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„Majówka” w Stêpinie.

W słoneczne popołudnie 3 maja br. przy kompleksie schro-
nów w Stępinie odbyła się majówka inaugurująca sezon tury-
styczny. I tym razem pogoda dopisała. Organizatorzy- Gmin-
ny Ośrodek Kultury we Frysztaku i Koło Gospodyń Wiej-
skich w Stępinie nie mieli powodów, aby martwic się o fre-
kwencję. W tak ciepły i słoneczny dzień chyba każdy miał
ochotę spędzić popołudnie w gronie znajomych, każdy też mógł
znaleźć coś dla siebie. Biorący udział w imprezie mieli okazję
wsłuchać się w regionalną ludową nutę - wystąpiły bowiem:
Kapela Ludowa z Gogołowa, Zespół Śpiewaczy z Lubli,
a także dzieci rodziny muzykującej Salamonów z Lubli.

Atrakcją dla dzieci były dmuchana zjeżdżalnia, przejażdż-
ki konne, a także udział w specjalnie dla nich przygotowa-
nych konkursach i zabawach. Sądząc po uśmiechach na twa-
rzach dzieciaków, bawiły się one wspaniale.

Nie zapomniano również o smakoszach rodzinnych przy-
smaków. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich zaprezento-
wały w całej krasie swoje umiejętności. Można było dokonać
degustacji słodkich ciast oraz nieco bardziej sycących potraw.
Obserwując miny uczestników, próby wypadły pomyślnie.
Impreza zakończyła się festynem.

R.M.

Sukcesy ma³ych i du¿ych.
W XI podkarpackim Przeglądzie Plastyki Dzieci i Mło-

dzieży w BWA- Rzeszów wyróżnienia wymalowali Aleksan-
dra Strzępek z koła plastycznego GOK- Frysztak i Bartłomiej
Motyka ze Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym. Bartło-
miej jest również laureatem nagrody w Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym „Warszawa moja stolica”.

Komisja artystyczna IX Wojewódzkiej Wystawy Malar-
stwa Nieprofesjonalnego dla dorosłych malarzy w WDK-
Rzeszów uhonorowała wyróżnieniem obraz pt. „Początek”
autorstwa P. Artura Wiśniowskiego z Cieszyny.

Małym i dużym malarzom naszej gminy serdecznie dzię-
kuję i gratuluję

                            Dorota Wojtanowska

26 kwietnia zespół ZYGZAK brał udział w I Interpreta-
cjach Tanecznych „POWIEW”, które odbyły się w Tarno-
brzegu. ZYGZAK zatańczył dwie etiudy: „Tango Roxanne” i
„Cyt, cyt”. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom zespo-
łów uczestniczących w przeglądzie, sam udział ZYGZAKA
w „POWIEWIE” to duży sukces.

Kolejne taneczne wojaże zespołów GOK Frysztak to udział
zespołu BZYCZKI w XXI Przeglądzie Dziecięcych Zespo-
łów Tanecznych „KACZUCHA” 2009 w Krośnie. KACZU-
CHA odbyła się 13 maja na hali MOSIR.BZYCZKI zdobyły
„Wyróżnienie Kaczego Pląsu” oraz cenne „kacze” nagrody.

Od 15-17 maja w Mielcu będzie trwało święto tańca współ-
czesnego. 15 maja ZYZGAK weźmie udział w warsztatach
tanecznych, a w sobotę (16.05) tancerze zatańczą w III Ogól-
nopolskich Konfrontacjach Tańca Współczesnego „KON-
TRASTY”. Powodzenia!

Przed zespołami tanecznymi gorący okres: występy z okazji
Dnia Mamy (30.05. –GOK Frysztak), 6 czerwca- piknik in-
tegracyjny przy SOSW we Frysztaku, 24 czerwca- koncert
zespołu ZYGZAK (szczegóły na plakatach), a 5 lipca kon-
cert „Tancerze Gminy Frysztak przedstawiają…”

A.S.

Z tanecznego podwórka…

Praca Aleksandry Strzępek.



4 GAZETA FRYSZTACKA

Radymno: Podkarpacki
Przegl¹d Chórów: Pieœni Pasyjne.
28 marca w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Radymnie

był niezwykle uroczystym i rozśpiewanym dniem. Wszystko
za sprawą Podkarpackiego Przeglądu Chórów: Pieśni Pasyj-
ne, który tam właśnie się odbywał.

W Przeglądzie wzięło udział osiem chórów z terenu woje-
wództwa. Jury w składzie: Teresa Krasowska - przewodni-
cząca, ks. Mieczysław Gniady i Andrzej Ol-
chowa postanowiło wyróżnić i nagrodzić ko-
lejno następujące chóry: Chór „Cantilena” z
Radymna, Chór Mieszany „Sokół” z Gminne-
go Ośrodka Kultury we Frysztaku, Chór Mie-
szany „Canon” z Białobrzegów, Chór „Em-
manuel” z Parafii Św. Judy Tadeusza w Rze-
szowie, Chór Zespołu Szkolno-Gimnazjalne-
go w Łopuszce Wielkiej oraz Chór Mieszany
„Alcanto” z Albigowej.

    Jury postanowiło również przyznać na-
grodę dla wyróżniającej się dyrygentki. Otrzy-
mała ją Sylwia Wojnar z Chóru Mieszanego
„Canon” z Białobrzegów.

    Przegląd zorganizowało Centrum Kulturalne w Prze-
myślu i Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie wspólnie z
Parafią Rzymskokatolicką w Radymnie, Burmistrzem Mia-
sta Radymno i Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr o/Rze-
szów. Nagrody ufundowane zostały przez Centrum Kultural-
ne w Przemyślu, Burmistrza Miasta Radymno, Państwo Gra-
żynę i Janusza Grześko - Firma „Rol-Mech” z Radymna oraz
Bank Spółdzielczy z Radymna.

źródło: Internet

W kwietniu odbyły się dwie sesje Rady Gminy Frysztak.
Pierwsza z nich miała miejsce 17 czerwca i była to sesja
wyjazdowa. Radni wraz z Wójtem Gminy, Zastępcą Wójta
oraz pracownikami Urzędu zapoznali się ze stanem dróg gmin-
nych oraz stanem mienia komunalnego. Wyjazd miał na celu
uzyskanie wiedzy pozwalającej na opracowanie harmonogra-
mu robót inwestycyjnych na 2009r., który to harmonogram
będzie podstawą inwestycji gminnych na drogach i budyn-
kach komunalnych.

Druga sesja miała miejsce 28 kwietnia br. i poświęcona
była rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2008r. Po zapoznaniu się radnych ze sprawozdaniem i jego
zaakceptowaniu, Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy abso-
lutorium za 2008r.

Na sesji podjęto także uchwałę dotyczącą likwidacji Szkoły
Podstawowej w Hucie Gogołowskiej,  uchwałę w sprawie
nadania imienia „Jana Pawła II” Przedszkolu, Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum Publicznemu w Stępinie oraz uchwa-
łę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Na sesji sołtysi z sołectw w Gliniku Średnim, Stępinie,
Kobylu, Twierdzy, Lubli, Widaczu, Chytrówce i Hucie Gogo-
łowskiej przedstawili sprawozdania z działalności za 2008r.

Kolejna sesja Rady Gminy Frysztak planowana jest w maju

br. a poświęcona będzie sprawom bieżącym oraz przyjęciu
harmonogramu robót inwestycyjnych na 2009r. Będzie to sesja
uroczysta z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, na którą
serdecznie zapraszamy.

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

Pracownik ds. obsługi Rady Gminy
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Dwór w Lubli wraz ze wsią był od
1185r. własnością zakonu cystersów.
Pierwotnie administrowany był prawdo-
podobnie przez brata zakonnego laika,
później przez zarządców świeckich i
dzierżawców. Wspominają o tym pro-
tokoły wizytacyjne biskupów krakow-
skich. Po pierwszym rozbiorze rząd au-
striacki skonfiskował dwór i wieś na
rzecz skarbu państwa z siedzibą zarzą-
du dóbr kameralnych w Sączu. Dzier-
żawili je ludzie prywatni. W 1808 r. rząd
austriacki, potrzebując pieniędzy na
wojnę z Napoleonem, sprzedał Lublę w
prywatne ręce na licytacji za 121 tysię-

cy florenów. Nowym nabywcą został
Jan Chrzciciel Rogoyski, herbu Brocho-
wicz, syn dzierżawcy wsi Kalembina.

Nowy właściciel Lubli Jan Rogoy-
ski, syn Aleksandra i Zofii z Popielów
urodził się w Kalembinie w 1762 r.,
ochrzczony został w Dobrzechowie. W
Lubli jednak nigdy nie mieszkał. W
spadku po ojcu Lublę otrzymał Jędrzej
Rogowski, autor „Pamiętników moich»,
obrazujących życie szlachty podkarpac-
kiej w połowie XIX w.

Gdy budynki dworskie spaliły się w
grudniu 1835 r., dzierżawca Władysław
Rylski częściowo je odbudował za uzy-
skaną asekurację. Później już sam dzie-

dzic odbudował
resztę budyn-
ków dworskich
oraz pokrył gon-
tem połowę da-
chu kościelnego,
wieżę i sygna-
turkę. Od 1837r.
Jędrzej wszedł
w prawne posia-
danie Lubli,
którą z woli ojca
opiekował się do
tego czasu Jan
Spawenty.

Do Lubli Ję-
drzej przyjechał
28 V 1838 r. w to-
warzystwie Fran-
ciszka Majki z
Lubli, furmana,
chłopca do koni i
gospodyni. Zastał
we dworze kar-
bownika Kazi-
mierza Dybułę,
który pamiętał
jeszcze cyster-
sów. Lublę młody
dziedzic ocenia w
„Pamiętnikach
moich” jako dobry
majątek, który

miał dość pańsz-
czyzny, propina-
cja dawała 500
florenów dzier-
żawy, natomiast
budynki dwor-
skie były, jego
zdaniem, zanie-
dbane i w złym
stanie. Pro-
boszcz ks. Jan
Pietrzycki wiele
razy upominał
się nawet przez
cyrkuł u dziedzi-
ca o naprawę

budynków kościelnych.
W 1841 r. kolator zbudował nową

plebanię z cegły dworskiej, jednak źle
wypalonej. Było to powodem narzekań
proboszcza na wilgoć i grzyb. Była ona
w stosunku do obecnej nieco wysunięta
na wschód. Kolator oczyścił także za-
mulony staw oraz naprawił młyn. Ro-
zebrano ponadto stary folwark, który
stał w miejscu wymurowanej w 1842 r.
pod okiem architekta Karola Gregora z
Jasła stajni, gdzie były wozownie. J. Ro-
goyski oceniał lublan jako lud grzeczny i
dosyć posłuszny. Za nieposłuszeństwo
stosował karę chłosty.

W lutym 1846 r. pod wpływem na-
mowy starosty Ropczyc Reindla, wy-

LUBLA - dzieje wsi.

Dwór w Lubli z 1844r.

Stawy i zabudowania gospodarcze należące do dworu.

Fragment parku dworskiego.
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buchła krwawa chłopska rabacja. W tu-
tejszych okolicach miejscowa ludność nie
brała w niej udziału. Na dwór w Lubli i
w Łękach napadli obcy chłopi, nie czy-
niąc wielkiej szkody panu. Zabrali go jed-
nak i odstawili do starostwa w Jaśle.
Tam dano mu czapkę urzędnika i bez
przeszkód wrócił w niej do Łęk. Po ra-
bacji proboszczowie urządzali ekspiacyj-
ne misje parafialne i dla zlikwidowania
powszechnego pijaństwa zaprowadzali
bractwa wstrzemięźliwości. Akcję tę
krytykowali dziedzice z obawy utraty do-
chodów z gorzelni i karczmy.

W 1844 r. dziedzic rozpoczął budo-
wę nowego, okazałego dworu za
2600 florenów. Dziedzic na życzenie
żony zaprojektował duży pałac jako cen-
tralną siedzibę majątku Rogoyskich. Bu-
downiczym był Niemiec - Karol Gregor
z Jasła. Budowa trwała do 1885 r. Bu-
dowla się jednak nie udała, gdyż była za
duża, ciężka i za kosztowna jak na śred-
nio zamożnego pana. Dwór był muro-
wany, mury bardzo grube, pod całym do-
mem ogromne piwnice.

Budynek do końca, czyli do II wojny
światowej, pozostał niewykończony.
Pomimo wybudowania okazałego dwo-
ru właściciel mało w nim przebywał.
Mieszkał bowiem w Łękach, gdzie zmarł
15 IV 1862 r. w wieku 46 lat. Po jego
śmierci Łęki otrzymała córka Bolesła-
wa, Szufnarową syn Witold, natomiast
Lubla pozostała do sprzedaży i podziału
na 3 części.

Wdowa po zmarłym Jędrzeju Rogoy-
skim, ze względu na zadłużenie po bu-
dowie okazałego dworu, sprzedała Lu-
blę w 1867r. Ludwinowi Dzianottowi.

Rodzina Dzianottów przybyła do
Polski z Castasegnii, z włoskiego kan-
tonu-Gryzonii (dawnej Retii) w XVIw.,
przez Austrię i Nadrenię. Pisali się: Gia-
notti, Dzianotti, Dzianotty, wreszcie
Dzianott (od ok. 1820).

Ludwin Józef Stanisław Dzianott
kupił Lublę, znajdującą się wówczas w
powiecie Krosno, w województwie
lwowskim, w czerwcu 1867r. 24 czerw-
ca 1867 r. Ludwin z żoną Izabellą prze-
prowadzili się do Lubli. 29 czerwca
miejscowy proboszcz poświęcił wszyst-
kie zabudowania majątku.

Dom był murowany, cały podpiwni-

czony, piwnice duże, wysokie. Mieściły
się tam kuchnia, spiżarnia, pralnia. Dom
nie był wykończony w całości, tzn. tak
zwana sala balowa i sala jadalna w le-
wym skrzydle oraz góra czyli pierwsze
piętro. Wykończone były duży hall, pięk-
ny ze sklepionymi wnękami, salon do-
syć duży, jadalny z dwoma piecami, bi-
blioteka-gabinet w jednej połowie rów-
nież ze sklepionym sufitem, duży pokój
gościnny, służbówka, z małą podręczną
kuchnią, kancelaria, od frontu cztery po-
koje (sypialnia i pokoje dziecinne), mała
łazienka z klozetem. Środkiem przecho-
dził duży korytarz. Pól było 250 mórg
austriackich, mały młyn wodny i tyle
samo lasu. Wszystko bardzo ładnie sko-
masowane.

