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W dniu 19 listopada br. W Gminnym Ośrodku Kultury
we Frysztaku odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 20 –
lecia istnienia Dętej Orkiestry Strażackiej. W spotkaniu
uczestniczyli wcześniejsi i obecni członkowie orkiestry oraz
zaproszeni goście. Spotkanie zaczął uroczysty koncert, po
którym p. Grzegorz Oliwa Prezes Polskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr wręczył zasłużonym członkom Odznaki Ho-
norowe PZChiO.

Następnie p. Robert Godek Starosta Strzyżowski wrę-
czył orkiestrze nagrodę przyznaną przez Zarząd Powiatu w
Strzyżowie. Pan Jan Ziernik – Wójt Gminy Frysztak wspól-
nie z p. Stanisławem Armatą – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Frysztak i p. Adam Filip – z-ca Wójta wręczył wszyst-
kim członkom orkiestry pamiątkowe statuetki.

Początki Orkiestry, jako to bywa, były trudne. Po wy-
borze pan Henryka Baloniarza na Prezesa Gminnego Zarzą-
du Ochotniczych Straży Pożarnych zobowiązano Go do
utworzenia Dętej Orkiestry Strażackiej. Pierwszy skład or-
kiestry powstał z członków działającej od lat Kapeli Ludo-
wej.  We wrześniu 1991r. w świetlicy GS „SCh” w tzw.
Praktycznej Pani – spotkali się: Henryk Błoniarz z Fryszta-
ka, Stefan Lisiecki z Wiśniowej, Wincenty Żurek z Kobyla,
Władysław Godek ze Stępiny, Eugeniusz Godek ze Stępiny,
Kazimierz Jantoń z Gogołowa, Wiesław Jedziniak z Gogo-
łowa, Julian Tutak z Jasła, Mieczysław Wanat z Pułanek,
Stanisław Stadnicki z Glinika Dolnego - i  tak się zaczęło.

Trzeba zaznaczyć, że byli to tylko samoucy kochający
muzykę. Najpierw były tylko klarnety, saksofony i trąby,
ale z czasem orkiestra nabierała liczebności, pojawiły się
puzony, tuby, waltornie, instrumenty perkusyjne. Z biegiem
lat skład osobowy się zmieniał. Wraz z rozszerzeniem skali
trudności  aranżacji utworów muzycznych, niektórzy nie
mogli sprostać  i odchodzili. Po rozwiązaniu orkiestr w
„GAMRACIE” w Jaśle i w „LNIANCE” w Krośnie, nasza

orkiestra powiększyła się o cześć ich członków i w 2006
roku liczyła 33osoby i miała pełny skład instrumentalny. Jest
zapraszana na rozmaite imprezy, a jej występy zawsze wzbu-
dzają zainteresowanie i entuzjazm. Bierze udział w licznych
uroczystościach kościelnych, gminnych i powiatowych.
Koncertowała w Łańcucie, Rzeszowie, Leżajsku, Albigo-
wej, Strzyżowie, w Kolbuszowej w 2005r. otrzymała II na-
grodę w Ogólnopolskim Turnieju Orkiestr Dętych. W re-
pertuarze posiada pieśni patriotyczne i religijne, melodie po-
pularne w bardzo ciekawych aranżacjach.

Początkowo orkiestra utrzymywana była przez Gminny
Zarząd OSP we Frysztaku, obecnie opiekę nad orkiestrą
sprawuje Gminny Ośrodek Kultury. Orkiestra ma też swo-
ich sponsorów wśród miejscowych przedsiębiorców. Wszy-
scy popierają potrzebę istnienia naszej orkiestry.

Podziękowania należą się zarządowi orkiestry, który
tworzą: p. Henryk Błoniarz, p. Mieczysław Wanat i wielo-
letni Prezes p. Stanisław Stadnicki. Za repertuar i brzmienie
orkiestry odpowiadał  p.Henryk, a o wszystkie sprawy or-
ganizacyjne dba p. Stanisław. Przychodzi na próby pierw-
szy, a wychodzi ostatni. Orkiestrze poświęca swój wolny
czas. Czuwa nad tym, aby orkiestra pięknie się prezento-
wała i  zawsze gdzieś znajdzie pieniądze na mundury, jak i
na tą dzisiejszą uroczystość.

Od początku dyrygentem Orkiestry był pan Henryk Bło-
niarz czyli przez 19 lat, a od roku z orkiestrą pracuje pan
Janusz Rak.

Życzymy 20 – latce wielu kolejnych lat twórczej pracy i
kolejnych jubileuszy.

Joanna Czekajowska - dyr. GOK we FrysztakuZasłużona odznaka dla Pana Henryka Błoniarza.

Statuetkę odbiera dyrygent - Janusz Rak.
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Kolejne œwiêta przed nami,
kolejne Bo¿e Narodzenie! I Nowy 2012 Rok!

Wiêc…
„Dzieci¹tko Bo¿e!  Uczyñ cud raz jeszcze- wiêkszy ni¿ bitwa wygrana nad wrogiem.
Ka¿ nasze serca w jedne uj¹æ kleszcze – jedn¹ oddychaæ Polsk¹ - jednym Bogiem.
Niech z nas dwóch idzie po tej samej œcie¿ce, a gdy siê zetkn¹, niechaj - wielki Bo¿e-
z oczu dobêd¹ uœmiech! Spraw to Dzieci¹tko Bo¿e!
A my Ci za to przyniesiem w podziêce to, co Ciê z³otym nape³ni uœmiechem.
Ludzkie serca mi³oœci¹ z³¹czone i dwie z³¹czone zgod¹ polskie rêce.
Patrzcie! O patrzcie! Betlejemska strzecha pe³na jest s³oñca od naszych pacierzy.
Spójrzcie! Bo¿e Dzieciê siê uœmiecha, a jego oczy mówi¹, ¿e nam wierzy”
                                                                                    (……………………….).

    Niech składane i otrzymywane w tym nad-
chodzącym czasie życzenie będą szczere i wy-
rażane z życzliwym uśmiechem. Niech cieszą
i napełniają nadzieją.
   Niech wkomponują się w swoistą atmosferę
grudniowych świątecznych dni. I niech się
spełniają!

                    Wszystkich Czytelników „GF”
                               świątecznie pozdrawia
                                                    redakcja

Za opiekê i wychowane
dziêkuj¹:
- szeœcioro dzieci,
- dziewiêtnaœcie wnuków

- oraz trzydziestu prawnuków.

„Diamentowe Gody”
W dniu tak piêknym
i wspania³ym,
¿yczymy Wam sercem ca³ym,
Zdrowia, szczêœcia,
pomyœlnoœci, sto lat ¿ycia
i mi³oœci,
Niech problemy Was omijaj¹,
a wszyscy bardzo Was kochaj¹
Bo jak nikt  inny na œwiecie Wy
na to zas³ugujecie.

Jubilaci w otoczeniu najbliższej rodziny.

