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Chór Zespołu Szkół w Gogołowie.

Wójt Jan Ziarnik dziękuje uczestnikom koncertu. Chóry i zespoły instrumentalne razem.

W mroźną niedzielę, 24 stycznia
2010r., w kościele parafialnym w Gogo-
łowie odbył się II Przegląd Chórów Szkol-
nych z terenu Gminy Frysztak. Był to kon-
cert kolęd pod hasłem: „Gdzie jest nasze
Betlejem”, nasze Polskie Betlejem? Tym
razem takim Betlejem był Gogołów, a w
nim kościół, szopka, a pastuszkami chó-

rzyści, którzy tu przybyli ze swoimi wy-
chowawcami, Dyrektorami Szkół, dyry-
gentami, na czele z p. Starostą Strzyżow-
skim Robertem Godkiem oraz Wójtem
Gminy Frysztak p. Janem Ziarnikiem.

Przybył tu Chór Szkolny ze Stępiny z
p. Dyrektorem Januszem Zarszyńskim,
Chór z Lubli z p. Dyrektorką Anną Szte-
liga, Chór z Frysztaka z dyrygentką z
Domu Kultury p. Magdaleną Wiśniowską
oraz Zespół Wokalny z Gimnazjum z
Frysztaka, był też Zespół Wokalny z Gli-
nika Górnego, oraz Chór Szkolny z Go-
gołowa z p. Dyrektorem Krzysztofem

Niekowal i Chór Parafialny  z Gogołowa
„Karolinka”.

Pomysłodawcami i inicjatorami tego
przeglądu był p. W-Wójt Adam Filip oraz
Dorota i Janusz Strzępkowie, którzy uczą
muzyki i śpiewu w Szkołach na terenie
Gminy Frysztak. Oni w większości dy-
rygowali Chórami. Oprócz nich, Chórem

Frysztackim dyrygowa-
ła p. Magdalena Wi-
śniowska, a Chórem Pa-
rafialnym „Karolinka”
organista Kazimierz Jan-
toń.

Chórzystów w su-
mie było ponad 150. Do
chórów szkolnych na
terenie Gminy należy
około 250 uczniów. Bra-
kowało trochę chórzy-
stów ze względu na
mroźną pogodę.

Przegląd rozpoczął
się mszą św. o godz. 11,

którą odprawił Ks. Proboszcz Emil Mi-
dura. Na początku przywitał wszystkich
obecnych z p. Starostą i p. Wójtem. Ka-
zanie głosił Ks. Katecheta Mariusz Go-
dek, w którym nawiązał do historii po-
wstania kolęd, do tego, że w Polsce naj-
więcej śpiewa się kolęd i najwięcej ich
powstało. Po Mszy św. Dyrektor Zespo-
łu Szkół w Gogołowie p. Krzysztof Nie-
kowal prowadził przegląd chórów pięk-
nie komentując i przeplatając wierszami
poetów Frysztackich na temat kolęd.

Każdy chór śpiewał po dwie kolędy.
W tym śpiewie przejawiała się radość serc

dziecięcych, a to udzielało się uczestni-
kom koncertu i chociaż na polu był mróz,
to w kościele była ciepła atmosfera. Cie-
szę się, że coraz bardziej rozśpiewane są
dzieci i młodzież. Człowiek, który jest do-
bry, jest radosny i te radość wyraża w
śpiewie.

Należy się podziękowanie p. Staroście
Robertowi Godkowi, p. Wójtowi Janowi
Ziarnikowi, którym leży na sercu śpiew i
organizowanie Chórów. Podziękowanie
należy się też dyrektorom szkół, którzy z
życzliwością podchodzą do Chórów
Szkolnych, a zwłaszcza dyrygentom, któ-
rzy swojego talentu używają do tego, by
innych rozśpiewać.

Na zakończenie koncertu p. Wójt
wręczył każdemu chórowi dyplom oraz
słodycze i przemówił, wyrażając radość
ze zorganizowanego koncertu i z pracy
wkładanej, by śpiewająca była szkoła,
śpiewająca była Gmina, a przez to śpie-
wająca była Polska.

Na koniec przemówił Ks. Dziekan
Emil Midura. Podziękował za trud zwią-
zany z przygotowaniem tego koncertu i
za to, że istnieją Chóry Szkolne i wyrażał
radość ze spotkania kolędowego oraz za-
prosił wszystkich śpiewających na her-
batę i pączki.

A więc gdzie jest nasze Betlejem, na-
sze Polskie Betlejem, śpiewały na zakoń-
czenie wszystkie Chóry.

Możemy odpowiedzieć - nasze Betle-
jem jest tam, gdzie oddajemy cześć Je-
zusowi narodzonemu, dziękujemy za Jego
Narodzenie, a tę radość wyrażamy śpie-
wem kolęd.

Ks. Emil Midura
Proboszcz z Gogołowa

ks. Mariusz Godek - wikary
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Przed zakończeniem 2009 roku Rada
Gminy Frysztak obradowała trzykrotnie.
Odbyła się także sesja Rady Gminy w
styczniu 2010r. Pierwsza ze wspomnia-
nych sesji miała miejsce 27 listopada
2009 r. i rozpoczęła się od podjęcia
uchwały o zmianach w budżecie gminy
na 2009 r., ale głównymi punktami ob-
rad było podjęcie przez Radę decyzji w
sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości oraz określenia wysoko-
ści stawek podatku od środków trans-
portowych, które to postanowienia zo-
stały podyktowane potrzebą niewielkich
modyfikacji ich treści. Kolejnym punk-
tem obrad była dyskusja i późniejsze pod-
jęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków. Następnie
Rada Gminy wyraziła w formie uchwa-
ły, zgodę ma wydzierżawienie działki
wraz z zabudowaniami po byłej szkole
w Pułankach.

Druga w kolejności sesja Rady Gmi-
ny odbyła się 3 grudnia 2009r. i była sesją
nadzwyczajną, zwołaną w związku z za-
istniałą pilną potrzebą podjęcia uchwały
w sprawie dokonania zmian w budże-
cie Gminy na 2009r. Uchwała ta ko-
nieczna była dla zabezpieczenia środ-
ków finansowych na modernizację
obiektów GOSiR we Frysztaku, w
związku ze złożeniem wniosku o dofi-
nansowanie inwestycji ze środków Unii
Europejskiej. Na wspomnianej sesji pod-
jęto także decyzję o wyrażeniu zgody
na wydzierżawienie lokalu znajdujące-
go się w budynku po byłej szkole w Gli-
niku Średnim.

Kolejna sesja Rady Gminy odbyła się
29 grudnia 2009 r. i była to sesja budże-
towa. W związku z realizacją wielu in-
westycji na terenie gminy, Rada Gminy
przyjęła uchwałę budżetową Gminy
Frysztak na 2010r. wcześniej niż bywa-
ło to w latach ubiegłych, a spowodowa-
ne było to potrzebą zapewnienia płyn-
ności realizacji wspomnianych inwesty-
cji. Innymi punktami sesji było także
omówienie i podjęcie uchwał:

-w sprawie dokonania zmian w bu-
dżecie gminy na 2009r.,

-w sprawie wydatków budżetu Gmi-
ny, które w 2009r. nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego,

-w sprawie ustalenia rocznego pla-
nu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki
Wodnej na 2010r.,

-w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie
umowy z Marszałkiem
Województwa Podkar-
packiego na realizację
zadania pn. „Podstawo-
we usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”.

Ostatnia ze wspomnianych se-
sji Rady Gminy Frysztak odbyła się w
dniu 29 stycznia 2010r. Jej ważnym
punktem była prezentacja działalności
klubów sportowych funkcjonujących na
terenie Gminy Frysztak, którą to dzia-
łalność w imieniu klubów zaprezentowali
Prezesi Zarządów, a mianowicie: Pan
Tomasz Leśniak – Prezes KS „ORZEŁ”
Lubla, Pan Jan Wnęk – Prezes GMKS
„STRZELEC” Frysztak oraz Pan Da-
riusz Stasiowski – Prezes MKS „SKAR-
BEK” Gogołów. Po zakończeniu prezen-
tacji można było wysnuć wnioski, iż
wszystkie kluby działają bardzo dobrze
lecz przede wszystkim wykonują ogrom
wspaniałej pracy z młodzieżą i nie tylko.
Następnie omówiono projekty uchwał po
czym w wyniku głosowania Rada Gmi-
ny przyjęła szereg z nich. Pierwszą była
uchwała w sprawie dokonania zmian w
budżecie Gminy na 2010r., co spowo-
dowane było potrzebą drobnych korekt
w związku z bieżącą realizacją budżetu.
W następnej kolejności podjęto decyzję
w sprawie zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego ze środków Europejskie-
go Banku Inwestycyjnego na finanso-
wanie budowy oczyszczalni ścieków w
Pułankach wraz z siecią kanalizacji sa-
nitarnej. Podjęto także uchwałę w spra-
wie „Rocznego programu współpracy
Gminy Frysztak z organizacjami poza-
rządowymi na 2010 rok”. Kolejną
ustawą upoważniono Pana Wójta do za-
warcia porozumienia z Komendą Woje-

wódzką Policji w Rzeszowie w zakre-
sie dofinansowania zakupu paliwa dla
samochodów patrolowych Posterunku
Policji we Frysztaku. Rada Gminy przy-
jęła także uchwałę w sprawie zasad i
trybu przyznawania, wstrzymywania i
cofania stypendiów sportowych oraz
określenia warunków przyznawania

nagród za osiągnięcia sporto-
we. Uchwała ta pozwoli na
uhonorowanie drobnymi gra-
tyfikacjami pieniężnymi wy-
różniających się sportowców
z terenu Gminy Frysztak. Jed-
nym z ważniejszych postano-
wień była uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż

budynków po byłych szkołach
w Hucie Gogołowskiej. Podję-

to także decyzję w sprawie zaciągnię-
cia zobowiązania w zakresie inwestycji
gminnej pn. „Termomodernizacja bu-
dynku Urzędu Gminy we Frysztaku”.
Na realizację termomodernizacji budyn-
ków publicznych został ogłoszony przez
Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego nabór wniosków o dofinansowa-
niu na poziomie 85% kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji. Rada przyjęła tak-
że plany pracy komisji stałych na 2010
r. oraz wyznaczyła Zakład Komunalny
we Frysztaku jako podmiot, w którym
będą mogli wykonywać prace społecz-
nie użyteczne osoby skazane na takie
kary.

Kolejna sesja Rady Gminy Frysztak
planowana jest w marcu br. i poświę-
cona będzie sprawozdaniu z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych
za 2009 r. oraz sprawozdaniu z realiza-
cji Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii za 2009 r. jak również
przyjęciu wspomnianych planów na
2010 rok oraz sprawom bieżącym. Ser-
decznie zapraszamy.

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

Pracownik ds. obsługi Rady Gminy
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- GMINNY OŒRODEK
SPORTU I REKREACJI WE

FRYSZTAKU

Ośrodek ten dysponuje 4,5 hektarową
ogrodzoną powierzchnią rekreacyjno-
sportową wraz z boiskami do gry, wy-
posażonym placem do zabaw dla dzieci,
polem namiotowym oraz własnym par-
kingiem. Dysponuje także własnym ho-
telem z 45 miejscami noclegowymi (po-
kojami 2, 4 osobowymi). Na terenie
ośrodka znajduje się zespół odkrytych ba-

senów kąpielowych z biczami wodnymi
i urządzeniami do masażu wodnego. Zimą
organizowane jest lodowisko. Obiekt po-

siada także zada-
szoną scenę estra-
dową, na której w
okresie letnim orga-
nizowane są cyklicz-
ne imprezy kultural-
no-rozrywkowe.

- SCHRON
KOLEJOWY
W STÊPINIE-
CIESZYNIE
S z c z e g ó l n ą

atrakcją na skalę eu-
ropejską jest unikato-

wy obiekt architektury obronnej XX wie-
ku – Zespół Schronów Stępina-Cieszyna
z około 400 metrowym schronem kole-
jowym. Obiekt udostępniony jest do zwie-
dzania. Zainteresowanych oprowadzają
przewodnicy, przekazujący kryjące się w
tym obiekcie tajemnice – w tym szcze-
góły spotkania Hitlera z Musollinim w
sierpniu 1941 roku. Główny obiekt kom-
pleksu, żelbetonowy schron-tunel ma dłu-
gość około 400 metrów oraz przekrój
ostrołuku mającego przy podstawie sze-
rokość 14m i wysokość 9m. Grubość
ścian żelbetonowym to około 2m. Wraz
z rozwojem ruchu turystycznego orga-
nizowane są corocznie w miesiącu sierp-
niu tzw. „Zloty Militarne”. Odbywają się
one przy kompleksie schronowym oraz
na terenie byłego kamieniołomu, groma-
dząc hobbystów sprzętu wojskowego,
broni i umundurowania z terenu całej Pol-
ski. Organizowane są też rekonstrukcje
bitew i potyczek z okresu II wojny świa-
towej.

- WYCI¥GI NARCIARSKIE
GOGO£ÓW

Niezwykle atrakcyjnym miejscem w
ostatnich latach stało się malownicze
wzgórze „DZIAŁ” w miejscowości Go-
gołów. Uruchomiony tutaj został zespół
wyciągów narciarskich z własnym zaple-
czem gastronomicznym i noclegowym.
Dodatkową atrakcją dla odwiedzających
wyciągi narciarskie jest możliwość sko-
rzystania z oferty znajdującej się w bez-
pośrednim ich sąsiedztwie „Stajni Koni
Huculskich”. W ofercie na okres zimo-

Walory przyrodnicze i kulturowe Gminy
Frysztak szans¹ na alternatywne Ÿród³a

dochodu ludnoœci rolniczej.
Region turystyczny, aby być atrakcyjnym musi oferować swoim klientom korzy-

ści, których oni potrzebują. Tak więc, poza podstawowymi walorami jakimi są wa-
runki przyrodnicze musi posiadać odpowiednią bazę turystyczną, sportową i rekre-
acyjną z właściwym wsparciem zaplecza noclegowego i żywieniowego.

W Gminie Frysztak właściwie wykorzystywane są wspomniane warunki przy-
rodnicze oraz istniejące bogactwo kulturowe do prawidłowego rozwoju działalności
nadającej regionowi charakter turystyczny. Gmina posiada walory turystyczne na
które składają się m.in.: duże kompleksy leśne, piękne krajobrazy, liczne zabytki ar-
chitektury sakralnej i obronnej. Położona jest w południowo-zachodniej części woje-
wództwa podkarpackiego w powiecie strzyżowskim, a znaczna jej część znajduje się
w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W granicach Par-
ku znajdują się także dwa rezerwaty przyrody: „GÓRA CHEŁM” i „HERBY”.

Obszar Parku Krajobrazowego nie może być w żadnym wypadku miejscem loko-
wania inwestycji chociaż dopuszcza się gospodarcze wykorzystanie środowiska i
jego zasobów w sposób racjonalny i nie degradujący walorów przyrodniczych. Ma-
jąc powyższe na uwadze gmina charakteryzuje się małym zanieczyszczeniem środo-
wiska. Przez teren gminy przebiega kilka szlaków turystycznych, tras i ścieżek ro-
werowych. Są one stosunkowo łatwe do przebycia dlatego dostępne są dla szeroko
rozumianego ruchu turystycznego.

Gmina Frysztak jest jeszcze mało znana, ale w chwili obecnej staje się i w najbliż-
szym okresie czasu jeszcze w większym stopniu stanie się regionem ożywionego
ruchu turystycznego. Szansą na wypromowanie i rozpowszechnienie wszystkich
atutów i walorów gminy są m.in.:

Schron Kolejowy w Stępinie

Kąpielisko we Frysztaku.
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wy znajdują się m.in.: przejazdy saniami
z zaprzęgiem, przejażdżki na nartach za
jeźdźcem na koniu, nauka jazdy konnej
w krytej ujeżdżalni, przejazdy wierzchem
po okolicy.