W 1842 r. poprzedni właściciel wy-
stawił murowaną stajnię w części dla
koni i krów, był również murowany spi-
chlerz; w jednym końcu mieszkanie
dwupokojowe. Dwie duże stodoły, kry-
te słomą, nieduża stajnia cugowa i wo-
zownia. Był także budynek dla służby,
czyli tzw. czworaki.

Ludwin Józef Stanisław syn Józefa i
Ludwiny z Dyktarskich urodził się 3 III
1838 r. w Olszanie. Zmarł w 1894r., po-
chowany został w Lubli. Kolejnym wła-
ścicielem dworu w Lubli do 1945 r. był
Jan Kanty Dzianott.

W Lubli prowadzone było gospodar-
stwo hodowlane, krowy holenderskie
wysokomleczne. Przeciętna obory 5 000
litrów, wszystkie zapisane w księgach
zarodowych Związku Hodowców we
Lwowie. Konie, również zarodowe, an-
gloaraby. Konie z hodowli lublańskiej
miały bardzo dobrą opinię w wojsku i
co roku kilka sztuk sprzedawano do ar-
mii, co miało korzystny wpływ na tak
niewielkie gospodarstwo. Lubla po
pierwszej wojnie światowej miała
250 morgów ziemi, 500 morgów lasu,
cegielnię we Frysztaku i młyn wodny.
Wszystko jednak przez działania wojen-
ne było zupełnie zniszczone. 100 mor-
gów było w drobnych dzierżawach
chłopskich. Żadnego inwentarza żywe-
go ani martwego nie było.

                     ks. Marcin NabożnyJan Kanty Antoni Marian
(1909-1996), syn Jana Kante-
go i Bronisławy z Bielańskich,

pochowany w Lubli.

Jan Kanty Dzianott, syn Ludwina
(1866-1915), właściciel Lubli.

Jędrzej Rogoyski (1815-1862).
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Nazwisko jest mianem noszonym przez człowieka w spo-
sób tak oczywisty, że na co dzień nie odczuwa się jego war-
tości. Jednakże to dzięki niemu nie jesteśmy anonimowi.

 Nie mówimy Jurand ze Spychowa, Maciek z Bogdańca
czy Mikołaj z Frysztaka.

Nazwisko to podstawowy czynnik, który łącznie z imie-
niem wyróżnia człowieka w społeczeństwie. Jest swoistym
dokumentem historycznym, świadczącym o ciągłości rodo-
wej. Dla każdego z nas stanowi niematerialną wartość dzie-
dziczoną po przodkach; nierzadko może ono sporo powie-
dzieć o korzeniach naszej rodziny. Na cmentarzach, na na-
grobkach nazwiska prawie zawsze wykute są literami więk-
szymi od imion czy dat.

Jest  to jeden ze śladów po życiu człowieka.
Metody tworzenia nazwisk i źródła ich powstawania były

rozmaite.
1.wywodzono je od imienia

ojca: Paweł – Paw ł- owski, Paweł
– kiewicz, Szymon – Szymański,
Jan – Jankowski, Wojciech – Woj-
ciechowski czy Wojciechowicz,
Piotr – Piotrowski itd.

2. od pochodzenia (miejsca za-
mieszkania, urodzenia, relacje
geograficzne).

SANOK – Sanocki, SANDO-
MIERZ – Sandomierski,

RADOM – Radomski
Górski, Krajewski, Ślęzak,

Czech, Lach, Moskal, Mazur –
Mazurkiewicz, Szwed – pocho-
dzące ze Szwecji

3. od wykonywanego zawodu: Kowal – Kowalski, Bart-
nik (pszczelarz) – Bartkowiak, Furman (woźnica)

4. od pełnionej funkcji: Woźny – Woźniak
5. od pokrewieństwa: Wdowiarz, Wdowiak
6. opisowe: np. cechy fizyczne, cechy charakteru: Wy-

socki, Czarnecki, Wesołowski, Kędzierski. Jednym z wcze-
snych sposobów dodatkowego wyróżniania osób – oprócz
imienia – były między innymi przydomki.

Proces ten łatwo przedstawić na rodzinie – dynastii Pia-
stów. W jej gronie byli: Leszek Biały, Leszek Czarny, Bole-
sław Kędzierzawy. Odnosiły się do cech fizycznych nierzad-
ko towarzyszących od początku życia ( np. barwa włosów) ,
ale były też przydomki nadawane w trakcie aktywnego życia
lub po śmierci, np. Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały,
Władysław Wygnaniec, Mieszko Stary, Kazimierz Sprawie-
dliwy, Kazimierz Wielki, Bolesław Wstydliwy.

7. od zwierząt ( cały świat fauny w tym owady).
Zając, Kozioł, Wróbel, Dudek, Sikora, Rybka, Sowa, Gaw-

ron, Jaskółka, Słowik, Byk, Baran, Jeż, Wrona.
Z tych nazwisk wywodzą się nazwiska, np. Sowiński, By-

kowski, Kozłowski, Zajączkowski, Wróblewski, Wroński, Je-

żowski itd.
8. od nazwisk roślin: Chmiel, Cebula, Kwiatek, Wiśnia,

Malina, Koper, Brzoza. Stąd nazwiska: Chmielowski, Cybul-
ski, Kwiatkowski, Wiśniewski, Malinowski, Brzeziński, Ko-
prowski itd.

9. określenia kalendarzowe: Maj – Majewski, Piątek, Ma-
rzec, Niedziela – Niedzielski.

10. od potraw: Żurek – Żurowski. Od kwasu (zaczyny
czegoś Kwaśnego – Kwaśniewski)

11. nazwiska obce: Szulc, Szwarc, Hoffman, Lange, Szwed
(pochodzący ze Szwecji).

12. nazwiska od wyrazów pospolitych
Część tych nazwisk brzmi tak samo jak ich pierwowzór,

np. ogórek (warzywo). Ogórek (nazwisko), kiełbasa (wędli-
na), Kiełbasa (nazwisko). Natomiast druga część została
wzbogacona w przyrostki, np. gawron (ptak) Gawronik (na-

zwisko).
Podstawą powstania

dużej grupy nazwisk były
uprawiane przez ludzi rze-
miosła (zawody), zajęcia
oraz nazwy narzędzi z nimi
związanych. Klasycznym
przykładem jest nazwisko
Kowal i jego późniejsze
formy, np. Kowalik, Ko-
walski, Kowalczyk. Osoby
zajmujące się krawiec-
twem można było nazwać:
Guzik, Pętelka, Nitka, Igła.
Wykształciły się one w
przeciągu XIV i XV wie-

ku. Stały się charakterystycznym dla niższych warstw miesz-
kańców wsi i miast.

Najpóźniej utrwalały się nazwiska chłopów i ludzi najuboż-
szych. Zdarzały się na polskich ziemiach tereny, na których
jeszcze w IXI w członkowie najniższych warstw społecznych
nie mieli stałego nazwiska. Dopiero przepisy Kodeksu Napo-
leona i ustawodawstwo państw zaborczych wprowadziły obo-
wiązek posiadania nazwiska (w stałej, dziedzicznej formie)
przez wszystkich obywateli. Egzekwowanie wspomnianych
unormowań prawnych najczęściej wiązać się z masowym po-
borem do służby wojskowej.

Przydomki bądź przezwiska pozostają jednym z najważ-
niejszych źródeł, które miały służyć do tworzenia nazwisk-
podobnie imiona. Chodzi tu głównie o imię lub przezwisko
ojca osoby, która po raz pierwszy otrzymywała nazwisko. Syn
człowieka nazywanego w jakiejś społeczności Jaśkiem przyj-
mował do swojego mniem miano Jaśkowski, Jaśkowik (czyli
syn Jaśka, a syn Piotra nazywał się np. Piotrowicz, Piotrow-
ski, Pietraszak. Odojcowski charakter nazwisk wiąże się
głównie z grupa przyrostków patronimicznych typu:

ak- Cieślak, Antczak, Adamczak, Ślęzak, Śpiewak.

Metody tworzenia nazwisk i Ÿród³a ich powstawania
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ek- Stanek, Szymanek, Adamek, Dąbek.
ec- Jakubiec, Adamiec
ik- Dominik, Antosik
yk- Góralczyk, Adamczyk
ewicz- Dutkiewicz, Godlewicz
wicz- Filipowicz, Orzechowicz, Adamowicz
Przyrostki ewicz i owicz mają charakter ogólnosłowiański

i są spotykane w nazwiskach Słowian wschodnich i południo-
wych. Były one żywotne  nie tylko w środowisku szlachec-
kim i mieszczańskim, ale także wśród kształcącej się inteli-
gencji.

Proces tworzenia się pranazwisk przymiotnikowych roz-
począł się w drugiej połowie XVIII w. Związane to było z
rozwojem miast w XV i XVI wieku, nazwisk zaczęła używać
szlachta. Proces ten rozpoczął się też wśród chłopów, ale
stabilizacja ich nazwisk trwała o wiele dłużej. Brzmienie i for-
ma graficzna nazwisk generalnie ustaliły się na przełomie
XVIII i XIX wieku, wraz z szerszym przyjęciem i stosowa-
niem reguł ortograficznych i słowotwórczych.

Nazwiska z przyrostkiem na ski- stanowią największą gru-
pę nazwisk polskich wśród nazwisk zagranicznych, bo aż
35,6%.

Pewna grupa nazwisk o charakterze przymiotnikowym (na
–ski) powstała od nazw topograficznych. Istniał również pro-
ces odwrotny. To niekiedy nazwy osobowe (głównie imiona,
ale niekiedy i nazwiska) były źródłem tworzonych nazw to-
pograficznych, zwłaszcza miejscowości. Nazwiska kończą-
ce się –ski, obok Polski, szeroko spotykane są w Macedonii.
Zastanawiając się nad fenomenem nazwisk na –ski, można
dostrzec ścisły ich związek z historią naszego kraju. Domina-
cja nazwisk na –ski wśród szlachty, zbiegła się z osiągnię-
ciem przez tę klasę społeczną w XVIw. maksimum przywile-
jów i maksymalnego znaczenia w państwie. Szlachta choć

zróżnicowana wewnętrznie, była jedyną klasą posiadającą
prawa polityczne i przewagę nad innymi klasami, a w póź-
niejszym okresie i nad królem.

W wieku XVII obserwuje się w dokumentach źródłowych
z obszaru całej Polski ucieczkę mieszczan i chłopów od na-
zwisk przez dodanie do nich zakończenia –ski, a także innych
np. Jeż – Jeżewicz, Jeżewski. Nie była to jednak znaczna
ilość.

Nierzadko osadnika nowo przybyłego do wsi czy miastecz-
ka nazywano po prostu nowym, dlatego najpopularniejszym
polskim nazwiskiem jest NOWAK. Do tej grupy zalicza się
też nazwiska typu Przybysz, Przybylski, Przybyła.

Według danych statystycznych z 2000 roku w Polsce naj-
więcej mieszkańców nosi nazwisko: NOWAK (220 217),
KOWALSKI (131 940), WIŚNIEWSKI(104 418), WÓJ-
CIK (99 509), KOWALCZYK (97 796), KAMIŃSKI
(94 499), DĄBROWSKI (92 945), ZIELIŃSKI (91 043),
SZYMAŃSKI (89 091), MAZUR (66 773), WOJCIE-
CHOWSKI (66 361), KWIATKOWSKI (66 017), KRAW-
CZYK (64 048), PIOTROWSKI (61 380), ZAJĄC (55 647),
PAWŁOWSKI (55 488), MICHALSKI (54 485), KRÓL
(53 620), JABŁOŃSKI (50 414), WRÓBEL (50 375), MA-
JEWSKI (48 839), OLSZEWSKI (47 607), MALINOWSKI
(47 056), JAWORSKI (46 933),ADAMCZYK (46 241),
PAWLAK (45 218), WALCZAK (44 256), SIKORA
(44 112), RUTKOWSKI (43 465), MARCINIAK (38 323),
ZAWADZKI (37 618), WILK (35 380), CHMIELOWSKI
(35 369), BORKOWSKI (34 992), SOKOŁOWSKI (34 277),
KUBIAK (32 171), KALINOWSKI (32 088), LASKOW-
SKI (27 291), GAJEWSKI (26 992), MUSIAŁ (23 787),
TWARDOWSKI (9 132). Najmniej nazwisk: GLONSKI
(5 169), JAMRÓZ (5 165), FIGURA (5 160), GAZDA
(5 144), FERENC (5 139), MYŚLIWIEC (5 122), WACHO-
WIAK (5 091), WINNICKI (5 073).

Danuta Staryszak

Informacja dla zwiedzaj¹cych

Kompleks schronów Cieszyna - Stepina mo¿na zwiedzaæ
w ka¿d¹ sobotê od godz. 12.00 do 18.00
oraz niedzielê od godz. 10.00 do 18.00.
Grupa powy¿ej 10 osób mo¿e zostaæ oprowadzona przez przewodnika.
W inne dni po wczeœniejszym uzgodnieniu.
Informacji udziela Urz¹d Gminy Frysztak, ul. ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak
Kontakt: tel. 017 2777 110; 017 2777  022; 017 2777 920.
e-mail: ug@frysztak.pl; www.frysztak.pl

Cena biletu:
- dla osoby doros³ej - 5z³
- dzieci i m³odzie¿ szkolna (do lat 16) - 2z³ (obowi¹zuje legitymacja szkolna)

Zapraszamy na ZLOT MILITARNY - STÊPINA 2009  w dniach 22-23 sierpnia br.



