Tobiasza znajdujemy d³ugie szczegó³o-
we sprawozdanie z tego, jak Archanio³
Rafa³ ukaza³ siê pod postaci¹ m³odego
mê¿czyzny i towarzyszy³ Tobiaszowi w
d³ugiej podró¿y, podczas której obdarzy³
swego protegowanego wieloma b³ogo-
s³awieñstwami. Warto tê opowieœæ z
Biblii sobie przeczytaæ, bo daje nam
wyobra¿enie o dobroci i ³askawoœci na-
szych drogich Anio³ów Stró¿ów. Na
przytoczenie w ca³oœci jest za d³ugie.

Wielu wierzy, ¿e œw. Rafa³ czêsto w

Kim s¹ Ksi¹¿êta Niebieskiego Dworu ( ci¹g dalszy)
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cudowny sposób leczy³ rany zadane
mêczennikom i wspiera³ ich w cierpie-
niu. Jest ³askawym duchem, który z
¿yczliw¹ trosk¹ pomaga podró¿uj¹cym
bezpiecznie powróciæ do domu. Dlate-
go, nie zapominajmy poprosiæ o jego
wsparcie za ka¿dym razem, gdy wyru-
szamy w podró¿, a tak¿e w chorobie,
gdy¿ potrafi on cudownie uleczyæ.

Nale¿y teraz opowiedzieæ o tym, co
jest najciekawsze i najwa¿niejsze spo-
œród wszystkich faktów dotycz¹cych
anio³ów, mianowicie o roli naszych naj-
dro¿szych i najbli¿szych stró¿ów. Ka¿-
dy chrzeœcijanin powinien d¹¿yæ do tego,
aby w pe³ni zrozumieæ tê doktrynê i
uœwiadomiæ sobie obecnoœæ Anio³a Stró-
¿a przy jego boku.

Kiedy anio³ stró¿ zaczyna siê nami
opiekowaæ? Œw. Tomasz utrzymuje, ¿e
w chwili, gdy przychodzi na œwiat dziec-
ko, Bóg przywoluje jednego ze swych
cudownych anio³ów i oddaje noworod-
ka jego specjalnej opiece. Ka¿dy cz³o-
wiek, heretyk czy katolik, ma swego
Anio³a Stró¿a. Choæ jeden anio³ jest
wystarczaj¹co silny, by zaopiekowaæ siê
tysi¹cami dusz, to Bóg w swej nieskoñ-
czonej dobroci daje ka¿demu z nas spe-
cjalnego, w³asnego anio³a, którego obo-
wi¹zkiem od tego momentu bêdzie czu-
waæ nad nami – dniem i noc¹. Nie spo-
sób wyraziæ, jak wielk¹ i ¿arliw¹ mi³o-
œci¹ darzy nas Anio³ Stró¿ ani te¿ wyli-
czyæ ³aski i dary, jakimi nas obsypuje.
Jest dla nas niezwykle hojny i czu³y.

Na koniec zajmijmy siê jeszcze œw.
Tomaszem z Akwinu i jego przygod¹ z
anio³ami, która sprawi³a, ¿e stworzy³ tê
s³ynn¹ doktrynê o anio³ach. Kiedy œw.
Tomasz, który pochodzi³ ze wspania³ej
rodziny – w jego ¿y³ach p³ynê³a  kró-
lewska krew – wst¹pi³ do zakonu domi-
nikanów, jego rodzina by³a tym faktem
bardzo rozgniewana. Bracia, którzy byli
oficerami w s³u¿bie imperatora Fryde-
ryka, pojmali Tomasza i osadzili w wiê-
zieniu w jednym z rodzinnych zamków.
Robili wszystko, aby namówiæ go do
zrzucenia bia³ego habitu, lecz Tomasz
ze spokojem i uporem odmawia³. Zerwa-
no wówczas z jego pleców habit, z po-
gard¹ podarto i rzucono na ziemiê. Œwiê-
ty pozbiera³ kawa³ki szaty i z ¿arem je
przytuli³.

Dwaj bracia Tomasza przyst¹pili
wtedy do iœcie diabelskiego ataku. Wtr¹-
cili  do jego celi piêkn¹, zdeprawowan¹
kobietê, której obiecali olbrzymi¹ nagro-
dê, je¿eli uda siê jej pozbawiæ brata cnoty
i zmieniæ jego decyzjê Tomasz poj¹³, ja-
kie niebezpieczeñstwo na niego czyha,
wzniós³ wiêc oczy do nieba i chwyciw-
szy za p³on¹c¹ na kominku ¿agiew, wy-
gna³ z celi nieszczêsn¹ istotê. Osmalo-
nym drewnem wyrysowa³ na œcianie
krzy¿. Nastêpnie upad³ na kolana w ak-
cie gor¹cej wdziêcznoœci za ocalenie. W
trakcie modlitwy popad³ w ekstatyczny
sen, w którym ukazali mu siê dwaj anio-
³owie opasuj¹cy go wstêg¹ i mówi¹cy:
„Przychodzimy od Boga, by podarowaæ
ci pas wiecznej niewinnoœci”. Nie by³ to
sen, lecz rzeczywistoœæ, gdy¿ anio³owie
opasali Tomasza tak mocno, ¿e ból wy-
tr¹ci³ go z ekstazy i sprawi³, ¿e a¿
krzykn¹³. Tê szczególn¹ ³askê od Boga
zachowa³ w tajemnicy a¿ do ³o¿a œmier-
ci. Dopiero wówczas wyzna³ swojemu
przyjacielowi i spowiednikowi, bratu
Reginaldowi, ¿e od owej chwili nigdy
nie zbli¿y³ siê do niego duch ciemnoœci.
Œwiêty do œmierci nosi³ pas, który po
dziœ dzieñ jest zachowany w zakonie do-
minikanów w Chieri.

Cnoty, które najbardziej podobaj¹ siê
anio³om, to czystoœæ, pokora i mi³oœæ
Boga, czyli te zalety, które posiada³ œw.
Tomasz. Nic dziwnego zatem, ¿e zyska³
on sympatiê i mi³oœæ tych b³ogos³awio-
nych duchów, o których pisa³ tak wspa-
niale, ¿e niektórzy uwa¿aj¹, i¿ sami anio-
³owie wyjawili mu sekrety swej aniel-
skiej natury. Mamy prawo tak s¹dziæ,
gdy¿ skoro anio³owie pragn¹ pomagaæ
wszystkim podopiecznym, którzy siê do
nich odwo³uj¹, to tym bardziej pomogli
temu, którego z wieli powodów okreœla
siê mianem Doktora Anielskiego.

                       Jadwiga Tymczak

Problemy jêzykowe
Jan Pawe³ II, pierwszy papie¿ nie-

W³och od czasów Hadriana VI w XVIw.
i pierwszy Polak na tronie papieskim,
ju¿ przed objêciem swojego urzêdu zna³
w³oski i kilka innych jêzyków, jak np.
niemiecki, angielski, hiszpañski i rosyj-
ski. Dlatego w³oska gazeta Espresso

okreœli³a Polaka mianem „boskiego t³u-
macza symultanicznego”

     Frankfurter Allgemeine Zeitung

w tym samym tonie napisa³a: „Jan Pawe³
II rozmawia³ z genera³em Jaruzelskim
przez trzy godziny bez t³umacza…”.

Prawnicy potrafi¹
Podczas wizyty w Meksyku koniecz-

na by³a pomoc prawników, aby papie¿
móg³ odprawiæ mszê œw. na wolnym po-
wietrzu. Za spraw¹ œcis³ego rozdzia³u
pañstwa i Koœcio³a nie wolno tam na
wolnym powietrzu nosiæ sutanny ani od-
prawiaæ mszy œw. Mszê mog¹ odprawiaæ
jedynie Meksykanie.

Sutannê nazwano wiêc „strojem
dziennym”, place przed koœcio³ami
„dziedziñcami”, a poniewa¿ papie¿ zna³
hiszpañski, od razu og³oszono go Mek-
sykaninem.

Kiedy poinformowano Jana Paw³a II
o tych poprawkach, zauwa¿y³: „Praw-
nicy jednak do czegoœ siê  przydaj¹”.

Deszczowe pozdrowienie
Pomimo ulewy w pierwszy dzieñ

œwi¹t Bo¿ego Narodzenia na placu Œwiê-
tego Piotra zebra³y siê dziesi¹tki tysiê-
cy ludzi. Na zakoñczenie swojego prze-
mówienia Jan Pawe³ II zawo³a³ do dziel-
nie stoj¹cych w deszczu: „Pozdrawiam
wszystkich tu zgromadzonych i wszyst-
kie parasole!”.

UŒMIECH

PROBOSZCZA
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Tak: Józef rzeczywiœcie by³ jak kot,
który zawsze spada na cztery ³apy. Bo
oto dowiadujemy sie z Pisma, ¿e po-
wiod³o mu siê nawet w tym miejscu
odosobnienia: zosta³ bowiem nad-
zorc¹, choæ sam wiêŸniem byæ nie prze-
sta³.

Wydoby³ siê z niedoli, t³umacz¹c sny.
Najpierw chodzi³o o dwóch wysokich
dostojników dworskich, którzy – popad³-
szy w nie³askê faraona – znaleŸli siê w
tym¿e samym miejscu oddani pod nad-
zor, oczekuj¹c wyroku. Obaj byli moc-
no zaniepokojeni sytuacj¹ i obaj mieli
sny. Józef zaœ trafnie je wy³o¿y³, prze-
powiadaj¹c jednemu, ¿e wróci do ³ask
w³adcy, drugiemu zaœ – ¿e zostanie po-
karany œmierci¹. Gdy czyta siê owe
wyk³adnie Józefowe, uderza ich swoista
racjonalnoœæ. Bo oto jednemu z dygni-
tarzy œni³o siê, ¿e widzi krzew winny z
trzema ga³¹zkami, które na jego oczach
puszczaj¹ p¹ki, kwitn¹ i wydaj¹ owoce,
on zaœ wyciska jagody do pucharu fara-
ona i podaje mu ów puchar; a by³ ten
cz³owiek podczaszym na dworze. Sen
koñczy³ siê dobrze. I Józef przepowie-
dzia³ mu, ¿e za trzy dni przywróci mu
faraon jego stanowisko. Drugiemu zaœ
sni³o siê, ¿e niesie na g³owie trzy kosze
pieczywa, w ich liczbie tak¿e i kosz dla
faraona, a ptactwo wjada je z kosza, on
zaœ jest bezsilny. A cz³owiek ów by³ pie-
karzem na dworze. •le koñczy³ siê sen
– i kiepska by³a wyk³adnia Józefowa:
¿e za trzy dni powiesic go ka¿e faraon,
a ptaki bêd¹ wydziobywaæ jego cia³o.
Co te¿ siê sprawdzi³o.

Prosi³ Józef podczaszego, aby – jesli
spe³ni siê przepowiednia – wspomnia³ o
nim faraonowi. Lecz podczaszy zapo-
mnia³ o Józefie.

