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W dniu 19 marca 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
we Frysztaku odbyła się konferencja ph: „Integracja szansą
na rozwój Gminy Frysztak – podsumowanie projektów zreali-
zowanych w 2008 roku w ramach Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecz-
nej”. Organizatorem konferencji był Wójt Gminy Frysztak oraz
Stowarzyszenie Fundusz Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztac-
kiej.

W spotkaniu licznie wzięli udział reprezentacje władz lo-
kalnych naszej gminy – radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, a przede
wszystkim koordynatorzy i osoby najbardziej zaangażowane
w realizację projektów w 2008 roku. Konferencję uświetniło
przybycie zaproszonych gości: Pana Tadeusza Przywary –
Wójta Gminy Wiśniowa, Pana Marcina Kuta – Zastępcy Wójta
Gminy Wiśniowa, Pana Czesława Lei  – Wójta Gminy Wielo-
pole Skrzyńskie, Pani Barbary Święch – Gminnego Koordy-
natora PIS w Wielopolu Skrzyńskim oraz Pani Marioli Zajdel-
Ostrowskiej – dyrektora
ROPS w Rzeszowie
i Pani Barbary Ciurko –
Regionalnego Koordyna-
tora PIS.

Ważną częścią spo-
tkania była multimedialna
prezentacja wszystkich
zrealizowanych w 2008r.
projektów. W przerwie
dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. J. Wybic-
kiego we Frysztaku, pod
opieką  mgr Małgorzaty
Kwiatkowskiej, zaprezen-
towały się w przedsta-
wieniu pt: „Baśń o hrabi
Kirkorze, który zdecydować się nie może”

Salę, w której odbywała się konferencja, zdobiła wystawa
zawierająca w ciekawej formie   przedstawione  relacje z prze-
prowadzonych działań.

Wójt Gminy Frysztak wręczył koordynatorom projektów
podziękowania za wytrwałość i zaangażowanie w pracę nad
realizacją usług. Podziękowania otrzymali również członkowie
komisji konkursowej PPWOW oraz osoby zaangażowane
w realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych.

Kulminacją wieczoru był występ frysztackiego kabaretu
„Miećka”.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Mamy nadzieję,
że doświadczenia i wnioski ze zrealizowanych projektów
w 2008r. zaowocują jeszcze większą aktywnością mieszkań-
ców gminy w przyszłości.

„INTEGRACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ GMINY FRYSZTAK”

Zaraz zaczynamy.

Rozmowy przy kawie. P. Mariola Zajdel - Ostrowska -
Dyrektor ROPS w Rzeszowie.

Kabaret „Miećka” jak zwykle się podobał.
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17 marca 2009 r. odbyła się sesja
Rady Gminy Frysztak. Poświęcona była
sprawom bezpieczeństwa publicznego i
ochrony przeciwpożarowej oraz prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi i zapobiega-
niu narkomanii. Przybyli na nią zapro-
szeni goście tj. Pan Witold Wójcik –
Komendant Komendy Powiatowej Po-
licji w Strzyżowie, Pan Wiesław Zagór-
ski z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Strzyżowie oraz
Pan Józef Szufnarowski – Kierownik
Biura Powiatowego ARiMR w Strzy-
żowie.

Pan W. Wójcik przedstawił zagad-
nienia związane z bezpieczeństwem
publicznym na terenie naszego powiatu
jak i gminy. Określił on sytuację jako
dobrą, ponieważ wskaźnik dynamiki
przestępczości jest jednym z najniższych
w województwie podkarpackim. Ko-
mendant przytoczył szereg danych na
temat przestępczości. W 2008 r. na te-
renie gminy Frysztak popełniono
228 przestępstw, z czego176 było prze-
stępstwami kryminalnymi, 37 popełnio-
no przeciwko mieniu, było 14 kradzieży
cudzej rzeczy oraz 11 kradzieży z wła-
maniem, 16 przestępstw gospodarczych,
zatrzymano 22 osoby kierujące pojaz-
dami w stanie nietrzeźwym. Nie stwier-
dzono rozbojów i przestępstw narkoty-
kowych. Na terenie gminy zanotowano
12 wypadków samochodowych i 94 ko-
lizje drogowe, w których 1 osoba ponio-
sła śmierć, a 17 osób zostało rannych.
Komendant uznał drogę w Lubli jako naj-
niebezpieczniejszą.

Pan W. Zagórski przybliżył zebranym
zagadnienia związane z ochroną prze-
ciwpożarową. W 2008 roku na terenie
gminy Frysztak zarejestrowano 87 zda-
rzeń, a mianowicie: 17 pożarów oraz
74 miejscowe zagrożenia. Według sta-
tystyk KP PSP gmina Frysztak zajmuje
IV miejsce w powiecie pod względem
ilości zdarzeń rejestrowanych przez stra-

żaków z PSP i razem z gminą Wiśnio-
wa jest najbezpieczniejszą gminą w po-
wiecie strzyżowskim.

W obradach sesji wziął również
udział Pan J. Szufnarowski z ARiMR,
który przedstawił możliwości korzysta-
nia przez rolników ze środków Unii Eu-
ropejskiej, a w szczególności z dopłat
bezpośrednich (więcej na ten temat
w dalszej części gazety).

Na sesji zostały także omówione
sprawy z zakresu przeciwdziałania al-
koholizmowi. Opracowanie na ten te-
mat przygotowali członkowie Gminnej
Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmo-
wi, po którego przeanalizowaniu wywią-
zała się debata radnych na temat spo-
żywania alkoholu przez nieletnich. Radni
doszli do wniosku, że mamy zbyt libe-
ralne prawo w tej dziedzinie.

Rada Gminy podjęła także szereg

uchwał, z których najważniejsze to:
uchwalenie Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, uchwalenie Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii,
zatwierdzenia planu odnowy miejscowo-
ści Frysztak (przebudowa rynku we
Frysztaku), zaopiniowania przebiegu
drogi S-19 przez teren powiatu strzy-
żowskiego.

Na sesji Rady Gminy sołtysi z so-
łectw w Gliniku Dolnym, Gliniku Gór-
nym, Pułankach, Gogołowie oraz Cie-
szynie przedstawili sprawozdania z dzia-
łalności za 2008 r.

Kolejna sesja Rady Gminy Frysztak
planowana jest w kwietniu br. a poświę-
cona będzie sprawozdaniu z wykonaniu
budżetu za rok poprzedni oraz przyjęciu
harmonogramu robót inwestycyjnych,
na którą serdecznie zapraszamy.

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

      Pracownik ds. obsługi Rady Gminy

„Nie taki PIT straszny...”

Osoby bezrobotne w 2008 roku z terenu gminy Frysz-
tak będą mogły nieodpłatnie rozliczyć podatek docho-
dowy od osób fizycznych za 2008 rok w biurze rachun-
kowym znajdującym się w budynku sklepu Ocean
(Twierdza 111, wejście od tyłu).

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach
od 14 – 20 kwietnia 2009r. bezpośrednio w biurze ra-
chunkowym lub telefonicznie: 0172777928 lub
606 72 93 67 Liczba miejsc ograniczona. Z pomocy
może skorzystać 120 osób.

Realizatorem usługi jest Stowarzyszenie Fundusz
Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztackiej. Projekt finan-
sowany z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obsza-
rów Wiejskich.
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„Alleluja” - zaœpiewaj Ziemio ca³a ...
Niech s³owa Prawdy
o zwyciêstwie ¿ycia nad œmierci¹
nape³ni¹ radoœci¹ ka¿dego cz³owieka.
Otul¹ serca ciep³em dobrych ¿yczeñ.
U progu wiosny rozjaœni¹ szaroœæ dnia.
Prze³ami¹ lody. Zapal¹ iskierki nadziei.
Stan¹ siê Ÿród³em ³ask od Zmartwych-
wsta³ego Chrystusa.
Zjednocz¹ wszystkich ludzi w d¹¿eniu
do poszukiwania prawdziwych wartoœci.
Weso³ych Œwi¹t!

       MIeszkañcom Gminy i Goœciom

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Frysztak
Stanis³aw Armata

i Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

Frasobliwemu

Tu, gdzie siê zbieg³y cienie
ca³ych krakowskich Planów
ostro³uskie sklepienie
otula liœæ akantu.

WeŸ sobie taki listek,
jeœli masz serce czyste!

Ch³ód ci¹gnie od drzwi krzywych,
ledwo siê tli kaganek,
dr¿y z zimna Frasobliwy
i pada cieñ na œcianê.

PrzychodŸ, gdy jesteœ smutny,
w tym cieniu smutki ukryj ...

On czeka, ci¹gle czeka,
nie spocznie chwili nawet,
a dobrze zna cz³owieka
i jego trosk alfabet.

Liœæ z drzewa sp³yn¹³ cicho,
bracie – z troskami przychodŸ!

Choæbyœ tych trosk mia³ krocie,
a smutków – drugie tyle,
szepnij Mu: - Chryste, pociesz!
lub tylko pomilcz chwilê.

Twój szept – jak piêkna nuta,
On wie, ¿e wrócisz tutaj!

                       Adam ¯uchowski

Zdrowych, radosnych
Œwi¹t Wielkiej Nocy
i jak najmilszych spotkañ w gronie
przyjació³ i rodziny
         ¿yczy
redakcja
    „Gazety
 Frysztackiej”
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Prezentujemy pierwszą część pa-
miętnika Anieli Krok (Stopyry), do-
tyczącego życia i obyczajów wiej-
skich w okresie II wojny światowej.
Ten fragment dotyczy okresu Świąt
Wielkiej Nocy. Dziękujemy autorce
za chęc podzielenia się swoimi
wspomnieniami.

Wielki Tydzień.

Gieńka Bużówna robi pisanki. Ładne,
zapełnione wzorami kwiatowymi, są tam
fiołki i róże, a na innych jakieś wzory
podobne do gwiazd. Na każdej napis
„Wesołego Alleluja”. Podpatruję jak się
to robi, potem proszę mamę, żebyśmy
również zrobiły w domu.

Najpierw wybieramy jajka, koniecz-
nie nieuszkodzone, najlepiej z jasną sko-
rupką, żeby wzór pod woskiem był kon-
trastowo biały. Potem na pokrywce od
pasty do butów roztapiamy wosk psz-
czeli z resztek gromnicy. Jaja myjemy
gorącą wodą, osuszamy i szkolną sta-
lówką, umieszczoną w obsadce, „pisze-
my”  wzór kwiatowy i napis na jajku.
Teraz płatki narysowanych kwiatów
malujemy pędzelkiem i farbkami szkol-
nymi na różne kolory. Następnie ten
kolorowy wzór pokrywa się woskiem
przy pomocy łebka od szpilki krawiec-
kiej, wbitej w patyczek i zanurzanej
w wosku.

Przygotowujemy w garnuszku roz-
twór do barwienia jaj. Wybór kolorów
jest niewielki: brązowy wywar z łusek
cebuli, bladozielony z listków młodego
żyta lub mocny fiolet z ołówka chemicz-
nego (kopiowego). Jajka w tym roztwo-
rze gotuje się na małym ogniu około pięt-
naście minut, po ugotowaniu z jeszcze
ciepłych usuwa się wosk, opłukuje i na-
gle pojawiają się kolorki w białych, cien-
kich obwódkach. Pisanki robią prawie
wszystkie dziewczyny, te starsze dają
najładniejsze pisanki swoim chłopcom.

Oprócz pisanek niezbędny „do po-
święcenia” jest również baranek, pie-
czony w domu wraz ze świątecznymi
plackami. Baranka piecze się w żeliw-

nej formie, składającej się jak matryca
z dwóch części- dolną wypełnia się cia-
stem drożdżowym i po wyrośnięciu na-
kłada się górną połówkę, która ma wło-
żone w miejsce oczu ziarnka kawy. Pie-
cze się ostrożnie, żeby baranek był zło-
cisty. Po ostygnięciu baranka należy go
udekorowaną kokardą na szyi i czer-
woną chorągiewką z białym krzyżykiem,
wbitą wraz z gałązką bukszpanu w pod-
stawę. Baranek jest dość duży, ma około
25 do 30 cm długości.