9GAZETA FRYSZTACKA
Numer 17

W czerwcu zakończy się Rok św.
Pawła. Należałoby zatem poświęcić
temu Apostołowi Narodów jeszcze
trochę uwagi. Jak wiadomo, aposto-
łowanie św. Pawła nie ograniczało się
do podróży w różne rejony ówcze-
snego świata, jego obecności w waż-
nych wtedy miastach, zakładania no-
wych gmin, instruowania i nauczania.
Jego działalność misyjna odbywała się również za pośrednic-
twem listów. Twórczość literacka Pawła stała się konieczno-
ścią w miarę jak rozwijało się chrześcijaństwo. Apostoł pod-
bijał dla Chrystusa coraz to nowe połacie pogańskiego świa-
ta, musiał więc sprostać coraz to nowym wyzwaniom. Mu-
siał także wracać do  wspólnot wcześniej założonych, gdzie
chrześcijaństwo nie było ugruntowane, gdzie pojawiały się
kwestie sporne. Tam, gdzie nie mógł być osobiście, wysyłał
listy.

Korynt był miastem, w którym pojawiały się najtrudniej-
sze problemy i gdzie  sporów wśród chrześcijan było najwię-
cej. Jedną z przyczyn niesnasek było wysunięcie na plan
pierwszy dociekań filozoficznych i spekulacji odnośnie Ewan-
gelii, przyoblekanie jej prawd w szaty tak dobrze znane w
Grecji, gdzie roiło się od filozofów różnego rodzaju, a wszy-
scy zdążali niezmordowanie do posiadania „mądrości”. Otóż
uważano, że Pawłowi brak było owej mądrości, do której
zresztą nie ustosunkowywał się negatywnie, przeciwnie, uwa-
żał ją raczej za dzieło nadanych człowiekowi przez Stwórcę
władz ducha. Sądził jednak, że za jego czasów skutkiem po-
wszechnego panowania sofistyki mądrość owa zatraciła swój
cel właściwy i w oczach Boga stała się głupstwem.

W pierwszym liście do Koryntian rozprawia się Paweł z
owym pojęciem mądrości jak również z kwestiami natury
moralnej oraz religijno-doktrynalnej. W liście owym Paweł
omawia również nadzwyczajne dary Ducha Św., w pierwot-
nym chrześcijaństwie zwane charyzmatami. Przez charyzmat
w znaczeniu najbardziej ogólnym pojmujemy dar niezależny,
nadprzyrodzony, o charakterze przejściowym, udzielony ze
względu na pożytek powszechny i dobro mistycznego organi-

zmu Chrystusa. W pierwszym liście
do Koryntian Paweł wymienia ich
dziewięć: mowa mądrości, mowa
umiejętności, wiara (w znaczeniu spo-
tęgowanej ufności w pomoc Bożą),
łaska uzdrawiania, czynienia cudów,
proroctwo, rozpoznawanie duchów,
dar języków i ich wyjaśnianie. W pi-
śmie swoim podaje Paweł zasady re-
gulujące ich hierarchię, użyteczność i
zakres wpływów.

Jednakże ponad wszystkie dary,
choćby najbardziej niezwykłe, Paweł
wynosi pojętą po chrześcijańsku mi-
łość, której poświęcił najpiękniejszą

stronicę swej piśmienniczej działalności. Jest to stanowczo
najprzedniejszy z literackich jego fragmentów, przewyższają-
cy wszystko, co w sprawie miłości przed nim i po nim powie-
dziano. „Ten fragment – pisze C. Toussaint – jest jedną z
najpiękniejszych stronic literatury chrześcijańskiej. Zdawało-
by się, że natchnienie z wysoka, aby dotrzeć do nas, przemó-
wiło na chwilę językiem aniołów. Nigdy głos ludzki nie zdobył
się na podobne akcenty dla sławienia tego, co na ziemi jest
najbardziej boskie. Nigdy natchnienie prorocze nie wzniosło
się na wyżyny równie zawrotne. Cały ten fragment jawi się
przed nami jak wspaniała wizja najwznioślejszego ideału, któ-
rego śladu na próżno poszukiwałoby się w świecie realnym.
Nie jest to ani opis, ani wywód rozumowy, ani obraz czegoś,
ale raczej hymn, pieśń, okrzyk entuzjazmu, w którym wiersz
każdy wydaje się być strofą psalmu; tkwi tu tyle uczucia, że
może ono pochodzić tylko z najczystszych przeżyć miłości…”

Dla naocznego przekonania się o prawdzie słów powyż-
szych przypatrzmy się arcydziełu Pawła w rytmicznym opra-
cowaniu:

Hymn o miłości
I Potrzeba miłości

1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
byłbym jako miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
2. Gdybym też miał dar prorokowania

Hymn o mi³oœci – najszczytniejsze
dzie³o literackie œw.
Paw³a
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i znał wszystkie tajemnice
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
3. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

II Jej cechy

4. Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest,
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
5. Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma.

III I trwanie

6. Miłość nigdy nie ustaje,
nie jest jak proroctwa, które się skończą
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
7. Po części bowiem tylko poznajemy
i po części prorokujemy.
8. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
9. Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
10. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
11. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Wszelkie komentarze do powyższego poematu byłyby
zbędne. „Pieśnią nad pieśniami” nazwano go nie bez słuszno-
ści, dodając, że „13 rozdział pierwszego listu do Koryntian ze
względu na swą formę i treść może słusznie uchodzić za naj-
szczytniejsze, najbardziej podniosłe literackie dzieło Pawła”.

                                              oprac. Jadwiga Tymczak

   Jakub doœwiadczany i pokutuj¹cy w przymierzu z Bogiem
Po niecnym czynie Jakuba życie ro-

dzinne w domu Izaaka stało się nie do
zniesienia: dwaj skłóceni bracia, doży-
wający swoich dni ojciec, matka zatro-
skana o swego ulubieńca, którego nie-
nawidził Ezaw oraz dwie swarliwe he-
tejskie synowe. Umyśliła więc Rebeka,
że wyśle Jakuba do domu swego brata,
do Haranu, by stamtąd przywiózł sobie
żonę. Powędrował więc Jakub do Me-
zopotamii tą samą drogą, którą kiedyś
szedł sługa Abrahama, by przywieźć
żonę ojcu Jakubowem, Izaakowi.

A stało się któregoś wieczoru na
pustkowiu, że ułożył się do snu, wsparł-
szy głowę na wielkim kamieniu. I przy-
szedł sen na Jakuba. Ujrzał drabinę się-
gającą nieba i aniołów Bożych wstępu-
jących i zstępujących po niej. A było to
tak, jakby ukazano mu więź pomiędzy
ziemią a ukrytą rzeczywistością Boga,
pomiędzy widzialnym a niewidzialnym,
pomiędzy dotykalnym a tym, czego do-
tknąć nie można.

Drabina łącząca ziemię z niebem jest

znakiem, że w gruncie rzeczy nie ma
rozdziału między siedzibą Boga a zie-
mią. Aniołowie przynoszą ludziom bło-
gosławieństwo Boże, a do Boga odnoszą
modlitwy ludzi.

Stało się, że we śnie mówił do Jaku-
ba Pan, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka.
Ponawiał Jahwe obietnicę daną Abra-
hamowi. I mówił, że strzec go będzie
wszędzie, gdziekolwiek pójdzie, a nie
opuści go, aż spełni się wszystko.

Zbudził się Jakub i przyszła nań bo-
jaźń, której nie zaznał w czasie snu.
Wziął więc ów kamień, który miał pod
głową, postawił go jako stelę i wylał nań
oliwę w ofierze Jahwe. I nazwał to miej-
sce Betel, to znaczy: dom Boga. Betel
stanie się później nazwą miasta. Tego
hebrajskiego słowa używa się w liturgii
poświęcenia kościoła.

Po tym mistycznym przeżyciu Jakub
ruszył w dalszą drogę. Przybył do Ha-
ranu. Laban przyjął swego siostrzeńca
życzliwie, a gdy ten wyjawił mu swoje
życzenie, chętnie zgodził się oddać mu

córkę za żonę. Jakub nie przewidział
jednak pułapki, jaką zgotował mu wuj.
Teraz nastąpi ciąg przykrych doświad-
czeń, które stały się dla niego pokutą za
krzywdy, jakie zgotował swoim najbliż-
szym – ojcu i bratu. Jakub upodobał so-
bie młodszą córkę Labana, Rachelę.
Wyrachowany ojciec wiedział, że będzie
miał trudności z wydaniem za mąż star-
szej córki, użył więc podstępu. Kiedy
Jakub odsłużył już zgodnie z umową sie-
dem lat za młodszą piękną i ukochaną
Rachelę, Laban podsunął mu nieuro-
dziwą Lię. Żeby mimo wszystko otrzy-
mać Rachelę, godzi się pracować u
swego teścia jeszcze przez siedem lat.

W Piśmie spotykamy wiele twarzy
Boga. Jest Panem pełnym grozy, ale jest
w Nim także rozum, twórczość i ład,
piękno, harmonia, wierność. Bóg, któ-
rego spotykamy w opowieści o małżeń-
stwie Jakuba, twarz ma całkiem niespo-
dziewaną. Bo zważmy:

Gdy mocą swego uporu i zapalczy-
wości dobijał się Jakub pierworództwa,
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gdy wreszcie osiągnął swój cel oszu-
stwem i kłamstwem, cierpliwy Bóg nie
poraził oszusta. Biblijny Bóg potwierdził
przymierze swoje i czekał – naprawdę
nierychliwy. Ale nie dał się natrząsać ze
swych praw i sprawiedliwości. Przy-
szedł wreszcie taki dzień, kiedy dał po-
znać Jakubowi smak oszustwa. Kiedy
o świcie swego pierwszego małżeńskie-
go dnia Jakub odnajduje w łożu nie umi-
łowaną Rachelę, lecz brzydką Lię – już
nie jest tym, który z triumfem oszukuje.
Jest teraz tym, którego oszukano. Ja-
kub poznaje od całkiem innej strony,
czym jest oszustwo. I kiedy mówi mu
Laban, że u nich w Haranie nie jest oby-
czajem przyjętym, aby młodsza postę-
powała przed starszą – Jakub musiał się
zadumać. Boć przecie nic innego nie
uczynił, jak właśnie to, że on młodszy
skłamał i oszukał, aby tylko wziąć miej-
sce przed pierworodnym bratem swo-
im. Tak więc w głębi spraw między Ja-
kubem a jego stryjem jest sprawiedli-
wość nierychliwego Boga. Bóg czyni tę
sprawiedliwość twardo i skutecznie, ale
– chyba nie bez uśmiechu. W tej opo-
wieści biblijnej Bóg doprawdy zdaje się
mieć poczucie humoru.

     Miał Jakub dwie zony, ale kochał

tylko jedną – Rachelę. Nie cierpiał Ja-
kub Lii i nie dbał o nią. Nie miała Lia
urody, nie miała też miłości Jakuba. Prze-
to użalił się nad nią Pan i uczynił swoją
sprawiedliwość. To niekochana Lia ro-
dziła Jakubowi synów: Rubena, Syme-
ona, Lewiego, Judę. Ukochana zaś Ra-
chela była bezpłodna. W tamtym świe-
cie było to wielką hańbą i upokorzeniem.
Nie było w tym małżeństwie szczęścia.
O brak potomstwa obwiniali się oby-
dwoje. Starym babilońskim obyczajem
– jak ongiś Sara – kazała wreszcie Ra-
chela Jakubowi, aby żył z jej niewolnicą
Bilhą. I urodziła Bilha Jakubowi najpierw
Dana, potem i drugiego jeszcze syna,
Naftalego. A jej pani, Rachela, wynosi-
ła się ponad Lię, chociaż nie miała ku
temu powodów. Więc Lia podstawiła
Jakubowi również i swoją niewolnicę
Zilpę, aby z nią żył. I urodził się z Zilpy
Gad, a potem Asser.

 Któregoś dnia synek Jakuba, Ruben
znalazł na polu cenne korzenie mandra-
gory, uważane za cudowną roślinę, sku-
teczną zwłaszcza na niepłodność. Ru-
ben przyniósł je matce swojej, Lii; zaś
Rachela zażądała, aby jej oddano owe
korzenie. I uczyniły targ, a Jakub stał
się bezwolnym jego przedmiotem. Prze-

rzucały go sobie z łoża na łoże. Lia uro-
dziła jeszcze dwu synów: Issachara
i Zabulona oraz córkę Dynę. Zaś Ra-
chela, zdobywszy mandragorę, wresz-
cie stała się brzemienna i porodziła syna,
Józefa.

Jakub powinien być wreszcie szczę-
śliwy. Było jednak inaczej. Między czte-
rema skłóconymi kobietami, przerzuca-
jącymi go sobie z rąk do rąk, traktowa-
ny jak wyrobnik przez Labana, zagubił
się Jakub. Powstała w nim wielka, smut-
na czczość. Czy naprawdę jest tym sa-
mym człowiekiem, z którym rozmawiał
Jahwe? Na miejscu zwanym Betel po-
nowił Jahwe obietnicę daną kiedyś Abra-
hamowi, iż rozmnoży jego potomstwo.
Rzeczywiście: dom Labana zaroił się od
dzieci Jakubowach. Więc dlaczego ta
czczość i pustka, i zawód?...

Jakub wiedział tylko jedno: musi po-
rzucić dom Labana. Musi odejść. Za-
brać swoich i odejść w step, naprzeciw
czemuś, czego jeszcze nie zna. Jeśli
bowiem nie odejdzie – już nigdy nicze-
go nie spotka. Nie wróci do ziemi Iza-
aka. Zadusi go dom Labana. Postano-
wił zatem odejść

O dalszych losach Jakuba dowiemy
się z następnego numeru gazetki.

