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UROCZYSTE POSIEDZENIE
Zarządu Oddziału Gminnego Związku

OSP RP Frysztak.
W dniu 21 stycznia 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury we

Frysztaku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP Frysztak z udziałem prezesów, naczel-
ników  z jednostek OSP oraz gminnej orkiestry strażackiej .

                                   Szczegóły na stronie 19-tej.

tekst i zdj. empe

30 grudnia 2008r. na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Rady Gminy Frysz-
tak i zaproszonych gości.  W godzinach przedpołudniowych odbyła
się w Urzędzie Gminy sesja, a o godz. 13-tej wszyscy zgromadzili się
w sali Ośrodka Kultury. Obecni księża - Ksiądz Proboszcz  Bogu-
sław Bogaczewicz i Ksiądz Proboszcza Emil Midura wszystkim po-
błogosławili. Łamano się opłatkiem, składano życzenia, a na koniec
raczono  smakołykami przygotowanymi przez gospodynie z Kół Go-
spodyń  Wiejskich. Ze stołu bardzo szybko znikły wszystkie przygo-
towane wigilijne przysmaki. Niestety, tylko raz w roku sesja ma taką
oprawę.
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Z działalności Rady Gminy Frysztak

Na przełomie roku 2008 i 2009 odbyły się dwie sesje
Rady Gminy. Pierwsza z nich miała miejsce 30.12.2008r.
i była poświęcona sprawom bieżącym oraz podsumowu-
jącym poprzedni rok. Rada podjęła szereg uchwał, w tym
dotyczące przesunięć finansowych w budżecie gminy na
rok 2008 oraz zmian w planach wydatków z budżetu gmi-
ny w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej na takie inwestycje jak: budowa
oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z kanalizacją
Frysztaka czy budowy drogi Gogołów – Januszkowice.

Po zakończonej sesji odbyło się spotkanie opłatkowe
Radnych wraz z zaproszonymi gośćmi zorganizowane
przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Rada usta-
liła także plan pracy na 2009 r.

Druga sesja Rady Gminy Frysztak odbyła się 30 stycz-
nia br. i poświęcona była budżetowi gminy na 2009 r., któ-
ry został uchwalony (więcej informacji o budżecie i inwe-
stycjach gminnych w następnym numerze gazety). Ważną
dla mieszkańców informacją jest przyjęcie uchwały Rady
Gminy, która rozpoczyna proces zmierzający do przekształ-
cenia Szkoły Podstawowej w Stępinie poprzez likwidację
Szkoły Filialnej w Hucie Gogołowskiej oraz przyjęcie
uchwały zarządzającej wybory sołtysa w sołectwie Frysz-
tak.

Kolejna sesja Rady Gminy Frysztak planowana jest na
koniec marca br., a poświęcona będzie sprawom bezpie-
czeństwa i porządku publicznego na którą serdecznie za-
praszamy.

Szczegółowe informacje dotyczące sesji Rady Gminy
uzyskać można w Urzędzie Gminy Frysztak w p. 29 oraz
pod adresem internetowym www.frysztak.pl

                  Pracownik ds. obsługi Rady Gminy

PODZIĘKOWANIE
Rada Rodziców Przedszkola we Frysztaku oraz rodzi-

ce składają serdeczne podziękowania dla Państwa Małgo-
rzaty i Zbigniewa Dykasów za inicjatywę i współudział w
finansowaniu wyjazdu dzieci naszego Przedszkola do  ,,FI-
KOLANDU’’ .

Dzięki temu wsparciu dzieci mogły wziąć udział w cie-
kawej wycieczce, która dostarczyła im wiele przyjemności
i i miłych wrażeń.

Za tak miły upominek  jeszcze raz dziękujemy oraz życzy-
my Państwu wraz z dziećmi wielu osiągnięć i radości w w
życiu rodzinnym i zawodowym.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do innych
Osób, które też przyczyniły się do zorganizowania tej im-
prezy.

                                  /-/  W imieniu Rady Rodziców
                                               Janusz Kowalski

INFORMACJA
O DOWODACH OSOBISTYCH

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o zmianie ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 195 , poz. 1198)
w istotny sposób znowelizowała ustawę z dnia 10 kwietnia
1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póź. zm.).

Wprowadziła ona z dniem 01.01.2009r. nową instytucję
prawną , a mianowicie unieważnienie dowodu osobistego
z urzędu (art.43)

Dowód osobisty podlega unieważnieniu :
1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu

lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezione-
go dowodu osobistego;

2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego
posiadacza;

3) z dniem zgonu jego posiadacza
4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w

miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o
których mowa w pkt. 1 i 6 ;

5) po upływie 3 miesięcy od zmiany danych osobo-
wych (zmiana nazwiska ,adresu) w przypadku niezłoże-
nia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego
wymianę;

6) z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
W przypadku obywateli polskich przebywających za gra-

nicą termin, o którym mowa w pkt. 5 wynosi 4 miesiące.
                                       Informację sporządził: J.O.

„Nadzieja przychodzi do człowieka
Wraz z drugim człowiekiem”

Podziękowanie
      Serdecznie dziękujemy wszystkim Oso-
bom, które okazały wiele życzliwości oraz
udzieliły wsparcia i bezinteresownej pomo-
cy w trudnych dla nas chwilach

                                               Wdzięczni
                      Urszula i Tadeusz Ząbik z córkami
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 Gmina Frysztak w 2008 roku zrealizowała 26 projektów,
jest z tego mnóstwo pozytywnych efektów.

Program Integracji Społecznej cieszył się dużym zainteresowaniem,
w kolejnych wersach jest do każdego skromne nawiązanie.

Był projekt „Omnibusy w podróży”
dzień szybko minął, nikomu się nie dłużył.

Zwiedzano Zamość  - miasto renesansowe,
dla dzieci Rynek, Rotunda, Synagoga to wszystko było nowe.

ZOO odwiedzono ku wielkiej radości,
super, że uśmiech na twarzach gościł.

„Warsztaty teatralne” również zrealizowano,
spektakl „O Pryszczycerzu i Królewnie pięknotce” wysłuchano,

Dzieci i młodzież również Muzeum Lalek odwiedziły,
 bardzo szczęśliwe z tego powodu były.

Podziemna trasa turystyczna wzbudziła duże zdziwienie,
i do dzisiaj wywołuje miłe wspomnienie.

Było również przedsięwzięcie o nazwie „ Piknik oświatowy”,
Zespole Szkół w Stępinie on przyszedł do głowy.

Odbyły się różne konkursy, zabawy plenerowe,
tak integrowało się środowisko oświatowe.

„Nasz sposób na biedę na wsi, czyli z tradycją w lepszą przy-
szłość”

z taką inicjatywą Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji w Twierdzy
wyszło.

Starsi przekazywali wiedzę i umiejętności młodym pokoleniom,
Młodzi różnego rodzaju warsztaty i pokazy sobie cenią.
Był projekt „Ministrant z pokolenia na pokolenie”,

bo takie również było życzenie.
W spotkaniu uczestniczyły osoby z i spoza środowiska ministranckiego,

 wniosło ono  w serca  uczestników wiele dobrego.
„Z wizytą u niedźwiedzia” taka propozycja też się wyłoniła,

ze środowiskiem Magurskiego Parku Narodowego młodzież się zazna-

Program Integracji Społecznej  jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich. Celem Programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich oraz miejsko –
wiejskich. Do udziału w programie zostało zakwalifikowanych  500 gmin z trzynastu województw, z tego 51 z województwa
podkarpackiego.

Gmina Frysztak otrzymała kwotę w wysokości 524.572,05 zł. W roku 2008 wykorzystała kwotę w wysokości
174.000,00 zł. Na rok 2009 przeznaczona jest kwota 350.572,05 zł.

 Realizacja  usług wynika z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 Środki  finansowe umożliwiają gminie realizowanie usług społecznych dla następujących grup:
-osoby starsze,
-dzieci i młodzież,
-rodziny.
Kadra zajmująca się realizacją Programu w gminach jak również part-

nerzy społeczni korzystają ze wsparcia szkoleniowego oraz pomocy eks-
perckiej.

Wszystkie wyżej wymienione grupy społeczne aktywnie w programie
uczestniczyły, poniżej w formie rymowanej przedstawię czego się nauczy-
ły:

Integracja mieszkańców gminy Frysztak -
jak bardzo jest ważna...
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jomiła.

Jazda konna też dostarczyła dużo wrażeń,
bo zawsze trzeba dążyć do spełniania marzeń.

„Sprawdź swoje zdrowie” to projekt bardzo trafiony,
był on dla rodzin, które mają do badań specjalistycznych dostęp utrudniony.
Fajną koncepcję miał „Hipoterapetyczno -muzyczny piknik rodzinny”,

dużo rodzin wzięło w nim udział czynny.
Był rzut beretem, strzelanie z bata, przechodzenie przez homonto dla dzieci,

przy takich atrakcjach nawet w deszczową pogodę słońce świeci.
„Wycieczka rehabilitacyjno- krajoznawcza” również się odbyła,

starsze osoby z całej gminy do wypoczynku zachęciła.
Zainteresowanie duże było historią Iwonicza Zdroju,

i możliwością leczenia różnych chorób.
„ Z ekranu i ze sceny życia”to interesujące przedsięwzięcie,

które miało w Szkole Podstawowej w Gliniku Górnym duże wzięcie.
 Zajęcia przede wszystkim plastyczne i muzyczne tam się odbywały,

dzieci i młodzież bardzo chętnie się w nie angażowały.
Były konkursy, wyjazdy do teatru i filharmonii,

każdy uczestnik projektem był zachwycony.
Kolejna inicjatywa miała nazwę „ Z kulturą w przyszłość”

takie zamierzenie Zespołowi w Gogołowie do głowy przyszło.
 warsztaty teatralne i malarskie staranie rozplanowano,
występ z okazji Święta Niepodległości zorganizowano.

„Na deskach sceny i kinowym ekranie”
Szkoła Podstawowa w Cie-
szynie zorganizować miała za zadanie,
Na spotkania  teatralne wszyscy chętnie przychodzili,
w których z entuzjazmem zawsze uczestniczyli.
Tu żyjemy, tu tkwią nasze korzenie, tu jest nasza ojcowizna”to idea
która na spotkaniach emerytów, rencistów i inwalidów się rozwinęła
Wiadomości o  przydrożnych kapliczkach zebrano,
wszystkie cenne o nich informację do folderu przygotowano.
Poznano historie kilku cudów Podkarpacia ,
do takich wspomnień chętnie się powraca.
Osoby starsze często i chętnie się spotykały,
piękny wieniec na Gminne Święto Plonów również przygotowały.
 Piknik„Hipika, muzyka, zabawa”
 następna pozytywna sprawa.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne przejazdy bryczkami,
był konkurs „Kossak wśród nas”,  gdzie obdarowano uczestników nagroda-
mi.
Muzykanci sposoby gry na instrumentach objaśniali,
wszystkich uczestników do wspólnej zabawa zachęcali.
„Razem lepiej czyli integracja przez sport” - taka inicjatywa też miejsce
miała,
wszystkich beneficjentów do aktywnego spędzania czasu zachęcała.
dziewczęta i chłopcy czynny udział w niej wzięli,
i swoje umiejętności na treningach tenisa stołowego rozwinęli.
„ Świetlica Profilaktyczno- Terapeutyczna – Nie jesteś sam”
Szkoła Podstawowa we Frysztaku w stu procentach wypełniła swój plan.
Odbywały się warsztaty logicznego myślenia oraz ćwiczenia spostrzegaw-
czości,
 uczono wrażliwości na drugiego człowieka oraz odpowiedzialności.
Dla dzieci  uczęszczających wyjazdy do kina  były organizowane, film
 „Wyprawa na Księżyc”i inne chętnie przez beneficjentów były oglądane.
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Mnóstwo fajnych pomysłów było ujętych w harmonogramie,

kilka z nich pokazano, gdy odbyło się podsumowujące spotkanie.
„Moje zdrowie w moich rękach”

ta inicjatywa również w swej idei wielka.
Badania lekarskie specjaliści bez ograniczeń wykonywali,

 z pełną świadomością beneficjentów do zdrowego stylu życia namawiali.
„Spróbuj z siebie trochę dać tym co mają gorszy świat”- nie wyklu-

czono takiego działania,
 bo pomoc osobie niepełnosprawnej jest zawsze pozytywnie postrzegana.

„Wspieranie twórczości osób starszych” zapoczątkowano,
„Katarzynki gogołowskie” , święto „pieczonego ziemniaka” zorganizowa-

no.
 Spotkania zespołu śpiewaczego z udziałem kapeli się również odbywały,

 Z wycieczki do skansenu w Sanoku  miłe wspomnienia pozostały.
„Twórcza aktywność”wzbudziła duże zainteresowanie,

„Wieczór z twórczością ludową” w sercach uczestników zawsze pozosta-
nie.

Prezentowano warsztaty w zakresie haftu richeliau, krzyżykowego goto-
wania, pieczenia,

było wiele możliwości czegoś nowego się nauczenia.
„Konkurs oratorsko – recytatorski”to projekt nieduży,

lecz trzeba  o nim wspomnieć, bo też sobie zasłużył.
Uczniowie wybrali repertuar, na pamięć się go nauczyli,

mimo tremy na publiczne wystąpienie się odważyli.
Uczestnicy którzy najlepiej się zaprezentowali dostali nagrody,

a pozostali poczęstunek w postaci cukierków dla osłody.
„ Wygraj z rakiem” to usługa, która do młodych kobiet była skierowana,
Stowarzyszeniu – Fundusz Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztackiej zadana.

w badaniach uczestniczyły kobiety którym zdrowie nie jest obojętne,
dlatego do skorzystania z badań były bardzo chętne.

Inicjatywa Szkoły Podstawowej we Frysztaku „Być razem”,
dostarczyła beneficjentom mnóstwo pozytywnych wrażeń.
Niepełnosprawne oraz chore osoby się razem integrowały.
Życzliwość płynąca prosto z serca na pewno zapamiętały.

„Spotkanie mikołajkowe”dla osób o niskim statusie materialnym,
odbyło się we Frysztaku w budynku parafialnym.

Dzieci uczestniczyli w konkursach z nagrodami,
zabawy przeplatane były wesołymi piosenkami.

Szkolenie „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych”  także przeprowa-
dzono,

liderów społeczności lokalnej w tym temacie przeszkolono.
„Wizytę Studyjną” wszyscy uczestnicy pozytywnie ocenili,

 bo wiele od zaprzyjaźnionej  gminy się nauczyli
Mamy nadzieję ze w 2009 roku podobnych inicjatyw będzie nie mało,

by społeczeństwo w gminie Frysztak nadal się integrowało.

tekst : G.W.
zdjęcia przedstawiają fazę realizacji
poszczególnych projektów.



8 GAZETA FRYSZTACKA

W nowym roku mamy nowe możli-
wości wykorzystywania środków z Po-
akcesyjnego Programu Wsparcia Ob-
szarów Wiejskich. Konkursy zostały już
ogłoszone, oferty można składać do
23 lutego. Czy warto? Myślę, że tak.
Świadczy o tym liczba zrealizowanych
w 2008 roku działań.

Informacje na temat Programu
można znaleźć na stronie www.frysz-
tak.pl. Warto wykorzystać okazję, bo
takie możliwości, jakie mamy obecnie,
już się nie powtórzą.