W Wielki Piątek prawdziwy post:
jemy tylko żur z chlebem lub z bobem
oraz z cebulą i olejem. Masła i śmietany
nie używa się.

Z okresu najmłodszych lat nie przy-
pominam sobie religijnego skupienia Tri-
duum Paschalnego. Albo byłam na to
za mała, a do kościoła było daleko albo
obchody Wielkiego Tygodnia były
skromniejsze i nacisk kładziono głównie
na posty. W nabożeństwie Wielkopiąt-
kowym uczestniczyłam, kiedy trochę
podrosłam, natomiast „święcić” chodzi-
liśmy od najmłodszych lat. Przed świę-
ceniem modliliśmy się przy grobie Pana
Jezusa i całowaliśmy krzyż.

W Wielką Sobotę przygotowuje się
„święcone”. Do ładnego „zapieranego”
koszyka (tzn. z pokrywką) błyszczącej,
okorowanej wikliny, uprzednio dokład-
nie wypucowanego i wyłożonego bia-
łym płótnem, wkłada się kawał chleba,
trochę makowca, małą babkę, około
dziesięć jajek, pęto kiełbasy, kawał bocz-
ku, korzeń chrzanu, sól i pisanki. Ko-
szyk do poświęcenia niosło zwykle star-
sze dziecko, a młodsze brało na ręce
baranka. Święcić chodziliśmy do kościo-
ła w Lubeni, chociaż to nie była nasza
parafia, ale było bliżej niż do Czudca.

W drodze powrotnej czasami podja-
daliśmy po jajku, kusiła nas też kiełbasa,
ale post obowiązywał aż do Wielkiej
Niedzieli. Baranka stawiało się w domu
na honorowym miejscu, ale nie stał dłu-
go, ponieważ należało go zjeść, jako że
był poświęcony.

Na święcenie wody i ognia szedł oj-
ciec wieczorem. Wodę przynosił w bu-

telce wraz z węgielkami wyciągniętymi
z święconego ognia. Tą wodą w drugi
dzień święcił pole i sad.

W Wielkanoc najważniejsza była re-
zurekcja. Wychodziliśmy bladym świtem
w rześkie wiosenne powietrze, przy huku
karbidowych strzałów z puszek i moź-
dzierzy, a czasem petard przemycanych
przez żołnierzy przyjeżdżających na
świąteczny urlop. Wielkie wrażenie ro-
biła na mnie procesja rezurekcyjna, bi-
cie dzwonów, chorągwie, świece, bal-
dachim, złocista monstrancja niesiona
przez księdza, podtrzymywanego pod
łokcie przez asystę honorową. I potęż-
ny radosny śpiew: Alleluja! Alleluja!
A w wielkich drzwiach kościoła typo-
wy dla Lubeni ścisk. Wszyscy chcą
wyjść naraz , być tuż za baldachimem.
Baby miały jakąś szczególną metodę
nurkowania w tym ścisku, nachylały się
bokiem i raz lewym, raz prawym ramie-
niem „ryły się” od dołu, wbijając się
w sąsiadów. Można było oderwać nogi
od posadzki i być niesionym przez ciż-
bę. Wskutek tego na procesję ludzie
z kościoła nie wychodzili, ale raczej wy-
padali. Sprawdzałam, czy mam wszyst-
kie guziki, poprawiałam czapkę lub
chustkę i wreszcie mogłam spokojnie iśc
z procesją.

Punktem honoru było mieć coś no-
wego z ubrania na święta. Więc po za-
kończeniu nabożeństwa (a czasem
i w trakcie) było dyskretne lustrowanie
wyglądu znajomych, żeby potem przy
spotkaniach można było obgadać, ale
jako dzieci nie zwracaliśmy uwagi na
takie rzeczy.

Do kościoła chodziliśmy na piechotę
- trzeba było iść co najmniej pół godzi-
ny. Parafie były duże, odległości do ko-
ścioła również. Bogatsi przyjeżdżali fur-
mankami- bryczkami albo wasągami.
„Parkowanie” miało miejsce poniżej
kościoła, na podwórzu u Przybyłów.
Rodziny rozparte na wozach z góry spo-
glądały na piechurów, którzy musieli
ustępować zaprzęgom z drogi.

Po rezurekcji wpadaliśmy głodni do

WIELKANOC   /Lata powojenne/
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Wędrując po lasach stępińskich,
a zwłaszcza wspinając się na szczyt góry
Chełm, można spotkać wygrzewające-
go się w słońcu węża. Nie ma w tym
nic dziwnego, ponieważ te tereny mają
doskonałe warunki naturalne do życia
tych tajemniczych gadów. Kto lubi le-
gendy i jest nimi oczarowany, ten pa-
trząc na leżącego węża, zaraz przypo-
mni sobie ponurą historię o gospodarzu
Iwanickim.

Dawne to były czasy… koniec
XIXw., a może początek XX? Nikt tego
dokładnie nie wie. U podnóża góry Chełm
od strony Chytrówki mieszkał znany
w okolicy kmiec Iwanicki. Pracowity
i skromny był to człowiek, ale uważano
go za dziwaka. Jego gospodarstwo
wzbudzało wielką ciekawośc i zarazem
strach sąsiadów. A wszystko z powodu
wężów.

Powiadano, że Iwanicki hodował te
gady we własnej chacie, a karmił je
przeważnie mlekiem. Miał ich bardzo
dużo. Czasem można było zobaczyć całe

kłębowisko małych wężyków. Iwanic-
kiemu i jego bliskim węże nie robiły żad-
nej krzywdy. Nie wypełzały też poza
obejście jego chaty. Mimo to chłopi bali
się tych gadów i z daleka omijali dom
właściciela węży.

Największy z nich miał ponoć na gło-
wie koronę, a głośnym syczeniem - gwiz-
dem wzbudzał wielką trwogę. Dawał
znac, że to on jest panem tej okolicy,
a zwłaszcza góry Chełm. Wierzono, że
tam był jego pierwotny dom.

W pobliżu Iwanickiego mieszkał
sprytny i odważny chłopiec o imieniu
Heniek. On to często podglądał węże i
z bliska widział ich króla. Zaobserwo-
wał, że Iwanicki potrafi nad nimi pano-
wać, a one go słuchają.

Po śmierci Iwanickiego jego chata
długo stała opuszczona. Nikt nie chciał
nawet zbliżyć się do niej. Aż pewnego
razu piorun uderzył w jej dach i spaliła
się całkowicie.

Od tej pory nikt już węży nie widział
w tym miejscu. Ludzie odetchnęli z ulgą,

Zamieszczamy kolejne baśnie i opowiadania nagrodzone w Gminnym
Konkursie „Nasze legendy” i „Nasza Mała Ojczyzna”.

„Legenda o wężach Iwanickiego”

myśląc, że to koniec strachu. Ale się my-
lili.

Po wielu latach węże znowu dały
znać o sobie. Wypełzały ze starej lipy
na Chełmie i wracały w to miejsce,
gdzie dawniej był dom Iwanickiego.
Trwało tak latami i było ogromnym udrę-
czeniem dla gospodarzy. Nikt jednak nie
wspominał, by węże kogoś atakowały.

Dzisiaj nikt już nie pamięta o Iwa-
nickim i jego nietypowym hobby. Tylko
czasem w zimowe wieczory można usły-
szeć od prababci lub babci tę dziwną
opowieść, w której prawda i fantazja po-
łączyły się razem.

Opracowane na podstawie:
1. Kotula F. „Po rzeszowskim Po-

górzu błądząc”. Kraków 1974
2. Kluska A. „Opowieści, podania i

legendy ziemi strzyżowskiej”. Strzyżów-
Krosno 2005

3. Opowieści babci Zofii Chrząszcz

Aldona Baś
Kl. VI,  Zespół Szkół w Stępinie
Opiekun: mgr Lucyna Armata

mieszkania, czekając niecierpliwie na
żur gotowany na wodzie z wędzonki. Na
talerzach leżały pokrojone jajka, wędzon-
ka i kiełbasa, do tego wlewało się gorą-
cy żur z chrzanem. Tato dzielił jajka
i podawał domownikom z życzeniem
zdrowia i wesołych świąt. Potem rzu-
caliśmy się na obfite śniadanie. Taka
ilość zjedzonej wędliny i żuru wystar-
czało na długo. Obiadu w Wielkanoc
zwykle nie było, do wieczora jedliśmy
tylko wędliny i placki.

Po śniadaniu rozpoczynało się strze-
lanie z puszek i moździerzy i trwało całe
święta. Zwykle była to rozrywka chłop-
ców, ale ponieważ w najbliższej rodzi-
nie byli starsi chłopcy, więc i ja brałam
w tym udział, szczególnie w pluciu do
puszki na karbid. Taką puszkę, najlepiej
litrową z farby olejnej, najpierw trzeba
było zdobyć, potem wybić gwoździem
dziurę w dnie, włożyć troszkę karbidu,
następnie pluło się się do puszki, żeby

zwilżyć karbid i wytworzyć gaz. Pusz-
kę zamykało się szczelnie wieczkiem,
stawiało na boku i przykładało zapałkę
do otworu w dnie. Następował wybuch
gazu, huk i wyrzucenie wieczka. Nale-
żało bacznie uważać, żeby nie stanąć
na linii strzału, a już koniecznie chronić
głowę, bo uderzenie wieczka było bar-
dzo bolesne i mogło się źle skończyć dla
oczu.

Starsi chłopcy „kombinowali” moź-
dzierze. Były to rurki metalowe, długo-
ści około dziesięć centymetrów, z dnem
i z tłoczkiem umocowane  na sztywnym
drucie. Do środka wsypywało się trosz-
kę „kalichlorku”, zamykało i uderzało
tłoczkiem o klocek lub kamień. Wtedy
następował trzask, niby odgłos strzału.
Można było się przy tym poparzyc.

W drugi dzień świąt – lany ponie-
działek, czyli u nas tzw. „leja”, laliśmy
wodę zwykle garnuszkami, nawet do
łóżka na śpiochów. Dyspensa od oble-

wania była na okres nabożeństwa i dro-
gi do kościoła. Zwykle oblewali się zna-
jomi, głównie dzieci i młodziki. Raczej
nie było obawy, że zostanie się oblanym
przez obcych. Często kończyło się to
przeziębieniem, bo ubrania nie zdążyły
wysychać, na świąteczną zmianę nie
było za wiele a zaciekłość do oblewania
tak wielka, że nie patrzyło się na ubra-
nie.
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Praca tancerzy odbywa się głównie na sali baletowej. Ale
obok ciężkiej pracy przed lustrami jest jeszcze coś… Nagro-
dy. Za co? – spytacie. A no za ową pracę. W czasie ferii
zimowych zespół ZYGZAK miał czterodniowe intensywne
warsztaty, ale mimo zmęczenia tancerze dali radę zatańczyć
jeszcze na… łyżwach! Ich młodsi koledzy z zespołów
BZYCZKI, ZYGZA-
CZEK II oraz mali tan-
cerze z Glinika Górne-
go i Kobyla wybrali się
w podróż dookoła świa-
ta na balu „ZOO –
wszystkie zwierzęta
świata”. Bal odbył się
w ostatnią sobotę kar-
nawału czyli 21 lutego.
Oj, działo się! A potem
było z górki na pazurki
czyli wielkie poniewie-
ranie w śniegu czyli po
prostu kulig! 28 lutego
grupa teatralna działa-
jąca przy GOK-u oraz

¯ycie tancerzy poza sal¹ baletow¹
tancerze ZYGZAKA i ZYGZACZKA  przeżyli niezapomniane
chwile na szufnarowskiej „Wytrząsce”. Podsumowaniem pra-
cy poza salą był koncert pt. „Opowieść o tym, jak to jest być
kobietą czyli Święto Kobiet na Ziemi”. Koncert miał miejsce
oczywiście 8 marca na scenie GOK Frysztak. Obok siebie
wystąpiły zespoły ZYGZAK, ZYGZACZEK oraz grupa te-

atralna GOK Frysztak. A oto foto – relacja z wyżej wymie-
nionych imprez.                                           tekst i fot.: a.s

Na kuligu...
Na ³y¿wach...