                          Jadwiga Tymczak

Wielu rodziców zauważa, że  ich
dzieci spędzają  dużo czasu przy grach
komputerowych. Potwierdzają to bada-
nia psychologów. Blisko 90% dzieci w
wieku od 8 do 18 lat przyznaje się do
regularnej gry. Średnia ilość czasu spę-
dzanego tygodniowo przy grach wynosi
16 godzin dla chłopców oraz 9 dla dziew-
cząt. Prawie co dziesiąta osoba poniżej
18 roku życia ma objawy uzależnienia
od tego typu rozrywki. Obcowanie
dziecka z grami komputerowymi musi
być kontrolowane przez dorosłych ,czę-
sto jednak zarówno rodzice jaki i nauczy-
ciele nie są przygotowani do roli prze-
wodnika dziecka  po wirtualnym świe-
cie. Dlatego też obserwujemy niedoce-
nianie czy wręcz lekceważenie zagro-
żeń związanych z uzależnieniem od gier

komputerowych. Wiele gier ma bardzo
pozytywny wpływ na proces kształce-
nia i wychowania młodego człowieka;
rozbudzają zmysł plastyczny, wyobraź-
nię, myślenie, rozszerzają
wiedzę czy pogłębiają zna-
jomość języków obcych.
Niestety, gry komputerowe
mają też swoją mroczną
stronę. Niektóre z nich
wpływają destrukcyjnie na
psychikę młodego człowie-
ka, niosąc spory ładunek
agresji, przemocy czy in-
nych negatywnych treści
(erotyka, hazard, rasizm
itp.)

W ostatnich latach
ogromną popularność zy-

skują gry sieciowe MMORPG (ang.
Massively Multiplayer Online Role Play-
ing Game), w których duża liczba gra-
czy może grać z sobą w wirtualnym
świecie. Na ich popularność wpływa
fakt braku konieczności instalacji dodat-

Gry sieciowe – realne niebezpieczeñ-
stwo wirtualnego œwiata
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kowego oprogramowania. Jedynym
wymaganiem sprzętowym jest kompu-
ter z podłączeniem do Internetu. To, co
szczególnie przyciąga do nich młode oso-
by, to możliwość toczenia pojedynków
z rzeczywistym przeciwnikiem w
postaci graczy zalogowanych w
sieci.  Wiele gier MMORPG po-
siada wirtualne społeczności. Może
to narazić graczy na duże ryzyko.
Niektórzy członkowie takich wir-
tualnych społeczności używają obe-
lżywego języka, zachęcają  dzieci
do nawiązywania kontaktów, poda-
wania informacji o sobie, a nawet
spotykania się z nimi poza grą. Gry
sieciowe to produkty komercyjne,
ich twórcy czerpią dochody z re-
klam oraz sprzedaży płatnych ulep-
szeń postaci czy konta. Rozgryw-
ki polegają na wykonywaniu w baśnio-
wych światach zadań (tzw. questów),
za których wykonanie otrzymuje się
dodatkowe moce, zdolności potrzebne
do wykonania trudniejszych questów.
Nie ma w nich pojęcia „koniec gry”. Za
najniebezpieczniejsze gry internetowe
uznawane są:  World of Warcraft, Ti-
bia, Dungeons & Dragons oraz Line-
age.  Pierwsza z nich wywołuje
szybkie uzależnienie, dlatego na-
zywana jest popularnie „kokainą
świata gier” .Grając w World of
Warcraft łatwo utracić kontakt
z rzeczywistością, stąd liczne za-
notowane  przypadki  nastolat-
ków hospitalizowanych z powo-
du konwulsji wywołanych kilku-
dziesięcioma godzinami nieprze-
rwanej gry.

 Bardzo popularną grą sie-
ciową w Polsce jest Tibia (oko-
ło  100 000 graczy). Nałóg opa-
nował zwłaszcza młodych ludzi,
którzy  zarywają noce, opusz-
czają szkołę, byle tylko jak naj-
więcej czasu poświęcić grze.
Podczas rozgrywki dopuszczają
się wirtualnych zabójstw,
oszustw czy wymuszeń. Wielu z nich
przenosi te agresywne zachowania na
życie codzienne. We Wrocławiu szes-
nastolatek, który kilkanaście godzin na
dobę spędzał na grze, dotkliwie pobił
mamę, gdy ta próbowała go odsunąć od

komputera.
Szokujące? Nie dla psychologów!

Osoba uzależniona od gier komputero-
wych, zachowuje się identycznie jak al-
koholik czy narkoman. Pozbawiona

środka odurzającego (komputera z do-
stępem do Internetu) staje się agresyw-
na. To co  dodatkowo przyciąga do Tibii
młodzież, to możliwość zarobienia real-
nych pieniędzy na sprzedaży ulepszo-
nych postaci. Na aukcjach interneto-
wych aż roi się od tego typu ogłoszeń.
Z grą Dungeons & Dragons związanych
jest wiele aktów przemocy popełnionych
przez jej zapalonych graczy. W Denver

dwaj uczniowie, fani tej gry z zimną
krwią zabili 15 uczniów i nauczycieli
swojej szkoły. W grze  Lineage prefe-
rowana jest gra zespołowa. Jej gracze
grupują się w klany, które toczą ze sobą
wirtualne wojny.

Przewodnikiem rodziców w labiryn-
cie gier komputerowych może być wi-
tryna internetowa Ogólnoeuropejskiego
Systemu Klasyfikacji Gier (Pan-Euro-
pean Game Information, PEGI) -

www.pegi.info/pl/  System ten
został stworzony w celu udzie-
lania rodzicom pomocy w podej-
mowaniu świadomych decyzji o
dostępie ich dzieci do gier kom-
puterowych. Na stronie PEGI
odnaleźć można ciekawe wska-
zówki i porady, informacje o na-
rzędziach kontroli rodzicielskiej,
które umożliwiają ograniczenie
dostępu dzieci do gier kompute-
rowych. System PEGI oferuje
rodzicom szczegółowe opisy gier
w postaci łatwych do zrozumie-
nia etykiet informujących o nie-

bezpiecznych treściach zawartych w
poszczególnych grach. Jego celem jest
pomoc rodzicom w poznaniu ryzyka i
potencjalnych szkód, które te gry mogą
nieść ze sobą.

Do objawów mogących wskazywać
na uzależnienie dziecka od gier kompu-
terowych możemy zaliczyć: spędzanie
całego czasu wolnego przed kompute-
rem, ograniczenie przez dziecko kontak-

tów z rodziną i rówieśnikami,
zaburzenia koncentracji,  czę-
ste zmiany nastroju, zanik wraż-
liwości na uczucia innych ludzi,
brak zainteresowania nauką,
reagowanie agresją na próby
odizolowania do komputera.

Na zakończenie kilka rad
dla rodziców:

- rodzice powinni wiedzieć
w jakie gry grają ich dzieci;
dziecko powinno z nich korzy-
stać tylko wtedy, gdy opieku-
nowie obecni są w domu,

- czas spędzony przez dziec-
ko przy komputerze powinien
być limitowany.

- należy stosować zasadę:
najpierw obowiązki potem gry.

- warto dzieciom pokazywać alter-
natywne formy spędzania wolnego cza-
su  oraz więcej czasu z nimi przebywać.

Informacje zebrał
Laskowski Tomasz
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Tyle pokus czai się wokół. A to wieczorne kino
w telewizorze, a to zawody sportowe, a to komputer
z Internetem. Jak na to wszystko znaleźć czas? Niech
książki czytają ci tylko, którzy mają ku temu serce
i wyobraźnię, mają wyczucie piękna i wrażliwość na mu-
zykę słowa. Takich na szczęście wciąż jest miliony. Jest
to bowiem wciąż pokoleniowo odnawiająca się wielka
namiętność, kształtująca serca i umysły. A im lepszy
i mądrzejszy dom, tym mocniej tę miłość pielęgnuje.

Oddział dla dzieci GBP we Frysztaku poleca:

Hagemann Karin - „Strzał w dziesiątkę”. Jeden za
siedmiu, siedmiu za jednego! Do wielkiego turnieju okręgo-
wego pozostało jeszcze tylko kilka tygodni. Zaledwie kilka
tygodni, zanim Uliczni Kopacze zmierzą się z młodzieżową
reprezentacją stolicy. Ileż daliby za turniejowe zwycięstwo...!
Ale jak tego dokonać? Nie mają nawet trenera. A Tom, ich
libero, od wielu dni błądzi myślami gdzie indziej. Największy
problem Toma nie ma bowiem nic wspólnego z futbolem: jego
mama szuka nowego towarzysza życia. Paul wpada wów-
czas na pewien pomysł...

Lindgren Astrid - „Dzielna Kajsa”. Pierwsze wyda-
nie zbioru opowiadań, w którym spotkamy bardzo różne dzie-
ci: przeciętne i niezwykłe, radosne i nieszczęśliwe. Wszyst-
kie jednak odznaczają się, jak to zwykle u Astrid Lindgren,
uporem w pokonywaniu trudności, energią i pomysłowością,
wykazują spryt i bystrość, tak charakterystyczne dla bohate-
rów tej Autorki. Poznamy tu Dzielną Kajsę, która pomogła
babci zrobić świąteczne porządki i stała na rynku, sprzedając
cukierki, Kallego z Bäcktorp, który jako jedyny nie bał się
byka, Marit, bohaterkę najsmutniejszej chyba opowieści, ale
także Albina i Stiga, rywalizujących o to, kto skoczy z więk-

szej wysokości. W tych iskrzących się humorem historiach
znajdziemy również niezwykłą mieszankę powagi, smutku
i szaleńczych przygód, a wszystko to opromienione wielkim
ciepłem.

Nowak Ewa - „Rezerwat niebieskich ptaków”.  Ro-
dzina Sary Wieckiej, nastolatki z Warszawy, z dnia na dzień
stała się bardzo bogata. Poznajemy ich w momencie, kiedy
przywykli już do swojej zamożności. I co teraz? Jak radzić
sobie z nadmiarem pieniędzy? Wieccy zdają się nie mieć żad-
nego sensownego pomysłu, a Sara ma tak dużo problemów,
że nie starcza je czasu, by choć przez chwilę poważnie po-
myśleć o życiu.

Usenko Natalia - „Bardzo dziwne historie”.  Sympa-
tyczne wierszyki dla dzieci do czytania i słuchania. Przyjazne
teksty wprowadzą dziecko w świat poezji, wzbogacą słow-
nictwo, równocześnie ćwicząc zdolności lingwistyczne. Ko-
lorowe ilustracje pobudzą wyobraźnię najmłodszych czytelni-
ków.

Gutowska-Adamczyk Małgorzata - „13 Poprzeczka”.
Gdy świat wydaje się kompletnie pozbawiony sensu, a co-
dzienność karmi cię jedynie rozczarowaniami, kiedy nie umiesz
znaleźć celu i tłumisz w sobie pragnienie szczęścia, być może
w najczarniejszej godzinie odnajdziesz swoją ścieżkę. Agata,
Zosia i Klaudia, trzy nastolatki z Anina, są tak różne, że trud-
no uwierzyć, by ich drogi mogły się kiedyś zejść. Połączy je
jednak wspólne marzenie. A wszystko za sprawą pewnego
snu. Nowa powieść Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk po-
kazuje trudne meandry dojrzewania do przyjaźni, poszukiwa-
nie szczęścia oraz nie zawsze różową codzienność nastola-
tek.

„Reksio uczy i bawi. Język angielski. Poznajemy
słówka”. Książki edukacyjne z Reksiem to pierwsze pod-
ręczniki dla najmłodszych. Książka ta jest niezbędą pomocą
w nauce języka angielskiego dla każdego dziecka. Umożli-
wia szybkie opanowanie niezbędnego zasobu słów, zachęca
do poszerzania słownictwa, pozwala ćwiczyć ich praktyczne
zastosowanie w wypowiedziach. Stanowi doskonałą pomoc:
dla dzieci – uczy w przyjazny sposób, dla rodziców – ułatwia
rodzicom w nauce języka angielskiego, dla nauczycieli – za-
wiera materiał umożliwiający uatrakcyjnienie zajęć.

Wypożyczalnia dla dorosłych GBP we Frysztaku pole-
ca:

Marinelli Enrico - „Papież i jego generał. Nieznane
ucieczki Jana Pawła II we wspomnieniach jego „anioła
stróża””. Wszyscy pamiętamy podróże Jana Pawła II. Za-
słynął przecież jako papież, który niezwykle chętnie wycho-
dził do wiernych poza watykańskie mury, odbywając w cza-
sie swojego pontyfikatu niezliczoną ilość pielgrzymek oraz wizyt
w rzymskich parafiach. Powszechnie znana jest także jego
wielka miłość do gór, wspinaczki i sportów zimowych.

Bieńkowski Andrzej - „Sprzedana muzyka”. Muzyka
ludowa to zjawisko, które mniej więcej od połowy XX wieku

Dzieci z Przedszkola Publicznego we Frysztaku
z wizytą w GBP

Co nowego w bibliotece?
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stopniowo umiera - współczesnej wsi i jej młodszym miesz-
kańcom nie jest już potrzebna. Wiejski świat ciszy i natural-
nych dźwięków, już dawno ustąpił dźwiękom radia, telewizji.
Muzyka z płyt albo grana na elektrycznych instrumentach
zastąpiła wiejskich muzykantów z ich skrzypcami, basami,
bębnem czy harmonią. Muzykanci, których odnalazł Andrzej
Bieńkowski, to ludzie urodzeni w pierwszych trzech deka-
dach dwudziestego wieku - młodszych nie ma. Ci, którzy jesz-
cze żyją, są już starzy, a ich rzemiosło to zamknięty rozdział -
jak mówi Bieńkowski: odchodzą bezpotomnie. Sprzedana mu-
zyka jest zbiorem relacji z konkretnych spotkań, przytoczone
są w niej rozmowy, zasłyszane opowieści, opisane sytuacje.
Każda z tych relacji, spisana ręką malarza jest wyrazistym
portretem, choć naszkicowanym jakby od niechcenia, kilko-
ma kreskami. Bieńkowski nie dodaje do nich narracji odau-
torskiej, za to dodaje zdjęcia - stare, pożółkłe, pochodzące z
domowych archiwów jego wiejskich przyjaciół.
Jenoff Pam - „Żona dyplomaty”. Dalsze losy bohaterów
bestsellerowej powieści „Dziewczyna komendanta”. Cudem
ocalała po koszmarze nazistowskiego obozu Marta Neder-
man powoli wraca do zdrowia i równowagi psychicznej. Po-
znaje amerykańskiego żołnierza Paula, którego miłość przy-
wraca jej wiarę w sens życia. Marta znów zaczyna marzyć i
snuć plany na przyszłość. Niestety tragiczna śmierć Paula
niszczy nadzieje na szczęście. Zrozpaczona Marta odnajduje
wreszcie ukojenie w małżeństwie z brytyjskim dyplomatą Si-
monem, z którym udaje jej się stworzyć wspaniały, ciepły dom.
Jednak los jeszcze raz okrutnie z niej zadrwi i wystawi ją na
ciężką próbę. Marta pragnie pomóc brytyjskiemu wywiado-
wi w zdemaskowaniu komunistycznego szpiega, ale to ozna-
cza powrót do znienawidzonej i okrutnej przeszłości...
Komuda Jacek - „Diabeł Łańcucki”. Stanisław Stadnicki
- zwany Diabłem starosta zygwulski, właściciel Łańcuta i
zamku nazywanego Piekłem - już za życia był legendą. Po-
wiadano, że zaprzedał duszę czartowi. Za nic miał wszelkie
granice i pozory, jakie zachowywała nawet najbardziej war-
cholska szlachta. Bił i płakał, łamał prawo i w cyniczny spo-
sób się nim zasłaniał. Porywał ludzi, nakładał kontrybucje na
miasta, więził i torturował sąsiadów. Książka Komudy to
awanturnicza, niepozbawiona elementów fantastycznych opo-
wieść o burzliwych dziejach konfliktu między Diabłem a drob-
na szlachtą Ziemi Sanockiej i Przemyskiej.