Piękny jubileusz Jana i Janiny Macek z Lubli.
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Nagroda im. Oskara Kolberga jest przyznawana od 1974r. Honoruje cało-
kształt działalności w dziedzinie kultury ludowej. Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego sprawuje patronat i jest głównym fundatorem nagród i wy-
różnień honorowych. Organizatorem Nagrody jest Muzeum im. Oskara Kol-
berga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu przy udziale
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji „Cepelia” Polska
Sztuka i Rękodzieło oraz Narodowego Centrum Kultury.

Ta niezwykle prestiżowa nagroda przyznawana jest raz w roku (w postaci
dyplomu, medalu oraz gratyfikacji pieniężnej) laureatom tworzącym w dziedzi-
nach ludowej sztuki plastycznej, obrzędowej, rękodzielniczej, w obszarze poezji
ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca . Honoruje też aktywnych uczest-
ników „kultury żywej”, sprzyjającej rozwojowi indywidualnemu i rozwojowi
społeczności lokalnych, artystów kultywujących autentyczne wartości kultury
swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących
folklor i sztukę.

Uroczystość odbyła się 12 października 2011r. na zamku Królewskim w Warszawie, statuetki wręczył laureatom
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski..

Wśród wyróżnionych w tegorocznej XXXVI edycji Nagrody im. Oskara Kolberga znalazł się Mieczysław Mular-
ski, poeta wywodzący się z ziemi frysztackiej a mieszkający obecnie w Dobrzechowie.

Urodził się 1 stycznia 1935r. w Gliniku Dolnym. Pracę twórczą rozpoczął w 1951r. W 1984r. ukazał debiutancki tom
wierszy poety zatytułowany „Kwitnące osty”. Kolejne tomiki to: „Wszechmocne żyto”, „Dusza w błękitach”,
„Z ojczystych pól”. Twórczość Mularskiego wyrasta z chłopskiej kultury i pieśni ludowej. W jego poezji można odna-
leźć to, co jest typowe dla chłopskiej literatury, a mianowicie kult Ziemi-Matki, tęsknotę za dzieciństwem, umiłowanie
małej ojczyzny, szacunek dla pracy. W jego wierszach zdecydowa-
nie przeważa smutek, cier-
pienie, rozgoryczenie, tęsk-
nota za utraconą młodością
i rodzicami. Niektóre utwo-
ry przypominają malarskie
obrazki z życia wsi: polne
ugory, noc świętojańska, pej-
zaż z polną ścieżką, siano-
kosy, bociany. Wiejska prze-
strzeń jawi się jako sielan-
kowa kraina przynosząca
ukojenie i wyciszenie.

Osobną grupę wierszy
stanowią utwory rodzinne
poświęcone zmarłym rodzi-
com i bliskim oraz te o charakterze autobiograficznym. Ujmujące są
wiersze-listy skierowane do zmarłej matki pełne tęsknoty, bólu i roz-
czarowania światem. Jego poezja to swoisty pamiętnik, w którym
zapisane zostały najważniejsze etapy jego życia.

W poezji Mieczysława Mularskiego  można więc odnaleźć nie
tylko postać zatroskanego poety, ale także prawdę ludzkich przeżyć,
uniwersalne wartości, piękno przyrody, a więc wszystko to, co może
być alternatywą dla czytelników zmęczonych ucywilizowaną i cha-
otyczną codziennością.

                                                                          B. Biedroń

Nagroda
im. Oskara Kolberga

dla rodaka z Frysztaka.

Mieczys³aw Mularski

Spotkana ga³¹zka

ró¿yczko,
ró¿yczko dzika ró¿ana
szalona
przez nag³¹ burzê zerwana,
ga³¹zko kwitn¹ca
nie wracasz do krzewu swego
do taty, do mamy,
i ró¿ -
swych braci i sióstr
cicho œpiewnych ptasz¹t
ju¿ nie s³uchasz
w to lato
tak le¿ysz
przy œcie¿ce do pola

lato 2010

Mieczysław Mularski
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Priscilla Masters -
„Fatalne cięcie”
Ta pozycja zostawiła we mnie całkowicie pozytywne emocje, chociaż muszę przyznać, że

mimo wszystko po jej przeczytaniu czuję spory niedosyt...
Hasło na okładce: „Najlepsze romanse piszą kobiety, thrillery medyczne też” w jakichś

80% opisuje tę książkę. W sumie jest to książka na pograniczu thrillera psychologicznego
i romansu (choć pewnie nie każdy się ze mną zgodzi). Co prawda każdy z tych gatunków nie
jest w pełni wykorzystany, ale trzeba przyznać, że oba znakomicie się dopełniają.David For-
rest jest policjantem, który został ograbiony przez byłą żonę ze wszystkiego. Karys Harper
jest natomiast patologiem sądowym, skrywającym pewną mroczną tajemnicę. Oboje spoty-
kają się przy sprawie „Chirurga”, który zabija, by na zwłokach robić makabryczne operacje.

David musi schwytać zabójcę, nim kolejnej osobie stanie się krzywda; Karys zaś jest zmuszona pokonać demony
z przeszłości.

Przy tej okazji między dwojgiem tych skrytych ludzi rodzi się uczucie.... Ale chwilka, chwilka… to uczucie nie
rodem z „Przeminęło z wiatrem”, ale raczej jak z serialu „Z archiwum X”, oparte na ciągłych niedomówieniach.
Poznajemy też inne wyraziste postaci takie jak Brenda - nadęta instrumentariuszka, która chce odbić córce męża czy
Linscham - psychiatra owładnięty manią wielkości. Wracając do głównej osi powieści czyli wątku kryminalno-psycho-
logicznego to jest on tak znakomicie utworzony, że w
zasadzie o zbrodnie podejrzewałam prawie wszystkich,
ale i tak na koniec byłam zaskoczona.

Polecam książkę przede wszystkim paniom, choć wą-
tek kryminalny jest zdecydowanie „męski”. Jedna rada
- czasem warto uważać z czego się żartuje.

Nicci French -
„W sieci strachu”
Na początku przyciągnęła mnie tajemnicza okładka przedstawiająca (według mnie) jakąś

mglistą postać na jasnym tle. Z pełną ciekawością otworzyłam książkę na pierwszej stronie
i ze zdziwieniem odkryłam, że już po dwóch pierwszych zdaniach zaczęło mnie ogarniać uczu-
cie wzrastającego napięcia, które jest wyznacznikiem dobrego thrillera psychologicznego. Pew-
nie powodem tego było to, że każda główna bohaterka tej wstrząsającej opowieści (jak
i oprawca) wyraża swoje uczucia w pierwszej osobie liczby pojedynczej, przez co czytelnik
ma wrażenie, że postać tylko jemu spowiada się ze swoich okrutnych przejść.

