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W dniu 25 kwietnia, we Frysztaku
spotkali siê na obchodach Miêdzynaro-
dowego Dnia Ziemi wszyscy, którym nie
jest obojêtny los naszej planety Ziemi.
Tegoroczny „Dzieñ Ziemi” obchodzony
by³ pod has³em „Klimat w potrzebie”.

Na spotkanie przybyli goœcie z Ze-
spo³u Karpackich Parków Krajobrazo-
wych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañ-
stwowych, Nadleœnictwa Strzy¿ów, Ligi
Ochrony Przyrody, Stowarzyszenia
„Karpackie Krajobrazy”, Ko³a £owiec-
kiego „Szarak”, w³adze Powiatu i Gmi-
ny, grono pedagogiczne i m³odzie¿ Szko³y
Podstawowej Nr 1 we Frysztaku, przed-
stawiciele szkó³ z Gminy Frysztak, a tak-
¿e przedstawiciele i cz³onkowie PTTK
w Kroœnie.

Obchody otworzyli Wójt Gminy
Frysztak – Jan Ziarnik i Dyrektor ZKPK
– Jan Stachyrak.

Nastêpnie mogliœmy podziwiaæ bar-
dzo dobrze przygotowany na tê okolicz-
noœæ program artystyczny w wykona-
niu m³odzie¿y ze SP Nr 1 we Frysztaku.
Kolejnym punktem by³a okolicznoœcio-
wa prezentacja multimedialna przedsta-
wiona przez ZKPK z Krosna. Po tych
wyst¹pieniach, zawieraj¹cych cenne
przestrogi, rady i myœli, przyszed³ czas
na nagrodzenie uczniów bior¹cych
udzia³ w konkursach: „Osobliwoœci przy-
rodniczo – krajobrazowe z terenu Gmi-
ny Frysztak” i „Klimat w potrzebie”.
Nagrody ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Frysztak i ZKPK bardzo ucieszy³y
wszystkich nagrodzonych – a by³o ich
wielu. Tak zakoñczy³a siê pierwsza
czêœæ spotkania, która mia³a miejsce w
GOK-u we Frysztaku.

Kulminacja tegorocznego „Dnia Zie-

mi” nast¹pi³a po przejœciu uczestników
z GOK-u na parking ko³o Gminnej Bi-
blioteki Publicznej. Po krótkich wyst¹-
pieniach: Starosty Strzy¿owskiego –
Roberta Godka, Naczelnika Wydzia³u
Logistyki RDLP w Kroœnie – Les³awa
Myæki i Nadleœniczego Nadleœnictwa
Strzy¿ów – Andrzeja Modliszewskiego,
posadzono 8 sosen taborskich wyhodo-
wanych z nasion poœwiêconych przez
papie¿a Benedykta XVI w czasie piel-
grzymki do Polski w dniu 26 maja 2006r.

Sosny posadzili:
- Starosta Strzy¿owski – Robert Godek,
- Dyrektor ZKPK – Jan Stachyrak,
- Naczelnik Wydzia³u Logistyki RDLP
w Kroœnie – Les³aw Myæka,
- Nadleœniczy Nadleœnictwa Strzy¿ów
– Andrzej Modliszewski,
- Rzecznik Prasowy RDLP – Edward
Marsza³ek,
- Wójt Gminy Frysztak – Jan Ziarnik,
- Wicedyrektor SP Nr 1 we Frysztaku
– Marta Filip i pani Danuta Kmak,
- Gminny Koordynator ds Ekologii – Ge-
nowefa Têcza.

Po tym wydarzeniu kolejne drzew-
ka naprzeciw Urzêdu Gminy we Frysz-
taku posadzili przedstawiciele i cz³onko-
wie PTTK w Kroœnie. W tym czasie
przedstawiciele Nadleœnictwa Strzy¿ów
rozdawali sadzonki drzew polskich
wszystkim chêtnym uczestnikom obcho-

dów „Dnia Ziemi”. Ka¿da
sadzonka by³a opatrzona
okolicznoœciow¹ plakietk¹.

Pogoda równie¿ dopi-
sa³a wiêc bardzo wolno
uczestnicy opuszczali te-
ren parkingu ogarniaj¹c
wzrokiem po raz kolejny
piêkn¹ panoramê „Bramy
Frysztackiej”, Herbów
i „Pasma Jazowej”,
a uchem wy³apuj¹c piêk-
ne opowieœci „ludzi lasu”.

        tekst i zdj. A.F.
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INFORMACJA

DLA MIESZKAÑCÓW GMINY FRYSZTAK

Przedsiêbiorstwo  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzy¿owie ul. Po³udnio-

wa 3 posiadaj¹ce zezwolenie Wójta Gminy Frysztak na œwiadczenie us³ug w zakresie

odbierania odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu Gminy Frysztak,

zorganizowa³o
Punkt Odbioru zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego

oraz opon.
Sprzêt elektryczny lub elektroniczny /w tym: telewizory, drukarki, sprzêt AGD, monitory,

lodówki itp./ mo¿e ka¿dy mieszkaniec Gminy Frysztak oddaæ bezp³atnie - jako osoba

prywatna, dostarczaj¹c do Punktu Odbioru, który mieœci siê w Strzy¿owie przy ulicy:

Sanocka 14  /za wiaduktem kolejowym ko³o rzeŸni/.

Firmy oraz instytucje równie¿ mog¹ skorzystaæ z tego punktu, ale za odp³atnoœci¹.

Otrzymuj¹ potwierdzenie odebranego sprzêtu.

Odbiór zu¿ytego sprzêtu w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 900 do godz. 1700.

OPONY samochodowe

Odbiór zu¿ytych (oprócz opon ci¹gnikowych) opon równie¿ w Strzy¿owie,
na pierwszej bramie przed wysypiskiem œmieci - bezp³atnie.

Dok³adniejsz¹ informacjê w powy¿szych sprawach mo¿na uzyskaæ w Przed-
siêbiorstwie Gospodarki Komunalnej w Strzy¿owie

pod nr telefonu: (17) 2761259.

                                                    Informacjê przekazano z Urzêdu Gminy Frysztak
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Swoim Mamom ¿ycz¹ dzieci
z Zespo³u Szkó³ w Stêpinie:

Nie umiemy ³adnie mówiæ,
Bo jesteœmy jeszcze mali,
Lecz kochamy Ciê Mamusiu,
Naprawdê sercem ca³ym!

Przedszkolaki z Zespo³u Szkó³
w Stêpinie: Gabrysia, Patryk, Justynka,
Maciuœ, Julia, Mateusz, Gabrysia,, Mo-
nika, Kamila, Patrycja, Marcin, Miesz-
ko, Ola, Justyna.

Kochani Rodzice!
Bardzo jestem szczêœliwy, ¿e nadszed³
ten moment  kiedy macie swoje œwiê-
to. ¯yczê Wam du¿o radoœci. Dziêku-
je Wam za to, ¿e opiekujecie siê mn¹.
Zawsze bêdê Was kocha³. Z ca³ego
serca chcê Wam podziêkowaæ za to,
¿e opiekujecie siê mn¹.
      Wasz syn Eryk Surowiec klasa IV

Kochana Mamo!
Gdybym mog³a pierœ otworzyæ
 i pokazaæ serce swoje.
 Ujrza³abyœ w nim Mamusiu
 mej mi³oœci czyste zdroje.
Bo Ciê kocham nad swe ¿ycie,
Wdziêczna córka Twoja Mamo,
Wierzysz temu o jedyna,
To Ty kochasz mnie tak samo.
Z okazji Dnia Matki ¿yczê Ci wszyst-
kiego najlepszego.
      córka Martyna ¯o³yñska klasa IV

Kochani Rodzice! Z okazji Waszego
Œwiêta
¯yczê Wam wszystkiego najlepszego
Du¿o zdrowia, szczêœcia i radoœci.
 ¯yczê te¿ ¿eby we wszystkie dni
by³ uœmiech na Waszych twarzach.
Tego ¿yczy Wam córka Mariola Grusz-
czyñska klasa IV

Kochana Mamo!
W Dniu Twojego œwiêta b¹dŸ zawsze
uœmiechniêta.
¯yczê Ci du¿o zdrowia i radoœci

I b¹dŸ zawsze zadowolona ze swoich
dzieci.
                       Kinga Legêza, klasa IV

Kochani Rodzice!
Z okazji Dnia Rodziny, ¿yczê Wam
du¿o zdrowia i radoœci, szczêœcia po-
myœlnoœci.
A wiêc ¿yjcie nam szczêœliwie w ra-
doœci i rodzinie!
                         Anita Szynal, klasa IV

Kochani Rodzice!
¯yczê Wam z okazji Dnia Rodziny
du¿o zdrowia, szczêœcia. ¯eby spe³-
nia³y siê Wasze marzenia i na Wa-
szych twarzach zawsze by³ uœmiech
i szczêœcie.
               ¯yczy córka Karina Jamróg

Droga Mamo!
Z okazji Dnia Matki ¿yczê Ci szczê-
œcia , zdrowia. Pomyœlnoœci i du¿o ra-
doœci.
                córka Edyta Dyka klasa IV

Kochani Rodzice!
Z okazji Dnia rodziny ¿yczê Wam
zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci i
¿ebyœcie byli zawsze uœmiechniêci.
Bardzo Was kocham!
         Wasza córka Ma³gorzata Furtek

Kochana Mamo!
Z okazji Dnia Mamy ¿yczê Ci du¿o
zdrowia, uœmiechu na twarzy, du¿o
szczêœcia i spe³nienia wszystkich ma-
rzeñ.
           Dominika Opielowska, klasa IV

Ukochanej Mamie!
Z okazji Twojego œwiêta ¿yczê Ci,
¿ebyœ zawsze by³a uœmiechniêta,
¿ebyœ zawsze siê cieszy³a.
        Dla kochanej Mamy od córeczki
                                     Natalii Raœ

Kochana Mamo!
Z okazji Dnia Matki

Chcê Ci mamo ¿yczyæ
Du¿o zdrowia i szczêœcia.
Pragnê, abyœ by³a weso³a ka¿dego
dnia,
¯ebyœ nigdy nie by³a smutna.
          ¯yczy Ci córka Justyna Salomon

Kochana Mamo!
Z okazji Dnia Mamy du¿o zdrowia,
szczêœcia, pomyœlnoœci i ¿ebyœ by³a
zawsze weso³a, a nigdy smutna.
¯yczy Ci córka Kamila G¹sior, klasa IV

Wierszyk dla Mamy
Mamo! Mamo! Co Ci dam, jedno ser-
ce,
Które mam, a w tym sercu ró¿y kwiat.
Mamo, Mamo! ¯yj sto lat!
       ¯yczy Twój syn Mateusz Dziok
                                    klasa IV

Kochani Rodzice!
Chcia³bym Wam z³o¿yæ najserdecz-
niejsze ¿yczenia
Z okazji Dnia Rodziny, ¿yczê Wam,
aby zawsze wœród nas iskrzy³a mi³oœæ
i zdrowie.
B¹dzcie z nas dumni i zadowoleni.
Bardzo Was kocham!
             Andzelika Papuga z klasy IV

Z okazji Waszego œwiêta ¿yczymy
Wam, ¿ebyœcie byli zdrowi, silni, ¿eby
niczego Wam nie brakowa³o. Bardzo
pragniemy dla Was szczêœcia i dziê-
kujemy za trud naszego wychowania.
     Dla Marii i Tadeusza Winiarskich –
                                  Natalia i Jola.

Droga Mamo!
¯yczê Ci du¿o zdrowia, szczêœcia oraz
pomyœlnoœci. Dziêkujê Ci za mi³oœæ,
za codzienny trud. Kocham Ciê
Mamo za to z ca³ego serca.
          Kochaj¹ca córka Anna Rubinek

Kochani Rodzice!
Z okazji Waszego œwiêta pragnê z³o-
¿yæ Wam serdeczne ¿yczenia: du¿o
zdrowia, szczêœcia, zadowolenia
z dzieci. Chcê tak¿e podziêkowaæ
Wam za trud w³o¿ony w moje wycho-
wanie, za ka¿dy dzieñ spêdzony ra-
zem z Wami
                         córka Paulina Œliwa
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Kochani Rodzice!
Dziêkujê Wam za tyle lat opieki nad
nami, zawi³oœæ, któr¹ obdarzacie nas
co dnia. ¯yczê Wam du¿o zdrowia i
szczêœcia.
                 Kochaj¹cym Rodzicom –
                         córka Patrycja Czech

Kochana Mamo!
Dziêkujê Ci za mi³oœæ któr¹ mnie ob-
darzy³aœ oraz za tyle lat opieki. ¯yczê
Ci zdrowia, szczêœcia oraz radoœci.
Kochanej Mamie Janinie
            ¿yczenia przesy³a kochaj¹ca
                               córka Afrodyta

Z okazji Dnia Mamy Droga Mamu-
siu ¿yczê Ci du¿o zdrowia, szczêœcia,
pomyœlnoœci oraz radoœci z ¿ycia.
Dziêkuje Ci za trud w³o¿ony w moje
wychowanie.
                      Z ca³ego serca
                    Katarzyna Wojnarowska

Malutka ró¿yczka
wypad³a z koszyczka.
Nie umiem wierszowaæ,
tylko w Dniu Matki poca³owaæ.
            Kochaj¹ca córka Asia Wójcik

¯yczenia na Dzieñ Matki!
¯yczê Ci du¿o szczêœcia, zdrowia, po-
myœlnoœci.
Bardzo Ciê kocham Mamusiu i chcê
Ciê pozdrowiæ ¿yczeniami z mojego
serca i wysy³am Ci ca³uski.
              Sebastian Bysiewicz klasa II

Kochana mamo!
¯yczê Ci wszystkiego najlepszego.
Du¿o zdrowia, szczêœcia, d³ugich lat
¿ycia
                    ¯yczy Kamil Ziobrowski

Kochana Mamo!
¯yczê Ci du¿o zdrowia i szczêœcia.
¯yczê Ci abyœ mia³a du¿o czasu dla
mnie. Pozdrawiam Ciê Mamo!
                   Weronika Wójcie klasa II

Kochany Tato!
A w tym serduszku jest takie kocha-
nie, ¿e Ci wszystkiego z troski os³o-

dziæ jest w stanie. ¯yczê Ci du¿o zdro-
wia, szczêœcia i d³ugich lat ¿ycia.
                           Basia Dziok klasa II

Kochana Mamo!
¯yczê Tobie du¿o szczêœcia, radoœci i
du¿o lat ¿ycia
                               Seweryn Ciosek

Kochana Mamo!
¯yczê Ci du¿o zdrowia i szczêœcia.
¯ebyœ d³ugo ¿y³a, mia³a ma³o k³opo-
tów. ¯ebyœ mia³a du¿o czasu. ¯yczê
Ci dobrych lat ¿ycia.
Kocham Ciê Mamo!
                       Szymon Stasik klasa II

Wszystkiego najlepszego z okazji
Œwiêta Mamy
                      ¿yczy Pawe³ Pietruszka

Kochana Mamo!
W dniu Mamy ¿yczê Ci du¿o zdrowia
i szczêœcia, uœmiechu na twarzy.
Mniej k³opotów i du¿o lat ¿ycia.
                    Paulina Salomon klasa II

Kochana Mamo!
Dziœ Twe œwiêto, wiêc ode mnie przyj-
mij te serdeczne ¿yczenia:
¯yczê Ci wszystkiego najlepszego,
zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci i
przede wszystkim du¿o radoœci, niech
Ci siê ¿yje  dobrze i 100 lat Ci ¿yczê!
                     Dominika Dyka, klasa II

Kochana Mamo!
¯yczê Ci du¿o zdrowia, szczêœcia,
ma³o z³oœci a najwiêcej lat ¿ycia.
                     Mateusz Godek klasa II

Kocham moj¹ mamê wiêc dlatego z
okazji Dnia Mamy sk³adam Jej naj-
serdeczniejsze ¿yczenia: du¿o szczê-
œcia i pomyœlnoœci.
                   Ziarnik Mateusz klasa III

Z okazji Dnia Matki
¯yczê Ci du¿o zdrowia, szczêœcia, po-
myœlnoœci i du¿o radoœci.
                     Aldona Legêza klasa III

Mojej Mamie z³ote kwiaty, szczêœcia,
zdrowia i czu³oœci.