Kto może składać oferty? Organi-
zacje pozarządowe tj. fundacje, stowa-
rzyszenia, organizacje kościelne – pa-
rafie, fundacje i stowarzyszenia z udzia-
łem gmin, jednostki organizacyjne sa-
morządu terytorialnego, firmy, osoby fi-
zyczne, spółdzielnie socjalne, samorządy i związki za-
wodowe. Jeśli masz pomysł na ciekawe działanie, a nie
kwalifikujesz się do żadnej z powyższych grup lub brak
Ci doświadczenia nic straconego. Możesz złożyć ofer-
tę we współpracy z parafią, szkołą czy stowarzysze-
niem. Wystarczy tylko zachęcić ich do Twojego pomy-
słu.

Podejmowane działania powinny przede wszystkim
służyć mieszkańcom naszej gminy. Można je kierować
do dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych oraz rów-
nocześnie do wszystkich tych grup. Środki finansowe
nie mogą być przeznaczone na inwestycje. Co dokład-
nie można robić? Między innymi prowadzić świetlice
środowiskowe, pedagogiczne, spotkania z doradcami za-
wodowymi, zajęcia w ramach kół zainteresowań, zaję-
cia umożliwiające aktywne spędzanie wolnego czasu,
wyjazdy do kina, teatru. To dla dzieci i młodzieży, a dla
rodzin wszelkiego rodzaju działania aktywizujące spo-
łeczność lokalną oraz propagujące zdrowy styl życia,
w tym: imprezy okolicznościowe połączone z wysta-
wami rękodzielnictwa miejscowej ludności, występami
regionalnych zespołów muzycznych, a także regional-
nymi posiłkami. W usługach dla rodzin jest też miejsce
na zorganizowanie systemu pomocy rodzinom żyjącym
w trudnych warunkach materialnych i zagrożonych mar-
ginalizacją społeczną. Natomiast dla osób starszych, sa-
motnych oraz chorych – planowanie wolnego czasu
w celu zapewnienia powszechnego dostępu do opieki
i zwiększenia aktywności osób starszych, a także orga-

nizowanie pomocy i opieki społecznej dla osób starszych, sa-
motnych, chorych oraz niepełnosprawnych. Usługi dla wszyst-
kich tzw. usługi łączone mają na celu rozwój usług społecz-
nych oraz wspieranie integracji międzypokoleniowej. Istnieje

także możliwość organizowania szko-
leń, kursów oraz innych form dosko-
nalenia umiejętności.

Każdy może znaleźć coś dla siebie.
I oto właśnie chodzi! Róbmy rzeczy po-
żyteczne dla naszych wsi, społeczno-
ści lokalnych, dla nas i naszego środo-
wiska. Korzystajmy z możliwości. Za-
miast marudzić, że we Frysztaku nic
się nie dzieje, zrób coś, żeby się „za-
działo”. Brak pieniędzy nie jest już pro-
blemem.

Więcej informacji na stronie
www.frysztak.pl

Zarząd Stowarzyszenia Fundusz
Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztackiej
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Umarł nauczyciel …..
„Odeszłaś cicho bez pożegnania
Jak ta, co nie chce swym odejściem smucić,
Jak ta, co wierzy w chwili rozstania,
Że niebawem z dobrą wieścią wróci”.

Umarł nauczyciel…-  to parafraza tytułu utworu
„Umarł człowiek” , a odszedł od nas
człowiek - skromny i cichy, bliski nam wszystkim,
zwłaszcza społeczności nauczycielskiej,  człowiek,
który pozostawił po sobie liczne pokolenia uczniów
i wychowanków. Odeszła nauczycielka –
Pani Stanisława Osuchowska -, która może poszczy-
cić się 50-letnim czynnym stażem nauczycielskim
i faktem, że ponad 70 lat uczestniczyła w naszym życiu
jako pedagog i wychowawca i to wielkiego formatu,
chociaż drobniutkiej postury.
Nie miałam tego szczęścia być Jej uczennicą ani uczyć
z Nią w jednej szkole, ale nasze drogi schodziły się
w ostatnich latach dosyć często przy okazji różnych
ważnych dla naszego środowiska uroczystości kultu-
ralnych.
Nie zapomnę obchodów 100-lecia Szkoły Podstawo-
wej w Kobylu, kiedy to wychowankowie Pani Stani-
sławy, panie i panowie o mocno posiwiałych głowach,
otoczyli swoją Panią kręgiem i ze łzami
 w oczach, z całego serca śpiewali gromkie„Sto lat”
i …ich życzenia prawie się spełniły.
 Potem przy ognisku, jako jedyna z seniorów , towa-
rzyszyła nam, trochę młodszym, we wspólnym śpiewie
przy akompaniamencie gitary, snuła różne ciekawe
opowieści z życia szkoły i swojego, opowiadała żarty
i anegdoty. Śmialiśmy się serdecznie i nie odczuwali-
śmy zupełnie dzielącej nas różnicy wieku, a to sztuka
nie lada, tak umiejętnie wtopić się  w różne pokolenia.
Na promocji książki prof. Adama Żuchowskiego
pt. „Piosenki znad Wisłoka i frysztacki alfabet”
zjawiła się w Białym Dworku w Kobylu z pysznym
tortem, bukiecikiem polnych kwiatów dla głównego
bohatera tego spotkania i niezapomnianym wystąpie-
niem słownym. Osobiście byłam każdorazowo
 pod wrażeniem Jej wystąpień, które łączyły w sobie
erudycję, kulturę słowa i dowcip z rzeczowością
 i swadą. Ostatnie, bardzo kameralne spotkanie w
gościnnym Białym Dworku Pani Anny Liszcz  dało mi
możliwość poznania, naturalnie z opowieści i wspo-
mnień, młodości i wczesnych lat pracy nauczycielskiej
Pani Stanisławy, co ugruntowało we mnie przekona-
nie o Jej niepowszedniości, Jej niezwykłości jako

nauczycielki.
A ileż dowcipnych opowiastek z życia gimnazjalnego,
ile humoru i radości dane nam było przeżyć tego
niezapomnianego wieczoru  dzięki Jej obecności
wśród nas.
Ostatnie moje spotkanie z Panią Stanisławą napełniło
mnie wielkim rozrzewnieniem. We Frysztaku, na
chodniku,  któregoś powszedniego dnia tej jesieni,
wydała mi się być jeszcze drobniejsza, jeszcze mniej-
sza i skromniejsza. Tryskała humorem  jak zwykle
i nic nie robiła sobie z gorszego samopoczucia. Uści-
skałyśmy się serdecznie. To było nasze pożegnanie.
Nie dane było mi uczestniczyć w oficjalnym pożegna-
niu Pani Stanisławy w dniu Jej pogrzebu, więc dzisiaj,
tutaj, w tej oto formie,  dziękuję w imieniu własnym
i wszystkich nauczycieli za to, że była wśród nas
i z nami, że ustaliła i pozostawiła dla nas w spadku
pewne wyraźne standardy bycia człowiekiem i na-
uczycielem.
Jestem przekonana, że każdy z nas  zrobi użytek z tej
wiedzy, którą dzięki Pani postawie życiowej i nauczy-
cielskiej posiedliśmy. Z serca dziękuję za ten dar.
Pozostanie Pani w naszej serdecznej pamięci jako
wzór do naśladowania i nie ma w tym stwierdzeniu ani
odrobiny patosu, czysta i prosta prawda.”
                                                          Maria Król
                                            Prezes ZNP we Frysztaku

Pani Stanisława Osuchowska i Adam Żuchowicz pod-
czas spotkania w dworku pani Anny Liszcz w Kobylu.
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STARSZA  PANI
Pożegnaliśmy niedawno P. Stanisławę Osuchowską. Nie była moją na-

uczycielką. Poznałem Ją dość późno, choć dużo wcześniej o Niej słysza-
łem. Będąc w kościele, czekając na mszę pogrzebową poczułem, że wła-
śnie żegnamy Znaczącą Postać - kolejnego Artystę. Tak, nie pomyliłem się
- Artystę. Jeśli bowiem nazywamy artystami ludzi rzeźbiących w glinie,
drewnie czy kamieniu – to czyż nie Artystą powinniśmy nazywać tych,
którzy rzeźbią w żywej materii. Mało tego, jest to artysta wybitny, niemogą-
cy sobie pozwolić na zniszczenie materii, nad którą pracuje, bo jest nią
CZŁOWIEK. Niełatwo jest podjąć się roli nauczyciela, gdy się ma tego
świadomość. Trzeba być poniekąd szalonym, a na pewno odważnym i kon-
sekwentnym. Dobry nauczyciel jest nim przez całe życie - od podjęcia się
tego trudu do ostatnich dni – zarówno w szkole i poza nią, w dzień pracy
czy niedziele, w ferie, wakacje, w klasie, sklepie, na ulicy czy w kościele,
nawet na emeryturze – to zawsze nauczyciel. To człowiek, który jest szcze-
gólnie obserwowany, ma dawać przykład i wywierać wpływ na innych.
Dobry nauczyciel nie kończy swej pracy z dzwonkiem na przerwę, jego
praca trwa ciągle. Dobry nauczyciel nie może być rzemieślnikiem, musi
być artystą. Ma kształtować młodych ludzi w wybitne dzieła. Bo każde
dziecko ma być kimś nieprzeciętnym. Dobry nauczyciel robi to nieustannie,
pokonując swoje słabości, trudności i często wbrew zawężonym horyzon-
tom i oczekiwaniom innych. Wiedząc, że każde jego dzieło będzie niepo-
wtarzalne, a każde złe posunięcie, zła decyzja może mieć kolosalne skutki.

Dobrego nauczyciela, tak samo jak artystę, możemy ocenić nawet go
nie znając – po jego dziełach. Znam kilkanaście ukształtowanych przez P.
Osuchowską i wiem, że Jej praca przyniosła wspaniałe wyniki.

I za tą długoletnią pracę dobrego nauczyciela winniśmy Jej swoją wdzięcz-
ność. Na pewno nasza społeczność byłaby inna, gdyby nie Jej praca nad
kształtowaniem wielu z nas.

Nawet na emeryturze troszczyła się o relacje wśród nauczycielskiej braci,
dbając o to by pogłębiać więź między koleżankami i kolegami. Dając przy-
kład młodszym od siebie, że koleżeństwo, przyjaźń, współpraca są niepod-
ważalnymi wartościami. W dzisiejszym zagonionym świecie, gdzie każdy
próbuje jak najwięcej zagarnąć do siebie, nie oglądając się na innych, wska-
zywała, że nie tędy droga. Że tylko wspólne działanie, wspólne zrozumienie
i dostrzeżenie drugiego człowieka na co dzień przynosi efekty. A ta współ-
praca wśród nauczycieli nad kształtowaniem młodych ludzi jest niezbędna i
nieodzowna.

Dziękujemy Pani za te wszystkie lekcje nie tylko w klasie, szkole, ale
także te codzienne w sklepie, na ulicy i wielu innych miejscach i chwilach.

Pani Osuchowska była osobą pogodną, towarzyską i z wielkim szacun-
kiem podchodziła do każdego człowieka.

Dostrzegała piękno przyrody oraz piękno i trud pracy człowieka (Star-
sza Pani wręczająca bukiet polnych, frysztackich kwiatów p. Żuchowskie-
mu [Gazeta Frysztacka – maj/czerwiec 2007r]). Interesowała się losami
swoich wychowanków, i nie tylko wychowanków. Żywo interesowała się
obecną rzeczywistością. Brała aktywny udział w życiu naszej społeczno-
ści.

Dziękujemy pięknie.
I jeszcze jeden obrazek, za który osobiście jestem wdzięczny i pozosta-

nie w mej pamięci na zawsze (Starsza Pani chwytająca za rękę jakby nie-
obecnego tutaj i teraz mężczyznę i pytająca „Co z Pana Żoną, jak Jej Zdro-
wie?” [moje serce - 2005r]).

                                                                           Adam Filip

Pani Stanisławie...

Nie dane mi było
ani zostać Twoim uczniem,
ani nawet razem z Tobą patrzeć,
jak zmienia się Świat.

Ty trwałaś na swoim posterunku
służąc ludziom sercem i wiedzą,
mnie pisane były
ucieczki i powroty,
a służyć mogłem
tylko serdecznym słowem i pamięcią.

To tak mało.
To zbyt mało, bym za bukiecik
polnych, frysztackich kwiatków,
najpiękniejsze z otrzymanych odznaczeń
mógł podziękować inaczej,
niż łzą.

Odeszłaś tak cicho,
jak opadający jesienią liść,
ale wierzę,
że Tam – gdzie teraz jesteś
czysty Wisłok płynie
swym dawnym korytem
przystając na chwilę,
by pozdrowić podróżnych
wysiadających z pociągu na stacji,
by pokłonić się domostwu pani Żurkowej
i cieszyńskim przełomom.

Że w zbożach – jak dawniej
kwitną maki, chabry i kąkole,
w nadrzecznych wiklinach
wilga nuci swoje piosenki,
a świetliki czerwcową nocą
tańczą w ogrodach, zaroślach gajów i poto-
ków.

Że gdzieś Tam, przed poranną mszą świętą
śpiewają godzinki,
mijanym ludziom mówią „Szczęść Boże”
i zdejmują czapki przed przydrożną ka-
pliczką.

Pani Stanisławo –
dziękuję i przepraszam,
że zakochanemu w Nadwisłocznej Krainie
nie stać mnie było na więcej...

Adam Żuchowski
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Numer 15

Wierność Abrahama wśród doświad-
czeń

Wpleciony w dzieje patriarchy Abra-
hama wątek losów jego bratanka Lota
znajduje w Księdze swój epilog w znisz-
czeniu Sodomy, miasta jego osiedlenia,
a także w zniszczeniu Gomory i sąsied-
nich miast. Samo to wydarzenie (praw-
dopodobnie jak poprzednio potop) zdaje
się mieć realny podkład historyczny:
okolice te, dziś całkowicie wyludnione,
pustynne i odrażające martwotą, pełne
cuchnących wyziewów siarki, asfaltu i
smoły ziemnej – z całą pewnością były
kiedyś żyzną i ludną krainą, co w spo-
sób pewny potwierdziły archeologiczne
badania. Dokopano się nawet ruin miast
o wysokim poziomie cywilizacji, których
dzieje zostały gwałtownie przecięte oko-
ło XX wieku przed Chrystusem. Zagła-
da przyszła zapewne wskutek gwałtow-
nych wstrząsów tektonicznych i wybu-
chu wulkanu.

Biblia nie jest jedynym źródłem opo-
wiadającym o zniszczeniu kwitnącej
ongiś ziemi. Pisze o tym również histo-
ryk i filozof aleksandryjski Filon. Jed-
nakże Biblia nie po to opisuje sprawę
Sodomy i Gomory, aby utrwalać w pa-
mięci przekaz o katastrofie. Biblia wi-
dzi w tym wydarzeniu nie przypadek śle-
pego losu, lecz realizację wyroku Jah-
we. Wyrok zakłady miał być następ-
stwem krańcowej degrengolady ludno-
ści obu miast.