W zasadzie te wszystkie wyznania mają nie tyle pomóc we wprowadzeniu czytelnika
w akcję powieści, ile pokazać, jakie mogą być reakcje na dominujące w książce uczucia

strachu, niepewności, czy (w mniejszym lub większym stopniu) utraty wolności osobistej. Bo jak każdy z nas zachował-
by się, gdyby żył w stanie ciągłego zagrożenia? Odpowiedzi na te pytania poznajemy przez pryzmat trzech współcze-
snych kobiet, które pewnego dnia zaczynają dostawać listy od szaleńca, który w dość prostych słowach wspomina, że
wszystkie są piękne, ale niedługo będą martwe. Teraz każda musi sobie radzić z tą wiadomością na swój własny
sposób.

Pierwszą bohaterką, którą poznajemy, jest Zoë, miła, młoda nauczycielka. Dziewczyna jest zagubiona w wielkim
mieście i bardzo samotna. Choć na pierwszy rzut oka ma pełno przyjaciół oraz chłopaka, to większości z nich się nawet
nie zwierza. Pewnego dnia zostaje okrzyknięta bohaterką na skutek trafu i obalenia złodzieja za pomocą arbuza. Od tej
pory do prowincjonalnej nauczycielki zaczynają trafiać tony listów, wśród których znajduje się ten jeden od szaleńca.
Zoë szybko dzwoni na policję, a później bez zastrzeżeń jej wierzy. To zdecydowanie moja ulubiona postać, która jest
najbardziej do mnie podobna i z którą mogłabym się zaprzyjaźnić, co nie do końca mogę powiedzieć o kolejnej, osaczo-
nej kobiecie.

Jenny jest w średnim wieku, której z pewnością wiele osób zazdrości, gdyż jest bogata i na pozór niczego jej  nie
brakuje. Kobieta uchodzi za damę, ale większość osób traktuje protekcjonalnie, bo wszystko podporządkowuje remon-
towi swojego wymarzonego domu. Na początku wygląda, że nie ma uczuć, ale z czasem okazuje się, że tak naprawdę
to  nie brak uczuć, ale strach przez zranieniem. Na początku twierdzi, że listy to zwykły żart. Z czasem zmienia
zdanie…

Nadia różni się znacznie od dwóch poprzednich bohaterek, gdyż ona jako jedyna nie stoi biernie, ale postanawia
znaleźć swojego prześladowcę. W ogóle dziewczyna działa impulsywnie i niczego nie żałuje. To ona wprowadza
najwięcej akcji do powieści. Dodatkową zaletą tej książki, której nie wymieniłam wcześniej, jest dość zaskakujące
zakończenie. Polecam książkę każdemu.   Ania Dral

 Ksi¹¿ka (nie tylko !)

na niepogodê.
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Dzisiejszym tematem są dopala-

cze. Chcę przedstawić parę opinii na
ich temat i proszę odpowiedzieć, któ-
ra z nich jest prawdziwa a która fał-
szywa.

Opinia pierwsza: dopalacze to pre-
paraty wymyślone zamiast narkoty-
ków przez amerykańskich więźniów,
by wprowadzić się w odmienne stany
świadomości bez zarzutu narkotyzo-
wania się. Opinia druga: dopalacze to
preparaty stosowane przez niektóre
osoby tylko po to by wzmocnić strefę
przeżyć erotycznych. Opinia trzecia:
dopalacze są tylko przykrywką,
a prawdziwymi produktami, które się
sprzedaje obok nich to narkotyki, te
twarde, jak i te miękkie, np.: marihu-
ana. Opinia czwarta: dopalacze nie-
ważne jakie zawierają środki i jak są
groźne dla zdrowia, ważne, by zmie-
niły świadomość, by jak to się mówi
w gwarze młodzieżowej – sponiewie-
rały. Opinia ostatnia: dopalacze to tyl-
ko środki do zrobienia dużego biznesu
i szybkiego dorobienia się na granicy
prawa, kosztem zdrowia młodych lu-
dzi. Teraz szybko udzielamy odpowie-
dzi, które opinie są prawdziwe, i już
widzę wygranych. Wygrali Ci, którzy
uznali, że wszystkie opinie odpowia-
dają prawdzie – I teraz, gdy w Polsce
została wprowadzona bardzo restryk-
cyjna ustawa zakazująca handlu tymi
produktami, duży problem maja Cze-
si, którzy akurat zliberalizowali  usta-
wodawstwo w obszarze walki z nar-
kotykami, dopuszczając handel mięk-
kimi narkotykami i dopalaczami. Na
naszych  oczach odbywa się ekspe-
ryment i pewnie sami zobaczymy, ja-
kie będą skutki na skalę całych społe-
czeństw . Czy dobrze wybrali Polacy,
chroniąc się przed narkotykami,
a przez to nie będzie niepotrzebnych
śmierci, przeważnie młodych ludzi, nie
będzie zwiększonej przestępczości
spowodowanej przez działania ludzi
uzależnionych od narkotyków. A mło-
de pokolenie nie zatrute narkotykami

będzie bardziej twórcze, wymyśli
same dobre rozwiązania i spowoduje,
że będzie więcej szczęśliwych ludzi.
Natomiast Czesi upojeni wolnością
wyboru będą wybierac narkotyki,

wzrośnie liczba przestępstw i ilośc lu-
dzi na zasiłkach, wzrośnie liczba sa-
mobójstw i zwiększy się ilośc ludzi nie-
szczęśliwych. A może nie zmieni się
nic, bo w Polsce zamiast uzależnienia
od narkotyków wzrośnie liczba ludzi
uzależnionych od alkoholu, wzrośnie
natomiast turystyka narkotykowa, co
będzie napędzało rozwój gospodarczy
Czech. Wszyscy nagminnie zaczną
odwiedzac Czechy w celach „tury-
stycznych”, by przywieźć sobie tro-
chę „pamiątek” i trochę „artykułów
kolekcjonerskich”. Być może w każ-
dym społeczeństwie tak jest, że licz-
ba ludzi o słabej woli, którzy muszą
się uzależnić jest taka sama i jak jest
mniej uzależnienia od narkotyków i do-
palaczy, to więcej będzie od alkoholu
i hazardu, tak by suma uzależnionych
się zgadzała – zobaczymy.

Teraz chcę Wam przedstawić kra-
jobraz środków psychoaktywnych w
Europie, by na tym tle pokazac rolę
dopalaczy. Najpopularniejszym  zna-
nym narkotykiem w Europie i w Pol-
sce jest marihuana, a najwięcej jej
zwolenników w Europie jest właśnie
w Czechach, może przez legalizację,
a może to już turystyka narkotykowa.
Najpopularniejszym stymulantem jest
natomiast amfetamina. W Europie
Zachodniej amfetaminę powoli wypie-
ra kokaina. A co z dopalaczami? Ofi-
cjalna definicja dopalaczy określa, że
są to substancje lub mieszanki sub-
stancji, które mają działania psycho-
aktywne, a nie są na liście substancji
kontrolowanych przepisami o prze-
ciwdziałaniu narkomanii. I stąd trud-
nośc walki z tymi substancjami, po-
nieważ nie było ich na liście środków
o działaniu psychoaktywnym, a dodat-
kowo w opisie było zastrzeżenie, że
jest to produkt nie do spożycia, a je-

dynie jest to produkt kolekcjonerski,
po którym twój kot będzie miauczał
na niebiesko. Nie było jak prawnie za-
bronic sprzedaży tego produktu.