Zapomnia³ skutecznie: min¹³ rok,
min¹³ i drugi, Józef pozostawa³ wiêŸ-
niem.

A¿ zdarzy³o siê, ¿e na w³adcê przy-
sz³y sny bardzo dziwne i niepokoj¹ce.
Œni³o siê faraonowi, ¿e z Nilu wysz³o
siedem piêknych i t³ustych krów, i pas³y
siê w sitowiu. A potem wysz³o z Nilu
siedem krów chudych i bardzo brzyd-
kich. I siedem piêknych krów zosta³o

po¿artych przez siedem krów chudych,
zaœ faraon patrz¹c na brzuchy chudych
krów, nie widzia³, aby by³y syte: gdy¿
pozosta³y chude i brzydkie. Obudzi³ siê
faraon, a potem zasn¹ powtórnie. Ujrza³
we œnie siedem k³osów zdrowych i pe³-
nych ziarna; potem zaœ wyros³o siedem
k³osów pustych i spalonych przez pu-
stynny wiatr. Po¿ar³y puste k³osy sie-
dem k³osów pe³ne ziarna. A faraon prze-
budzi³ siê pe³en niepokoju.

Wezwa³ magów i wró¿biarzy, uczo-
nych i wyjaœniaczy snów. Lecz nikt nie
umia³ wy³o¿yæ, co by mog³y znaczyæ
owe sny; wolno te¿ przypuszczaæ, ¿e
interpretacje prezentowane przez mê¿ów
uczonych zapewne nie by³y te¿ i zgod-
ne. Wówczas – gdy sytuacja sta³a siê z
wielu powodów nieprzyjemna, gdy¿ roz-
gniewaæ siê móg³ faraon na nieudolnoœæ
swych doradców, którzy b¹dŸ co b¹dŸ
wypowiadali sie przecie¿ w przedmio-
cie swej specjalnoœci, a byli uwa¿ani za
mêdrców – w tej nieprzyjemnej chwili
przypomnia³ sobie podczaszy o Józefie.

Sprowadzono Józefa na dwór fara-
ona, umyto, ogolono i ubrano przyzwo-
icie. Faraon zaœ opowiedzia³ mu swoje
sny i pyta³ o ich wyk³adnie.

,, Józef rzek³ do faraona: Sen fara-
ona jest jednym snem. Oznajmi³ prze-
zeñ Bóg faraonowi, co uczyni. Siedem
t³ustych krów i siedem k³osów pe³nych
ziarna to siedem lat ¿yznych i sytych:
jedno jest ich znaczenie. Siedem krów
chudych i szpetnych, króre wysz³y po
nich, i siedem k³osów pustych, spalonych
przez wiatr wschodni – to siedem lat
nieurodzaju i g³odu. Oto s³owo, które
oznajmi³em faraonowi: To, co uczyni
Bóg, ukaza³ faraonowi. Oto przyjdzie
siedem lat wielkiego urodzaju w ca³ej
ziemi egipskiej. Po nich zaœ nadejdzie
siedem lat g³odu i Egipt zapomni o uro-
dzaju, gdy¿ g³ód bêdzie niszczy³ kraj.
Nie bêdzie siê ju¿ pamiêta³o o urodzaju
z powodu g³odu, który nadejdzie, gdy¿
bêdzie on bardzo dotkliwy. A ¿e sen po-
wtórzy³ siê faraonowi dwa razy – znak
to ¿e wnet siê to stanie.

Teraz tedy niech w³adca upatrzy so-
bie mê¿a zdolnego i m¹drego i niech go

postawi nad krajem; on zaœ niech usta-
nowi urzêdników i prze³o¿onych, którzy
bêd¹ pobieraæ pi¹t¹ czêœæ zbiorów tego
kraju podczas siedmiu lat urodzaju i
sytoœci. I nich nagromadz¹ wszelk¹ ¿yw-
noœæ podczas tych lat urodzajnych, któ-
re nadejd¹, i w imieniu faraona niech
zgromadz¹ zbo¿e w spichrzach po mia-
stach i niech strzeg¹ zapasów. W ten
sposób uczyniæ nale¿y, aby siê przygo-
towaæ na siedem lat g³odu: aby Egipt nie
zgin¹ od niedostatku”.

Faraon postanowi³ uczyniæ Józefa
wielkorz¹dc¹ Egiptu. My zaœ mimo
wszystko przecieramy oczy.

Czy Józef rzeczywiœcie wierzy³ w
sny? Tak i nie. Józef wierzy³ w sny na
sposób typowo hebrajski, nie zaœ egip-
ski. Wierzy³ mianowicie, ¿e skoro Bóg
wszystko mo¿e i nie ma dlañ dróg za-
mkniêtych – mo¿e te¿ niekiedy mówiæ
do cz³owieka we œnie, jeœli zechce. Ale
nie wierzy³, i¿by sen musia³ byæ spoj-
rzeniem za kotarê rzeczy zakrytych.

Czy Józef wierzy³ mo¿e, i¿ jest ma-
giem i wró¿biarzem? ̄ e ma moc i umie-
jêtniœæ t³umaczenia snów? Nie. Józef nie
mia³ siê za maga. I to nie jest domys³em
interpratowskim. To jest zanotowane
wprost w Biblii. Gdy w wiêzieniu dy-
gnitarze prosz¹ go o wy³o¿enie ich snów,
Józef odpowiada sucho, ¿e ods³oniêcie
znaczenia snów nale¿y tylko do Boga.
On sam, Józef, ufa jedynie, ¿e Jahwe
pozwoli mu poj¹æ swój zamys³. Gdy sam
faraon zwraca siê doñ: ,, Mówiono o
tobie, ¿e skoro tylko us³yszysz sen, za-
raz umiesz daæ jego wyt³umaczenie” -
jest to równoznaczne z powiedzeniem,
¿e uwa¿a go za uczonego, maga, wró¿-
bitê. Ale Józef odpowiada szczerze: nie
jestem magiem. ,, Nie ja, ale Bóg da
odpowiedŸ”. W tym momencie swojej
wielkiej szansy Józef czuje siê tylko
mandatariuszem Boga. A mo¿e te¿ swe-
go rozumu i roztropnoœci, które wszak
– wierzy w to – równie¿ s¹ darem Boga.

 Zwróæmy uwagê: wyk³adnia Józefa
jest racjonalna, trzeŸwa, a przy tym za-
wstydzaj¹co prosta. W³aœciwie wiêcej
jest w niej logiki i zdrowego rozs¹dku
ni¿ czegokolwiek innego. A ju¿ absolut-
nie nie ma w niej ¿adnych œladów ja-
kiejkolwiek wiedzy tajemnej, w której
tak lubowali sie Egipcjanie.

Siedem chudych krów
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Józef  wie, ¿e gospodarka tego kraju
jest wprost i bezpoœrednio zale¿na od
wylwów Nilu, nanosz¹cych okresowo
¿yzny namu³. Jeœli Nil zawiedzie, kraj
przymiera g³odem. Jeœli wyleje obficie,
urodzaje zapewniaj¹ sytoœæ. Kroniki
Egiptu i pamiêæ ludzi notowa³y takie
okresowe lata sytoœci oraz podobne lata
g³odu. Nawet i takie, które trwa³y lat
siedem. Krowy? To zwierzêta (niezale¿-
nie od wpl¹tania w symbolikê bóstw)
u¿ywane by³y do robót rolnych i samo
symbolizowa³o urodzajnoœæ gleby. K³o-
sy - sk¹din¹d znak Ozyrysa – równie¿
symbolizowa³y urodzajnoœæ. By³y to
wszystko elementy powszechnie znane,
wcale nie tajemne i na dobr¹ sprawê roz-
tropne wyjaœnienie snów faraona wcale
nie by³o takie trudne.

Czemu¿ wiêc wyjasnienia takiego nie
da³ ¿aden z egipskich uczonych magów,
wró¿biarzy i onejromantów, którzy prze-
cie¿ stworzyli osobna ga³¹Ÿ skompliko-
wanej wiedzy maj¹cej umo¿liwiæ odczy-
tywanie snów? Czy to jest mo¿liwe?

Nie to nie jest mo¿liwe. To jest pew-
ne. Ci ludzie nie mogli daæ faraonowi
odpowiedzi zaprezentowanej przez Jó-
zefa.

WyobraŸmy sobie, ¿e rzecz dzieje siê
dziœ. ̄ e to dziœ trafi³ siê w³adca wierz¹-
cy w sny i zaniepokojony snami. Oczy-
wiœcie, podobnie jak faraon, wzywa spe-
cjalistów i uczonych. Wzywa Instytut
Przewidywañ D³ugoterminowych oraz
Krótkoterminowych, a tak¿e cz³onków
Komisji Koordynacyjnej. Wzywa co
s³awniejszych futurologów i socjologów,
a tak¿e statystyków. Na wszelki wypa-
dek ( jest przecie¿ cz³onkiem religyjnym,
a sny s¹ spraw¹ bogów z krainy Nun)
wzywa te¿ co bardziej postêpowych
uczonych teologów i paru innych wyso-
ko kwalifikowanych onejromantów. Co
w tej sytuacji jest rzecz¹ calkowicie
pewn¹? Rzecz¹ pewn¹ jest przede
wszystkim to, ¿e wypowiedzi tych pa-
nów bêd¹ bardzo skomplikowane i nie-
jednoznaczne. Musz¹ byæ niezmiernie
skomplikowane i naje¿one zastrze¿enia-
mi, gdy¿ ka¿dy z nich reprezentuje prze-
cie¿ powa¿n¹ i ogromnie skompliko-
wan¹ wiedz¹. Nie mog¹ przecie¿ daæ
prostej odpowiedzi. Tak¿e i dlatego nie
mog¹ jej daæ, ¿e by³oby to dyskwalifi-

kuj¹ce: zostali by z miejsca pos¹dzeni o
nieudztwo i prymitywne uproszczenie
problemów, co by³oby rzecz¹ samobój-
czo degraduj¹c¹. I druga rzecz jest te¿
ca³kowicie pewna: ich wyk³adnie bêd¹
rozbie¿ne. To tylko w matematyce wy-
nik ci¹gu rozumowañ musi by¿ zawsze
taki sam, jeœli ma pozostaæ prawid³owy.
Tu- nie. Ich wyk³adnie bêd¹ rozbie¿ne,
poniewa¿ nawet w ramach tej samej spe-
cjalnoœci ¿adnemu uczonemu nie jest
mi³o mówiæ to samo, co przed nim mówi³
ju¿ ktoœ inny. Pos¹dzono by go o brak
oryginalnoœci i samodzielnoœci myœlenia,
to zaœ tak¿e degraduje uczonego. Ci lu-
dzie nie mogli pomóc faraonowi.