Pilipiuk Andrzej - „Oko jelenia. Droga do Nidaros”.
Nowy cykl Andrzeja Pilipiuka zaczyna się jak u Hitchcocka.
W dodatku nie od trzęsienia, lecz od całkowitej zagłady Zie-
mi. A potem napięcie wciąż rośnie. Występują: Kosmiczni
Nomadzi, którzy rąbnęli 5 milionów książek razem z opako-
waniem, czyli gmachem Biblioteki Narodowej, przypadkowi
turyści przeniesieni w czasie, ze swoich światów wrzuceni
na dno średniowiecznego slumsu: nauczyciel informatyki,
nastolatek z Warszawy, szlachcianka spod XVIII-wiecznego
Lublina.

W Norwegii Anno Domini 1559 muszą przeżyć. I wypeł-
nić misję - odnaleźć oko jelenia, wpierw ustaliwszy, co to, u
diabła, jest!

Ks. Jan Twardowski - „Zaufałem drodze”. Sposób
przeżywania wszystkich problemów wiary i moralności,
a także widzenia chrześcijaństwa jako stylu życia całego Ko-
ścioła włącza księdza Twardowskiego do licznej grupy ludzi
pióra - wśród nich wielu duchownych - pragnących w róż-
nych epokach dziejów przełamywać wszelkie usztywniające
i zacieśniające stereotypy w myśli i stylu życia człowieka re-
ligijnego. Edycja niniejsza zawiera liczne korekty autorskie
oraz przynosi odnalezione w 2005 r. dawne wiersze.

Zebrała i poleca J.Zarszyńska

„Dzieci odkrywają Wielkanoc”: grupa 4-5 latków
z Przedszkola Publicznego we Frysztaku

W dniu 02.04.2009r., dzieci z Przedszkola Publicznego we
Frysztaku-   grupa II („ZAJĄCZKI”) i III („BIEDRONECZ-
KI”), uczestniczyły w spotkaniu pod hasłem „Dzieci odkry-
wają Wielkanoc”-zorganizowanym przez pracowników Gmin-
nej Biblioteki Publicznej we Frysztaku.

Po powitaniu w oddziale dla dzieci (zapoznaniu z bajkami,
układem książek) przedszkolaki zgromadziły się w Sali audio-
wizualnej.

Panie zaprezentowały pokaz slajdów przybliżający dzie-
ciom zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanoc-
nymi. Przedszkolaki poznały znaczenie poszczególnych sym-
boli świątecznych: chleb, sól, jajko, chrzan, wędliny, baranek;
a także różne sposoby zdobienia pisanek.

Atrakcyjnym zadaniem dla dzieci było wybranie i umiesz-
czenie w koszyczku wielkanocnym składników „święconki”.
Ponadto dzieci wesoło bawiły się i tańczyły do melodii pio-
senki „Woogie-boogie”. Przedszkolaki wykonały również
bardzo piękne „pisanki”-szablon  jajka ozdobiony kredkami
wg inwencji własnej każdego dziecka. Kolorowe pisanki
umieszczone zostały na świątecznym drzewku upamiętniają-
cym nasze wspólne spotkanie.

 Czas spędzony w bibliotece dostarczył dzieciom wielu
wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Ponadto wprowadził dzieci
w radosny nastrój oczekiwania na przyjście Świąt Wielkiej
Nocy oraz pozytywnie wpłynął na kształtującą się wrażliwość
dzieci na piękno sztuki ludowej.
                                                                 Marzena W.

„Dzieci odkrywaj¹ Wielkanoc”
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W DNIU MATKI

Matko!
zaœwieci³o s³oñce na Niebie
                   - to – dla Ciebie
i ksiê¿yc czêsto zagl¹da do okien
                      b³¹ka siê po sadzie,
poœród drzew jab³oni i gruszy
wœród kwiatu wiœniowego
srebrzysty ca³y
wystrojony jak do œlubu
usiad³ - na dach Twojego domu,
komina siê uczepi³,
wspomnienie rozrzuci³ w ogrodzie
i skry³ siê za chmury,
a mnie têskno czasem,
po¿aliæ siê nie mam komu,
¿e gwiazdy z³ociste zblad³y
straci³y sw¹ urodê.
Kto to dziœ zrozumie?
¯e kwiaty nie kwitn¹ jak dawniej
podlewane Tw¹ d³oni¹
i nie pachn¹ radoœci¹
jak wtedy.
Zosta³y tylko jaœminy,
które p³atki gubi¹,
bzy fioletowe,
w których szczêœcia znaleŸæ nie umiem
Dziœ myœlê o Tobie,
a piszê:
dla wszystkich matek na tej Ziemi
    „Niech ¿yj¹ na œwiecie najd³u¿ej
i bêd¹ szczêœliwe” -
Bo s¹ potrzebne przecie¿
dla swoich dzieci;
tych ma³ych i du¿ych.
    - Matka jest tylko jedna,
a serce ma wci¹¿ to samo,
które siê nigdy nie zmienia.
Nawet w zimie kwitn¹ w nim ró¿e
       - najpiêkniejsze kwiaty-
jak „Mi³oœæ Matczyna”

                                                Józefa M.
                                                    Hagen
                                                 Maj 2009

„Nie umiera ten, kto pozostaje               Rzeszów, 6. IV. 2009r.
w sercach i pamięci żywych.”

Drodzy przyjaciele!
Komu nie oszczędzono łez w dniach pożegnania Najbliższych.

Któż w ostatniej Ich godzinie nie nasłuchiwał z niepokojem słabną-
cego rymtu serca Ojca, Matki czy ukochanego Dziecka. A gdy ustał
życiodajny nurt i zanurzył się w zdroju wieczności z głębi naszych
serc wyrasta ufna prośba „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wiecz-
ne z Tobą przebywanie.” Oplatając ukochane dłonie Różańcem pod-
nosiliśmy oczy ku Matce Miłosierdzia z prośbą, by wiodła naszą
Mamę ku Wzgórzom Wiekuistym i ku Twemu sercu, które zostało
zranione dla naszego zbawienia.

O jakże potrzeba nam na chwilę rozstania z najbliższą Osobą
Przyjaciół Sąsiadów ich obecności. Jakże błogie były i są Wasze
słowa pociechy w godzinie, gdy odczuwaliśmy i odczuwamy ciężar
i gdy śmierć naszej Mamy rani nasze serca.

Drodzy Przyjaciele! Dlatego tą drogą pragniemy na Państwa
ręce złożyć szczególne podziękowania dla Was i wszystkich Sąsia-
dów, znajomym naszej Mamy - Stanisławy Osuchowskiej, mieszkań-
com Frysztaka i okolicy, nauczycielom, wszystkim których nie spo-
sób wymienić.

Dziękujemy za wspólne przeżywanie Eucharystii w czasie uro-
czystości pogrzebowej i odprowadzeniu na wieczny spoczynek.

Wyrażamy także wdzięczność za udział w mszach świętych od-
prawianych w intencji śp. Stanisławy, za wspólne modlitwy, odwie-
dzanie Jej mogiły, za pamięć.

Drodzy Przyjaciele dziękujemy za dar życzliwych, dobrych serc
i z wdzięcznością pozdrawiamy.

Bóg zapłać
Z wyrazami szacunku i wdzięczności

syn Zbyszek z Rodziną

„Zamknięta w pajęczynie czasu
zszywam młodość siwym włosem.
Gasnący płomień zakończył kolejną noc.
Światło wypełniło pustkę”.

Stanisława Osuchowska – nasza mama – odeszła. Żyła codzien-
nym dniem Frysztaka i wspomnieniami o dawno minionych dzie-
jach rodzinnych stron. Dawała siebie jak bukiet polnych kwiatów,
nie oczekując nic w zamian.

Chętnie dzieliła się swoją wiedzą z każdym, kto o to poprosił.
Człowiek żyje tak długo, jak żyje o Nim pamięć. Każdy tworzy

jakąś historię, choć nie tworzy wielkiego dzieła. Stara się ocalić od
zapomnienia wszystko, co było bliskie jego sercu.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o naszej
Mamie, wspominają i piszą o Niej ciepłe, płynące prosto z serca
słowa.

„ Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich”.

Izabela Osuchowska – Kosiba
i Zbigniew Osuchowski
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Odpust w Hucie Gogo³owskiej
Od kilkunastu lat 1 maja w uroczystość św. Józefa Robotnika odbywa się w

Hucie w kaplicy filialnej odpust. Przybywa wówczas do naszej miejscowości wie-
lu rodaków i mieszkańców okolicznych wiosek. W tym roku, obok uroczystej Mszy
Świętej, został uświetniony orszakiem kolorowych furmanek, które przybyły zwłasz-
cza z Gogołowa. Była to inicjatywa pana Edwarda Górgacza, który jest zapalonym
zwolennikiem tradycji i mobilizuje wszystkich chętnych do jej podtrzymywania. W
trakcie przejażdżki do Huty z Gogołowa uczestnikom przygrywała ludowa orkie-
stra. Dzięki takiej inicjatywie wiele osób po raz pierwszy było na uroczystościach
odpustowych w Hucie. Po zakończonej Mszy Świętej dzieci i inne osoby zostały
uraczone lodami i kiełbaską na gorąco. Ze strony organizatorów była to miła nie-
spodzianka, za którą wszyscy mieszkańcy składają serdeczne podziękowanie i
polecają się na przyszłość.

Krzysztof Winiarski

Powstañcze echa
Kwiecień rokrocznie obchodzony jest

jako miesiąc, w którym wspomina się
tych, którzy swe życie oddali za wol-
ność i niepodległość naszej Ojczyzny.
Osób takich na przestrzeni ponad tysiąc-
letniej historii jest bardzo dużo. Szcze-
gólnie wiek XX był czasem, kiedy wiele
Polek i wielu Polaków złożyło na szali
wolności Polsce ofiarę ze swego życia.
Odbywają się liczne spotkania roczni-
cowe, wspomnieniowe z tymi, którzy
przeżyli. Jest ich coraz mniej, pa-
mięć staje się ulotna i dlatego na-
leży te osoby szczególnie doce-
niać. 23 kwietnia br. w budynku
Gminnej Biblioteki Publicznej we
Frysztaku, w ramach spotkań z
uczestnikami walk o wolność i
niepodległość, odbyło się spotka-
nie zainicjowane przez panią Ma-
rysię Król z uczestniczką Powsta-
nia Warszawskiego panią Haliną
Korabiowską - Dobrowolską. Jest
to osoba blisko spokrewniona z
panią Anną Liszcz - mieszkanką ko-
byleckiego dworku. Pani Halina wy-
wodzi się z rodziny o patriotycznych ko-
rzeniach: dziadkowie walczyli w Po-
wstaniu Styczniowym (jeden spoczywa
na cmentarzu w Rzeszowie, drugi we
Lwowie); ojciec urodzony w Markuszo-
wej był legionistą Piłsudskiego. Pani Ha-
lina w okresie okupacji mieszkała w War-
szawie i w 1942 roku została łącznicz-
kąw oddziale Armii Krajowej dowodzo-
nym przez Kazimierza Wołłka - Kara-
szewskiego: nosiła pseudonim”Anita
Nitówna”. Jej zadaniem było przenosze-
nie informacji i meldunków w samej sto-
licy i poza jej obrębem. Obszarem dzia-
łania na czas Powstania była Komenda
Placu Warszawa Śródmieście - Połu-
dnie. Opowiadając o walkach powstań-
czych, dzieliła się optymizmem, jaki był
przez cały czas jego trwania wśród
wszystkich uczestników. Chociaż cza-
sami zaglądała śmierć w oczy - bom-
bardowanie kamienicy i zniszczenie po-
koju, w którym kwaterowały „ocalała
cudem” była w nich nadzieja, że walka
przyniesie zmiany na lepsze. Przez całe
Powstanie przenosiła wraz z koleżanką
liczne meldunki, nieraz pod ostrzałem

ulicy - trudno było przebiec szczególnie
te szerokie np.: Aleje Jerozolimskie.
Kwatery zmieniała 7-krotnie. „Bywały
ciężkie chwile bombardowań, gdy wy-
dawało się, że na głowę sypie się cały
budynek, koszmary rozstrzeliwań unik-
nięte cudem, panował głód i brak wody.
Jednak nie łamało to ducha. Bywały
chwile radości ze znalezienia masy opa-
trunków czy słodyczy w podziemiach
niektórych budynków urzędowych” -
wspominała z rozbawieniem lub roz-

rzewnieniem kom-
b a t a n t k a .