Biblia bardzo źle pisze o mieszkań-
cach tych miast. Izajasz widział w So-
domie lekceważenie wszelkich  praw i
pysznienie się występkami. Ezechiel
pisał o przesycie dobrami materialnymi,
o próżności, pysze i obojętności na los
biednych, Jeremiasz przypisuje miesz-
kańcom Sodomy zamiłowanie do kłam-
stwa. Najjaskrawsze jednak relacje o

tamtejszym klimacie obyczajowym za-
warte w samej Księdze Genesis. Oby-
czaje sodomskie, będące występkiem
przeciwko naturze, nazywamy dziś ho-
moseksualizmem.

Pan Bóg wyjawił Abrahamowi, iż
nieuchronnie ześle karę na Sodomę i
Gomorę oraz na pięć innych miast w
okolicy ze względu na niemoralne
wbrew naturze prowadzenie się ich
mieszkańców. Wstawiennictwo Abra-
hama, jego to słynne targowanie się z
Bogiem, pokazuje, jak Bóg przyjmuje
modlitwę za grzeszników oraz że jest On
bardziej skłonny do przebaczania niż do
karania. Nie znalazło się jednak dziesię-
ciu sprawiedliwych w Sodomie. Jednak-
że Lota, bratanka Abrahama, ostrzegają
dwaj aniołowie. Jedynie jego żona i dwie
córki zechciały uwierzyć w to ostrzeże-
nie i uciekają wraz z głową rodziny.
Wszyscy inni kpią sobie, toteż giną w
ogniu spuszczonym z nieba.

Lot uzyskał to, ze miasteczko Soar
zostało ocalone. W momencie, gdy mieli
w nim znaleźć schronienie, jego małżon-
ka obejrzała się i natychmiast została
zamieniona w słup soli. Jezus powie:
„Przypomnijcie sobie żonę Lota”, co
znaczy: Podążajcie aż do kresu waszej
drogi, nie zatrzymujcie się, zanim przy-
będziecie. Wierzący prawdziwemu
Bogu winni umieć odejść bez żalu, kie-
dy jakieś miejsce stało się niegodziwe i
kiedy jego zguba jest pewna. Okolice
Morza Martwego – z ich pozostałościa-
mi wulkanicznymi i słupami kamiennej
soli – doskonale nadawały się na usytu-
owanie w nich tego pouczenia.

Abraham usiłujący wstrzymać ka-
rzącą rękę Boga odkrył głęboką praw-
dę, że prawi ludzie potrzebni są najbar-
dziej ludziom nieprawym. Odkrycie pa-
triarchy Abrahama, choć tak niezaprze-
czalnie należące do Starego Przymie-

rza, jest równocześnie brzaskiem wy-
darzeń Nowego Przymierza. Przecież
nie inną ideę odnajduje się w życiu i
śmierci Jezusa, gdy jeden sprawiedliwy
zadośćuczynił za grzechy bardzo wielu
i stał się dla nich tarczą i usprawiedli-
wieniem.

Po tych wydarzeniach Bóg wysta-
wił Abrahama na najcięższą próbę. Opo-
wieść biblijna o ofierze Abrahama nale-
ży niewątpliwie do tych wiecznotrwa-
łych dramatów ludzkich, które - spisane
w głębokiej starożytności – nie ulegają
korozji mijającego czasu. Gdyby opo-
wieść o ojcu, który na rozkaz Boga ma
zabić jedynego syna, spisywał Grek,
otrzymalibyśmy zapewne wielki drama-
tyczny fresk, może i większy, może bar-
dziej dojmujący od Sofoklesowych. Bi-
blijna opowieść jest bardzo surowa, dys-
kretna i oszczędna w słowach. Nie za-
mierza być „sztuką”. Jest czymś wię-
cej. Posłuchajmy: … kusił Bóg Abraha-
ma i rzekł do niego: „Abrahamie, Abra-
hamie!” On rzekł: „Oto jestem”. Rzekł
mu: „Weźmij syna twego jednorodzone-
go, którego miłujesz, Izaaka, a idź do zie-
mi Moria i tam go ofiarujesz na całopa-
lenie na jednym ze wzgórz, które tobie
ukażę.”

Wiemy, co się dalej stało, zanim anioł
Jahwe wstrzymał rękę Abrahama,
uzbrojona w nóż, gotową do śmiertel-
nego ciosu. Nie dowiemy się nigdy, co
działo się w duszy Abrahama. Pismo
milczy, nie czyni literatury z tych bardzo
wielkich rzeczy. Ale nie trzeba mieć
wyobraźni nazbyt żywej, aby wyczuć,
co mogło się dziać w tym człowieku,
zdrewniałym od grozy. Zanim Bóg
wstrzymał rękę Abrahama, w tej mil-
czącej, bezsłownej grozie objawiła się
wielka, ukryta i niespodziewana wspa-
niałość Abrahama. Na pewno sam nie
wiedział, ze w nim jest.
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Abraham Pisma nie jest spiżowym

posągiem herosa. Jest żywym, realnym
człowiekiem, który czasem postępuje
pięknie, a kiedy indziej nawet podle. Ale
w tamtych minutach, kiedy na pewno
nie stało już miejsca na żadne spekula-
cje myślowe, Abraham odnalazł w so-
bie tę właśnie ukrytą i całkiem niespo-
dziewaną wspaniałość. Wtedy, gdy uno-
sił nóż i widział oczy syna, wbrew całe-
mu światu i samemu sobie zaufał i za-
wierzył do końca – nie wiedząc, co da-
lej. I było to jego zwycięstwo, gdyż oka-
zało się, że Bóg naprawdę jest Bogiem.
Że nie może chcieć śmierci, mroku,
pustki. Że nie może zabijać ani wia-
ry, ani miłości, ani nadziei.

Sprowadzając z ziemi Moria
żyjącego i bezpiecznego Izaaka,
Abraham w wielkim i radosnym
spokoju serca widział bardzo wie-
le. Jednakże była jeszcze sprawa,
o której nie wiedział. O której nie
mógł był wiedzieć. Na górze ofiar-
nego stosu dany został znak, któ-
rego Abraham nie mógł już odczy-
tać. Przyszedł bowiem taki dzień,
kiedy kto inny dźwigał na barkach
drewno całopalenia, jak kiedyś Iza-
ak. Przyszedł taki dzień, kiedy na
inny ofiarny stos wstąpił jednoro-
dzony Syn Człowieczy, a Bóg nie
zdjął z drzewa Syna swego, któ-
rego miłował – jako uczynił Iza-
akowi, synowi Abrahama. Gdyż
trzeba było, aby Bóg wcielony dotknął
śmierci, mroku i pustki, iżby ocalone było
zawierzenie, nadzieja i miłość.

Abraham nie mógł o tym wiedzieć.
My jednak już wiemy. I kiedy w liturgii
mszalnej mówimy: „Baranku Boży, któ-
ry gładzisz grzechy świata”, pamiętaj-
my nie tylko o Krzyżu. Miejmy w pa-
mięci także i rzecz wcześniejszą, spra-
wę z ziemi Moria: zesłanego od Boga
Baranka ofiarnego, wplątanego w cier-
nie ludzkich dróg i wydanego na cało-
palenie w zamian za Izaaka, czyli za
ludzką wiarę, nadzieję i miłość.

Gdy czyta się dzieje Abrahama, wi-
dać zupełnie wyraźnie, jakim przełomem
jest w jego życiu dramat, przeżyty prze-
zeń w krainie Moria: wtedy gdy poszedł
tam, aby złożyć ofiarę i aż do ostatka
stąpał krawędzią spraw ostatecznych.

Gdy wrócił było z nim tak, jakby wszyst-
ko już zostało  wyjaśnione pomiędzy nim
a Bogiem i jakby nic już na ziemi nie
mogło zamącić wielkiego uciszenia.
Abraham odchodził w pokoju.

Były jeszcze smutki. Sara umarła w
Kiriat – Arba. Abraham nie miał ani
skrawka własnej ziemi, w której mógł-
by pochować zmarłą. Tubylcy propono-
wali mu najlepsze swoje groby. Abra-
ham jednak nie chciał, aby ciało Sary
spoczęło w cudzym grobie. Za cztery-
sta syklów srebra
za -

kupił od Erona Hetyjczyka jaskinię Mak-
pela wraz z przyległą ziemią naprzeciw
Mamre, gdzie kiedyś razem siadywali
pod dębami. I pogrzebał Abraham Sarę,
żonę swoją.

Na ostatnie lata Abrahama kładzie
się ciepłe światło opowieści o małżeń-
stwie jego syna Izaaka. Stary Abraham
miał przed sobą już tylko dwie troski.
Chciał, aby syn jego Izaak pozostał wier-
ny Przymierzu. Trzeba więc było, aby
nie wracał do Mezopotamii, lecz pozo-
stał tu: w ziemi, do której przywiódł go
Pan. Jeśli jednak miał pozostać i iść da-
lej drogami pana – nie było rzeczą do-
bra i roztropną, gdyby związał się tu z
kobietą obcej krwi, córką kananejską.

Zawołał więc Abraham zaufanego
sługę swego, zaprzysiągł go i wysłał do
ziemi ojców swych, by przywiódł stam-

tąd żonę Izaakowi. Sługa wyruszył więc
do Mezopotamii. Przybył do krainy Na-
haraim pomiędzy Eufratem a Tygrysem,
do miasta, z którego wyszedł był kiedyś
Abram i gdzie mieszkali jego swojacy.
Zatrzymał się u studni. Był wieczór, pora,
gdy kobiety przychodziły czerpać wodę
po upalnym dniu. Modlił się do Boga,
aby mu wskazał dobrą dziewczynę na
żonę Izaaka. Bóg Abrahama i tym ra-
zem dopomógł. Stało się bowiem tak, że
przyszła do studni Rebeka, córka Batu-

ela z rodu Abrahama. Była młodziut-
ka i bardzo piękna. Napoiła sługę
wodę ze swego dzbana, a potem wi-
dząc, że przybył z drogi dalekiej, za-
prosiła do swego domu. Sługa zro-
zumiał, że Bóg wybrał żonę dla Iza-
aka. Prosił więc ojca i brata dziew-
czyny, by dali mu Rebekę za żonę
Izaakowi, synowi Abrahama. Męż-
czyźni zgodzili się, bo zrozumieli, ze
taka była wola Pana. Rozładował
sługa Abrahama juki i dał dary
wszystkim, jak każe obyczaj, Re-
beka rzekła: „Pojadę”. Zabrawszy
więc Rebekę i jej piastunkę, sługa
wyruszył w drogę powrotną.

Nie wiadomo na pewno, czy
Abraham dożył jej przyjazdu. Umarł
Abraham w starości dobrej, pogod-
nej, w pokoju i ufności, syt życia. A
synowie jego Izaak i Ismael pogrze-
bali jego ciało w grocie Makpela,

obok żony jego Sary.
Było tam potem, za czasów Heroda,

sanktuarium żydowskie. Minęły lata,
postawiono za Justyniana bazylikę chrze-
ścijańską. Minęła i ona. A potem przy-
szli wyznawcy islamu, prawnuki Isma-
ela, Arabowie i wielką czcią otoczyli to
nietykalne miejsce, gdzie spoczywać ma
praojciec ich Ibrahim, zwany przez
Żydów i chrześcijan Abrahamem, a tak-
że Sara, Izaak, Lia i Jakub – wielcy
przed Bogiem, który jest jeden i nie prze-
mija, jako i ci, którzy znaleźli się w ręku
Pana.

                        Jadwiga Tymczak
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W klasycznym dramacie greckim fa-
buła bywała równie skomplikowana, jak
treści wyrażane losami bohaterów. Jed-
nakże aktorzy dramatu prezentowali
maski umowne, mnaski w wyrazie
swym jednoznaczne. Chór zaś opowia-
dał to wszystko co powinno być dopo-
wiedziane, podkreślone lub podane w
wątpliwość.

W Biblii inaczej. Jeśli niektórzy jej
bohaterowie noszą maski (jak nosił ją
przez czas tak długi Józef), są to zawsze,
nie zaś umowne. Takie, które służa do
skrywania. Większość jednak masek nie
nosi. Jednak mimo to trudno roszyfro-
wac ich twarze, po prostu dlatego, że
żywy człowiek bardzo rzadko bywa
kimś jednoznacznym. I nie ma chórów:
nikt niczego nie dopowiada i nie pod-
kreśla. I wiele spraw rozgrywa się skry-
cie i w milczeniu, bez słów. To bardzo
trudno jest wyrazic, ale w tej Księdze
jest życie; nigdy nie odnosi się wraże-
nia, jakoby człowiek spisujący sprawy
biblijne myślał o jakiejkolwiek sztuce sło-
wa lub obrazu.

„Usiedli zaś naprzeciw niego, pier-
worodny na podstawie swego pierwo-
rództwa, najmłodszy znów na podstawie
swej młodości, a patrząc jeden na dru-
giego , zdumieli się ci mężowie”. Zdu-
mieli się niezmiernie – gdy sadowiąc ich
w ten właśnie sposób – dostojnik egip-
ski dał dowód, że orientuje się świetnie
zarówno w obyczajach  ich plemienia,
jak tez ich własnej kolejności starszeń-
stwa, do którego przecież przykładali
wielką wagę. Skądże znał jedno i dru-
gie. Egipcjanie zaś nic z tego nie pojęli.
Spostrzegli jedynie zdumienie Hebraj-
czyków. Nie znali jego przyczyny.

Józef każe swym hebrajskim go-
ściom zanieśc dania swego stołu. Jest
to wyróżnienie, oznaka wielkiej przy-
chylności. Każe przed Beniaminem po-
łożyc dania obfitsze niż przed bracmi.
Ten gest wyróżnienia przyjęty w całej
starożytności; podobne zanotowała np.
Iliada i Odyseja. Ale danie Beniamina
jest pięciokrotnie obfitsze. To znów ro-

zumieją Egipcjanie, zaś przed  Hebraj-
czykami rzecz pozostaje zakryta. To tyl-
ko w Egipcie liczba pięc jest poczytywa-
na za nadzwyczajną i znaczącą.

Tekst Pisma nie notuje rozmów w
Czesie tej uczty. Najwidoczniej, jeśli miały
one miejsce, były bez istotnego znacze-
nia. Wiadomo tylko, że ucztowali w ra-
dości i pili obficie.

Pismo nie notuje też, że w czasie tej
uczty – niejawnie i w ukryciu – musiały
dojrzec w Józefie zamiary i plan postę-
powania. Plan był nieduży. Lecz Pan
sprawił, że wydarzenia wyrosły ponad
głowę Józefa. A sprawił to także w skry-
tości.

Historia zdaje się powtarzac: Józef i
w tym razem każe napełnic żywnością-
worki przybyszów i na wierzch położyc
ich trzosy. Lecz tym razem każe też ukryc
w jukach Beniamina swój srebrny puchar.
Kiedy zaś odjechali posyła za nimi swoją
pogoń, mówiąc przełożonemu swego
domu: „Wstań, biegnij za tymi mężami, a
gdy do biegniesz powiedz im: „D;aczego
oddajecie złem za dobro? Dlaczego skra-
dliście srebrny puchar, z którego mój pan
pije i dokonuje wróżby? Czyniąc to po-
stąpiliście niegodziwie”.