Najpopularniejsze obecnie na ryn-
ku dopalacze to: syntetyczne katyno-
ny: mefedron, metylon, metedron,
działające stymulująco na ośrodkowy
układ nerwowy w sposób porówny-
walny do amfetaminy lub kokainy.
Zażycie takich środków powoduje też
kołatanie serca, podwyższenie ciśnie-
nia tętniczego krwi, krwawienie z nosa,
zawroty głowy, drżenie rąk, drgawki
i problemy z oddychaniem, zaburze-
nia pamięci i orientacji, agresja i bez-
senność. Nagle taki człowiek przestaje
orientować się, gdzie się znajduje, co
powinien teraz zrobić, a nawet nie
pamięta jak się nazywa. Druga grupa
dopalaczy to syntetyczne kannabioidy
np: preparat chemiczny  JWH-018
o działaniu zbliżonym do marihuany.
Często używa się ich oddzielnie lub
nasyca się nimi zioła. Po ich zażyciu
następuje przyspieszone tętno, zawro-
ty głowy, apatie, dekoncentracja, lęki
i urojenia. Powodują one uzależnienie
jak narkotyki oraz indukują choroby
psychiczne. Trzecia grupa to mieszan-
ki ziołowe zawierające powój hawaj-
ski, susz muchomora czerwonego lub
plamistego. Zawarte w nim alkaloidy
mają działanie psychodeliczne czyli
halucynogenne. Powoduje nadmierną
euforię i może wystymulować choro-
bę psychiczną. Teraz na mocy nowej
ustawy do zwalczania narkomanii ob-
rót tymi środkami jest obłożony wy-
sokimi karami, nawet 1 milion złotych,
co nadal przy ogromnych zyskach tej
branży nie jest kara wystarczającą.
Miejmy jednak nadzieję, że proceder
ten przynajmniej przemieni się w czar-
ny rynek, a przez to nie będzie tak po-
wszechny i nie będzie tak dużego za-
grożenia dla naszej młodzieży i dzieci.
A historię, która Wam przed chwilą
opowiedziałem rzeczywiście będzie
tylko historią i już nigdy nie powtórzy
się w naszym świecie.

Z poważaniem
lek. med. Marek Ziajor.
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SPONSOROM- WESO£YCH ŒWI¥T!
Jest taki jeden wieczór grudniowy w blasku ksiê¿yca i gwiazd powodzi,
Gdzie w ka¿dym domu i w ka¿dym sercu Bóg siê w ubogiej stajence rodzi.
Jest taki wieczór grudniowy, gdzie myœli biegn¹ w odleg³e lata,
Gdzie wszystkie troski s¹ zapomniane, a w ka¿dym cz³owieku widzimy brata.
Jest taki jeden wieczór grudniowy, gdzie siê nadzieja jak ranek budzi,
Gdzie wszystko bêdzie jasne i proste, zniknie nienawiœæ, wrogoœæ wœród ludzi.

   …Lecz zanim blask œwi¹tecznych dni ociepli niektóre rodzi-
ny, zwyk³a, szara, trudna rzeczywistoœæ odbiera Im sens ¿ycia.
Wtedy ka¿da pomocna d³oñ, gest dobroci czy s³owa nadziei
s¹ niezwykle WA¯NE I POTRZEBNE.
     WA¯NI I POTRZEBNI jesteœcie wiêc Wy- Drodzy Sponsorzy -
corocznej akcji charytatywnej ph: „Ka¿demu dziecku ciep³o w
zimie” i za to, ¿e znów mog³am na Was liczyæ, ZA TO ¯E JESTE-
ŒCIE GWIAZDK¥ DLA WIELU DZIECI, WSPARCIEM , WIAR¥ I NA-
DZIEJ¥- DZIÊKUJÊ BARDZO!
   Z wielk¹ przyjemnoœci¹ informujê, ¿e tegorocznymi sponso-
rami akcji charytatywnej organizowanej w SP nr 1 we Fryszta-
ku przez pedagoga szkolnego byli: ks. Proboszcz Bogus³aw Bo-
gaczewicz, Pañstwo Joanna i Roman Capiga, Maria i Wac³aw
Drogoñ, Alicja i Józef Godkowie, Bogus³awa i Grzegorz Grelo-
wie, Gra¿yna i Janusz Kuæmowie, Pani Anna Mokrzycka,  Pañ-
stwo Ma³gorzata i Tomasz Mikuszewscy, Pan Wac³aw Salamon,
Pan Jan Wnêk, Pañstwo Jadwiga Morawiecka- Ziajor
i Marek Ziajor.
                      Dziêkujê i ¿yczê zdrowych, Weso³ych  Œwi¹t!

                      Ma³gorzata Gliwska-Jêdrysik

AKCJA CHARYTATYWNA PH:
KA¯DEMU DZIECKU CIEP£O W ZIMIE - ZAKOÑCZONA

Dnia 7.12.2011r. w Wojewódzkim Domu Kultury - Rzeszów w Finale Podkarpackiego Konkursu „Literatura
i dzieci – proszę, dziękuję, przepraszam” w kategorii PLASTYKA: II nagrodę otrzymała ANNA GARNCZARSKA
- koło plastyczne GOK Frysztak, I nagrodę – URSZULA CHMURA Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym. Na wy-

stawę zakwalifikowano prace: ucznia Szkoły Podstawo-
wej w Gliniku Górnym: Krzysztofa Pająk, uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku:
Gabrieli Banek, Zuzanny Liszka, Katarzyny Winiarskiej,
Klaudii Urban, Aleksandry Majocha (op. art. Dorota Woj-
tanowska), uczniów SOSW Frysztak:  Łukasza Dziemie-
la, Barbary Sikora, Klaudii Dulęba (op. art. P. Barbara
Tarnawska Jurasz), Wojciecha Szmyd (op. art. P. Ewa Cioł-
kosz).

29.11.2011r. w kategorii RECYTACJA:  III nagrodę
wręczono FRANCISZKOWI CZAJA ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku (op. art.
P. Marta Filip).