N a d -

szedł jednak czas kapitulacji - wypro-
wadzono powstańców do obozu przej-
ściowego, skąd udało się jej uciec i złą-
czyć z rodziną przebywającą w Zako-
panem - posiadali tam znikome informa-
cje o tym co się działo w Warszawie i
byli zaskoczenie jej wieściami.. Po za-
kończeniu wojny w marcu 1945 wróci-
ła do ukochanej Warszawy. Pracowała

w różnych punktach i instytucjach, któ-
re podlegały Ministerstwu Rolnictwa -
kuchnia, obiekty Wyścigów Konnych na
Służewcu, laboratorium Zakładów Cu-
kierniczych i Pracownia Buraka Cukro-
wego. Miała też epizod w postaci pracy
w biurze projektów wspomagając bra-
ta. Przynależała do ZBoWiD-u, chociaż
nie przyznawała się oficjalnie do udzia-
łu w walkach powstańczych. Po zakoń-
czeniu aktywności zawodowej jako
emerytka w nowej rzeczywistości poli-
tycznej jest żywym świadkiem historii
najnowszej. Ceni sobie uhonorowanie,
jakie uczynił prezydent Lech Kaczyń-
ski wobec żyjących powstańców - spo-
tkanie w Belwederze: zwiedzanie miej-
sca związanego z Piłsudskim oraz wy-

stawne przyjęcie kosztujące więcej niż
kilkumiesięczne grosze renty.

W czasie całego spotkania,
które zgromadziło ponad 20
osób, oprócz opowieści, zostali-
śmy uraczeni twórczością pa-
triotyczną odtworzoną przez
przedszkolaków z frysztackiej
placówki pod opieką pani Jolan-
ty Machowskiej. Był czas śpie-

wu powstańczych i legionowych
piosenek. W końcowej części spo-

tkania pani Halina ujawniła wszystkim
swe motto życiowe: HUMOR - OPTY-
MIZM - TOLERANCJA - MARZE-
NIA. Wszyscy uczestnicy zostali obda-
rowani kartkami powstańczego kalen-
darza, a żywa opowieść na długo za-
pewne pozostanie w pamięci.

Wrażenia spisał:
Krzysztof Winiarski
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ZE SPORTU SZKOLNEGO
Jak co roku i w tym także, podsumowaliśmy „Sportowy

Rok Szkolny”
We współzawodnictwie gminnym, dotyczącym sportu dzie-

ci i młodzieży za rok szkolny 2007/8 szkoły osiągnęły nastę-
pujące wyniki:
SZKOŁY PODSTAWOWE:                  GIMNAZJA:
1. SP. FRYSZTAK  - 850pkt.      1. FRYSZTAK - 390pkt.
2. SP. CIESZYNA  - 720pkt.      2. LUBLA - 340pkt.
3. SP. LUBLA - 590pkt.             3. GOGOŁÓW – 140pkt.
4. SP. GLINIK G.    – 340pkt.    4. STĘPINA  - 40pkt.
5. SP. GOGOŁÓW  - 310pkt.     6. SP. STĘPINA - 220pkt.

Na uwagę zasługuje drugie miejsce wywalczone przez małą
Szkołę z Cieszyny, której dzieci startowały prawie we wszyst-
kich zawodach gminnych odnosząc spore sukcesy. Gratulu-
jemy Pani Dyrektor mgr Jolancie Dybaś oraz Pani mgr Ma-
rioli Kruczek, nauczycielowi wychowania fizycznego w tej
placówce.

Takie współzawodnictwo sprzyja rozwojowi sportu szkol-
nego, gdyż młodzież jest przygotowywana do różnego rodza-
ju dyscyplin sportowych, które są punktowane. Dzięki tej
właśnie różnorodności, uczniowie mogą wybierać ulubioną
przez siebie dyscyplinę.

W dniu 17. 01 2009r. w spotkaniu, którego organizatorem
był Wójt naszej gminy mgr inż. Jan Ziarnik,  wzięli udział
wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego oraz dyrekto-
rzy poszczególnych szkół. Spotkanie to było okazją do po-
dziękowań Pana Wójta dla tych, którzy byli zaangażowani
oraz tworzyli ten podstawowy (najważniejszy!) sport w na-
szej gminie. Ponadto każda ze szkół otrzymała nagrody rze-
czowe w postaci sprzętu sportowego i nowych kompletów
strojów sportowych.

Nasze spotkanie odbywało się w „blasku” sukcesów, do-
tyczących powiatowej   klasyfikacji szkół, w której Szkoła
Podstawowa z Frysztaka bezapelacyjnie, kolejny już raz zwy-
ciężyła, pozostawiając inne szkoły daleko w tyle. Natomiast
Gimnazjum z Frysztaka uplasowało się na drugim miejscu,
tuż za Pstrągową.

WYNIKI WSPÓŁZAWODNIC-
TWA POWIATOWEGO

ZA ROK 2007/8
SZKOŁY PODSTAWOWE:             GIMNAZJA:
1. FRYSZTAK   – 545pkt.          1. PSTRĄGOWA - 418pkt.
2. GWOŻNICA G.- 222pkt.      2. FRYSZTAK  - 334pkt.
3. PSTRĄGOWA 1 – 207pkt.   3. WIŚNIOWA - 305pkt.
4. WIŚNIOWA - 191pkt.         4. KONIECZKOWA – 265pkt.
5. CZUDEC - 188  pkt.             5.  LUTCZA - 260pkt.
6. MZS STRZYŻÓW – 181pkt.   6. STRZYŻÓW – 254pkt.

W kategorii szkół podstawowych sklasyfikowano 38 szkół,
natomiast w kategorii gimnazjum 17.

Oczywiście to nie koniec naszych osiągnięć! Prowadzo-
ne jest także współzawodnictwo na poziomie wojewódzkim.
Tutaj także nasze szkoły oraz Gmina pokazały się z jak naj-
lepszej strony. Szkoła Podstawowa z Frysztaka zajęła 23 miej-
sce na 760 sklasyfikowanych szkół w województwie podkar-
packim a gimnazjum frysztackie uplasowało się na dobrym
78 miejscu na 450 placówek tego rodzaju. Niezłe rezultaty
odnotowały także inne szkoły z naszego terenu. Wysoką, bo
147 lokatę zajęło Gimnazjum z Gogołowa. Zaś w klasyfikacji
gmin (szkoły podstawowe i gimnazja razem), zdobyliśmy 29
miejsce na 159 gmin w województwie. Należy tutaj dodać,
że w tej klasyfikacji gmina Strzyżów jest także za nami.

Jak wynika z powyższych zestawień, nasza młodzież jest
bardzo aktywna sportowo, a jej starty w różnych miejscach
naszego dużego województwa, przynoszą splendor gminie i
jej mieszkańcom!.

Te wszystkie wyniki, którymi możemy się pochwalić, to
długotrwała i mozolna praca naszych nauczycieli wychowa-
nia fizycznego z naszego terenu, którym w tym miejscu pra-
gnę pogratulować, a zarazem podziękować za ich poświęce-
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nie, najczęściej  społeczne! a ukierunkowane na dobro dzieci.

Podziękowania kieruję także do wszystkich naszych rad-
nych, którzy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy mgr. Sta-
nisławem Armatą doskonale rozumieją potrzeby sportu szkol-
nego i wspierają nas finansowo. Kolejną grupą osób zasługu-
jącą na słowa uznania są dyrektorzy wszystkich placówek
oświatowych naszej gminy, gdyż to oni wspomagają rozwój
sportu szkolnego od strony organizacyjnej swoich szkół.

Gołym okiem widać, że niezbędne są wysiłki wielu ludzi
aby nasze dzieci i młodzież mogły być właściwie wychowy-
wane przez sport.

NIEKTÓRE NAJWIĘKSZE
NASZE SUKCESY SPORTOWE

ROKU 2007/8
Szkoła Podstawowa we Frysztaku:

- Mini-piłka ręczna dziewcząt – 1 m.w powiecie, 2 m. w
rejonie, 3m.w półfinale wojewódzkim

- Mini-piłka ręczna chłopców - 1m. w powiecie,  1m. w
rejonie   2 m. w półfinale wojewódzkim,  6 m. w Finale Woje-
wódzkim.

-  Mini-piłka nożna  -  1 m. w powiecie /jest to ostateczny
szczebel rozgrywek wojewódzkich/

-  Drużynowe sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt – 1
m. w powiecie, 2 m. w rejonie, 11 m. w Finale Wojewódzkim.

- Indywidualne biegi przełajowe – Filip Paulina - 1 m. w
powiecie, 7 m. w Finale Wojewódzkim.

-  Indywidualne Mistrzostwa la.- Filip Paulina /bieg na
dyst. 600 m./- 1m. w powiecie, 3m. w Finale Wojewódzkim..

-  Mini-piłka koszykowa dziewcząt – 1m. w powiecie,  2m.
w rejonie, 4m. w półfinale wojewódzkim.

Opiekunami byli: mgr Piotr Górka oraz mgr Leszek Ję-
drysik

Zespół Szkół w Gogołowie:

-  Tenis stołowy drużynowo dziewcząt igrzysk młodzieży
szkolnej – 1m. w powiecie, 1m. w rejonie, 4m. w Finale Wo-
jewódzkim.

-   Tenis stołowy drużynowo dziewcząt /Gimnazjady/ -
1m. w powiecie, 1m. w rejonie, 3m. w Finale Wojewódzkim.

Opiekunami byli: mgr Małgorzata Niekowal oraz mgr Anna
Stasiowska

Szkoła Podstawowa w Cieszynie:

- Mini-piłka siatkowa chłopców – 1m. w powiecie, 4m. w
rejonie.

Opiekunem była Pani mgr Mariola Kruczek
GRATULUJEMY!
DZIĘKUJEMY!

W obecnym roku szkolnym, kolejny już raz, udało mi się
uaktywnić naukę pływania dla dzieci ze wszystkich szkół z
terenu naszej gminy. W oparciu o napisany program pt. „Już
pływam” uzyskaliśmy 12 tys. zł. z Ministerstwa Sportu. Pie-
niądze te, w połączeniu z identyczną kwotą z budżetu gminy,
pozwoliły na cykliczne, nieodpłatne wyjazdy na pływalnię do
Strzyżowa na naukę pływania dla 150 uczniów ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów (Lubla, Frysztak, Gogołów, Glinik Gór-
ny, Cieszyna, Stępina).

Zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, za-
równo ze strony samych uczniów jak i dyrektorów poszcze-
gólnych szkół. Sądzę, że efekty nauczanego obecnie  pływa-
nia będziemy mogli oglądać już niebawem na kąpielisku we
Frysztaku, które tak chętnie jest odwiedzane przez młodzież
w czasie wakacji.

Cieszę się, że program, którego byłem autorem został za-
uważony, a jego treści docenione przez Ministerstwo Sportu,
tym bardziej, że z terenu naszego powiatu spośród wielu, uzna-
nie znalazły tylko dwa tego typu projekty.

 Podziękowania należą się także Pani dyrektor ZOEAS-u
we Frysztaku mgr inż. Halinie Kolanko oraz Panu Robertowi
Godkowi, głównemu księgowemu, bez których realizacja pro-
jektu byłaby niemożliwa!. Niezawodny, zawsze punktualny
transport, którym dowodzi sam właściciel Pan Jerzy Mar-
czak, pozwala uczniom systematycznie uczestniczyć w zaję-
ciach basenowych.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym znów uda
się zorganizować pieniądze, które pozwolą na kontynuowa-
nie nauki pływania dla dzieci i młodzieży z naszej gminy, bo
przecież NIC nie zastąpi właściwego ruchu w walce o pra-
widłowy rozwój młodych organizmów.

   Koordynator sportu gminnego
               mgr Leszek Jędrysik



19GAZETA FRYSZTACKA

OTWARTE  MISTRZOSTWA
GMINY FRYSZTAK W SZA-

CHACH.

W okresie ferii zimowych w Gmin-
nym Ośrodku Sportu i Rekreacji we
Frysztaku tradycyjnie już od wielu lat
organizowany jest Otwarty Turniej Sza-
chowy o Mistrzostwo Gminy Frysztak
prowadzony w trzech kategoriach wie-
kowych . W tym roku turniej rozegrany
został w dniu 8 lutego, a do rywalizacji
przystąpiło 55 zawodników, w tym
8 kobiet. Turniej został rozegrany sys-
temem szwajcarskim na dystansie
9 rund.  Tempo gry 10 minut na każde-
go zawodnika. Kojarzenie rund kompu-
terowe. Program Chess Arbiter Pro
wersja 3.16. Turniej sędziował FIDE
Arbiter  Pan Marian Bysiewicz.

Wyniki:
Kat. do 11 lat: I m-ce Kałwik Kry-

stian Urania Krosno, II m-ce Walczyk
Maciej TG Sokół Ropczyce, III m-ce
Mrozowski Patryk – Urania Krosno.

Miejsca zawodników z naszej Gmi-
ny: VIII  m-ce Ogrodnik Krystian  -
Kobyle, X m -ce Wójcik Paweł - Koby-
le, XII m-ce  Ogrodnik Sebastian – Ko-
byle, XIII m-ce Tokarski Dominik –
Frysztak, XIV m-ce Czernicki Kacper
- Twierdza, XV m-ce Ogrodnik Fabian
- Kobyle, XVI m-ce Dyka Damian.

W w/w kategorii startowało 18 za-
wodników.

Kat.  od 12 do 17 lat:  I m-ce Wójcik
Mikołaj – Urania Krosno , II m-ce Zim-
ny Anna - Granit Wysoka Strzyżowska,
III m-ce Skiba Krzysztof – Gnojnica
Wola.

Miejsca zawodników z naszej Gmi-
ny:  VIII m-ce Zagórski Rafał - Cieszy-
na, IX m-ce Drzał Jakub – Frysztak, X
m-ce Szarek Justyna – Cieszyna, XI m-
ce Drzał Aleksandra – Frysztak, XII m-
ce Szopa Dominik – Frysztak.

W w/w kategorii startowało 12 za-
wodników.

Kat. 18 lat  i starsi:  I m-ce  Czernic-
ki Bogdan – Drogowiec Kraków, II m-
ce Sipiński Marcin – Strzyżów, III m-
ce Szopa Robert – Glinik Średni.