Kocham J¹ za wszystkie œwiaty. Od-
dam wszystko, to co mam. Ona mnie
utuli do snu, tylko ona, moja Mama.
Sk³adam jej kwiaty, mi³oœæ, serce i ³zy.
                   Hubert Surowiec klasa III

Kochanej Mamie sk³adam ¿yczenia.
Du¿o szczêœcia, spokoju, zdrowia,
d³ugiego ¿ycia. Niech ten dzieñ
26 maja bêdzie szczêœliwy.
                  Jakub Marsza³ek klasa III

Z okazji Dnia Matki ¿yczê CI du¿o
szczêœcia, zdrowia, pomyœlnoœci i sa-
mych kolorowych dni
              ¿yczy Dominika Filip klasa III

Kochana Mamusiu! Z okazji Twoje-
go œwiêta, z ca³ego serca p³yn¹ dla
Ciebie ¿yczenia: niech Twój uœmiech
promienieje jak do tej pory. Z uœmie-
chem idŸ przez œwiat. Dziêkujê, ¿e po-
magasz mi i wspierasz, gdy tego po-
trzebujê.
                 ¯yczy kochana, wspania³a
                                   córka Bo¿ena

Kochanej Mamie moc serdecznych
¿yczeñ przepe³nionych mi³oœci¹ i
¿yczliwoœci¹.
Mamusiu, dziêkujê Ci za to, ¿e zawsze
jesteœ przy mnie, gdy tego potrzebu-
je.
    Zawsze kochaj¹ca Ciê córka Beata

Kochanym Rodzicom, moc ¿yczeñ
przepe³nionych mi³oœci¹ oraz spe³nie-
nia wszystkich marzeñ
                 ¿yczy córka Kasia Legêza

¯yczenia p³yn¹ce z g³êbi serca z oka-
zji Dnia Matki: du¿o zdrowia, szczê-
œcia i nieustaj¹cej radoœci
                  ¿yczy córka Ilona Legêza

Moc najgorêtszych ¿yczeñ p³yn¹cych
z g³êbi serca z okazji nadchodz¹ce-
go Dnia Rodziny przepe³nionych mi-
³oœci¹ i wdziêcznoœci¹ za trud wycho-
wania
        ¿yczy córka Ewelina Zajchowska

Z okazji nadchodz¹cego œwiêta Dnia
Rodziny ¿yczê Wam kochani Rodzice
du¿o zdrowia, nieustaj¹cego szczê-
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œcia i radoœci oraz zadowolenia z
¿ycia
                       córka Paulina Papuga

Z okazji Dnia Matki moc najszczer-
szych ¿yczeñ: zdrowia, szczêœcia,
uœmiechu na twarzy, dla kochanej
Mamusi
                   zawsze kochaj¹ca Anetka

Kochana Mamo! Z okazji Twojego
œwiêta moc najserdeczniejszych
¿yczeñ p³yn¹cych z g³êbi serca. Abyœ
nigdy nie zazna³a smutku, ale wielu
pogodnych dni. Niech uœmiech nigdy
nie znika z Twej Twarzy.
   ¯yczy kochaj¹ca córka Justyna Filip

Pierwszaki ¿ycz¹ swoim Rodzicom
 zdrowia i szczêœcia i pomyœlnoœci
a ponad wszystko, aby dzieñ ka¿dy
sprawia³ im zawsze wiele radoœci.

Wiemy, ¿e czasem bardzo psocimy
I Waszych dobrych rad nie s³ucha-
ny.
Przeprosiæ za to dzisiaj pragniemy
No i zapewniæ, ¿e Was kochamy.

Kochana Mamo!
¯yczê Ci, ¿ebyœ by³a zdrowa i du¿o
pomyœlnoœci i ¿eby Ci siê dobrze wio-
d³o.
       Kochaj¹cy Ciê syn Patryk Mularz

Kochani Rodzice!
Bardzo Was kocham i bardzo Was po-
trzebujê. Z Wami jest mi lepiej. ¯yczê
Wam, du¿o zdrowia i radoœci, w rocz-
nicê œlubu, wielu mi³ych goœci. ¯eby
mi³oœæ w nas mieszka³a i w opiece
wci¹¿ nas mia³a.
                           Dominika Podlasek

Z ca³ego serca ¿yczê Wam ¿eby spe³-
ni³y siê wszystkie marzenia. Du¿o
zdrowia, szczêœcia i radoœci.
             Kochanym Rodzicom ¿yczy
                        Daria Gruszczyñska

Kochana Mamo!
Bardzo Ciê lubiê i chcê, ¿ebyœ o tym
wiedzia³a. Chcê Ci z³o¿yæ ¿yczenia z
okazji Dnia Mamy du¿o zdrowia,
szczêœcia, weso³ych dni i du¿o, du¿o

radoœci
                             kochaj¹ca Córka
                       Gabrysia Zajchowska

¯yczê Wam Mamo i Tato radoœci na
wszystkie dni zimne, gor¹ce, weso³e i
smutne. ¯eby marzenia Wasze siê
spe³ni³y. ¯eby ka¿da chwila by³a dla
Was wspania³a.
               Dla Kochanych Rodziców
                       Patrycja Ziobrowska

¯yczê Wam, Drodzy Rodzice, du¿o mi-
³oœci, radoœci, ¿ebyœcie siê nie rozsta-
wali.. Kocham Ciê Mamo, Tato – ko-
cham Was Razem. ¯eby ¿yczenia siê
spe³ni³y.
                        Kochaj¹ca Ania Giera

Dla Taty i Mamy
Du¿o zdrowia, szczêœcia i radoœci –
tego ¿yczê Wam z mi³oœci.
                     Kochaj¹ca Was córka
                         Karolinka Ga³uszka

¯yczê Ci Mamo, ¿ebyœ by³a zdrowa,
szczêœliwa i radosna. A Tobie Tato
¿yczê, ¿ebyœ by³ zdrowy i silny.
              Kocham Was Maciej Czech

¯yczê Wam Drodzy Rodzice
Zdrowia, szczêœcia, ¿ebyœcie d³ugo
¿yli. ¯ebyœcie nigdy siê nie rozstawa-
li. Chcia³abym, ¿eby wszystkie Wasze
marzenia siê spe³ni³y. Bardzo Was ko-
cham, jesteœcie najlepszymi Rodzica-
mi. Bardzo Was potrzebujê.
             Kochaj¹cym Rodzicom ¿yczy
                                        Iza Bester

Du¿o zdrowia i radoœci, wa¿ne jest
to, ¿e jesteœmy razem przy sobie, ko-
chany Tato.
Chcia³abym, ¿ebyœ Mamo by³a za-
wsze zdrowa i gdyby coœ nas rozdzie-
li³o, to niewa¿ne, bo i tak bêdê o To-
bie pamiêta³a.
               Kocham Was! Anna Petka

Kochana Mamo!
Du¿o zdrowia, szczêœcia i radoœci ¿eby
k³opoty minê³y i ¿eby nikt na Ciebie
nie krzycza³, ¿ebyœ zda³a egzamin na
prawo jazdy
                    ¿yczy Marcelino Rawicki

Kocham Ciê Mamo, bo Ty jesteœ ko-
chana. A Ty Tato te¿ jesteœ kochany.
¯yczê Wam du¿o zdrowia i radoœci.
                           Andrzej Kowalczyk

Kochana Mamo i Tato!
Jesteœcie kochani. ¯yczê Wam du¿o
zdrowia i radoœci
                          Dawid Gruszczyñski

Du¿o zdrowia, szczêœcia, radoœci
i pomyœlnoœci. Weso³ych dni, ¿ebyœcie
byli kochani, ¿eby Wasze marzenia siê
spe³ni³y i samych s³onecznych dni
  dla rodziców ¿yczy Jaœ Wojnarowski

Dzieci ze Szko³y Podstawowej w Cie-
szynie Swoim Rodzicom ¿ycz¹:

Kochana Mamo!
Z okazji Twego uroczystego œwiêta
sk³adam Ci ¿yczenia:
¯yczê Ci ¿ebyœ 100 lat ¿y³a, by³a mi³a,
Kochana przez ca³¹ rodzinê. ¯yczê Ci
tak¿e mi³oœci w dalszym ¿yciu.
                        Patrycja Wiœniowska
                            dla Anety Szypu³y

Droga Mamo!
Z okazji Twego œwiêta dajê Ci ten
skromny bukiecik i zaœpiewam pio-
senkê dla Ciebie, Wiêc wszystkiego
najlepszego ¿yczê Ci. Sto lat, sto lat.
                                   Edyta Czech

W poniedzia³ki pomyœlnoœci,
A we wtorki kosz radoœci.
W œrody, czwartki precz zmartwienia
Niech i w pi¹tki strapieñ nie ma.
Na soboty i niedziele ¿yczê odpoczyn-
ku wiele.
To nie koniec ¿yczeñ jeszcze – pie-
niêdzy ¿yczê Ci wiêcej.
                              Justyna Poprawa

Kochana Mamo!
¯ycz¹ du¿o zdrowia, szczêœcia i
uœmiechu na buzi. Bardzo Ciê ko-
cham!
Paulina Babiarz z Cieszyny klasa „0”

Kochana Mamusiu bardzo Ciê ko-
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cham.
 Patryk Ziobrowski z Cieszyny klasa „0”

Kochana Mamusiu!
¯yczê du¿o zdrowia, uœmiechu na twa-
rzy.
     Robert Zdrada  z Cieszyny klasa „0”

Kochana Mamo!
Dla Ciebie du¿o uœmiechu na buzi.
Kocham Ciê!
      Micha³ Dziok z Cieszyny klasa „0”

Kochana Mamusiu
Du¿o radoœci, zdrowia i szczêœcia.
Buziaki
    Damian Ziêba z Cieszyny klasa „0”

Kochana Mamusiu!!!
¯yczê du¿o zdrowia, szczêœcia i
uœmiechu na twarzy. Bardzo Ciê ko-
cham!
     Kinga Konsur z Cieszyny klasa „0”

Mamo!
Dziœ Dzieñ Mamy! Wiêc ¿yczenia Ci
sk³adam. Zdrowia., szczêœcia, pomyœl-
noœci i uœmiechu
      ¿yczy Twoja córka Basia Œliwiñska

Kochana Mamo!
¯yczê du¿o zdrowia, szczêœcia i
uœmiechu na buzi. Bardzo Ciê kocham
   Monika Macek z Cieszyny klasa „0”

Droga Mamusiu!!!
¯yczê zdrowia, szczêœcia i uœmiechu
na buzi. Bardzo Ciê kocham!
         Kamila Jamrogowicz - klasa „0”

Kochana Mamo!
W dniu Twojego œwiêta
¯yczê Ci du¿o zdrowia, pomyœlnoœci.
Uœmiechu na co dzieñ i radoœci.
Niech ten radosny dzieñ
Na zawsze Twe troski odsunie w cieñ
Niech siê œmieje do Ciebie œwiat,
Blaskiem szczêœliwych d³ugich lat!
                           And¿elika B³oniarz

Kocham Ciê Mamo i ¿yczê szczêœcia.
Abyœ by³a zawsze z nami i nas kocha-
³a.
Twoja kochana Olusia – Aleksandra Raœ

Mamo!!!
W dniu Twojego œwiêta sk³adam Ci
ogromne ¿yczenia.
Chocia¿ jesteœ bardzo zapracowana
Kocham Ciê codziennie.
Jesteœ dobra i mi³a
Ci¹gle o mnie dbasz, a ja Mamo ko-
cham Ciê ka¿dego dnia
                                       Ania Panek

Z okazji Dnia Mamy
¯yczê wszystkiego najlepszego, oraz
du¿o zdrowia i mi³oœci.
                                              Alicja

Z okazji Dnia Mamy i Taty ¿yczê Wam
du¿o zdrowia, szczêœcia i pomyœlno-
œci.
                         Od Karolka Jurasza
dla Ma³gorzaty i Zbigniewa Juraszów

Droga Mamusiu!
Chcia³am Ci z³o¿yæ ¿yczenia szczê-
œcia, zdrowia i spe³nienia twoich ma-
rzeñ i du¿o radoœci
  ¿yczy Ci córeczka Karolinka Tenczar

Droga Mamusiu!
W tym piêknym dniu, ¿yczê Ci du¿o
zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci i wie-
le radoœci,
 Twoja córka Dorotka Konsur klasa III

¯yczenia dla Mamy!
Mamusiu kochana ¿yczê Ci wszyst-
kiego najlepszego. ¯ebyœ zawsze by³a
szczêœliwa, a co najwa¿niejsze by³a
zawsze z nami.
                         Twoja córcia Dusia
                           Klaudia Mularska

Dla Matki

Wszystkie bukiety, bratki i ró¿e
- dla oczu Matki!
S³oñce z³ociste co œwieci w górze
I niebo b³êkitne…

Uœmiech serdeczny, spojrzenie czu³e
- za wszystkie troski – codzienne,
Serce czerwone – jak maków p³atki
I czyste rosy kropelki;

- Ptaków œpiew cichy, w zielonym gaju
I bystry strumyczek, co tañczy w dolinie,
£¹ki kwitn¹ce, pachn¹ce wiosn¹
I wszystkich marzeñ - spe³nienie

Wszystko dla Matki!-
Z okazji Jej œwiêta;
Bo s³owo „Matka” – tak wiele znaczy
I jest najdro¿sze na œwiecie.

Józefa M.
Maj 2008r.

Georgmarienhutte
Niemcy
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W dniu 27 marca 2007 roku Powiatowy Zwi¹zek Hodow-
ców Koni w Strzy¿owie zainaugurowa³  jubileuszowe obcho-
dy swojego istnienia. Obchody 50-lecia rozpoczê³y siê o godz.
10.00 szkoleniem dla hodowców, nastêpnie o godz. 12.00 roz-
poczê³y siê uroczystoœci jubileuszu w obecnoœci znamienitych
goœci. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili Starosta Strzy¿owski Ro-
bert Godek, Wójt Gminy Frysztak Jan Ziarnik, z-ca Wójta
Gminy Wiœniowa Marcin Kut, Powiatowy Kierownik Rolnic-
twa i Leœnictwa El¿bieta Midura. Urz¹d Gminy Strzy¿ów re-
prezentowa³a Irena Czech oraz szef Okrêgowego Zwi¹zku
Hodowców Koni Marek Giba³a. W sk³ad delegacji z Fryszta-
ka wchodzili: Janusz Orzechowski, Krystyna Syrek, Bogdan
Dunaj, Roman Salamon, Henryk Koralewski i Edward Gór-
gacz.

Mi³ym akcentem rozpoczê³o siê to spotkanie. Nasz ho-
dowca Janusz Orzechowski otrzyma³ medal zwi¹zkowy za
zaanga¿owanie i wzorow¹ postawê w dzia³aniach na rzecz

zwi¹zku. Wrêczenia dokona³ szef OZHK Marek Giba³a. G³os
zabra³ w-ce prezes PZHK Bogdan Budnik, który przedstawi³
historiê zwi¹zku, plany na przysz³oœæ. Nastêpnie podziêko-
wa³ za dotychczasow¹ wspó³pracê oraz ¿yczy³ hodowcom
wytrwa³oœci i pomyœlnoœci. Wójt Jan Ziarnik przedstawi³ dzia-
³ania naszych hodowców na terenie gminy Frysztak  i z³o¿y³
¿yczenia i zadeklarowa³ dalsze wspieranie naszych hodow-
ców. Prezes PZHK Czes³aw Ziêba zabieraj¹c g³os wspomi-
na³ pocz¹tki swej prezesury. Z nutk¹ ¿alu stwierdzi³, ¿e pasjo-
natów hodowców koni ci¹gle ubywa.