Bal ZOO. Dzieñ Kobiet.
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Numer 16

W klasycznym dramacie greckim fabuła bywała równie
skomplikowana, jak treści wyrażane losami bohaterów. Jed-
nakże aktorzy dramatu prezentowali maski umowne, maski w
wyrazie swym jednoznaczne. Chór zaś opowiadał to wszyst-
ko, co powinno być dopowiedziane, 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 służą do skrywania. Większość jednak
masek nie nosi. Jednak mimo to trudno rozszyfrowac ich twa-
rze, po prostu dlatego, że żywy człowiek bardzo rzadko bywa
kimś jednoznacznym. I nie ma chórów: nikt niczego nie dopo-
wiada i nie podkreśla. I wiele spraw rozgrywa się skrycie
i w milczeniu, bez słów. To bardzo trudno jest wyrazić, ale w
tej Księdze jest życie; nigdy nie odnosi się wrażenia, jakoby
człowiek spisujący sprawy biblijne myślał o jakiejkolwiek sztu-
ce słowa lub obrazu.

„Usiedli zaś naprzeciw niego, pierworodny na podstawie
swego pierworództwa, najmłodszy znów na podstawie swej
młodości, a patrząc jeden na drugiego , zdumieli się ci mężo-
wie”. Zdumieli się niezmiernie – gdy sadowiąc ich w ten wła-
śnie sposób – dostojnik egipski dał dowód, że orientuje się
świetnie zarówno w obyczajach  ich plemienia, jak tez ich wła-
snej kolejności starszeństwa, do którego przecież przykładali
wielką wagę. Skądże znał jedno i drugie. Egipcjanie zaś nic
z tego nie pojęli. Spostrzegli jedynie zdumienie Hebrajczyków.
Nie znali jego przyczyny.

Józef każe swym hebrajskim gościom zanieść dania swego
stołu. Jest to wyróżnienie, oznaka wielkiej przychylności. Każe
przed Beniaminem położyć dania obfitsze niż przed bracmi. Ten
gest wyróżnienia przyjęty w całej starożytności; podobne za-
notowała np. Iliada i Odyseja. Ale danie Beniamina jest pięcio-
krotnie obfitsze. To znów rozumieją Egipcjanie, zaś przed  He-
brajczykami rzecz pozostaje zakryta. To tylko w Egipcie liczba
pięć jest poczytywana za nadzwyczajną i znaczącą.

Tekst Pisma nie notuje rozmów w czasie tej uczty. Najwi-
doczniej, jeśli miały one miejsce, były bez istotnego znaczenia.
Wiadomo tylko, że ucztowali w radości i pili obficie.

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

Historia zdaje się powtarzać: Józef i  w tym razem każe
napełnic żywnością worki przybyszów i na wierzch położyć

Zamiary i spełnienia
historia Józefa - ciąg dalszy

ich trzosy. Lecz tym razem każe też ukryć 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: „Dlaczego odda-
jecie złem za dobro? Dlaczego skradliście srebrny puchar,
z którego mój pan pije i dokonuje wróżby? Czyniąc to postąpi-
liście niegodziwie”.

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

Nieduży był plan Józefa. W tej chwili chciał tylko zatrzy-
mać przy sobie Beniamina, brata swego rodzonego, najbliższe-
go. Czyżby nie odczytywał Józef zamysłu Pana? Ale przeciez
już za pierwszym ich pobytem zrozumiał, że pod jego ręką Pan
pragnie zachować synów swojej obietnicy – wszystkich, nie
tylko Beniamina. Więc? Wiec zapewne Józef zgrzeszył nadmia-
rem rozsądku: chciał być posłuszny w sposób ostrożny. Osą-
dził – nie wolno się domniemywać – że nie da się ściągnąc do
Egiptu całego swojego plemienia bez ryzyka ujawnienia swojej
przeszłości, pochodzenia, więzów rodzinnych. Wprawdzie
w zły czas Egipt niejednokrotnie otwierał  swe granice dla wy-
głodniałych plemion pasterskich, jednakże w tym konkretnym
wypadku – gdyby Józef sprowadził ich z motywacją nawet
i wyłącznie tylko humanitarną – jego związek z plemieniem naj-
prawdopodobniej zostałby ujawniony prędzej czy później. To
zaś mogło zachwiać jego pozycją dworską. O wiele wygodniej
było czuwać nad swoim plemieniem z daleka. I tylko Beniami-
na chciał mieć przy sobie.

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

Stanęli przed Józefem i padli na twarze, Juda zaś przemó-
wił.

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

Mówi Juda: Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. To
Bóg dopatrzył się w nas winy. Przeto zostaniemy u Ciebie wszy-
scy niewolnikami: my i ten, u którego znaleziono puchar twój
wróżebny.

Józef zaś rzecze: wracajcie w pokoju do ojca. Jedynie ten,
u którego puchar, będzie moim.

Juda jednak nie ustępuje. Opisuje Józefowi raz jeszcze cało-
kształt sprawy. Że z żony swej umiłowanej miał Jakub tych
dwóch synów: Józefa, którego rozszarpał dziki zwierz (tak długo
już powtarzali bracia to kłamstwo, że chyba końcu sami w nie
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uwierzyli) i Beniamina, który narodził się sierotą. „Jeślibym te-
raz powrócił do sługi twego, ojca naszego, a nie byłoby wśród
nas młodzieńca, z którego duszą jest złączona jego dusza, i nie
widziałby do z nami, umrze niechybnie”. I prosi Józefa: nie-
chże przyjmie niewolnictwo jego, Judy; niechże jednak pozwoli
wrócić Beniaminowi do ojca, gdyż nie żyć ojcu bez syna.

I wtedy dzieje się coś, czego Józef nie zaplanował.
Dostojny Safenat-Paeneah mówi świcie: „Wyjdźcie stąd

wszyscy”. Wychodzą tedy Egipcjanie. On zaś wybucha wiel-
kim płaczem. I w tym płaczu przegrał Józef pojedynek z Pa-
nem. Pojął drogi Pana. W tym wielkim płaczu klęski zrozumiał
wreszcie, że nie można przykrawać zamysłów Pana do miarki
swej ostrożności i asekuracji. Józef mówi – a to, co mówi,
zanotowano krótkimi okresami tak, jakby dyszał z utrudzenia:

„Ja jestem Józef, brat wasz, którego sprzedaliście Egipcja-
nom. (…) Dla zachowania was przy życiu posłał mnie Bóg
przed wami. Oto już dwa lata trwa głód na ziemi, a jeszcze
przez pięć lat nie będzie orki i żniwa.

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

I rzucił się na szyje brata swego Beniamina i ucałował swych
braci.

W w tym momencie umarł Safenat-Paeneah w sposób osta-
teczny. Zostało po nim to imię jak pusta skorupa. Dźwięk, któ-
ry nie jest już imieniem człowieka, lecz tylko egipskim tytułem
Józefa.

Kiedyś dawniej Józef sam chciał zapomnieć, że był Józe-
fem. Gdy przekonał się, że nie jest to możliwe, starał się utrzy-
mac pozory. Aby przynajmniej zachowywano się tak, jakby nie
wiedziano o jego przeszłości.

To wszystko runęło teraz. Jego płacz przebił mury pałacu.
Mówiono: „Bracia Józefa przyjechali”. Tak właśnie mówiono:
bracia Józefa. Nie bracia Safenat-Paeneah. Upadła cała skom-
plikowana gra.

Biblia notuje, że wieść ta „sprawiła radość faraonowi i jego
sługom”. Trzeba się zadumać nad tym stwierdzeniem.

Faraon (jak już wspomniano) najprawdopodobniej był
z pochodzenia Azjatą, dynastia szła od najezdniczych Hykso-
sów. Faraon mógł nie podzielać egipskich rasowo-narodowo-
ściowych oporów. Na całym Wschodzie więzy rodzinne były
w wielkiej cenie i poszanowaniu. Faraon mógł się ucieszyć
szczerze. A słudzy? Egipcjanie? Dwór? Cóż: w systemach ab-
solutystycznych jest tak, że gdy cieszy się władca, cieszą się
także i poddani. Aliści w tym właśnie przypadku ich radość
mogła być nie tylko całkiem fałszywa i udawana. Było w niej
jakies bardzo ludzkie uczucie ulgi: że sprawa przestała być dwu-
znaczna. O ile żaden człowiek nie może na dłuższą metę rów-
nocześnie być i nie być tym, kim rzeczywiście jest, o ile tego
typu rozdwojenie jest dlań niezmiernie nużące, o tyle podobnie
nużące bywa ono także i dla otoczenia. Można uważać Hebraj-

czyka albo Greka za nieczystego, ale lepiej już nie udawać, że
nie wie się, kto jest kto. Oczywiście: będą nadal padali na twa-
rze przed rydwanem namiestnika faraona. Przed nieczystym
Hebrajczykiem. Ale to przecież lepsze, to jakoś po ludzku czyst-
sze niż sytuacja, kiedy jeszcze ponadto  należało udawać, że
Józef Hebrajczyk nie jest Hebrajczykiem Józefem. Tak: w tym
był element ludzkiej ulgi. Odpadał kłamstwo. Dworacy przy-
wykli do kłamstwa. Ale może tym bardziej świąteczna i świeża
wydała się im sytuacja gdy udawać i kłamać już nie trzeba.
Więc może i to nawet stało się po części możliwe: równie ludz-
ka radość, że Hebrajczyk Józef odnalazł braci i ojca.

Dwór niewątpliwie czekał na decyzję faraona i musiało być
wielkie napięcie w tym oczekiwaniu. Pamiętano: namiestnik
faraona przybył tu jako niewolnik. Zrobił oszałamiającą karierę.
Teraz może upaść. Postanowił sprowadzić tu swoje plemię, ale
przecież w aktualnej sytuacji zaproszenie Józefa nie znaczy nic.
Wszystko zależy od decyzji władcy. Jest rzeczą niezmiernie
charakterystyczną, że Pismo bardzo troskliwie odnotowuje
całość decyzji faraona: tak, jakby była ona czymś bardzo waż-
nym. Faraon mówi do Józefa:

„Powiedz braciom swoim: Uczyńcie tak: Objuczcie zwie-
rzęta wasze i jedźcie do ziemi Kanaan. I zabierzcie ojca wasze-
go rodziny wasze i przyjeżdżajcie do mnie, a dam wam dobrą
ziemię w Egipcie, i będziecie się żywić płodami tej ziemi. A ty
daj im takie zlecenie: Uczyńcie tak: Weźcie sobie z egipskiego
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, bę-
dzie należało do was”.

To bardzo charakterystyczne: faraon przemawia tak, jakby
władza Józefa była w zawieszeniu. Przemawia tak, jakby Józef
nic nie powiedział. To jednak co mówi, jest zatwierdzeniem
decyzji namiestnika i ulubieńca. Triumfujący  i znów bezpiecz-
ny Józef obdarza swych braci świątecznym odzieniem. Benia-
minowi zaś daje trzysta sykli srebrnych i pięć ubrań. Ojcu po-
syła dziesięć osłów objuczonych płodami Egiptu i dziesięć oślic
z ładunkami zboża i żywności.

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

Gdyż chciał tak niewiele: tylko Beniamina. Zwyciężyła jed-
nak moc Boża. Płacząc w swojej klęsce, która była także odna-
lezieniem – otrzymał zrozumienie wielu rzeczy.

„Bóg wysłał mnie przed wami, gdyż chciał was uczynić tą
resztą, która by się zachowała przy życiu na ziemi dla wielkie-
go wybawienia”. A tego nie da się robić ostrożnie, ratując swo-
je dwie skóry.

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

Tadeusz Żychlewicz „Stare Przymierze - Genesis”
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Stosunkowo bardzo niewiele uwagi
poświęca Pismo synowi Abrahama, Iza-
akowi. O ile Abraham jest w Piśmie po-
stacią wiele znaczącą, postawioną na
trudnych rozstajach, o tyle Izaak zdaje
się niknąć w cieniu swego ojca Pozostał
wierny Bogu Przymierza. Ale też Pan nie
wodził go drogami najtrudniejszymi i nie
stawiał przed dramatycznymi konieczno-
ściami wyboru Jego małżeństwo było
wzorowe. Zawsze kochał tylko swą mał-
żonkę, Rebekę. W ciągu wieków najlepsi
Żydzi będą chcieli naśladować ten przy-
kład, wyrzekając się wielożeństwa i roz-
wodów.