Także i wedle hebrajskiego obyczaju
kradzież taka zasługiwała na wielka karę.
Wiedzieli o tym. Puchar znaleziono w ju-
kach Beniamina. Gdy go znaleziono, sy-
nowie Jakuba rozdarli swe szatyna znak
żałoby, jak po umarłym. Lecz nie odje-
chali. Razem z Beniaminem zawrócili ku
miastu.

Nieduży był plan Józefa. W tej chwili
chciał tylko zatrzymac przy sobie Benia-
mina, brata swego rodzonego, najbliższe-
go. Czyżby nie odczytywał Józef zamy-
słu Pana? Ale przeciez już za pierwszym
ich pobytem zrozumiał, że pod jego ręką
Pan pragnie zachowac synów swojej
obietnicy – wszystkich, nie tylko Benia-
mina. Więc? Wiec zapewne Józef zgrze-
szył nadmiarem rozsądku: chciał być po-
słuszny w sposób ostrożny. Osądził – nie
wolno się domniemywac – że nie da się
ściągnąc do Egiptu całego swojego ple-

mienia bez ryzyka ujawnienia swojej
przeszłości, pochodzenia, więzów ro-
dzinnych. Wprawdzie w zły czas Egipt
niejednokrotnie otwierał  swe granice
dla wygłodniałych plemion pasterskich,
jednakże w tym konkretnym wypadku
– gdyby Józef sprowadził ich z moty-
wacją nawet i wyłącznie tylko huma-
nitarną – jego związek z plemieniem
najprawdopodobniej zostałby ujawnio-
ny prędzej czy później. To zaś mogło
zachwiac jego pozycja dworską. O
wiele wygodniej było czuwac nad swo-
im plemieniem z daleka. I tylko Benia-
mina chciał mieć przy sobie.

Zaiste: ostrożne było jego posłu-
szeństwo Panu. I całkiem nieduże było
to, co zamierzył i uczynił. Lecz pan nie
pozwolił Józefowi przegrac z powodu
małości.

Stanęli przed Józefem i padli na twa-
rze, Juda zaś przemówił.

I oto następuje pojedynek, a nie na
pewno wiadomo, czy to tylko Juda
walczy z Józefem.

Mówi Juda: Nie mamy nic na swo-
je usprawiedliwienie. To Bóg dopatrzył
się w nas winy. Przeto zostaniemy u
Ciebie wszyscy niewolnikami: my i ten,
u którego znaleziono puchar twój wró-
żebny.

Józef zaś rzecze: wracajcie w po-
koju do ojca. Jedynie ten, u którego pu-
char, będzie moim.

Juda jednak nie ustępuje. Opisuje
Józefowi raz jeszcze całokształt spra-
wy. Że z żony swej umiłowanej miał
Jakub tych dwóch synów: Józefa, któ-
rego rozszarpał dziki zwierz (tak długo
już powtarzali bracia to kłamstwo, że
chyba końcu sami w nie uwierzyli) i Be-
niamina, który narodził się sierotą. „Je-
ślibym teraz powrócił do sługi twego,
ojca naszego, a nie byłoby wśród nas
młodzieńca, z którego duszą jest złą-
czona jego dusza, i nie widziałby do z
nami, umrze niechybnie”. I prosi Józe-
fa: niechże przyjmie niewolnictwo jego,
Judy; niechże jednak pozwoli wrócic
Beniaminowi do ojca, gdyż nie życ ojcu
bez syna.

I wtedy dzieje się coś, czego Józef
nie zaplanował.

Dostojny Safenat-Paeneah mówi
świcie: „Wyjdźcie stąd wszyscy”. Wy-

Zamiary i spełnienia
historia Józefa - ciąg dalszy
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chodzą tedy Egipcjanie. On zaś wybu-
cha wielkim płaczem. I w tym płaczu
przegrał Józef pojedynek z Panem. Pojął
drogi Pana. W tym wielkim płaczu klę-
ski zrozumiał wreszcie, że nie można
przykrawac zamysłów Pana do miarki
swej ostrożności i asekuracji. Józef
mówi – a to, co mówi, zanotowano krót-
kimi okresami tak, jakby dyszał z utru-
dzenia:

„Ja jestem Józef, brat wasz, którego
sprzedaliście Egipcjanom. (…) Dla za-
chowania was przy życiu posłał niebóg
przed wami. Oto już dwa lata trwa głód
na ziemi, a jeszcze przec pięc lat nie
będzie orki i żniwa.

Przeto Bóg wysłał mnie przed wami,
gdyż chciał was uczynic tą resztą, która
by się zachowała przy życiu na ziemi
dla wielkiego wybawienia. Przeto nie
wy, lecz Bóg wysłał mnie tutaj. (…)
Spiesznie wracajcie do ojca mojego i
powiedzcie mu: „Bóg ustanowił mnie
rządca tego kraju. Przybywaj do mnie
bez zwłoki. Zamieszkasz w ziemi Ges-
sen, w pobliżu mnie, ty sam, twoje dzie-
ci i wnuki, twoje trzody, twoje bydło oraz
wszystko, co posiadasz”.

I rzucił się na szyje brata swego Be-
niamina i ucałował swych braci.

W w tym momencie umarła Safe-
nat-Paeneah w sposób ostateczny. Zo-
stało po nim to imię jak pusta skorupa.
Dźwięk, który nie jest już imieniem czło-
wieka, lecz tylko egipskim tytułem Jó-
zefa.

Kiedyś dawniej Józef sam chciał za-
pomniec że był Józefem. Gdy przeko-
nał się, że nie jest to możliwe, starał się
utrzymac pozory. Aby przynajmniej za-
chowywano się tak, jakby nie wiedzia-
no o jego przeszłości.

To wszystko runęło teraz. Jego płacz
przebił mury pałacu. Mówiono: „Bracia
Józefa przyjechali”. Tak właśnie mówio-
no: bracia Józefa. Nie bracia Safenat-
Paeneah. Upadła cała skomplikowana
gra.

Biblia notuje, że wieśc ta „sprawiła
radośc faraonowi i jego sługom”. Trze-
ba się zadumac nad tym stwierdzeniem.

Faraon (jak już wspomniano) naj-
prawdopodobniej był z pochodzenia
Azjatą, dynastia szła od najezdniczych
Hyksosów. Faraon mógł nie podzielac

egipskich rasowo-narodowościowych
oporów. Na całym Wschodzie więzy ro-
dzinne były w wielkiej cenie i poszano-
waniu. Faraon mógł się ucieszyc szcze-
rze. A słudzy? Egipcjanie? Dwór? Cóż:
w systemach absolutystycznych jest tak,
że gdy cieszy się władca, cieszą się tak-
że i poddani. Aliści w tym właśnie przy-
padku ich radośc mogła być nie tylko
całkiem fałszywa i udawana. Było w
niej jakies bardzo ludzkie uczucie ulgi:
że sprawa przestała być dwuznaczna.
O ile żaden człowiek nie może na dłuż-
sza metę równoczesnie być i nie być
tym, kim rzeczywiście jest, o ile tego typu
rozdwojenie jest dlań niezmiernie nużą-
ce, o tyle podonie nużące bywa ono także
i dla otoczenia. Można uważac Hebraj-
czyka albo Greka za nieczystego, ale
lepiej już nie udawac, że nie wie się, kto
jest kto. Oczywiście: będą nadal padali
na twarze przed rydwanem namiestni-
ka faraona. Przed nieczystym Hebraj-
czykiem. Ale to przecież lepsze, to jakoś
po ludzku czystsze niż sytuacja, kiedy
jeszcze ponadto  należało udawac, że
Józef Hebrajczyk nie jest Hebrajczy-
kiem Józefem. Tak: w tym był element
ludzkiej ulgi. Odpadał kłamstwo. Dwo-
racy przywykli do kłamstwa. Ale może
tym bardziej świąteczna i świeża wy-
dała się im sytuacja gdy udawac i kła-
mac już nie trzeba. Więc może i to na-
wet stało się po części możliwe: równie
ludzka radośc, że Hebrajczyk Józef od-
nalazł braci i ojca.

Dwór niewątpliwie czekał na decy-
zje faraona i musiało być wielkie napię-
cie w tym oczekiwaniu. Pamiętano: na-
miestnik faraona przybył tu jako niewol-
nik. Zrobił oszałamiającą karierę. Teraz
może upaść. Postanowił sprowadzic tu
swoje plemię, ale przeciez w aktualnej
sytuacji zaproszenie Józefa nie znaczy
nic. Wszystko zależy od decyzji wład-
cy. Jest rzeczą niezmiernie charaktery-
styczną, że Pismo bardzo troskliwie od-
notowuje całośc decyzji faraona: tak,
jakby była ona czymś bardzo ważnym.
Faraon mówi do Józefa:

„Powiedz braciom swoim: Uczyńcie
tak: Objuczcie zwierzęta wasze i jedz-
cie do ziemi Kanaan. I zabierzcie ojca
waszego rodziny wasze i przyjeżdżajcie
do mnie, a dam wam dobrą ziemię w

Egipcie, i będziecie się żywic płodami
tej ziemi. A ty daj im takie zlecenie:
Uczyńcie tak: Weźcie sobie z egipskie-
go kraju wozy dla dzieci waszych i dla
żon waszych. Zabierzcie ojca waszego
i przybywajcie. Oczy zaś wasze niech
nie żałują sprzętów, gdyż wszystko, co
najlepsze w egipskim kraju , będzie na-
leżało do was”.

To bardzo charakterystyczne: fara-
on przemawia tak, jakby władza Józefa
była w zawieszeniu. Przemawia tak, jak-
by Józef nic ni powiedział. To jednak co
mówi, jest zatwierdzeniem decyzji na-
miestnika i ulubieńca. Triumfujący  i
znów bezpieczny Józef obdarza swych
braci świątecznym odzieniem. Beniami-
nowi zaś daje trzysta sykli srebrnych i
pięc ubrań. Ojcu posyła dziesięć osłów
objuczonych płodami Egiptu i dziesięć
oślic z ładunkami zboża i żywności.

Po wszystkich tych niepewnościach
i napięciach Józef musiał się poczuc
zmęczonym i wypranym z sił. Ciekawe:
czy wpadło mu do głwy, że i on także –
podobnie jak kiedyś ojciec jego Jakub
przy brodzie rzeki Jabcok – walczyc
musiał z mocą Bożą?

Gdyż chciał tak niewiele: tylko Be-
niamina. Zwyciężyła jednak moc Boża.
Płacząc w swojej klęsce, która była tak-
że odnalezieniem – otrzymał zrozumie-
nie wielu rzeczy.

„Bóg wysłał mnie przed wami, gdyż
chciał was uczynic tą resztą, która by
się zachowała przy życiu na ziemi dla
wielkiego wybawienia”. A tego nie da
się robic ostrożnie, ratując swoje dwie
skóry.

Wielkie wybawienie. Wielkie wyba-
wienie. Któż jest owa resztą? Czy tylko
tamto plemię hebrajskich nomadów?

Tadeusz Żychlewicz „Stare Przy-
mierze - Genesis”
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Bardzo długo zastanawiałam się nad
tym, co by tutaj zrobić – co wykombi-
nować, aby w Twoim Dniu znów, choć
na chwilkę, z Tobą porozmawiać. Już
wczoraj, kiedy leżałam w ciepłym łóżku,
z głową wtuloną w pachnącą poduszkę,
moje myśli biegały wokół Ciebie. Długo
o Tobie nie myślałam, wybacz. Teraz
jednak moje myśli, zaczęły biegać wokół
Twojej osoby. Chciałam, aby ten pamięt-
ny dzień jakoś tak.. eh, abym po prostu
nie zapomniała w tym dniu o Tobie! Ni-
gdy nie zapomniałam, chcę, abyś o tym
wiedział.

W tej sytuacji wymyśliłam list, o!
 Choć o tym nie wiesz, kocham pisać
listy, kocham papeterię, kocham znacz-
ki i to swoje okrągłe pismo, kiedy to pi-
szę na słonecznikowych kartkach, aby
za chwilę wsadzić je do ślicznej, pach-
nącej kopertki. A że teraz świat tak
szybko gna, cóż to innego, kiedy to wła-
śnie napiszę list do Ciebie na zwykłej
stronie internetowej? Może, kiedyś Go
przeczytasz i w kolejnej rozmowie wspo-
mnę Ci o tych słowach dzisiaj zapisa-
nych. Postanowiłam twardo - kiedy to
na wakacje będę miała chwile, aby
usiąść spokojnie nad wzburzonym mo-
rzem, na ciepłym piasku. List w butel-
ce? Nie można zanieczyszczać morza,
nie można. Ale może, list w balo-
nie? Na pewno go dostaniesz, prze-
czytasz i nie zapomnisz o mnie, o
nas. Oj tak, wyślę Ci balona. Ta-
kiego kolorowego! Jakiego tylko
byś chciał.. A w nim przyczepiony
list, do Ciebie, kolejny. Lubię do
Ciebie pisać. Choć nigdy mi nie od-
pisałeś, ja wiem, że czytasz to
wszystko, że widzisz, że dalej czu-
jesz i, że jesteś blisko nas. 

Pamiętasz, jak rozmawialiśmy
- kilka dni temu? Pamiętasz? Wte-
dy, kiedy biegłam w deszczu, a
moja różowa, workowata czapka
spadała mi na oczy, a ubrania były
całkowicie przemoczone? Kaptur
był tak mokry, że ciekł z niego pod-
niebny deszcz, a moja grzywka kle-
iła mi się do kropelkowej twarzy.

Biegłam, z biblioteki -
uparty osioł, nawet w
deszczu musiał iść po
książki. Biegnąc całą tą
drogę, najbardziej bałam
się o książki, nie o siebie
- lecz o książki czy aby
czasem nie przemo-
kły. Stanęłam na środku
pustego chodnika, wszyscy
pouciekali i zostałam sama,
wśród deszczu. Stanęłam, oddy-
chając ciężko. Spojrzałam w górę, a
moją kropelkową twarz zalała kolejna
fala wodnych kropel. Delikatnie podnio-
słam ręce, chroniąc oczy przed wodą,
mrugając. Kogo tam chciałam zoba-
czyć? Boga? Przyjaciela? Miłość?
Chmury? Zwykły, brudny deszcz? CIE-
BIE?.. Zobaczyłam to, co chciałam zo-
baczyć. Ujrzałam Twoją twarz,
uśmiechniętą. Pomyślałam, że jestem w
jakimś cholernym filmie, że to nie dzieje
się naprawdę! Rozszerzyłam swoje tę-
czówki, marszcząc brwi co chwilę, nie-
dowierzając. Rozejrzałam się dookoła,
chcąc szukać wytłumaczenia u które-
goś z przechodniów, jednak nikt obok
mnie się nie pojawił. Przestraszyłam się.
Przecież Ciebie już nie ma, niestety. De-
likatnie przetarłam swoje oczy, rozma-

zując tusz, który spoczywał na moich
długich rzęsach. Uśmiechałeś się do
mnie, w deszczu. Wiedziałeś, że co noc
posyłam Ci buziaka, modląc się o swoją
przyszłość, o następny dzień. Doskona-
le wiesz, że jestem z natury przewidy-
walna - wiem, jakie życie płata figle. Do-
skonale o tym wiesz i ja także. Dziękuję
Bogu za to, że tyle chwil przeżyłam w
tym dniu. Że tyle zobaczyłam, tyle po-
czułam, tyle powiedziałam. Że mam ro-
dzinę, którą kocham. Że.. Choć czasa-
mi jestem cholerną pesymistką i chcę
znaleźć się, gdzieś indziej, byle nie tutaj,
nie w tej chwili i nie w tym ciele, jestem
szczęśliwa - że jestem taka, a nie inna.
Że mam siłę, aby iść dalej. Żeby dźwi-

gać swe marzenia i nigdy się
nie poddawać, choć tak na-
prawdę upadłam już nie raz.
Niepotrzebnie Ci to mówię,
doskonale o tym wiesz. Je-
steś, po prostu jesteś i ja to
wiem. Długo się nie widzie-
liśmy. Stojąc na tym deszczu,
poczułam delikatne ukucie w
sercu. Wiesz może, dlacze-
go? Dawno nie rozmawiali-
śmy. Dawno nie bawiliśmy
się. Nie śmialiśmy się i nie
patrzyliśmy sobie w oczy.
Pamiętasz jak byłam mała i
pokazywałeś mi, jak palcem
umiesz wyczarować
dźwięk? Jeździłeś swoją de-
likatną, choć już zmarszczoną
dłonią po brzegu szklanki, a

Kochany Dziadku!