Atmosfera spotkania by³a bardzo mi³a. Przyjemnie by³o
wys³uchaæ pochwa³ p³yn¹cych od uczestników spotkania dla
hodowców z naszej gminy oraz dla naszego wójta za jego
dzia³anie wspieraj¹ce hodowców. Spotkanie zakoñczy³o siê
wyci¹gniêciem wniosków, ¿e trzeba uczyniæ wszystko, co mo¿-
liwe, aby nie ubywa³o hodowców koni, a koñskie zaprzêgi
by³y jedn¹ z dodatkowych atrakcji turystycznych naszych piêk-
nych terenów.
                                                      Edward Górgacz.

JUBILEUSZ 50-LECIA POWIATOWEGO ZWI¥ZKU HODOWCÓW KONI

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzy¿owie informuje o
realizacji projektu systemowego pn. „Wiêcej szans w po-

wiecie strzy¿owskim” wspó³finansowanego ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego, Poddzia³anie 6.1.3 Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki.

G³ównym celem projektu jest  zwiêkszenie szans na za-
trudnienie osób znajduj¹cych siê w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. wymienionych w art. 49 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli
- bezrobotnych do 25 roku ¿ycia,
- bezrobotnych d³ugotrwale lub kobiet, które nie podjê³y
zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- bezrobotnych powy¿ej 50 roku ¿ycia,
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doœwiad-
czenia zawodowego lub bez wykszta³cenia œredniego,

- bezrobotnych samotnie wychowuj¹cych co najmniej jed-
no dziecko do 18 roku ¿ycia,
- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wol-
noœci nie podjêli zatrudnienia,
- bezrobotnych niepe³nosprawnych.

Ogó³em w projekcie uczestniczyæ bêdzie 450 osób, z
tego na sta¿ zostanie skierowanych 250 bezrobotnych, na
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 200 osób.

Szczegó³owych informacji pracodawcom oraz bezrobot-
nym na temat mo¿liwoœci wziêcia udzia³u w projekcie udziela
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzy¿owie, ul Daszyñskiego 2,
38-100 Strzy¿ów, tel. (017) 2768472 (poœrednictwo pra-
cy) tel. (017) 2768481 (dot. przygotowania zawodowe-
go), 2768474 (dot. sta¿y).
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Kilka lat temu zauwa¿y³em na terenie naszej gminy œlady
obecnoœci bobrów. G³ównie by³y to œciête ga³êzie i drzewa,
na brzegach Wis³oka. W tym roku œlady tych ciekawych
zwierz¹t mo¿na juz zauwa¿yæ prawie na ka¿dym kroku.
Bobry penetruj¹ rzeczki p³yn¹ce przez Lublê i Cieszynê. Na
³¹kach w Lubli za ich spraw¹ powsta³ spory zalew, w Cie-
szynie dla swoich celów wykorzysta³y star¹ œluzê. Chc¹c
dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o tych tajemniczych zwierzê-
tach siêgn¹³em do Internetu. Polecam lekturê, gdy¿ zwie-
rzêta te s¹ coraz bardziej obecne w naszym ¿yciu.

Bóbr europejski
(Castor fiber) – ziemno-
wodny ssak z rzêdu gry-
zoni.

Dawniej wystêpowa³
w ca³ej strefie umiarko-
wanej Europy i Azji,
obecnie wygin¹³ w wielu
regionach Europy. W
Polsce jest gatunkiem
chronionym.

Po II wojnie œwiatowej
na terenie Polski bóbr
wystêpowa³ nielicznie na
terenie Suwalszczyzny. W rzece Pas³êce wystêpowa³ tak¿e
bóbr kanadyjski (Castor canadensis Kuhl), zbieg³y z ho-
dowli. Na skutek migracji z terenów wschodnich, planowej
introdukcji oraz naturalnych procesów migracji obecnie
(2008) populacja bobra jest bardzo liczna. Gatunek w wielu
miejscach jest pospolity.

D³ugoœæ cia³a doros³ych osobników wynosi 70-100 cm,
ogona 28-38 cm, ciê¿ar 15-30 kg. Ma ma³e oczy i uszy. Nogi
ma krótkie, biega ociê¿ale, palce stopy tylnej pary nóg s¹
z³¹czone b³on¹, u³atwiaj¹ca p³ywanie, ogon jest szeroki,
sp³aszczony grzbietobrzusz-
nie i pokryty ³uskami, s³u¿y
jako ster reguluj¹cy g³êbo-
koœæ zanurzenia.  koloru br¹-
zowego, ciemnobr¹zowego,
a nawet czarne.

Aktywny jest noc¹ i o
zmierzchu. Trudno wiêc go
w czasie dnia zauwa¿yæ.
Bobry najlepiej podpatrywaæ
wczeœnie rano o œwicie.

Wystêpuje g³ównie w la-
sach ³êgowych nad strumie-
niami, rzekami, jeziorami.

Latem bobry ¿ywi¹ siê
g³ównie roœlinami wodnymi i

przybrze¿nymi, zim¹ od¿ywiaj¹ siê ³ykiem drzew liœciastych
(najczêœciej), które zgromadzi³y w lecie. Drzewa stanowi¹
jeden z budulców ¿eremi. Bobry bez problemu œcinaj¹ drze-
wa w okolicach rzek. Staraj¹ siê œcinaæ drzewo w ten spo-
sób, aby przewróci³o siê ono w kierunku rzeki.

Kopie nory w brzegach rzek oraz wa³ach przeciwpowo-
dziowych lub w brzegach jezior. W przypadku braku dogod-
nych miejsc buduje kopce z ga³êzi i mu³u, otoczone wod¹,
zwane . Wejœcie do nory znajduje siê pod wod¹. Nora za-
opatrzona jest tak¿e w otwór wentylacyjny. Czasami w ¿ere-
miu bobrów zamieszkuj¹ tak¿e pi¿maki.

¯yje w rodzinach. Kojarzy siê póŸna zim¹. Ci¹¿a trwa 105
dni, w miocie wystêpuje 2-4 m³odych. Na
ma³ych strumieniach i potokach wszystkie
osobniki z rodziny wspólnie buduj¹ tamy,
powoduj¹c spiêtrzenia i podtopienie tere-
nów ³¹kowych i leœnych. Tworz¹ siê roz-
lewiska i ma³e, zabagnione jeziorka leœne.
Wskutek swojej dzia³alnoœci odwraca me-
lioracyjne osuszenie terenu, pozytywnie
wp³ywaj¹c na ma³¹ retencjê wód.

Dawniej bobry ceniono ze wzglêdu na
futro oraz miêso. Tak zwany „strój bobro-
wy” – wydzielina dodatkowych gruczo³ów
p³ciowych – ceniona by³a ze wzglêdu na
w³aœciwoœci lecznicze. Dawniej przez wie-

le lat bobry traktowano jako szkodniki, podtapiaj¹ce tereny
uprawne oraz czyni¹ce szkody leœne. Obecnie jest to gatu-
nek chroniony, pozytywnie wp³ywaj¹cy na renaturalizacjê
krajobrazu, zwiêkszaj¹cy retencjê wód oraz przyczyniaj¹cy
siê do odtwarzania œródleœnych bagien z du¿¹ iloœci¹ mar-
twego drewna – wa¿ne siedliska bogatej fauny owadów sa-
proksylofagicznych. W tworzonych przez bobry zbiornikach
wodnych rozpoczynaj¹ siê procesy torfowiskowe oraz poja-
wiaj¹ siê rzadkie gatunki . Na niektórych terenach liczba
bobrów jest jednak zbyt du¿a i zbyt uci¹¿liwa dla rolników.

Dzia³alnoœæ bobrów w znacz¹cy spo-
sób wp³ywa na ekosystem. Budowa-
ne przez bobry tamy zalewaj¹ znacz-
ne po³acie terenu i przyczyniaj¹ siê do
zmiany w ekosystemie zarówno flory,
jak i fauny. Tamy bobrowe okreœlane
s¹ przez biologów ewolucyjnych jako
fenotyp rozszerzony.
                     Ÿród³o: WIKIPEDIA

 Jeœli ktoœ jest zainteresowany tema-
tem polecam artyku³ w Internecie pod
adresem: www.pracownia.org.pl au-
torstwa dr Andrzeja Czecha.
                                          empe

Bóbr w czasie ¿erowania

Tama zbudowana przez bobry w Lubli. Wa¿nym spo-
iwem konstrukcji s¹ ogromne iloœci œmieci, które ludzie
wyrzucili do rzeki. Co ludzie wyrzucaj¹ to temat na
osobny artyku³. Krótko mówi¹c - wstyd.
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O powinnoœci etycznej

Kto czyta³ Zbrodniê i karê Fiodora
Dostojewskiego, z ³atwoœci¹ przypomni
sobie sytuacjê, jaka wytworzy³a siê w
chwili, gdy za pope³nione przez Raskol-
nikowa morderstwo ktoœ inny, zupe³nie
niewinny, zosta³ skazany na katorgê.
Raskolnikow odkrywa, ¿e w jego duszy
pojawi³o siê wezwanie: Powinienem oto
iœæ do s¹du i wyznaæ ca³¹ prawdê.

Kiedy jednego ze zdobywców Mont
Everestu zapytano, dlaczego tam szed³,
odpowiedzia³, ¿e powinien iœæ, bo to jest
najwy¿szy szczyt œwiata.

Emanuel Kant stwierdza³, ¿e dwie
rzeczy na œwiecie wprawiaj¹ go w zdu-
mienie: niebo usiane gwiazdami nad na-
szymi g³owami i prawo moralne istnie-
j¹ce w nas.

Istnieje w nas prze¿ycie powinnoœci.
Zobowi¹zuje nas ono do wykonania cze-
goœ, co czasami jest dla nas nieprzyjem-
ne, czasami najzupe³niej niekorzystne.
Powinniœmy pomóc choremu. Powinni-
œmy oddaæ to, co po¿yczyliœmy, chocia¿
po¿yczaj¹cy dawno o tym zapomnia³.
Powinniœmy zdobyæ siê na jakiœ wielki,
trudny wysi³ek…

Prze¿ycie powinnoœci zniewala nas
do czegoœ. Wi¹¿e nasze ¿ycie z jak¹œ
wartoœci¹. Co to jest wartoœæ? Sk¹d siê
wziê³a? Jak j¹ nazwaæ? Przecie¿ nie jest
ni¹ ani to, co korzystne, ani to, co przy-
jemne, ani to, co w wolny sposób wy-
brane. Gdzie zatem jest ta wartoœæ?

Etyka chrzeœcijañska odpowie tutaj
wskazaniem na dwie podstawowe sfe-
ry wartoœci: najwy¿sz¹ wartoœci¹ bê-
dzie wed³ug niej Bóg i cz³owiek. Docho-
dzimy tutaj do zasadniczego nerwu
chrzeœcijañskiej nauki o podstawach
moralnoœci. Ma siê nam teraz oto ujaw-
niæ ostateczne Ÿród³o rozstrzygniêæ, w
którymœ coœ nazywamy z³em, a coœ na-
zywamy dobrem. A zatem Bóg i cz³o-

wiek.
Co to bli¿ej znaczy?
Bóg jest najwy¿sz¹ i absolutn¹ war-

toœci¹, która wzbudza w cz³owieku
wszelkie zobowi¹zania etyczne i stano-
wi zobowi¹zanie wszelkich zobowi¹zañ.
Bóg nie jest ¿adnym potê¿nym mózgiem
elektronicznym, zamkniêtym w sobie i
odizolowanym tysi¹cami izolatorów od
otaczaj¹cego go œwiata, zaabsorbowa-
nym mechanizmem w³asnego ¿ycia
elektronicznego, dobrowolnie œlepym na
œwiat stworzeñ. Bóg jest Osob¹, a za-
tem ¿yj¹cym dobrem najwy¿szym, naj-
wy¿sz¹ radoœci¹, najwy¿szym piêknem.
Wszelkie dobro, piêkno i radoœæ rozsia-
ne w stworzeniu jest jedynie przedsma-
kiem tego, co siê znajduje w Bogu. St¹d
to szukanie wielkiego dobra, wielkiego

piêkna i wiecznej radoœci koñczy siê
znalezieniem Boga.

W potocznym ¿yciu wiemy œwietnie,
¿e powinniœmy chroniæ gin¹ce piêkno.
Podobnie trzeba nam mi³owaæ ludzi.
Przez dobroæ zas³uguje siê na mi³oœæ.
Powinniœmy siê cieszyæ, gdy nas ktoœ
obdarzy zaufaniem. Nie pytamy wtedy,
czy to przyjemne, czy korzystne, weso-
³e. Wiemy, ¿e trzeba, by to, co warte
mi³oœci, by³o mi³owane.

I tak jest z Bogiem.

Bóg jest najwy¿sz¹ wartoœci¹
etyczn¹, bo jest najwy¿szym dobrem.
St¹d p³ynie stare przykazanie: „Bêdziesz
mi³owa³ Pana, Boga twojego, z ca³ego
swego serca, z ca³ej duszy swojej, ze
wszystkich swych si³” (Pwt 6,5; por. Mt
22,37). Te s³owa nie znacz¹ nic innego,
jak tylko to: Dobre jest to, co prowadzi
nas rzeczywiœcie do Boga, z³e jest to,
co oddala od Boga.

Druga zasada etyczna oparta jest na
drugiej wartoœci: na cz³owieku. Zasta-
nówmy siê bli¿ej nad t¹ spraw¹. Czym
jest nasz bliŸni? Przede wszystkim nie
wnikniemy w zakamarki jego duszy tak,
by je mieæ w pe³nym œwietle, i nie wy-
czerpiemy wszystkich pok³adów bogac-
twa, jakie w niej s¹. „Dno” naszego bliŸ-
niego jest dla naszego rozumu nieosi¹-
galne. Osi¹galne jest dla mi³oœci, ale
mniejsza o to w tej chwili. Poza tym,
bliŸni to obraz Boga i cena Krwi Jezu-
sa. To dusza i cia³o, to wolnoœæ, œwiê-
toœæ, tajemnica powo³ania. Czyli bliŸni
to istota podobna do nas. Ten bliŸni sta-
nowi znowu pewn¹ wartoœæ. Jest god-
ny podziwu w tym, czym jest, i w tym,
czym móg³by byæ. Jest godny szacun-
ku. Poniewa¿ jest dzieckiem Bo¿ym,
nasza mi³oœæ do Boga musi iœæ przez
mi³oœæ ku niemu.

I oto na tej rzeczywistoœci opiera siê
drugie twierdzenie chrzeœcijañskiej ety-
ki: Mi³uj bliŸniego jak siebie samego.
Inaczej: oddaj bliŸniemu to, co mu siê
nale¿y; inaczej: dobre jest to, co jest
oddaniem bliŸniemu tego, co mu siê na-
le¿y.

Czy nie da³oby siê jednak obydwu
zasad zamkn¹æ w jednej? Czy nie mo¿-
na wyszukaæ jednej podstawowej zasa-
dy, z której p³ynê³aby ca³a etyka chrze-
œcijañska?

O cz³owieku nie mo¿na powiedzieæ,
¿e jest, albowiem cz³owiek jest w sta-
dium ci¹g³ego stawania siê. Sens tego
stawania siê le¿y w tym, by cz³owiek z
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osoby, jak¹ jest przez swoj¹ naturê, prze-
kszta³ci³ siê w osobowoœæ, to znaczy, by
doszed³ do pe³nego rozkwitu w swych
w³adzach duchowych i cielesnych. Im
bardziej cz³owiek jest osobowoœci¹, tym
bardziej jest cz³owiekiem.

Rozwój cz³owieka od indywiduum do
osobowoœci dokonuje siê dziêki temu, ¿e
cz³owiek skieruje swe ¿ycie ku najwy¿-
szej wartoœci, tj. do Boga, i dziêki temu,
¿e odda drugiemu to, co mu siê nale¿y.

Dziêki uruchomieniu obydwu me-
chanizmów ¿ycia wewnêtrznego, mi³o-
œci do Boga i mi³oœci do ludzi, jednostka
staje siê osobowoœci¹, to jest pe³nowar-
toœciowym cz³owiekiem. I oto mo¿emy
podaæ ostateczn¹ i podstawow¹ zasadê
moraln¹, na której budowaæ siê bêdzie
ca³a etyka: dobre jest to, co sprzyja udo-
skonaleniu osoby ludzkiej, z³e jest to, co
obni¿a doskona³oœæ osoby. W tej zasa-
dzie kryj¹ siê inne.