Józef zaœ jest zachwycaj¹co wolny.
Wolny jak ptak od tego wszystkiego. Nie
jest uczonym, nie jest magiem, nie jest
onejromant¹ i nie wierzy w onejroman-
cjê. Nie musi siê te¿ trz¹œæ nad swoj¹
wielkoœci¹: jest przecie¿ tylko niewol-
nikiem i wiêŸniem. Staæ go na nies³y-
chany luksus: na myœlenie naprawdê nie-
zale¿nie oraz prostotê wnosków. Jeœli
korowa jest symbolem urodzaju podob-
nie jak k³os, to wobec tego siedem su-
chych krów wy³a¿¹cych z Nilu znaczy,
¿e Nil nie wyleje nale¿ycie, urodzaje
bêd¹ marne i nastanie g³ód, który oczy-
wiœcie po¿re urodzaje poprzedniego,
sytego okresu. Proste? Ba! Problem w
tym, ¿e zbyt proste. Kom-
promituj¹co proste. Tak
proste, ¿e bez kompromita-
cji nie móg³ tego powiedzieæ
¿aden wybitny specjalista o
ambicjach uczonego dyspo-
nuj¹cego  wiedz¹ tajemn¹.
Ale trafne.

Faraon nie by³ barba-
rzyñc¹: nie zamkn¹ swoich
specjalistów. Niech¿e sobie
uprawiaj¹ swoj¹ onejro-
mancjê. Jednak¿e Ci ludzie
nie mogli uratowac Egiptu,
poniewa¿ byli zbyt g³êbo-
ko zapl¹tani w swoj¹ uczo-
noœæ i nazbyt uwarunkowa-
ni specyfik¹ specjalizacji.
Egipt móg³ uratowaæ ten
inteligentny niewolnik na
tyle samodzielny w myœle-
niu aby w obliczu grona
bardzo wybitnych mêdrców

nie zacukaæ siê i zaryzykowaæ prosty i
roztropny wniosek, i¿ siedem chudych
krów wychodz¹cych z Nilu oznacza po
prostu siedem lat klêski g³odowej, nie
za coœ nierównie bardziej skomplikowa-
nego i karko³omnego. Józef, wyci¹gn¹w-
szy ten prosty wniosek, natychmiast
powiedzia³, co praktycznbie czyniæ na-
le¿y, aby unikn¹æ katastrofy i udzieli³
roztropnej rady; by³ cz³owiekiem, któ-
rego potrzebowa³ w³adca w tej konkret-
nej sytuacji.

Józef  wierzy³, ¿e tu, przed faraonem
i jego dworem, jest mandatariuszem
Boga ojcsów swoich: Abrahama, Izaaka,
Jakuba. Józef wiedzia³, ¿e Jahwe jest
nieogarniony i niewypowiedziany.

Teraz zaœ dowiedzia³ siê, ¿e m¹droœæ
Jahwe mo¿e byæ tak¿e czymœ najprost-
szym. ¯e mo¿e byæ czymœ, co ur¹ga
skomplikowanej uczonoœci mniemaj¹cej
o sobie, i¿ jest wyniesiona ponad roz-
tropnoœæ. Teraz  oto w jego szeroko
otwartych oczach ta prosta m¹droœæ Jah-
we ur¹ga ludziom nazbyt zapl¹tanym w
skomplikowan¹ pychê swej wiedzy.

Niewolnik i wiêzieñ zosta³ wielko-
rz¹dc¹ Egiptu. Tak chcia³ Pan.

Tadeusz ¯ychiewicz ,, Stare Przy-
mierze – Genesis „

Wielkanoc

Rezurekcyjne dzwony nam dzwoni¹
I nios¹ wieœæ dla narodu
¯e Jezus Chrystus jest nam zmartwych-
wstan
Zwyciêzca œmierci i grobu
Wiêc wszyscy œpiesz¹ kto w Boga wierzy
¯eby wzi¹æ udzia³ w procesji
Manifestuj¹c, ¿e Bóg jest ¿yciem
Dla ludzi równie¿ po œmierci
Wiêc siê weselmy odrzuæmy smutki
Bo Chrystus jest miêdzy nami
I w ka¿dej chwili kto go poprosi
Bêdzie siê wstawia³ za nami

                              Augustyn Z¹bik
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Informacja dla mieszkañców Gminy
Frysztak w zakresie wymagañ ochrony
œrodowiska przed zanieczyszczeniami
wynikaj¹cymi z prowadzonej w gospo-
darstwach dzia³alnoœci.

Zagadnienia ochrony œrodowiska re-
guluje wiele ustaw ze wzglêdu na z³o-
¿onoœæ tego problemu. Jednym z wa¿-
niejszych zagadnieñ jest usuwanie od-
padów komunalnych sta³ych i p³ynnych.
Jest to jedno z  zadañ które nak³ada obo-
wi¹zki w tym zakresie na gminy, jak
równie¿  obowi¹zki dla w³aœcicieli nie-
ruchomoœci.

Polskie przepisy prawa a w szcze-
gólnoœci dyrektywy europejskie stawiaj¹
konkretne wymagania. Tylko w niektó-
rych dziedzinach jest wyznaczony okres
przystosowawczy, ale nie jest to d³ugi
czas – i po tym okresie, nie bêdzie tary-
fy ulgowej.

Wœród wielu zagadnieñ w zakresie
ochrony œrodowiska szczególnie nale¿y
zwróciæ uwagê na usuwanie nieczysto-
œci sta³ych i p³ynnych. Nie dostosowa-
nie siê do obowi¹zuj¹cych przepisów w
tym zakresie bêdzie bardzo dotkliwe –
od kar grzywny do utraty unijnych œrod-
ków finansowych, które rolnik mo¿e
otrzymaæ tylko wówczas, gdy przestrze-
ga przepisów ochrony œrodowiska.

Na podstawie ustawy z dnia 13 wrze-
œnia 1996r. o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach(jednolity tekst Dz. U.
Z 2005r. Nr 236, poz. 2008), oraz
Uchwa³y Nr XL/226/2006 Rady Gmi-
ny Frysztak z dnia 28 lutego 2006r. w
sprawie regulaminu utrzymania czysto-
œci i porz¹dku w Gminie Frysztak – pod-
jêto nastêpuj¹ce postanowienia do sto-

sowania:
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobo-

wi¹zani s¹ do:
1) systematycznego usuwanie zanie-

czyszczeñ z powierzchni nieruchomoœci,
a tak¿e z przyleg³ych do   nieruchomo-
œci chodników,

2) prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych powsta³ych na
terenie nieruchomoœci poprzez groma-
dzenie ich w urz¹dzeniach do   tego
przeznaczonych lub w odpowiednich i
w³aœciwie oznakowanych pojemnikach.

3) gromadzenia nieczystoœci ciek³ych
(w przypadku braku kanalizacji lub
przydomowej oczyszczalni œcieków) w
zbiornikach bezodp³ywowych i regular-
nego ich opró¿niania,

4) oczyszczania ze œniegu i lodu oraz
usuwanie b³ota i innych zanieczyszczeñ
z  chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieru-
chomoœci. B³oto, œnieg, lód i inne zanie-
czyszczenia uprz¹tniête z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, na-
le¿y gromadziæ na skraju chodnika od
strony jezdni z zachowaniem mo¿liwo-
œci odp³ywu wody do kanalizacji w spo-
sób nie zagra¿aj¹cy istniej¹cej zieleni;

5) niegromadzenia na terenie nieru-
chomoœci zniszczonych i nieu¿ytecznych
maszyn,  urz¹dzeñ  tj. wraków   samo-
chodowych, rowerów, wózków, przy-
czep, beczek itp.

6) u³o¿enia materia³ów budowla-
nych, drewna opa³owego i innych ko-
niecznych w gospodarstwie maszyn,
urz¹dzeñ i materia³ów w wyznaczonych,
odpowiednio bezpiecznych miejscach,

7) usuwania nawisów lodowych czy
œnie¿nych z budynków po³o¿onych przy

trasach komunikacyjnych,
8) oczyszczania z nadmier-

nej warstwy œniegu dachów
obiektów budowlanych o du-
¿ych powierzchniach, szcze-
gólnie zagro¿onych zalegaj¹-
cym œniegiem,

9) utrzymania budynków,
ogrodzeñ i innych urz¹dzeñ
nieruchomoœci w odpowied-
nim stanie technicznym, nie
stwarzaj¹cym zagro¿enia dla

otoczenia, a tak¿e wyposa¿enia budyn-
ków w tabliczkê z czytelnym numerem
domu,

10) systematycznego obcinania ga-
³êzi drzew i krzewów zwisaj¹cych nad
chodnikiem lub innymi miejscami u¿y-
tecznoœci publicznej, utrudniaj¹cymi
bezpieczne przejœcie lub przejazd,

11) utrzymywania nieruchomoœci
niezabudowanych w stanie wolnym od
zachwaszczenia,

12) utrzymywania rowów odwadnia-
j¹cych w stanie dro¿noœci i wykoszenia,

13) utrzymywania zjazdów ³¹cznie ze
znajduj¹cymi siê pod nimi przepustami,

14)  utrzymywania w stanie wolnym
od zaœmiecenia wód powierzchniowych
i ich najbli¿szego otoczenia.

W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹-
zany jest do udokumentowania w for-
mie zawartej umowy pisemnej po-
twierdzaj¹cej mo¿liwoœæ korzystania
z us³ug z przedsiêbiorc¹ posiadaj¹cym
zezwolenie w zakresie odbierania od-
padów komunalnych  i nieczystoœci cie-
k³ych na terenie Gminy Frysztak oraz
posiadanie innych dokumentów np. ra-
chunków, bloczków itp. potwierdzaj¹-
cych odbiór odpadów komunalnych
sta³ych i nieczystoœci ciek³ych z tere-
nu swojej nieruchomoœci.

Zasady gromadzenia i usuwania nie-
czystoœci p³ynnych:

1.W³aœciciel nieruchomoœci zobo-
wi¹zany jest na swój koszt do pod³¹cze-
nia nieruchomoœci do nowo wybudowa-
nej sieci kanalizacyjnej w terminie 6-ciu
miesiêcy od dnia przekazania nowo wy-
budowanej sieci kanalizacyjnej do eks-
ploatacji oraz likwidacji dotychczaso-
wych zbiorników bezodp³ywowych.

2. W przypadku gdy przy³¹czenie do
sieci kanalizacyjnej jest  technicznie lub
ekonomicznie  nieuzasadnione  w³aœci-
ciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do:

1) wyposa¿enia nieruchomoœci w
przydomow¹ oczyszczalniê œcieków lub,

2) zbiornik bezodp³ywowy nieczysto-
œci ciek³ych.