W okresie letnim oferowane są: prze-
jazdy bryczką, przejazdy wierzchem po
okolicy oraz nauka jazdy konnej.

W drugiej połowie sierpnia na obiek-
tach tych organizowany jest cykliczny
„Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski”
pod nazwą „GOGOŁOWSKIE DRZE-
WOLUDY”. Efektem tygodniowych prac
rzeźbiarskich jest galeria rzeźb drewnia-

nych udostępniana do zwiedzania cało-
rocznie. Uwieńczeniem spotkania są or-
ganizowane imprezy artystyczno-rozryw-
kowe prowadzone na miejscowej scenie
plenerowej.

Godnymi uwagi i zwiedzania są także
wysokiej klasy – zabytkowe kościoły
drewniane w Lubli z II połowy XV wie-
ku oraz w Gogołowie z XVII wieku. Za-

bytki te umieszczo-
ne są na VIII trasie
(jasielsko-dębicko-
ropczyckiej) „Szlaku
architektury drew-
nianej” wojewódz-
twa podkarpackiego.

Istniejące warun-
ki przyrodniczo-kra-
jobrazowe, posiada-
ne zabytki kultury, a
także podejmowane
działania zmierzające

do rozwoju odpo-
wiedniej infrastruktu-
ry w wymiernym
stopniu zmieniają
charakter gminy z ty-
powo rolniczego na
gminę o charakterze
rolniczo-turystycz-
nym. Staje się ona do-

skonałym terenem
do rozwoju gospo-
darstw ekologicz-
nych i agrotury-
stycznych. Uczest-
nicy tych przeobra-
żeń mogą sięgać po
wsparcie finanso-
we w tym zakresie

z funduszy Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Szczegóło-
wych informacji i do-
radztwa udzielają m.in.
specjaliści Podkarpac-
kiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Bo-
guchwale. Agrotury-
styka jako forma wy-
poczynku posiada wie-
lorakie zalety. Zapew-
nia turystom możli-

wość poznania gospodarstwa rolnego.
Umożliwia kontakt z przyrodą, a także
możliwość zaopatrzenia się w świeżą i
zdrową żywność. Ludności wiejskiej za-
pewnia uzyskanie dodatkowych docho-
dów z wynajmowanych pomieszczeń
mieszkalnych oraz sprzedaży wyprodu-
kowanej żywności. Rozwój agroturystyki

na terenie gminy ma miejsce i co cieka-
we,  rozwija się tam, gdzie występuje na
nią samoistne zapotrzebowanie czyli
wokół obiektów opisanych wcześniej w
miejscowościach Stępina i Gogołów.
Szczegółowe informacje o adresach i za-
kresie usług 11 gospodarstw agrotury-
stycznych można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.frysztak.pl

Na terenie gminy organizowanych jest
wiele cyklicznych imprez kulturalnych ta-
kich jak m.in. „Dni Ziemi Frysztackiej”,
„Zloty Militarne”, „Międzynarodowy Ple-
ner Rzeźbiarski”, coroczne „Dożynki

Stok narciarski w Gogołowie.

Kościół w Gogołowie.

Kościół w Lubli.

Plener „Gogołowskie Drzewoludy”
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Gminne”. Imprezom tym zawsze towa-
rzyszą okolicznościowe wystawy i kier-
masze organizowane przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich, zrzeszenie gospodarstw
agroturystycznych oraz miejscowe go-
spodarstwa ekologiczne. Na stoiskach
można ugościć się ekologicznym, zdro-
wym jadłem, a także podziwiać bądź na-
być wytwory miejscowych artystów rę-
kodzieła ludowego.

Miejscowy Gminny Ośrodek Kultury
we Frysztaku prowadzi wielokierunkową
działalność edukacyjną, wychowawczą i
kulturalną. W ramach działalności kultu-
ralnej organizuje wystawy, koncerty, im-
prezy rozrywkowe, a także konkursy i
targi rękodzieła artystycznego włączając
się w organizację wszystkich imprez ma-
sowych o charakterze turystycznych i
rozrywkowym w gminie. Skupia u sie-
bie cały amatorski ruch artystyczny two-
rząc warunki dla rozwoju  folkloru, a tak-
że rękodzieła ludowego i artystycznego.
Między innymi współpracuje i otacza pro-
fesjonalną opieką powstałe w ostatnich
latach w miejscowości Gogołów stowa-
rzyszenie pod nazwą „MIŁOŚNICY TRA-
DYCJI I LUDOWEJ MUZYKI”.

W ramach tego stowarzyszenia dzia-
ła kapela ludowa, zespół śpiewaczy oraz
związek kilkunastu hodowców koni, po-
siadających stylowe tradycyjne zaprzęgi
i pojazdy konne. Uświetniają oni swoimi
usługami wiele uroczystości i imprez re-
gionalnych (m.in. opisanych wcześniej),
czy nawet rodzinnych, jak wesela z za-
chowaniem obyczajów i tradycji miejsco-
wych.

Właściwa współpraca samorządu
gminy wraz z podległymi mu jednostka-
mi odpowiedzialnymi za wszechstronny
rozwój regionu oraz rolników i ludności
rolniczej przynosi wymierne i oczekiwa-
ne efekty. Ludność rolnicza posiada al-
ternatywne możliwości pozyskania środ-
ków finansowych na wsparcie zabezpie-
czenia podstawowych potrzeb byto-
wych. Gmina natomiast, zyskując na
atrakcyjności, kieruje zaproszenie dla
wszystkich chętnych do dobrego wypo-
czynku i odwiedzin bardzo bogatego w
zachowane dziedzictwo kultury, krajobra-
zowo-malowniczego zakątka Podkarpa-
cia.

            Z.D.Strzyżów : Z.Krupka

UWAGA PRODUCENCI !!!

 „Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siew-
nego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy

de minimis w rolnictwie”

1. Agencja Rynku Rolnego udziela – w ramach pomocy de minimis w
rolnictwie
 – dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
    kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Pomoc ta jest udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/
2007. Ogólna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 7500 euro dla jed-
nego przedsiębiorstwa sektora rolnego (producenta rolnego) w okresie
trzech lat obrotowych.
 Wnioski można składać  już od 15.01.2010r. we właściwym ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania producenta OT ARR.

2. Stawki dopłat do 1 ha gruntów rolnych obsianych lub obsadzo-
nych:
- 100 zł. – w przypadku zbóż , mieszanek zbożowych i pastewnych
- 160 zł  – w przypadku roślin strączkowych
- 500 zł  -  w przypadków  ziemniaków

3. Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych
lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany.  Gatunki roślin objęte dopłatami i minimalne ilości wysiewu
na 1 ha:
- pszenica zwyczajna – 150 kg
- pszenica mieszańcowa –   80 kg
- żyto populacyjne – 130 kg
- żyto syntetyczne –   80 kg
- żyto mieszańcowe –   60 kg lub 1,7 jednostki siewnej
- jęczmień –  130 kg
- pszenżyto –  150 kg
- owies –  150 kg
- łubin –  150 kg
- groch siewny –  200 kg
- wyka –    80 kg
- bobik –   270 kg
- ziemniak – 2000 kg
- mieszanka zbożowa lub pastewna   –   140 kg

4. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon i po-
plon.

5. Dopłaty dotyczą materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany zużytego do siewu lub sadzenia, zakupionego w terminie od 15
lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 roku,  u przedsiębiorcy wpisanego do
rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym,

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać na
stronie internetowej  www.arr.gov.pl lub w Oddziale Terenowym
ARR w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 32, 35- 001 Rzeszów pod nr
tel. (017) 864-20-27 w.17.
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„Czas na aktywnoœæ w gminie Frysztak”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku zakończył realizację projek-

tu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Frysztak” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 roku, w trakcie którego
zrealizował następujące działania:

- wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestni-
ków projektu, które miało na celu określenie ścieżki zawodowej i odpowiedni dobór
kursów zawodowych,

- badania z medycyny pracy dla wszystkich uczestników projektu oraz badania
sanitarno - epidemiologiczne dla 5 uczestniczek, które zdecydowały się na zdobycie
kwalifikacji zawodowych w zawodzie kucharz,

- kursy zawodowe dla 16 uczestników projektu – 5 osób ukończyło kurs kuchar-
ski, 4 osoby kurs fryzjerski, 6 osób ukończyło kurs nowoczesnego sprzedawcy z
obsługą kas fiskalnych i komputera, a jedna osoba kurs obsługi wózków jezdnio-
wych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrz zakładowym,

- dodatkowo dla 6 uczestników projektu zorganizowany został kurs obsługi kom-
putera.

W miesiącu grudniu zorganizowano jednodniową konferencję podsumowującą
projekt, podczas której przedstawiono zrealizowane zadania oraz rezultaty realizacji
Projektu.

Uczestnikom projektu „Czas na aktywność w gminie Frysztak” w roku 2009
serdecznie dziękujemy za udział, zaangażowanie i aktywność.

                   Zespół projektowy
Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku, ul. ks. Blajera 20, 38-
130 Frysztak lub pod nr tel. (017) 2777925.

 

  

 

W roku szkolnym 2009/2010 Komi-
sja Europejska uruchomiła nowy program
Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szko-
le”, do uczestnictwa w którym – obok
innych krajów Unii Europejskiej – przy-
stąpiła również Polska. Zadania związa-
ne z wdrożeniem w Polsce programu
„Owoce w szkole” realizuje Agencja Ryn-
ku Rolnego. W ramach tego programu

dzieci klas I-III szkół podstawowych bez-
płatnie otrzymują porcje składające się z
produktu owocowego i warzywnego. Są
to: jabłka, gruszki, truskawki, marchew,
ogórki, papryka słodka, rzodkiewka, soki
owocowe, warzywne lub owocowo-wa-
rzywne.

Program cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. W I semestrze roku
szkolnego 2009/2010 zgodnie z zawar-
tymi umowami programem zostało obję-
tych 297 546 dzieci klas I – III z 2 557
szkół podstawowych, natomiast w II
semestrze roku szkolnego 2009/2010
umowami nieodpłatnego dostarczania
owoców i warzyw objęto 571 119 dzieci
(tj. ok. 92 % więcej niż w poprzednim
semestrze) z 5 648 szkół podstawowych.

ARR na bieżąco monitorowała reali-
zację programu „Owoce w szkole”
w I semestrze roku szkolnego 2009/2010,
a zebrane uwagi i sugestie zgłoszone
przez szkoły podstawowe oraz dostaw-
ców owoców i warzyw, przekazywane
były na bieżąco do Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Efektem tego są
zmiany wprowadzone do Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2009 r. w sprawie realizacji przez Agen-
cję Rynku Rolnego zadań związanych z
wdrożeniem na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej programu „Owoce w szko-
le” w roku szkolnym 2009/2010, przyję-
te przez Radę Ministrów na posiedzeniu
w dniu 9.02.2010 r.

Zmiana zapisów tego rozporządzenia
umożliwi przyznanie pomocy zatwierdzo-
nym podmiotom, którzy z przyczyn od
nich niezależnych (np. złe warunki po-
godowe, nieobecność dzieci z powodu
choroby) zrealizowali dostawy owoców
i warzyw do szkół podstawowych w nie-
pełnej liczbie porcji wymaganej w danym
semestrze. Oznacza to, że dostawcy, któ-
rzy nie dostarczyli w I semestrze roku

szkolnego 2009/2010 wszystkich prze-
widzianych zawartą ze szkołą umową 40
porcji owocowo – warzywnych dla jed-
nego dziecka, nie zostaną w ogóle po-
zbawieni pomocy, ale jej maksymalna wy-
sokość będzie proporcjonalna do liczby
dostarczonych porcji.

Zrezygnowano z określania konkret-
nej liczby porcji zawierających dany pro-

dukt. Szkoły podstawo-
we i zatwierdzone przez
ARR podmioty mają
możliwość swobodnego

wyboru owoców i warzyw (spośród ka-
talogu określonego w rozporządzeniu),
które będą otrzymywały dzieci w II se-
mestrze roku szkolnego 2009/2010.
Szkoła i dostawca mogą dowolnie usta-
lić, jakie produkty otrzymają dzieci, z
uwzględnieniem m.in. ich podaży w da-
nym regionie, optymalnej różnorodności,
udziału produktów charakterystycznych
dla regionu oraz upodobań i preferencji

dzieci. W II semestrze roku szkolnego
2009/2010 produktami objętymi progra-
mem są: jabłka, gruszki, truskawki, mar-
chew, rzodkiewka, papryka słodka, soki
owocowe, warzywne lub owocowo-
warzywne. Z katalogu produktów udo-
stępnianych dzieciom usunięto ogórki ze
względu na trudności, jakie mają dostaw-
cy z zachowaniem ich świeżości. Wyeli-
minowano również konieczność krojenia
warzyw w słupki i wprowadzono możli-
wość dostarczania ich w całości z za-
chowaniem zasady, że udostępniane dzie-
ciom owoce i warzywa mają być goto-
we do bezpośredniego spożycia.

 W ww. rozporządzeniu doprecyzo-
wano również zapis zgodnie, z którym
zarówno soki, jak i pozostałe produkty
udostępniane dzieciom nie mogą zawie-
rać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub sub-
stancji słodzących.

ARR
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W początkach stycznia (8-10) odbyła
się impreza Korona Pogórza na Pogó-
rzu Strzyżowskim edycja 2010 r. Celem
było przybliżenie informacji o Karpatach,
zdobycie najwyższego szczytu Pogórza
Strzyżowskiego – Berda (534 m n.p.m.),
smakowanie regionalnych potraw, słu-
chanie informacji i opowieści o naszym
regionie.

Organizatorem było Studenckie Koło
Przewodników Górskich w Krakowie.
Osobami koordynującymi byli Piotr Fir-
lej, Bartłomiej Janusz i Paweł Plezia z
PTTK Ropczyce.

Spotkanie rozpoczęło się 8 stycznia
w godzinach wieczornych w schronisku
PTSM Rozdzielnia Wiatrów Głobikowa
(gospodarzem, którego jest Grzegorz
Wada, nauczyciel i prowadzący cało-
roczne i jedyne na Pogórzu Strzyżow-
skim schronisko). W trakcie spotkania
były prowadzone prelekcje dotyczące
fauny, flory, historii i dnia dzisiejszego
Pogórza, degustowano potrawy, roz-
strzygnięto konkursy, wręczano nagro-

dy i powoła-
no do życia
Klike Pogó-
rzańską –
„Kocham, lu-
bię, szanuję
… Pogórze”.
Po długich
d e b a t a c h
udano się na
krótki nocleg.

W sobotę
9 stycznia
uczestnicy po
p y s z n y m
ś n i a d a n k u

wyruszyli w trasę, by zdobyć Koronę
naszego Pogórza. Marsz rozpoczęto od
zwiedzania okolic Rozdzielni Wiatrów,
(wyjścia na wieżę widokową, wysłucha-
nia ryku dinozaurów), by zdobyć Klo-
nową Górę, Bardo i Chełm. Po kilkugo-
dzinnym, uciążliwym marszu ponad 20
uczestników osiągnięto budynek nocle-
gowy w Zespole Szkół im. Jana Pawła
II w Stępinie. Tutaj przygotowali sobie
gorącą herbatę, zjedli kolację – naleśni-
ki pogórzańskie, cokolwiek
opłukali ciała, okleili obolałe
nogi i pod moim kierunkiem
ruszyli na zwiedzanie schro-
nu. Zwiedzanie odbywało się
przy własnych latarkach,
gdyż zabrakło energii.
Wszyscy byli bardzo zainte-
resowani i dociekliwi, co po-
wodowało moje zadowole-
nie, ponieważ większość
była pierwszy raz, ale z pew-
nością wróci tu ze znajomy-
mi.

Po powrocie do miejsc noclegowych
snuto opowieści o Pogórzu, śpiewano
piosenki przybliżające trasy turystycz-
ne i krajobrazy. Zmęczeni marszem po
śniegu, udali się na spoczynek.