Czym jest zatem prze¿ycie powin-
noœci etycznej? Jest odpowiedzi¹ na
Boga, który w tajemniczy sposób poci¹-
ga ku sobie swe stworzenia. To praw-
da. Jest instynktown¹ odpowiedzi¹ na
wartoœci, jakie stanowi dla nas nasz bliŸ-
ni. To tak¿e prawda.

Ale ostatecznie nie jest te¿ niczym
innym, jak ujawniaj¹c¹ siê w nas we-
wnêtrzn¹ potrzeb¹ przemiany samego
siebie, potrzeb¹ wzrostu, udoskonalenia,
potrzeb¹ stania siê sob¹.

Dziwne jest to prze¿ycie powinno-
œci. Wprawia³o ono w zdumienie Ema-
nuela Kanta. Innych wprowadza³o na
najwy¿szy szczyt œwiata. Raskolnikowa
doprowadzi³o do bram s¹du.

A my?
My ustêpujemy inwalidzie miejsca w

kolejce. Odwo³ujemy rzucone oszczer-
stwa. Oddajemy po¿yczone pieni¹dze.
I nie czynimy tego ani z przyjemnoœci,
ani z korzyœci, czêsto w³aœnie wbrew
korzyœci i na przekór przyjemnoœci. Czy-
nimy tak, bo powinniœmy. I to jest god-
ne zdumienia.

Jednego nam tylko trzeba: nie zapo-
minaæ, ¿e w ka¿dym cichym „powinie-
nem” brzmi zniewalaj¹ce zaproszenie,
abyœmy uwolnili siê od tego, co nieludz-
kie, a stali siê pe³nymi ludŸmi.

Po prostu prawdziwymi ludŸmi.
ks. Józef Tischner „Jak ¿yæ?”

UŒMIECH PROBOSZCZA

Wys³uchana modlitwa

Korneliusz stoi na arenie, otaczaj¹ go wyg³odnia³e lwy. Pada wiêc na kolana
i prosi Boga: „Panie, chroñ mnie. Uczyñ z tych lwów chrzeœcijan!”

Nagle lwy te¿ klêkaj¹ i zaczynaj¹ siê modliæ: „Panie, pob³ogos³aw ten posi-
³ek…”.

Nic na si³ê

OdpowiedŸ Fryderyka II na proœbê pewnej parafii na Pomorzu, która popro-
si³a o innego ksiêdza, poniewa¿ obecnie urzêduj¹cy zaprzecza zmartwychwsta-
niu cia³a:

„Duchowny zostaje. Je¿eli w dniu ostatecznym nie bêdzie chcia³ zmartwych-
wstaæ, mo¿e spokojnie le¿eæ dalej”.

Jak to z ark¹ Noego by³o…

Johann Friedrich Flattich, urzêduj¹cy w po³owie XVIII wieku w Wirtember-
gii kaznodzieja, znany by³ ze swojego b³yskotliwego dowcipu.

Pewnego razu uczestniczy³ w przyjêciu, na którym pewien pan ze Wschodu
drwi³ z biblijnej opowieœci o potopie i podawa³ j¹ w w¹tpliwoœæ: „Trudno mi sobie
wyobraziæ, jak w tamtym czasie Pan Bóg móg³ zebraæ w arce Noego pary
wszystkich zwierz¹t rozproszonych po ca³ym œwiecie, po to by zachowaæ je dla
potomnoœci!”.

Flattich odpowiedzia³, robi¹c przy tym odpowiedni gest rêk¹: ”Bóg jest wszech-
mocny. Wystarczy, ¿e wyci¹gnie tylko rêkê w odpowiedni¹ stronê œwiata i za-
wo³a: „Przyb¹dŸ lwie z Po³udnia, wê¿u z Zachodu, niedŸwiedziu polarny z pó³no-
cy i ty, oœle ze Wschodu!”.

Rozproszenie

Pewien kupiec poprosi³ kiedyœ bêd¹cego czêsto w podró¿y œw. Bernarda z
Clairvaux (ok. 1090 – 1153), by pozwoli³ mu sobie potowarzyszyæ. Zaczêli roz-
mawiaæ. Kupiec chce siê dowiedzieæ od zakonnika, na co nale¿y zwracaæ szcze-
góln¹ uwagê podczas modlitwy. Œw. Bernard wyjaœnia miêdzy innymi, jak nale-
¿y postêpowa z ci¹g³ym rozproszeniem.

„Ja tak¿e muszê siê skupiæ, tak wiele rzeczy zajmuje mój umys³, ¿e trudno mi
siê ich pozbyæ na modlitwie. Kiedy widzê, ¿e moje myœli uciekaj¹, nie denerwujê
siê, lecz w³¹czam je po prostu do mojej modlitwy”.

Kupiec dziwi siê, ¿e nawet taki wielki cz³owiek jak œw. Bernard nie jest
wolny od rozproszenia, i mówi: „Kiedy ja siê modlê, jestem ca³y skupiony na
modlitwie”.

„No, to mo¿emy to zaraz sprawdziæ – odpowiada mnich. – Widzisz tego
konia, którym teraz jadê. Bêdzie nale¿a³ do ciebie, jeœli uda ci siê zmówiæ Ojcze
nasz bez jednej rozpraszaj¹cej myœli”.

„Nic prostszego – myœli kupiec – to pewny interes”. Od razu zaczyna: „Oj-
cze nasz, któryœ jest w niebie, œwiêæ siê imiê Twoje…”. Nagle przerywa i pyta:

„A siod³o te¿ dostanê?”.
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Zapomnienie

...”I rzek³ jeszcze faraon do Józefa:
„Oto postawi³êm Ciê nad wszystk¹ zie-
mi¹ egipsk¹” Zdj¹³ faraon pierœcieñ z rêki
swojej i w³o¿y³ go na rêke Józefa, przy-
braæ go kaza³ w szatê z bisioru i w³o¿y³
³añcuch z³oty na szyjê. I kaza³ mu wsi¹œæ
na rydwan najlepszy spoœród tych, które
mia³ po swoim królewkim rydwanie, i
poleci³ woŸnicy wo³aæ przed nim:
>>Abrek!<<, aby wiedziano, ¿e ustawio-
ny jest Józef wielkorz¹dc¹ i namiestni-
kiem ziemi egipskiej.

I rzek³ jeszcze faraon do Józefa: „Jam
jest faron; bez twego przyzwolenia nie
podniesie nikt rêki ani nogi w ca³ej ziemi
egipskiej, tak chcê”. Nada³ te¿ faraon
Józefowi nowe imiê Safenat-Paeneah. I
da³ mu za ¿onê Asenat, córkê Poti Pera,
kap³ana z On”.

To istotnie brzmi bajkowo. Przecie¿
Józef by³ obcy w tej ziemi. Przecie¿ przy-
by³ tu jako niewolnik. Jeszcze wczoraj
by³ ponadto wiêŸniem  - a nie by³oby dziw-
ne, gdyby zgni³ w swoim miejscu odosob-
nienia.

Jednak¿e historia Egiptu zna wiele wy-
padków podobnie zawrotnej kariery i od-
miany losu;spadanie na dno poni¿enia albo
przejmowania najwy¿szych nawt w pañ-
stwie stanowisk przez obcych; a na li-
œcie tej widniej¹ równie¿ imiona o brzmie-
niu semickim. Jeœli zaœ – jak mniemaj¹
zapewne s³usznie niektórzy badacze –
rzecz dzia³a siê za rz¹dów dynastii wy-
wodz¹cej siê z najezdniczych Hyksosów,
inwestytura Józefa staje siê historycznie
tym bardziej prawdopodobna, ¿e w³adca
obcego pochodzenia mniejsze móg³ miec
opory i zahamowania wobec obcych.

Biblijny opis jest przy tym ca³kowicie
zgodny ze œwiadectwami archeologii
egipskiej. Podobnie jak bardzo wiele in-
skrypcji mówi o okresowych latach g³o-
du (nawt i akurat siedmioletnich jak w
Biblii) – równie¿ i sam ceremonia³ inwe-
stytury, owo wrêczenie insygniów w³a-
dzy:pierœcienia z pieczêci¹ faraona, kosz-
townej szaty, z³otego ³añcucha – znalaz³o
swe potwierdzenie w licznych rytach i
rysunkach œciennych. Nie inaczej odby-
³o siê np. udzielenie inwestytury zanoto-
wane rysunkowo w grobowcu dostojne-
go Rekhmire za czasów faraona Tutmo-
zisa III.

To jednak s¹ tylko ramy i t³o;
zaœ w obrêbie wydarzeñ historycz-
nie zupe³nie prawdopodobnych, a
w ka¿dym razie niesprzecznych z
danymi wiedzy historycznej, dzieje

siê na innej zupe³nie p³aszczyŸnie rzecz
dotycz¹ca innego porz¹dku:

Przed Józefem stanê³a pokusa zapo-
mnienia. By³a to bardzo wielka i straszli-
wie realna pokusa.

Otrzyma³ nowe imiê, egipskie imiê. To
tak, jakby sta³ siê kimœ innym wtedy, gdy
w³o¿ono nañ kosztowne szaty, z³oty ³añ-
cuch na szyjê, pierscieñ ze znakiem w³a-
dzy. Ju¿ nie jest Józefem. Nazywa siê
Safenat-Paeneah. To znaczy: „zbawca
¿ycia”, „o¿ywiaj¹cy”, „¿ywiciel kraju”.
WoŸnica  jego rydwanu wo³a „abrek!”,
co najprawdopodobniej (droga porównañ
z koptyjskim ape rek) znaczy³o „ schylaæ
g³owê”. I rzeczywiœcie schylaj¹. Padaj¹
w proch, padaj¹ plackiem na ziemiê przed
cz³owiekiem, który nosi pierœcieñ fara-
ona. Wy¿ej Józefa jest ju¿ tylko tron w³a-
dzy, nie ma w tym kraju wiêkszego odeñ
wielmo¿y. Jego treœæ Poti Pera jest naj-
wy¿szym kap³anem z On, póŸniejszego
Heliopolis, gdzie istnia³o sanktuarium Ra,
boga s³oñca, i równoczeœnie bardzo ¿ywe
centrum umys³owe. Patronk¹ jego ¿ony
Asenat jest bogini Sais z koron¹ dolnego
Egiptu na g³owie, trzymaj¹ca ³uk i strza-
³y. Moc¹ ³aski faraona Safenat-Paeneah,
dawny Józef, w¿eni³ siê w arystokracjê
egipsk¹. By³a to tak¿e i arystokracja inte-
lektu. W tej sytuacji o czymœ trzeba by³o
zapamiêtaæ. O wielu rzeczach nale¿a³o
zapomnieæ.

Urodzi³o mu siê dwóch synów z ¿ony
jego, Egipcjanki Asenat. I da³ pierworod-
nemu imiê Manasses, a drugiemu Efra-
im. Imiona s¹ hebrajskie. Wiêc mimo
wszystko nie zapomnia³ Józef o swoim
plemieniu?...

Ale imiê Manasses znaczy: Zapomi-
naj¹cy. Jakie¿ to zapomnienie stane³o u
progu Józefowych dni razem z tym dziec-
kiem? O czym ma zapomnieæ? Rzecz jest
co najmniej dwuznaczna.

Na pewno postawiono Józefa na skra-
ju jakiegoœ zapomnienia. Coœ musia³ prze-
³o¿yæ i wybraæ, coœ musia³ odrzuciæ bo-
daj tajemnie w sercu swoim. Zapomnieæ.
Zepchn¹æ poza krawêdŸ rzeczy bliskich
i w³asnych. Bo cz³owiek nie mo¿e byæ
podwójny; ani ¿yæ podwójnie nie mo¿e.
Kimœ musi byæ naprawdê. Je¿eli Safenat-
Paeneah, to w takim razie nie mo¿e byæ
naprawdê Józefem. Safenat-Paeneah musi
zapomnieæ, ¿e imiê jego jest Józef.

Trzeba siê dobrze wmyœliæ w tê sy-
tuacjê, trzeba siê wczuæ w narastaj¹ce
napiêcie obiektywnych procesów.

Józef móg³ porzuciæ swoje dawne
imiê tak, jak porzuca siê stary wiêŸniar-
ski ³achman niewolnika. Có¿ sta³o za daw-
nym jego imieniem? Pamiêæ o starym
ojcu? Pamiêæ o braciach – ludziach doœæ
prymitywnych, którzy zaprzedali go w
niewolê? Co jeszcze? Pamiêæ o tamtym
kraju, doœæ kamienistym i pustynnym,
który na dodatek nie by³ ojczyzn¹, lecz
tylko krajem wedrówek? Co jeszcze?
Namioty nomadów i stada owiec? I jesz-
cze co? Jahwe?

Tak: w³aœciwie tylko Jahwe sta³ za
dawnym imieniem Józefa, za namiotami,
za krajem, za ojcem i braæmi. Tak¿e i za
³achmanami niewolnika. Tylko Jahwe. To
znaczy: niepokój, ¿e za tym wszystkim
kryje siê coœ, co trzeba odczytaæ. Ko-
niecznie. Coœ, czemu nale¿y dochowaæ
wiernoœci. Jakaœ m¹droœæ. Jakiœ sens. I
przysz³oœæ.

Kiedyœ dawno Józef, bêd¹c zadufa-
nym w sobie, marzy³ o wyniesieniu. O
tym, aby siê mu k³aniano. Teraz jest mê¿-
czyzn¹ i nie miewa ju¿ ch³opiêcych snów.
Ale przysz³o doñ wyniesienie, o jakim ni-
gdy nie œmia³ marzyæ. Przysz³a w³adza.
Ci  ludzie – ci wszyscy padaj¹cy na twa-
rze, pe³ni pochlebstw i strachu, uœmiech-
niêci i nienawidz¹cy, pe³ni lêku i uni¿no-
œci, zale¿ni od jednego jego gestu. Ulegli
jak trawa. W³adza. Pragn¹³ jej od dzie-
ciñstwa. Przysz³a teraz. Jest na œwiecie
bardzo niewielu, którzy nie mieliby
upodobania we w³adzy. A jeszcze mniej
tych, ktorych by nie odurzy³a.

Wiêc: zapomnieæ. Safenat-Paeneah,
wielkorz¹dca i najemnik faraona, ziêæ
Egipcjanina, m¹¿ Egipcjanki, wielki pan
odziany w bisior i z³oto – czy nie powi-
nien zapomnieæ wreszcie, kim by³ daw-
niej? Na có¿ potrzebna mu pamiêæ o tam-
tym kamiennym kraju, o stadach zwie-
rz¹t, o namiotach wêdrownego plemie-
nia? Na có¿ i pamiêæ o Jahwe?