3. Urz¹dzenia  wymienione  w ust. 2
spe³niaæ musz¹ wymagania okreœlone
odrêbnymi przepisami.

Na terenie gminy zabrania siê:
1. spalania odpadów na powierzchni

ziemi lub w urz¹dzeniach znajduj¹cychPopatrz, ten to ma zdrowy pêcherz...
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siê na terenie nieruchomoœci z wyj¹tkiem
pozosta³oœci roœlinnych;

2. zakopywania w ziemi odpadów, a
w szczególnoœci   odpadów niebezpiecz-
nych takich jak baterie, œwietlówki, aku-
mulatory, smary, zu¿yte oleje, œrodki
ochrony roœlin itp.) oraz pad³ych zwie-
rz¹t;

3. wylewania nieczystoœci ciek³ych
poza    zbiorniki przeznaczone do ich
gromadzenia;

4. wykorzystywania nieczynnych
studni przydomowych do gromadzenia
nieczystoœci  ciek³ych i odpadów;

5. indywidualnego wywo¿enia i wy-
sypywania odpadów sta³ych;

6. gromadzenia w pojemnikach na
odpady œniegu, lodu, b³ota,   gruzu,    go-
r¹cego ¿u¿la i popio³u, liœci i innych za-
nieczyszczeñ  roœlinnych i zwierzêcych;

7. gromadzenia nie u¿ytkowanego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
razem z innymi rodzajami odpadów;

8. niszczenia lub uszkadzania obiek-
tów ma³ej architektury, trawników oraz
zieleñców, urz¹dzeñ wyposa¿enia pla-
ców zabaw, urz¹dzeñ do zbierania od-
padów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i og³oszeñ, urz¹-
dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruk-
tury komunalnej itp;

9. umieszczania afiszy, reklam, og³o-
szeñ itp. w miejscach do tego nie prze-
znaczonych w szczególnoœci na drze-
wach;

10. wyprowadzania psów na tereny
przeznaczone dla zabaw dzieci i upra-
wiania sportu;

11. indywidualnego opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych przez w³a-
œcicieli nieruchomoœci;

12. zajmowania pasa drogowego
(chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przy-
dro¿ne) na cele inne ni¿ zwi¹zane z ich
przeznaczeniem np. czasowego sk³ado-
wania materia³ów budowlanych; na za-
jêcie pasa drogowego wymagana jest
zgoda zarz¹dcy drogi i pobierana jest za
to op³ata zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 21 marca 1985 roku o drogach pu-
blicznych (Dz. U z 2004r. nr 2004 poz.
2086 z póŸniejszymi zmianami);

Wójt Gminy Frysztak zgodnie z wy-
danym  zarz¹dzeniem Nr I/398/2006 z
dnia 5 lipca 2006r, w sprawie wyma-

gañ, jakie powinni spe³niaæ przedsiêbior-
cy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwole-
nia  w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od w³aœcicieli nieruchomo-
œci, opró¿niania zbiorników bezodp³y-
wowych i transportu nieczystoœci cie-
k³ych, wyda³ decyzje zezwalaj¹ce na
prowadzenie us³ug w zakresie usuwa-
nia nieczystoœci sta³ych i p³ynnych na
terenie Gminy Frysztak, na pisemny
wniosek ni¿ej wymienionych podmio-
tów;

1. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej. Spó³ka z o.o. Strzy¿ów - w
zakresie odbierania odpadów sta³ych i
p³ynnych,

2. Gminnej Spó³dzielni ,,SCH’’
Frysztak - w zakresie wywozu  nieczy-
stoœci  p³ynnych,

3. Us³ugi transportowe i rolnicze
Zdzis³aw Niemczyk - Przybówka 171 -
w zakresie wywozu nieczystoœci p³yn-
nych.

 4. Gospodarka Komunalna B³a¿o-
wa  - w zakresie odbierania odpadów
komunalnych segregowanych, zmiesza-
nych, wielkogabarytowych oraz zu¿yte-
go sprzêtu elektrycznego i elektronicz-
nego.

Firmy posiadaj¹ce stosowne zezwo-
lenia prowadz¹ us³ugi w tym zakresie
indywidualnych gospodarstw domo-
wych, z firm oraz z nieruchomoœci  na-
le¿¹cych do gminy.

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej. Spó³ka z o.o. Strzy¿ów od dnia
01.10.2007r. obs³uguje teren ca³ej gmi-
ny w zakresie odbioru  œmieci komunal-
nych sta³ych i ciek³ych od w³aœcicieli nie-
ruchomoœci, firm oraz z nieruchomoœci
nale¿¹cych do gminy. Telefon kontakto-
wy: (17) 2761259.

Aktualnie worek czarny kosztuje 6
z³. a worek ¿ó³ty /na plastik/ 3 z³.

Na terenie gminy jest rozstawionych
109 pojemników  przeznaczonych do
zbiórki surowców wtórnych, z których
mo¿e korzystaæ ka¿dy mieszkaniec gmi-
ny pod warunkiem, ¿e œmieci zostan¹
wrzucone do odpowiednich pojemników.

Bezpoœrednio z opisanymi zagadnie-
niami dot. ochrony œrodowiska a szcze-
gólnoœci z zakresu usuwania nieczysto-
œci sta³ych i p³ynnych powi¹zane jest
prawo otrzymywania p³atnoœci unijnych

w/g nowych zasad.
Jest to tzw. ,,Zasada wzajemnej zgod-

noœci’’.
Minimalne wymagania bêd¹ doty-

czy³y :
- ochrony œrodowiska przed zanie-

czyszczeniami wynikaj¹cymi z prowa-
dzonej                w gospodarstwie
dzia³alnoœci,

- wytwarzanie produktów rolniczych
w sposób nie zagra¿aj¹cy zdrowiu ludzi
i zwierz¹t oraz zdrowotnoœci roœlin,

- zapewnienie warunków dobrosta-
nu zwierz¹t,

- u¿ytkowanie gruntów w sposób nie
pogarszaj¹cy ich jakoœci.

Nieprzestrzeganie przez rolników mi-
nimalnych wymagañ okreœlonych w ra-
mach zasady wzajemnej zgodnoœci, bê-
dzie skutkowa³o sankcjami w postaci ob-
ni¿enia kwot p³atnoœci, a¿ do ca³kowi-
tego ich pozbawienia w przypadku  nie-
przestrzegania ustalonych wymagañ
w kolejnych latach. Nowe Pañstwa
Cz³onkowskie, w tym Polska bêd¹ mu-
sia³y wprowadziæ zasadê wzajemnej
zgodnoœci z dniem 1 stycznia 2009r.

W przypadku potrzeby wyjaœnienia
interesuj¹cych Pañstwa zagadnieñ, mo¿-
na kontaktowaæ siê z Kierownikiem Re-
feratu urzêdu Gminy Frysztak Genowef¹
Têcza w godzinach pracy urzêdu w po-
koju nr 11, lub telefonicznie (17)
2777110.

                 Urz¹d Gminy Frysztak.

Ciekawostka  ze  œwiata.Ciekawostka  ze  œwiata.Ciekawostka  ze  œwiata.Ciekawostka  ze  œwiata.Ciekawostka  ze  œwiata.

S¹d w Dubaju uzna³ wa¿noœæ

rozwodu mê¿czyzny, który wy-

s³a³ swej ma³¿once przez tele-

fon komórkowy krótk¹ wiado-

moœæ tekstow¹ (SMS) z infor-

macj¹, ¿e rozwi¹zuje ma³¿eñ-

stwo. Prawo islamskie stanowi,

¿e mê¿czyzna mo¿e odprawiæ

¿onê, trzykrotnie wypowiadaj¹c

formu³ê ”rozwodzê siê z tob¹”,

b¹dŸ przekazuj¹c jej to na pi-

œmie. Jeœli wypowie te s³owa

- lub napisze - tylko dwa razy,

ma trzy miesi¹ce na ewentual-

n¹ zmianê decyzji. Kobiecie nie

przys³uguje takie prawo.
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Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ je-
den dzieñ lutego jest w naszym Oœrod-
ku wyj¹tkowy. Dzieje siê to za spraw¹
osób, które w murach Oœrodka zosta-
wi³y d³ugi etap swojego ¿ycia.

W tym roku emerytowana kadra
SOSW spotka³a siê 14 lutego. Spo-
tkanie by³ych pracowników Oœrodka
przyjê³o siê nazywaæ „Dniem Senio-
ra”, ale patrz¹c na rozpromienione
twarze i energiczne postawy „Senio-
rów” na okreœlenie tego Œwiêta u¿yjê
nazwy „Dzieñ wspomnieñ, gdzieœ w ser-
cu ukrytych”. Taki dzieñ jak 14 lutego
jest bowiem okazj¹ do wspomnieñ. Wi-
daæ by³o na twarzach goœci, ¿e to spo-
tkanie ponownie przywo³a³o dŸwiêk
dzwonka szkolnego, klasê, dziennik i
tych, dla których Oni tu byli – wycho-

Chór mieszany „Sokó³” zosta³ zapro-
szony do udzia³u we Mszy Œw. w Sank-
tuarium Matki Bo¿ej Pocieszenia w Pil-
znie. Uœwietni³ to nabo¿eñstwo œpiewem
pieœni wielkopostnych.

Koœció³ w PilŸnie zosta³ wybudowa-
ny w 1403r. Do roku 1801 opiekowali
siê nim o Augustanie. Od tej pory, a¿ po
dzieñ dzisiejszy jest to klasztor o. Kar-
melitów.

Mszê Œw. celebrowali: Ks. Biskup
W³adys³aw Bobowski – biskup pomoc-
niczy Diecezji Tarnowskiej, o. W³ady-
s³aw Durbas – Przeor Klasztoru Kar-
melitów i o. Adam Rusek – karmelita.

Msza by³a transmitowana na ¿ywo
przez Telewizjê Polonia.

Z ¿ycia SOSW we Frysztaku –
„Dzieñ wspomnieñ, gdzieœ w sercu ukrytych”

wanków. Wszyscy i wszystko co dzia³o
siê w Oœrodku z pewnoœci¹ pozosta³o w
sercach pracuj¹cych tu osób. Trudno
bowiem byæ obojêtnym wobec miejsca,
w którym zostawi³o siê du¿¹ czêœæ sie-
bie. Z pewnoœci¹ ka¿dy z by³ych pra-
cowników w swoim ¿yciu zawodowym
prze¿y³ te¿ przykre chwile, ale myœlê,

¿e im dalej od tego co by³o, tym mniej w
pamiêci negatywnych wspomnieñ. Pra-
wie wzorowa frekwencja by³ej kadry jest
potwierdzeniem, ¿e prze¿yte w Oœrod-
ku chwile do dziœ s¹ dla Nich Ÿród³em
pozytywnych emocji i z radoœci¹ tu wra-
caj¹, choæby na moment.

Spotkanie rozpoczê³a Pani Dyrektor
Agata Wyciœlak, która powita³a goœci i
¿yczy³a wszystkim realizacji marzeñ, na
które brakowa³o czasu w trakcie pracy
zawodowej. Do ¿yczeñ wychowankowie
do³¹czyli upominki artystyczne: okolicz-
noœciowe kartki i inscenizacjê, która
bawi³a, ale i zakrêci³a ³ezkê w oku. PóŸ-
niej przy piêknie nakrytych sto³ach i ku-
sz¹cych smako³ykach (a w kalendarzu
post J) wszystkim zebra³o siê na wspo-
mnienia. Tak wiêc goœcie opuœcili mury
Oœrodka ogarniêci czarem wspomnieñ i
z przekonaniem, ¿e wspomnienia ¿yj¹
wtedy, kiedy do nich wracamy.