Kolorowanka dla Dziadka
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ona - jak zaczarowana, zaczęła wydo-
bywać takie dziwne, piskliwe głosiki. Sie-
działam obok Ciebie na krześle, w kuch-
ni, w Twoim i Babci domu. Patrzyłam
na Ciebie, jak na czarodzieja i wiedzia-
łam, że umiesz robić niestworzone rze-
czy. Słońce delikatnie raziło nas w oczy,
i ten Twój błysk w oku. Widziałam w
Twoich oczach magię i tą nutkę życia,
która jest już hen, hen za Tobą. Lubiłeś
życie, wiem o tym, choć czasami los do-
tkliwie o Tobie zapomniał. Ile miałam
wtedy lat? Pamiętasz? Eh, chyba z sie-
dem? A może z dziesięć? Było to tak
dawno temu.. A pamiętasz jak dym z
papierosa wydmuchiwałeś do małego
pojemniczka, do soli, aby pokazać mi,
że powietrze może też czasami być
czarne? Że to, czego nie widzimy, może
być widoczne? Wtedy też uważałam Cię
za czarodzieja. I chyba do tej pory Cię
za takiego uważam.        Stałam na
chodniku, patrząc w górę i .. my-
śląc, nad niczym. Wszystko ko-
łatało mi się w głowie, a serce
biło szybciej, niż zazwyczaj, jed-
nak nie zmęczyłam się na tyle,
aby przestać. Przecież ja kocham
biegać! A deszcz sprawia, że
czuję się jak Anioł, który jeszcze
nie odnalazł w pełni Siebie Sa-
mego. Spojrzałam na torbę,
sprawdzając, czy aby książki nie
są zmoczone. Nie, wszystko w
porządku. Westchnęłam, czując
się wolna. Powoli zaczęłam iść
chodnikiem, ale dla mnie to było
za mało. Uśmiechałeś się do
Mnie, widząc jak bardzo zmagam
się z oddechem, sercem, myśla-
mi.. Obserwowałeś z góry, jak z
marszu przystępuję do szybkie-
go biegu. Kaptur już dawno spadł
mi z głowy. Płakałam, doskona-
le o tym wiesz. Nie jestem beksą,
nie płaczę bez powodu. A tym ra-
zem? Płakałam, dlatego że bie-
głam, w chwili, kiedy wiem, że
kocham. Nie zastanawiałam się
długo, łzy same ciekły mi z przy-
mrużonych, czekoladowych
oczu, mieszając się z deszczem.
Powstały szare smugi na policz-
kach, ale - ja biegłam, i choć nie-
którzy się na mnie patrzyli, jak

na wariatkę, współczuli? - Ja biegłam
dalej, rozmawiając z Tobą potajemnie.
Bardziej to był monolog, wiesz przecież,
że czasami za dużo myślę i mówię. Pła-
cząc, żałowałam, że wtedy nie przyje-
chałam z Olą na wakacje. Mogło być
tak pięknie. A ja? Nie przyjechałam,
choć Babcia tak tego chciała. Nawet
nie pamiętam powodu, dlaczego wtedy
nie przyjechaliśmy. Po tym, jak znikłeś
z tego rzeczywistego świata i znalazłeś
się tam, gdzie jest Ci o niebo lepiej, Ola
uświadomiła mi to, mówiąc: «A mogły-
śmy wtedy tam pojechać». Mogłyśmy,
wybacz, że wyszło inaczej.        Nie
umiałam powstrzymywać łez i nie my-
śleć o własnej głupocie. Przecież wte-
dy mogłam ponownie Cię zobaczyć. Zo-
baczyć, jak rano - jesteś już pierwszy
ubrany i wykąpany, pachnący i czysty
po nocy, siedzisz przy stole w słonecz-

„Życzenia”
Dzisiaj jest Dzień Babci i święto Dziadziusia,
O tym dniu pamięta każda mała wnusia.
My - wasi wnuczkowie - również pamiętamy
I swoim najbliższym życzenia składamy.

Życzymy Ci, Babciu samych dni słonecznych,
Pogodnych, wesołych, takich jak ten wierszyk.
Żebyś nie miała nigdy żadnych zmartwień,
By się spełniło każde z Twoich pragnień.

Żebyś się czuła co dzień jak królowa
I by Cię o nic nie bolała głowa.
A Tobie, Dziadku, czego życzyć mamy?
Żebyś u Babci miał tak jak u mamy:

Dużo czasu wolnego, same przyjemności,
Jak najmniej kłopotów i wiele radości!
Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania,
Tylko miękki fotel i coś do chrupania.

A jak już się spełnią te nasze życzenia,
Gdy w domu nie będzie już nic do zrobienia,
Wtedy się Dziadkowie odświętnie ubierzcie
I swoje Babcie na spacer zabierzcie.

A tak przy okazji ... zaproście też nas,
Bo bardzo lubimy spędzać z Wami czas!

nie oświetlonej kuchni, robiąc swoje ulu-
bione kanapki z pomidorem i kilkoma ta-
bletkami na talerzyku. Zazwyczaj sie-
działam naprzeciwko Ciebie, obserwu-
jąc, jak cała rodzina rozmawia z Tobą.
Zawsze byłeś dla nas taką podporą?
Niewidzialnym Myślicielem. Taką,
Główną Głową Rodziny. Zawsze dba-
łeś o innych, a siebie zostawiałeś na sza-
rym końcu. Tak i nie zaprzeczaj. Wtedy
tego nie doceniałam, nie wiedziałam, ile
potęgi mają takie chwile, kiedy to sie-
dzieliśmy razem w kuchni. Cieszy mnie
jedynie to, że zachowały się w mojej pa-
mięci na tak długo, że nie zapomnę - Już
Nigdy! Wróciłam do domu. Mam Ci tyle
jeszcze do powiedzenia, ale może zo-
stawimy to na następną, długą pogawęd-
kę o życiu? Na następny list? I kolejne
przeżycia, dziękowania, chwile w balo-
nie? Ja o balonie nie zapomnę, spełnię
to, co Ci obiecałam. I choć, niektórzy

wezmą mnie za kompletną wariat-
kę, nie patrzę na to - to będzie
nasza taka mała tajemnica, którą
spełnię, bo taka już jestem, ot co!

Kocham Cię.
Chcę, żebyś zawsze o tym pa-

miętał. I choć nie do końca byli-
śmy sobie aż tak bliscy, jak chcia-
łabym - Kocham Cię, mocno. Nie
chcę zapomnieć i nie zapomnę.
Bo wiem, że jesteś jedynym, któ-
ry widzi. Tęsknię za Tobą i chcia-
łabym Cię jeszcze kiedyś zoba-
czyć, w deszczu być może? Masz
pozdrowienia od Oli i choć sama
tego nigdy nie mówi, wiem, że tę-
skni za Tobą. Nie zapomnij o nas.
O Mamie, swojej córce, którą wy-
chowałeś i, którą dalej kochasz
najmocniej, pragnąc wielkiego
szczęścia. I oczywiście o Tacie,
który zaopiekował się nami, bę-
dąc Twoim przyjacielem, synem.
Nie zapomnij o Nikim, Dziadziu,
bo kochamy Cię. Twoja wnucz-
ka,

                      Magda Sz.
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Karnawałowe
Smakołyki

20 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku odbyło
się spotkanie pod hasłem „Karnawałowe Smakołyki”. Uczestni-
kami były panie zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich i zapro-
szeni goście. Był to „Tłusty Czwartek” - dzień jakże adekwatny
do treści spotkania. No i  było na tłusto. Stoły dosłownie uginały się
od pączków, faworków, „oponek”, „róż”, babeczek, koreczków,
ciast, ciasteczek i innych słodkich przysmaków. Kalorie dosłownie
unosiły się w powietrzu. Można było smakowac, próbowac i po-
dziwiac kulinarny kunszt.  Zaprezentowały się koła z Gogołowa,
Lubli, Cieszyny, Pułanek, Kobyla, Twierdzy, Widacza, Glinika Dol-
nego, Glinika Górnego, Glinika Średniego oraz Gospodarstwa Agro-
turystyczne ze Stępiny. W konkursie wybrano najsmaczniejszy pą-
czek (Lubla), faworek (Twierdza) i najładniej wystrojony stół (Ko-
byle). Popróbowac można było równiez rozmaitych nalewek do-
mowej produkcji. Malinowe, wiśniowe, aroniowe, czereśniowe, z
„kukułek”, słodkie wina - poezja smaku. Acz umiar wskazany. Czas
umilał zespół śpiewaczy i kapela z Gogołowa pod kierunkiem pana
Kazimierza Jantonia. Nie obyło się bez tańców i śpiewów.

Dobrze i tłusto kończy się ten karnawał. Kryzys nam już nie
straszny.

Rozmaite uczucia i myśli kłebią się w człowieku,
gdy zadyszany i spocony brnie w śniegu i błocie,
ciemnościach, w środku lasu. Przed oczami stają sce-
ny z rozmaitych mrocznych horrorów. Skóra cierpnie
na karku i las wokół budzi strach. Nieco raźniej wę-
druje sie w grupie, ale lęk nadal czai się za skórą.

Jednak grupa odważnych wybrała się wieczorem,
10 lutego, na górę Chełm. To już po ósmy raz. We-
drówka prowadziła ze Stępiny do kapliczki na szczy-
cie. Po krotkim postoju i łapaniu klimatu, zeszliśmy na
plac przy starej szkole w Chytrówce. Zapłonęło ogni-
sko i od razu zrobilo się raźniej. Ogień i gorąca kiełba-
ska rozgrzała zziębnięte ciała. Dla większości wędrow-
ców była to juz kolejna taka wyprawa, było sympa-
tycznie i wesoło. Uczestnicy takich „wyryp” to za-
wsze ludzie dzielni, honorni i wartościowi. Tak było
i tym razem.

Dziękuję za wspaniałe towarzystwo - to była przy-
jemnośc

                           Może za rok znów ruszymy.

tekst i zdjęcia: empe

VIII Nocny Marsz na Chełm
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PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH,
PROMOCYJNYCH GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE
FRYSZTAKU  NA 2009 R. - AKCJE CZYTELNICZE:

„Ferie z Książką”
„Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”
„Tydzień Bibliotek”
„VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”
„Noc poetów – koncert autorski” - „Dni Ziemi Frysztackiej”
„Wakacje w Bibliotece”
„60 lat Gminnej Biblioteki Publicznej”
„35 lat Oddziału dla Dzieci”
„Cała Polska Czyta Dzieciom”
„Z wizytą u bajkopisarzy”
„Dyskusyjny Klub Książki”

- „Cuda Powiatu Strzyżowskiego –
pomniki i zabytki” III Powiatowe Bien-
nale Plastyki Dzieci Młodzieży i Doro-
słych.

- Majówka - Święto Uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja – 3 maj

- koncert Frysztak dla Jana Pawła
II - 24 maja

- Dzień Dziecka -   blok zabawowo
rozrywkowy - czerwiec

- Dni Ziemi Frysztackiej – 3,4,5 lip-
ca

- „Z wizytą u dinozaura” – wyciecz-
ka do Parku Dinozaurów w Bałtowie -
lipiec

- Gminne Święto Plonów  - 16 sierp-
nia

-Zlot Militarny – Stępina 2009 –
22-23 sierpnia

- „Dymem osnute”- pieczenie ziem-
niaka – impreza integracyjna - wrzesień

- „Gminny Mistrz Ortografii” – dyk-
tando dla uczniów gimnazjum

- Akademia z okazji 91 rocznica Od-
zyskania Niepodległości – 11 listopada

- Orkiestra pod wezwaniem św. Flo-
riana – 25 grudnia

- I Przegląd Chórów „Chwalmy Boże
Dziecię” we Frysztaku – 27 grudnia

- Indywidualny Turniej Szachowy
o Mistrzostwo Gminy Frysztak -
08.02.2009

- Halowy Turniej Piłki Nożnej Senio-
rów o Puchar Wójta Gminy Frysztak
z udziałem  5 drużyn - 22.02.2009

- Halowy Turniej Piłki Nożnej dla
szkół podstawowych z terenu Gminy
Frysztak rozgrywany o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Frysztak.
- marzec

- Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej dla szkół gim-
nazjalnych z terenu Gmi-
ny Frysztak o Puchar
Wójta Gminy Frysztak. -
marzec

- Sztafetowe biegi przełajowe
dla uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjum z terenu naszej Gminy. -
01.04.2009

- XI Wojewódzki Turniej Tenisa Sto-
łowego Geodetów im.. Mieczysława
Modliszewskiego - kwiecień

- Powiatowe eliminacje „Podkarpac-
kiej Olimpiady Tenisa Stołowego” -
kwiecień

- Cykl imprez dla dzieci, młodzieży,
osób dorosłych oraz niepełnosprawnych
w ramach konkursu „Sportowy Turniej
Miast i Gmin”. - maj

- Rejonowe eliminacje IX Ogólno-
polskiego Turnieju Dziewcząt w Piłce
Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka”. - maj

- Gminny Turniej Piłki Nożnej dla
szkół gimnazjalnych o Puchar Wójta
Gminy Frysztak. - 22.05.2009

- Turniej piłkarski dla klas I – IV szkół
podstawowych o Puchar Wójta Gminy
Frysztak - czerwiec

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA ROK 2009 - GMINNY
OŚRODEK KULTURY I GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

- Gminny Turniej Mini
Piłki Nożnej dla szkół
p o d s t a w o w y c h
- 03.06.2009

- Powiatowy Turniej
Mini Piłki Nożnej dla
szkół podstawowych -
09.06.2009

- VII Zlot Motocyklo-
wy im. Henryka Dobrzań-

skiego Hubala - czerwiec
- Rejonowy turniej eliminacyj-

ny w piłce nożnej dziewcząt w ramach
Współzawodnictwa Gmin Wiejskich
w Sporcie Młodzieżowym o Puchar
Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego - czerwiec

- Gminne zawody sportowo-pożar-
nicze jednostek OSP - czerwiec

- V Memoriał Piłkarski im. Andrzeja
Łętowskiego - lipiec

- Otwarty Turniej
Dwójek   Siatkarskich
– siatkówka plażowa
o Puchar Dyrektora
GOSiR Frysztak -
sierpień

- Otwarty Turniej Dwó-
jek Koszykarskich rozgrywany o Mi-
strzostwo Gminy Frysztak - wrzesień

- Turniej Zaprzyjaźnionych Gmin
z udziałem 7 Gmin (Brzostek, Dydnia,
Dukla, Nowy Żmigród, Wielopole Skrz.,
Wiśniowa i Frysztak) - 13.09.2009

- Gminne indywidualne biegi przeła-
jowe dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum - 08.10.2009

- Gminne drużynowe zawody w te-
nisie stołowym szkół gimnazjalnych -
30.10.2009

- Gminne drużynowe zawody w ko-
szykówce dziewcząt i chłopców szkół
gimnazjalnych - 19.11.2009

- Gminny Turniej szachowy w ra-
mach eliminacji do „Współzawodnictwa
Gmin Wiejskich w Sporcie Młodzieżo-
wym” – rocznik 1991 i młodsi - listopad
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Dnia 28 grudna 2008r. w Kościele
Parafialnym pod wezwaniem wniebo-
wzięcia NMP we Frysztaku o godz.
15.00 odbył się Przegląd Chórów – Wie-
czór Kolęd.