Rankiem 10 stycznia pobudka, marsz
do kościoła w Stępinie na mszę świętą,
powrót do szkoły, szybkie śniadanie i
wyjazd. Trasa wiodła przez Wielopole
Skrzyńskie (muzeum Tadeusza Kanto-
ra), Brzeziny (kościół drewniany św.
Mikołaja), Małą (pomnik Chrystusa Kró-
la) i Broniszów (zabudowanie i park pod-
worski). Imprezę zakończono przy
dworcu PKP w Dębicy – stąd wszyscy
się rozjechali.

Wypada tu podziękować organizato-
rom za promowanie naszego Pogórza,
w tym terenu gminy Frysztak i jej atrak-
cji.

Organizatorzy dziękują za miłe przy-
jęcie dyrektorowi Zespołu Szkół w Stę-
pinie i osobom, które były zaangażowa-
ne w ich obsługę.

                             K. Winiarski

Wszystkim, którzy okazali wiele serca
i życzliwości oraz uczestniczyli

we mszy św. i pogrzebie
śp.  JANA FELIKSA

Serdeczne podziękowania
składa

                          Rodzina
Szczególne wyrazy wdzięczności

kierujemy na ręce Ewy Dykas.
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Ludzie mają i
pielęgnują w so-
bie różne zainte-
resowania i pa-
sje. Pasją pana
Mariana Kosia,
urodzonego w

Cieszynie, a od lat mieszkającego w To-
runiu, jak pisał dr Tadeusz Marciniak –
krytyk artystyczny i Kierownik Zakładu
Rzeźby i Grafiki Wydz. Sztuk Pięknych
Uniwersytetu M. Koperika w Toruniu
„...były i są tworzone od lat, niezbędne
dla codziennego użytku przedmioty takie
jak: zegary, świeczniki i kinkiety, lustra,
telefony, kandelabry i lampy, amfory i cy-
garniczki. I nic właściwie w tym fakcie
nie byłoby niezwykłego, gdyby to były
takie sobie normalne, powielane i taśmo-
wo produkowane przedmioty – jakich
dookoła sporo, nazbyt
wiele. Najbardziej cenne
i najbardziej zdumiewają-
ce jest dla mnie w tej oso-
bliwej namiętności Kosia
to, że tworzy z ogrom-
nym uporem, ale i z
ogromną miłością i wy-
czuciem – przedmioty
unikalne, niepowtarzalne
w swojej formie, wyko-
naniu i wyrazie, po pro-
stu piękne. Owo piękno
ma kilka wymiarów i kil-
ka ukrytych aspektów.
Zastanowienia wymaga
to, dlaczego powstają te
kolejne wersje i różne ro-
dzaje lamp, zegarów, lu-
ster? Dlaczego nie zada-
walają go takie obiegowe,
dostępne w sprzedaży, produkowane ma-
sowo, przedmioty? Dlaczego nie opraco-
wał jednego, podobającego się wszyst-
kim wzoru i nie powtarzał go, nie powie-
lał go wciąż? To przecież proste i takie
łatwe, to zapewnia poklask tłumu i pie-
niądze. Koś jest odmienny, ambitny, prze-
korny, wciąż poszukuje, posiada swój
własny świat i styl, wyjątkową wrażli-
wość na to co można zobaczyć i dotknąć
ręką, dokonuje nieustannego wyboru, za-

stanawia się, hierarchizuje, selekcjonuje,
tworzy. Wyrobił w sobie odrębną i spe-
cyficzną receptę na życie: tworzyć z
drewna praktyczne przedmioty służące
ludziom, ale takie, w których zobaczyć
można całą morfologię drewna, odczuć
jego ciepło i kolor, a pośrednio niemal
szum gałęzi na wietrze, śpiew ptaków i
promienie słońca.[...] Z tych przemyśla-
nych pod względem formy i funkcji wy-
tworów, wyczytać można swoistą filo-
zofię, sens życia i bycia: tworzę przed-
mioty piękne dla siebie i dla was, pozo-
stawiam na nich ślad swojego zamyśle-
nia i wyobraźni, ślady ludzkiego oddania
i sprawnych rąk. [...] Patrzcie na te moje
realizację, otaczajcie się pięknem a po-
gardzajcie brzydotą i pospolitością we
wszelkiej jej przejawach. Czyż to nie jest
swoisty artyzm i swoista sztuka?”

Kto wie, jak potoczyłyby się jego losy,
gdyby nie wypadek samochodowy. To,
że żyje jest ogromnym sukcesem medy-
cyny, ale dużo zawdzięcza swemu
ogromnemu uporowi i pracowitości.
Zaczął przecież tworzyć, gdy chodził jesz-
cze o kulach. Tragiczny wypadek prze-
rwał mu bowiem realizację kolejnych po-
mysłów związanych z ówczesną pracą.
Miał już na swoim koncie szereg cennych
projektów wynalazczych – myślał o na-

stępnych. Jego
specjalności były
różnorodne: spa-
wacz, ślusarz sa-

mochodowy silników, motorzysta pełno-
morski, elektryk, legalizator szybkościo-
mierzy i drogomierzy. Pozwoliły mu one
na podejmowanie różnorodnych prac w
różnych zakątkach kraju. Pracował od
1955 r. w Przedsiębiorstwie Zmechani-
zowanych Robót Ziemnych w Krakowie,
uczestniczył m.in. w budowie Huty im.
Lenina, elektrowni „Skawina” i „Solina”,
Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł
Biały” w Brzezinach Śląskich, przy bu-
dowie stacji przeładunkowej w Bieszcza-
dach. Pracował też w Przedsiębiorstwie
Geofizyki Morskiej i Lądowej Górnictwa
Naftowego. Razem – zebrały się 24 lata
pracy zawodowej. Gdy po ciężkim wy-
padku musiał przejść na rentę i zrezygno-
wać z pracy zawodowej zaczął realizo-
wać swoje zainteresowania, które wy-
niósł z domu rodzinnego. Chciał zrobić

jeszcze coś, co miało
wartość, co byłoby trwałe
i potrzebne ludziom. Pró-
bował więc różnych form
twórczości artystycznej:
metaloplastyki, rzeźby,
malarstwa (jeden z jego
obrazów pt. „Wiosna
1979” znalazł się nawet w
finale centralnej wystawy
Triennale Plastyki Niepro-
fesjonalnej we Wrocła-
wiu), przez jakiś czas zaj-
mował się witrażami, po-
tem zainteresowała go
skóra aż w końcu wybrał
drewno. Pracownia w
piwnicy stała się tym za-
kątkiem, w którym pan
Marian spędził większość
swego czasu. Jego prace

były prezentowane na licznych wysta-
wach, jest laureatem pierwszych nagród
kilku kolejnych toruńskich konkursów
twórczości nieprofesjonalnej o „Laur Se-
niora”. Pomimo, że los nie oszczędził mu
doświadczeń trudnych i tragicznych nie
czuł się przegrany. Potrafił „odnaleźć sie-
bie” w innej dziedzinie i dlatego może być
dumny z tego, co w życiu osiągnął.

J.J. Zarszyńscy

Przedmioty wykonane przez Mariana Kosia..
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Numer 21

Iluzja racjonalizmu
„Nie można żyć bez wiary i rozumu. Rozum
pozbawiony wiary podąża bocznymi drogami,
wiara zaś pozbawiona rozumu sprowadza się
do poziomu mitu lub przesądu”.

(Jan Paweł II „Fides et ratio”)

Kultura jest czymś bardzo ważnym
w historii ludzkości I w życiu każdego
człowieka. Należy żywić dla niej głębo-
ki kult, gdyż ona wraz z wiarą czyni nas
prawdziwymi ludźmi. Odzieranie czło-
wieka z wyższej kultury duchowej i wia-
ry jest największym nieszczęściem, a
nawet zbrodnią.

W rozważaniach o kulturze współ-
czesnej będę korzystać z prac ks. Sta-
nisława Welenca, autora utworów o tej
tematyce. Ks. Welenc, wybitny teolog,
po wypełnieniu wielu misji duszpaster-
skich m.in. jako wykładowca Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Toru-
niu, a obecnie już emeryt, poświęca się
całkowicie pisarstwu. Ma na swoim
koncie szereg opracowań teologicznych,
w tym encyklik Jana Pawła II. Pisze ar-
tykuły do czasopism naukowych, np.
„Studia Theologica Varsoviensa”, „Col-
loquia Thoruniensa” oraz artykuły po-
pularno-naukowe wydawane za gra-
nicą. Wiele podróżuje po świecie, do-
ciera do różnych miejsc kultu religijne-
go, spotyka się z ludźmi z różnych śro-
dowisk i religii, szczególnie z młodzieżą,
nawet hipisowską. Ukoronowaniem
jego życia jest czterotomowe dzieło
„Podróż do źródeł wiary i kultury”.

Autora poznałam na spotkaniu pro-
mocyjnym w kościele i później przy sto-
isku z jego książkami. To one zainspiro-
waly mnie do podjęcia tematu. Ponie-
waż podzielam na ogół poglądy autora,
pragnę zaprezentować je w naszej ga-

zetce parafialnej. Własnej doktryny nie
stworzę, ale sądzę, że wolno mi będzie
wtrącić „swoje trzy grosze”. Ponieważ
jest to temat zbyt obszerny, by rozpra-
wić się z nim w jednym artykule, przeto
planuję, idąc za myślą autora, rozbić te-
matykę na kilka części pod wspólnym
tytułem, ale zmieniającymi się podtytu-
łami.

Ks. Welenc analizując sytuację we
współczesnej kulturze nie daje całkowi-
tego jej obrazu, ale wybiera tylko nie-
które jej aspekty, a z wielości poglądów
wyławia twierdzenia, które doprowadzi-
ły i nadal prowadzą do absurdów, a
mimo tego są one uznawane powszech-
nie przez ludzi jako poprawne, rozumne
i nowoczesne. Twórcami tych absur-
dów, czy inaczej mówiąc, paradoksów
są najczęściej myśliciele i to często uwa-
żani za wybitnych. Idąc tym tropem i ja
również spróbuję przedstawić absurdy
współczesnej kultury.

Na początku rozprawimy się z ab-
surdem związanym z niedoskonałością
rozumu i niewłaściwym posługiwaniem
się nim. Wychodzimy od założenia, że
rozum jest główną i podstawową zdol-
nością poznawczą. Dzięki rozumowi
mamy możliwość poznania całej rzeczy-
wistości świata, człowieka i Boga oraz
wszelkich bytów materialnych, a także
duchowych. Każda z tych rzeczywisto-
ści musi przejść przez rozum, w prze-
ciwnym wypadku nie dojdzie do ich wła-
ściwego poznania. Tak to postrzega

i uznaje za pewnik cała powszechna fi-
lozofia i wiara ogólnoludzka. Kto zaś
tego nie uznaje i odmawia rozumowi
wiodącej zdolności poznawczej, ten po-
pełnia błąd nieracjonalności i tworzy
absurd w kulturze.

Przez słowo „rozum” przyjmuje się
trzy znaczenia:

1. Rozum jako normalny i zdrowy
rozsądek, który pozwala nam postrze-
gać rzeczywistość w sposób pewny i
dzięki temu broni nas przed bezrozum-
nością i głupotą.

2. Rozum jako umiejętność kontak-
towania się z rzeczywistością i w opar-
ciu o ten kontakt wyciągania wniosków.
Tę zdolność rozumu wykorzystuje się
głownie w filozofii i naukach matema-
tycznych.

3. Rozum jako poznanie oparte wy-
łącznie na doświadczeniu przyrodni-
czym. W tym trzecim znaczeniu rozu-
mu jako poznaniu wyłącznie naukowym,
dotyczącym zjawisk fizycznych, kryje się
szkopuł. Jeżeli poznanie ogranicza się
tylko do poznania rzeczywistości mate-
rialnej, a odrzuca się rzeczywistość, któ-
rej nie da się fizycznie doświadczyć i
twierdzi się, że taka rzeczywistość nie
istnieje, to jest błąd i absurd. Rozumu
nie można zacieśniać tylko do doświad-
czenia fizycznego, jak to uczyniło
„Oświecenie”. Jest to ubóstwienie i kult
rozumu.

Rozum ludzki nie jest sam z siebie
doskonały. Posiada on jeden mankament
i podstawową słabość, a mianowicie, że
wszystkie pojęcia i sądy, które tworzy
przy poznawaniu, nie oddają całej rze-
czywistości świata, człowieka, a tym
bardziej Boga oraz spraw duchowych,
lecz tylko cząstkę rzeczywistości. W
sprawach Boga i nadprzyrodzoności „tyl-
ko wiara pozwala wniknąć do wnętrza
tajemnicy i pomaga ją poprawnie rozu-
mieć (enc. „Wiara i rozum”)”.

W całym procesie tworzenia się na-
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uki, filozofii, kultury i światopoglądu po-
jawiają się błędy i absurdy. Ludzkość
nigdy się od nich nie uwolni. Chodzi tyl-
ko o to, by ich było jak najmniej, aby je
znać i wiedzieć, że one zaciemniają i
niszczą prawdę, a przez to zatruwają
prawdziwą mądrość, moralność, naukę
oraz sensowny światopogląd i cale ludz-
kie życie.

Jeżeli zaś przesadnie akcentuje się
niedoskonałość umysłu i we wszystko
się wątpi, wtedy nie dochodzi się do
uznania najbardziej pewnych prawd.
Mamy wówczas do czynienia ze scep-
tycyzmem. Przez sceptycyzm rozumie-
my kierunek filozoficzny poddający w
wątpliwość samą możliwość i wartość
ludzkiego poznania, a w szerszym zna-
czeniu jest to doktryna, według której
umysł ludzki nie może poznać w sposób
zupełny i pewny żadnej prawdy ogólnej.
Potocznie oznacza poddawanie wszyst-
kiego w wątpliwość. Sceptycyzm filo-
zoficzny jest tak samo jak „oświecenio-
wy” przesadny racjonalizm dziwacznym
nieporozumieniem i bardzo niebezpiecz-
nym dla kultury absurdem. A zatem trze-
ba go koniecznie odrzucić.

Zajmijmy się teraz stosunkiem rozu-
mu do wiary. Relacje między nimi moż-
na ująć w kilku punktach:

1. Zdarzały się i będą się zdarzać
sprzeciwy między rozumem (wiedzą) a
wiarą. Kiedy ten sprzeciw zostaje roz-
strzygnięty na korzyść rozumu, wów-
czas wiara przekształca się w niewiarę,
a to równa się ateizmowi.

2. Między rozumem i wiarą częściej
występują napięcia niż sprzeciw. Takie
napięcia nie są czymś złym i destruk-
cyjnym, lecz zjawiskiem naturalnym i
bardzo korzystnym dla tych obydwu fun-
damentalnych wartości. Występowały
one już w pierwszych wiekach Kościo-
ła i trwają do dziś.

3. Jeśli chodzi o stosunek Kościoła i
jego wiary do rozumu i całej jego dzia-
łalności (do nauki, filozofii, światopoglą-
dów) życia indywidualnego i społeczne-
go), ujmuje to najtrafniej Sobór Waty-
kański II: „Sprawą całego ludu Bożego,
zwłaszcza duszpasterzy i teologów jest
wsłuchiwać się z pomocą Ducha Świę-
tego w różne głosy współczesności, roz-
różniać je i tłumaczyć, aby objawiona

prawda wiary mogła być ciągle oraz głę-
biej odczuwana, lepiej rozumiana i sto-
sowniej przedstawiana”. Dla Kościoła i
chrześcijaństwa „każda odkryta praw-
da jest zawsze tylko etapem drogi, któ-
ra prowadzi do Boga, a dróg prowadzą-
cych do prawdy jest wiele, ale wśród
nich najważniejsze są dwie: droga filo-
zofii (rozumu) i droga wiary” (enc. Wia-
ra i rozum).

4. Absurdem jest przekonanie, że
współczesny człowiek może żyć tylko
na jednej z tych dróg, a więc może kie-
rować się w życiu tylko rozumem, bez
żadnego związku z wiarą, lub też kiero-
wać się tylko wiarą, bez oglądania się
na rozum. Twierdzenie, że wystarczy mi
sam rozum, jest taką samą ułudą, jak
twierdzenie, że wystarczy mi sama wia-
ra bez rozumu.