                   W. Petka - Grygiel

 8 marca br. obchodziliœmy w ca³ym
kraju Dzieñ Kobiet. W gminie Frysztak
równie¿ pamiêtano o tym dniu. Spotka-
nie z tej okazji zorganizowa³ Gminny
Oœrodek Kultury a odby³o siê ono
w Wiejskim Domu Kultury w Twierdzy.
Panie z tamtejszego Ko³a Gospodyñ za-
prosi³y wszystkie Panie z wiejskich Kó³.
Obecny by³ zastêpca Wójta Adam Fi-
lip. Zostaliœmy przyjêci bardzo mi³o
i serdecznie. Obecnych by³o prawie
100 osób. By³o oczywiœcie coœ dla brzu-
cha, czyli podano obiad, na deser cia-
sto, kawa i herbatka. Niespodziankê sta-
nowi³ wystêp zespo³u œpiewaczego z Go-

go³owa, do którego nale¿¹ m.in. cz³on-
kinie Ko³a Gospodyñ. Do taktu zagra³
zespó³ ludowy z Gogo³owa. Zespo³em
wokalnym i instrumentalnym opiekuje
siê i prowadzi Kazimierz Jantoñ.

W czasie imprezy organizowane by³y
quizy i zabawy, dziêki którym Panie
mog³y dowiedzieæ siê czegoœ o sobie,
a przy okazji trochê siê poœmiaæ i roze-
rwaæ. Wszystkie Panie otrzyma³y oko-
licznoœciowe laurki, a przewodnicz¹ce
Kó³ tulipana. By³y to dwie godziny po-
zbawione zmartwieñ i trosk codzienne-
go ¿ycia.

Dziêkujemy Paniom z Twierdzy
i Radnemu Leszkowi Mockowi za za-
proszenie i wspania³e przyjêcie.

                         Empe. Zdj. Lilla

DZIEÑ KOBIET W
TWIERDZY

Zespó³ Wokalny z Gogo³owa

Przy kawie i ciastku...

CHÓR SOKÓ£
W TELEWIZJI POLONIA

W czasie spotkania
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GMINNY OŒRODEK SPORTU
I REKREACJI PLAN DZIA-

£AÑ - MARZEC - KWIECIEÑ

15.03.2008r. godz. 1400 – SOSzW Frysz-
tak - mecz tenisa sto³owego (II liga) po-
miêdzy dru¿ynami GMKS Strzelec
Frysztak – UKS Agora Olesno
02. 04. 2008r. godz. 1130– Gminny
Oœrodek Sportu i Rekreacji we Fryszta-
ku  - Gminne Sztafetowe Biegi Prze³a-
jowe dla uczniów szkól podstawowych
i gimnazjalnych.
13.04.2008r. godz. 1100 – Gminny Oœro-
dek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
mecz tenisa sto³owego Strzelec Frysz-
tak II – KTS Krosno III.

· W ka¿dy wtorek i czwartek godz.
1800 zajêcia sportowo – rekreacyjne dla
„dinozaurów” (osób w wieku powy¿ej
30 roku ¿ycia).
· W ka¿dy dzieñ od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godz. 1500  do 1700 zajêcia indywi-
dualne, mo¿liwoœæ skorzystania z wy-
po¿yczalni sprzêtu sportowego.
· Poniedzia³ek, œroda, pi¹tek godz. 1700

GMINNY OŒRODEK KULTU-
RY - PLAN DZIA£AÑ -

MARZEC

15 marca – Wieczorek taneczny dla
wczeœniej urodzonych, godz. 1830 – 1930,
sala baletowa GOK.
21 marca - Droga krzy¿owa na Tarnicê
– wyjazd w Bieszczady. Wejœcie na Tar-
nicê. Godz. 600 z GOK Frysztak. Powrót
oko³o godz. 1900. Koszt 35 z³/osoby.
29 marca - Wieczorek taneczny dla
wczeœniej urodzonych, godz. 1830 – 1930,
sala baletowa GOK.
30 marca – warsztaty taneczne dla ze-
spo³ów ZYGZAK i ZYGZACZEK –
prowadzi instruktor tañca Magdalena
Skiba, sala baletowa GOK, godz.
1500 – 1800

12, 19, 26 kwietnia - wieczorki tanecz-
ne dla wczeœniej urodzonych, 17

30
 po-

cz¹tkuj¹cy, 18
30

 zaawansowani - sala
baletowa

Gminne Centrum Informacji zaprasza
od wtorku do soboty w godz. 1300 – 1700.
Œwietlica zaprasza
dzieci i m³odzie¿ od
wtorku do soboty
w godz. 1300 – 2000.

Otwarta pracownia
plastyczna  tworzy-
MY  zaprasza:
5, 12, 26 marca, 2, 9,
16, 23, 30 kwietnia
(œrody)  Poznajemy

technikê batiku- zajê-
cia dla dzieci i m³o-
dzie¿y, godz. 1400-1900

6, 13, 28 marca, 4, 11,
18, 25 kwietnia   Spo-

tkania ze sztuk¹- ba-

GMINNA BIBLIOTEKA PU-
BLICZNA - PLAN DZIA£AÑ -

MARZEC - KWIECIEÑ

Spotkania ”Czytajmy razem” w ka¿dy
wtorek  w godz. 1330 – 1500.  Zapraszamy
na zajêcia literacko-plastyczne i edukacyj-
no-rekreacyjne – GBP Frysztak

Zbiórka Dru¿yny Harcerskiej w ka¿d¹
œrodê w godz. 1430 – 1530. Zapraszamy do
pracy w dru¿ynie – GBP Frysztak

„¯yj zdrowo” - wystawa prac uczniów
Gimnazjum Publicznego we Frysztaku

Z cyklu „Zielona kraina w literaturze dla
dzieci”: W marcu jak w garncu  - czytel-
nicze powitanie wiosny – spotkanie dla
dzieci z Przedszkola Publicznego we
Frysztaku w dniu 17 marca o godz. 930

(GBP Frysztak)

Bezp³atna Czytelnia Internetowa czynna
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
8,00 – 18,00,
w sobotê w godzinach 8,00-13,00

treningi zawodników tenisa slotowego.
· Poniedzia³ek , œroda godz. 1400  trenin-
gi zawodników pi³ki no¿nej trampkarze.
· Wtorek , pi¹tek,  godz. 1700  treningi
zawodników pi³ki no¿nej juniorów i se-
niorów.
· Pi¹tek , godz. 1800 – wyci¹g narciarski
„Pod Dziedzicem” w Gogo³owie - trening
zawodników sekcji narciarstwa alpejskie-
go.

tik, dla doros³ych, godz. 1600-1900

MARZEC- udzia³ prac ko³a plastycz-
nego GOK Frysztak w XXIII Ogólno-
polskim Konkursie Palstycznym pt.
Warszawa moja stolica – Pa³ac M³odzie-
¿y w Warszawie
- udzia³ prac ko³a plast. GOK Frysztak
w 40 Miêdzynarodowym Konkursie Pla-

stycznym w Niemczech.

KWIECIEÑ - udzia³ prac ko³a plastycz-
nego GOK-Frysztak w X Podkarpackim
Przegl¹dzie Plastyki Dzieci i M³odzie-
¿y w BWA Rzeszów.

Galeria „Na balkonie” - Malarstwo Jó-
zefa Franczaka „Piszê  obraz”, ekspo-
zycja czynna do 15 marca, od wtorku
do soboty w godz. 1100 – 1900.
- Rêkodzie³o artystyczne Ma³gorzaty
¯ó³kiewicz z Kobyla , ekspozycja czyn-
na od 19 marca do  15 kwietnia, od wtor-
ku do soboty w godz. 1100- 1900.
- „w kregu anio³ów” - XII wystawa gru-
py „Droga” wspó³organizowana z WDK
Rzeszów, ekspozycja czynna od
16 kwietnia (od wtorku do soboty w
godz. 11

00
 - 19

00

Zapraszamy doros³ych twórców do
udzia³u w IX Wojewódzkim Biennale
RzeŸby  Nieprofesjonalnej  im. Antonie-
go Rz¹sy,  organizowanym przez WDK
Rzeszów. Prace rzeŸbiarskie do 2 szt.
nale¿y z³o¿yæ w GOK Frysztak, do dnia
18 marca 2008r. Dodatkowe informa-
cje i regulamin u instruktora plastyki.

Oœrodek Kultury w „nowych szatach”.
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MISTRZOSTWA GMINY
FRYSZTAK W SZACHACH

   W okresie zimowym na Gminnym
Oœrodku Sportu i Rekreacji we Fryszta-
ku tradycyjnie ju¿ od wielu lat organizo-
wany jest Otwarty Indywidualny Turniej
Szachowy o Mistrzostwo Gminy Frysz-
tak, prowadzony w trzech kategoriach
wiekowych. W tym roku turniej zosta³
rozegrany w dniu 3 lutego 2008r., a do
rywalizacji przyst¹pi³o 39 zawodników,
w tym 4 dziewczyny. Turniej zosta³ ro-
zegrany systemem szwajcarskim na dy-
stansie 9 rund. Kojarzenie rund kompu-
terowe. Tempo gry 10 minut na partiê dla
ka¿dego zawodnika. Poszczególne kate-
gorie wiekowe po³¹czone zosta³y w je-
den turniej, natomiast prowadzono od-
dzieln¹ klasyfikacjê turniejow¹.

Turniej sêdziowa³ FIDE Arbiter Ma-
rian Bysiewicz, a funkcje asystenta sê-
dziego pe³ni³ Wojciech Arciszewski.

W y n i k i:
Kat. do 11 lat: I miejsce  Pawe³

Wójcik – Kobyle, II m-ce Krystian
Ogrodnik – Kobyle, III m-ce Dominik To-
karski – Frysztak.

W w/w kategorii startowa³o 12 za-
wodników.

Kat. od 12 do 17 lat:  I miejsce Prze-
mys³aw S³owik – Przybówka , II m-ce
Damian Leœniak – Niewodna, III m-ce
Paulina Leœniak – Niewodna.

W w/w kategorii startowa³o 7 zawod-
ników.

Kat. 18 lat i starsi: I miejsce Mate-
usz Leœniak – Niewodna , II m-ce Da-
riusz Malita – Strzy¿ów, III m-ce Jerzy
S³owik – Przybówka.

W w/w kategorii startowa³o 20 za-
wodników. W tej grupie poza konkursem
startowa³ równie¿ sêdzia turnieju Marian
Bysiewicz, który zaj¹³ I miejsce.

 Udzia³ zawodników z poszczegól-
nych miejscowoœci w turnieju: Kobyle –
8 zawodników, Frysztak – 7 zawodni-
ków, Stêpina – 5 zawodników, Strzy¿ów
– 3 zawodników, Niewodna – 3 zawod-
ników, Przybówka – 3 zawodników, Cie-
szyna – 3 zawodników, Glinik Górny –
3 zawodników, Twierdza – 2 zawodni-
ków, Glinik Œredni – 1 zawodnik, Widacz
– 1 zawodnik.