Rebeka urodziła dwóch synów bliź-
niaków. Ten, który urodził się pierwszy,
był nad miarę owłosiony, nazywano go
więc Ezawem, co znaczy „Kosmaty”. A
tuż za nim, zapalczywie dzierżąc w dłoni
piętę Łzawa, narodził się drugi. I dano
mu na imię Ja’agob vel Jakub. Ludowa
etymologia wywodziła to imię od wyra-
zu „agab”- chwytać za piętę, iść za kimś.
Wyglądało to zupełnie tak, jakby ów dru-
gi z bliźniaków od początku walczył o
pierworództwo i starał się nie dopuścić,
by Ezaw urodził się pierwszy. Izaakowi i
Rebece zdawało się to wróżyć niezgodę
między braćmi.

Jakoż i byli bardzo różni, wcale do
siebie niepodobni. Ezaw wyrósł na nie-
spokojnego włóczykija, lubiącego przy-
gody i step. Był jednak świetnym myśli-
wym, przeto stał się ulubieńcem Izaaka,
któremu przynosił ulubioną zwierzynę.
Jakub był natomiast pasterzem, domato-
rem i trzymał się namiotu, stał się więc
faworytem matki. Sprawę komplikowa-
ły ponadto dwie kananejskie żony Eza-
wa, kobiety trudne w pożyciu. „Obie one
były udręką serca dla Izaaka i Rebeki”,
jak notuje Pismo.

Aż stało się raz, że wrócił Ezaw nic
nie upolowawszy, a był bardzo głodny.
Widząc zaś, że Jakub ugotował soczewi-
cę, prosił, by się z nim podzielił. Jakub
wykorzystał sytuację i zaproponował bra-
tu, by odstąpił  mu pierworództwo w
zamian za miskę soczewicy. Podstępny
zamysł Jakuba okazał się skuteczny. Rzekł
bowiem Ezaw: „Cóż mi po pierworódz-
twie, gdym tak bardzo głodny?”. I sprze-
dał Ezaw swoje pierworództwo za miskę

soczewicy. Zaprzysiągł przy tym, że
istotnie zrzeka się go. Zlekceważył więc
całą tę sprawę.

Jakub jednakże nie czuł się jeszcze tak
zupełnie pewny swego. Przyszedł czas,
gdy do starego Izaaka poczęła się przy-
bliżać śmierć, a oczy tak bardzo mu osła-
bły, że nie widział już. Był obyczaj, że ob-
rzędowe błogosławieństwo pierworodne-
go syna było uroczystością połączoną z
ucztą. Wysłał więc Izaak Ezawa na łowy,
aby przyniósł zwierzynę, a potem przy-
rządził mu ulubioną potrawę, a da mu
swoje błogosławieństwo.

Stała się wtedy rzecz bardzo nieładna
i nie do obronienia. Za poradą matki oszu-
kał Jakub starego, niewidomego ojca. Ze
swoich trzód wybrał dwa tłuste koźlęta,
a matka przyrządziła z ich mięsiwa
smaczną potrawę. Jakub ubrał się w sza-
ty Ezawa wiedząc, że ociemniały ojciec
ma wyczulony dotyk i węch. Kozimi
skórkami owinęła mu matka kark i ręce,
iżby były kosmate jako u Ezawa. I po-
szedł Jakub  do Izaaka. Dał się oszukać
Izaak i wyrzekł owo upragnione, obrzę-
dowe błogosławieństwo, takie, jakie daje
się pierworodnemu. Gdy wrócił Ezaw,
wydało się oszustwo. Przeraził się stary
Izaak, lecz nie mógł już cofnąć tego, co
się stało. Był to bowiem czas, kiedy sło-
wo miało wagę i realność kamienia. I pła-
kał Ezaw, że kłamstwem zabrano mu bło-
gosławieństwo ojca. A stary Izaak rzekł
mu, że przyjdzie czas kiedy zrzuci z szyi
jarzmo brata swego. Wtedy znienawidził
Ezaw Jakuba.

Idea pierworództwa miała w tamtym
świecie wagę i rangę zupełnie wyjątkową.
Nie tylko dlatego, że dawało określone
przywileje: prawo do podwójnej części
spadku, władzę nad rodziną w czasie nie-
obecności ojca czy po jego śmierci. Idzie
przede wszystkim o to, że pierworódz-
two miało także swój określony sens sa-
kralny. Uważano, że wszelkie pierwoci-
ny stanowią szczególną i tajemniczą wła-
sność Boga, Pana wszelkiego stworze-
nia i źródła wszelkiego życia. Dlatego wła-
śnie ofiary składano z pierwocin, z naj-
pierwszych owoców i płodów ziemi, tak-
że ze zwierząt najpierw urodzonych. Nie-
które plemiona i narody pogańskie uśmier-
cały w ofierze bóstwu także i synów pier-

worodnych, który to rytuał Izraelici su-
rowo potępiali. I to jeszcze nie wszyst-
ko. Syn pierworodny był także w pewien
sposób nosicielem i gwarantem Obietni-
cy. Szczególnie jasna tego świadomość
pojawiła się w Nowym Testamencie, lecz
jej korzenie tkwią w Starym Przymierzu.
Kiedy w Nowym Testamencie powie się,
że „Jezus jest pierworodnym z umar-
łych”- oznacza to nadzieję, związaną z
jego władzą nad życiem i śmiercią, władzą
pierworodnego i jednorodzonego Syna
Bożego.

Jakub wiedział, o co walczy. Sięgnął
nie tyle po określone prawa i przywileje,
ale także po pewne intuicyjnie wyczuwane
sacrum. Próbowano usprawiedliwić Ja-
kuba. Czynił to choćby św. Augustyn.
Nie da się jednak zmienić faktu, że oszu-
stwem i kłamstwem osiągnął Jakub swój
cel. I najdziwniejsze jest chyba właśnie
to, że zdołał go osiągnąć, że Jahwe nie
poraził oszusta i kłamcy.

Starożytni Żydzi mawiali: „Księgi
święte brudzą ręce”. Jest w tym powie-
dzeniu jakaś smutna prawda. W księdze
Pisma rzeczy bardzo wielkie niejedno-
krotnie splatają się z bardzo małymi. Rze-
czy święte sąsiadują z grzesznymi. Czyż
nie jest tak z owym pierworództwem Ja-
kuba, które nie zostało mu odjęte, choć
zdobył je brudnymi rękoma?

Przyszedł potem czas, gdy Izrael na-
zywany „pierworodnym Boga”, utracił
swe pierworództwo narodu wybranego
– mniej jeszcze je szanując niż kiedyś
Ezaw. A już Paweł widział, jak spełnia się
zapowiedź Jezusa. Zdobywali owo sa-
crum zarówno poganie jak Żydzi, obrze-
zani i nieobrzezani, barbarzyńcy i Scyto-
wie, wolni i niewolni. Grecy, Rzymianie i
wszelkie narody z czterech stron świata,
stając się nowym ludem Boga. A zapraw-
dę chyba nie wszyscy mieli ręce czyściej-
sze od Jakuba. Mimo ciężkiego grzechu,
jakiego Jakub się dopuścił, Bóg wybrał
go sobie jak Abrahama do spełnienia waż-
nej misji. Przyjdzie jednak na Jakuba taki
czas, jak się dowiemy z dalszych jego lo-
sów, że słono zapłaci za podstępem zdo-
byte pierworództwo.

                  Jadwiga Tymczak

Patriarchowie Starego Przymierza – Izaak i  Jakub
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Jan Paweł II - nasz Święty Papież - jest wciąż z nami, przemawia
do nas, umacnia w wierze, naucza…

Niech wasze cierpienie stanie się odkupieńczą miłością.

W tym momencie chciałem wyrazić całą, głęboką sympatię
jaką odczuwam do każdego z was, całe moje współczucie z po-
wodu choroby jaką nosicie w waszym ciele i w waszej duszy,
chciałbym rozmawiać z każdym z was pojedynczo, aby przeka-
zać słowa umocnienia i otuchy.

Wasze życie osób niepełnosprawnych jest wielkim świadec-
twem, przede wszystkim jest to próba dla was, a także dla wa-
szych rodziców, dla wszystkich, którzy was kochają i którzy py-
tają: dlaczego dotyka was taka słabość?

Wasza próba jest również tajemnicą.
Pan nie żąda od nas, byśmy zamykali oczy przed słabością.

Jest ona czymś realnym i winniśmy mieć tego jasną świadomość.
Pan chce od nas, byśmy spojrzeli głębiej, byśmy wierzyli, że
w tych cierpiących ciałach drga nie tylko ciało ludzkie z całą
jego godnością i jego prawami, ale także na mocy chrztu, tętni
samo życie Boże, zdumiewające życie dzieci Bożych. O ile w ze-
wnętrznym spojrzeniu ludzi jawicie się jako słabi i chorzy, o tyle
przed Bogiem jesteście w waszym stanie wielcy i pełni światła.

Mieści się tu jeszcze inna bardzo ważna rzeczywistość, którą
objawia nam Jezus.

W ludzkiej społeczności osoby posiadającej wpływy i wy-
kształcenie zajmują pierwsze miejsca i bardziej rzucają się
w oczy; w Królestwie Bożym natomiast rzecz ma się odwrotnie:
pierwszymi i największymi - mówi nam Jezus- są dzieci, ludzie
pozbawieni siły, ubodzy, cierpiący. Boży sposób działania jest
dla człowieka zupełnie bulwersujący. Św. Paweł Apostoł mówi
nam: „Bóg wybrał to, co jest niemocne na świecie, aby mocnych
poniżyć.” /1 Kor 1,27/

Ta prawda, która nas zadziwia, staje się możliwa do uwie-
rzenia, jeżeli patrzymy na przykład samego
Jezusa. Jezus nie zadowolił się otwarciem
przed nami misterium cierpienia. On dał nam
najbardziej przekonującą, biorąc na siebie
nasze słabości, stając się Mężem boleści i do-
świadczony przez cierpienie.

A zatem, kiedy pytamy Boga: dlaczego ten
niewinny człowiek musi cierpieć?- Bóg ze
swej strony zwraca się się do nas z pytaniem:
czy nie dostrzegasz Mnie w cierpiącym bra-
cie? I co czynisz dla Mnie i dla niego?

       fragment przemówienia Jana Pawła II
Rzym, instytut Don Guanella, 28 marca 1982

Dopomó¿ nam kochaæ ludzi.

Bo¿e nasz Ojcze,
W Jezusie, Twoim Synu,
Przyj¹³eœ wszystkich ludzi
Jako swoje dzieci.
On sta³ siê bratem
I przyjacielem wszystkich,
Zw³aszcza ubogich
I z marginesu.
Zwróæ swój wzrok na tak licznych
ludzi,
Rozsianych po ca³ym œwiecie,
W ka¿dym zak¹tku œwiata,
Którzy s¹ pogardzani,
wejrzyj na tych wszystkich,
którzy s¹ zmuszeni ¿yæ
w sposób niegodny cz³owieka.
Prosimy Ciê Ojcze wszystkich ludzi,
Uwolnij œwiat od z³a egoizmu
i przemocy.
Dopomó¿ kochaæ ludzi,
Tak jak Ty ich kochasz:
Bezwarunkowo i bez ograniczeñ.
Wys³uchaj naszej modlitwy
Przez Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna,
Naszego Pana i Boga,
który z Tob¹ ¿yje i króluje
w jednoœci Ducha Œwiêtego
na wieki wieków
Amen.

Jan Pawe³ II,
Niemcy, 23 czerwca 1996

Jan Pawe³ II
1920 - 2005
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Uroczystość św. Józefa obchodzimy 19. marca, kiedy
pachnie już Wielkanocą. Chociaż nam bardziej przypomina
się Boże Narodzenie, gdyż Święty Józef tak bardzo zrósł się
z narodzinami i dzieciństwem Pana Jezusa. Jest on patronem
dobrej śmierci, bo Józef miał śmierć najszczęśliwszą: byli przy
nim Matka Boska i Jezus.