5. Wiara prawdziwa, to nie jest tylko
subiektywne odczucie, lecz rozumne
uznanie istnienia Boga. Jest to również
pełne zaufanie Mu i Jego Bożej wszech-
mocy, sprawiedliwości i miłości, a na-
stępnie przyjęcie za prawdziwe Bożego
Objawienia, skierowanego do człowie-
ka, a także przyjęcie obiektywnej dok-
tryny wiary – tzw. prawd wiary.

6. Wiara musi być zawsze przyjęta i
rozumiana przez rozum oraz musi zo-
stać wyrażona w postaci  zgodnego z
nią życia. Jej ogromne bogactwo tre-
ściowe i zaangażowanie całego człowie-
ka (a więc jego rozumu, woli serca,
uczuć, jego kultury, sposobu myślenia,
filozofii, światopoglądu i całego życia in-
dywidualnego i społecznego).

7. Mimo całej oczywistości logicz-
nej i jasnego stanowiska Kościoła wciąż
dochodzi do licznych absurdów na sty-
ku wiary i rozumu. Oto niektóre z nich:

a) Absurd głoszący i wyznający, że
„wierzę, ale nie uznaję niektórych albo
wszystkich prawd wiary”.

b) „Wierzę, ale odrzucam i nie uzna-
ję moralności wymaganej przez wiarę”,
czyli – „nie wszystkie przykazania Boże
da się dzisiaj zachować, a więc nie
wszystkie obowiązują”. Ten absurd o
możliwości wiary bez przyjęcia i speł-
nienia moralności wymaganej przez wia-
rę staje się coraz powszechniejszy
wśród dużej części inteligencji. Bierze
się ten absurd stąd, że dzisiejszy czło-

wiek jest na tyle inteligentny, że uważa
wiarę za coś ważnego, a brak jej za jakiś
defekt intelektualno-duchowy i dlatego
jakby się wstydził jej braku i usiłuje stwa-
rzać pozory, że niby wierzy, ale bez
przyjmowania wszystkiego na serio.

c) Prawdziwa wiara nie znosi pozo-
rów, bylejakości, dwuznaczności, owe-
go ofiarowywania „Bogu świeczki, a
diabłu ogarka”, bycia nijakim, ani gorą-
cym ani zimnym, wierzącym a nieprak-
tykującym. Prawdziwa wiara wymaga
zawsze radykalizmu: „Albo wiara albo
niewiara, albo jedno, albo drugie, bo we
wierze nie istnieje nic trzeciego, nic za-
równo”. To trzecie nie jest wiarą, lecz
ukrytą w pozorach niewiarą. Może jed-
nak występować tzw. zagrożenie wiary
u wierzących, a u niewierzących zagro-
żenie ich niewiary, ponieważ wiara i nie-
wiara chodzą z sobą w parze i trudno
być w wierze lub niewierze całkowicie
i bez reszty konsekwentnym. Nigdy wie-
rzący nie może całkowicie uwolnić się
od otchłani braku wiary, a niewierzący
nie może się uwolnić od pragnienia wiary,
od pojawienia się nagle i „ogarnięcia go
jakimś olśnieniem blaskiem wiary”. Tak
to przeżywają i odczuwają ci , którzy
się nagle nawracają – przechodzą z nie-
wiary albo z pozornej wiary do praw-
dziwej i autentycznej. To zjawisko po-
twierdza ks. Welenc na podstawie swej
wieloletniej pracy duszpasterskiej.
Wszystkie nawrócenia wynikają z po-
tęgi łaski Bożej. Przyjęcie łaski jest naj-
prawdziwszym i najradykalniejszym ak-
tem wiary. Natomiast odrzucenie łaski
nawrócenia jest najtragiczniejszym ak-
tem niewiary.

d) Najbardziej absurdalne i najczęst-
sze jest następujące powiedzenie: „Ja
wierzę, ale nie praktykuję”. Wypowia-
dający to zdanie nawet nie zdają sobie
sprawy z jego absurdalności. Daje ono
świadectwo o intelektualno-duchowej
kondycji tych ludzi. Wobec takiego „wy-
znania wiary” brakuje argumentów, dla-
tego słucha się tego z zażenowaniem.
Człowiek świadomie odrzucający wia-
rę gorszy jest od ateisty, bo ten jest bar-
dziej otwarty na dyskusję i argumenty
przekonywujące.

e) Powtarzany jest jeszcze inny ab-
surd, że „wiara jest czymś nierozumnym,
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Aforyzmy

Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława.

Adam Mickiewicz

Wiara jest zwrotem w bytowaniu i osiąga ją tylko
Ten, kto dokonuje tego zwrotu.

Joseph Ratzinger

Lepiej być nieszczęśliwym z rozumem niż
szczęśliwym bez rozumu.

Epikur

Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość
Ezop

bo nie ma żadnego rozumnego uzasad-
nienia”. Wobec takiego absurdu jak
wytłumaczyć fakt, że najwięksi geniu-
sze ludzkości prawdziwie i głęboko
wierzą i znajdują dla swojej wiary uza-
sadnienie. Oczywiście, ze uzasadnienie
wiary jest czymś innym niż uzasadnie-
nie w naukach przyrodniczych lub w
matematyce. Oparte jest podobnie jak
w nauce na doświadczeniach, ale in-
nych niż w naukach przyrodniczych.
Uzasadnienie wiary dokonuje się w
oparciu o fakty duchowe, o duchowe
doświadczenia i przeżycia każdego czło-
wieka, w oparciu o uznanie istnienia
Boga i życia wiecznego przez całą ludz-
kość, w oparciu o świadectwo milionów
męczenników, w oparciu o odkrycia
najstarszych świadectw w archeologii i
historii i wreszcie w oparciu o Objawie-
nie zawarte w Piśmie Świętym, tej naj-
prawdziwszej księdze świata i w opar-
ciu o najwyższy dowód historyczny i
religijny, jakim jest Jezus Chrystus.
Chrystus znał wszystkie sprawy Boskie
i ludzkie i całą tę wiedzę  przekazał
Kościołowi, a ten z kolei przekazuje
wszystkim ludziom aż do skończenia
świata. Kościół obecnie jest najbardziej
wiarygodnym świadkiem prawdziwej
wiary i jej rozumowego uzasadnienia.
Kto tego nie dostrzegał, zwłaszcza w
czasie działalności Jana Pawła II i na-
dal nie dostrzega tego w Kościele, po-
zostaje głuchym i ślepym intelektualnie
i duchowo, a na ślepotę i głuchotę du-
chową trudno znaleźć argumenty. A za-
tem z całego nieskończonego bogactwa
doświadczeń duchowo – religijnych, z
nieprawdopodobnej ilości faktów prze-
mawiających na korzyść wiary, rozum
wyprowadza wnioski i uzasadnia, praw-
dziwość wiary i jej przyjęcie jako coś
rozumnego. Objawienie i łaska wiary
daje pewność i moc w wierze, za którą
ludzie nawet oddają życie. Kto wierzy
na serio, nie wątpi na stałe, może tylko
wątpić chwilowo i to jedynie po to, żeby
sobie wyjaśnić i uzasadnić wiarę, bo taki
jest sens wątpliwości. Z wątpliwościa-
mi nie wolno żyć. Tylko mający słabą
wiarę uciekają najpierw w wątpliwość,
których nie starają się przezwyciężyć,
a następnie w absurdy.

8. Absurd twierdzenia, że wiara jest

sprawą całkowicie prywatną.
Ostatnio podnosi się i upowszechnia

stary slogan, że wiara jest sprawą czy-
sto prywatną pojedynczego człowieka.
Skoro tak, to nie należy, wręcz nie wol-
no, okazywać jej publicznie. W tym
stwierdzeniu nie neguje się rzekomo
ludzkich potrzeb egzystencjalnych, mo-
ralnych i intelektualnych oraz zaspaka-
jania ich przez religię i wiarę. Natomiast
nie mogą być one okazywane na forum
publicznym. Głównym powodem tego
zakazu jest podobno pluralizm świato-
poglądowy i dlatego nie wypada „razić”
uczuć innych obywateli, zwłaszcza nie-
wierzących i wyznawców innych reli-
gii. Szczególnie, a nawet wyłącznie wy-
maga się ukrywania swoich przekonań
religijnych od katolików i chrześcijan.
Można wymienić cały szereg przykła-
dów stosowania różnych form zakazu i
przymusu aż do prześladowań i bestial-
skich mordów wobec wyznawców
Chrystusa w różnych krajach świata.
Sprawa jest nam znana z mediów, które
niestety, nie przykładają do niej zbyt wiel-
kiej wagi.

Rezultat tych dziwnych zabiegów i
poczynań „prywatyzacji Boga i religii”
jest ewidentny. Wiara, która z natury jest
społeczna na równi z jej wewnętrzno-
ścią i osobistym charakterem, zanika w
tych narodach. I to jest pierwszy bole-
sny skutek dla wiary i dla narodów do-
tąd chrześcijańskich. Następuje szybka
deformacja religii – przechodzenie ka-
tolików i chrześcijan na pozycje czysto
subiektywne, antyintelektualne, a nawet
sekciarskie. Kościół,
Bóg stają się wstydli-
wym reliktem lub folk-
lorem. I tak wiara za-
nika  w duszach Eu-
ropejczyków. Po
żywym chrześcijań-
stwie powstaje pustka
na forum publicznym i
tę pustkę natychmiast
zajmują: islam, prze-
różne sekty, religie
azjatyckie, związki
masoński, a także
astrologie, numerolo-
gie, magie, New Age,
tzw. „polityczna po-

prawność”, wszelkie zabobony i wszyst-
kie dziwaczne i niebezpieczne ruchy
pseudo-religijne i polityczne. I to wszyst-
ko cieszy się pełną wolnością społeczną.
Tylko katolikom  i chrześcijanom nie
wolno działać na forum publicznym.
Gdzie tu jest jakaś wolność i logika?

Drugie zjawisko jest też bardzo groź-
ne zarówno dla wierzących jak i niewie-
rzących. Jest to zanikanie ducha i kon-
dycji intelektualno- moralnej w społe-
czeństwach zachodnich: lawinowy
wzrost wszelkich przestępstw, demora-
lizacja i deprawacja ludzi w postaci de-
wiacji (narkomania, pijaństwo, homo-
seksualizm, aborcja, eutanazja, rowią-
złosć przedmałżeńska, rozbijanie rodzin
– co występuje w większości krajów
europejskich. To wszystko prowadzi nie-
uchronnie do niebezpiecznej kultury,
którą papież Jan Paweł II nazwał „cy-
wilizacją śmierci”.

To jest ten absurd, który wynika z
uznania religii i wiary za sprawę wyłącz-
nie prywatną. Ten absurd niszczy każ-
de społeczeństwo. Niebezpieczeństwo
owego absurdu dostrzegał nasz Papież
i ukazywał je zawsze na forum europej-
skim w czasie swoich pielgrzymek i
wystąpień oraz w swoich słynnych en-
cyklikach, np.”Centesimus annos” oraz
„wiara i rozum”.

Dalsze nonsensy i absurdy dotyczą-
ce stosunku rozumu do wiary zostaną
omówione w następnych numerach
„Głosu znad Wisłoka”.

Jadwiga Tymczak
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Kościół jest ze

swej istoty misyjny,
ma przekazywać
innym miłość i
światło, których sam
doświadczył. Właści-
wym uzasadnieniem
misyjnej działalności
Kościoła jest nakaz sa-
mego Chrystusa: „Idź-
cie i nauczajcie wszyst-
kie narody” (Mt 28,
19). Misje nie są więc
czymś dodatkowym i
ubocznym w życiu Ko-
ścioła, sprawą paru mi-
sjonarzy i misjonarek.
Właściwym celem
działalności duszpo-
asterskiej jest głoszenie
Ewangelii i zakładanie
Kościoła wśród ludów
i grup społecznych, w
których nie zapuścił
jeszcze korzeni.

Z parafii Gogołów w diecezji rzeszow-
skiej wyszło pięć sióstr zakonnych,
wśród których jest s. Agnieszka Błaże-
jewska ze Zgromadzenia Sióstr Misjona-
rek św. Piotra Klawera, w sposób szcze-
gólny angażująca się w sprawy misji ad
gentes. Ponadto z tej parafii pochodzi s.
Erazma Młyniec ze Zgromadzenia Służeb-
niczek Dębickich, która od 27 lat pracuje
na misjach w Boliwii. Kolejną misjonarką
jest s. Gemma Byś ze Zgromadzenia Sióstr
Michalitek, która od 19 lat pracuje na mi-
sjach w Kamerunie.

Wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za
kwestię misji w świę-
cie. Jedną z form po-
mocy misjom jest ko-
lęda misyjna. Zwyczaj
kolędowania misyjne-
go znany jest w wielu
miejscach świata, ale
najbardziej w Europie
– szczególnie bliski jest
on dzieciom w Austrii
oraz Niemczech. Kolę-
dują też dzieci w Sło-
wacji, Belgii, Francji,
Słowenii i Holandii. W
Polsce tradycja kolę-
dowania istnieje już od

dawna, jednak zwyczaj kolędy misyjnej
w sposób zorganizowany pojawił się na
nowo w 1993 r. Mali misjonarze wyru-
szają z kolędą misyjną, aby chodząc od
domu do domu, dzielić się radością Bo-
żego Narodzenia. Czynią to poprzez
śpiew kolęd, przedstawianie jasełek. W
ten sposób pragną szerzyć ideę misyjną,
wzbudzić zwłaszcza wśród dorosłych za-
interesowanie i entuzjazm dla misji oraz
przez zebrane ofiary pomagać swoim ró-
wieśnikom z krajów misyjnych. Mali ko-
lędnicy starają się dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby rodzin w parafii. Stają się

ewangelizatorami
innych, ale poprzez
swoje zaangażo-
wanie ewangelizują

również samych sie-
bie. W ten sposób, już
od najmłodszych lat,
stają się prawdziwymi
głosicielami Ewangelii.

Już od kilku lat pa-
rafia Gogołów świad-
czy pomoc misjom po-
przez kolędników mi-
syjnych. Są nimi dzie-
ci z wiosek należących
do parafii, które od-
wiedzają tamtejsze do-
mostwa – z Gogołowa,
Glinika Górnego i
Huty Gogołowskiej. W
święto św. Szczepana
– poszczególne grupy
przedstawiły jasełka, a
następnie odbyło się

uroczyste rozesłanie. Po Mszy świętej ko-
lędnicy wyruszyli na kilkudniowe odwie-
dziny kolędowe po domach, przedstawia-
jąc program jasełkowy. Mieszkańcy chęt-
nie otwierali swe domostwa, serdecznie
przyjmowali przybyłych gości i składali
ofiary na misje, które w tym roku prze-
znaczone były na daleki Pakistan.

Uroczystość Objawienia Pańskiego to
szczególne święto Misji i Misjonarzy. Pan
Jezus w osobach Trzech Króli objawia
się światu pogańskiemu. Niech poprzez
Siostry Misjonarki i Kolędników Misyj-
nych parafii Gogołów, objawia się Syn

Boży ludziom, którzy
Go jeszcze nie znają.

Wszyscy bądźmy
świadkami miłości
Boga do Człowieka.

Ks. Emil Midura
Proboszcz parafii

św. Katarzyny
w Gogołowie

Ks. Mariusz Godek
wikariusz
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Anna Liszcz
BliŸniemu …

G³odnemu, daj od razu do rêki
kromkê chleba,
nie odsy³aj do piekarni.
Cierpi¹cego, wesprzyj od razu nadziej¹,
ciep³ym s³owem dodaj si³,
nie odsy³aj do modlenia,
bo on ju¿ wszystkie wyklêcza³ o³tarze.
W s³aboœci swojej sam sobie rady daæ
nie mo¿e,
do Ciebie – brata, bliŸniego,
wyci¹ga rêce po s³owo i serce.