W³aœnie: chyba nie doceniamy tak¿e i
kwestii nowego œrodowiska rodzinnego,
w którym siê znalaz³ ten cz³owiek. Jego
treœæ jest najwy¿szym kap³anem Ra. Re-
ligia egipska, jak ¿adna mo¿e inna, podle-
ga³a rozwstwieniom spo³ecznym: wiara
ludu nie by³a identyczna z wiar¹ kap³añ-
skich sanktuariów. Kot zapobiega³ pladze
myszy niszcz¹cych zbory, krokodyle
po¿era³y trupy i czyœci³y rzekê zapobie-
gaj¹c zarazie; lud musia³ wierzyæ, ¿e to
po¿yteczne zwierzêta s¹ œwiête, s¹ bo-
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skie; tê wiarê nale¿a³o kultowaæ nawet i
za cenê umotywowañ pozapraktycznych.
Ale w oœrodkach kap³añskich wraz z her-
metycznie strze¿on¹ wiedz¹ astrono-
miczn¹, matematyczn¹ czy lekarsk¹ –
strze¿ono tak¿e i wiary nierównej i sku-
tecznie, ¿e na dobr¹ sprawê w³aœciwie
do dziœ dnia nie bardzo wiemy, w co w³a-
œciwie wierzy³a arystokracja kap³añska.
Nasz stan wiadomoœci dotyczy raczej
warstwy œredniej: tego, co uznano za
mo¿liwe do powierzenia papirusom pu-
blicznym. Czy równie pilnie strze¿ono
tych spraww przed Safenat-Paeneah, ziê-
ciem najwy¿szego kap³ana z On i ulubieñ-
cem faraona? A jeœli nie, a jeœli wprowa-
dzono go w sprawy zapieczêtowane, to
czy przypadkiem zapomnienie nie wyda-
³o siê Józefowi czymœ ca³kiem nieznacz-
nym i naturalnym? Có¿ mog³a znaczyæ
pamiêæ o Jahwe w sytuacji, kiedy Ci lu-
dzie tutaj – pe³ni wiedzy subtelni i m¹-
drzy – wierzyli, ¿e s³oñce jest bogiem
daj¹cym ¿ycie i sprawiajacym wszystko?
Dla ojców Józefa s³oñce by³o tylko rzecz¹
stworzon¹ przez niedosiê¿nego i niewy-
ra¿alnego Jedynego, ale mo¿e to wszyst-
ko jest tylko kwesti¹ s³ów i terminów,
spraw¹ teologicznych roztrzasañ i sub-
telnoœæi ca³kiem niepotrzebnych? Józef
by³ zawsze cz³owiekiem roztropnym: czy
naprawdê Safenat-Paeneah przyj¹æ móg³
i powinien, ¿e jakaœ bardzo wielka i g³ê-
boka racja prawdy jest po stronie tam-
tych prymitywnych nomadów, brudnych
pastuchów œmierdz¹cych dymem ognisk
i modl¹cych siê do swego niewyobra¿al-
nego Boga Stworzyciela – a nie tu, w
Egipcie, gdzie ludzie naprawdê bardzo
m¹drzy modlili siê do boga Ra, do s³oñ-
ca, które w sposób tak bardzo racjonal-
nie widomy daje ¿ycie i kieruje porz¹d-
kiem ziemi? A jeœli jeszcze w jakimœ ezo-
terycznym obrz¹dku wtajemniczenia
szepniêto mu w ucho, ¿e Re jest tylko
symbolem wszechogarniajacej i wszech-
o¿ywiajacej duszy œwiata? Wiernoœæ dla
Jahwe?

Józef znalaz³ siê pod straszliw¹ presj¹
sytuacji. Cz³owiek nie mo¿e byæ wiecz-
nie rozdarty wewn¹trz. Coœ musi wy-
braæ. O czymœ musi zapomnieæ. Jeden
cz³owiek nie mo¿e chodziæ dwoma dro-
gami na raz.

JeŸdzi³ po kraju i wykonywa³, co przy-
rzek³ by³ faraonowi. Budowa³ spichrze,
gromadzi³ zbo¿e, montowa³ sieæ urzêd-
ników, nadzorców, stró¿ów, administra-
cji, sprawozdawczoœci, ewidencji. Potem
wraca³. I zawsze – w drodze, w stara-

niach, w domu – tli³a siê w nim ta niepo-
wiedziana myœl: ¿e przecie¿ cz³owiek nie
mo¿e byæ podwójny.

Gdy urodzi³ mu siê sym pierworodny
z ¿ony jego, Egipcjanki, nazwa³ go: Ma-
nasses. Imiê by³o hebrajskie. Ale imiê syna
znaczy³o: Zapominaj¹cy. To ma³e dziec-
ko nie mia³o ¿adnej jeszcze pamiêci i ni-
czego jeszcze zapominaæ nie musia³o ani
nie mog³o, gdy¿ pamiêæ jego by³a bia³¹
kart¹. To Józef – patrz¹c na to dziecko i
nadaj¹c mu imiê -  mysla³ o zapomnienie-
nu. Wulgata i Biblia Tysi¹clecia t³umacz¹
intencje Józefa doœæ jednoznacznie: „ I
nazwa³ pierworodnego imieniem Manas-
ses, mówi¹c: „Da³ mi Bóg zapomnieæ o
ca³ym utrapieniu i o domu ojca mego”.

Chcia³ zapomniec. Ale mówi³ jeszcze:
Bóg. A nie by³ to ¿aden z egipskich bo-
gów. Wci¹¿ jeszcze mówi³: dom ojca.

Nikt nie wiedza³, co ocaleje w Józe-
fie. I kto zwyciê¿y. Chyba on sam tak¿e
nie wiedza³. Kiedy bowiem zdradza cz³o-
wieka w³asne jego serce – nigdy nie wia-
domo, kiedy siê to sta³o naprawdê i osta-
tecznie. A kiedy potyka siê o w³asn¹ wier-
noœæ – nigdy nie wiadomo, dlaczego siê
to sta³o i sk¹d siê ta rzecz wziêe³a, mo¿e
i niechciana.

Zbo¿e i trzos

„ I przyszed³ urodzaj siedmiu ¿yznych
lat, i ziemia obrodzi³a obficie. Gromadzi³
przeto ¿ywnoœæ przez siedem pomyœl-
nych lat, jakie mia³a ziemia egipska, i sk³a-
da³ nadmiar zbó¿ w spichlerzach po
wszystkich miastach Egiptu. I by³ taki
dostatek przenicy, ¿e jej obfitoœæ prze-
chodzi³a wszelk¹ miarê, gdy¿ by³a bez licz-
by. (...)

Gdy zaœ skoñczy³o siê siedem lat uro-
dzaju w ziemi egipskiej, nadesz³o siedem
lat g³odu i niedostatku, jak zapowiedzia³
by³ Józef. G³ód by³ wszedzie, lecz w ca-
³ej ziemi egipskiej by³ chleb. A gdy i do
Egiptu dotar³ g³ód, wo³a³ lud do faraona
o chleb. On zaœ mówil do ca³ego Egiptu:
„IdŸcie do Józefa, a co wam powie, to
czyñcie”. A gdy g³ód wzmaga³ siê po ca-
³ej ziemi, otworzy³ Józef wszystkie spi-
chrze i sprzedawa³ zbo¿e Egipcjanom w
miarê, jak g³ód wzrasta³ w ziemi egipskiej.
I ze wszystkich ziemi s¹siednich szli lu-
dzie do Egiptu, aby kupowaæ zbo¿e i z³a-
godziæ nedzê niedostatku: gdy¿ wzmaga³
siê g³ód”.

Niedostatek ogarnia³ tak¿e i ziemiê Ka-
naan. A stary Jakub, us³ysza³ wieœci, ¿e

sprzedaje siê ¿ywnoœæ w Egipcie, rzek³
synom: Na co czekacie? S³ysza³em, ¿e
jest zbo¿e w Egipcie. JedŸcie do Egiptu
po ¿ywnoœæ, abyœmy nie pomarli z nie-
dostatku i g³odu.

I powêdrowa³o do Egiptu dziesiêciu
braci Józefa. Tylko najm³odszego Benia-
mina nie puœci³ w drogê stary Jakub oba-
wiaj¹c siê, aby snadŸ nie sta³o mu siê co
z³ego.

I zdarzy³o siê wreszcie to, co w tych
warunkach musia³o sie staæ: kolejnych
pos³añców g³odu dopuszczono przed
oblicze namiestnika faraona. Gdy¿ bez
jego decyzji nie mogli kupiæ zbo¿a. Przy-
szli tedy bracia Józefa i padli przed nim
na twarz.

Nie poznali go. Bo i jak? Kiedy zaprze-
dawali go w niewolê, by³ niedoros³ym
ch³opcem. Zmieni³ siê bardzo. By³ teraz
taki inny. I w³aœciwie nie bardzo œmieli
podnieœæ nañ oczu.

On zaœ pozna³ braci. Nie zmienili siê
zbytnio: byli tak samo biednie odziani,
mo¿e tylko bardziej wynêdzali.

Dziwne rzeczy zaczê³y siê dziaæ w Jó-
zefie. Safenat-Paeneahu czyni³ bowiem
to, co powinien by³ uczyni³ uczyniæ: uda³,
¿e nie rozumie ich jêzyka i nie da³ poznaæ
po sobie, ¿e zna tych ludzi – i kim dla
niego s¹.  Gdy¿ dla Safenat-Paeneah ci
ludzie powinni byæ obcy.

Ale nie byli. Teraz siê o tym przeko-
na³: nie byli obcy.

Oskar¿y³ ich o szpiegostwo. Dlacze-
go? Och, to by³o tak bardzo zawik³ane i
spl¹tane. Mo¿e wsta³ w nim gniew. A
mo¿e ju¿ wtedy zapragn¹³ ich mieæ
wszystkich tu w³aœnie, w ziemi sytoœci.
Dopóki zaœ nie da³ im siê poznaæ – mu-
sia³ graæ przed nimi swoj¹ skomplikowan¹
grê. A mo¿e – co najbardziej prawdopo-
dobne – k³êbi³o siê w nim teraz a¿ trzech
ludzi: dawany Józef, roz¿alony i gniew-
ny, pragn¹cy zadoœæuczynienia i zemsty;
dostojny Safenat-Paeneah, który tak bar-
dzo pragn¹³ zapomnieæ i prawie mu to
siê uda³o; i jeszcze ktoœ trzeci. Jakiœ nowy
Jozef.

Odpowiedzieli mu pokornie, staraj¹c
siê wyjaœniæ, ¿e nie s¹ szpiegami i nie wy-
patruj¹ nieobronnych miejsc tych ziemi.
„ Twoi s³udzy przybyli, aby zakupiæ ¿yw-
noœæ. Wszyscy jesteœmy synami jedne-
go mê¿a, jesteœmy uczciwymi ludŸmi.
Twoi s³udzy nie s¹ szpiegami”. I powie-
dzieli jeszcze: „By³o nas dwunastu braci;
najm³odszy pozosta³ przy ojcu, a jednego
ju¿ nie ma”.

Zamkn¹³ ich w wiezieniu nakazuj¹c,
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aby jeden z nich uda³ sie do ziemi Kanaan
i przywiód³ ze sob¹ brata najm³odszego
na dowód, ¿e prawdê mówili. Po trzech
dniach – zanim zdecydowa³ siê jednego z
nich wypuœciæ – zmieni³ zdanie. Niech
raczej jeden zostanie jako zak³adnik, oni
niech¿e zabior¹ zbo¿e i id¹ do ziemi Ka-
naan, aby plemiê ich nie umar³o z g³odu.
Potem zaœ niech¿e tu przywiod¹ brata
swego najm³odszego.

A przez ca³y czas rozmawiali przez t³u-
macza, Józef bowiem wci¹¿ nie chcia³,
aby wiedzieli, ¿e rozumie ich mowê. Oni
tedy – gdy¿ zda³o siê im, ¿e nieszczêscie
wisi nad nimi – poczêli miêdzy sob¹ oskar-
¿aæ siê i ¿a³owaæ, ¿e kiedyœ pokrzywdzili
brata swego. Mniemali, ¿e zgin¹³ Józef
w Egipcie i teraz krew jego wo³a po-
msty podejrzliwoœci¹ tego Egipcjanina,
namiestnika faraona. I mówi³ Ruben: „
Czy nie mówi³em wam, aby nie pope³-
niaæ tej zbrodni na ch³opcu? Lecz nie
chcieliœcie mnie s³uchaæ. Teraz jego
krew wo³a zap³aty”. Oni zaœ rzekli: „
Zaistne, wyrz¹dziliœmy krzywdê bratu
naszemu, gdy¿ patrz¹c na jego utrapie-
nie, gdy wo³a³ o litoœæ, nie wys³uchali-
œmy go”.

T³umacz rozumia³, co mówi¹ miêdzy
sob¹, lecz milcza³, gdy¿ Safenat-Paene-
ah t³umaczyc mu nie kaza³. Safenat-Pa-
eneah, namiestnik faraona, sta³ z nieprze-
niknion¹, kamienn¹ twarz¹. Potem zaœ
odszed³.

Znalaz³szy siê na osobnoœci, gdzie nikt
go wiedzieæ nie móg³, rozp³aka³ siê.

Ju¿ wiedzia³: rozsypa³y siê mu lata za-
pomnienia. Patrz¹c na swego pierworod-
nego, syna Egipcjanki, s¹dzi³ kiedyœ, ¿e
potrafi zapomnieæ. Omyli³ siê. Nie potra-
fi.

Kiedy wyszed³, twarz mia³ znów spo-
kojn¹, nieruchom¹ i groŸn¹. A wzi¹wszy
Symeona spoœród nich, kaza³ go zwi¹-
zaæ na ich oczach i wtr¹ciæ do wiêzienia.
I kaza³, aby nape³niono zbo¿em ich wory
i aby dano im ¿ywnoœæ na drogê. Wyko-
nano rozkaz. A oni w³o¿yli zbo¿e na swoje
zwierzêta juczne i odeszli.

Kiedy zaœ w gospodzie któryœ z nich
otworzy³ wór ze zbo¿em, aby nakarmiæ
os³a, znalaz³ na wierzchu trzos z pieniêdz-
mi – ten sam trzos, który wrêczy³ by³
namiestnikowi faraona jako zap³atê za
zbo¿e.

Zdumieli siê i przerazili bardzo. Nie
wiedzieli, co to mia³o znaczyæ. I mówili:
„Oto, co uczyni³ nam Bóg”.

          ci¹g dalszy w nast. numerze

Sekunda, minu-
ta, godzina, doba,
tydzieñ, miesi¹c,
rok… Lato, jesieñ,
zima, wiosna…
Czas p³ynie z roku
na rok coraz szyb-
ciej. Gdy siê rozej-
rzymy wokó³ sie-
bie, zauwa¿amy, ¿e
ludzie siê coraz
bardziej œpiesz¹. Czêsto s³yszymy
stwierdzenie: „Nie mam czasu”. Dzieci
nie maj¹ czasu dla rodziców, rodzice dla

dzieci, ma³¿onkowie dla siebie. Epoka
niewiarygodnego postêpu sta³a siê epok¹
ustawicznego biegu, ci¹g³ego pod¹¿ania
za tym, czego, jak wmawia nam otocze-
nie i reklama, jeszcze potrzebujemy, co
powinniœmy mieæ. I coraz trudniej siê
nam zatrzymaæ, bo „czas to pieni¹dz”.

Rozpoczê³a siê kolejna wiosna na-
szego ¿ycia. Wprawdzie za oknem po-
goda, jak na kwiecieñ przysta³o: „trochê
zimy, trochê lata”, ale ju¿ kwitn¹ kwia-
ty, ju¿ ptaki radoœnie witaj¹ kolejne po-
ranki, ju¿ zieleni siê trawa, ju¿ s³oñce z
coraz wiêksz¹ pewnoœci¹ siebie wêdruje
po niebie. Czy my to zauwa¿amy? Czy
potrafimy znaleŸæ czas, by w rozkwicie
przyrody i jej spokoju odnajdywaæ ra-
doœæ ¿ycia, któr¹ zatracamy w goni-
twie? Czy poza czasem pracy mamy
czas, by byæ blisko drugiego cz³owieka
nie tylko cia³em, ale przede wszystkim
duchem? Mo¿e nasi rodzice czekaj¹ bez

koñca na spotkanie
z nami? Mo¿e za-
miast ze sob¹ ¿yje-
my tylko obok sie-
bie? Mo¿e ktoœ po-
trzebuje naszego
zainteresowania, a
my tego nie za-
uwa¿amy?