Pozostałe miejsca zawodników z na-
szej Gminy: IX m-ce Ziemba Wiesław
– Twierdza, XVII m-ce Grygiel Włady-

sław – Glinik Górny, XVIII m-ce Ziem-
ba Piotr – Twierdza, XIX m-ce Stefa-
nik Waldemar – Kobyle, XX m-ce Ar-
mata Piotr – Glinik Górny, XXI m-ce
Zagórski Hubert – Frysztak, XXII m-
ce Godek Grzegorz – Cieszyna, XXIII
m-ce Maziarz Damian – Frysztak, XXV
m-ce Tokarski Leszek – Frysztak.

W w/w kategorii startowało 25 za-
wodników.

Na podstawie wyników w turniejach
indywidualnych dokonano klasyfikacji
poszczególnych miejscowości biorących
udział w zawodach: I. Urania Krosno -
51 pkt,, II. Sokół Ropczyce - 31 pkt, III.
Granit Wysoka Strzyżowska - 24,5 pkt,
IV.  Kobyle – 21,5 pkt, V. Frysztak – 18
pkt, VI. Twierdza – 13 pkt, VII. Nie-
wodna – 14 pkt, VIII. Gnojnica Wola –
11,5 pkt, IX. Orzeł Rudnik – 10 pkt, X.
Przybówka – 10 pkt, XI. Drogowiec
Kraków – 9 pkt, XII. Cieszyna  - 8 pkt,
XIII. Glinik Górny – 8 pkt, XIV. Strzy-
żów – 8 pkt, XV. Glinik Średni 6,5 pkt,
XVI. Rzeszów – 4 pkt, XVII. Czarna
Sędziszowska – 4 pkt.

Najlepszych trzech zawodników w
poszczególnych turniejach otrzymało pu-
chary oraz dyplomy. Zwycięzcy po-
szczególnych kategorii wiekowych
otrzymali tytuły Mistrzów Gminy Frysz-
tak w szachach na 2009r.  Dodatkowo
wszyscy zawodnicy z gminy Frysztak
otrzymali Kodeks Szachowy, a najmłod-
sza grupa słodycze.

Turnieje szachowe stały się już tra-
dycją w Gminie i cieszą się coraz
większą popularnością . Podnosi się
poziom sportowy turnieju. W turnieju
uczestniczył zawodnik posiadający tytuł
kandydata na mistrza krajowego Bog-
dan Czernicki z klubu szachowego Dro-

gowiec Kraków. Po raz pierwszy udział
wzięli zawodnicy klubów szachowych
Urania Krosno, TG Sokół Ropczyce
oraz Orzeł Rudnik nad Sanem.

HALOWY TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA

GMINY FRYSZTAK - 2009

W  dniu 22 lutego 2009r. Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysz-
taku był organizatorem Halowego Tur-
nieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gmi-
ny Frysztak. W turnieju udział wzięło 6
drużyn reprezentujących następujące
kluby sportowe: Duet Krosno, Wisłok
Strzyżów . Wisłok Wiśniowa, Pogórze
Wielopole Skrzyńskie, Nafta Jedlicze i
Strzelec Frysztak. Mecze zostały roze-
grane w dwóch grupach systemem
„każdy z każdym”  2 x po 12 minut .
Drużyny zajmujące pierwsze miejsce w
grupach walczyły o I miejsce, zajmują-
ce drugie miejsca w grupach  walczyły
o miejsce  III i drużyny zajmujące trze-
cie miejsce w grupach walczyły o miej-
sce V. Mecze finałowe rozgrywano 2 x
15 minut.

W grupie A  I miejsce Wisłok Strzy-
żów 6 pkt (7:4), II miejsce Strzelec
Frysztak 3 pkt (9:3), III miejsce Duet
Krosno 0 pkt (4:13)

Wyniki bezpośrednich meczy:
Strzelec Frysztak – Duet Krosno 8:1,
Wisłok Strzyżów – Strzelec Frysztak 2:1,
Duet Krosno Wisłok Strzyżów 3:5.

W grupie B I miejsce Nafta Jedlicze
4 pkt (4:3), II miejsce Pogórze Wielo-
pole Skrzyńskie 3 pkt (5:2) III miejsce
Wisłok Wiśniowa 1 pkt (4:8)

Wyniki bezpośrednich meczy: Pogó-
rze Wielopole – Nafta Jedlicze  0:1 Wi-
słok Wiśniowa – Pogórze Wielopole 1:5,
Nafta Jedlicze – Wisłok Wiśniowa 3:3.

Ostatecznie I miejsce zajęła druży-
na Nafty Jedlicze pokonując Wisłok
Strzyżów 7:1, III miejsce zajęła druży-
na gospodarzy Strzelec Frysztak poko-
nując Pogórze Wielopole Skrzyńskie
11:3, V miejsce zajęła drużyna Wisłok
Wiśniowa pokonując drużynę Duet Kro-
sno 6:4.

Najskuteczniejszym zawodnikiem
turnieju został zawodnik gospodarzy Sła-
womir Siennicki - 6 bramek.
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Drużyna zajmująca I miejsce otrzy-

mała  Puchar Wójta Gminy Frysztak i
dyplom pozostałe drużyny pamiątkowe
puchary i dyplomy. Pamiątkową nagro-
dę otrzymał również najlepszy strzelec
turnieju .

Dziękujemy Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej we Frysztaku Panu Mar-
kowi Jedziniakowi   za udostępnienie hali
sportowej wraz z zapleczem. Szczegól-
ne podziękowania kierujemy do wielo-
letniego już sponsora  tego turnieju Pana
Jana Wnęka – PW „Wenta” Frysztak.

HALOWE TURNIEJE PIŁKI
NOŻNEJ O PUCHAR PRZE-

WODNICZACEGO RADY GMI-
NY FRYSZTAK I PUCHAR WÓJ-

TA GMINY FRYSZTAK.

 Zgodnie z kalendarzem imprez
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Frysztaku w miesiącu marcu i kwiet-
niu  miały miejsce halowe turnieje piłki
nożnej dla szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Pierwszy rozgrywany o Pu-
char Przewodniczącego Rady Gminy
Frysztak, drugi o Puchar Wójta Gminy
Frysztak.

W dniu 30.03.2009r. w hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej we Frysztaku
rozegrany został Gminny Halowy Tur-
niej Piłki nożnej o Puchar Przewodni-
czącego Rady Gminy Frysztak, w któ-
rym startowało 7 drużyn.

Wyniki:  I miejsce Szkoła Podstawo-
wa Frysztak II, II miejsce Szkoła Pod-
stawowa Frysztak I, III miejsce Szkoła
Podstawowa Cieszyna, IV m-ce Zespół
Szkół w Gogołowie, V m-ce Szkoła Pod-
stawowa w Gliniku Górnym, VI m-ce
Zespół Szkół w Lubli, VII m-ce Zespół
Szkół w Stępinie.

Wyłoniono także najlepszego zawod-
nika turnieju, którym został Rafał Za-
górski ze Stępiny w nagrodę otrzymał
indywidualnie piłkę nożną.

W dniu  06.04.2009r. również w hali
sportowej Szkoły Podstawowej we
Frysztaku rozegrany został Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Frysztak, którym startowało 4 drużyny.

Wyniki: I miejsce Gimnazjum Pu-
bliczne Frysztak, II m-ce Zespół Szkół
w Lubli, Zespół Szkół w Gogołowie, IV

m-ce zespół Szkół w Stępinie.
Nagrody wręczali fundatorzy: Prze-

wodniczący Rady Gminy Frysztak Sta-
nisław Armata i Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik. Oprócz pucharów i dyplo-
mów każda drużyna, bez względu na
zajęte miejsce otrzymała nagrody w
postaci sprzętu sportowego.

OLIMPIJSKI TENIS STOŁOWY

Tradycyjnie już od wielu lat Staro-
stwo Powiatowe w Strzyżowie i Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji we
Frysztaku są organizatorami  eliminacji
powiatowych , tym razem jubileuszowej
X  Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto-
łowego. Eliminacje odbyły się w dniu
21.04.2009r. w hali sportowej Specjal-
nego Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego we Frysztaku.

Sedzią głównym był Pan Mieczysław
Niemiec. – sędzia związkowy.

Wyniki:
Kat. dziewcząt do lat 14: I m-ce Cza-

ja Justyna – S.P. Wysoka Strzyżowska,
II m-ce  Korzeniowska Michalina – S.P.
Bliźniaka, III m-ce Szopik Andżelika –
S.P. Blizianka.

W/w kategorii startowało 11 zawod-
niczek.

Kat. chłopców do lat 14: I m-ce Irzyk
Ireneusz – Grodzisko, II –m-ce Durek
Robert – Grodzisko, III m-ce Fąfara
Mateusz Grodzisko.

W/w kategorii startowało 21 zawod-
ników.

Kat. kobiet od 14-16 lat: I m-ce Wło-
dyka Aleksandra – Grodzisko, II m-ce
Niedziołek Ewa – Grodzisko, III m-ce
Kotwa Iwona – Gwoźnica Górna.

W/w kategorii startowało 4 zawod-
niczki.

Kat. mężczyzn od 14-16 lat: I m-ce
Bator Sławomir - Gwoźnica Górna, II
m-ce Irzyk Wojciech – Grodzisko, III
m-ce Pilecki Dawid – Gwoźnica Gór-
na.

W/w kategorii startowało 6 zawod-
ników

Kat. kobiet od 17 – 19 lat : I m-ce
Strzępek Paulina – LO II Rzeszów, Szy-
dło Maria ZS Strzyżów, III m-ce Zimny
Anna – ZS Strzyżów

W/w kategorii startowało 3 zawod-

niczki.
Kat. mężczyzn od 17 – 19 lat: I m-

ce Strzępek Piotr – Grodzisko , II m-ce
Miłoś Grzegorz – ZS Strzyżów, III m-
ce Pałucki Kamil ZS Strzyżów.

W/w kategorii startowało 3 zawod-
ników.

Kat. kobiet od 20-44 lat:  I m-ce Jam-
rogowicz Marta – Gmina Frysztak.

W/w kategorii startowała 1 zawod-
niczka.

Kat. mężczyzn od 20–44 lat: I m-ce
Robert Rec – Gmina Frysztak , II m-ce
Jan Ziarnik – Wójt Gminy Frysztak, III
m-ce Muszyński Janusz – Gmina Frysz-
tak.

W/w kategorii startowało 6 zawod-
ników.

Kat. kobiet powyżej 45 lat:
 W/w kategorii zawodniczki nie star-

towały.
Kat. mężczyzn powyżej 45 lat: I m-

ce  Stadnicki Kazimierz – Gmina Frysz-
tak, II m-ce Niemiec Mieczysław –
Gmina Strzyżów, III m-ce Dybaś Ro-
bert – Gmina Frysztak.

W/w kategorii startowało 4 zawod-
ników.

Kat. niepełnosprawni kobiety:
I m-ce Zając Maria - SOSzW Frysz-

tak, II m-ce Maciąg Monika – SOSzW
Frysztak.

W/w kategorii startowało 2 zawod-
niczki.

Kat. niepełnosprawni mężczyźni: I
m-ce Cielusiak Radosław – SOSW
Frysztak, II m-ce Nędza Krzysztof –
SOSW Frysztak, III m-ce Stadnicki
Wiesław – Gmina Frysztak.

Ogółem w eliminacjach powiato-
wych X Podkarpackiej Olimpiady Teni-
sa Stołowego startowało 71 zawodni-
ków. Zawodniczki , zawodnicy za zaję-
te miejsca I – III otrzymali pamiątkowe
medale i dyplomy , ponadto zawodnicy
zajmujący miejsca I – III zakwalifiko-
wani zostali do finału wojewódzkiego
Olimpiady, która odbędzie się w dniu
13.06.2009r. w hali Podpromie w Rze-
szowie.

Wojciech Arciszewski



21GAZETA FRYSZTACKA

LEGENDA O TWIERDZY
Jestem nastolatką. Od dziecka mieszkałam w południo-

wo-wschodniej części Polski, od czterech pokoleń moja ro-
dzina związana jest z okolicami Frysztaka, ja najbardziej z
malutką miejscowością - Twierdzą. Gdy komuś podaję mój
adres, zostaje mi zadane pytanie: „A macie tam zamek?”,
„Może chociaż ruiny zamku?”, „Rycerzy też nie macie?”.
Do niedawna denerwowały mnie takie uwagi bo myślałam,
że jest to zwyczajna nazwa, ale teraz zastanowiłam się sama-
na pewno musi się z czegoś wywodzić. Chciałam się dowie-
dzieć, skąd się wzięło właśnie takie miano wsi. Zastanawiało
mnie również to, w którym wieku powstała. Postanowiłam,
że za wszelką cenę muszę się więcej dowiedziec o Twierdzy.
Na szczęście miałam do dyspozycji parę książek i Internet,
ale najciekawsze jednak okazały się legendy opowiadane przez
moich „wiekowych” sąsiadów.

Zaskakujące losy mojej miejscowości wiążą się nieroz-
łącznie z Frysztakiem. Już w XIII wieku niedaleko mojego
domu, tuż przy rozwidleniu drogi prowadzącej na frysztacką
górę, stał ogromny zamek. Forteca miała charakter obronny.
Odparła wiele napadów Tatarów, którzy niemiłosiernie łupili
nasze okolice, pojawiali się jak znikąd, zabijali bez litości, ko-
biety i dzieci brali w jasyr, cenne lub przydatne towary zabie-
rali ze sobą, podpalali chaty. Byli ogromnym postrachem ca-
łej okolicy.

W tej właśnie fortecy tutejsi mieszkańcy wraz ze swoim
dobytkiem mogli znaleźć schronienie przed okrutnym wro-
giem. Podobno najpierw była to warownia zbudowana z drew-
na, ale niedługo potem, po spaleniu w czasie ataku Tatarów,
zamek został wzniesiony z kamienia. Miał mury obronne, które
w późniejszych czasach zostały zburzone. Budynki, w któ-
rych mieszkała załoga oraz chronili się uciekinierzy, otaczała
fosa. Fortecę zdobiły wysokie baszty, jeszcze wyższa wieża
gdzie pilnie trzymano straż. W czasach niespokojnych straż-
nicy wypatrywali wroga w dzień i noc. Do strażnicy można
było dostać się przez most zwodzony i bramę. W samym zam-
ku jedna komnata była bogato zdobiona, tu przyjmowano go-
ści, obradowano i ucztowano.