Gratuluję
Dorota Wojtanowska

„Literatura i dzieci – proszę, dziękuję, przepraszam” - FINAŁ

Anna Garnczarska. Franciszek Czaja.
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Nad trudnymi stronicami Biblii
Z cyklu:

  Z cyklu
Nad trudnymi stronicami Biblii
Część  IV

Bohaterowie biblijni na drodze wy-
stępku: Abraham, Jakub, Dawid (cd.)
     Pismo Święte  jest lekturą bardzo
trudną w odbiorze. Co krok potyka-
my się w niej o przeszkody i wpada-
my w pułapki, wydaje się, nie do po-
konania dla umysłu ludzkiego, przywy-
kłego do myślenia kategoriami czysto
ziemskimi. Słowa z pozoru zwykłe.
Proste, ale zaskakujące. To zaskocze-
nie uświadamia nam, że trzeba się-
gnąć głębiej i zamyślić się, by zrozu-
mieć Boskie przesłanie. Dlatego warto
przed czytaniem pomodlić się do na-
szego błogosławionego Papieża sło-
wami: „ Bł. Janie Pawle II, otwieraj
ze mną księgę Pisma Świętego i uproś
mi natchnienie do mądrego czytania.
     Jednym ze szkopułów trudnych do
rozwikłania są niemoralne czyny bo-
haterów biblijnych, o których wiemy,
że w historii zbawienia odegrali bar-
dzo ważną rolę. Wiemy o nich także.
Że przebyli długą drogę od występ-
ków, poprzez ciężkie próby, ofiary
i pokuty, do spełnienia się Boskiej
obietnicy. Tylko dzięki trwaniu w wier-
ności swemu Panu-Jahwe, mogli wy-
pełnić do końca wyznaczoną im rolę,
ważną dla wybranego narodu, a tak-
że dla całego ludzkiego rodu.
     Jaki cel stawiamy sobie, zabiera-
jąc się do studiowania „skandali” w
Biblii? Nie jest to rozwodzenie się nad
niemoralnymi czynami, ale pełniejsze
rozumienie przeszkód, jakie napotyka-
my w lekturze tekstów biblijnych

i wynikających z tego problemów.
Francuski teolog, komentator Pisma
Św., Paul Beauchamp, Powiedział:
„Trzeba pozwolić przemówić zgorsze-
niu w Biblii. Szczęśliwy ten, kto umie
dostrzec przeszkodę i zdoła ją poko-
nać”.
     Skoro mowa o zgorszeniu, przy-
pomnijmy sobie cytowaną już wcze-
śniej, na początku cyklu, wypowiedź
Jezusa: „Biada światu z powodu zgor-
szeń. Muszą wprawdzie przyjść zgor-
szenia, lecz biada człowiekowi, przez
którego dokonuje się zgorszenie” (Mt
18, 17). Zauważmy, że słowa Jezusa
o zgorszeniu mocno dziwią w zesta-
wieniu z tym, co wiemy o Nauczycie-
lu, którego wypowiedzi były zazwy-
czaj bardziej optymistyczne. Jednak
bezpośredni kontekst ostrych słów
Jezusa o zgorszeniu nadaje sprawie
właściwą perspektywę. Rozdział
18 Mateusza jest przemową do spo-
łeczności przedstawionej tu obrazowo
jako „dzieci” (w. 1-5) i określonej sło-
wem „mali” (w. 6”). Cała przemowa,
łącznie z ustępem dotyczącym zgor-
szenia, ma na celu przywoływanie do
czujności i zapewnienie o trosce (opo-
wieść o zbłąkanej owcy). Do dialogu
i braterskiego upomnienia (w. 16-18),
do jedności w modlitwie (w. 1-20)
i wzajemnym wybaczaniu (w. 21-35).

     Trzeba więc zrozumieć, że słowa
Jezusa o zgorszeniu mają też cel pe-
dagogiczny. Paradoksalnie, zgorszenie
staje się dla wspólnoty uczniów wska-
zówką pozwalająca uniknąć ewentu-
alnego upadku. Nie byłoby na pewno
sprzeczne z przesłaniem Jezusa, gdy-
byśmy dodali: „Biada temu, kto nie

umie wyciągnąć nauki ze zgorszenia”
albo w wersji pozytywnej: „szczęśli-
wy ten, kto potrafi nauczyć się cze-
goś ze zgorszenia”.
     Zgorszenie w Biblii to nie tylko
występne czyny tych kilku ,,najważ-
niejszych postaci z kart Starego Te-
stamentu. Do ich grona możemy do-
łączyć też sporą liczbę pomniejszych,
drugorzędnych postaci, takich jak Sy-
chem Jafte, Samson, syn Noego, na-
wet Lot, jeden z dziesięciu sprawie-
dliwych i jeszcze wielu innych. W Sta-
rym Testamencie ukazane są w przy-
padkach pojedynczych i zbiorowych
wszystkie najcięższe grzechy hańbią-
ce ród ludzki: kazirodztwo, przemoc,
terror i ludobójstwo. Są to niekiedy
obrazy bardzo drastyczne. Przy takiej
lekturze narzuca się wręcz refleksja:
Jakże trudna do pojęcia jest pedago-
gika Boża!
     Odnośnie omawianych postaci bi-
blijnych pragnę zaważyć, że ich gor-
szące czyny nie dadzą się skomento-
wać jednoznacznie. Wszystkie trud-
ne teksty biblijne wywoływały spory
i kontrowersje biblistów, najpierw
żydowskich, później chrześcijańskich.
Nie będziemy odwoływać się do ich
uczonych wywodów, bo nikt z nas nie
jest teologiem, ale wyjaśnić sobie jakoś
trzeba, by uspokoić umysł i wyciągnąć
z lektury naukę. Jak sobie z tym po-
radzić? Trzeba szukać odpowiedzi
w samym Piśmie. Pytać je, prowa-
dzić z nim dialog, wertować jego kar-
ty, aż znajdzie się odpowiedź.
     Pismo Święte jest w głównej swej
warstwie dziełem historycznym. To
właśnie wydarzenia i ważne postacie
biblijne, udokumentowane przez pisa-
rzy pozabiblijnych, zabytki, wykopali-
ska i inne dokumenty, których nie
zniszczył czas, są miarą wiarygodno-
ści i ponadczasowej wartości tego
dzieła. Dlatego trudno się zgodzić
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Koœció³
wobec wyzwañ wspó³czesnej nauki

czêœæ III

z egzegetami, którzy są skłonni posłu-
giwać się symboliką i alegorią w przy-
padkach, kiedy dwuznaczności nie ma.
Posłużę się jednym tylko przykładem.
Orygenes, najsłynniejszy i najbardziej
wpływowy filozof chrześcijańskiego
Wschodu, uznany nawet za ojca Ko-
ścioła, zinterpretował wersety biblij-
ne dotyczące kłamstwa Abrahama
wobec faraona na swój sposób. Nadał
tym kłamstwom wymiar mistyczny.
Oto jak usprawiedliwia Abrahama:
„Sara jest symbolem ‘arete’,czyli cno-
ty duchowej”, co prowadzi do następ-
nej konkluzji: „Abraham nie chce już,
aby cnota nazywała się jego żoną.
Dopóki bowiem cnota zwie się żoną,
dopóty jest jego wyłączną własnością
i z nikim nie może być dzielona”. Mówi
dalej o tym, że zdążamy ku doskona-
łości. Do doskonałych powie na koń-
cu Słowo Boże: „Mów, iż mądrość jest
twoją siostrą”. W takim sensie rów-
nież Abraham mówił, iż Sara jest jego
siostrą. Pozwalał zatem, aby każdy, kto
chce, posiadał cnotę”. Czy zadawala