Przegląd ten zorganizo-
wał Chór Mieszany Sokół
przy współudziale Wójta
Gminy Frysztak, Gminnego
Ośrodka Kultury oraz Pro-
boszcza Parafii Frysztak.
Był to pierwszy przegląd
chórów na tym terenie. Za-
łożenie tej imprezy to pielę-
gnowanie polskiej tradycji
bożonarodzeniowej poprzez
wspólne kolędowanie, pre-
zentowanie osiągnięc po-
szczególnych zespołów, wy-
miana doświadczeń oraz
wzajemne zapoznanie się
chórzystów. Ma to na celu
również doskonalenie pozio-
mu artystycznego śpiewanych pieśni.
Słuchanie dawnych kolęd i pastorałek
oraz tych obecnie śpiewanych w kościo-
łach i rodzinach pozwala chociaż na
chwilę przenieśc się w lata młodości i
dzieciństwa naszych rodziców i dziad-
ków, kiedy to kolędy i pastorałki roz-
brzmiewały w rodzinach od Bożego
Narodzenia do Święta Matki Boskiej
Gromnicznej, sławiąc cud narodzin Syna
Bożego – Jezusa Chrystusa.

Zaproszenia do udziału w przeglądzie
zostały rozesłane do wielu chórów na
naszym terenie. Chęc udziału potwier-
dziło sześc chórów tj: Chór Parafialny
„Melodia” z Kościoła Parafialnego pod
wezw. Znalezienia Krzyża, Chór Para-
fialny z Brzezin, Chór „Benedictus” z
Czudca, Chór Parafialny „Sanctus” z
Gogołowa, Chór Męski „Echo” z Wi-
śniowej oraz Chór „Sokół” z Frysztaka.

Przegląd odbył się w przepięknie ude-
korowanym kościele we Frysztaku.
Piękny wystrój kościoła, szopka bożo-
narodzeniowa, piękne girlandy świetlne
w całym kościele oraz duża frekwencja
miłośników chóralnego śpiewu stanowiły
doskonały nastrój do uczestnictwa we
Mszy św., którą celebrował ks. Pro-

boszcz Bogusław Bogaczewicz.
Wszystkie zespoły jako jeden chór roz-
poczęły tę Mszę św. kolędą „Gdy zie-
mie cicha noc”. Śpiew tylu chórzystów
w tej pięknej scenerii kościoła zdawał

się przenosic wszystkich w inny pięk-
niejszy świat. W czasie liturgii mszalnej
wspólny śpiew kolęd przy akompania-
mencie organów wypełniał kościół po-
tężnym brzmieniem. W czasie komunii
św. wszystkie chóry zaśpiewały kolędę
„Dziecino słodka”. Jest to kolęda o sło-
wach bardzo wymownych i pięknym
brzmieniu, które potrafią wzruszyc do
łez. Na zakończenie Mszy św. również
wszystkie chóry wspólnie zaśpiewały
radosną kolędę „Dzieciątko się narodzi-
ło”.

Po mszy św. nastąpił przegląd po-
szczególnych chórów. Po prezentacji ze-
społów i krótkim omówieniu osiągnięc
każdego z nich, wykonano po dwie ko-
lędy.

Jako pierwszy wystąpił chór
z Brzostku, który pracuje 20 lat. Kiedyś
liczył 45 osób a obecnie 20. Dyrygen-
tem jest pani Zuzanna Rogala. Najwięk-
szy sukces tego zespołu to udział w śpie-
wie chórów podczas Mszy św. sprawo-
wanej przez Papieża Jana Pawła II w
Krośnie w 1997r. Chór zaśpiewał kolę-
dy „W judzką krainę” i „Bracia patrzcie
jeno”.

- Następnie wystąpił chór z Brzezin
i zaprezentował kolędy „Bóg zawitał”
i „w żłobie leży”. Zespół działa 8 lat. Pro-
wadzi go młody dyrygent Grzegorz Pię-
koś. Chórzyści stanowią 20 osobowy

zespół. Śpiewają we własnej
i sąsiednich parafiach.

Chór „Benedictus” z Czud-
ca liczy 22 osoby. Działa od
2003r. Kontynuuje tradycje
chóru, który działał w latach
40 i 50 XXw. Dyrygentem jest
p. Szymon Stec. Chór uczest-
niczył w wielu przeglądach.
Zorganizował w Czudcu Prze-
gląd Pieśni Maryjnych oraz
Pieśni Wielkanocnych. We
Frysztaku zaprezentował kolę-
dy „Dziecino mała” i „Zaśnij
już”

Chór Parafialny „Sanctus”
działający przy Kościele para-
fialnym w Gogołowie prowa-
dzony jest przez pana Kazimie-

rza Jantonia. Liczy 40 osób i działa już
10 lat. Zespół ten występował w Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach oraz w Wadowicach w Koście-
le Parafialnym Ojca Św. Jana Pawła II.
Chętnie uczestniczy w różnego rodzaju
przeglądach. Zaprezentował kolędy -
„Betlejemskie pole” i „W Betlejem”.

Chór Męski „Echo”  z Wiśniowej li-
czy 22 osoby, którymi dyryguje pan An-
drzej Maźnicki. Zespół występował oko-
ło 350 razy uświetniając wiele uroczy-
stości kościelnych i patriotycznych. Śpie-
wał podczas dwóch pielgrzymek Ojca
Św. w Krośnie i Rzeszowie. Za swoje
osiągnięcia chór uhonorowany został
wieloma dyplomami i nagrodami. Chó-
rzyści to zaangażowani ludzie, którzy
lubią polski śpiew i muzykę. Zaśpiewał
on we Frysztaku takie utwory jak „Pół-
noc już była”, „Pośpieszcie pastuszki” i
„Jezusek czuwa”.

Jako ostatni wystąpił Chór „Sokół”
z Frysztaka – organizator przeglądu.
Chór ten działa przy Gminnym Ośrodku
Kultury we Frysztaku. Organizatorem i
pierwszym dyrygentem był pan Jan
Karpierz. Obecnie prowadzeniem i dy-

Wieczór Kolęd  - „Chwalmy Boże Dziecię”
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rygowaniem zajmuje się
pani Magdalena Wi-
śniowska. Zespół liczy 30
osób. Kiedyś chórzystów
było ponad 40 osób, lecz
w przeciągu 22 lat dzia-
łalności skład się uszczu-
plił. W swoim repertuarze
posiada pieśni religijne,
patriotyczne, ludowe.
Chór występuje na
wszystkich uroczysto-
ściach kościelnych oraz
patriotycznych na terenie
gminy Frysztak i okolic.
Obsługuje również uro-
czystości rodzinne tj. pry-
micje, śluby, pogrzeby czy inne roczni-
ce na zaproszenie konkretnych osób. Do
tej pory chór miał dużo występów w
kościołach od Krosna, Dukli, Dębow-
ca, Tarnowca poprzez wszystkie kościo-
ły w dekanacie po Czudec, Rzeszów,
Raniżów i Jarosław. Dwukrotnie wystę-
pował również na Ukrainie, we Lwo-
wie, Nikołajewie, Stryju i Drohobyczu.
W maju 2007r. zaśpiewał na Ogólnopol-

skim Zlocie Chó-
rów i Orkiestr w
Licheniu, a w
2008r. śpiewał
na uroczystej
Mszy św. w Pilź-
nie, transmito-
wanej przez
TVP Polonia. W
ostatnią niedzielę
sierpnia śpiewał
też w Pilźnie na
odpuście w
klasztorze. Od
20 lat chór bierze
udział w przeglą-
dach Pieśni Ma-

ryjnych, Wielkanocnych, Bożonarodze-
niowych i innych. W ramach Przeglądu
Kolęd chór „Sokół” zaśpiewał „Przybie-
żeli do Betlejem” i „Bracia patrzcie
jeno”.

Po zakończeniu występów chórów
organizatorzy przeglądu tj. Wójt Gminy
Frysztak Jan Ziarnik oraz dyrygent i dy-
rektor artystyczny podziękowali chórom
za udział w przeglądzie, piękny śpiew

oraz zaangażowanie w tę forme dzia-
łalności nie tylko tym którzy śpiewają,
ale także tym którzy finansowo i ducho-
wo wsparli te akcję. Było tych osób kil-
kanaście począwszy od księdza Pro-
boszcza poprzez właścicieli zakładów
pracy z Frysztaka i Gogołowa.

Każdy chór otrzymał pamiątkowy
dyplom, puchar oraz stroik świąteczny i
upominek. Sponsorzy również otrzymali
dyplomy z podziękowaniami  i stroiki
okolicznościowe.

Zapewniono, że od tej pory każdego
roku w pierwszą niedzielę po Bożym
Narodzeniu organizowane będą kolejne
przeglądy kolęd w kościele frysztackim.

Na zakończenie wszystkie chóry
przeszły do frysztackiego Ośrodka Kul-
tury na wspólny posiłek oraz bliższe za-
poznanie chórzystów.

Impreza była bardzo udana. Cieszy-
ła się zadowoleniem chórzystów i licz-
nie zebranych miłośników pięknych ko-
lęd.

                           Danuta Pałys
                                  zdj. empe

W posiedzeniu  ponadto uczestniczyli
zaproszeni goście:

- mgr Janusz Konieczny – Prezes
Zarządu  Oddziału.

W części roboczej dokonano wybo-
ru nowego sekretarza Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku, którym został
druh Eugeniusz Błoniarza z OSP Pułan-
ki, ustalono harmonogram zebrań spra-
wozdawczych w jednostkach OSP na
terenie gminy Frysztak, ustalono także
zasady zgłaszania strażaków na szkole-
ni i kursy w 2009 roku

Bogusław Broda – Komendant Po-
wiatowy Państwowej  Straży  Pożarnej
w Strzyżowie przedstawił informacje o
zdarzeniach i akcjach ratowniczych w
2008 roku na terenie powiatu strzyżow-
skiego oraz o działalności PSP w Strzy-
żowie.

Następnie druhowie Janusz Koniecz-
ny,  Marek  Śliwiński,  Tadeusz Sieniaw-
ski oraz brygadier Bogusław Broda wrę-
czyli medale i odznaczenia wyróżniają-
cym się strażakom.

Na uwagę zasługuje otrzymanie
przez Druha Bogusława Bogaczewicza
– kapelana strażaków w powiecie strzy-
żowskim najwyższego odznaczenia w
szeregach OSP- medalu im. Bolesława
Chomicza  nadanego przez Prezydium
Zarządu Głównego OSP RP w Warsza-
wie. Ponadto medale i odznaki otrzymali:

- złoty medal za zasługi dla pożar-
nictwa: Ryszard Chmura (OSP Frysz-
tak), Ryszard Gałuszka (OSP Twierdza),
Kazimierz Drygaś  (OSP Kobyle).

- srebrny medal za zasługi dla po-
żarnictwa: Janusz Srebrny (OSP Gogo-
łów), Jarosław Ziobrowski (OSP Twier-
dza), Piotr Świstak ( OSP Glinik Śred-
ni),

- brązowy medal za zasługi dla po-
żarnictwa: Zbigniew Drzyzga (OSP
Gogołów),

- odznaka Strażak Wzorowy: Woj-
ciech Mikuszewski (OSP Glinik Śred-
ni), Robert Ciołkosz (OSP Pułanki), Sta-
nisław Miśkowicz (OSP Lubla).

Po zakończeniu części roboczej po-

siedzenia głos zabrali zaproszeni goście
tj. Janusz Konieczny – Prezes ZOWZ
OSP RP, Marek Śliwiński – Prezes
ZOPZ OSP RP,  Jan Ziarnik – Wójt
Gminy, brygadier Bogusław Broda –
Komendant Powiatowy PSP , a także
Tomasz Garncarski- Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego, którzy podziękowali
strażakom za społeczną służbę w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej oraz  zło-
żyli najserdeczniejsze życzenia na nad-
chodzący 2009 rok.

Część uroczystą tj. spotkanie opłat-
kowo-noworoczne  poprowadził  ks.
kapelan Bogusław Bogaczewicz, rozpo-
czynając ją od wspólnej modlitwy w in-
tencji strażaków, a potem wszyscy obec-
ni składali sobie życzenia łamiąc się
opłatkiem.

Posiedzenie zarządu uświetnił wy-
stęp dętej orkiestry strażackiej pod dy-
rekcją druha - Henryka Błoniarza.

                    Tomasz Garncarski
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Jest to grupa złożona z hodowców
koni oraz muzykantów wykonujących
ludową muzykę. Grupa ta działa w ra-
mach Gminnego Ośrodka Kultury we
Frysztaku oraz Państwowego Związku
Hodowców Koni w Strzyżowie.

Grupa działa od 2002 roku. Od tego
czasu organizuje wyjazdy na dożynki
gminne tworząc korowód wieńcowy.
Corocznie z okazji Dnia Dziecka orga-
nizowane są wyjazdy z Gogołowa do Stę-
piny. Młodzi uczestnicy wycieczki za-
przęgowej mogą podziwiać piękne wi-
doki Czarnorzecko-Strzyżowskiego Par-
ku Krajobrazowego oraz zwiedzać
schrony militarne położone w Stępinie.
Wycieczki były też organizowane do Gli-
nika Dolnego, młodzież mogła zwiedzać
Zakład Ceramiki Budowlanej oraz
uczestniczyć w ogniskach integracyj-
nych z mieszkańcami Domu Pomocy
Społecznej w Gliniku Dolnym.

1 maja jest dniem odpustowym w
Hucie Gogołowskiej. Od 2006 roku wła-
śnie w tym dniu organizowane są piel-
grzymki zaprzęgowe z Gogołowa do
Huty Gogołowskiej. Trasa liczy 8 km.
Pielgrzymka ta jest adresowana do lu-
dzi starszych oraz osób, które nie mogą
przejść pieszo tej trasy. Na nasze za-
proszenie w 2008 roku przybyli także
emeryci i renciści zrzeszeni w Gminnym
Kole Emerytów i Rencistów. Od 2006
roku, w miesiącu czerwcu, organizowa-
ny jest przejazd dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym
,cieszący się dużym entuzjazmem miesz-
kańców. Wyjazdy na dożynki, z okazji
Dnia Dziecka, pielgrzymki zaprzęgowe
do Huty Gogołowskiej są to wyjazdy
społeczne.