Wyma¿my ze
swojego ¿ycia to

œmiercionoœne „Nie mam czasu”. Wy-
si¹dŸmy z tego „poci¹gu poœpiesznego”

albo „ekspresu”, którym odbywamy nie-
powtarzaln¹ podró¿, jak¹ jest nasze
¿ycie. Do stacji „Szczêœcie” zdecydo-
wanie szybciej dojedziemy „poci¹giem
osobowym”, w którym znajdziemy czas
dla drugiego cz³owieka i z okien które-
go dostrze¿emy piêkno œwiata. Dobre
s³owo, uœmiech, serdeczny uœcisk, roz-
mowa, list, który kogoœ ucieszy nic nie
kosztuj¹, a s¹ kluczem do szczêœcia. Ra-
doœci ze wschodu s³oñca, zapachów, od-
g³osów i barw przyrody nie kupimy za
pieni¹dze. Musimy siê zatrzymaæ, po-
patrzeæ na kwiaty, ptaki, ludzi sercem,
wyrzuciæ maszynkê „czas to pieni¹dz”,
by jak wiosenna przyroda zacz¹æ ¿yæ
pe³ni¹ ¿ycia i rozkwitaæ. ̄ yj¹c wolniej,
zobaczymy o wiele wiêcej i odkryjemy
cuda ka¿dego dnia. Ju¿ wiosna 2008
roku… Popatrzmy na kwiaty, pos³uchaj-
my ciszy, pos³uchajmy serca…

            Lucyna Zagórska - Zaj¹c

   I znów zakwit³y kwiaty…

Có¿ pomo¿e to ca³e tempo? Gdy i tak musisz siê zatrzymaæ.

Có¿ pomo¿e ca³e bogactwo? Gdy i tak umrzesz ubogim.

Jeden dzieñ bardzo szybko przemija. Lecz jedna minuta trwa czasami ca³¹ wiecznoœæ.

Cz³owiek potrzebuje ciszy, a postêp przyniós³ mu ha³as.

Cz³owiek potrzebuje dobroci, a postêp da³ mu konkurencjê.

Cz³owiek potrzebuje Boga, a postêp da³ mu pieni¹dz.

„Bo wczoraj jest ju¿ snem, a jutro tylko wizj¹”
¯yj tak, aby ka¿de wczoraj by³o snem o szczêœciu,

a ka¿de jutro wizj¹ nadziei.
Kochanemu Mê¿owi i Tatusiowi - Jerzemu Zaj¹cowi

z okazji Imienin
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Œwiêtej pamiêci Helenie Mularskiej
 na dzieñ jej imienin.

Twoje imiê Helena – znaczy³o piêkna
I chyba dlatego  przez ¿ycie ca³e
otacza³o Ciê piêkno kwiatów,
które w Twym ogródku zamieszka³y.

Bo kto by zliczy³ te wszystkie kwiaty,
trwa³e byliny, magnolie pachn¹ce,
drzewka owocowe, porzeczki, agresty,
truskawki i maliny,jak usta czerwone.

Lubi³aœ co rano wejœæ do ogrodu.
Wita³y Ciê kwiaty ros¹ sk¹pane
Mówi³aœ do nich po ludzku,
a one patrzy³y na Ciebie zdziwione.

Tej wiosny ju¿ Ciê nie bêdzie.
 Kwiaty zatêskni¹ za Tob¹ na pewno,
Bo tak ju¿ w ¿yciu pisane, ¿e
ludzie odchodz¹ a kwiaty zostaj¹.

                              Twoja przyjació³ka Tosia

SERDECZNE PODZIÊKOWANIE

Dla druhów stra¿aków z Kobyla, Kalembiny
i Ko¿uchowa oraz wszystkich uczestników,
którzy okazali wsparcie w ostatniej drodze
do wiecznoœci naszego ukochanego Syna

œ.p. Stanis³awa Z¹bika.
Sk³adaj¹ pogr¹¿eni w ¿a³obie

rodzice z rodzeñstwem i rodzin¹.

Dlaczego synu odszed³eœ tak m³odo
I usiad³eœ na niebios kobiercu
Nic do koñca nie mówi¹c nikomu
Co ciê¿kiego dŸwiga³eœ w swym sercu
Mog³eœ z nami przez lata obcowaæ
Gdy¿ nadzwyczaj wszyscy ciê kochali
Widaæ taka by³a wola Bo¿a
¯e nie mog³eœ z nami zostaæ dalej
Zostawi³eœ nam smutek w ¿a³obie
Czarnym kirem umys³y okryte
I w pamiêci zosta³y wspomnienia
Z chwil co razem zosta³y prze¿yte.
A.Z.
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Reprezentuj¹  J¹ roztañczone dzie-
ci. Na parkiecie we Frysztaku bry-
luje rzadko. Za to  na scenach ró¿-
nych miast Polski odnosi  niezwy-
k³e sukcesy.  O swej pracy, pasjach,
osi¹gniêciach dziœ opowiada…

mbicja. To Twoja zaleta?
Pamiêtam Ciê jeszcze z
czasów szkolnych. Wzo-
rowa uczennica, pilna,
sumienna i oczywiœcie
ambitna.

- Dla jednych zaleta, dla  innych wada.
A ja tê ambicjê nazwa³abym uporem w
d¹¿eniu do celu. Nad sal¹, w której  pra-
cujê, powinno byæ has³o: rzeczy niemo¿-
liwe s¹ na tej sali mo¿liwe. Wszystko
mo¿na. Wszystko mo¿na. Trzeba chcieæ
i pracowaæ.

³ówne cele w ¿yciu?
- Przejœæ przez ¿ycie z po-
czuciem, ¿e jest siê we
w³aœciwym miejscu i robi
siê to, co powinno siê ro-

biæ.

ktywnoœæ. Jak wygl¹da
dzieñ instruktorki tañca?
- PóŸna pobudka. Prze-
wa¿nie dzieñ wczeœniej
wracam póŸno (20:00 –

23:00). Lekkie œniadanie. Pakowanie.
Jazda. W sumie prowadzê 13 grup ta-
necznych. Ka¿da jest inna. Wymaga in-
nego nastawienia, innego prowadzenia.
Wspólna dla wszystkich jest tylko roz-
grzewka.  A potem: za ka¿dym razem
inna muzyka, inne kroki, inna choreogra-
fia, inny charakter tañca. Ca³y czas
wymyœlanie czegoœ nowego. Dla mnie
– 200% gotowoœci. A pomiêdzy zajê-
ciami „przegrycha” czyli uzupe³nianie
zapasów. W pracy mówi¹, ¿e jem raz
dziennie – zaczynam rano, koñczê wie-
czorem. Có¿, taki charakter pracy. Ka¿-
dy dzieñ ma swój rytm – szybki b¹dŸ
szybszy. Wyhamowujê w sobotê wie-
czorem, ¿eby w poniedzia³ek znowu
wejœæ w obroty.

aniec. Czy zawsze by³ w
Twoim ¿yciu?
- Zrobi³am taneczny rachu-
nek sumienia i… pierwsze
przeb³yski taneczne to rytmi-

ka w przedszkolu. Pamiêtam, ¿e to lubi-
³am. PóŸniej „S³oneczna Gromada” i tu
krótka stop-klatka z „castingu”: Janusz
(wtedy dla mnie pan Janusz – dziœ kole-
ga z kabaretu) Czekajowski z akorde-
onem w k¹cie sali korekcyjnej i pomy-
kaj¹ca po sali Joasia – ¿ona powy¿sze-
go. I nasze wielkie oczy i opadniête
szczêki. „Casting” przesz³am. PóŸniej
kilka lat przerwy. Na sport. I kolejna
dawka „zarazy” tanecznej – krótko tañ-
czy³am w zespole ludowym dzia³aj¹cym
przy GOK-u. Krótko, ale zaraŸliwie. Ze-
spó³ przesta³ istnieæ, zosta³ niedosyt „lu-
dowizny”. Dziœ ten niedosyt wype³niam
tañcz¹c w Zespole Pieœni i Tañca
„Wisznia”. Ale jeœli ludowy, to tylko za-
tañczyæ – nie uczyæ. Potem przerwa.
Na liceum i koszykówkê. Gdy skoñczy-
³am liceum i myœla³am, ¿e nie mogê ¿yæ
bez koszykówki, znowu pojawi³ siê ta-
niec. Ukoñczy³am PPSKAKiB (Pañ-
stwowe Pomaturalne Studia Kszta³ce-
nia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy)
w Kroœnie. Specjalnoœæ - taniec. No i
zaczê³o siê na dobre. Wpad³am w „si-
d³a” tañca towarzyskiego i wspó³cze-
snego. Obie techniki bliskie sercu i pa-
sjonuj¹ce. I tak zosta³o. Zaczê³am pra-
cowaæ, czyli tañczyæ i uczyæ siê czyli
tañczyæ. Zajêcia taneczne u p. Adama
Berkowicza w ST „Podkarpacie” w Ja-
œle, wyjazdy na warsztaty tañca wspó³-
czesnego, szukanie w³asnego stylu, od-
krywanie swoich mo¿liwoœci, praca nad
w³asn¹ sprawnoœci¹ i technik¹, hektoli-
try potu, tysi¹ce siniaków, zakwasy, kon-
tuzje.  I niepokój – czy to co robiê spodo-
ba siê publicznoœci, czy dzieci to
„kupi¹”? I ulga, ¿e „kupuj¹”. Równole-
gle obok prowadzenia zespo³ów reali-
zowa³am etiudy „pisane” na siebie sam¹.
I znowu tañczy³am: Krosno, Sanok, Mie-
lec, Krosno, Mielec, Krosno…

ktorstwo! Tañcz¹c, trzeba
byæ aktorem! Czy snu³aœ
kiedyœ plany o tej profe-
sji?
- Na scenie spêdzam wiele

czasu, ale niekoniecznie jest to aktor-
stwo. W tañcu aktorstwo jest bardzo po-
trzebne zw³aszcza w momentach tzw.
„czarnej dziury”. Wygl¹da to mniej wiê-
cej tak, ¿e nagle „urywa Ci siê film”, a
ty tañczysz dalej, choæ nie bardzo wiesz
co. I wtedy nale¿y przekonaæ widza (mi-
mik¹, ruchem), ¿e doskonale wiesz co
robisz i ¿e tak w³aœnie ma byæ. A tak na
powa¿nie, to ta odrobina aktorstwa przy-
daje siê w kabarecie.

ukcesy! Wiem, ¿e s¹. I miej-

sce w Miêdzynarodowym

Turnieju Tañca…? Po-

chwal siê nimi…

- To siê pochwalê. Najwiêk-

szym moim sukcesem s¹ moi tance-

rze – wszyscy. A na niwie tañca towa-

rzyskiego zdarzy³o siê parê przyjem-

nych chwil. Pierwsze – niespodziewa-

ne zwyciêstwo (i to jest 200% praw-

dy) w Miêdzynarodowym Turnieju

Tañca „Karkonosze Open” w Jele-

niej Górze w kategorii „Doroœli Hob-

by II” w klasyfikacji ³¹cznej (czyli

standard + ³acina). PóŸniej by³a

Mszana – i tu II miejsce w ³acinie i

II w standardzie. Potem Kraków – III

standard, II ³acina, Jas³o – III stan-

dard i III ³acina. A co dalej… zoba-
czymy.

abaret! Œmieszy czy mêczy?
(praca, wyjazdy, scenariu-
sze, ekipa).
- Praca – do bólu zabawna.
Wyjazdy – bólem brzucha za-

koñczone. Scenariusze – czasami jak po
grudzie. Ekipa – wyborowa pod ka¿dym
wzglêdem.

nwencja twórcza. Nie opuszcza
Ciê. Chocia¿by wspania³y kon-
cert na 10-lecie „Zygzaka’.
Sk¹d czerpiesz pomys³y? Jak
powstaje taki uk³ad?

- Najczêœciej inspiruje mnie muzyka.
Czasem nie mogê spaæ, bo coœ mi siê w

„Wytañczony portret”
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g³owie urodzi. I tu znowu siê pochwalê
– przez 10 lat pracy nigdy nie powieli-
³am ¿adnego uk³adu. Czasami powta-
rzaj¹ siê kroki (np. w tañcu towarzy-
skim), ale  nigdy muzyka. W ka¿dym
roku wymyœlam ok. 60-70 minut ruchu.
¯eby to zrozumieæ- stañcie na scenie,
w³¹czcie stoper na 3 minuty i czekajcie.
Zobaczycie jak d³ugo trwaj¹ te trzy mi-
nuty. A tu jeszcze trzeba je wype³niæ ru-

œpiewaj¹cych ptaków?
- Jeœli chodzi o plany, to bardzo chcia³a-
bym jeszcze potañczyæ – jeœli zdrowie
pozwoli. Marzenie te¿ mam, ale o tym
sza, bo mog¹ siê nie spe³niæ. Co do mu-
zyki – to za mn¹ nie trafisz. Podobaj¹
mi siê ró¿ne rzeczy: od „ciu³a³y” do Mo-
zarta. Nie pod¹¿am za modami. Albo coœ
mnie bierze albo nie.  Ale lekki „jazzik”
zawsze. Najlepiej odpoczywam… w le-
sie. Z pasj¹ obserwujê wszystko, co
wy³azi spod ziemi na wiosnê. I z rado-
œci¹ grzebiê miedzy jesiennymi liœæmi w
poszukiwaniu grzybów, nawet gdy
wiem, ¿e ich tam nie ma.  Ale odpoczy-
wam równie¿… tañcz¹c. Cia³o jest co
prawda umordowane, ale psychika –
uwolniona.  No i jest jeszcze jedna tech-
nika relaksacyjna – masowanie przepo-
ny czyli œmiech. Wszystkim polecam!
W po³¹czeniu z tañcem daje rewelacyj-
ne efekty .A na koniec… to cieszcie siê,
¿e mam takie krótkie imiê i nazwisko,
bo straszna ze mnie gadu³a ;)
              „Szkic portretu wykona³a”
                                         M. Filip

,,Nie umiera ten, kto

trwa w pamiêci in-

nych...”

26 lutego br. odby³ siê Regionalny
Konkurs Recytatorski Wierszy Karola
Wojty³y i o Janie Pawle II w Ulanowie,
w którym uczennica klasy V Zespo³u
Szkó³ w Stêpinie - Patrycja Czech oraz
ja mia³yœmy zaszczyt uczestniczyæ.

Sam udzia³ w konkursie by³ dla nas
wielkim wyró¿nieniem. Uczestnikami
byli uczniowie klas najm³odszych, klas
szko³y podstawowej, gimnazjalnej oraz
ponadgimnazjalnej. Wszystkim towarzy-
szy³y ogromne emocje, a nawet momê-
tami strach przed tym, by nie zapomnieæ,
tego, czego d³ugo uczyliœmy siê. Wspól-
nie staraliœmy siê  jednak roz³adowaæ
napiêt¹ atmosferê, poprzez luŸne rozmo-
wy, ¿arty czy opowieœci o swojej szko-
le.

chem. Uk³ady powstaj¹ na zajêciach, bo
inspiruje mnie tak¿e grupa. Du¿o by tu
pisaæ, bo to temat – rzeka. Krótko pod-
sumowuj¹c – to ciê¿ka twórcza praca,
która przek³ada uczucia, myœli i prze¿y-
cia na ruch.

alet! Specyficzny rodzaj tañ-
ca. Co o nim s¹dzisz?

- Balet, a dok³adnie jego pod-
stawy to… podstawa. Dobrze

zatañczony spektakl baletowy wciska
mnie w fotel. Choæ zdajê sobie sprawê
z jego… szkodliwoœci. Nie ka¿dy mo¿e
uprawiaæ balet (predyspozycje lub ich
brak). W swojej podstawowej formie
(mam na myœli æwiczenia buduj¹ce syl-
wetkê, miêœnie itp.) jest bardzo przydat-
ny. Do momentu, gdy zaczyna byæ
wbrew ludzkiemu cia³u. Ale to jest moje
zdanie. No i mo¿e ortopedii.

mo¿e zdradzisz swoje pla-
ny, marzenia? Jakiej mu-
zyki lubisz s³uchaæ? Czy
tylko tej potrzebnej do
uk³adów? A mo¿e po pra-

cy potrzebna Ci cisza i spacer wœród

Przewodnicz¹c¹ 4-osobowego jury
by³a aktorka Teatru im. Wandy Siemasz-
kowej w Rzeszowie, która z ogromn¹
uwag¹ i przejêciem s³ucha³a piêknej re-
cytacji wierszy naszego nie¿yj¹cego ro-
daka - Jana Paw³a II oraz wierszy po-
œwiêconych Jego osobie.