nas taka argumentacja?
     Jak uporać się z interpretacją wy-
stępków zbiorowych, które rozpoczęły
się za dni Noego i za które Bóg tak
okrutnie ukarał – całą ludzkość poto-
pem, ratując jedynie rodzinę wierne-
go mu Noego. Siarką i ogniem spalił i
zatopił grzeszne miasta, Sodomę
i Gomorę, a mieszkańców miasta roz-
pusty, Babilonu, wraz z pysznymi bu-
downiczymi wieży Babel, rozprosze-
niem i pomieszaniem języków. Jak
pogodzić tę bezwzględną surowość
sprawiedliwego Boga z innym Jego
przymiotem – miłością do swych
stworzeń.
       Odpowiedź na te trudne pytania
znajdziemy w wyznaniu naszej wiary
– w Credo wg Symbolu Apostolskie-
go, w którym mówimy, że Chrystus-
Odkupiciel po swej śmierci „zstąpił do
piekieł”, czyli do miejsca, które Ko-
ściół określił jako „czyściec”. Potwier-
dzenie tego dogmatu wiary znajduje-
my w Pierwszym Liście św. Piotra
Apostoła: „Chrystus bowiem raz

umarł za grzechy, sprawiedliwy za nie-
sprawiedliwych, aby nas do Boga
przyprowadzić (...) poszedł głosić zba-
wienie nawet duchom zamkniętym w
więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy
za dni Noego cierpliwość Boża ocze-
kiwała, a budowana była arka, w któ-
rej niewielu, to jest osiem dusz zosta-
ło uratowanych”.

     Czyż te słowa Piotra Apostoła nie
są pociechą i ratunkiem dla nas,
grzeszników, którzy tak często zbun-
towani przeciwko Bogu i Jego pra-
wom, nawet w ostatnim momencie
swego życia możemy liczyć na swoją
arkę zbawienia. Miłość Boga do
swych stworzeń jest bowiem najwięk-
szym Jego atrybutem. Wobec tej mi-
łości ustępuje, jak ufamy, srogi Boży
gniew i sprawiedliwość.
                          Jadwiga Tymczak

Na trzecią część cyklu złożą się
trzy elementy. Jeden to relacja z wy-
wiadu, przeprowadzonego przez Ka-
rola Jałochowskiego z Danielem Den-
nettem, wybitnym amerykańskim fi-
lozofem, ateistą, a raczej antyteistą,
zwalczającym naukowo wszelką reli-
gię. Druga część artykułu to krótka
informacja o pracach badawczych
CERN-u, a trzecia dotyczy zupełnie
innej dziedziny kultury, mianowicie li-
teratury, a konkretnie – powieści Dana
Browna „Anioły i demony”. Wymie-
nione wątki nie wiążą się wprawdzie
przedmiotowo z sobą, ale razem wzię-
te dają pewien wgląd w problem za-
warty w tytułach cyklu.

Religia i nauka –
współdziałanie czy walka o prymat

Daniel Dennett (ur. 1942) jest
jednym z najbardziej godnych uwagi
żyjących filozofów umysłu,
wszechstronnym i bezkompro-
misowym, z pasją kładącym nacisk na
empiryczny i racjonalny charakter
uprawianej przez niego dziedziny
nauki. Twierdzi, że mgłę niejasnych
pojęć klasycznej filozofii, takich jak
wolna wola czy świadomość, należy
raz na zawsze rozwiać, a filozofię
utwardzić metodami zaczerpniętymi z
nauk ścisłych i komputerowych.
Szczególną atencją darzy teorię
ewolucji Darwina, którą stosuje
w badaniach umysłu i zjawisk kultury.
Zapytany w wywiadzie o swoją
książkę „Odczarowanie. Religia jako
zjawisko naturalne”, bodaj
najważniejszą, odpowiedział, że nie

była to wykonywana z zamiłowania,
ale z poczucia obowiązku.

Do napisania książki skłoniła go
reakcja czytelników na jego artykuł w
„New York Times” o ateizmie.
Autorzy wielu listów przekonywali go,
że powinien wykorzystać swoją
wiedzę i powiedzieć więcej. Wyznał,
że nie chciał pisać o ateizmie. Chciał,
by książka stanowiła w maksymalny
sposób praktyczne zastosowanie jego
przemyśleń o ewolucji kulturowej.
Chciał zbadać, jak działa religia
i podjąć próbę wyjścia poza związane
z nią mity.

Dennett proponuje podjęcie
działań, które faworyzowałyby
w bardzo zdecydowany sposób
ewolucję religii w kierunku ich
łagodniejszych form. Ideowo bardzo
uczciwe, proste, a zarazem wierne
zasadom liberalizmu:  wprowadzić do
szkół obowiązkowe nauczanie
o religiach świata. Jeśli jakaś religia
zdoła przetrwać, oznaczać to będzie,
że zasługuje na to, by ją zachować.
Uważa, że rodzice nie mają prawa
utrzymywać swoich dzieci w stanie
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ignorancji.

W dalszym toku rozważań Dennett twierdzi, że nie tylko
fanatycy i kulty są oczywistym zagrożeniem, ale że każda
religia ma głęboko niepokojącą cechę, stanowiącą antytezę
wolnego społeczeństwa: gloryfikuje irracjonalizm. Nie
chodzi o tolerancję dla irracjonalizmu, ale jego aktywną
ochronę i nadawanie mu uprzywilejowanej roli. I ta właśnie
postawa jest poważnym problemem.

Zapytany, czy chciałby świata bez wiary i bez zasad
moralnych, które, zdaniem wielu, straciłyby rację bytu bez
kontekstu religii, Dennett odpowiada: „Cóż – z całą
pewnością chciałbym świata bez szacunku dla
irracjonalizmu. A wiara – jest przecież wiele rodzajów
wiary. Można pokładać wiarę w instytucje. Można wierzyć
w nasze uniwersytety, biblioteki, w naukę czy wreszcie w
drużynę Boston Red Sock. Sam nierzadko podtrzymuję
tego rodzaju emocjonalne związki – ten rodzaj wiary jest,
jak sądzę, nieszkodliwy. I nie chciałbym, żeby przestał
istnieć”.

Do takiej wypowiedzi nic dodać, nic ująć. Żal tylko
wybitnego naukowca, który marnuje swój talent, walcząc
bezskutecznie z Bogiem. Swoimi teoriami trafia bowiem
tylko do niewielu, bo dla większości „magia odczarowana”
jest siłą, ratunkiem i motywacją w dążeniu do ostatecznego
celu ludzkiego życia.

Chcę teraz opowiedzieć u CERN-ie, o największym
światowym centrum badawczym, czyli Europejskim
Ośrodku Badań Jądrowych. CERN to skrót francuskiej
nazwy (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire).
Ośrodek położony jest na północno- zachodnich
przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji.
Obecnie do organizacji należy 20 państw, w tym Polska.
CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około
8000 naukowców z całego świata.