Najlepszych trzech zawodników
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych otrzyma³o puchary i dyplomy. Na-

Gminy Frysztak Adam Filip i Dyrektor
GOSiR Frysztak Wojciech Arciszewski.

Zwyciêski zespó³ GMKS „Strzelec”
Frysztak wyst¹pi³ w sk³adzie: Banek
Mateusz , Wiœniowski Maciej , Ziobrow-
ski Mateusz, Dyka Mateusz, Mocek Ja-
cek, Kaliszan £ukasz, Wnêk Pawe³, Jam-
róg Micha³, Grela Gabriel, Urban
Krzysztof, Mocek Dariusz. Trener zespo-
³u – Wiœniowski Maciej. Kierownik ze-
spo³u -  Mocek Damian.

Dziêkujemy Dyrektorowi Szko³y
Podstawowej we Frysztaku Panu Marko-
wi Jedziniakowi za udostêpnienie hali
sportowej wraz z zapleczem.

Szczególne podziêkowania dla wie-
loletniego ju¿ sponsora tego turnieju
p. Jana Wnêka – PW „Wenta” Frysztak.

Gratulujemy zwyciêstwa i jeszcze
raz dziêkujemy!

                       Wojciech Arciszewski

grody wrêczali Dyrektor GOSiR we
Frysztaku Wojciech Arciszewski i  FIDE
Arbiter Marian Bysiewicz.

Turnieje szachowe na stale wpisa³y siê
w kalendarz imprez sportowych naszej
Gminy i ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popu-
larnoœci¹. Z roku na rok podnosi siê po-
ziom sportowy turnieju.

 HALOWY TURNIEJ PI£KI
NO¯NEJ O PUCHAR WÓJTA

GMINY FRYSZTAK

W  dniu 17 lutego 2008r. Gminny
Oœrodek Sportu i Rekreacji we Fryszta-
ku by³ organizatorem Halowego Turnie-
ju Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy
Frysztak. W turnieju udzia³ wziê³o 4 dru-
¿yny (seniorzy) reprezentuj¹ce nastêpu-
j¹ce kluby sportowe: „Strzelec” Frysz-
tak, „Duet” Krosno, „Wis³ok” Strzy¿ów
i „Wis³ok” Wiœniowa.

Otwarcia turnieju dokona³ Z–ca Wój-
ta Gminy Frysztak Pan Adam Filip.

Mecze zosta³y rozegrane systemem
„ka¿dy z ka¿dym” 2 x po 12 minut,
a ka¿da dru¿yna podczas gry na boisku
liczy³a 3 zawodników w polu plus bram-
karz.

W turnieju zdecydowanie najlepsza
okaza³a siê dru¿yna gospodarzy GMKS
„Strzelec” Frysztak , która wywalczy³a
9 pkt. (17:3), II miejsce zajê³a dru¿yna
„Wis³ok” Strzy¿ów -6 pkt. (16:10),
III miejsce „Duet” Krosno – 3 pkt.
(14:22), IV miejsce „Wis³ok” Wiœniowa
– 0 pkt. (9:21).

Wyniki bezpoœrednich meczy:
„Duet” Krosno – „Wis³ok” Strzy¿ów –
3:9, „Wis³ok” Wiœniowa – „Strzelec”
Frysztak – 1:5, „Duet” Krosno – „Wi-
s³ok” Wiœniowa – 10:7, „Strzelec” Frysz-
tak – „Wis³ok” Strzy¿ów – 6:1, „Duet”
Krosno – „Strzelec” Frysztak – 1:6,
„Wis³ok” Strzy¿ów – „Wis³ok” Wiœnio-
wa 6:1.

Najskuteczniejszym zawodnikiem
turnieju zosta³ zawodnik klubu sporto-
wego „Wis³ok” Strzy¿ów – Wojciech Pie-
chowiak – 7 bramek.

Dru¿yna zajmuj¹ca I miejsce otrzy-
ma³a Puchar Wójta Gminy Frysztak i dy-
plom, pozosta³e dru¿yny pami¹tkowe pu-
chary i dyplomy. Pami¹tkow¹ nagrodê
otrzyma³ równie¿ najlepszy strzelec tur-
nieju. Nagrody wrêczali Z-ca Wójta

Zarz¹d OSP w Gliniku Dolnym zor-
ganizowa³ w dniu 22.02.08r. mistrzo-
stwa jednostki w tenisie sto³owym. Za-
wody przebieg³y w duchu sportowej ry-
walizacji i mi³ej atmosferze pod czujnym
okiem sêdziego zawodów naczelnika
Kazimierza Stadnickiego.

Na zwyciêzcówe czeka³y cenne na-
grody ufundowane przez prezesa OSP
Romana Jurasza, oraz kronikarza
Edwarda Górgacza. Zwyciêzc¹ zawo-
dów zosta³ Arkadiusz Urban, drugie
miejsce zaj¹³ Grzegorz Cebula, a trze-
cie Piotr Szyd³o. Pozostali uczestnicy
turnieju otrzymali drobne upominki.

Uczestnikom turnieju, fundatorom
oraz sêdziemu zawodów sk³adam ser-
deczne podziêkowanie.

Tomasz Garncarski

Prezes ZGZ OSP

TENISOWE ZMAGANIA W OSP
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 ALPEJCZYCY ŒCIGALI SIÊ
W GOGO£OWIE

W sobotê, 16.02.2008 r. na stoku
„Pod Dziedzicem” w Gogo³owie roze-
grane zosta³y drugie zawody
w cyklu VI Podkarpackiej
Ligi Dzieci i M³odzie¿y
w narciarstwie alpejskim. Go-
spodarz stoku, Pan Janusz
Malikowski (firma Elementy
Budowlane Frysztak Sp.
z o.o.) w³o¿y³ wiele pracy
w przygotowanie stoku, by
zawody mog³y zostaæ roze-
grane. Jednak aura sp³ata³a
figla uczestnikom zawodów –
w Gogo³owie zasta³a ich zamieæ œnie-
¿na i 10° mrozu. Niektórzy mieli pro-
blemy z dojechaniem na miejsce zawo-
dów. Rozwa¿ana by³a nawet mo¿liwoœæ
odwo³ania zawodów, z uwagi na bardzo
trudne warunki atmosferyczne. Na
szczêœcie œnie¿yca usta³a i o godz. 12.00
mo¿na by³o rozpocz¹æ zawody. Dzieci
oczekiwa³y na start w barze powy¿ej sto-
ku i kolejne grupy wiekowe by³y wywo-
³ywane na start drog¹ radiow¹. Dziêki
temu bardzo nie zmarz³y, choæ nadal to-
warzyszy³ im silny, mroŸny wiatr. Do-
piero pod koniec zawodów usta³, a w

czasie ceremonii zakoñczenia zawodów
i wrêczenia nagród œwieci³o s³oñce.

Na starcie slalomu giganta stanê³o
97 zawodniczek i zawodników z 7 klu-

bów narciarskich z terenu
Podkarpacia oraz 2 klubów
z woj. ma³opolskiego –
z Krynicy oraz Gorlic. Nie-
co mniejsza frekwencja
spowodowana by³a na³o¿e-
niem siê terminu zawodów
Ligi Podkarpackiej z elimi-
nacjami Family Cup w woj.
ma³opolskim. Zaœ czo³owi
juniorzy m³odsi (juniorzy
C) z UKN Laworta w so-

botê koñczyli rywalizacjê w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Szczyr-
ku, odnosz¹c tam spore sukce-
sy.

Najm³odszymi zawodnikami
w naszych zawodach byli: 5-letni
Marlon Precek z KN Gondola
Krynica i 6-letnie: Julia Stoiñ-
ska z KN Gondola i Zuzia Œliwa
z UKS Œródmieœcie Przemyœl.
Wszyscy startuj¹cy ukoñczyli
zawody. Najlepszy czas zawo-
dów wœród dziewcz¹t - 0:24,16
- uzyska³a m³odziczka (!!!) Pa- Trening.                                   - fot. B. Kalisz

trycja Œliwiak z UKN Laworta Ustrzy-
ki Dolne. Wœród ch³opców najlepszy -
z czasem 0:23,23 by³ junior I Marcin
Krajmas z rzeszowskiego klubu RKN
Sport-Partner.

Pan Jan Ziarnik - Wójt Gminy Frysz-
tak - nie zwa¿aj¹c na wiatr i mróz wy-
trwale kibicowa³ wszystkim zawodni-
kom, choæ sercem by³ na pewno za re-
prezentantami frysztackiego GMKS
Strzelec. Zawodnicy tego klubu nie za-
wiedli swojego Wójta zdobywaj¹c dwa
3-cie miejsca (Kacper Jêdrysik i Pawe³
Garncarski), a Józef Garncarski zwyciê-
¿y³ w grupie seniorów. Ufundowane
przez siebie puchary, Jan Ziarnik wrê-
czy³ osobiœcie zwyciêzcom w poszcze-
gólnych grupach startowych.

16.03.2008r. godz. 1400 – GOSiR  Frysz-
tak mecz pi³ki no¿nej (seniorzy V liga)
pomiêdzy dru¿ynami Strzelec Frysztak –
Z³otniczanka  Z³otniki.
30.03.2008r. godz. 1100 – GOSiR Frysz-
tak  mecz pi³ki no¿nej (seniorzy V liga)
pomiêdzy dru¿ynami Strzelec Frysztak –
LKS Nagoszyn.
13.04.2008r.   godz. 1400 – Gminny Oœro-
dek Sportu i Rekreacji we Frysztaku mecz
pi³ki no¿nej (seniorzy V liga) pomiêdzy
dru¿ynami Strzelec Frysztak – Rani¿ovia
Rani¿ów.
27.04.2008r. godz. 1400 – Gminny Oœro-
dek Sportu i Rekreacji we Frysztaku  mecz
pi³ki no¿nej (seniorzy V liga) pomiêdzy
dru¿ynami Strzelec Frysztak – Czarnovia
Czarna.

Strzelec Frysztak

Terminarz rozgrywek

marzec - kwiecieñ

W dniu 7 marca 2008
z ogromnym ¿alem po¿egnaliœmy

Stanis³awa Jana Syrka
pasjonata hodowli koni i spo³ecznika. W naszej pamiêci
pozostanie jako wyj¹tkowy cz³owiek o du¿ej ¿yczliwoœci.

Rodzinie i przyjacio³om zmar³ego
sk³adamy wyrazy g³ebokiego wspó³czucia

                               hodowcy koni

Œ.P. Stanis³aw Syrek uczestniczy³ w wyjazdach
pojazdami zaprzêgowymi od paru lat. By³ bar-
dzo aktywny i sumienny. Przez 6 lat nie opuœci³
¿adnego wyjazdu, a by³o tego du¿o tj. prymicje,
do¿ynki, DPS Glinik Dolny, odpust        w Hucie
Gogo³owskiej.
Te wyjazdy by³y spo³eczne. Z bólem ¿egnamy
tego cz³owieka
                 Z powa¿aniem Edward Górgacz
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Zamieszczamy obiecane kolejne
przepisy na naleœniki. W tym nu-
merze propozycje Pañ z Pu³anek,
Widacza i Twierdzy.
     ¯yczymy smacznego!!!