Katolicy na całym świecie obchodzą uroczystość Św. Jó-
zefa – Męża Najświętszej Maryi Panny, Obrońcy Kościoła
Św. Ten patron od wieków stawiany jest za wzór męskości,
wzór mężów i ojców, stąd niektórzy twierdzą, że można spo-
kojnie właśnie jego święto uznać za właściwy Dzień Męż-
czyzny.

A samo imię? Jacy mężczyźni kryją się pod nim?
„Są to ludzie zrównoważeni, zdolni do wyrzeczeń na rzecz

sprawy lub zbiorowości, dyskretni i niepodatni na wpływ, gdyż
są pewni swej misji. Już jako chłopcy sami biorą na siebie
odpowiedzialność za swój los. Bardzo wcześnie wybierają
zawód. Będą wszędzie tam, gdzie potrzeba kompetentnego
i bezinteresownego człowieka. O wartości zawodu  nie sta-
nowi w ich oczach jego prestiż społeczny, ale walory humani-
tarne. Nie kierują się intuicją, gdyż wiedzą , do czego dążą.
Głęboka inteligencja pozwala im na globalny obraz ludzi i rze-
czy, posiadają bardzo dobrą pamięć. Przynoszą otoczeniu
miłość i uczucie wykraczające poza wszelki egoizm czy chęć
posiadania. Nie starają się zwracać na siebie uwagi, ale ich
obecność jest czymś wyjątkowym. Nie ma już dzisiaj takiej
moralności, jakiej są uosobieniem. Nie narzucają swych po-
glądów, nie podają się nigdy za przykład. Zarówno w życiu
zawodowym jak i osobistym muszą wierzyć, by działać. Zdro-
wie mają na ogół doskonałe, gdyż raz na zawsze orzekli, że
gdy się naprawdę chce coś zdziałać, nie ma czasu na choro-
by. To ludzie o zaraźliwym entuzjazmie, emanuje z nich ciepło
i przyjaźń, potrafią rozgrzewać serca.

Jeśli was zapraszają, to po to, by przygarnąć was do swe-
go ogniska domowego, a nie po to, by was oszołomić wspa-
niałym przyjęciem”. (za www. imiennik. pl )

To święto to także imieniny honorowego obywatela na-
szej Gminy - ks. Infułata Józefa Sondeja.

My, mieszkańcy tej gminy, jesteśmy bardzo dumni z faktu,
że to u nas, w naszej parafii, czcigodny Solenizant, ks. Infułat
(odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski),
jako młodziutki wikary, zaraz po ukończeniu seminarium, roz-
począł swoją drogę duszpasterską (1939r.).

U nas w czasie okupacji odprawiał msze św. po domach
prywatnych i piwnicach i do nas zawsze chętnie wraca, nie
tylko wspomnieniami. Uczestniczy w wielu ważnych wyda-
rzeniach w naszej gminie, niekoniecznie o charakterze religij-
nym, nadając im odpowiednią rangę. Mocno związany jest
z domem rodziny Bohaczków w Kobylu, gdyż to właśnie
w Białym Dworku, w dużym pokoju, odprawiał od sierpnia
1939r. msze św., a do mszy służył mu ojciec p. Anny Liszcz,
obecnej gospodyni.

Z Ziemi Frysztackiej, pamiętającej i wdzięcznej, powę-
drowały również (16. marca) imieninowe serdeczności dla
Solenizanta, przekazane mu osobiście przez władze i repre-
zentację mieszkańców naszej gminy i powiatu, a ubrane
w słowa przez p. Martę Filip.

„Czcigodny Księże Infułacie!

Z Ziemi Frysztackiej
przywozimy Księdzu szum wiosennego wiatru,
zapach pierwszych przebiśniegów z ogrodu Pani Anny,
szemrzący nurt  Wisłoka,
garść wspomnień,
łagodne spojrzenie Cudownego Jezusa
i zapach oraz pierwsze kolory wiosny…

Przywozimy życzenia:
dobrego jutra, dobrego zdrowia.

Swą obecnością przekazujemy
życzliwość mieszkańców Frysztaka,
szacunek i nieustającą pamięć!”

Z ciepłymi życzeniami dla Józefa … ks. Infułata Sondeja
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Spotkanie z samym Solenizantem, w parafii Chrystusa Kró-
la w Rzeszowie, w jego gościnnych progach, było jak zwykle
niepowtarzalnym przeżyciem dla nas tam obecnych.

To nie oficjalny obiad imieninowy czy sztywne spotkanie
przy kawce czy herbatce. To serdeczne, ciepłe spotkanie kil-
ku pokoleń, od kilkuletniej Julki Ziarnik po samego szanow-

nego Solenizanta, który 1. marca ukończył 95 lat; to nieskrę-
powane rozmowy, ciekawe opowieści, bezcenne wspomnie-
nia; to lekcja żywej historii dla nas tam obecnych; to niezwy-
kła gościnność i serdeczność ks. Infułata, która ujmuje za-
wsze za serce; to radość, wzruszenie, okazja do licznych re-
fleksji na temat naszej postawy życiowej; to lekcja duchowej
siły, patriotyzmu i wypełniania słowa Bożego,

Niezwykły humor, dowcip i bezpośredniość Solenizanta
sprawiły, że nawet się nie obejrzeliśmy, a czas minął tak szyb-
ko, jak jedna chwila.

Dla nas, reprezentujących Ziemię Frysztacką, było wiel-
kim zaszczytem i jednocześnie ogromną przyjemnością móc
uczestniczyć w tym niecodziennym spotkaniu, przekazać  na-
szemu drogiemu Solenizantowi drobne upominki, a przede
wszystkim serdeczne życzenia, ciepłe myśli i zapewnienia
o wdzięcznej pamięci, zaśpiewać wspólnie „Plurimos an-
nos”od nas wszystkich i doświadczyć Jego autentycznej ra-
dości. Bo radość ks. Infułata, wdzięczność za pamięć i od-

wiedziny były wzruszające. Długo ściskał w dłoni bukiecik
delikatnych przebiśniegów, cieszył się każdym drobiazgiem,
zachwycał ofiarowaną mu książeczką o Domkach Bożych w
naszej gminie (opracowaną przez p. Zofię Menduś) i dzięko-
wał za naszym pośrednictwem wszystkim mieszkańcom Zie-
mi Frysztackiej, a ja, przekazuję te podziękowania wszystkim
Wam.

Szanownego i drogiego Solenizanta polecamy wstawien-
nictwu i opiece Jego patrona. Niech  Św. Józef prowadzi go
po drogach życia, niech wspiera swoją mądrością, miłością i
pasterską troską.

Nie bez kozery pozwoliłam sobie na początku opisać za
podanym źródłem imię JÓZEF. Czyż nasz ksiądz Infułat mógł-
by nosić inne imię? Wykluczone, to przecież prawdziwy Jó-
zef, odpowiadający w 100% charakterystyce tego imienia.
Polecam ponowna lekturę wstępu do tego artykułu.

 Maria Król

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Gazety Frysztackiej” znalazły się błędy, za które należą sie przeprosiny i spro-

stowanie:
- pod zdjęciem na stronie 8 zamiast nazwiska - Adam Żuchowicz powinno być  - Adam Żuchowski,
- autorka artykułu o „Wieczorze Kolęd” na stronie 16 to pani Daniela Pałys a nie jak napisano pani

Danuta Pałys.
OSOBY, KTÓRYCH TE BŁĘDY DOTYCZĄ REDAKCJA SERDECZNIE PRZEPRASZA.
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Wszyscy lubimy przyjmować gości.
Cieszymy się, kiedy przekraczają próg
naszego domu, zapraszamy ich z dumą
do środka, nierzadko uraczymy jakimś
poczęstunkiem. Staramy się, aby dobrze
zapamiętali tę wizytę, aby pragnęli po-
wrócić do nas jeszcze nie raz. Goście
owi natomiast przynoszą ze sobą cząst-
kę siebie czy to w postaci drobnego pre-
zentu czy chociażby plamy na obrusie...
Piętnastego dnia lutego 2009 roku nasz
parafialny dom odwiedziła Afryka.

Nie była to bezpośrednia wizyta ca-
łego kontynentu, nie nie, cały kontynent
nie zmieściłby się w naszym malowni-
czym, nieustannie remontowanym ko-
ściele. Ojcowie Biali Misjonarze Afryki
przywieźli ze swoją osobą do naszej
świątyni cząstkę Afryki. Być  może
cząstka to złe słowo, gdyż mało tego nie
było, a dobra, które zostały nam przed-
stawione, doskonale zagospodarowały
całą przestrzeń Domu Bożego.

Początki nie były proste. Już od sa-
mego rana św. Walentego zima, jak jakiś
zły duch, próbowała udaremnić wszel-
kie inicjatywy podjęte w celu przygoto-
wania tej jakże okazałej wyprawy. Śnieg
powodował się ślizganie butów na scho-
dach, kół na asfalcie – te czynniki zręcz-

nie utrudniały przenoszenie wszelkiego
rodzaju materiałów, dowożenie sztalug
pod antyramy ze zdjęciami, powodowały
kontuzje i urazy. Jednak nie mogło to po-
wstrzymać pełnych zapału Przyjaciół
Afryki od przekazania swojej wiedzy na
temat tego, co dzieje się na Czarnym

Kontynencie. Powoli, z godziny na go-
dzinę, frysztacki kościół zmieniał swój
wygląd. Przyozdobił się w ubrania wy-
twarzane rękoma rdzennych mieszkań-
ców Afryki, ubrał się w białe szaty, przy-
pominające stroje Ojców Białych. Wy-
pełnił się fotografiami przedstawiający-
mi nie tylko życie codzienne, ale także
problemy współczesnej Afryki. Nawet
rusztowania, rozstawione akurat w ko-
ściele, przyczyniły się do ułatwienia
mieszkańcom parafii Frysztak spogląda-
nie na batiki – płócienne malowidła afry-
kańskich artystów. Dalej stały wyroby
afrykańskich rzemieślników – figurki
ludzkie, zwierzęce oraz zabawki.Pod
wieczór, kiedy to za witrażami już ciem-
niało, słońce dawno zakończyło swą co-
dzienną wędrówkę po nieboskłonie (któ-
ra w zimie długa w sumie nie jest) na-
sza świątynia zmieniła się nie do pozna-
nia.  Tym razem role odwróciły się. To
gość był gotów do przyjęcia gospoda-
rzy w ich własnym domu. I był do tego
przygotowany całkiem nieźle. Nadeszła
pora na sen, aby następnego dnia z
energią powitać gospodarzy.

Kiedy nadeszła niedziela, o godzinie
około szóstej pięćdziesiąt siedem rano,

FRYSZTAK DLA TRĘDOWATYCH W NIGRZE!
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niektórzy z przychodzących do cotygodnio-
wego miejsca modlitw, chyba nie bardzo
mieli pojęcie, gdzie trafili. Już po przekro-
czeniu progu (umownie- wiem, że nie ma
tam progu, trochę wyobraźni nie zaszko-
dzi) wewnętrznych drzwi do kościoła na-
szym oczom ukazywały się pierwsze obra-
zy z życia Afryki. Byliśmy informowani o
tym, skąd wystawa wzięła się w naszej pa-
rafii, kto ją przygotował lub kto jest odpo-
wiedzialny za ten bałagan, jak kto woli. Po-
mimo niemałych zmian, parafianie jakoś od-
naleźli się w odmienionym kościele. Prze-
chadzając się po świątyni oglądali  fotogra-
fie przedstawiające główny problem oma-
wiany tamtej niedzieli – trąd. Choroba ta,
dla niektórych od dawna nieistniejąca, da-
lej jest istotnym problemem ludzi mieszka-
jących w Afryce.

Dopełnieniem wystawy i relacją z ust
człowieka, który bezpośrednio zetknął się
z problemami ludzi chorych na trąd, było
kazanie Ojca Jacka Wróblewskiego –
współbrata naszego rodaka, zawsze mile
widzianego w naszej parafii, Ojca Prezesa
Stowarzyszenia Przyjaciół Afryki Adama
Cytrynowskiego.