Najważniejszym narzędziem pracy w ośrodku jest
największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki
Zderzacz Hadronów, LHC. Akcelerator to skomplikowane
urządzenie w kształcie pierścienia o średnicy 8km.
Umieszczone jest w tunelu wykutym w litej skale. Obwód
tunelu wynosi ok. 27 km . Tunel ma idealnie kulisty kształt.
Przyspieszane cząsteczki materii, zwane kwantami,
okrążają tunel z szybkością ponad 10 000 razy na sekundę,
zanim zostaną zderzone. Eksperymentowanie  w LHC to
dział fizyki kwantowej. Jeżeli naukowcom powiodą się
badania, będą mogli wyjaśnić, jak powstał Wszechświat,
czyli jak doszło do jego narodzin – do momentu zwanego
Wielkim Wybuchem. Fakt ten akceptuje także Kościół.
Wszak teoria Wielkiego Wybuchu jest dziełem katolickiego
mnicha, Georgesa Lamaitre«a. Kościół uznał to za dowód,
że Biblia zawiera również prawdę naukową. Powinien
cieszyć nas fakt, że naukowcy z CERN-u pracują pod
hasłem odkrywania „Boskiej cząstki”.

Muszę przyznać się, że z CERN-em wiążą mnie
osobiste związki. W grupie ok. 200 Polaków pracujących
w tym ośrodku jest także bliska mi osoba,  należąca od
niedawna do mojej rodziny. Ania, która jest stałym

pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej przy Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie, bywa wzywana do Genewy
na kilkumiesięczne kontrakty do wykonywania zadań,
szczególnie dotyczących gigantycznej maszyny LHC.
Muszę dodać, że polscy naukowcy są tam wysoko cenieni.
Są autorami lub współautorami jednej dziesiątej badań

prowadzonych w CERN-ie.
Jak widzimy, prace badawcze w CERN-ie nie są

obojętne Kościołowi. Watykan na pewno pilnie śledzi
postępy, a zespołowi życzy pełnego sukcesu, czyli
naukowego udowodnienia prawdy o powstaniu
Wszechświata, Boskiej prawdy. Kościół sprzyja nauce i
swoim dorobkiem ubogaca. Czy tak samo jest w odwrotnej
relacji? Wiemy z życia, że wśród tysięcy ludzi nauki jest
wielu takich, którzy odcinają się od wiary, Kościoła i
Watykanu. Głosząc laickie poglądy, schlebiają rzeszom
swoich zwolenników, bo ich zwalniają z niewygodnych
nakazów moralnych i odpowiedzialności. Zapewniają
natomiast wygodne życie i pełną wolność.

Chcę omówić teraz przykład zaczerpnięty z literatury i
to wcale nie naukowej. Lecz beletrystycznej, jak
wykorzystuje się naukę do walki z Watykanem, a tym
samym z religią. Znana jest powszechnie powieść Dana
Browna „Anioły i demony”. Pierwsza jego książka „Kod
Leonarda da Vinci” była jego niebywałym sukcesem.
Przyniosła mu sławę autora powieści sensacyjnej nr 1 na
świecie, a oprócz popularności duże pieniądze. W tej
powieści targnął się na instytucję kościelną „Opus Dei”.
Zachłyśnięty powodzeniem postanowił pójść dalej –
dosięgnąć samej góry Kościoła.

Autor umiejscowił akcję powieści w dwu centrach
wartości – wiary w Watykanie, a nauki w CERN-ie. Trzeba
przyznać, że nie brak mu talentu, ale także tupetu i perfidii.
Potrafi wzmagać napięcie takimi środkami jak aura
tajemniczości i koszmaru. Czytelnikom radzę przyjrzeć się
liście podziękowań na początku książki. Wymienione są
wśród nich instytucje kościelne które udostępniły mu swoje
naukowe zbiory. I jaka za to wdzięczność? Ale o tym
później.

Akcja rozpoczyna się w Genewie, w ośrodku
badawczym i tu dokonuje się pierwszy mord. Potem
wydarzenia rozgrywają się w Rzymie. Rozszyfrowanym

27 km długości - rower się przydaje.
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tropem zabójcy podąża dwójka młodych ludzi. Trwa wyścig
z czasem, ale na szlaku cennych zabytków archite-
ktonicznych zastają już tylko zmasakrowane zwłoki. Przez
cały tok fabuły autor wydaje się być po stronie Kościoła.
Docenia Watykan za popieranie nauki. Swoją prawdziwą
intencję ujawnia dopiero na końcu, kiedy odsłania twarz
zabójcy. Jest nią dostojnik Watykanu, który owładnięty
manią ratowania Kościoła przed inwazją nauki dokonuje
szeregu bestialskich mordów.

Dan Brown zadał cios Kościołowi, ale był to cios
chybiony. Najpierw spotkała go krytyka uczonych z
CERN-u za błędy merytoryczne, a potem dobrali się do

Mieszkam w Belgii od lat wielu, wystarczająco długo,
by nie chcieć wracać do Polski, by nie tesknić prawie
wcale, by nie wydawać majątku w polskich sklepach
z nostalgii za polskim jedzeniem lub polskimi czasopisma-
mi, których i tak się nie da czytać. Do Polonii się nie zali-
czam, kontaktów z Polakami nie utrzymuję, do polskiego
kościoła nie chodzę. Byłam raz, przyznaję, ale
ilość i jakość przerosła mnie co naj-
mniej o głowę. Moja wiara nie
wytrzymałaby drugiej takiej
próby.

Żyję sobie więc po bel-
gijsku, bardzo przykładnie
zintegrowana, choć po cichu
sypatyzuję z wszystkimi obcokra-
jowcami i uchodźcami bez papierów.

Dlaczego to wszystko pisze? Bo są takie wspomnie-
nia, które, czy tego chcemy czy nie, powracają co roku.
Nie można z nimi walczyć, bo i tak nie dają nam szans.
Jedyny sposób, by nie przewróciły naszego życia do góry
nogami, to dać im prawo glosu.

Święta. Dreszcz wielkości jaszczurki przebiega mi po
plecach. Myśl o wigilii w restauracji odbiera oddech. Góry
mięsa polane światecznie dobrym winem.

Staram sie powstrzymać mysli, które nieubłagalnie
żeglują wiele lat wstecz.

Śnieg, zaspy powyżej kolan, ale się nie poddajemy,
brniemy do przodu, klnąc na czym świat stoi (cichutko,
rzecz jasna, bo kościół w zasięgu wzroku). Własnie
12 danie zostało niemiłosiernie upchane w bezgranicznie
rozciągniętym żołądku, zalane kompotem z suszek, by było
mu wygodniej. Czas by udać się po kolejne 12 wigilijnych
dań, tym razem u dziadków. Wszyscy powtarzaja, że jed-
na wigilia wystarczy by zaliczyć święta, a jednak co roku
maszerujemy przez utulone śniegiem pola, bo przecież
dziadkom się nie odmawia.