W 2007 roku wójt gminy Jan Ziarnik
w dowód uznania za działanie dla lokal-
nej społeczności ufundował 8 strojów dla
furmanów. Od 2004 roku wydawane są
kalendarze Miłośników Tradycji i Ludo-
wej Muzyki. Z inicjatywy wójta gminy
w 2008 roku grupa została objęta Pro-
gramem Poakcesyjnym Wspierania
Obszarów Wiejskich. W programie tym
był organizowany piknik rodzinny w na-

stępujących wsiach: Stępina, Glinik Dol-
ny, Frysztak, Glinik Górny, Gogołów. W
trakcie tych pikników mieszkańcy mo-
gli przejechać się bryczką, wasąszka-
mi, uczestniczyć w konkursach dla dzieci
i dorosłych. Do ciekawszych konkursów
które się cieszyły dużym zainteresowa-
niem były:

· wybór miss klaczy
· wybór mister ogier
· konkurs malarski pt. „Kossak jest

wśród nas”
· konkurs „Robimy ludzi w konia”
· strzelanie z bata
· konkurs na wykonanie utworów

muzycznych
W wyjazdach bierze udział od 7 do

10 zaprzęgów. Przez czas przejazdu jak
i w trakcie wyżej wymienionych imprez
muzykanci wykonują ludową muzykę.

Turyści odwiedzający naszą gminę
są mile zaskoczeni, że tak można być
zorganizowanym. Kiedyś takie przejaz-
dy były tylko gdy ktoś wyprawiał wese-
le. My tymi wyjazdami przypominamy,
jak to dawniej bywało. Starszym oso-
bom łza się w oku kręci. Kierownikiem
grupy oraz koordynatorem działań jest
Edward Górgacz z Gogołowa.

NOWOROCZNE
SPOTKANIE OPŁATKO-
WE HODOWCÓW KONI

I MIŁOŚNIKÓW
TRADYCJI

Spotkanie miało miejsce w Domu
Ludowym we wsi Dobrzechów w dniu
23.01.2009 r. Organizatorami spotkania
był Powiatowy Związek Hodowców
Koni w Strzyżowie oraz Miłośnicy Tra-
dycji i Ludowej Muzyki. Przybyłych
gości, w rytmach marsza wykonywa-
nych przez muzykantów oraz furmań-
skim stroju z batem w ręku, witał na-
czelny furman powiatu Bogdan Budnik.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
13.00. Tradycyjnie było łamanie się
opłatkiem i życzenia. Następnie podano
obiad. Jak nakazuje tradycja nie mogło

zabraknąć rosołu z makaronem. Po obie-
dzie muzykanci wykonywali kolędy, lu-
dową muzykę. W muzycznych prze-
rwach zaproszeni goście zabierali głos.

Przedstawiciele samorządów gmin
wchodzących w skład powiatu strzy-
żowskiego w swoich wystąpieniach
życzyli zdrowia, dalszego kontynuowa-
nia pasji hodowli koni oraz podtrzymy-
wania tradycji ludowych. W wystąpie-
niu szef Okręgowego Związku Hodow-
ców Koni w Rzeszowie, pan Marek Gi-
bała w kilku ciepłych słowach adreso-
wanych do uczestników spotkania oce-
niając działanie całej grupy stawiał za
wzór do naśladowania w pozostałych
Związkach Powiatowych Podkarpacia.
Po wystąpieniach uczestnicy słuchali
muzyki ludowej i sami śpiewem umilali
sobie czas, co wprowadzało w bardzo
swojską atmosferę. Przygotowano tak-
że „jadło spod strzechy”. Na stole z za-
daszeniem słomianym czyli dawniejszy-
mi kiczkami były przygotowane wędli-
ny tradycyjnie wykonane, ogórki kiszo-
ne w garnku glinianym, chleb i ciasto
tradycyjne oraz jak przystało na taką
okoliczność nie mogło zabraknąć na tym
stole także okowity. I tak w rytach lu-
dowej muzyki miło upływał czas. Aż tu
nagle zadano prowokacyjne pytanie do
hodowców koni: „ Co w 2008 roku za-
kupili z ozdób lub uprzęży swoim kla-
czom lub ogierom?” Przechwałkom ho-
dowców nie było końca, a to zakupili
ładne karyszki, dzwonki, uzdy, lejce, baty
i inne ozdoby końskiej uprzęży. Lecz ich
przechwałkom przerwało kolejne pyta-
nie : „ A co kupili w 2008 roku żonie lub
narzeczonej z ozdób takich jak pierścion-
ki, kolczyki, naszyjniki, korale?” Oj, tu
nastąpiła cisza. Z całej tej kłopotliwej sy-
tuacji wybrnął jeden z furmanów, pro-
ponując zaśpiewnie piosenki „Stoi w polu
grusza” lub „Cyganeczki”. Na zakoń-
czenie uczestnicy proponowali kolejne
takie miłe spotkanie.

Zapraszamy do galerii zdjęć z opłat-
kowego noworocznego spotkania ho-
dowców koni i miłośników tradycji lu-
dowej.

       Autor: Edward Górgacz - kie-
rowni grupy Miłosnicy Tradycji i Ludo-
wej Muzyki i koordynator działań.

regiopedia.pl -
hasło: Miłośnicy Tradycji i Ludowej Muzyki
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Groźna  grypa
  Grypa jest ostrą chorobą za-

kaźną, którą powoduje wirus grypy,
atakujący górne lub/i dolne drogi od-
dechowe.  Zakazić może-
my się drogą kropelek ae-
rozoli, powstających pod-
czas kichania i kaszlu oso-
by zakażonej.

  Według danych Świato-
wej Organizacji Zdrowia co
roku choruje na grypę i inne
infekcje górnych dróg odde-
chowych na świecie od 330
milionów do 1,575 miliarda
ludzi, z czego umiera od 0,5
miliona do 1 miliona ludzi.
Grypa powoduje zachorowa-
nia o charakterze pandemii,
które powtarzają się co kilka-
naście-kilkadziesiąt lat.

Pandemie, w przeciwień-
stwie do epidemii, mają zasięg
ogólnoświatowy i wywoływa-
ne są przez nowy typ wirusa
grypy, na który większość po-
pulacji nie jest uodporniona – np. ptasi
wirus  może przenieść  się na człowie-
ka.

Najczęściej choroba ma nagły począ-
tek, występuje wysoka gorączka, kaszel,
ból głowy, uczucie ogólnego rozbicia.
Choroba rozwija się w ciągu 18-72 go-
dzin od momentu wniknięcia wirusa do
organizmu i trwa, o ile nie dojdzie do po-
wikłań, około 7 dni.

Osoba dorosła zakażona wirusem
grypy może zakażać innych przez 3-
5 dni od chwili pojawienia się obja-
wów chorobowych, natomiast dziec-
ko może być źródłem zakażenia dla
innych nawet do 7 dni.

Grypa nie jest przeziębieniem!
Jest o wiele poważniejszą chorobą
-  ze względu  na bardzo groźne powi-
kłania pogrypowe, wymagające specy-
ficznego leczenia szpitalnego, niejedno-
krotnie pozostawiające po sobie konse-
kwencje zdrowotne do końca życia, a
także stanowiące zagrożenie życia.
Najczęstsze powikłania pogrypowe to

zapalenie płuc wywołane przez wirus
grypy lub wtórne zapalenie płuc wywo-
łane przez bakterie, zapalenie oskrzeli
i oskrzelików, zapalenie ucha środkowe-
go (zwłaszcza u dzieci), czy zapalenie
mięśnia serca i osierdzia.

Na powikłania takie narażone są
zwłaszcza osoby z tzw. grupy wyso-
kiego ryzyka – osoby w podeszłym
wieku, dorośli i dzieci chorzy na ast-
mę i inne przewlekłe schorzenia
układu oddechowego, osoby z cho-
robami układu krążenia i nerek, cho-
rzy na cukrzycę,  kobiety w ciąży oraz
osoby o obniżonej odporności (np.
po przeszczepach, zakażeni HIV).

Objawy grypy nie są na tyle charak-
terystyczne, aby móc odróżnić tę cho-
robę od innych   zakażeń układu odde-
chowego. Poza wirusem grypy istnieje
bowiem ponad 200 innych wirusów (np.
wirus RS, adenowirus, wirus paragry-
py),  powodujących podobne objawy jak
grypa.

Jedynym najskuteczniejszym i
zarazem najtańszym sposobem za-
bezpieczenia  się przed grypą i jej
powikłaniami jest skorzystanie ze
szczepienia przeciwko grypie, jak
również przestrzeganie podstawowych
zasad higieny, tj. częstego i dokładnego
mycia rąk, zwłaszcza przed spożywa-
niem posiłków, po  skorzystaniu z toale-

ty, po kichaniu, kaszlu i dotykaniu po-
wierzchni, które mogły być zanieczysz-
czone przez inne osoby oraz korzysta-
nie z jednorazowych chusteczek higie-
nicznych.

Zaszczepić się przeciwko grypie
powinni wszyscy, którzy chcą
normalnie funkcjonować,
żyć, uczyć się, pracować i nie
mają przeciwwskazań me-
dycznych. Szczególnie doty-
czy to jednak osób z grup wy-
sokiego ryzyka jak też osób
mogących stanowić źródło
zakażenia dla tych, którzy
należą do  grup wysokiego
ryzyka, a zatem m.in. perso-
nel medyczny.

Szczepienie przeciwko gry-
pie musi  być ponawiane w każ-
dym kolejnym sezonie epide-
micznym ze względu na to, że
wirusy grypy podlegają bardzo
częstym zmianom genetycz-
nym. Tak duża zmienność wi-
rusa grypy powoduje, ze skład
szczepionki na każdy kolejny
sezon epidemiczny musi być

weryfikowany i uaktualniany.
Najlepiej zaszczepić się przed

sezonem epidemicznym. Jeżeli jed-
nak z jakichś powodów nie mogli-
śmy się zaszczepić przed sezonem,
to można to zrobić także w terminie
późniejszym, tj. listopadzie, grudniu,
styczniu, lutym, czy marcu.
 W Polsce bowiem szczyt zachoro-
wań na grypę przypada między stycz-
niem a marcem.

Artykuł opracowany na podsta-
wie ulotki  prof. dr hab. Lidii  B. Bry-
dak, dr n. med. Magdaleny Roma-
nowskiej

               Państwowy  Powiatowy
                Inspektor  Sanitarny
                        w Strzyżowie
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Współczesny nauczyciel powinien
być otwarty na przekazywanie młode-
mu pokoleniu treści związanych z dzie-
dzictwem kulturowym regionu.

Słowa C. K. Norwida ,,Lecz, aby
drogę mierzyć przyszłą, trzeba nam
pomnieć, skąd się wyszło” przyświe-
cały imprezie środowiskowej pod ha-
słem: Moja wieś, mój region są
piękne, która odbyła się w dniu
15 listopada w Zespole Szkół
w Lubli. Uroczystość miała służyć
wytworzeniu bliskich więzi ucznia
ze środowiskiem lokalnym oraz po-
znaniu specyfiki naszej ,,małej oj-
czyzny”.

    W tym dniu dziewczęta zało-
żyły kwieciste spódnice, białe bluz-
ki, czerwone korale, a włosy zaplo-
tły w warkocze, które przyozdobiły
czerwoną wstążką. Chłopcy (bez
wyjątku) dali się namówić na wy-
stęp  w długich, białych koszulach
(często pożyczonych od starszego
brata czy ojca) przepasanych sznur-
kiem lub rzemieniem i jednokoloro-
wych płóciennych spodniach. Pra-
gniemy dodać, że nauczyciele i wy-
chowawcy, a także rodzice chętnie
włożyli stroje regionalne. Na uro-
czystość została zaproszona pani
Helena Mijal, która podzieliła się
z nami swoimi wspomnieniami
„z kraju lat dziecinnych”. Później
uczniowie  wzięli udział w quizie (py-
tania były oparte na wspomnieniach
naszego gościa). Wreszcie nadszedł

czas, aby każda z klas począwszy od
przedszkola do III gimnazjum zaprezen-
towała  przed całą społecznością szkolną
i jury  swoje stroje i piosenkę ludową.
Rodzice przygotowali jadło regionalne:
kromki wiejskiego chleba z masłem,
miodem, twarogiem, smalcem i ogórkiem
kiszonym, ziemniaki z kwaśnym mle-

Impreza środowiskowa w Zespole Szkół w Lubli
kiem, paciarę, kapustę z grzybami, pie-
rogi ruskie ze skwarkami, proziaki
z masłem, kaszę jęczmienną z boczkiem.
Zaś  zadaniem uczniów było humory-
styczne zaprezentowanie potrawy. Ja-
dło zostało podane w drewnianych i gli-
nianych naczyniach, stoły nakryto lnia-

nymi obrusami i przyozdobiono
wycinanką ludową wykonaną
przez uczniów (było to jedno z za-
dań konkursowych). Rodzice po-
częstowali komisję,  uczniów i na-
uczycieli przygotowanymi posił-
kami. Niektórzy po raz pierwszy
w życiu mieli okazję poznać smak
potraw, które stanowiły codzien-
ny jadłospis naszych pradziadów.
Po zmaganiach poszczególnych
klas komisja udała się na naradę,
a uczestnicy spotkania posłuchali
piosenek i przyśpiewek ludowych
w wykonaniu muzykującego ro-
dzeństwa: Magdaleny, Łukasza i
Beatki Salomonów – uczniów na-
szej szkoły.

Dzień dostarczył wszystkim
niezapomnianych wrażeń, a wie-
lu przekonało się, iż nasza wieś
Lubla jest naprawdę piękna. Jej
dawne tradycje i zwyczaje są nam
bliskie i warto je kultywować.

         mgr Aneta Skowron
         mgr  Zofia Kurek
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Słowacja to kraj ciekawy i atrakcyjny  więc jestesmy tam
częstymi goścmi. Choc sądzę, że obecny kurs euro znacznie
zaniży tę statystykę. Dla tych, którzy mimo to wybierają się na
południe, kilka praktycznych informacji. Kieruję je do kierow-
ców, gdyż słowacka pokuta (czyli mandat) to już nie żarty.
Nowy kodeks drogowy, który wszedł w życie na Słowacji 1
lutego, zmniejsza dopuszczalną prędkość na terenie zabudowa-
nym z dotychczasowych 60 do 50 kilometrów na godzinę i
rozciąga na cały rok obowiązek jazdy z włączonymi światłami.
Znacznemu zaostrzeniu uległy sankcje za wykroczenia drogo-
we - maksymalna wysokość mandatu wzrosła do 1300 euro,
czyli nieco ponad czterokrotnie. Zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych będzie mógł obowiązywać na okres do pięciu
lat, podczas gdy obecnie są to dwa lata. Nowością jest też moż-
liwość zapłacenia mandatu kartą bankową lub odpracowania
go.

Kierowcy nie będą mogli korzystać podczas jazdy z telefo-
nu komórkowego. Karane będzie również korzystanie z anty-
radarów.