Zamek leżał na ważnym szlaku handlowym ze wschodu
na zachód i z południa na północ. Tu też odbywały się targi,

przybywali ze swymi towarami cudzoziemscy kupcy, a po-
tem Żydzi. Toteż komnaty były tu obszerne, by mieściło się w
nich wiele osób. Zamek liczył podobno około 50 pomiesz-
czeń.w tajemniczych podziemiach zamku znajdowały się
ogromne, wielce rozbudowane lochy. Były tam składy róż-
nych towarów, w potężnych beczkach piwo i wino, żywność,
studnia z wodą a w innym miejscu skład amunicji. Obok lo-
chów wybudowano praktyczne podziemne przejście. Wprost
labirynt korytarzy. Prowadziłi one do zamku Kamieniec w
Odrzykoniu. Mieszkańcy obu sąsiednich warowni mogli kontr-
atakować się ze sobą, pomagać w razie niebezpieczeństwa,
chronić się przed najazdami wrogów tatarskich. W lochach,
jak w każdym zamku, było więzienie i sala tortur.

Legendy o przeszłości Twierdzy są tak przekonywujące,
ze pomyślałam: „To musi być prawda!”. Mieszkam w histo-
rycznym miejscu. Jednak uświadomiłam sobie także, iż nie
wiem jeszcze wielu rzeczy. A potem pojawiło mi się najważ-
niejsze pytanie: „Co się stało z zamkiem, bo chyba nie wypa-
rował, ani nie porwali go kosmici?”. Szukając odpowiedzi w
książkach i Internecie, znalazłam kilka ciekawych faktów, które
mnie zaskoczyły.

Zamek naprawdę istniał, został wybudowany po drugim
ataku Tatarów, czyli w latach 1259- 1260. Okazało się, że
warownia strzegła dróg z Krosna do Frysztaka wzdłuż rzeki
Wisłok. W końcu znalazłam odpowiedź na najistotniejsze py-
tanie! Forteca podupadła po grabieżczym najeździe Jerzego
II Rakoczego Siedmiogrodu. To makabryczne wydarzenie
miało miejsce w 1657 roku. Było mi smutno: „taki wielki, so-
lidny zamek został zniszczony…”- pomyślałam. Teraz jestem
dumna, bo przekonałam się, że w każdej legendzie jest coś
prawdziwego. Wiem także, że mieszkam w miejscowości,
która ma bardzo ciekawą przeszłość.

(na podstawie opowieści
P. H. Hendzel- mieszkanki Twierdzy)

Bibliografia:
J. Piętniewicz „Z przeszłości Frysztaka”

Monika Musiał, Twierdza 151, Klasa VI b
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego
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PODSUMOWANIE DZIA£ALNOŒCI SEKCJI
NARCIARSKIEJ GMKS STRZELEC FRYSZTAK
W SEZONIE 2008/2009.

Minął kolejny rok działalności sekcji narciarstwa alpejskie-
go GMKS Strzelec Frysztak.

Nie spełniły się pesymistyczne prognozy pogody i miniona
zima okazała się bardzo korzystna dla narciarzy, spadło dużo
śniegu a  warunki narciarskie utrzymywały się w naszym re-
gionie  przez trzy miesiące.

Treningi rozpoczęliśmy od początku listopada 2008 r. na
hali sportowej Szkoły Podstawowej we Frysztaku. Od
26.12.2008 treningi odbywały się już na stokach narciarskich
w Gogołowie i  Strzyżowie. W minionym sezonie w zajęciach
sekcji uczestniczyło około 30 osób, w tym  pięcioro nowych
zawodników. Członkowie sekcji wzięli udział w 18 zawodach
i zdobyli łącznie 88 medali (25 złotych, 30 srebrnych i 33 brą-
zowych). Wyniki uzyskane w poszczególnych zawodach
przedstawia załączona tabela.

Na stoku w Gogołowie 16.01.2009 odbyły się I Mistrzo-
stwa Klubu GMKS Strzelec Frysztak w narciarstwie alpej-
skim, w których uczestniczyło 34 narciarzy.

 Zostali wyłonieni mistrzowie klubu w poszczególnych
kategoriach.

1. Szkoły podstawowe- Weronika Garncarska i Adam
Garncarski.

2. Gimnazjum i szkoły średnie- Sabina Jędrysik i Paweł
Garncarski.

3. Seniorzy- Małgorzata Gliwska-Jędrysik i Józef Garn-
carski.

Natomiast puchary za najlepsze czasy przejazdu slalomu
giganta zdobyli : Sabina Jędrysik wśród kobiet, a  wśród męż-

czyzn Paweł Garncarski.
Tradycją stał się udział naszych zawodników w zawodach

rodzinnych z cyklu Family Cup- w eliminacjach wojewódz-
kich i Mistrzostwach Polski. W tegorocznych Mistrzostwach
Polski Family Cup, które odbyły się w dniach 6-8 marca w
Kluszkowcach uczestniczyła rekordowa ilość członków sek-
cji- 21 osób!. Miejsca w pierwszej dziesiątce wywalczyli :
Michał Niemiec- 9, Adam Garncarski- 10, Malwina Jędry-
sik- 8, Jan Rękowicz- 9, Tomasz Garncarski- 10, Małgorzata
Gliwska-Jędrysik- 6, Kazimierz Kłosowicz- 8 w swoich ka-
tegoriach.

W klasyfikacji drużynowej w tym sezonie wywalczyliśmy:
- III miejsce w XXXV Pucharze Magury,

- IV miejsce w Mistrzostwach Podkarpackiego Okręgo-
wego Związku Narciarskiego w Ustrzykach Dolnych,

- III miejsce w VII Podkarpackiej Lidze Dzieci i Młodzie-
ży (nieoficjalnie- brak oficjalnych wyników).

Relacje z poszczególnych zawodów, uzyskane wyniki oraz
zdjęcia można znaleźć na stronach internetowych: www.strze-
lec.Frysztak.pl  (w kategorii - narciarstwo), www.rozn.pl ,
www.strzelec.narty.w.interia.pl .

Obserwując wyniki uzyskiwane przez naszych zawodni-
ków nie trudno zauważyć, że z roku na rok są one coraz
lepsze. Chciałbym przede wszystkim podziękować trenerowi
i zawodnikom za zaangażowanie, udział w treningach i za
sportową  postawę na zawodach. Rodzicom oraz wszystkim,
którzy nam pomagali w tym sezonie narciarskim należą się
również ogromne słowa podziękowania . Panu Januszowi
Malikowskiemu  dziękujemy za udostępnienie stoku narciar-
skiego do treningów oraz za nagrody w I Mistrzostwach Klu-
bu.  Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie osiągniemy jesz-
cze lepsze wyniki, a wszystkich chętnych, szczególnie dzieci
klas  I – IV zapraszamy do współpracy już w listopadzie 2009
roku.

      Kierownik Sekcji J. Garncarski
                                     ciąg dalszy - następna strona

NARCIARSKA HOSSA!!!

Grzegorz Garncarski na trasie slalomu giganta
w Strzyżowie.

Paweł Garncarski tuż przy tyczce na zawodach
w Strzyżowie.
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                   Zawody  ( uzyskane miejsca ) 
Lp Zawodnicy   A B C D E F G H I J K L M N O P R S 
1 Niemiec Michał 2  3 2 4 3  1 6 4   9   2   
2 Mitał  Ewelina 9  8 4 7 5 6  3    17   4   
3 Czernicki Kacper 9   8  11 8 10 4          
4 Garncarski Adam 1 7 5 3 8 4 2 3 1    10   5  5 
5 Ziarnik  Szymon 3 4 6 5 3 5 4 8 3 4      4   
6 Garncarska Weronika 6 5 6 7 6 6 6 11 1 4   18 4    3 
7 Filip Paulina 2 6 8 2 2 2 5 7 2    15 1  3   
8 Sokołowski Kacper 8  10 8  9 5 9 5          
9 Jędrysik Kacper 4 4 7 4 3 4  4 2 3   16   4 10  
10 Garncarska Monika  10 7 9 6 5 6  3 11         
11 Jędrysik Malwina 2 12 2 1 1 1   2 3   8   3 3  
12 Steczkowski Hubert  8 4 3 3 4 3     3 14 9    7 
13 Garncarski Paweł 8 3 8 2 5 4 6  1 1   14 7 6 5  1 
14 Jamrogowicz Marcin 5 9 7 5  6   5 5   18      
15 Capiga Tomasz  4  5 3 4 5  4 7   18      
16 Jędrysik Sabina  3 2 2  2   1 1   14    2  
17 Rękowicz Jan   6   8 2  3 5   9      
18 Garncarski Grzegorz 1 6 3 2 2 2 1  2    11  5   2 
19 Garncarska Iwona   1 2  1         2   1 
20 Kazimierz Kłosowicz 6 5  10  7 5  4 5 4 4 8     3 
21 Niemiec Krzysztof  12 8 6  8   3 5   20      
22 Jaworska Katarzyna     1 3             
23 Garncarski Józef 3  6 4 3 2 1  1    14     1 
24 Jędrysik Małgorzata         1 3   6      
25 Jędrysik Leszek          10   28      
26 Garncarski Dariusz   5   10 4            
27 Zaśko Karol    1  14     5    3    
28 Garncarski Tomasz    5  23 4  2 1 6  10     2 
29 Ziarnik Jan    11  27   7    21      
30 Filip Adam    14  30   8          
31 Steczkowska Anna            2       
32 Garncarska Wiesława         2          
33 Czernicki  Jacek         5          
34 Mitał Janusz         9          
                    

Zawody :
A – Puchar Burmistrza Strzy-
żowa- 21.01.2009 (VII  Pod-
karpacka Liga  Dzieci i Mło-
dzieży)
B -  VII PLDiM – Slalom gi-
gant Puławy – 15.02.2009
C -  VII PLDiM – Puchar Pre-
zydenta Przemyśla – Prze-
myśl 28.02.2009
D -  VII PLDiM – Puchar
Wójta Gminy Frysztak  - Go-
gołów 03.03.2009
E – VII PLDiM – Puchar
Wójta Gminy Niebylec  -
Strzyżów 10.03.2009
F – Łączna punktacja VII
PLDiM .
G  - Mistrzostwa Gorlic – Ma-
łastów 30.01.2009
H – XXXV Puchar Magury  -
Małastów 21.02.2009
I  - I Mistrzostwa klubu
GMKS Strzelec Frysztak -
Gogołów 16.01.2009
J – Mistrzostwa Podkarpacia
Family Cup – Przemyśl
25.01.2009
K – Eliminacje do Mistrzostw
Polski Amatorów – Przemyśl 21.02.2009
L – I Puchar Dwóch Dolin  - Wierchomla 22.02.2009
M – Mistrzostwa Polski Family Cup – Kluszkowce 6-7.03.2009
N - Igrzyska Młodzieży Szkolnej _ Ustrzyki Dolne 16.03.2009
O – Slalom o Puchar  Gromadzenia – Ustrzyki Dolne 14.03.2009
P – Puchar Laworty 15.03.2009
R – Mistrzostwa okręgu – Litmanowa (Słowacja) 14.03.2009
S  - Puchar Kiczery – Puławy 15.03.2009.

Tabela wyników uzyskanych przez narciarzy Sekcji Narciarskiej
GMKS Strzelec Frysztak w sezonie 2008/2009

Sekcja narciarska na zawodach w Puławach.
Malwina Jędrysik zwyciężyła w zawodach

o Puchar Wójta Gminy Frysztak
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Wiosenne metamorfozy
Nareszcie nadeszła wiosna! Zrobiło się ciepło i kolorowo.

Wiosna to taka pora roku, w której każda kobieta pragnie być
odmieniona, zadbana i piękniejsza. Właśnie z tej okazji w bu-
dynku Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku, dnia 26
kwietnia odbyło się spotkanie ph. „Chcę być piękna, nowo-
czesna i zadbana, czyli wiosenne metamorfozy”. Uczestniczki
spotkania oddały się w ręce profesjonalistów: fryzjerki, ko-
smetyczki, stylistki paznokci i masażysty. Spotkanie miało na
celu poprawienie wizerunku kobiety z terenów wiejskich, za-
równo tych aktywnych zawodowo, jak i tych bezrobotnych
najczęściej zapracowanych w domu. Każda z zaproszonych
pań mogła zrobić sobie nową fryzurę, makijaż, manicure, jak
również zasięgnąć fachowych porad dotyczących pielęgna-
cji i stylizacji, co wprawiło uczestniczki spotkania w bardzo
dobry nastrój, dodało im pewności siebie, a w przyszłości może
nawet zaowocuje jakąś pozytywną zmianą w ich życiu i za-
chęci inne panie do zmiany swojego wizerunku. Bo wygląd
może nie jest najważniejszy, ale robić dobre wrażenie zawsze
warto. Dużym powodzeniem wśród uczestniczek cieszył się
również masaż relaksująco – zdrowotny, który był dodatko-
wym uzupełnieniem pielęgnacji. Na koniec spotkania każda z
przybyłych pań otrzymała darmowe próbki kosmetyków od
firmy Ziaja, za które serdecznie dziękujemy.

Spotkanie było finansowane z funduszu PPWPO, a stroną
organizacyjną zajęło się Stowarzyszenie Fundusz Rozwoju i
Promocji Ziemi Frysztackiej. Wszystkim uczestniczkom spo-
tkania dziękujemy za udział. Specjalne podziękowania rów-
nież należą się usługodawcom:

Kosmetyczce – Katarzynie Kułak
Fryzjerce – Joannie Frankiewicz
Stylistce paznokci – Magdalenie Zarębie
Masażyście – Piotrowi Świradowi

Michał Niemiec na trasie. Upadek na trasie jednej z zawodniczek - nie zawsze
bywa łatwo…
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Narciarze po zawodach w Przemyślu - VII PLDiM.

Panie biorą udział w “Wiosennych metamorfozach”.

Przejażdżka na koniu huculskim w Stępinie. Zabawy dla dzieci podczas Majówki w Stępinie.

Michał Niemiec na
I miejscu w XXXV
Pucharze Magury.