Stowarzyszenie zosta³o powo³ane w
styczniu 2000r. Siedzib¹ Stowarzysze-
nia jest Gminny Oœrodek Kultury we
Frysztaku. Cele Stowarzyszenia to
wspieranie inicjatyw spo³ecznych w za-
kresie: oœwiaty, kultury, kultury fizycz-
nej i sportu, ochrony zabytków, ochro-
ny œrodowiska i rozwoju gospodarcze-
go, wspieranie inicjatyw na rzecz roz-
woju przedsiêbiorczoœci w gminie Frysz-
tak, integrowanie spo³ecznoœci lokalnej,
promocja gminy Frysztak. Swoje cele re-
alizuje poprzez wspó³organizacjê imprez
kulturalnych, konferencji. Wspó³pracu-
je z samorz¹dem lokalnym i z innymi
organizacjami z terenu gminy. Jest wy-
dawc¹ „Gazety Frysztackiej” i ró¿nych
opracowañ ksi¹¿kowych, wspó³organi-

zatorem Dni Ziemi Frysztackiej. Zajmo-
wa³o siê obs³ug¹ turystyczn¹ zespo³u
schronów Stêpina –Cieszyna.

Wymienione zadania s³u¿¹ promo-
cji walorów kulturowych, turystycznych
i krajobrazowych naszej gminy. Poka-
zuj¹ nasz dzieñ teraŸniejszy jak i zapo-
znaj¹ z obcuj¹c¹ wœród nas histori¹ co-
raz wiêksz¹ liczbê odwiedzaj¹cych
nasz¹ gminê turystów, a przez to przy-
czyniaj¹ siê do rozwoju agroturystyki,
miejscowego handlu i gastronomii. Sto-
warzyszenie we wszystkich swych dzia-
³aniach opiera siê na wspó³pracy z in-
stytucjami oraz innymi stowarzyszenia-
mi z naszej gminy. W zale¿noœci od re-
alizacji któregoœ z zadañ wspó³pracuje-
my z Urzêdem Gminy, Bibliotek¹ Pu-
bliczn¹, Gminnym Oœrodkiem Sportu i

STOWARZYSZENIE FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI
ZIEMI FRYSZTACKIEJ

Rekreacji, Policj¹, Gminnym Oœrodkiem
Kultury, Szko³ami i Ochotnicza Stra¿¹
Po¿arn¹, Ko³ami Gospodyñ Wiejskich,
Gospodarstwami Agroturystycznymi.
Jedne z nich dofinansowuj¹ dzia³ania,
inne pomagaj¹ wk³adem w³asnej pracy.
Na swoj¹ dzia³alnoœæ Stowarzyszenie
otrzymuje dotacjê z Gminy Frysztak
przyznawan¹ w drodze konkursu na
wykonanie okreœlonych zadañ zleconych.

Cz³onkiem Stowarzyszenia mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec gminy chêtny do spo-
³ecznej pracy na rzecz spo³ecznoœci lo-
kalnej. Zachêcamy do cz³onkowstwa w
Stowarzyszeniu, a tym samym do budo-
wania i decydowania o rozwoju naszej
„Ma³ej Ojczyzny”.

Zapraszamy na spotkanie w dniu
1 kwietnia br. o godz. 1700 w œwietlicy
GOK.

                    Joanna Czekajowska

Naleœniki z pieczarkami
(przepis z Widacza)

Ciasto
Sk³adniki:
1,5 szklanki mleka
1,5 szklanki wody mineralnej gazowa-
nej np. „Celestynki”
2-3 jajka
2,5 szklanki m¹ki
Sól

Wykonanie:
M¹kê, mleko, wodê i ¿ó³tka wymieszaæ,
dodaæ pianê z bia³ek, posoliæ. Piec na-
leœniki.

 Farsz
Sk³adniki:
40 dkg pieczarek
1 cebula
1 ³y¿ka m¹ki

Garœæ startego sera salami
Sól, pieprz
Wykonanie:
Cebulê usma¿yæ na oleju i wrzuciæ star-
te na tarce pieczarki. Gdy trochê odpa-
ruj¹, dodaæ ³y¿kê m¹ki, sól, pieprz do
smaku i ser. Odstawiæ z ognia. Tak przy-
gotowanym farszem smarowaæ naleœni-
ki i zawijaæ w ruloniki. Mo¿na je przy-
gotowaæ wczeœniej, a przed podaniem za-
piec w piekarniku posypuj¹c po wierz-
chu startym serem wymieszanym ze
œmietan¹. Podawaæ z barszczem czerwo-
nym lub ¿urkiem.

Naleœniki z budyniem „Kubuœ”

Ciasto jak w naleœnikach z pieczarkami.

Farsz:
1 soczek „Kubuœ” pomarañczowy
1 budyñ œmietankowy
2 ³y¿ki cukru

Wykonanie:
Ugotowaæ na Kubusiu budyñ, dodaæ
dwie ³y¿ki cukru. Budyñ wystudziæ. Zim-
nym przek³adaæ naleœniki.. Na wierzch
mo¿na zetrzeæ czekoladê lub udekoro-
waæ wed³ug swojego uznania.

Naleœniki na ciep³o
(przepis z Twierdzy)

T³uszcz, cebula, pieczarki, kapusta,
przyprawy, kostka grzybowa.
Kapustê pokroiæ na æwiartki i chwilê
pogotowaæ. Ods¹czyæ na durszlaku.
Cebule pokroiæ w kostkê, usma¿yæ do-

Naleœniki z jab³kami i galaretk¹
(przepis z Pu³anek)

Ciasto naleœnikowe jak w innych prze-
pisach.

Farsz:
1 kg jab³ek
3 ³y¿ki cukru
1 galaretka o dowolnym smaku
Jab³ka usma¿yæ z cukrem czêsto mie-
szaj¹c. Gor¹ce usma¿one jab³ka po³¹-
czyæ z proszkiem galaretki. Smarowaæ
naleœnik gor¹cym nadzieniem i zwijaæ
w ruloniki. Na wierzch posypaæ cukrem
pudrem lub bit¹ œmietan¹.

daæ pokrojone w drobn¹ kostkê pieczar-
ki i usma¿yæ.
Kapustê przemieliæ przez maszynkê i
dodaæ do pieczarek i dalej sma¿yæ, przy-
prawiæ pieprzem, magg¹, sol¹ do sma-
ku.
Farsz mo¿e byæ do krokietów, pierogów
lub ³azanek. Smacznego
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 Typy szkół Ukierunkowanie kształcenia, profil, zawód 

Liceum ogólnokształcące 
3-letnie 

na podbudowie gimnazjum 

Oddziały o ukierunkowaniu: 

matematyczno – informatycznym (przygotowanie do studiów politechnicznych, informatycznych, 

ekonomicznych, pedagogicznych) 

matematyczno – fizycznym ( przygotowanie do studiów politechnicznych, pedagogicznych) 

biologiczno – chemicznym ( przygotowanie do studiów medycznych, biologicznych,  chemicznych, 

rolniczych, pedagogicznych) 

humanistycznym (przygotowanie do studiów prawniczych, dziennikarskich, historycznych, 

polonistycznych, pedagogicznych) 

językowym (przygotowanie do studiów na kierunkach filologicznych, pedagogicznych) 

sportowym (przygotowanie do studiów w akademiach wychowania fizycznego i uczelniach wojskowych, 

pożarniczych, pedagogicznych) 

 

Liceum 

profilowane 
3-letnie 

na podbudowie gimnazjum 

•       profil ekonomiczno-administracyjny 

•       profil  zarządzanie informacją 

•       profil  kształtowanie środowiska 

Szkoła daje wykształcenie średnie ogólne (z możliwością zdawania matury) i ogólnozawodowe, umożliwia 

podjęcie studiów wyższych po zdaniu egzaminu maturalnego lub dalsze kształcenie  w szkołach 

policealnych 

Technikum 

4-letnie 

na podbudowie gimnazjum 

Zawody: 

•       technik ekonomista 

•       technik handlowiec 

•       technik mechanik 

•       technik  informatyk  

•       technik technologii drewna 

Szkoła kończy się maturą, a tytuł zawodowy uzyskuje się po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. Absolwent może podjąć studia wyższe. 

Zasadnicza 

szkoła 

zawodowa 
podbudowa gimnazjum 

2 – 3 letnia 

Zawody -  cykl 2 – letni: kucharz małej gastronomii, sprzedawca 

Zawody – cykl 3 – letni: piekarz, cukiernik, rzeźnik wędliniarz, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów 

samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, stolarz, 

cieśla, murarz, blacharz dekarz, betoniarz zbrojarz, malarz tapeciarz, elektromechanik, elektryk, monter 

elektronik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, monter instalacji sanitarnych. 

Cykl kształcenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Szkoła pomaga 

rodzicom w znalezieniu miejsca odbywania praktyki zawodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się             

u pracodawców, a także w formie kursów w ośrodkach doskonalenia zawodowego na terenie całego kraju. 

Istnieje możliwość kształcenia w innych,  niż w wymienionych wyżej zawodach. 

Uzupełniające technikum 

podbudowa zasadnicza szkoła zawodowa 

3- letnie 

Zawody: 

• technik mechanik 

• technik handlowiec 

Szkoła kończy się maturą, a tytuł zawodowy uzyskuje się po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. Absolwent może podjąć studia wyższe. 

Uzupełniające liceum ogólnokształcące 
podbudowa: zasadnicza szkoła zawodowa 

2  - letnie 

Szkoła dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej chcących uzyskać wykształcenie średnie ogólne. 

Absolwent może podjąć studia wyższe. 

 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

podbudowa szkoła zasadnicza 

3- letnie 

System zaoczny 

Szkoła dla osób dorosłych chcących uzyskać średnie wykształcenie ogólne w formie zaocznej. 

Kształcenie jest nieodpłatne. 

Absolwent może podjąć studia wyższe. 

Szkoła policealna 

podbudowa: szkoły średnie 

2 – letnia 

System dzienny i zaoczny 

Zawody: 

•      technik informatyk 

•      technik obsługi turystycznej 

•      technik ekonomista 

•      technik prac biurowych 

•      technik organizacji reklamy 
Tytuł zawodowy uzyskuje się po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

 

Szanowni Rodzice absolwentów gimnazjów. Gimnazjaliœci
Proponujemy wszystkim przyjazn¹ i bezpieczn¹ szko³ê, w której proces kszta³cenia i wychowania oparty na wartoœciach
chrzeœcijañskich i poszanowaniu tradycji, realizuje doskonale przygotowana i kompetentna kadra pedagogiczna. Zajêcia

odbywaj¹ siê w dobrze wyposa¿onych pracowniach przedmiotowych, w hali sportowej na boiskach oraz krytej p³ywalni. W
szkole nauczany jest jêzyk angielski, jêzyk niemiecki, jêzyk rosyjski, jêzyk ³aciñski do wyboru przez kandydatów. Ka¿demu

uczniowi pomo¿emy w osi¹gniêciu sukcesu.
Szczegó³owe inf.  mo¿na znaleŸæ na stronie intern.  www.zs-strzyzow.itl.pl lub w sekretariacie szko³y tel. 017 2761193 .