Poziom by³ bardzo wysoki. Wy³onio-
no trzy osoby, które zakwalifikowa³y siê
do ostatniego - Ogólnopolskiego Kon-
kursu, odbywaj¹cego siê w Toruniu.

Na zdjêciu (Ÿród³o:Internet).
www.gimjpulanow.eu Ewelina Szymko-
wicz, Patrycja Czech, Anna Maraj, Ja-
nusz Zarszyñski.

Mimo, i¿ nie zosta³yœmy finalistkami
recytatorskich zmagañ, prze¿y³yœmy nie-
zapomniane chwile w ulanowskim gim-
nazjum, czuj¹c jak duch naszego Ojca
Œwiêtego unosi siê ponad nami, dodaj¹c
otuchy.

By³a to tak¿e lekcja umiejêtnego
opcowania z poezj¹.

Myœlê, ¿e wysi³ki w³o¿one w przy-
gotowanie nas do konkursu naszej po-
lonistki Anny Maraj i Pana Dyrektora,
no i nasze, da³y obraz tego, ¿e ,, nie umie-
ra ten, kto trwa w pamiêci i sercach in-
nych...”

Uczennica klasy III gimnazjum
Zespo³u Szkó³ w Stêpinie
Ewelina Szymkowicz

Agata Skiba (na bia³o) z zespo³em
ZYG ZAK
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RÊKODZIE£O  ARTYSTYCZNE
Ma³gorzaty  ̄ o³kiewicz

     W dniu 15 kwietnia 2008 roku o go-
dzinie 1600 w galerii „Na balkonie”
Gminnego Oœrodka  Kultury we Frysz-
taku, odby³o siê podsumowanie wysta-
wy „Rêkodzie³o artystyczne” Pani Ma³-
gorzaty ̄ ó³kiewicz .
     Twórczoœæ zrodzona z poczucia piêk-
na, wra¿liwoœci i talentu charakteryzuje
Pani¹ Ma³gorzatê ¯ó³kiewicz – miesz-
kankê Kobyla. Pierwsza autorska wy-
stawa Pani Ma³gorzaty fascynuje bo-
gactwem technik z dziedziny koronkar-
stwa: szyde³kowe, frywolitkowe; haf-
ciarstwa: krzy¿ykowe, wypuk³e, p³askie,
richelieu. Warte uwagi s¹ wzory rze-
szowskie wyhaftowane przez autorkê.
Niew¹tpliwie Pani Ma³gorzata ¯ó³kie-
wicz sw¹ twórczoœci¹ nadaje ton kultu-
rze ludowej naszego regionu. Ubogaca
j¹. Nieustannie doskonali swój warsztat
artystyczny, eksperymentuje, kreuje in-
nowacyjne wzory.

    Gratulujê P. Ma³gorzacie niezwyk³ej
sk³onnoœci do tworzenia piêkna, odkry-
wania nowych wartoœci i sugestywne-
go nam ich przekazywania.

Dorota Wojtanowska
                instruktor upowszechniania plastyki

GOK Frysztak

DESZCZOWA WYCIECZKA
DO KOBYLA.

W sobotê, 12. kwietnia, zaplanowa-
liœmy piesz¹ wycieczkê, by poszukaæ œla-
dów wiosny, która zbli¿a³a siê wielkimi
krokami. Umówiliœmy siê w samo po³u-
dnie na Placu Œw. Floriana we Fryszta-
ku. Po³udnie siê zbli¿a³o a wraz z nim
zbli¿a³a siê wielka burzowa chmura. No

Œw. Józef jest patronem kaplicy
w Hucie Gogo³owskiej. Z tej to okazji
mi³oœnicy koni i ludowej muzyki przygo-
towali pielgrzymkê zaprzêgow¹ z Go-
go³owa do Huty Gogo³owskiej i zapro-
sili na ni¹ emerytów, rencistów i osoby
niepe³nosprawne. Hodowcy: Janusz
Orzechowski, Bogdan Dunaj, Henryk
Koralewski, Roman Salamon, Dariusz
Szynal, Zdzis³aw Bryda, Marian Le-
œniak, Zbigniew Syrek przygotowali w
sumie 9 zaprzegów. Muzykanci: Józef
Œliwa, Stanis³aw Pa³ys, Tadeusz Ziem-
ba, Wies³aw Jedziniak, Kazimierz Wi-
niarski gr¹ umilali przejazd pielgrzymom.

Wsparcia duchowego i rzeczowego
udzieli³ z-ca prezesa Powiatowego
Zwi¹zku Hodowców Koni w Strzy¿o-
wie p. Bogdan Budnik.

Pielgrzymka wyruszy³a o godz.
9.45 z Gogo³owa, a do celu dotar-
³a o 10.50. O godz. 11.00 zaczê³a
siê Msza odpustowa. Po mszy piel-
grzymi wyruszyli ca³ym orszakiem
w drogê powrotn¹ i w Gogo³owie
byli o 14.00. Po przybyciu rozpa-
lono ognisko i przy kie³basce
i skocznych melodiach w wykona-
niu muzykantów bawiono siê do
wieczora.

W imieniu mi³oœników koni
i muzykantów dziêkujê za serdecz-

i lunê³o. Schroniliœmy siê pod zadasze-
niem i z nadziej¹ zerkaliœmy na niebo.
Gdyby nie zapa³ dzieci z Oœrodka Szkol-
no - Wychowawczego z wycieczki wy-
sz³yby nici. One jednak uparcie twier-
dzi³y, ¿e przestanie padaæ. No i przesta-
³o. Poœród ka³u¿ ruszyliœmy z stronê Ko-
byla. Wygodn¹ drog¹ doszliœmy do ka-
mienio³omu. Z powodu b³ota nie poszli-
œmy dalej. Zapaliliœmy ognisko i za-
skwiercza³a pieczona kie³baska. Po po-
si³ku i odpoczynku wróciliœmy do Frysz-
taka. Gdy wchodziliœmy na rynek zno-
wu zaczê³o padaæ.

Pogoda nie dopisa³a, ale by³o mi³o i
sympatycznie. Upór siê op³aci³. Nastêp-
nym razem na pewno bêdzie s³oñce.

Organizatorem wycieczki by³ Gmin-
ny Oœrodek Kultury we Frysztaku

                                         empe

ne s³owa uznania, które otrzymaliœmy od
p. Zofii Menduœ – przew. Ko³a Emery-
tów i Rencistów, ks. Janusza Winiarskie-
go, z-cy PZHK p. Bogdana Budnika.

                          Edward Górgacz.

KONNO NA ODPUST

Stoj¹ od lewej: Janusz Orzechowski, Hen-
ryk Koralewski, Roman Salamon, Marian
Leœniak, Bogdan Dunaj, Stanis³aw Orze-
chowski, Zdzis³aw Bryda, siedz¹: Zbigniew
Syrek, Dariusz Szynal, Wies³aw ¯muda

Od lewej: Kazimierz Winiarski, Józef Œliwa, Wie-
s³aw Jedziniak, Stanis³aw Pa³ys, z-ca PZHK Bog-
dan Budnik, Tadeusz Ziemba.
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MISTRZOSTWA OSP
W GLINIKU ŒREDNIM

W TENISIE STO£O-
WYM.

Zarz¹d OSP w Gliniku Œrednim zor-
ganizowa³ w dniu 13.04.2008 roku mi-
strzostwa jednostki w tenisie sto³owym
w kategoriach : junior i senior.

Zawody odby³y siê w budynku domu
ludowego, rywalizowa³o 18 druhów,
przebiega³y sprawnie w duchu sporto-
wej rywalizacji i w mi³ej atmosferze.
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy, puchary
oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez Prezesa OSP - Wojciecha Miku-
szewskiego oraz Naczelnika OSP - Pio-
tra Œwistaka

Zwyciêzcy zawodów w kategorii ju-
niorów:

I miejsce - Pawe³ Garncarski
II miejsce – Bartosz Rutka
III miejsce – Marcin Mazur
Zwyciêzcy zawodów w kategorii se-

niorów:
I miejsce – Piotr Mikuszewski
II miejsce – Stanis³aw Stefanik
III miejsce – Piotr Œwistak
Uczestnikom turnieju i fundatorom

nagród sk³adamy serdeczne podziêko-
wania.

                        Tomasz Garncarski
                  Prezes ZOGZ OSP RP.

W dniu 29 marca 2008
roku  Zarzad Oddzialu Gmin-
nego Zwiazku OSP RP zor-
ganizowal w Urzedzie Gmi-
ny we Frysztaku  Gminny
Turniej Wiedzy Pozarniczej -
wzielo w nim udzial 33
uczestników, którzy rywali-
zowali w III grupach wieko-
wych (szkoly podstawowe,
gimnazja, szkoly ponadgim-
nazjalne):

Najlepsi uczestnicy otrzymali od dy-
plomy i nagrody rzeczowe  za laczna
kwote - 700 zl.

Wyniki konkursu (najlepszych 5
miejsc):

I grupa wiekowa /szkoly podstawo-
we/:

1. Jedziniak Krzysztof z  Glinika Gór-
nego (29,0pkt), 2. Bysiewicz Pawe³ z Gli-
nika Górnego (25,5pkt), 3. Dziok Mar-
celina z Kobyla (20,5pkt), 4. Godek Pa-
trycja z Kobyla (20,0pkt), 5. Drygas
Emilia z Kobyla (19,5pkt)

II grupa wiekowa /gimnazja/:
1. Mastyj Jolanta z Lubli (31,0pkt),

2. Szydlo Artur z Glinika Górnego
(30,0pkt), 3. Mazur Marcin z Glinika
Œredniego (30,0pkt), 4. Giera Patryk ze
Stêpiny (29,0pkt), 5. Ziobrowska Pauli-
na ze Stêpiny (21,0pkt).

III grupa wiekowa /szkoly ponad-
gimnazjalne/:

1. Srebrny Iwona z Glinika Górnego
(27,5pkt), 2. Soko³owska Ewelina z Gli-
nika Górnego (27,0pkt), 3. Ziobrowska
Katarzyna ze Stêpiny (27,0pkt), 4. Dereœ
Krzysztof z Pu³anek (25,5pkt), 5. Jurasz
Bart³omiej z Pulanek  (25,5pkt).

Natomiast 12 kwietnia 2008 roku w

Urzêdzie Gminy we Frysztaku Zarz¹ad
Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP or-
ganizowa³ Powiatowy Turniej Wiedzy
Po¿arniczej w którym wzie³o udzia³ 12
uczestników reprezentujacych gminy
Frysztak, Wiœniowa, Strzy¿ów, Czudec,
Niebylec (prawo startu maj¹ zwyciêzcy
grup z poszczególnych gmin) w III gru-
pach wiekowych.

Wszyscy uczestnicy turnieju powia-
towego otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe za ³¹czn¹ kwotê 1000zl, które
wreczali Starosta Strzy¿owski – Pan
Robert Godek, Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku OSP RP – druh
Marek Œliwinski,  Komendant Powiato-
wy PSP - druh  Bogus³aw Broda oraz Wójt
Gminy Frysztak – Pan Jan Ziarnik.

Wyniki poszczególnych grup.
I grupa wiekowa /szkoly podstawo-

we/:
1. Klis Sabina z Wysokiej Strzyzow-

skiej (21pkt), 2. Jedziniak Krzysztof z
Glinika Górnego (20 pkt), 3. Piela Mag-
dalena z Zaborowa (19 pkt), 4. Wolan
Pawe³ z Konieczkowej (18pkt), 5. Zagór-
ska Justyna z Wiœniowej (13pkt).

II grupa wiekowa /gimnazja/:
1. Nieroda Katarzyna z Czudca

(26pkt), 2. Markowski Pawe³ z Wyso-
kiej Strzy¿owskiej (25pkt), 3. Æwi¹ka³a
Patrycja z GwoŸdzianki (22pkt), 4. Ma-
styj Jolanta z Lubli (21pkt), 5. Ozga Bo-
¿ena z Jaszczurowej (21pkt).

III grupa wiekowa /szko³y ponad-
gimnazjalne/:

1. Stasiowski Bar³omiej ze Strzy¿zo-
wa (29pkt) 2. Srebrny Iwona z Gl. Gór-
nego (20pkt).

                     Tomasz Garncarski
                  Prezes ZOGZ OSP RP.

GMINNY I POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY PO¯AR-
NICZEJ „ M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM”
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KARATE KYOKUSHIN

Trening karate w wiêkszoœci szkó³
bazuje na œcis³ej dyscyplinie. Jest to po-
wodem zmniejszania siê liczby æwicz¹-
cych, nawet wœród tych, którzy osi¹gnêli
ju¿ pewien poziom techniczny. Rygory-
styczny trening odstrêcza wiêkszoœæ po-
cz¹tkuj¹cych - leniwych i niezdyscypli-
nowanych, i tych nie czuj¹cych zami³o-
wania do wspó³zawodnictwa i treningu
fizycznego. Nie nale¿y jednak siê pod-
dawaæ, lecz przezwyciê¿yæ w³asne s³a-
boœci i przyjœæ na trening – a nu¿ za-
chwyci ju¿ po kilku chwilach? Dlatego
te¿ frysztacka sekcja kyokushin ka-
rate zaprasza na treningi we wtorki
o godz. 17.00 i pi¹tki o godz, 16.30.
Zajêcia odbywaj¹ siê na sali gimna-
stycznej Szko³y Podstawowej we
Frysztaku, a prowadzi je instruktor Ja-
sielskiego Klubu Karate Kyokushin –
Grzegorz Mitoraj (1 Dan).

OSTATNIE OSI¥GNIÊCIA
Regularne treningi maj¹ póŸniejsze

odzwierciedlenie w imprezach sporto-
wych o niejednokrotnie wysokim pozio-
mie. Skupmy siê jednak na ostatnich
osi¹gniêciach tego roku:

MISTRZOSTWA MAKRORE-
GIONU PO£UDNIOWEGO -

Nowy Targ – 2 marca 2008r.

Dru¿yny zajmuj¹ce I miejsca w tur-
niejach otrzyma³y Puchary Wójta Gmi-
ny Frysztak. Ponadto wszystkie dru¿y-
ny bez wzglêdu na zajête miejsce otrzy-
ma³y nagrody w sprzêcie sportowym.

                  Wojciech Arciszewski

GMINA FRYSZTAK
III MIEJSCE W WOJEWODZ-

TWIE PODKARPACKIM

W dniu 18 kwietnia 2008r.
w Rzeszowie mia³o miejsce
podsumowanie X jubileuszowej
edycji Wspó³zawodnictwa
Gmin Wiejskich w Sporcie M³o-
dzie¿owym o Puchar Marsza³ka
Województwa Podkarpackiego za rok
2007 w którym nasza Gmina zajê³a III
miejsce w województwie podkarpackim
uzyskuj¹c w punktacji ogólnej 240 pkt.

Punktacja Gmin :
I m-ce Gmina Soko³ów Ma³opolski

– 370 pkt, II m-ce Gmina Kamieñ – 320
pkt, III m-ce Gmina Frysztak – 240
pkt. , IV m-ce Gmina Nozdrzec – 220
pkt, V m-ce Grodzisko Dolne – 180 pkt,
VI m-ce Trzebownisko – 150 pkt , VII
m-ce Laszki – 110 pkt, VIII m-ce Mar-
kowa – 100 pkt , IX m-ce Pilzno - 80
pkt,  X m-ce Je¿owe – 70 pkt, XI m-ce
Brzozów -  40 pkt , XII m-ce £añcut -
20 pkt, XIII m-ce  Jawornik Polski – 20
pkt, XIV m-ce , XV m-ce Krosno – 20
pkt , XVI m-ce Zarszyn – 20 pkt, XVII
m-ce Wiœniowa – 20 pkt , XVIII m-ce
Dydnia – 20 pkt.

W uroczystoœci podsumowania
wspó³zawodnictwa uczestniczyli Wójt
Gminy Frysztak Jan Ziarnik i Dyrektor
GOSiR Frysztak Wojciech Arciszewski
. Nagrody wrêczali Pani Dyrektor De-
partamentu Sportu , Turystyki i Promo-
cji w Urzêdzie Marsza³kowskim w Rze-
szowie oraz Prezes Rady Wojewódzkiej
LZS w Rzeszowie.