Latarnia morska

Stojê na brzegu kamiennego cypla,
z daleka od l¹du,
spe³niam tu swoje powo³anie:
wysy³am daleko w morze
wi¹zkê promieni.
Za nimi idzie echo mojej syreny:
„Zawróæ!
Obróæ ster!
Zmieñ kierunek! – zb³¹kany ¿eglarzu –
£ap promieñ w ¿agle!
Nie zgub go!
Choæby ciê szkwa³ wyniós³ na szczyt
fali
albo zrzuci³ na dno morza,
choæby ci sól wy¿ar³a oczy
a wiatr do koœci wych³osta³,
trafisz do cichej przystani.
Moje imiê –
KONFESJONA£.

 „To jest niesamowite uczucie, kiedy bierze się do rąk zbiór wierszy
pisany czystym, nieskażonym obcymi estetykami, poczuciem piękna,
wrażliwości, wreszcie natchnieniem twórców, którzy piszą przede
wszystkim dla siebie, najbliższych, znajomych, a później dopiero dla
magicznego, porywającego świata poezji. Ten Świat to wielki ocean,
w którym jest miejsce dla każdego, ale żeby do niego dopły-
nąć, trzeba wpierw źró- dłem wytrysnąć gdzieś
w swoich najbliższych okolicach i
obszarach własnej wrażli-
wości. Zachłysnąć się t y m
wszystkim, co nie po- z w a l a
zasnąć, co trzeba wynucić
w sobie, aby odwa- żyć się,
często z nadmier- nym po-
śpiechem, ale za- wsze z
oszałamiającym s z e p t e m
tego kogoś, kto p o p y c h a
naszą rękę do postawienia
pierwszego słowa w wier-
szu. Bo na tym polega ma-
gia poezji...” Jerzy Janusz Fą-
fara

Na książkę składają się wiersze i piosenki
autorów wywodzących się z naszej małej Ojczyzny. W
gronie poetów znalazło się 17 autorów, którzy korzeniami sięgają zie-
mi frysztackiej i odważyli się wyjąć z „szuflady” wiersze, prezentując
je szerokiej publiczności. Autorzy tomiku: ks. Zenon Bieszczad, Ja-
nusz Czekajowski, Franciszek Godek, Iwona  Górka, Teresa Guzy,
Beata Jurasz Kalisztan, Maria Kołodziejczyk, Katarzyna Leszczyń-
ska, Anna Liszcz, Jan Liszcz, Marcin Matuszak, Józefa Mocek, Mie-
czysław Mularski, Janusz Strzępek, Gabriela Włodyka, Augustyn
Ząbik, Adam Żuchowski.

Książka została wydana  ze środków PPWOW, Stowarzyszenia
Fundusz Rozwoju i Promocji Ziemi Frysztackiej oraz Gminy Frysz-
tak. Książkę można kupić w Gminnej Bibliotece Publicznej we Frysz-
taku.

ZAPRASZAMY DO NABYCIA KSI¥¯KI
„BO TU WYROS£EM – FRYSZTACKIE SPOTKANIA Z POEZJ¥”

Ma³a Ojczyzna

Ma³a Ojczyzna jest jak pierwsza mi³oœæ,
jak wioœnianego ziela rozkwitanie,
choæby siê w ¿yciu ró¿nie przydarzy³o,
ona w pamiêci na zawsze zostanie.

I brn¹c przez lata, jesienie i zimy,
przez los pêdzeni w cztery strony œwiata,
Ma³¹ Ojczyznê w sercu unosimy,
tam jej schronieniu nale¿na komnata.

  Adam ¯uchowski
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Jesień – pora, w której nadchodzi kres
życia roślin. Czas nostalgii, zadumy, za-
stanowienia nad przemijaniem, sensem
życia i jego oceną. W zwykły dzień przy
mijającym tak szybko życiu nie ma chwi-
li, by się zatrzymać pomyśleć nad
życiem, przeanalizować swoje postępo-
wanie. Jednak są takie sytuacje, kiedy
inni poprzez swoją twórczość zmu-
szają nas do zwolnienia w codzien-
nym zapracowaniu i wykonywaniu
obowiązków. Tak się stało w listo-
padowe popołudnie. W budynku
GOK-u zebrali się twórcy wywo-
dzący się lub działający na terenie
Gminy Frysztak. Skupili się w sali
widowiskowej, by promować wy-
daną twórczość własną w tomiku
„Bo tu wyrosłem”. Ten znakomity
zbiorek wierszy kilkunastu poetów
dostarczył każdemu z uczestników
niezwykłych przeżyć związanych z
kojarzeniem znajomych miejsc,
odgadywaniem uczuć i emocji
spływających z wersów i strof
umieszczonych wewnątrz tomiku.

Słowem można przytłoczyć,
rozweselić, zmusić do wysiłku, za-
stanowienia, można uleczyć,
stworzyć sytuację komiczną.

Takie też wyrazy i emocje pły-
nęły od twórców, którzy prezen-
towali swoje wiersze. Dzieła nie-
obecnych prezentowali wybrani
recytatorzy. Pisanie wierszy to
trudne zajęcie. Nie zawsze jest
sposobność, by przychodzące ulot-
ne myśli przelać na papier. Toteż
poeta traktuje swe „powołanie”
jako misje, dzielenie się wierszem
czyli sobą; to tworzenie dobra i
piękna, naprawianie świata. Poeta
pisząc wiersze obcuje z bliźnim
mając przesłać konkretny cel, chce
wydobyć ze spotkania radość
życia, która pozwoli, choć na pe-
wien czas zapomnieć o bólu istnie-
nia. Poezja to kunszt, z jakim o

sprawach prostych pisze się językiem
piękna. Poruszając różnorodna tematy-
kę każdy odnajdzie coś dla siebie.

W trakcie sobotniego wieczoru wier-
sze swe prezentowali: ks. Zenon Biesz-
czad, Janusz Czekajowski (oprócz wier-
szy zaprezentował własne kompozycje
muzyczne, piosenki wtórując sobie na

pianinie, wspierał go też piszący wier-
sze Janusz Strzępek), Iwona Górka,
Teresa Guzy, Beata Jurasz Kaliszan,
Maria Kołodziejczyk, Katarzyna Lesz-
czyńska, Anna i Jan Liszcz (Jan nie żyje
– wiersze prezentowała córka), Józefa
Mocek, Mieczysław Mularski, Gabriela
Władyka, Augustyn Ząbik (wiersze czy-
tał Janusz Zarszyński).

Nieobecni byli Franciszek Godek –
wiersze prezentowała Anastazja Godek,
Marcin Matuszak – w wiersze wczytał
się Krzysztof Winiarski i Adam Żuchow-
ski – twórczość przybliżyła Zofia Men-
duś.

Spotkanie w gustownie przygo-
towanej sali pod okiem Jolanty Za-
rszyńskiej – kierowniczki Gminnej
Biblioteki Publicznej zgromadziło
przyjaciół i znajomych rodzimych
poetów, wśród nich władze Gminy
z Wójtem Janem Ziarnikiem i wice
wójtem Adamem Filipem, oraz ho-
norowym obywatelem naszej gmi-
ny ks. infułatem Józefem Sonde-
jem. Zainteresowanie było duże –
miejsc wystarczyło. Świadczy to o
potrzebie organizowanie takich spo-
tkań, wieczorów, gdyż dobre sło-
wo brata ludzi.

W trakcie spotkania rozprowa-
dzono wydany na tę okoliczność
zbiór poezji „Bo tu wyrosłem”
w/w twórców. Udało się to dzięki
środkom Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich,
Stowarzyszenia Fundusz Rozwoju
i Promocji Ziemi Frysztackiej i
Gminy Frysztak.

W związku ze zbliżającym się
wieczorem andrzejkowym uczest-
nicy wylosowali wróżby mające
być mottem działania w nadchodzą-
cych dniach.

Wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania takiej uczty
duchowej należą się podziękowa-
nia oraz prośbą na przyszłość by
dali nam możliwość obcowania z
twórczością poetycką.

                Krzysztof Winiarski
                fot. Joanna Pasek
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Istvan Grgorics (17.12.1914
+ 02.11.2009) urodził się w cza-
sach Autro-Węgier na Zakarpa-
ciu w Wielikim Bierezni na tere-
nie dzisiejszej Ukrainy. Tam też
uczęszczał do Szkoły Powszech-
nej a następnie do Gimnazjum w
Drohobyczu. Studiował na Uni-
wersytecie w Pradze i Buda-
peszcie, gdzie później pracował
w Ministerstwie Edukacji jako
Sekretarz d/s Słowiańskich.
Wreszcie osiadł w malowniczym
mieście Kisvarda, we wschod-
nich Węgrzech, gdzie przez wie-
le lat pełnił funkcję dyrektora tamtejsze-
go Gimnazjum. Jak sam często wspo-
minał, chciał osiąść własnie tu, gdzie miał
tak blisko do swoich rodzinnych stron.
Tutaj też załozył rodzinę, tutaj wybudo-
wał dom, tutaj również urodził mu się
jedyny syn również Istvan.

Po przejsciu na emeryturę cały czas
był aktywny. Ciesząc się ogromnym za-
ufaniem i autorytetem oraz posiadając
znajomość kilku języków, służył pomocą
w tłumaczeniach na policji, w sądzie i
na licznych miedzynarodowych spotka-
niach (znał m.in. łacinę, grekę, francu-
ski, polski, czeski, słowacki, niemiecki,
ukraiński i ciągle doskonalił język angiel-
ski).

Bliższa znajomość i kontakty rozpo-
częły się w 1984 roku, od przypadko-
wego spotkania w Kisvardzie Pana
Istvana i ówczesnego trenera tenisa sto-
łowego i Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury we Frysztaku, Józefa Godka.
Dzięki pomocy Pana Istvana rozpoczę-
ła sie stała wymiana sportowców, na-
uczycieli, młodzieży i wielu, wielu innych
grup. Współpraca ta zaowocowała no-
wymi kontaktami Węgrów i Polaków,
m.in. z „Zelmerem” Rzeszów, „Igloopo-
lem” Dębica, Gminną Spółdzielnią
„SCh”Frysztak, a także z Domami Kul-
tury we Frysztaku, Strzyżowie, Urzę-
dem Gminy w Ropczycach , Szkołą
Podstawową z Mielca.

Pan Istvan wraz ze swoim synem (dr
medycyny, również poliglota), zawsze
był gotowy do pomocy w tłumaczeniach
czy to na wspólnych spokaniach towa-

rzyskich, występach artystycznych czy
zawodach sportowych. Zawsze bardzo
chętnie odwiedzał Frysztak i z wielką
radością oczekiwał i gościł u siebie
wszystkich znajomych.

Po przemianach ustrojowych w oby-
dwu krajach, spadła atrakcyjność wy-
cieczek grupowych. Pan Istvan nie stra-
cił jednak sentymentu do naszego kra-
ju. Jego znakomita znajomość polskiej
historii, geografii i kultury a zwłaszcza
języka, zachęciła Go do podjęcia się tłu-
maczeń literatury węgierskiej, poezji, cie-
kawych artykułów i reportaży zarówno
na język polski jak i z polskiego na wę-
gierski. Przyczynił się też do wydania

m.in. trzyczęściowej noweli
Barcs Janosa „Lengy-
elek”(ketnyelvu trilogia) - „Po-
lacy”(wydanej w języku pol-
skim i węgierskim), o losach
Polaków i Węgrów podczas
zawieruchy wojennej, jak rów-
nież antologii wierszy autorów
węgierskich.Sam również dużo
pisał. Swoje wiersze często re-
cytował na spotkanich poetyc-
kich organizowanych zarówno
w Polsce jak i na Węgrzech.
W Polsce został też wydany je-
den z tomików jego wierszy.

Posiadał szereg odznaczeń węgier-
skich, dypolomów, i pamiątek z Polski,
które zawsze pieczołowicie przechowy-
wał i miał do nich szczególny sentyment.
Najważniejszym jednak wyróżnieniem
dla Niego, był nadany w 2003 roku - za
współtworzenie kultury i swoją niestru-
dzoną działalność, przez władze naszej
Gminy tytuł i statuetkę „Przyjaciel Zie-
mi Frysztackiej”.

Odszedł cicho, skromnie, tak jak żył.
Pogrzeb odbył się 6 listopada 2009 roku
na cementarzu w Kisvardzie, gdzie obok
wielu swoich przyjaciół  żegnaliśmy go
my - przyjaciele z Polski.

A.G.

GMINNY  OŚRODEK  KULTURY  we  FRYSZTAKU
ZAPRASZA DZIECI, MŁODZIEŻ i DOROSŁYCH

do  udziału  w Gminnym Konkursie  Plastycznym

„PALMA  WIELKANOCNA”
Cel konkursu:
- rozwijanie zainteresowań techniką bibułkarstwa
- kultywowanie  tradycji
Organizator konkursu: Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku
Termin składania prac do dnia 13 marca 2010r.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
Każda palma powinna posiadać przymocowaną wizytówkę z następującymi
danymi:
Wzór dla dzieci i młodzieży: Imię i nazwisko autora, Wiek, Adres i telefon
szkoły, Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego powstała praca.
Wzór  dla dorosłych: Imię i nazwisko, Adres, Telefon
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową – 28 marca 2010r.
Gminny Ośrodek  Kultury, 38-130 Frysztak, tel. (017) 277 70 44, e-mail:
gok@frysztak.pl, www.gokfrysztak.pl
Koordynator konkursu -  instr.  upowszechniania plastyki - Dorota Wojtanowska.

Pan Istvan na jednym ze spotkań.
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Ci, którzy wnoszą słońce w życie
innych, sami nie mogą się skryć
przed jego blaskiem.

                    Sir James M. Barrie
Szanowni Państwo!
Dziewiąty już raz mam przyjemność

dziękować drogim Sponsorom za po-
moc w zorganizowaniu akcji charyta-
tywnej ph. „Każdemu dziecku ciepło
w zimie” czy po prostu „Zima”. Akcji,
która ma na celu zakupienie ciepłych
ubrań na zimową porę, dla uczniów,
którym z różnych względów nie mogą
kupić ich rodzice. Nie będę pisać na
temat biedy, z którą już wielu się po-
godziło, ba – zaprzyjaźniło. Dla jedne-
go biedą jest to, że nie ma na nowy
samochód, dla innego, że nie ma na
opał. Każdy mierzy swoją miarą, dla-
tego różne emocje wywołuje dyskusja
na ten temat. Nie chcę oceniać, opisy-
wać, udowadniać. Wielu rodzinom
ciężko jest i już. Cieszę się bardzo, że

ze zrozumieniem spotyka się szkolna
akcja wśród Osób, które od lat ją
wspierają. Nie pytają dla kogo. Ufają
nam i wiedzą, że pomoc trafi do wła-
ściwych adresatów. A tymi adresatami
są dzieci z naszej gminy: z rodzin wie-
lodzietnych czy wychowywanych sa-
motnie przez jednego z rodziców, cho-
rych itp. Są to trudne decyzje, bo ta-
kich dzieci jest coraz więcej, niestety!
W tym roku Sponsorzy także nie za-
wiedli i udało nam się obdarować dzieci
35 paczkami.

Za długoletnią współpracę, wspar-
cie i „słońce, które wnoszą w życie in-
nych” serdecznie dziękuję Ks. Bogu-
sławowi Bogaczewiczowi oraz Panom
i Paniom: Józefowi Boroniowi, Roma-
nowi Capidze, Marii i Wacławowi
Drogoniom, Małgorzacie Drozd, Zbi-
gniewowi Dykasowi, Alicji i Józefowi
Godkom, Bogusławie Greli, Tade-
uszowi Górze, Tadeuszowi Jabłec-

kiemu, Grażynie Kućmie, Reginie
Matyce, Tomaszowi Mikuszewskie-
mu, Wojciechowi Mikuszewskiemu,
Annie Mokrzyckiej, Wacławowi Sa-
lamonowi, Janowi Wnękowi, Jadwi-
dze Morawickiej – Ziajor i Markowi
Ziajorowi.