  DYREKTOR ZESPÓ£U  SZKÓ£  W  STRZY¯OWIE
 og³asza nabór

do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009 nastêpuj¹cych typów szkó³:
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PROPOZYCJE SZKOLEÑ
Dla pañ:
1. Cisza – czyli to, czego ¿adna kobieta jeszcze nie osi¹gnê³a
2. Nieznane strony bankowoœci – posiada oszczêdnoœci
3. Imprezy: Jak obejœæ siê bez nowych strojów
4. Zarz¹dzanie mê¿czyzn¹ – prace domowe mog¹ poczekaæ do
   zakoñczenia meczu
5. Etykieta ³azienkowa
   a) mê¿czyzna równie¿ potrzebuje miejsca w szafce
   b) jego maszynka do golenia jest jego (nie s³u¿y do golenia nóg)
6. Umiejetnoœci komunikacyjne
   a) ³zy – ostatnia deska ratunku, nie pierwsza
   b) myœlenie przed mówieniem
7. Bezpieczne prowadzenie samochodu – umiejêtnoœæ, któr¹
   naprawdê mo¿esz nabyæ
8. Umiejêtnoœci telefoniczne: Jak szybko od³o¿yæ s³uchawkê
9. Zaawansowane parkowanie: Parkowanie ty³em
10. Gotowanie
    a) zaopatrywanie lodówki – œwiat³o to nie wszystko
    b) jak nie przypaliæ wody
    c) jak nie narzucaæ swojej diety innym ludziom
    d) mikrofalówka to nie jedyny sprzêt w kuchni...
11. Zespó³ napiêcia przedmiesi¹czkowego – to problem twój,
    a nie jego
12. Strój klasyczny. Noszenie strojów, które ju¿ masz
13. Kurz – nieszkodliwe zjawisko dostrzegane tylko przez kobiety
14. Olej i paliwo. Twój samochód potrzebuje czegoœ wiêcej
    ni¿ odœwie¿aczy powietrza
15. Pilot do TV – to przedmiot tylko dla mê¿czyzn
16. Jak unikn¹æ wieczornych bólów g³owy.

Dla panów:
1. Jak pracowaæ nad w³asnym ograniczeniem umys³owym
2. Dlaczego nie ma nic z³ego w dawaniu kwiatów
3. Ty te¿ mo¿esz siedzieæ obok kierowcy!
4. I ty mo¿esz prasowaæ
5. Zadbaj o piêkno swoich stóp, czyli jak obcinaæ sobie paznokcie
6. Szko³a przetrwania I – sma¿enie jajka sadzonego
7. Szko³a przetrwania II – mycie pod³ogi w ³azience
8. Przyznanie siê do niewiedzy nie jest ostateczn¹ klêsk¹
9. Ty – s³aba p³eæ
10. Powody, dla których zak³ada siê now¹ rolkê papieru
   w toalecie, gdy poprzednia sie skonczy³a ( ze slajdami)
11. Jak opuszczaæ deskê klozetow¹ – krok po kroku
12. Pilot od telewizora. Jak walczyæ z uzaleznieniem
13. Jak pozbyæ siê chêci wygl¹dania m³odziej ni¿ w³asny syn
14. Cel mo¿liwy do osi¹gniêcia – jak ograniczyæ spo¿ycie
    piwa podczas meczu
15. Twoje ubranie:
     a) jak sk³adaæ spodnie
     b) do czego s³u¿y szafa
    c) u¿ycie kosza na brudn¹ bieliznê
    d) to, co mo¿na wietrzyæ, przewa¿nie te¿ mo¿na praæ
16. Wielkie wyzwania – kurs dla zaawansowanych
    a) pralka
    b) ¿elazko
    c) odkurzacz
17. Wanna pe³na w³osów (czyli co nale¿y zrobiæ po k¹pieli).

JAK PACJENT ODMÓWI£ SEKCJI, CZYLI...
Autentyczne (podobno) wypisy z dokumentacji szpitalnej:

1. Pacjent ma dwoje nastoletnich dzieci, poza tym nie wykazuje
objawów  choroby psychicznej.
2. Pacjent uskar¿a siê na ból w klatce piersiowej po oœmiu mie-
si¹cach le¿enia na lewym boku.
3. Podczas badania kolano by³o zaczerwienone i obrzêkniête, a
na drugi dzieñ zniknê³o.
4. Pacjentka nieustannie szlocha i p³acze, wyglada tak¿e nieco
depresyjnie.
5. Pacjentka cierpi na depresjê od czasu pierwszej wizyty u mnie
w 1996 r.
6. Wygl¹daj¹cy zdrowo zgrzybia³y 70-letni mê¿czyzna, wysoce
sprawny umys³owo, zaawansowany alzheimer.
7. Pacjent odmówi³ sekcji.
8. Denat twierdzi, ¿e nie ma poprzednich historii samobójstw.
9. Pacjent twierdzi, ¿e bia³e krwinki zostawi³ do badania w in-
nym szpitalu.
10. Historia medyczna pacjenta wygl¹da zdumiewaj¹co dobrze,
przybra³ jedynie na wadze 20 kg w ciagu trzech ostatnich dni.
11. Pacjent mia³a na œniadanie kanapki, a po po³udniu anoreksjê.
12. Notatka z konsultacji: Tak miedzy nami mówi¹c, powinno
nam siê udaæ zap³odniæ tê pacjentkê.
13. Pacjent nie ma czucia od palców stóp w dó³.
14. Przebywaj¹c na intensywnej terapii, pacjentka zosta³a prze-
badana, przeœwietlona i wys³ana do domu.
15. Skóra pacjenta pozosta³a sucha i wilgotna.
16. Pacjent uskar¿a siê na okazjonalne, ciag³e i nieprzerwane bóle
glowy.
17. Pacjent wykazywa³ pe³n¹ przytomnoœc i wspó³pracê i nie od-
powiada³ na pytania.
18. Pacjentka stwierdzi³a, ¿e na zatwardzenie cierpia³a przez wiêk-
szoœæ ¿ycia a¿ do rozwodu.
19. Badanie rektalne ( analne) ujawni³o powiêkszon¹ tarczycê.
20. Obie piersi s¹ rowne i reaguj¹ na œwiat³o.
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Sanktuarium Œwiêtego Krzy¿a
we Frysztaku.

Jezu cudowny, który z ³ask s³yniesz
Bêd¹c w Frysztackim koœciele,
Chronisz nas tarcz¹ wszechmocnych ra-
mion
Wspomagasz w ka¿d¹ chwilê.
Chocia¿ niekiedy mo¿e niegodni
Jesteœmy twojej pomocy,
To ty przebaczasz nam wszystkie winy
Dobroci¹ Bo¿ej wszechmocy.
Chroni³eœ zawsze nasz¹ parafiê,
Nie wymieniaj¹c koœcio³a,
I w czasie drugiej wojny œwiatowej
Gdy przesz³a ciê¿ka nawa³a
Chroni³eœ równie¿ sw¹ rêk¹ Bo¿¹
Ksiêdza proboszcza Blejera,
Gdy ³ata³ dziury w dachu koœcio³a
Wyrwane po szrapnelach.
Jako lud wierny prosimy ciebie
¯ebyœ nam dalej królowa³,
I w ca³ym trzecim tym tysi¹cleciu
Dalej nam ³ask nie ¿a³owa³.
My zaœ w ofierze
Co mówi¹c szczerze
Mo¿emy Ci ofiarowaæ?
Jedynie czyste utrzymaæ serca
I dla Twej chwa³y zachowaæ.

Augustyn Z¹bik

Ciekawe spotkania naszych emerytów
Wtorek – 5 lutego 2008 r. by³ dniem bardziej uroczystym ni¿

zwykle dla cz³onków Ko³a Emerytów , Rencistów i Inwalidów z
Frysztaka, albowiem nasi górnicy: p. Leszek Kmiecik, p. Ma-
rian Skórski i p. Edward Byœ przybyli w galowych strojach i w
niezwykle ciekawy sposób opowiedzieli o swojej pracy pod zie-
mi¹. Liczne pytania skierowane do bohaterów spotkania œwiad-
czy³y o wielkim zainteresowaniu omawian¹ tematyk¹.

„Rymowanki wziête z ¿ycia,
co wychodz¹ wci¹¿ z ukrycia,
chocia¿ tekst ich jest ponury,
pozbawiony jest cenzury”
Autorem tych s³ów jest P. Augustyn Z¹bik mieszkaniec Ko-

byla, którego poezja by³a „bohaterk¹” spotkania, dlatego wto-
rek 19 lutego 2008 roku mia³ charakter poetycki. Poranek odby³
siê we wspó³pracy z Pani¹ Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej – Jolant¹ Zarszyñsk¹. Pracownice biblioteki zatroszczy³y siê
o piêkny, kameralny wystrój sali i „ma³e co nieco”.

W naszym spotkaniu uczestniczy³, przyjazny emerytom, za-
stêpca wójta mgr Adam Filip. Poezja P. Augustyna ma ró¿no-
rodny charakter i obejmuje pokaŸny zbiór wierszy. Myœmy je
pogrupowa³y tematycznie: 1. O naszej Ma³ej OjczyŸnie 2. Re-
fleksyjno-wspomnieniowe 3. Ujmuj¹ce problematykê emerytów
4. Poœwiêcone wielkiemu Polakowi – Papie¿owi – Janowi Paw-
³owi II 5. Religijne 6. Zajmuj¹ce siê aktualnymi sprawami Pola-
ków 7. Okolicznoœciowe, powstaj¹ce pod wp³ywem chwili, wa¿-
nego wydarzenia. Mi³a atmosfera spotkania oœmieli³a Pana W³a-
dys³awa Ganczarskiego z Widacza, który z pamiêci wyrecyto-
wa³ kilka swoich, mi³ych dla ucha wierszy. Obecny na spotkaniu
Pan Wójt zachêca³ emerytów do realizowania swoich pasji
i marzeñ. Ca³oœæ spotkania uœwietni³a rodzina muzykuj¹ca z Lubli
– p. Grzegorza Salamona z córk¹ Madzi¹ i synem £ukaszem.
Melodie i piêknie wykonane przez zespó³ piosenki przyjemnie
³askota³y nasze uszy i oczy, albowiem piosenki ludowe s¹ bar-
dzo bliskie ludziom trzeciego wieku. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspieraj¹ nasze dzia³a-
nia.                                                                  Emerytki

Wspólne czytanie wierszy.

Krzy¿ we frysztackim koœciele
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