Samochody ciężarowe nie będą mogły poruszać się po sło-
wackich drogach nie tylko w dni wolne od pracy, ale również
w piątki od godziny 16.00 do 20.00.

Drastycznemu podwyższeniu ulegają sankcje za wykrocze-
nia drogowe. Na przykład za przekroczenie dopuszczalnej pręd-
kości o 20 km na godzinę trzeba będzie zapłacić 20 euro, ale za

Poniżej prezentujemy opowiadanie
laureatki II miejsca w konkursie „Nasze
legendy” - Winiarskiej Natalii z ZS w Ste-
pinie i jej nagrodzone opowiadanie pt.
„Huta szkła”:

Jak każda miejcowośc, malownicza
wieś Huta Gogołowska ma także swoją
historię. W wielu pracach, monografiach
i źródłach mówi się o jej mieszkańcach,
położeniu czy burzliwych dziejach. Cią-
gle jednak żywe są wspomnienia wielu
ludzi, którzy przekazują z pokolenia na
pokolenie historie dotyczące dziejów wio-
ski.

Z opowieści Jana i Krystyny Winiar-
skich (obecne mieszkańców wsi) wyni-
ka, że przed laty przybyli tu panowie, któ-
rzy chcieli wybudowac hutę szkła. Wy-
kupili dwa morgi ziemi koło lasu w naj-
większym przysiółku Gogołowa. Las wy-
karczowali, wybudowali hutę, która bar-
dzo szybko rozwijała swoją działalnośc.
Wypalano w niej kolorowe szkło, zatrud-
niano miejscowa ludnośc. Właściciel huty
prawdopodobnie był narodowości au-

przekroczenie prędkości o 80 km na godziną - aż 1300 euro.
Mandat będzie można zapłacić na miejscu wykroczenia rów-

nież kartą bankową. Policjant będzie miał prawo zatrzymać pra-
wo jazdy, o ile kierowca nie będzie w stanie zapłacić mandatu.
Grzywnę będzie można odpracować w postaci robót publicz-
nych.

Przy jeździe poza obszarem zabudowanym rowerzysta bę-
dzie musiał mieć na głowie kask, a jeśli jest w wieku do 15 lat,
również przy jeździe gdziekolwiek.

Z dniem 1.11.2006 weszła w życie na Słowacji nowa usta-
wa dotycząca wymaganego stanu technicznego i obowiązko-
wego wyposażenia samochodu.

Kontrolowane przez policję będą:
-hamulce, rura wydechowa, wydzielanie spalin, ważność

badań technicznych, układ kierowniczy, ustawienie świateł i
kierunkowskazów, koła samochodowe, stan opon, amortyza-
cja, podwozie.

Do obowiązkowego wyposażenie samochodu osobowego
należą: zapasowe bezpieczniki elektryczne, jeżeli są używane w
instalacji elektrycznej danego samochodu; zapasowe żarówki,
po jednej sztuce z każdego rodzaju; podnośnik samochodowy;
klucz do demontażu kół samochodowych;koło zapasowe; lin-
ka holownicza; trójkąt ostrzegawczy;kamizelka odblaskowa,
która musi być umieszczona w kabinie pasażera, a nie w ba-
gażniku; apteczka samochodowa.

Z ichniejszą Policją nie ma żartów. Informacje pochodzą z
Internetu, więc nie wiadomo, w jakim stopniu sa prawdziwe.
Ale lepiej chuchac na zimne. kierowca

striackiej. Jak wspominali niektórzy, od-
znaczał się surowością jak i również trud-
nym charakterem. Uważał, że na wypa-
laniu zna się najlepiej i ciągle kłócił się ze
swoimi pracownikami. Nie chcąc zlikwi-
dowac huty, w której założenie włożył nie
mało wysiłku, sprzedał ją bogatemu dzie-
dzicowi Rojewskiemu. Po jego śmierci
właścicielami huty zostali jego dwaj sy-
nowie – Jakub i Joachim (dziedzicowie
Gogołowa z XVIIw., którzy ufundowali
drewniany kościół pw. św. Katarzyny).
Bracia nieudolnie zarządzali powierzonym
majatkiem i huta zaczęła źle prosperowac.
Ludnośc, chcąc ratowac wytwórnię
szkła, postanowiła ja wykupic. Jednak
skłóceni właściciele nie mogli ustalic spra-
wiedliwej ceny. Mimo iż huta upadła i
przestano wypalac szkło wioska ciągle się
rozwijała. Istniały w niej także warsztaty
tkackie, z których kobiety miały niezłe
źródło dochodu. Ludzi coraz więcej przy-
bywało, zatem władze Gogołowa posta-
nowiły, by z tego ogromnego przysiółka
stworzyc nową wieś. Ze względu na to,
że kiedyś istniała tam huta szkła, jasna
sprawa było, by nazywała się owa miej-
scowośc Huta, do której dodano słowo
Gogołowska. Tak oto powstała nazwa tej

pięknie położonej wioski. Dzięki jej
pierwszemu sołtysowi dzieci miały moż-
liwośc uczyc się jeszcze przed pierwsza
wojną światową, gdyż raz w tygodniu
przyjeżdżał kształcic ich nauczyciel. Z
opowieści państwa Winiarskich wynika
także, iż mieszkańcy przeżyli II wojne
światową oraz wysiedlenie. Uciekali do
pobliskich wsi – Kobyla, Jazowej czy
Konieczkowej.

Barwna jest historia wioski w której
mieszkam. Z ogromną ciekawością  słu-
cham różnych legendarnych opowieści
z nią związanych. Na miejscu, gdzie kie-
dyś stała huta szkła obecnie znajduje się
kaplica mszalna pw. św. Józefa robotni-
ka, do której wierni licznie przybywają
aby w skupieniu modlic się i prosić o
potrzebne łaski.

Teksy źródłowe:
1. Joanna Dudek, Monografia parafii

Gogołów, Krosno 2003r.
2. Studia nad dziejami Strzyżowa i

okolic, pod red. Stanisława Cynarskiego,
Rzeszów 1980r.

3. Opowieśc państwa Krystyny i Jana
Winiarskich – mieszkańców wsi Huta
Gogołowska

„Huta szkła”

Bolesna „pokuta”
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Tak się złożyło, że Unia Europejska
miała złomowisko w samym środku pu-
styni. Pewnego razu Unia stwierdziła,
że ktoś może dokonać kradzieży ze zło-
mowiska, stworzyła więc stanowisko
nocnego stróża i zatrudniono do tej pra-
cy człowieka. Wkrótce Unia powiedzia-
ła: - Jak stróż nocny może wykonywać
swoją pracę, jeśli nie dostał instrukcji?

Stworzono zatem Dział Planowania
i zatrudniono dwoje ludzi: jednego do
pisania instrukcji, drugiego do odmierza-
nia czasu pracy. Następnie Unia rzekła:

- Skąd można wiedzieć czy nocny
stróż wykonuje swą pracę prawidłowo?

Stworzono dział Kontroli Pracy i za-
trudniono dwoje ludzi: jednego do zba-
dania problemu, a drugiego do pisania
raportów. Następnie Unia powiedziała:

- W jaki sposób należy tym ludziom
płacić?

Stworzono więc stanowiska: refe-
renta do spraw obliczania czasu pracy i
księgowego i zatrudniono na te stano-
wiska dwoje ludzi. Niedługo potem rze-
kła Unia:

- Kto będzie odpowiadał za tych lu-
dzi?

Stworzono Dział Administracji i za-
trudniono w nim troje ludzi: kierownika
administracyjnego, jego zastępcę i se-
kretarkę.

Wkrótce Unia oznajmiła:
- Przez rok przekroczyłam budżet,

muszę dokonać cięć w budżecie.
I zwolniono z pracy nocnego stróża.
       ***
Policja zatrzymała w Sztokholmie

mężczyznę, który dotkliwie pobił przy-
padkowego przechodnia. Po wylegity-
mowaniu okazało się, że napastnikiem
był Polak.

- Dlaczego pan to zrobił?
- To był odwet za potop szwedzki.

Musiałem się zemścić.
- Przecież to było tak dawno....
- Ale ja dowiedziałem się dopiero dzi-

siaj!
                *****
Na kole ratunkowym płynie po mo-

rzu ocalały z katastrofy morskiej Anglik.
Podpływa do niego Francuz, ocalały z
zatoniętego przed godziną innego stat-

ku.
- Długo pan tak pływa- pyta Fran-

cuz.
- Od miesiąca.
- I jak pan to wytrzymuje?
- Sam się sobie dziwię. Ale szcze-

gólnie nudzę się w weekendy.
     ************
Przewodnik informuje zwiedzają-

cych Wersal:
- To jest niezwykłe łoże. Spał w nim

Ludwik XII, XIII, XIV, XV.
- Na to jedna z turystek:  ale musiał

im być ciasno!
          ************
Na lekcji:
- Co wiemy o Hiszpanii?
- Hiszpania to kraj słońca, pomarań-

czy i flamenco- mówi Marek.
- To kraj walki byków i futbolu- do-

daje Jasio.
- To kraj tygrysów- mówi Małgosia.
- Dlaczego tak mówisz- pyta Mał-

gosię nauczycielka.
- Słyszałam jak moja mama po po-

wrocie z wycieczki do Madrytu mówiła
do koleżanki: „W każdym Hiszpanie
ukryty jest dzik tygrys”

            *******************
Hans Schmidtke prowadzi na smy-

czy dużego psa. Zatrzymuje go sąsiad i
pyta:

- Hans, czy ten pies, to owczarek
niemiecki?

- Jawohl- odpowiada pies.
********
Przewodnik oprowadzając wyciecz-

kę po rzymskim Coloseum, mówi:
W tym pomieszczeniu ubierali się gla-

diatorzy, którzy mieli walczyć z lwami.
- A jak się ubierali?
- Bardzo powoli.
**
Dwaj Włosi rozmawiają na basenie.
- Widzę, że pan znakomicie pływa!
- Przez 10 lat pracowałem w Wene-

cji jako listonosz.

 DOWCIPY O UNII EUROPEJSKIEJ

W I O S N A
Chyba żadna pora roku nie jest wyczekiwana z taką niecierpliwością i utęsk-

nieniem jak wiosna. Tęsknić za nią zaczynamy już w środku jesieni i tylko Boże
Narodzenie jest krótką przerwą w tęsknocie za śpiewem ptaków, zielenią i słoń-
cem. A tak naprawdę to chyba czekamy na zmianę. Nikt nie lubi monotonii i jedno-
stajnego trybu krótkich dni zimowych. Dlatego wiosna jest dla wszystkich nadzieją,
żyjemy jej wyobrażeniem, a to budzi w nas ciekawość: kiedy w końcu nadejdzie,
jaka będzie. Idealizujemy jej obraz, bo przecież nie zawsze musi być taka, jaką
sobie wymarzymy. I pomyśleć, że wszystko to zawdzięczamy zimie i jesieni, bo
gdyby nie one, na wiosnę nikt nie czekałby z taka niecierpliwością. Wiosna to
szczególna pora roku. Nie wiedzieć czemu, skracają się dystanse i wszędzie nagle
jest bliżej. I pachnie też jakoś inaczej, bo mocniej, a każdy w tym powietrzu wyczu-
wa swoje ulubione zapachy. I niby nadal tak samo chodzimy do pracy lub do szko-
ły, niby nic się nie zmieniło, bo życie nadal toczy się swoim dawno już wyznaczo-
nym rytmem, to jednak jest w nas więcej entuzjazmu i chęci do życia. I nie żal nam
już rozstawać się z zimową zadumą i wieczorami przy kominku, a sporty zimowe
też chętnie zamienilibyśmy na wiosenne spacery i niedzielne wycieczki. Lecz naj-
wspanialsze w wiośnie jest to, że jest zapowiedzią lata.

Agnieszka Wiśniowska
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W dniach 17 – 18 grudnia 2008 r. , w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Rzeszowie, odbył się II Wojewódzki
Przegląd Chórów Szkolnych  pt. „W drodze do Betlejem” W
przeglądzie uczestniczyły 43 chóry z całego Podkarpacia. Z
naszej Gminy w koncercie brały udział 3 chóry: z ZS Lubli, z
ZS w Gogołowie i z ZS w Stępinie. Chóry prezentowały po 3
utwory w tym jedną kolędę obowiązkowo, a dwa utwory do-
wolne. Z przeglądu nasze chóry szkolne wróciły z sukcesa-
mi. Chór z Zespołu Szkół w Gogołowie zdobył „Brązo-
we pasmo”, z Zespołu Szkół w Lubli „Srebrne pasmo”
a z Zespołu Szkół w Stępinie „Złote pasmo”. Pozwoliło
to chórowi ze Stępiny znaleźć się w  ścisłej czołówce chórów
szkolnych w województwie podkarpackim. Po koncercie chó-
rzyści tradycyjnie zostali ugoszczeni gorącą herbatką i  cie-
płymi rogalikami prosto z pieca kuchni WSD. Dyrygenci w
tym czasie wysłuchali opinii i uwag komisji na temat występu
swoich chórów. Były to niejednokrotnie bardzo krytyczne
uwagi ale chóry z naszej Gminy jednak zostały zauważone i
dyrygenci, w osobach Dorota i Janusz Strzępkowie usłyszeli
same pochwały.

                                    - - -
11 stycznia w pięknie ustrojonym w nastrojowe światełka

kościele frysztackim odbył się I Gminny Koncert Kolęd chó-
rów szkolnych. Wystąpił również parafialny dziecięcy chór z
Gogołowa pod dyrekcją Kazimierza Jantonia. Chóry zapre-
zentowały kolędy i pastorałki.  Po koncercie „słodkie nagro-
dy” dla wystepujących wręczył z-ca wójta Adam Filip. Wy-
stępy przyciągnęły liczne grono słuchaczy i spotkały się  z
przychylnymi opiniami. Mamy nadzieję że w przyszłym roku
również będzie nam dane zaśpiewać w naszej świątyni.

18 stycznia chór z Zespołu Szkół w Stępinie wystąpił w
kościele parafialnym w Stępinie z kolędami i pastorałkami.
Został bardzo ciepło przyjęty gdyż śpiewał dla własnej pu-
bliczności. Wśród słuchaczy byli członkowie chóru już nie
uczęszczający do ZS w Stępinie, którzy jednak kontynuują
swą przygodę ze śpiewem w szkołach średnich naszego wo-
jewództwa.

Chóry szkolne koncertowały również podczas organizo-
wanych spotkań z okazji Dnia Seniora w poszczególnych szko-
łach. Te koncerty były przyjmowane bardzo serdecznie dla-
tego zawsze warto śpiewać dla ukochanych Babć i Dziad-
ków

Życie muzyczne gminy to nie tylko koncerty chórów. To
również osiągnięcia naszych młodych muzyków, uczących się
w Szkole Muzycznej w Strzyżowie. Przykładem tego może
być zajęcie I miejsca,  przez Trio w  składzie którego
występuje Ola Strzępek – skrzypce, w VI Międzynaro-
dowym Podkarpackim Konkursie Zespołów Kameral-
nych w Rzeszowie

D. Strzępek

Hej kolęda, kolęda...

Chór z ZS w Lubli pod batutą mgr Doroty Strzępek.

Chór z ZS w Stępinie pod batutą mgr Janusza Strzępka.

Chór z ZS w Stępinie pod batutą mgr Janusza Strzępka.
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