Zorganizowanie takiej akcji wyma-
ga pomocy wielu innych Osób z mojej
szkoły, którym również jestem
wdzięczna!

Słowa podziękowania należą się
także: Panu Wójtowi Gminy – Janowi
Ziarnikowi, Panu Zastępcy Wójta –
Adamowi Filipowi, Panu Jerzemu
Armacie, Spółdzielni Produkcyjno –
Usługowej „Asprod” , Pani Marii
Wójcik z SP we Frysztaku  za różno-
rodną pomoc, dobre rady i wsparcie
w moich działaniach na rzecz dzieci i
osób potrzebujących z terenu naszej
szkoły i gminy.

pedagog szkolny
Małgorzata Gliwska - Jędrysik

W niedzielę, 17 stycznia 2010r.
w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysz-
taku odbyło się przedstawienie przygo-
towane przez grupę teatralną pod kie-
runkiem pani mgr Joanny Menduś.
Świetne kreacje aktorskie naszej wspa-
niałej młodzieży, piękna sceneria, cho-
reografia i oprawa muzyczna, sprawiły,

że przedstawienie bardzo podobało się
zgromadzonej publiczności, która wypeł-
niła całą salę, do ostatniego miejsca. Mi-
łym akcentem dla widzów były pyszne
pierniczki w kształcie serca, którymi zo-
stali wszyscy poczęsto-
wani oraz „łamanie się
opłatkiem”. Najważniej-
sze było przesłanie tego
bożonarodzeniowego
przedstawienia – pomoc
bliźniemu, który znajdu-
je się w potrzebie, tro-
ska o innych i wrażli-
wość na ludzką niedolę,
aby nasze serca nigdy
nie wychłódły! Dzięku-
jemy wszystkim za przy-
gotowanie i organizację
tego przedstawienia

i z niecierpliwością czekamy na następ-
ne! Na portalu Frysztak24.pl w galerii
znajdują się zdjęcia z w.w. imprezy.
               tekst i zdjęcia: Joanna Pasek
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Prawda o kobietach
Siedzimy przy kawie. Siedem amazo-

nek i ja. – Jedna zasada. Nie dołujemy
się. Nie rozmawiamy o chorobach i cier-
pieniu. Nie wymieniamy się medyczny-
mi informacjami…

– I nie wyglądamy jak sycylijskie wdo-
wy stojące nad grobem… Amazonka to
kobieta zadbana i uśmiechnięta…

– Kiedyś dziennikarka przyszła do nas
zrobić, jak wy to mówicie? Newsa…
Posadziła nas i kazała opowiedzieć o życiu
przed chorobą i po… Pokazała to swoje-
mu szefowi… Szef obejrzał i kazał pu-
ścić materiał bez cięć. Pewnie pomyślał,
że może nasz przykład kogoś pchnie do
działania… Bo kobiety nie dbają o sie-
bie.

Kobiety nie myślą
– Tak, po trzykroć tak. Nie myślą o

sobie. Kupią ekstra kieckę, buty, per-
fumy, ale wyrzucą do kosza zaprosze-
nie na bezpłatną mammografię i cy-
tologię. Pójdą na wykład o zdrowym
żywieniu, ale omijają szerokim łukiem
Kluby „Amazonek” i ich stoiska na im-
prezach publicznych. Jakby brak wiedzy
zabezpieczał przed chorobą. Trochę jak
dziecko, które chowając głowę za firan-
kę, myśli, że znika całe. Choroba to jak-
by gra w ruletkę, tylko że to nie my ob-
stawiamy, jesteśmy tą rzucaną kulką… –
mówi Anka, amazonka. – Dlatego trze-
ba wyrobić w sobie nawyk systema-
tycznych badań i wpoić to córkom…

– Lekarz powiedział mi, że powinnam
zacząć oswajać się z myślą, że kiedyś
umrę. – opowiada Marysia. – Pomyśla-
łam wtedy, no oczywiste, tylko że moja
śmierć jest dla mnie tą najważniejszą.
Podobnie jak ból – mój jest największy,
rozpacz – najprawdziwsza. Bo moja – na
własnej skórze. Choroba zawsze spada
na człowieka jak jastrząb… Powiedzia-
łam wieczorem mężowi. Tego nie da się
dobrze rozegrać, więc powiedziałam zwy-
czajnie. Skamieniał. Następnego dnia za-
stałam go, jak klęczał i płakał, przytulając
dzieci. Pomyślałam, że jemu też niebo
zwaliło się na głowę. Widziałam ich kru-
chość, nieporadność, z jaką obejmowały
szlochającego ojca. Nieustannie pytałam
Boga – dlaczego ja? Odpowiedź przyszła
dużo, dużo później…

Kobiety niekochane
Siedziba Klubu „Amazonek” to lokal

w zaniedbanej kamienicy. Na ścianie na-
pis „Błagam, módlcie się za mnie”. Mi-
jam zapłakaną dziewczynę. Stoi bez ru-
chu, czoło oparte o okno półpiętra.
– Zdarzają się przypadki koszmarnych
zaniedbań – w Polsce XXI wieku do le-
karzy trafiają kobiety, którym ciało od-
pada kawałkami. Gniją za życia. To trwa
latami. Zapytasz, co na to mężowie, przy-
jaciele, dzieci, rodzina? Przecież tego nie
da się ukryć. Choćby ze względu na za-
pach. Takie drastyczne historie dzieją się
w miastach, nie na głuchej wsi – opo-
wiadają amazonki. – Kobiety hodują so-
bie takie raczyska, że strach…

– Zdecydowanie mądrzejsza jest mło-
dzież. Przychodzą do nas młodzi męż-
czyźni. Chcą dowiedzieć się, jak namó-
wić na profilaktykę swoje dziewczyny,
żony, mamy, siostry. I tak trzymać chło-
paki! Pilnujcie swoich kobiet, to im może
uratować życie.

– Wyglądała źle, ale mówiła, że to prze-
pracowanie. Nic z tym nie robiliśmy. Ani
brat, ani ojciec, ani ja… Aż kiedyś mamę
złapał atak bólu. Środek nocy, panika, po-
gotowie. Nie dało się dłużej przed nami
ukrywać bólu. Natychmiast operacja i dia-
gnoza… nowotwór. Była przerażona nie
chorobą, ale tym, że sobie nie poradzi-
my. Na mamie spoczywał ciężar organi-
zacji całego naszego życia. Kto kogo od-
biera z zajęć popołudniowych, kiedy po
zakupy, terminy wizyt u dentysty, spo-
tkania z wychowawcami, terminy prze-
glądu technicznego auta taty – wszyst-
ko. Dlatego właśnie nie poszła do leka-
rza. Z obawy, że nie damy sobie rady,
uwierzysz... Miała do nas pretensje, że
tego nie rozumiemy, nie doceniamy. Te-
raz, zamiast na rodzinne majówki, cho-
dzimy ze zniczami na cmentarz, bo ode-
szła w maju…

– Noszę w sobie teraz dwa żale. Nie
wiem, czy uporam się z myślą, że nie
zauważyłam cierpień mamy. Myślę, że za
mało interesujemy się sobą nawzajem, nie
przyglądamy się sobie bacznie. Nie do-
pytujemy, nie ma w nas tego rodzaju
wrażliwości. Jakbyśmy byli wieczni.
Mam też żal do mamy. Kochała nas, a
jednak pozwoliła sobie na taką lekkomyśl-
ność. Skazała nas na życie bez niej. Na
Boga, chciałabym jej teraz wykrzyczeć –
przecież nie żyłaś tylko dla siebie…

– Dla kogoś, na kim wrażenie robiło po-
branie krwi, diagnoza nowotworu piersi
jest jak przesłanie z innej galaktyki. By-
łam po 40 i miałam na głowie niepełno-
sprawnego ojca, zapracowanego męża i
dwoje rozpieszczonych dzieci. Lekarz
zalecał natychmiastową operację. Potem,
gdy już wiedzieliśmy co mam, trzeba było
przeorganizować nasze życie. Nie cała
rodzina wytrzymała ciężar mojej choro-
by, tak niestety bywa często. Jednak
obecność bliskich jest jak sieć. Podtrzy-
muje. W najgorszych chwilach myśl, że
są gdzieś tam, dawała mi niebywałą siłę…
Gdy mój nastoletni syn sam poprosił księ-

4 lutego to Światowy Dzień Walki z Rakiem.  Ale ten  jeden nie wystarczy!
Każdego dnia musimy to czynić! Dla większości nie jest to trudne – wystarczy
stosować się do zaleceń profilaktyki. Dla innych jest  to już bardzo ciężka  i
trudna walka o życie. Najwiarygodniejszymi w tym temacie są lekarze i oso-
by, których dotknęła ta choroba. Osoby, które tę walkę wygrały (nie wiem czy
są tego pewne do końca!), którym się udało, często przekazują swoje odczu-
cia i myśli, dobre rady, z których powinni korzystać inni.

Polecam więc wszystkim artykuł Katarzyny Woynarowskiej  zamieszczony
w  „Niedzieli” z dnia 31.01.2010r. pt. Prawda o kobietach”. Chciałabym,
żeby słowa refleksje, prawda i... żale Amazonek dotarły do   czytelników „GF”.
Ja zaś  do artykułu dołączam tylko jedno swoje pragnienie: „pomóżcie...
pokonać raka”.

      M. Filip
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dza o odprawienie Mszy św. w mojej in-
tencji, wiedziałam, że wychowałam mą-
drego, wrażliwego mężczyznę…

Kobiety uciekają
Jakby rak był zaraźliwy. Ola, wła-

ścicielka sklepu dla amazonek: – Zaglą-
dają kobiety, bo spodobał im się na wy-
stawie kostium plażowy. Ochy i achy...
A jak mówię, że to dla kobiet po ma-
stektomii – wymiata je ze sklepu mo-
mentalnie. Kobiety po amputacjach naj-
chętniej przychodzą tuż przed zamknię-
ciem sklepu lub rano, żeby broń Boże
nikt nie widział. Jeśli mają przymierzać
protezy lub peruki, czasem proszą, by
zamknąć na ten czas sklep... zdarzyła
się taka historia, że na otwartym spo-
tkaniu amazonek wpadły na siebie są-
siadki. Obie z nowotworami. Przedtem
tłumaczyły sobie, że noszą chustki, bo
ich fryzjerka eksperymentowała z far-
bami.

– Jak nic nie boli, nie idzie się do
lekarza – oto jedna z wielu głupot,
które serwują sobie kobiety. Bo rak
nie boli. Nieprawda, mnie bolało, wie-
le kobiet boli… Kolejna bzdura to
taka, która mówi, by guza nie ruszać,
bo jak dostanie powietrza, to nas
załatwi. Najczęściej takie nonsensy
plotą kobiety wykształcone – zresztą im
dużo trudniej przemówić do rozsądku niż
tym bez dyplomów – opowiada Elżbie-
ta. – Czasem nadmiar wiedzy szkodzi…

– Pytasz, dlaczego w Polsce tyle
kobiet umiera na nowotwory? Trzy-
naście dziennie! Ze strachu przed
profilaktyką, z powodu słabego sys-
temu opieki zdrowotnej, a przede
wszystkim ze złych nawyków. Ter-
min badań kontrolnych powinien być
dla nas święty! Badamy siebie, widzą
to nasze dzieci i wchodzi im w krew,
że chodzi się systematycznie do le-
karza, do dentysty, córki – do gine-
kologa – wyjaśnia Elżbieta.

Kobieta w potrzebie
– Wyczułam guzek i poszłam do leka-

rza. Natychmiast dał mi skierowanie do
specjalistycznej przychodni. Na wizytę u

onkologa czekałam dwa miesiące. Bada-
nie trwało moment i dostałam skierowa-
nie na mammografię – na tę z ubezpie-
czalni czeka się kolejne dwa miesiące. Nie
stać mnie na prywatne wizyty, więc je-
stem skazana na system. Mam nadzieję,
że to, co w sobie noszę, nie jest złośliwe,
bo inaczej już jest po mnie… – opowiada
Małgosia. – Nie powiedziałam jeszcze o
tym nikomu, bo nie chcę nikogo martwić,
przez co jest mi podwójnie ciężko…

– Te miesiące czekania to, niestety,
nasza smutna rzeczywistość. Jednak po
diagnozie system działa już dość spraw-
nie – dobre przychodnie dzwonią nawet
do pacjentki, przypominając o terminie
kolejnych badań. Natomiast gorzej jest w
małych miasteczkach i wioskach, skąd
daleko do specjalisty. Wyprawa do takiej
przychodni to czasem cały dzień, i to w
sytuacji, gdy na głowie jest praca, dom,
dzieci… Wiele kobiet traktuje te utrud-
nienia jak wymówkę i nie robi nic – to
głos Oli.

Wyjściem jest mammobus, czyli la-
boratorium na kółkach. Dojedzie wszę-
dzie, nie jest wielkim problemem go zała-
twić.

– Problemem jest przekonanie kobiet,
żeby przyszły na badania. Ulotki już
nie wystarczają. Trzeba szukać innych
form. Z doświadczenia nas, amazonek,
wynika rzecz następująca – nie namó-
wi na badania ani lekarz, ani wójt, soł-
tys czy inny urzędnik. Posłuchają
księdza. Jak ksiądz z ambony zachę-
ci, a jeśli jeszcze doda, że niedbanie o
zdrowie to grzech… Wtedy sukces
murowany. Dlatego apelujemy do
duszpasterzy – pomagajcie, przeko-
nujcie, jak trzeba – straszcie!

Kobiety – amazonki
Jeśli zachorujesz, idź do ludzi, któ-

rzy zrozumieją, przez jakie piekło
przechodzisz. Rozmowa w dramatycz-
nych chwilach jest jak głęboki oddech.
Niby wiadomo, czym jest chemia – czy
radioterapia, osłabienie, wypadanie wło-
sów itd., ale każdy chce dowiedzieć się
po swojemu. Najlepsze są amazonki. Ich
kluby działają w całej Polsce, wolonta-
riuszki są niemal na każdym oddziale on-
kologicznym. Na marginesie – po tym

można poznać, czy mamy do czynienia z
dobrym oddziałem.

W klubach, tworzonych pod auspi-
cjami Stowarzyszenia „Amazonek”, spo-
tkać można nie tylko kobiety po mastek-
tomii czy innych rodzajach nowotworów,
ale także psychoonkologów, lekarzy spe-
cjalistów, rehabilitantów – ludzi pomoc-
nych, życzliwych, profesjonalnych.

– W człowieku po chorobie nowotworo-
wej pozostaje świadomość niepełno-
sprawności – do końca życia leki, ciągła
rehabilitacja, czasem dopada depresja.
Dlatego tak ważne jest wyjście do ludzi.
Są tacy, którzy za nic w świecie nie
pokażą się światu. Nie zabił ich rak, ale
prowadzą jakieś ćwierćżycie… Nie wol-
no skupiać się wyłącznie na sobie – je-
steśmy potrzebne innym, mamy swoje
pasje, zależy nam, by nie żyć byle jak, a
pomaganie innym nadaje życiu sens –
przekonuje Elżbieta.

– Pamiętam słowa onkologa, któ-
ry oznajmił mi, że wygraliśmy z cho-
robą: – Teraz – powiedział – w twoim
życiu jest miejsce tylko na prawdę.
Trzymam się tego. Mam cudowne gro-
no przyjaciół, wspaniałe dzieci, ludzi,
którym pomagam na co dzień – i ba-
dania kontrolne, przed którymi zali-
czam bezsenne noce – mówię o tym,
by nie było do końca słodko – opowiada
Marysia.

– Pomyślałam, że ocalałam po coś. W
moim najgłębszym przekonaniu moje oca-
lenie nie było dziełem przypadku. Jestem
bowiem jedną z tych, które Bóg odnalazł
na samym dnie nowotworowej rozpaczy.
Straciłam zdrowie, męża, dobrą pracę, ale
odzyskałam wiarę i dość długo zastana-
wiałam się, jak powinnam się teraz za-
chować. Jestem wolontariuszką ama-
zonką – mówi Magda.