Gospodarz prezentuje swoją hojność
poprzez to, co gość może znaleźć na stole
w odwiedzanym domu. Jednakże jak moż-
na wykazać się dobrocią serca, kiedy sami
jesteśmy gośćmi? Tajna Niezależna Agen-
cja Wywiadowcza, której nazwy nie będę

Podzwonne S.Osuchowskiej
+ 22 stycznia 2009

Stasiu, nie znajdujê s³ów wdziêcznoœci,
By wyraziæ od wszystkich dziêki dla Ciebie
Za wieloletni¹ pracê dla potomnoœci
Wœród szkolnej m³odzie¿y – z pe³nym oddaniem.

Twoi uczniowie wyszli z baga¿em niema³ym
Z j. polskiego: pisowni¹, ortografi¹ czy gramatyk¹,
Nie wspominaj¹c o zachowaniu nienagannym,
Wdziêczni Ci byli po prostu za wszystko.

Bo Twoja praca nauczycielska to coœ,
czego oceniæ do koñca siê nie da,
a matczyna serdecznoœæ i sumiennoœæ
by³y ozdob¹ jako skromnego cz³owieka.

Kiedy odesz³aœ do Pana po nagrodê
- bo tylko On potrafi doceniæ nale¿ycie
Darz¹c Ciê d³ugowiecznoœci¹ i zdrowiem
Na ziemi, a w niebie da Ci poczesne miejsce.

Niech polska ziemia otuli Ciê czule,
A polne kwiaty zakwitn¹ dla Ciebie na wiosnê.
Potomni bêd¹ wspominaæ lat wiele
Jak nauczyciele odchodz¹, a kwiaty zostaj¹…

KOLE¯ANKA

tutaj podawał, ponieważ przestałaby być tajna, zdobyła informacje, które
powinny cieszyć nas wszystkich razem i każdego z osobna. Obecność
Ojców Białych w parafii frysztackiej zakończyła się owocnym nagroma-
dzeniem środków, które pomogą w leczeniu ludzi cierpiących na trąd. Po
raz kolejny potwierdziło się, że serca frysztackiej ludności są otwarte nie
tylko na problemy miejscowe, ale także na problemy ludzi mieszkających
wiele setek kilometrów stąd. I to jest w nas dobre.

Współtwórca bałaganu panującego we frysztackim kościele dnia
15 II 2009, Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Afryki, Nadzorca Taj-
nej Niezależnej Agencji Wywiadowczej (w skrócie WBPFKCSPANT-
NAW) Paweł F. (Filip P.)
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Od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2009 roku w
biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa będą przyjmowane Wnioski o przyznanie
płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyzna-
nie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na ob-
szarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, na
2006 r. Wniosek należy złożyć w biurze powiatowym wła-
ściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
wnioskodawcy. Wniosek można składać osobiście lub prze-
słać pocztą, za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę
stempla pocztowego.

Producenci rolni prowadzący działalność rolniczą na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
mogą wystąpić również o przyznanie płatności z tytułu ONW.

Producenci rolni, którzy po raz pierwszy pragną ubie-
gać się o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów
rolnych, mogą otrzymać formularze wniosków w Biurach
Powiatowych lub Zespole Doradztwa Rolniczego oraz w
Urzędach Gmin.

Producenci rolni zamierzający po raz pierwszy złożyć
Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów
rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działal-
ności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, powinni także, jeśli nie posiadają numeru
identyfikacyjnego producenta, wystąpić do ARiMR o nada-
nie im takiego numeru.

W 2009 r. producenci rolni, którzy ubiegali się o
przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
w 2008 r., otrzymają z ARiMR częściowo wypełniony
formularz wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany)
wraz z załącznikami graficznymi oraz instrukcjami ich
wypełnienia. Wniosek o przyznanie płatności bezpośred-
nich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu
wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania wraz ze wszystkimi za-
łącznikami graficznymi wypełnionymi zgodnie z in-
strukcją otrzymaną z ARiMR należy złożyć w biurze
powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę lub miej-
sce zamieszkania producenta rolnego. Niezwrócenie

wypełnionych załączników graficznych może skutkować nie-
przyznaniem płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

„Załączniki Graficzne” do wniosku o płatności bez-
pośrednie do gruntów rolnych mają służyć producentom rol-
nym pomocą w poprawnym i zgodnym ze stanem faktycz-
nym (na gruncie) wypełnieniu wniosków o płatności bezpo-
średnie w roku 2009. Producent rolny powinien wypełnić
„Załącznik Graficzny” poprzez naszkicowanie na nim użyt-
kowanych działek rolnych, zgodnie z dołączoną „Instrukcją
Wypełniania Załącznika Graficznego”.

Pomoc w zakresie wypełniania wniosków rolnicy
uzyskają w punktach konsultacyjno – doradczych
mieszczących się w każdym Urzędzie Gminy na tere-
nie powiatu strzyżowskiego, u członków Izb Rolniczych
oraz pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Na płatności bezpośrednie do gruntów rolnych skła-
dają się:

·jednolita płatność obszarowa do gruntów rolnych w
gospodarstwie rolnym, utrzymywanych w dobrej kulturze
rolnej: grunty orne, pastwiska, łąki, sady i uprawy wielolet-
nie, plantacje wierzby wykorzystywanej do wyplatania;

·płatności uzupełniające do powierzchni upraw utrzy-
mywanych w dobrej kulturze rolnej: chmielu oraz innych
roślin, których wykaz corocznie określa się w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów.

W bieżącym roku o płatności bezpośrednie do gruntów
rolnych może ubiegać się, tak jak w latach ubiegłych, pro-
ducent rolny - dzierżawca, użytkownik, zarządca, lub ma-
jący inne prawo, z którym łączy się określone władztwo
nad cudzą rzeczą - będący posiadaczem gospodarstwa rol-
nego, w skład, którego wchodzą działki rolne o łącznej po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 ha, utrzymywane  w dobrej
kulturze rolnej. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar
gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw
o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Jednak w przypad-
ku, gdy wymagane jest oddzielne zgłoszenie użytkowania
pewnego obszaru w ramach gruntów objętych grupą upraw,
działka rolna jest ograniczona na podstawie tego konkret-
nego użytkowania

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe w Strzyżowie

KOMUNIKAT
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O płatność na daną działkę rolną może ubiegać się

tylko jeden wnioskodawca.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

- Wnioski o przyznanie płatności bezpo-
średnich do gruntów rolnych lub
o przyznanie płatności z tytułu wsparcia
działalności rolniczej na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania.

- Wnioski rolnośrodowiskowe
- Wnioski kontynuacyjne o wypłatę po-

mocy na zalesianie ( dotyczy rolników, któ-
rzy zalesili grunty rolne oraz grunty inne niż
rolne w ramach PROW 2007-20013)

 Od 15 marca do 15 maja br. (oraz w ter-
minie 25 dni kalendarzowych po 15 maja,

jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia
będzie stosowana redukcja w wysokości 1%
kwoty płatności). Z uwagi na to, że w tym
roku 15 marca przypada w niedzielę, przyj-
mowanie wniosków rozpoczęło się
od poniedziałku - 16 marca br.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa

w Strzyżowie ul. 1 Maja 38.

                                                 Z poważaniem
                                 Józef Szufnarowski
                                    Kierownik Biura Powiatowego

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.
(017) 2760483,  2760487,  2760501

Harmonogram wdrażania działań PROW na rok 2009

Nazwa działania 
Planowana data 

ogłoszenia naboru 

Planowany termin 

ogłoszenia naboru  

Planowany termin 

zakończenia naboru 

 
Modernizacja 
gospodarstw rolnych 31.03.2009 r. 21.04.2009 r. 

 
28.04.2009 

 
Ułatwianie startu młodym 
rolnikom 10.03.2009 r. 25.03.2009 r. 

Nabór ciągły maksymalnie do 
31 grudnia lub do momentu 

osiągnięcia 120% puli 

środków dostępnych  
w danym roku 

 

Korzystanie z usług 
doradczych przez 

rolników  
i posiadaczy lasów 

31.03.2009 r. 15.04.2009 r. 

Nabór ciągły maksymalnie do 
31 grudnia lub do momentu 

osiągnięcia 120% puli 

środków dostępnych  
w danym roku 

 

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej 31.03.2009 r. 15.04.2009 r. 

Nabór ciągły do wyczerpania 
puli środków dostępnych  

w danym roku 

 

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw 31.03.2009 r. 05.05.2009 r. 

Nabór przez 10 dni 

kalendarzowych 
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PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY
czyli jeszcze raz o wychowaniu dzieci i młodzieży.

Wiele już było prac i artykułów dotyczących wychowania
dzieci i młodzieży. Nasuwa się kolejny temat do rozważań: „Jaka
jest rola rodziny  w   przekazywaniu życiowych wartości?” Na
co dzień nie brakuje sytuacji, które służą do przekazywania dzie-
ciom i młodzieży podstawowych wartości np. wspólne obiady,
zabawy i rozmowy. Chciejmy je zauważyć i wykorzystać jako
dorośli, a zaprocentuje to na przyszłość.

Dziecko od najmłodszych lat – najpierw w przedszkolu,
potem w szkole – uczy się podstawowych wartości, np. odpo-
wiedzialności czy szacunku do starszych. To ważne i cenne
lekcje. Przecież nauczycielami są wykwalifikowani pedagodzy.
Jednak najważniejsi przewodnicy po świecie wartości to rodzi-
na – mama, tata, dziadkowie. Wskazówki najbliższych osób
dziecko najbardziej bierze do serca. Najistotniejsze jest jednak
to, że ma ono okazję na co dzień obserwować sobie najbliż-
szych dorosłych. To jak się do siebie i do dzieci zwracają, jak
się wyrażają, o czym lub o kim rozmawiają. Rodzice poprzez
stałe przebywanie z dzieckiem, dostarczają mu wiedzy o ota-
czającym świecie a co najważniejsze stają się modelami osobo-
wości i wzorami zachowań w konkretnych sytuacjach życio-
wych. Przekazują dziecku określony system wartości i norm
moralnych, etycznych  i    społecznych. To najważniejsza lek-
cja w życiu dziecka i jego rodziców. Co zrobić, by wypadła na
szóstkę z plusem dla obu stron?

WZAJEMNA POMOC I TROSKA
Dbamy o dzieci najlepiej jak umiemy. Ale nie tylko o nie.

Troszczymy się o swoich coraz starszych i mniej aktywnych
rodziców i teściów. Kiedy trzeba, robimy zakupy, pomagamy
w domu,  a   nawet pożyczamy pieniądze. Także dziadkowie
nam pomagają – dziadek odbiera wnuczka ze szkoły, babcia
gotuje obiad lub piecze tort na urodziny, a w razie ważnego
wyjazdu opiekuje się wnuczkami. Dziecko, widząc taką wza-
jemną pomoc, nabiera przekonania, że takie postępowanie jest
naturalne. Od najmłodszych lat angażujmy dziecko w pomaga-
nie dziadkom. Najpierw niech obserwuje, jak pomagamy w
porządkach. Potem zachęcajmy do własnej inicjatywy. Może
zadzwonić z pytaniem czy nie zrobić zakupów, pójść do leka-
rza czy odśnieżyć drogę do domu.

Dobrze jest także dzielić obowiązki miedzy członków rodzi-
ny. Wymagajmy, bu dzieci pomagały podczas sprzątania, np.
składały zabawki, książki, a starsze odkurzały. Z czasem dziec-
ko przyjmie to za naturalny obowiązek, kiedy także inni do-
mownicy – tata, rodzeństwo – będą mieć ściśle wyznaczone
obowiązki. Nie bójmy się prosić o pomoc, kiedy jej potrzebuje-
my – o podanie herbaty, gdy jesteśmy zmęczeni, zrobienie za-
kupów. Jednocześnie pamiętajmy o słowie dziękuję i pochwa-
le.