W sk³ad wspó³zawodnictwa wcho-
dzi³y 4 dyscypliny sportowe : pi³ka no¿-
na dziewcz¹t  (IV miejsce w wojewódz-
twie), pi³ka no¿na ch³opców (IV miej-
sce w województwie) , biegi prze³ajo-
we (IV miejsce w województwie) i sza-
chy. W poszczególnych dyscyplinach
uczestniczyæ mog³a m³odzie¿ urodzona
w dniu 01.01.1990 i m³odsi.

Pozwolê sobie przypomnieæ , ¿e Gmi-
na Frysztak od lat w wy¿ej wymienio-
nym wspó³zawodnictwie odnosi³a zna-
cz¹ce sukcesy. Na X edycji wspó³za-
wodnictwa a¿ szeœciokrotnie z rzêdu zaj-
mowa³a I miejsce w województwie , dwa
razy zajmowa³a V miejsce w wojewódz-

twie, jeden raz czwar-
te i jeden raz trzecie.
miejsce w wojewódz-
twie.

Przed nami XI edy-
cja wspó³zawodnictwa
og³oszonego przez
Marsza³ka Wojewódz-

twa Podkarpackiego na
rok 2008 – mamy nadziejê

,¿e znów Gmina Frysztak znajdzie siê w
czo³ówce województwa.

Dziêkujemy wszystkim uczestnikom
wspó³zawodnictwa i gratulujemy zajê-
cia tak wysokiego miejsca.

Wojciech Arciszewski.

SZKOLNE HALOWE TURNIEJE
PI£KI NO¯NEJ O PUCHAR
WÓJTA GMINY FRYSZTAK

Tradycyjnie ju¿ od wielu lat zgodzie
z  kalendarzem imprez Gminnego
Oœrodka Sportu i Rekreacji we Frysz-
taku w miesi¹cu marcu maj¹ miejsce
halowe turnieje pi³ki no¿nej szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych zwane Fut-
salem, a rozgrywane o Puchar Wójta
Gminy Frysztak. Tak te¿ by³o i w roku
bie¿¹cym.

W dniu 10 marca 2008 r. w hali spor-
towej Szko³y Podstawowej we Frysz-
taku rozegrany zosta³ Gminny Halowy
Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Podstawo-
wych o Puchar Wójta Gminy Frysztak
w którym udzia³ wziê³o 6 szkó³.

W y n i k i:  I miejsce Szko³a Pod-
stawowa w Cieszynie, II miejsce Ze-
spó³ Szkó³ w Lubli, III miejsce Szko³a
Podstawowa we Frysztaku, IV miejsce
Zespó³ Szkó³ w Stêpinie, V miejsce
Szko³a Podstawowa w Gliniku Górnym,
VI miejsce Zespó³ Szkó³ w Gogo³owie.

W dniu 12 marca 2008r. tak¿e w hali
sportowej Szko³y Podstawowej we
Frysztaku mia³ miejsce Gminny Halo-
wy Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Gimna-
zjalnych o Puchar Wójta Gminy Frysz-
tak w którym startowa³o 4 dru¿yny.

W y n i k i:  I  miejsce Gimnazjum
Publiczne we Frysztaku – 7 pkt., II miej-
sce Zespó³ Szkó³ w Lubli – 6 pkt, III
miejsce Zespó³ Szkó³ w Gogo³owie –
4 pkt, IV miejsce Zespó³ Szkó³ w Stêpi-
nie – 0 pkt.

Katarzyna Mocek (po lewej)
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- II miejsce - kata juniorek m³od-
szych - Katarzyna Mocek

Ogólnopolski Turniej Karate Ky-
okushin Dzieci i M³odzie¿y Prze-

worsk – 16 marca 2008r.

- II miejsce - kata juniorek m³od-
szych - Katarzyna Mocek

- III miejsce – kumite juniorów
m³odszych – Dariusz Zdybski

X Mistrzostwa Województwa Pod-
karpackiego Karate Kyokushin

Dzieci i M³odzie¿y - Tarnobrzeg –
12 kwietnia 2008r.

- I miejsce - kata juniorek m³od-
szych - Katarzyna Mocek

- III miejsce – kumite juniorów
m³odszych – Dariusz Zdybski

Turniej w Tarnobrzegu by³ trzecim
po Nowym Targu i Przeworsku , w któ-
rym zosta³a ugruntowana pozycja frysz-
tackich zawodników jako nale¿¹cych do
czo³ówki liderów w województwie.

Karatecy z jasielskiego klubu s¹ czê-
œci¹ reprezentacji Podkarpacia na V Mi-
strzostwach Polski Juniorów M³odszych
Karate Kyokushin jako dyscypliny po-
kazowej przy XIV Ogólnopolskiej Olim-
piadzie M³odzie¿y w Sportach Halo-
wych w Legnicy 11 maja.2008. Repre-
zentacja w sk³adzie Kaczmarczyk Da-
mian, Ptak £ukasz, Pociask Katarzyna
(Jas³o)  oraz Katarzyna Mocek (Frysz-
tak) bêd¹ mieli okazjê siêgn¹æ po naj-
wy¿sze trofea w swoich kategoriach.

                                          inf.w³.

NIE TYLKO DLA KIBICÓW PI£KI NO¯NEJ!

W 2007r. ukaza³a siê ksi¹¿ka pt. „Dzieje stadionu sportowego TS
„Wis³a” w Krakowie (1914-1924) autorstwa profesora Dobies³awa
Dudka, wyk³adowcy Akademii Wychowania Fizycznego w Krako-
wie. Ksi¹¿ka przedstawia fakty historyczne, które odegra³y ogromn¹
rolê w powstaniu oraz dzia³alnoœci towarzystwa sportowego „Wis³a”.
Mia³o to na celu ukazanie wielu zdarzeñ  kontrowersyjnych  oraz zata-
jonych przez historiê.

Z ksi¹¿ki zainteresowany czytelnik dowie sie o prawdziwych da-
tach powstania T.S. „Wis³a” i KS „Cracovia”, które do tej pory nie
by³y znane. Wiêkszoœæ ludzi za pocz¹tek dzia³alnoœci klubu „Wis³a”
uwa¿a rok 1906. Jak siê okazuje- nies³usznie. Otó¿  dopiero 07.02.1910r.
na mocy prawa Towarzystwo Sportowe „Wis³a” zaczê³o istnieæ. Po-
nadto mo¿na odnaleŸæ w niej tak¿e informacje dotycz¹ce rywalizuj¹-
cego z „Wis³a” klubu „Cracovia, maj¹cego swój pocz¹tek tak¿e w
1906r., ale jako stowarzyszenie za³o¿onego 27 listopada 1906r.

Opisane wydarzenia historyczne zilustrowane s¹ licznymi fotogra-
fiami z tamtego okresu.

Podsumowuj¹c- ksi¹¿ka powinna zostaæ przeczytana przez ka¿de-
go kibica „Wis³y” oraz wszystkich, którzy chcieliby poznaæ prawdzi-
we dzieje stadionu. Niew¹tpliwie otwiera ona oczy na dotychczasow¹
historiê obydwu klubów.

Zachêcam do przeczytania!

Dawid Kmak, student II roku SUM Wychowania Fizycznego
na Akademii  Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w
Krakowie.

Drodzy Czytelnicy

Ponawiamy proœbê o aktywne redago-
wanie gazety. Ka¿dego, kto czuje siê na
si³ach i ma mo¿liwoœæ podzielenia siê z
czytelnikami swoimi opiniami czy te¿ wia-
domoœciami, zapraszamy do grona wspó³-
redaguj¹cych. Staramy siê ju¿ od kilku lat,
aby Gazeta ukazywa³a to, co siê dzieje na
terenie Gminy. Jednak nie jesteœmy w stanie
wychwyciæ i napisaæ o wszystkim, co dzieje
siê w poszczególnych miejscowoœciach na-
szej Gminy. Jesteœmy gazet¹, która nie goni
za sensacj¹, lecz stara siê pisaæ i ukazywaæ
Wam - Czytelnikom - to, co warto pokazaæ
szerszemu spo³eczeñstwu. Piszcie i redaguj-
cie razem z nami nasz¹ „Gazetê Frysztack¹”.

 Redakcja Gazety Frysztackiej pragnie
poinformowaæ swoich Czytelników, i¿ nie za-
mieszcza podziêkowañ, artyku³ów oraz in-
formacji anonimowych, które dostarczane
s¹ poczt¹, czy te¿ w inny sposób. Autor mo¿e
sobie jednak zastrzec anonimowoœæ (imiê i
nazwisko do wiadomoœci redakcji) i taki tekst
zostanie wydrukowany.

                                               RENA

Dariusz Zdybski (po prawej)

Katarzyna Mocek (w œrodku)
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Zamieszczamy obiecane kolejne
przepisy na naleœniki. W tym nu-
merze propozycje Pañ z Glinika
Œredniego.
     ̄ yczymy smacznego!!!

KROKIETY Z KASZANK¥

1,5kg kapusty kwaszonej (mo¿e byæ
pó³ na pó³ ze œwie¿¹)
35dkg kaszanki
25dkg kie³basy swojskiej (mog¹ byæ
resztki miêsa)
1cebula, sól, pieprz, maggi,
Oko³o 15szt. naleœników
Kapustê ugotowaæ, wystudziæ, dobrze
wymieszaæ i posiekaæ no¿em. Cebulê
podsma¿yæ na s³oninie. Do cebuli daæ
kapustê razem wysma¿yæ i wymie-
szaæ. Ca³oœæ doprawiæ do smaku. Wy-
studziæ i zrobiæ krokiety. Obtaczaæ w
jajku bu³ce tartej. Obsma¿yæ z obu
stron jak krokiety. Smacznego!!

NALEŒNIKI BABUNI!!

Ciasto naleœnikowe

1 szkl mleka
1 szkl wody gazowanej np.(Stepinian-
ka)
1 szkl wody
30 dkg m¹ki
3 jaja
1/2 ³y¿eczki cukru waniliowego
Z tej porcji jest oko³o 20 naleœników.
Wszystkie sk³adniki miksujemy.

WIELKI CZ£OWIEK

Mija kolejna rocznica œmierci Ojca
Œw. Jana Paw³a II. Z tej okazji w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej na wystawie
„Wielki Cz³owiek wielkie wspomnienia”
oprócz ksi¹¿ek prezentowane by³y pra-
ce dzieci z Przedszkola Publicznego we
Frysztaku, prace dzieci z Oœrodka Szkol-
no- Wychowawczego oraz obrazy wy-
konane haftem krzy¿ykowym Pani Ma³-
gorzaty ̄ ó³kiewicz z Kobyla.

                                             J.Z.

CZYTELNICZE
POWITANIE WIOSNY

W dniu 14 marca 2008 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej we Frysztaku w
ramach programu edukacji czytelniczej
„Zielona kraina w literaturze dla dzieci”
odby³o sie spotkanie pn. „Czytelnicze
powitanie wiosny”. W spotkaniu uczest-
niczy³y dzieci z grupy „0” Przedszkola
Publicznego we Frysztaku i dzieci z
Oœrodka Szkolno – Wychowawczego
we Frysztaku (56 osób). Podczas spo-
tkania prezentowano ksi¹¿ki o wioœnie,
by³y wiersze, piosenki i zagadki wiosen-
ne. Na zakoñczenie artyœci z Oœrodka
Szkolno – Wychowawczego pokazali
nowe oblicze baœni H.Ch.Andersena
„Brzydkie Kacz¹tko”.Uœmiech i radoœæ
goœci³y na twarzach wszystkich dzieci.

Sta³y kontakt z ksi¹¿k¹ i bibliotek¹
zapewnia dzieciom rozwój zaintereso-
wañ czytelniczych,  trwa³e prze¿ycie es-
tetyczne i emocjonalne. Pragniemy, aby
poprzez takie spotkania kontakt z ksi¹¿-
ka dla dziecka by³ przygod¹, która roz-
wija wyobraŸnie, stanowi radoœæ dzie-
ciñstwa.

                           H. Opielowska

Pêdzel moczymy w oleju i smarujemy
patelniê.

Nadzienie: s³odkich ser

30dkg sera
2 ³y¿eczki cukru
1/2 ³y¿eczki cukru waniliowego
2 ³y¿ki œmietany
Wszystko razem wymieszaæ

Nadzienie: sma¿one jab³ka

6 du¿ych jab³ek ( obraæ pokroiæ na
ma³e kawa³ki)
2 ³y¿ki cukru
1 ³y¿ka wody
To wszystko razem sma¿yæ  (miesza-
j¹c). Smarowaæ pó³ naleœnika serem
drug¹ po³owê jab³kami zwijaæ. Na
wierzch bita œmietana i ró¿ne owoce.
Smacznego !!
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Ciekawa impreza odby³a siê 8 kwiet-
nia w Gminnym Oœrodku Kultury z ini-
cjatywy Gminnego Zwi¹zku Emerytów
i Rencistów. Na wspominkowe, senty-
mentalne spotkanie zaproszeni zostali
najstarsi cz³onkowie zwi¹zku, tzn. oso-
by, które ukoñczy³y 80 lat. Wiêkszoœæ z
nich nadal aktywnie uczestniczy w roz-
maitych przedsiêwziêciach zwi¹zku.
Wszyscy obecni mieli okazjê pos³uchaæ
wspomnieñ, jak to „drzewiej” bywa³o.
Swymi wspomnieniami i refleksjami
podzielili siê Zdzis³aw Godek, Stanis³a-
wa Osuchowska, Jadwiga Tymczak.
Barwnie wygl¹dali emeryci-górnicy,
którzy zaprezentowali siê w stro-
jach galowych. Tradycj¹ jest, ¿e na
„emeryckich” spotkaniach sala
pêka w szwach. Podobnie by³o i tym
razem. By³o oczywiœcie coœ „na
s³odko”, kawa, herbata, rodzinna at-
mosfera. Na spotkanie zaproszony
zosta³ wnuk pani Wiœniowskiej -
m³ody leœnik - Adrian Wiœniowski.
W piêknym zielonym mundurze
opowiada³ o swojej pasji czyli lesie
i leœnych zwierzêtach. Jego nie-

przeciêtny talent krasomówczy zro-
bi³ ogromne wra¿enie na s³uchaj¹cych.
A ryk jelenia w jego wykonaniu (im-
prowizowany za pomoc¹ zwyk³ego
klosza do lampy naftowej) wywo³a³
owacje.

Okazuje siê, ¿e „jesieñ ¿ycia”
wcale nie musi byæ szara, smutna i
samotna. Trzeba tylko wykazaæ tro-
chê chêci, wyjœæ z domu, spotkaæ siê,
porozmawiaæ. Najbli¿sza rodzina jest
czêsto zaganiana, ci¹gle zajêta, itp. A
emerytowi ju¿ nigdzie siê nie spieszy.

Ko³o Emerytów zaprasza do siebie,
na spotkania, wycieczki, ogniska, piel-
grzymki, zabawy. Tu ci¹gle coœ siê dzie-
je.                    tekst i zdjêcia: empe

W swoim gronie...

FRYSZTAK I OKOLICE
W STAREJ FOTOGRAFII.

 Czytelniczka ze Szczecina przys³a³a do redakcji 2 zdjêcia. Jedno z nich to pano-
rama Frysztaka z 1967r.. Drugie to zdjêcie nieznanej dziewczyny stoj¹cej w miej-
scu, gdzie dziœ znajduje siê przychodnia zdrowia. Mo¿e ktoœ z Czytelników roz-
pozna, kim ona jest? Prosimy o kontakt z Redakcj¹. A za nades³ane zdjêcia dziê-
kujemy P. Wandzie ze Szczecina.

Jeœli ktoœ ma jakieœ ciekawe zdjêcia z

Frysztaka i okolic, to chêtnie zamieœcimy

je na ³amach Gazety. Zapraszamy.



25GAZETA FRYSZTACKA Kwiecieñ - Maj 2008