– Amazonki walczą o inne kobiety.
Walczą na wielu frontach, żeby prze-
konać drugą kobietę do bycia rozsądną
i myślącą. Za dużo nas choruje i umie-
ra na raka. Trzeba to zmieniać – prze-
konuje Anna.

                    Katarzyna Woynarowska
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Huta Gogołowska położona w pół-
nocno – zachodniej części naszej gminy
u podnórza najwyższych wzniesień Po-
górza Strzyżowskiego, tak jak inne miej-
scowości zmienia swe oblicza w każ-
dym roku. Czyni to dzięki staraniom
mieszkańców przy udziale władz gmin-
nych. W trakcie zebrań wiejskich po-
dejmowane są ważne decyzje dotyczą-
ce infrastruktury w miejscowości.
Przedstawiane następnie na szczeblu
gminnym przez sołtysa – Józefa Soko-
łowskiego i radnego Janusza Machow-
skiego zyskują poparcie Wójta, Rady
i urzędników Urzędu Gminy.

Dzięki takiemu biegowi spraw udało
się wyasfaltować 2 odcinki dróg: Kapli-
ca – Łazy i od drogi powiatowej w kie-
runku Podlasu. Asfalt położono również
przy budynku wiejskim,  co ułatwia pod-
jazd samochodów mieszkańców i do-
starczających towar. Pozostałe drogi
remontowane w poprzednich latach zo-
stały ponownie wysypane kamieniem
przez co stan ich utwardzenia wzrasta
– czynić to należy również w następ-
nych latach, a ich drożność będzie co-
raz lepsza.

Miejsce, które jest specjalnie otacza-
ne troską to kaplica dojazdowa pw. Jó-
zefa Robotnika. Odprawiana jest w niej
niedzielna msza, a także w inne uroczy-
stości czy dni powszednie. Pod kierun-
kiem ks. Emila Midury corocznie wy-
konywane są prace remontowe lub
upiększające. W mijającym roku został
pomalowany dach Kaplicy – zdążono
przed 1 maja,  kiedy odbywa się odpust
– wszyscy byli z tego zadowoleni, a przy-
byli goście pełni podziwu. Wewnątrz
kaplicy wyremontowano drewniane pre-
zbiterium  - uczynił to Grzegorz Soko-
łowski ze Stępiny (właściciel zakładu
stolarskiego). Pomalowano wnętrze ka-
plicy, która od 17 lat służy mieszkańcom,
co spowodowało, że ściany nabrały sza-
rych kolorów. Pieniądze na inwestycje
pochodzą ze składek niedzielnych i spe-
cjalnych. Nad wystrojem kaplicy czu-
wa pani Stanisława Budnik – czyni to
od wielu lat z dużym zaangażowaniem
mimo podeszłego wieku.

W naszej wsi funkcjonuje od 1976r.
wodociąg, z którego korzysta ponad
50 domostw Huty Gogołowskiej, części
Glinika Górnego (Łazy) i Gogołowa
(Łazy, Poręby). Z powodu swojego wie-
ku stan urządzeń i sieci jest nadwyrężo-
ny, dlatego w kwietniu została zawiąza-
na Spółka Wodna, mająca za zadanie
dołożyć wszelkich starań w związku
z remontem sieci, wykopaniem nowej
studni i dbałości o urządzenia technicz-
ne. W zarządzie spółki znaleźli się: Wła-
dysława Rec (prezes), Tadeusz Winiar-
ski (zastępca), Marian Lisowski (skarb-
nik), Tadeusz Bykowski (członek)
i Krzysztof Winiarski (sekretarz).
Oprócz składek liczymy na dotacje z
budżetu gminy, co umożliwiłoby prace
(z budżetu na 2010 rok zostały przyzna-
ne środki, które zostaną właściwie za-
gospodarowane).

Bolesnym faktem stało się całkowi-
te zamknięcie szkoły funkcjonującej od
lat 20-tych XX wieku. Dzieci są dowo-
żone do Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Stępinie. Mamy nadzieję, że bu-
dynki poszkolne nie zostaną puste i nie
będą ulegać niszczeniu, gdyż mieszkań-
cy wsi włożyli dużo pracy przy budowie
i wykańczaniu. Dzieci uczące się w

szkołach: podstawowej, gimnazjum i po-
nadgimnazjalnych w  czerwcu wzięły
udział w wycieczce na trasie Huta Go-
gołowska – Biecz – Sękawa – Wyso-
wa – Klimkówka – Huta Gogołowska
(pieniądze pochodziły z Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych – uczestnicy dziękują).

W październiku atak zimy spowodo-
wał kłopoty komunikacyjne, a przez
4 dni wieś pozbawiona była prądu, gdyż
zniszczone zostało 5 słupów i około
200m przewodów – było to przypomnie-
nie czasów, kiedy żyło się w innych wa-
runkach.

Ogólnie 2009r. był raczej dobry dla
wsi. Niepokoi trochę przyrost naturalny
– był zerowy, a  także wyjazdy młodzie-
ży do pracy za granice, i tym samym
zmiana ich miejsca  zamieszkania.

Plusem jest zainteresowanie ludzi
z zewnątrz kupujących stare budynki do
remontu i działki pod budowę. Trzeba
ufać, że w przyszłości sytuacja będzie
bardziej korzystna.

Za to co się udało w 2009r. zrobić
należą się podziękowania wszystkim,
którzy cokolwiek dla miejscowości Huta
Gogołowska uczynili.

K. Winiarski
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12 grudnia 2009 r. teren naszej Gmi-
ny był miejscem rywalizacji kierowców
– amatorów samochodów osobowych.
Rajd z racji inicjatora Radosława Miku-
ły i jego żony Bożeny nosił miano MI-
KUŁAJKOWY. Radek jest pracowni-
kiem rzeszowskiego Zelmeru i aktyw-
nym działaczem Automobilklubu rze-
szowskiego. Przed samym rajdem zmu-
szony był ustalić trasę wiodącą od Ste-
piny przez Cieszynę, Wiśniową, Jazową,
Twierdzę, Lublę w kierunku Warzyc,
stąd do Sieklówki, Bieździedzy, Sowiny,
Gogołowa i przez Glinik, Frysztak do
Twierdzy. Na trasie uczestnicy mieli
specjalny system oznaczeń odpowied-
nio punktowanych. Ponadto musieli się
wykazać wiedzą z bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz atrakcjach tury-
stycznych objeżdżanego terenu. Czy-
niąc te przygotowania Radek kilkakrot-
nie odwiedził naszą Gminę, prowadził
rozmowy z władzami samorządowymi i

przedstawicielami instytucji gminnych –
zawsze spotykał się z miłą obsługą, przy-
jęciem i aprobatą dla inicjatywy. Zasko-
czyło go, że w naszej Gminie istnieje
taka troska o przybyszy i promocję te-
renu.

Po rozpropagowaniu informacji na
stronach internetowych uczestnicy mo-
gli się zgłaszać, następnie wzięli udział
w szkoleniu. Ostatecznie w mroźny gru-
dniowy dzień przed schronem w Stępi-
nie zjawiło się 19 załóg nie licząc orga-
nizatorów. Z terenu naszej Gminy udział
wzięły 2 załogi ze Stępiny: Natalia i Grze-
gorz Czechowie oraz Patryk i Marek
Giera z Markiem Matyasem (należy
przyznać, że startując pierwszy raz, god-
nie reprezentowali naszych kierowców).
Rajd rozpoczął się próbą sprawnościową
na parkingu dolnym [przy schronie. Po
zakończeniu wszyscy udali się na zwie-
dzanie wnętrza schronu. Łaknęli infor-
macji, które były im potrzebne do testu
krajoznawczego. Po wyjściu z obiektu

każda załoga musiała oddać rozwiąza-
ne testy o ruchu drogowym i pierwszej
pomocy przedmedycznej, o godz. 10.30
odbyła drugą próbę sprawnościową i
udali się na w/w trasę.

Na mecie - Bar „Nad oceanem” w
Twierdzy - załogi pojawiły się około
14.30. Odbyła się tu II część – rozwią-
zywanie testu turystycznego (pytania
były bardzo wnikliwe i niezbyt łatwe).
Omówiono trasę rajdu i napotkane ha-
czyki, podsumowano wyniki, wręczono
nagrody i materiały promocyjne o na-
szej Gminie – zyskało to duże uznanie.

Należy przyznać, że zainteresowa-
nie rajdem było duże. Przybyłe załogi
pochodziły m.in. ze Śląska (Świętochło-
wice), Białegostoku, Zamościa, Krako-
wa, Słowacji. Mamy nadzieję, że po
powrocie opowiadali o atrakcjach tego
terenu, co skłoni innych do przyjazdu.

W tym miejscu należą się podzięko-
wania dla organizatorów Bożeny i Rad-
ka Mikułów oraz ich przyjaciół, że ze-
chcieli teren naszej gminy w tak cieka-
wy sposób wypromować.

K. Winiarski

W dniach 19 – 21 listopada 2009 r.
odbył się w Tarnowie XIV Ogólno-
polski Festiwal Artystyczny dla
Dzieci i Młodzieży „Śpiewaj z nami”.

Wzięło w nim udział wiele zespołów
wokalnych, tanecznych, teatralnych
oraz solistów m. in. z Nowego Sącza,
Nowego Targu, Krakowa, Radzionko-
wa, Tarnowa, Oświęcimia, oraz grupa
młodzieży z Frysztaka pod kierunkiem
p. Zbigniewa Mikuszewskiego i p. Bar-
bary Teper.

Pierwszego dnia pobytu Tarnów po-
witał uczestników festiwalu pięknym,
pouczającym przedstawieniem teatral-
nym, wykonanym przez uczniów tar-
nowskiego gimnazjum i liceum.

Przez następne dwa dni na scenie
Pałacu Młodzieży rozbrzmiewała muzy-
ka, śpiew i taniec. Piątek był dniem kon-

kursowym. Popisy oceniało profesjonal-
ne jury. Wyłonieni zostali zwycięzcy fe-
stiwalu oraz laureaci na sobotni koncert
galowy.

Najwięcej emocji towarzyszyło
uczestnikom ostatniego dnia Festiwalu
podczas ogłaszania wyników i wręcza-
nia nagród, dyplomów i pięknych mu-
zycznych statuetek w każdej z kategorii
konkursowych. Artyści z Frysztaka byli
bardzo zadowoleni z werdyktu jury.
Nasza solistka Anna Błońska zajęła
I miejsce, Agnieszka Omiatacz II
miejsce, Natalia Zielińska III miej-
sce, a Ireneusz Klimek i Beata Zie-
lińska zdobyli wyróżnienie w kate-
gorii soliści. Zespół „Opus” w skła-
dzie: Anna Błońska, Justyna Żarek
i Agnieszka Omiatacz zajął III miej-
sce w kategorii zespół wokalny

W czasie trwania Festiwalu panowa-
ła przemiła atmosfera. Organizatorzy
zadbali, aby nie zabrakło dodatkowych
atrakcji. Przedstawiono pokaz akroba-
tyczno – iluzjonistyczny i taneczny. Do-
datkowych wrażeń dostarczyła także
dyskoteka z atrakcjami w klubie
„Gwiazda”, mieszczącym się w tarnow-
skim Domu Kultury. Przez cały czas,
mimo późnej jesieni, panowała piękna,
słoneczna pogoda, co pozwoliło na spa-
cer pięknymi, starymi uliczkami Tarno-
wa.

Chwile spędzone w tym „polskim
biegunie ciepła” oraz zawarte przyjaź-
nie na długo pozostaną w pamięci
uczestnikom i opiekunom.

               Marta Niemiec

XIV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny
dla Dzieci i M³odzie¿y „Œpiewaj z nami”
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Spotkanie mi³oœników
tradycji i ludowej muzyki.
Dnia 06.12.2010r. odbyło się w budynku „starej szkoły”

w Gogołowie spotkanie miłośników tradycji i ludowej muzy-
ki. W spotkaniu uczestniczyło 42 osoby. Gośćmi spotkania
byli prezes Powiatowego Związku Hodowców Koni Bog-
dan Budnik, przedstawiciel stowarzyszenia „Gogołów bez
granic” pan Jerzy  Molczyk oraz hodowcy koni z Gminy
Wiśniowa i ze Strzyżowa. Przedstawione zostały działania
grupy w 2009r. W tym roku realizowany był projekt
PPWOW pod tytułem „WIO,WIŚTA, HETTA HEJA HO”.
Były też wyjazdy nie objęte tym programem. Nasi furmani
i muzykanci uczestniczyli w przeglądzie projektów PPWOW
w Kołaczycach reprezentując naszą gminę. W Sowinie odbył
się festyn, którego celem była zbiórka pieniędzy na budowę
kościoła. Furmani i muzykanci uatrakcyjnili ten festyn swo-
im występem wspomagając w ten sposób budowę kościoła.
Na tym festynie wystąpiła także Eleni. Przyjemnie było słu-
chać i patrzeć jak nasi muzykanci powitali gwiazdę jej wiel-
kim przebojem z przed lat, za co zostali nagrodzeni indywi-
dualnym przywitaniem każdego z nich. Cała grupa uczestni-
czyła w dożynkach gminnych. We wrześniu miał miejsce
turniej gmin. Byliśmy zaproszeni przez dyrektora OSiR, aby
uatrakcyjnić tę imprezę. Dwóch furmanów uczestniczyło
w pikniku rodzinnym na równiach w Gogołowie. Muzykanci
wystąpili na Dniach Frysztaka oraz na festynie sportowym
w Widaczu. Grupa furmańsko-muzycz-
na nie zapomniała o emerytach i renci-
stach zapraszając ich na odpustową
pielgrzymkę zaprzęgową do Huty Go-
gołowskiej oraz organizując przejażdż-
kę dla pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej w Gliniku Dolnym.

Prezes PZHK p. Bogdan Budnik
podziękował hodowcom, muzykantom
oraz osobom, które przyczyniają się do
rozwoju turystyki zaprzęgowej. Przed-
stawiciel stowarzyszenia ”Gogołów bez
granic” Jerzy Molczyk,
przedstawił palny dzia-
łania stowarzyszenia,
tym samym zapraszając
do współpracy. Po tych
wystąpieniach nastąpi-
ły wybory nowych sze-
fów. I tak, szefem gru-
py furmanów został Ja-
nusz Orzechowski,
a szefem muzykantów
Stanisław Pałys Ustalo-
no na spotkaniu, że
w 2010r. w kalendarzu

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
GAZETY FRYSZTACKIEJ

We wrześniu podczas międzygminnego turnieju sporto-
wego wystąpił znany i lubiany zespół z naszego terenu.
Zdjęcie przedstawia członków zespołu. Z czym najbar-
dziej kojarzony jest ten zespół? Należy udzielić popraw-
nej odpowiedzi pod nr tel. 0692864385  lub wysłać sms
prawidłową odpowiedź wpisując w treści a, b, c lub d.

Skojarz ten zespół  z odpowiednią nazwą:
a) zespół czerwone polary
b) zespół Mexicana
c) furmański zespół
d) kowbojskie kapelusze

Za prawidłową odpowiedź czekają nagrody dla 6 pierw-
szych osób, które udzielą odpowiedzi.

wyjazdów na pewno znaj-
dzie się odpustowa piel-
grzymka do Huty Gogo-
łowskiej oraz zorganizowa-
nie przejazdu z Gogołowa
do Stępiny dla dzieci
z domu dziecka.

Po tych ustaleniach był
przygotowany poczęstu-
nek, a dobry humor dopi-
sywał do późnych godzin
wieczornych.

Dziękuję wszystkim
osobom, które pomagały grupie, sympaty-
zowały z nią oraz zachęcały do dalszych
działań promujących naszą gminę.

Dzięki też tym, którzy krytykowali na-
sze działania, starali się na różne sposoby
zniechęcić. Mam nadzieję, że pozbawienie
mnie szefostwa w grupie pozwoli na to, że
te osoby będą bardzo usatysfakcjonowa-
ne.