WARTOŚCI WAŻNE WCZORAJ I DZIŚ
Kontakt ze starszymi osobami uczy dziecko nieprzemijają-

cych wartości: szacunku, honoru, prawdomówności, przywią-
zania do tradycji. Takiej lekcji próżno szukać w mediach, które
często starają się zaszczepić w młodych ludziach inne cechy tj.
nonszalancję, cwaniactwo, wygodnictwo i kult młodości. Tyl-

ko obcowanie z bliskimi z innego pokolenia pomoże dzieciom
docenić zapomniane już nieco wartości. Ale musimy pamiętać
też o tym, aby unikać krytykowania dziadków w obecności
dzieci. Nawet, gdy ich opinie wydają się nienowoczesne. Mo-
żemy o nich porozmawiać bez wnuków. Dziecko uczy się wtedy
tolerancji wobec zachowań i poglądów innych. Starajmy się
opowiadać o trudnościach, przez jakie musieli przebrnąć dziad-
kowie w młodości, jak wyglądało ich życie, jak zmagali się
z niedostatkami materialnymi. Mimo, że nie mieli modnych „ciu-
chów”  i  cytrusów, ale dzięki mądrości i zaradności stwarzali
miłą atmosferę rodzinną. Tak uświadomimy najmłodszym, że
nie tylko super „ciuchy”, gadżety dają szczęście rodzinne.

Dbajmy także o regularne spotkania dzieci z dziadkami lub
przynajmniej kontakt telefoniczny czy listowy. Również opo-
wieści starszych o swoich przeżyciach mogą dać pociechom
znacznie więcej niż niejeden serial telewizyjny.

WAŻNA JEST OBOWIĄZKOWOŚĆ
Dorośli mają na głowie wiele obowiązków: praca, dom,

wychowanie dzieci itp. Starają się je wzorowo wykonywać. W
dorosłym życiu nie ma wymówek, że: „Nie chciało mi się”,
„Odłożę to na później”, „Niech zrobi to ktoś inny”. Ważne jest,
aby dzieci to zrozumiały. Dlatego podkreślajmy, jak poważnie
traktujemy swoje obowiązki np. zastępstwo za kogoś w pracy,
odwiedziny u dziadków. Jednak obowiązkowość wobec tych
najmłodszych też jest ważna. Jeśli obiecujemy coś dziecku, to
starajmy się dotrzymywać słowa, a jak się nie uda, to przepra-
szajmy. Dziecko też ma prawo do szacunku.

ROLA KOBIETY, ROLA MĘŻCZYZNY
Choć cechy i zadania przypisywane kobietom i mężczy-

znom zmieniają się, podstawowe wartości związane z płcią
pozostają ważne do dziś. Córka obserwuje mamę i babcię, do-
wiaduje się, że kobieta jest współczująca, troskliwa, wyrozu-
miała. Chłopiec zaś od taty i dziadka ma szansę nauczyć się, że
mężczyzna powinien być oparciem dla najbliższych. Dzieci nie
potrzebują, abyśmy byli dla nich tylko „kumplami”. Takich mają
w szkole. One potrzebują mamy i taty, bo rodziców ma się
tylko jednych.

Podsumowując swoje rozważania, pragnę zwrócić uwagę
na jedno. Chcemy, aby nasze dzieci były grzeczne, mądre i
kochane. Pragniemy, aby były prawdomówne i uczciwe. Ale
przecież nie rozwijają się na pustyni, tylko w naszych domach.
Dlatego zanim zaczniemy narzekać, że są niegrzeczne, nadpo-
budliwe, a zamiast uczyć się oglądają stale telewizję lub prze-
siadują przy komputerze, kłamią, sięgają po alkohol czy papie-
rosy przyjrzyjmy się atmosferze w naszych domach. Nie tylko
żywimy i ubieramy nasze pociechy, ale przede wszystkim wy-
chowujemy, ustalajmy zatem jasne i proste granice, których
dzieciom i młodzieży przekroczyć nie wolno. Dzieci są dobry-
mi obserwatorami. Musimy sprawić, by miały jak najlepsze
przykłady.

mgr Maria Winiarska
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 Na co i ludzie tak grzecznie czekają !
Tak.  Czekają. I dziwne, bo nie narzekają.  To miłośnicy białego szaleństwa.
Pod koniec sezonu narciarskiego P. Janusz Malikowski – właściciel stoku „Pod Dziedzicem” w Gogołowie zafun-

dował dwudniową bezpłatną jazdę. TO MIŁE.  Aktualnie coraz więcej osób zaczyna jazdę na nartach.  Nawet wiek
nie przeszkadza. Stok w Gogołowie jest przyjazny dla takich ludzi, chociaż i wytrawni narciarze mogą poszaleć na
miarę swoich umiejętności. Na stoku
mieli możliwość ćwiczyć członkowie
młodzieżowej Sekcji Narciarskiej.

Sezon się kończy, ale kiedyś znowu
zawita zima, dlatego przyszła pora by
podziękować za dobre warunki do zjaz-
dów, zawsze przygotowany stok – kon-
trolowany przez właściciela   i   aseku-
rację pracowników  obsługi.

Dziękujemy! To było miłe – chętnie
wrócimy na stok za rok.

         NARCIARZ SENIOR  - G.T.

Gminny Konkurs ph. „Palma Wilkanoc-
na” roztrzygnięty. Na konkurs wpłynę-
ło 50 palm wykonanych przez dzieci,
młodzież i dorosłych mieszkańcow
Gminy Frysztak.
Komisja artystyczna w składzie: arty-
sta rzeźbiarz Roman Górka, pedagog pla-
styk Paweł Armata i mgr sztuki Dorota
Wojtanowska, w dniu 25 kwietnia 2009r.
wytypowała do nagród i wyróżnień na-
stępujące prace:

Palmy wykonane indywidualnie:

NAGRODA GRAND PRIX: Michał Pająk
kl. IV - Szkoła Podst. Gogołów, Op. mgr
Danuta Mosoń

I NAGRODA: Krzysztof Nycz  lat 11, SOSW
Frysztak, Op. mgr  Wioletta Petka

II NAGRODA: Monika Maciąg, SOSW
Frysztak, Op. mgr Małgorzata Wanat

III  NAGRODA: Jan Wojnarowski lat 9,
Zespół Szkół w Stępinie, Op. mgr  Anasta-
zja  Godek

III  NAGRODA: Szymon  Zięba  lat 8, Szko-
ła Podstawowa nr1 im. J. Wybickiego we
Frysztaku, Op. mgr Jolanta Prokopowicz

WYRÓŻNIENIA:
Bernard  Fuk  lat 11, Szkoła Podstawowa
Gogołów, Op. mgr Danuta Mosoń

Katarzyna Garncarska  lat 8, Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. J. Wybickiego we Frysz-
taku, Op. mgr Barbara  Kubik
Dominika Dyka  lat 9, Zespól Szkół w Stę-
pinie, Op. mgr Krystyna  Stawarz
Jolanta  Uliasz  lat  8, Szkoła Podstawowa
nr 1 im. J. Wybickiego, Op. mgr Barbara
Kubik
Sylwia Knap lat  8, Szkoła Podstawowa nr
1 im. J. Wybickiego we Frysztaku, Op. mgr
Barbara Kubik
Izabela Romańska  lat 12, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. J. Wybickiego we Frysztaku
Paulina Potyrała  lat 9, Szkoła Podstawo-
wa w Gliniku Górnym, Op. mgr Magdale-
na Syrek
Magdalena Pieniążek  lat 9, Szkoła Pod-
stawowa w Gliniku Górnym, Op. mgr Mag-
dalena Syrek

Palmy wykonane zbiorowo:
I NAGRODA: Koło Gospodyń Wiejskich
Pułanki
WYRÓŻNIENIA:
Koło Gospodyń Wiejskich Kobyle
Koło Gospodyń Wiejskich Stępina

Nagrodzone Palmy

Skrobiemy Pisanki

Zajęcia w ramach przedświątecz-
nych spotkań ze sztuką w Goku we
Frysztaku:

- Kwiaty bibułkowe do palm wielka-
nocnych dorośli mieszkańcy gminy
Frysztak wykonywali w dn. 11 i 18 marca
pod kierunkiem Pani JANINY TULEI
z Glinika Średniego.

- Natomiast tajniki farbowania i wy-
drapywania pisanek w dn 25 marca za-
interesowanym przekazała p.HELENA
MAJSTERKIEWICZ z Lubli.

  tekst i zdj.: Dorota Wojtanowska

P. Janina Tuleja i Justyna Tuleja
Wychowankowie SOSW Frysztak, Op. mgr
Małgorzata Wanat
Wychowankowie SOSW Frysztak, kl. VI,
op. mgr Justyna Przygoda
Gabriela Szteliga, Angelika Stępek, Klau-
dia Koś,  Monika Koś - Kl. I, Gimnazjum
Zespół Szkół w Lubli, Op. mgr Dorota Strzę-
pek

P. Janina Tuleja

P. Helena Majsterkiewicz

Kolejka do wyciągu.
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28 października 2008r. ma szanse
przejść do historii jako niezwykły dzień,
który wyrwaliśmy z kartek kalendarza
w ubiegłym roku. Wśród wielu pomy-
słów Rządu, służących rozwojowi regio-
nów i zarazem poprawie życia społecz-
ności lokalnych, ten pomysł odnoszący
się do istotnej poprawy infrastruktury
drogowej  zapewne pozytywnie wpisze
się w przyszłe oblicze powiatu strzyżow-
skiego i jego gmin.

To właśnie 28 października 2008r.
Rada Ministrów  Uchwałą Nr 233/08
ustanowiła Program Wieloletni pod
nazwą „NARODOWY PROGRAM
PRZEBUDOWY DROG LOKAL-
NYCH  2008-2011”.. Pragnę  Państwu
przybliżyć założenia tego Programu, bo-
wiem może on  w sposób istotny wpły-
nąć na poprawę infrastruktury dróg ka-
tegorii gminnej i powiatowej. Przypo-
mnę w tym miejscu, że właśnie na te
drogi  i towarzyszące im budowle inży-
nieryjne brakowało najczęściej środków
finansowych, aby je przebudować, wy-
budować czy też wyremontować.

Głównym celem Programu będzie
wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg
powiatowych i gminnych z siecią dróg
wojewódzkich i krajowych, prowadzą-
ce do zwiększenia dostępności lokal-
nych ośrodków gospodarczych. Cały
Program ma status programu wielolet-
niego w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych z 30 czerwca 2005r. a sze-
rzej interpretując, jest on kolejną reali-
zacją Strategii Rozwoju Kraju  obejmu-
jącą lata 2007-2015.Faktyczny czas re-
alizacji Programu obejmuje lata 2008-
2011, niemniej jednak jego realizacja fi-
zyczna przewidywana jest do rozpoczę-
cia w roku 2009, a następnie w latach
2010 i 2011. Efektem realizacji WN
PPDL 2008-2011 mogą być przebudo-
wane drogi gruntowe na nawierzchnię
twardą, zmiana geometrii drogi, podnie-
sienie nośności konstrukcji, poprawa
równości i szorstkości nawierzchni, bu-
dowa nowej drogi, działania na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa  ruchu drogowe-
go  dróg istniejących między innymi po-

przez wyposażenie dróg w rozwiązania
i elementy wyposażenia dróg poprawia-
jące bezpieczeństwo ruchu drogowego
(budowa chodników, budowa azyli dla
pieszych, fizyczne separowanie ruchu
pieszych od ruchu pojazdów, sygnaliza-
cje świetlne, montaż barier ochronnych,
poprawa oznakowania poziomego i pio-
nowego, dodatkowe oznakowanie
miejsc niebezpiecznych dla użytkowni-
ków ruchu. W latach 2009-2011, na re-
alizację zadań Programu budżet Pań-
stwa przeznaczał będzie każdego roku
kwotę 1 mld zł. dotacji celowej, a jed-
nostki samorządu terytorialnego jako be-
neficjenci tego Programu co najmniej 1
mld. zł.  Łączne nakłady na realizację
Programu wyniosą w okresie trzech lat
6 mld.zł., w tym 3 mld.zł. stanowić będą
nakłady z Budżetu Państwa  a 3 mld zł.
z budżetów jednostek samorządu tery-
torialnego.

Wojewoda Podkarpacki Mirosław
Karapyta jako główny Koordynator Pro-
gramu otrzymał od MSWiA do podziału
pomiędzy podkarpackie powiaty i gmi-
ny kwotę 62,5 mln. zł.