           Edward Górgacz.
Gogołowski kulig.
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Od 1 września 2009 r. w Szkole Pod-
stawowej w Lubli realizowany jest pro-
jekt, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego „Pierwsze
Uczniowskie Doświadczenia Drogą do
Wiedzy”.

Założenia projektu mówią, że każde
dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest
te zdolności dostrzec i rozwijać. Szkoła
powinna zapewnić dzieciom możliwość
wszechstronnego rozwoju oraz wspierać
ucznia w kształtowaniu indywidualnych
zdolności tak, aby umiał wykorzystać je

w życiu. Wieloaspektowe wspieranie roz-
woju dzieci rozpoczynających naukę
szkolną odbywać się ma poprzez kształ-
towanie kompetencji kluczowych w
oparciu o teorię inteligencji wielorakich
Howarda Gardnera. Teoria ta głosi, że

każdy człowiek posia-
da wszystkie typy in-
teligencji- językową,
ruchową, matema-
tyczno- logiczną, wi-
zualno - przestrzenną,
przyrodniczą, mu-
zyczną, interperso-
nalną, intrapersonalną
- ale w różnym stop-
niu rozwinięte. Inteli-
gencje te wzajemnie
ze sobą współpracują, podlegają zmia-
nom, słabsze inteligencje mogą być roz-

wijane poprzez mocniejsze.
I to stanowi istotę projek-
tu.

W sali lekcyjnej klasy II
powstały Dziecięce Ośrodki
Zainteresowań na bazie no-
wego zestawu środków
dydaktycznych. Praca z
dziećmi prowadzona była
zarówno podczas obowiąz-
kowych zajęć, jak i na do-
datkowych zajęciach poza-
lekcyjnych. Nauczyciel po
określeniu profili inteligen-
cji swoich uczniów, znając
ich zainteresowania i moż-

liwości, przygotowywał takie zajęcia w
ośrodkach, aby każdy uczeń mógł roz-
wijać swoje słabe strony poprzez własne
zdolności, zamiłowania i predyspozycje.

20 grudnia zakończył się I etap Pro-
jektu. Efektem końcowym uczestnictwa

dzieci w zajęciach dodatkowych był po-
kaz ich umiejętności i osiągnięć. Dziecia-
ki zaprosiły Panią Dyrektor mgr Annę
Szteligę, rodziców oraz młodszych kole-
gów z wychowawcami, na przedstawie-
nie jasełkowe pt. „Oto narodził się nam
Zbawiciel”. Sala lekcyjna w dniu 15 grud-
nia zamieniła się w Betlejem. Uczniowie
pięknie zaprezentowali swoje umiejętno-
ści, wprowadzając wszystkich w nastrój
świąteczny. Dzieciaki pochwaliły się rów-
nież swoimi zdolnościami twórczymi,
prezentując własne wiersze i opowiada-
nia fantastyczne. Rodzice obejrzeli
wystawę prac swoich pociech, wykona-
nych w ramach projektu.

Projekt obejmie jeszcze dwie inne klasy
pierwsze. Uczniowie klasy II uroczyście
przekazali środki dydaktyczne pierwsza-
kom, życząc im wspaniałej zabawy.

                  Magdalena Kosiba

W oczekiwaniu Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego
składam serdeczne życzenia.
Niech radość i nadzieja płynące z przeżywania Wielkiej Nocy
zaowocują dobrem, szlachetnością i miłością.
Wielkanocne symbole odradzającego się życia niech napełniają
optymizmem
i pomagają  przezwyciężyć trudy dnia codziennego.

    Mariusz Kawa
    Dyrektor Oddziału Terenowego
    Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie
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Witaj Święty Mikołaju we frysztackim...

przedszkolu. Byłyśmy grzeczne i prosimy...

abyś szybko rozdał nam prezenty.

Dnia 7 grudnia 2009 r. w Przedszkolu Publicznym we
Frysztaku miało miejsce niecodzienne wydarzenie, do przed-
szkola tego dnia przybył Święty Mikołaj, ale nie sam… przy-
jechał z Redaktor Elżbietą Lewicką z Radia Rzeszów. Na
jego wizytę dzieci czekały cały rok. Od samego rana wypa-
trywały Mikołaja przez okno mając nadzieję, że zobaczą go
jak wchodzi do przedszkola z workiem pełnym prezentów.
Niestety nie udało im się. Mimo tego, że nie widziały jak
podjeżdża do przedszkola, i tak bardzo ucieszyły się na jego
widok. Witając go okrzykiem radości. Hurrra! Kto by się nie
cieszył na myśl o prezentach! Gdy już emocje trochę opadły
pani Dyrektor Małgorzata Sokołowska powitała Św. Miko-
łaja i przybyłych gości, a dzieci z radością recytowały wier-
sze i śpiewały piosenki z okazji jego przybycia. Po wystę-
pach przedszkolaków Św. Mikołaj w asyście aniołka i dia-
bełka obdarowywał dzieci prezentami. A było ich HO HO!!!

W tym czasie pani Redaktor prze-
prowadzała kilka wywiadów z pra-
cownikami placówki, rodzicami i
dziećmi. Pierwszą osobą, która
rozmawiała z panią Redaktor Ra-

dia Rzeszów była Dyrektor Przedszkola, przedstawiając hi-
storię placówki, jej  lokalizację, funkcję jaką pełni i z kim
nawiązuje współpracę. Wywiadu udzieliły również nauczy-
cielki pracujące w przedszkolu opowiadając o swojej pracy
z dziećmi, zaangażowaniu oraz o  nowatorskich metodach
edukacyjnych i plastycznych. Pani Redaktor była pełna po-
dziwu dla nauczycieli skąd czerpią tyle sił w pracy z dziećmi.
Odpowiedź była krótka. To dzieci dają tyle radości  i siły do
pracy Do rozmowy zaprosiła, również rodziców, którzy mó-
wili o przygotowaniach do wizyty Św. Mikołaja, o tym jak
sobie radzą  z obowiązkami rodzinnymi oraz o tym jak przed-
szkole ułatwia im pokonywanie codziennych obowiązków.
Przewodnicząca Rady Rodziców mówiła również o akcji cha-
rytatywnej prowadzonej dla rodzin potrzebujących pomocy,
zbiórce odzieży i akcji „Mały człowiek wiele może”. Dzieci
także chętnie kręciły się koło „czerwonego mikrofonu”, opo-
wiadając o swoim przedszkolu ulubionych zabawach i kole-
gach. Pani Redaktor zapytała dzieci, co chciałyby jej naj-
chętniej pokazać w przedszkolu? Dzieci ku zaskoczeniu pani
Redaktor wybrały kuchnię. Ciekawe dlaczego? Przypusz-
czamy, że chciały zdradzić, kto im tak smacznie gotuje!!! Po
wizycie w kuchni, pani Redaktor chciała również zobaczyć
sale w których uczą i bawią się dzieci. Dzieci opowiadały co
robią w ciągu dnia i jak szybko im tu mija czas. To wszystko
można było usłyszeć w ciągu dnia w Radiu Rzeszów w kil-
kakrotnie powtarzającej się relacji na żywo z placówki. Na
zakończenie dzieci pożegnały Świętego Mikołaja, dziękując
mu za prezenty i zaprosiły Go by przyjechał  za rok. Dzień
ten przyniósł dzieciom mnóstwo wrażeń, które będą na pew-
no długo pamiętać. Wychowawcy również podziękowali Św.
Mikołajowi oraz przybyłym gościom z Radia Rzeszów.

                              Dla Gazety Frysztackiej
                              zrelacjonowała   K. T.
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Mimo złej pogody 18 wolontariuszy

kwestowało od rana. Puszki nie wytrzy-
mywały wilgoci, ale oni dzielnie dawali
radę. Nasi wolontariusze to: Sabina
Marczak, Ewelina Panek, Karolina
Marczak, Barbara Majchro-
wicz, Piotr Jakubowicz oraz
Kasia Szczypta z Cieszyny,
Mariola Szczotkowska z Wiśniowej,
Sylwia Stochła, Klaudia Stochła, Ba-
sia Stochła i Michał Pirga z Kozłów-
ka, Iza Majocha, Ania Jamróg, Ola
Kubik i Ewelina Błoniarz z Pułanek,
Natalia Frodyma z Twierdzy oraz
Dagmara Zając i Paulina Drzał z
Frysztaka.

Dzięki nim oraz wszystkim, którzy
włączyli się do akcji i zasilili kwestę ze-
braliśmy aż 7856 zł. To bardzo dobry wy-
nik, zwłaszcza, że nie wszyscy wiedzie-
li o akcji i nie byli na nią przygotowani.

Od godz. 16:00 bawiliśmy się na Pla-
cu Św. Floriana. Zdjęcia i fragmenty
koncertów zespołów możemy już oglą-
dać na frysztak24.pl. Wszyscy artyści
wystąpili u nas za darmo, otrzymali zwrot
kosztów przejazdu i ciepły posiłek, któ-
ry zaoferowały restauracje Floriańska i
Oliwka. Około 20:00 teatr ognia „Drew-
ni Kocur” wystąpił ze specjalnie dla nas

przygotowanym przedstawieniem, a za-
raz potem obejrzeliśmy pokaz sztucz-
nych ogni, sfinansowany przez Wójta
Gminy Frysztak. Koncert poprowadzili:
Agata Skiba i Paweł Armata.

Orkiestra to niesamowite wydarze-
nie, które otwiera serca i drzwi. Sukces
finału to efekt pracy i zaangażowania
wielu, wielu ludzi. Dziękujemy sponso-
rom bez ich wkładu nie udałoby nam się
zorganizować finału. Ale pieniądze to
nie wszystko! Pomoc w organizacji do-
cierała do nas z różnych stron: strażacy
OSP Frysztak zabezpieczyli zamkniętą
na czas koncertu drogę, a OSP Cieszy-
na pomogła przewieźć sprzęt, utrzymać
porządek, chłopcy dbali też o ogień w
beczkach, żebyśmy mieli się przy czym
ogrzać, ratownik medyczny – Daniel
Wanat był cały czas z nami, na szczę-
ście nie musieliśmy korzystać z jego
pomocy. Dużą pomoc otrzymaliśmy od
Roberta Mikuszewskiego i GZK we
Frysztaku. Pan Janusz Zarszyński od
rana gotował rewelacyjną grochówkę,
zorganizował też harcerzy, którzy obsłu-
giwali kuchnię. Z inicjatywy GOSIRu na

placu znalazły się stoły z ławkami. Dzięki
Pani Joli Zarszyńskiej biblioteka stała dla
nas otworem zawsze, gdy tego potrze-
bowaliśmy. Mogliśmy też liczyć na fir-
mę Scrollnet, która, w czasie koncertu

udostępniła nam pomieszczenia
sklepu. Dorota Wojtanowska
namalowała baner i wielkie

serce, na którym każdy mógł zostawić
swój podpis. Ktoś dał cukierki, ktoś li-
zaki, firma obsługująca fajerwerki po-
darowała zimne ognie, które rozdaliśmy
najmłodszym uczestnikom koncertu…
Dziękujemy wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do orga-
nizacji finału.

Trudno uwierzyć, ale nigdy wcześniej
nie odczułam takiego zaangażowania i
ciepła. Postać inicjatora akcji – Jurka
Owsiaka może budzić wiele kontrower-
sji, ale jedno trzeba przyznać, finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to
wielki dzień i mimo, że 11 stycznia był
już normalnym dniem pracy i każdy zajął
się swoimi sprawami, to każdy z nas wie,
że za rok znów zagra Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy i mam nadzieję, że
znów się spotkamy.

Wimieniu organizatorów:
Magdalena Stefanik

Józef Jamróg  z rodziną.

23 stycznia kościele we Frysztaku ks.
Marek odprawił Mszę św. dziękczynno-
błagalną w intencji dostojnego Jubilata -
pana Józefa Jamroga - naszego 100-let-
niego parafianina. Otoczony przez naj-
bliższych, cieszący się niezłą kondycją
zanosił do Boga modlitwę dziękczynną.
Dane mu było przeżyć wiek polskiej hi-
storii, doświadczyć trudów i radości z

nią związanych. Tak długie życie jest
skarbnicą doświadczeń dla kilku poko-
leń Polaków.

Józef Jamróg urodził się 24 stycznia
1910r. w Gliniku Dolnym. Wraz z mał-
żonką - ślub odbył się 28.09.1932 r. miał
siedmioro dzieci - 3 synów i 4 córki.
Najstarszy syn nie żyje. Ma 22 wnu-
ków, 32 prawnuków i 2 praprawnuków.

Dopóki mógł codziennie uczestniczył we
Mszy św. Dzisiaj co pierwszy piątek
z wielką radością i miłością spotyka się
z Panem Jezusem w Komunii św. Na
wzór swojego patrona - św. Józefa pro-
wadzi życie skromne, ciche, ale bardzo
pogodne i piękne. Swoją pracą - niejed-
nokrotnie bezinteresowną (krył dachy
domów blachą) udowadniał, że w życiu
liczy się dobro i miłość bliźniego. W na-
szej parafii przykrył blachą wieżę ko-
ścioła oraz sygnaturkę. Dokąd sił mu
starczało starał się być człowiekiem
uczynnym i bardzo aktywnym. Dzisiaj
otoczony jest wspaniałą opieką swoich
najbliższych i z radością może przeży-
wać kolejne dni swojego życia.

ks. Marek Draus,
Wiązankę najlepszych życzeń,

zdrowia i wszelkiej pomyślności dla
Pana Józefa dołączają Wójt Gminy
Frysztak Jan Ziarnik oraz Zastępca
Wójta Gminy Adam Filip.



28 GAZETA FRYSZTACKA

W niedzielę, 27 grudnia 2009r., w kościele parafial-
nym we Frysztaku odbył się II PRZEGLĄD CHÓRÓW
- WIECZÓR KOLĘD „CHWALMY BOŻE DZIECIĘ”.
W koncercie wzięło udział 5 chórów z terenu wojewódz-
twa podkarpackiego.

Był to: Chór Mieszany p.w. Św. Mikołaja z Brzezin pod dy-
rekcją p. Grzegorza Piękosia, Chór „BENEDICTUS” z Czudca
pod dyrekcją p. Szymona Steca, Chór „SANCTUS” z Parafii
Św. Katarzyny w Gogołowie pod dyrekcją p. Kazimierza Anto-
nia, Chór „EMMANUEL” z Parafii Św. Judy Tadeusza w Rze-
szowie pod dyrekcją p. Romana Olszowy oraz inicjator prze-
glądu Chór Mieszany „SOKÓŁ” pod dyrekcją p. Magdaleny
Wiśniowskiej działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we
Frysztaku.

W czasie Mszy Św. połączonymi siłami wszystkich chó-
rów zostały odśpiewane dwie kolędy: „Zaśnij dziecino” i „Gore
gwiazda”, a w przeglądzie każdy z chórów również zaprezen-
tował po dwie kolędy. Widzowie szczególną uwagę zwrócili na
wysoki poziom prezentujących się chórów, a także niezwykły
dobór repertuaru, w którym znalazło się wiele nieznanych, a

także zapomnianych kolęd i pastorałek.
Maskotką przeglądu był Dziecięcy Chór „WIOLINKI” dzia-

łający od września 2009r. przy Gminnym Ośrodku Kultury we
Frysztaku, który wręcz brawurowo wykonał aż trzy przepięk-
ne kolędy. Dyrygentką chóru jest p. Magdalena Wiśniowska.

Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury we
Frysztaku, Parafia Frysztak, Gmina Frysztak. W organizacji
pomagał także Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
we Frysztaku.

Impreza została zorganizowana przy finansowym wsparciu
Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

tekst: Agata Skiba

Chór Dziecięcy Wiolinki z Frysztaka.

Chór Sanctus z Gogołowa.

Chór Sokół z Frysztaka. Chór Emmanuel z Rzeszowa.

Chór Benedictus z Czudca.
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