Z Programem zastartowaliśmy jako
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rze-
szowie tuż po opublikowaniu Uchwały
Nr 233 Rady Ministrów. Już w dniu 31
października ubiegłego roku ogłoszono
nabór wniosków, określając kryteria ja-
kim mają one odpowiadać. Mimo bar-
dzo krótkiego terminu ich składania jaki
wyznaczyły zapisy przedmiotowej
Uchwały, tylko 21 dni , aż 182 wnioski
sporządzone przez samorządy zostały
złożone  w dniach 20 i 21 listopada w
PUW .

Do czasu, kiedy te wnioski fizycznie
znalazły się na biurku Wojewody Pod-
karpackiego, trwała przez 20 dni od
ogłoszenia przez Wojewodę  naboru
batalia formułowania przez samorządy
wszystkich szczebli setek pytań pod
adresem PUW , której trzeba było sta-
wić czoła  w taki sposób, aby później
przy ocenie wniosków pod względem
formalnym i merytorycznym jak najmniej
z nich odrzucić ze względów formal-

nych. W tych dniach miałem zaszczyt
odpowiedzieć na setki pytań , korespon-
dować z MSWiA, spotykać się z samo-
rządowcami. Był to dla mnie czas no-
wego wyzwania i nowych doświadczeń.
Powiem krótko takiej sprawie poświę-
ca się każdy czas z dużą przyjemnością
bowiem służy ona tej małej i tej dużej
Ojczyźnie a przede wszystkim mieszkań-
com Podkarpacia, w tym  moim strzy-
żowskim i  frysztackim  rodakom.

W okresie pomiędzy 21 listopada,
ostatecznym terminem złożenia wnio-
sków do Programu a 31 grudnia 2008r.,
datą  zatwierdzenia list zadań kategorii
dróg powiatowych i gminnych przez Wi-
cepremiera Grzegorza Schetynę do WN
PPDL 2008-2011, Komisja Wojewódz-
ka powołana przez Wojewodę Podkar-
packiego  wraz z zespołem oceny for-
malnej dokonały przy olbrzymim wysił-
ku kilku osób weryfikacji wszystkich zło-
żonych wniosków,  wyłaniając w efek-
cie swej pracy najlepsze 82 zadania po-
wiatowe i gminne.. Wśród wyłonionej
grupy  21 zadań powiatowych  znala-
zło się na liście zadanie przygotowa-
ne przez Starostwo Powiatowe w
Strzyżowie współfinansowane przez
gminę Frysztak (ponad 1 mln. zł) pod
nazwą „Przebudowa drogi powiato-
wej Frysztak - Gogołów.” Na  liście
zaś dróg kategorii gminnych wśród
61 zadań  dobrą ocenę uzyskało za-
danie przygotowane przez Urząd
Miejski w Strzyżowie pod nazwą
„Przebudowa ciągu drogowego Do-
brzechów - Grodzisko”. Tym to spo-
sobem budżet powiatu  strzyżowskiego
zostanie dofinansowany dotacją celową
w wysokości 2.154 tys. zł., a budżet
Urzędu Miejskiego kwotą 537 tys.zł.
Efektem tego zastrzyku finansowego, a
jestem o tym  przekonany,  będą nowe
kilometry lepszych dróg, z których bę-
dziemy mieli możliwość korzystania jako
mieszkańcy tej ziemi.

Już dzisiaj zachęcam organy samo-
rządowe wszystkich szczebli na terenie
powiatu strzyżowskiego, aby przygoto-
wać się do kolejnej edycji realizacji Pro-

KOLEJNA SZANSA DLA PODKARPACIA, KOLEJNA SZANSA
DLA POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
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gramu, do której nabór Wojewoda Pod-
karpacki zamierza ogłosić 1 sierpnia
2009r. Czasu pozostało jeszcze parę
miesięcy na wzorcowe przygotowanie
wniosków pod kątem wytycznych Pro-
gramu i wierzę, że kolejne nasze Pro-
jekty znajdą uznanie w ocenach Komi-
sji. Apeluję, aby szansę, którą stworzył
nam obecny Rząd wykorzystać w całej
rozciągłości. Przekonany jestem, że  naj-
lepiej promują się działania Rządu po-
przez ostatnie rozstrzygnięcia dokona-
ne  w ramach RPO schemat B i sche-
mat C, WN PPDL 2008-2011, Pro-
gram „Orlik”, Program „Razem bez-
pieczniej”, czy też podzielone koń-
cem 2008r. środki przez Wojewodę
Podkarpackiego i Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego  w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego.
W każdym z tych Programów wyłą-
czając Program „Orlik” Powiat
Strzyżowski i jego potrzeby zostały
dostrzeżone przez Wojewodę i Mar-
szałka, co najdobitniej potwierdzają
kwoty, jakie naszemu powiatowi za-
aplikowano kolejnymi zastrzykami
finansowymi dla zadań powiatowych
i gminnych na przebudowę i remon-
ty dróg, mostów, na zabezpieczenie
obiektów i służbę zdrowia. Ogółem
budżet powiatu i strzyżowskich gmin
wzbogaci się o finansowe środki po-
mocowe w wysokości 12.728 tys.
złotych. Do lobbowania na rzecz Na-
szego Powiatu zapraszam Państwa wraz
z Panem Mariuszem Kawą - Dyrekto-
rem Agencji Rynku Rolnego Oddziału
Terenowego w Rzeszowie. Obaj świa-
domi jesteśmy, że wiele osób ma ku temu
stosowną okazję z racji sprawowanych
funkcji zawodowych czy też społecz-
nych, aby wspierać nasz region w imię
jego rozwoju. Lobowanie ponad podzia-
łami politycznymi to również jedna z cen-
nych i  szlachetnych postaw, a zarazem
metod zmieniania obecnej rzeczywisto-
ści w jakiej żyjemy my, nasze dzieci i
wnuki.

                      Janusz  ZIOBRO
         Kierownik Oddziału Nadzoru
        Komunikacyjnego w Wydziale
                Infrastruktury PUW
               w   R z e s z o w i e

Zawiadomienie

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie zawiadamia, że w po-
danych niżej terminach i miejscowościach powiatów: Strzyżów, Krosno, Jasło
organizuje Wiosenne Przeglądy Hodowlane Koni tj.

- opis źrebiąt rocznika 2009 do paszportu (koszt paszportu 67,80 + opłata
poczt.) od dn. 26.02.2006r.

- przeglądy selekcyjne młodzieży i 2 letniej (opłata 5zł/szt)
- wpis do ksiąg i rejestrów klaczy młodych (opłata 55zł od klaczy)
- przegląd klaczy starczych wpisanych do ksiąg (opłata 30zł od klaczy)
- opis koni starszych bez pochodzenia celem wystawienia paszportu (opłata

67,80zł + opłata poczt) od 1.07.2009r. zgodnie z Rozporządzeniem Unijnym
wprowadzony będzie ustawowy obowiązek czopowania wszystkich koni za-
opatrywanych po raz pierwszy w paszporty.

Na ustalone miejsca prosimy doprowadzic konie wg wyżej wymienionych
grup wraz z posiadanymi dokumentami: klacze starsze ze świadectwami wpisu
do ksiąg oraz paszportami, źrebięta do opisu wyłącznie ze świadectwami po-
kryć.

Prosimy również o przygotowanie wcześniej wypełnionych wniosków – zgło-
szeń koni do Rejestru.

Klacze nowolicencjonowane ras półkrwi (młp., sp., wlkp.) oraz śląskiej i
zimnokrwistej poddane zostaną polowym próbom dzielności zgodnie z progra-
mami hodowlanymi.

O organizowanych opisach i przeglądach prosimy powiadomić wszystkich
zainteresowanych właścicieli koni.

W naszej gminie odbędą się:
- 22.04.09r. u p. J. Orzechowskiego w Gogołowie (nr domu 310) o godz.

9.00
- 22.04.09r. u p. Syrka w Gogołowie (nr domu 128) o godz. 11.00
- 22.04.09r. u p. J. Wiśniowskiego w Lubli (nr domu 387) o godz. 13.00

Szanowni Hodowcy i Właściciele Koni

Polski  Związek Hodowców Koni informuje, że od 1 lipca 2009r. wszystkie
konie i inne koniowate, opisywane po raz pierwszy w celu wystawienia pasz-
portu, będą identyfikowane dodatkowo poprzez wszczepienie transpondera (mi-
krochipa) w górną część szyi, po lewej stronie.

Wymóg zaopatrywania wprowadziła Komisja Europejska we wszystkich kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej.

Każdy transponder będzie wyposażony w niepowtarzalny w skali świata nu-
mer, który może być odczytany za pomocą czytnika.

Czynność wszczepienia transpondera  jest bezpieczna dla konia, a osoby
wykonujące ją przeszły specjalistyczne przeszkolenie. Jednakże dla prawidło-
wego zabiegu konieczne jest przygotowanie zwierzęcia przez właściciela, tzn.
wyczyszczenie, założenie kantaru i unieruchomienie przez dwie osoby. Umożliwi
to podejście do konia z lewej strony i bezpieczne wszczepienie transpondera.
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Idą dwa koty przez pustynię. Mija go-
dzina, dwie, trzy i nagle jeden mówi:
-Ty stary, nie ogarniam tej kuwety.

-----
Siedzą dwa szczury i jedzą taśmę fil-
mową. Jeden mówi:
-Dobry ten film.
A drugi na to:
-No, ale książka była lepsza.

-----
Poszedł ślepy na grzyby. A że nic nie
widział, więc to, co zebrał poznawał
po smaku... Trafił na jednego grzyba,
spróbował:
-Mm.. maślaczek.
I do koszyczka... Następny:
-Mm.. Borowik!
I do koszyczka... Idzie dalej, znalazł
kolejnego. Próbuje:
-O fuj!...  Dobrze, że nie wdepnąłem!

-----

-Puk!Puk!
-Kto tam?
-Ja do Jarka.
-A ja kombajn.

-----
Właśnie zdążyłem usiąść, kiedy usły-
szałem głos z sąsiedniej kabiny:
-Cześć! Co słychać?
Nie mam w zwyczaju prowadzenia
konwersacji w WC i nie wiem, co we
mnie wstąpiło, że - chociaż zakłopota-
ny - odpowiedziałem:
-No, w porządku!
A tamten na to:
-I co porabiasz?
Co za pytanie?! W tej sytuacji - trochę
dziwaczne... Odpowiedziałem:
-Eee, to, co ty... Wiesz..!
Właśnie postanowiłem wyjść tak szyb-
ko, jak tylko się uda, kiedy padło na-

1. Wielkanocne ciasto.
2. Symbol nowego życia
3. Symbolizuje dobroć i posłuszeństwo.
4. Inaczej pisanka.
5. Dzień tygodnia, w którym zmartwych-
wstał Pan Jezus.
6. Wzgórze zwane „Czaszka”
7. W 40 dni po zmartwychwstaniu.
8. Uroczyste, jedzone rano w Wielka-
noc.
9. Podziwiamy je w Niedzielę Palmową.
10.  Miesiąc Świąt Wielkanocnych.
11. Są symbolem  radości.
12.  W tym dniu poświęcamy pokarm.
13. Ostatnia niedziela Wielkiego Postu.
14. Największy cud Pana Jezusa.
15. Inaczej śmigus-dyngus, lany…
16. Msza z procesją w Wielkanoc rano.
17. 40 dni przed zmartwychwstaniem,
18. Wesołego …

stępne pytanie.
-Mogę do ciebie wejść?
Tego już było za wiele, ale postanowi-
łem zakończyć rozmowę w uprzejmy
sposób:
-Nie... Jestem trochę zajęty!
I usłyszałem, jak tamta osoba mówi
zdenerwowana:
-Słuchaj, oddzwonię później. Jakiś idio-
ta ciągle mi odpowiada z kabiny obok!

-----
Jaś jest w kościele z babcią. Ksiądz
mówi:
-Za duszę Wojciecha, za duszę Pio-
tra...
Na to Jaś babci:
-Lepiej chodźmy, bo nas też zadusi!

-----
Pożar... żona i mąż wybiegają na
dwór.. żona mówi:
-Nie ma tego złego... po raz pierwszy
od ślubu wyszliśmy gdzieś razem!

 

Krzyżówka
wielkanocna

-----
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