Wspólna miska, z białym barszczem, pachnącym grzy-
bami zakołysze się na ukrytym pod obrusem sianku. Każ-

da nowa plama na białym stole witana jest jak zwiastun
szczęścia na nadchodzący rok. Żadnych kulinarnych or-
gazmów, żadnych artystycznie ułożonych talerzy, tylko
zapach, który odbiera nam zmysly.

Trzeci rodzaj pierogów, kasza ze śliwkami i gołąbki (bez
mięsa, jak należy), pojawiają się i znikają w błyskawicz-

nym tempie. Czekamy na Jaśka. Wreszcie!
Wjeżdża na stół nagi, polany masłem,

bez żadnych dodatków, prosto
z pola. Rzucamy się na nie-
go z niekrytą tęsknotą. Nie,
wcale nie jest nieubłagalnie
pyszny, po prostu czas na
wypędzanie wilka.

Z ukrytym w dłoni ziarenkiem
wychodzimy przed dom.

„Wilku, wilku ne grochu i nie przychodź do nas
tego roku” raz, dwa, trzy i groch znika w zaspach śniegu.
Poczucie dobrze spełnionego obowiązku dodaje nam ape-
tytu. A więc do stołu.

Kopiaste talerze z plackami zwiastują koniec uczty.
Ktoś zaczyna śpiewać kolędy. Nikt nie zna słów ale

wszyscy  mu wtórują. Powolutku czekamy na Pasterkę.
Kościół rozepchany, jak nasze żołądki. Bezskutecznie

próbujemy rozruszać zmarznięte u nóg palce.Niewiado-
mo dlaczego nawet nie zauważamy, że po raz kolejny lą-
dujemy kolanami w rozmamłanej masie sniegu.

Rozglądam się dookoła  (dyskretnie, bo nie wypada się
wiercić) i widzę gwiazdy, prawdziwe, nie na niebie lecz
we wzruszonych łzach spływających cichutko po policz-
kach.

 Tu, w tym małym kosciele święta są prawdziwe, świę-
ta są w ludzkich sercach.

Ocieram te stare wspomnienia wracając do rzeczywi-
stości. W Belgii nikt nie płacze ze wzruszenia w kościele,
ludzie czekają na na kieliszek wina z bąbelkami, rozdawa-
ny przy wyjściu.

K.M.

niego krytycy literaccy. Czy Dan Brown mógł zaszkodzić
Kościołowi? Na pewno nie. Watykan jest przygotowany
na tego rodzaju ataki. Nie broni się i nie walczy. I w tym
jest Jego siła. A czytelnicy? Nie wszyscy są książką
zafascynowani. Ci bardziej wyrobieni odczuli raczej
niesmak.

Czy „licentia poetica” pozwala na przekraczanie granicy
dobrego smaku, umiaru i przyzwoitości? To na koniec taka
sobie refleksja autorki, która całość artykułu pozostawia
szanownym Czytelnikom do przemyślenia. Współdziałanie
czy walka o prymat?

                                                Jadwiga Tymczak
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Zawodniczka Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki „Sys-
tem”. Już w sezonie 2006/07 wywalczyła II miejsce  na
Mistrzostwach Podkarpacia Dzieci  i Młodzieży w
Przeworsku – a potem…sukces rodzi sukces – I miej-
sce w kata* - Otwarte Mistrzostwa Austrii - Wiedeń
7.06.2009r.; ( chyba się domyślam, skąd  miłość do tego
miasta!);  III miejsce w kata seniorek  - XI Ogólno-
polski Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin -
Tarnów - 6.12.2009r.; III miejsce w kata seniorek -
Mistrzostwa Makroregionu Południowego - Jaro-
sław 27.03.2010r; VI miejsce w kata seniorek open -
Międzynarodowe Mistrzostwa Austrii - Wiedeń
6.06.2010r.; III miejsce w kumite - Mistrzostwa Pod-
karpacia Juniorów -  Tarnobrzeg 12.06.2010r; II miej-
sce w kata - Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów -
 Tarnobrzeg 12.06.2010r; III miejsce w kumite - Tur-
niej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Miasta
Przeworska - Przeworsk 26.02.2011r.; V miejsce
w kata seniorek open - Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Austrii - Wiedeń 5.06.2011r.; I miejsce w kata -
Międzynarodowe Mistrzostwa Rumunii - Sibiu
16.07.2011r.;IV miejsce w kumite - Międzynarodowe
Mistrzostwa Rumunii - Sibiu 16.07.2011r.– BRAWO!
Ostatnio- 26 listopada w Tarnowie,  podczas Mię-
dzynarodowego Turnieju Karate Shinkyokushinkai
o buławę hetmana Jana Tarnowskiego  stanęła na
II stopniu podium  (właśnie wykonałam do Niej telefon,
by „umówić się na pogaduchy”, które macie państwo
możliwość dziś przeczytać, kiedy była tuż po zawodach).
Zaczynajmy. Pierwsza litera:

K - Karate - Nie tylko sport, a sztuka. Teraz również i
styl życia. Karateka nie ogranicza się do bycia nim tylko
w dojo (sala treningowa). Mamy swoją przysięgę, która
obowiązuje każdego tak jak lekarzy przysięga Hipokrate-
sa. Jest w niej m.in. o szacunku (zwłaszcza do starszych),
o wierności ideałom, dążeniu do mądrości. Bardzo dobry
motyw wychowawczy. Karateka w miarę rozwoju coraz
bardziej czuje i jest w stanie kontrolować swoje ciało, a co
za tym idzie - dba o nie. Sposób odżywania, odpowiednie
rozplanowanie dnia, a zwłaszcza poszanowanie zdrowia.
Nie jest to proste, zwłaszcza dla studenta :D, ale jeśli nie
potraktuje się tego poważnie - organizm będzie słaby i nie-
skory do rozwoju. 

A - Ambicja - Jest, i to spora! A jedynym problemem jest
wieczny brak czasu, co skutkuje regularnym zarywaniem
nocy :/ Zazdroszczę ludziom, którzy się nudzą, nie mają co
robić - ja ten ich czas chętnie bym wykorzystała. Często
trzeba wybierać - pouczę się na to albo na to; nie pójdę na
trening, bo trzeba zrobić projekt; nie ugotuję tego, bo się
za długo gotuje, nie zdążę zjeść! Rzeczy większe i mniej-

sze, trzeba na bieżąco decydować. Nie mam czegoś ta-
kiego jak grafik - na zajęcia też chodzę często do innych
grup, trzeba być elastycznym i umieć samemu organizo-
wać swój czas. Zdarza się, że pytają mnie „Jak ty to ro-
bisz?’ - jeśli się chce, to się wszystko da. Albo coś, co
mnie bardziej rusza: „Że ci się chce!” na co zawsze odpo-
wiadam: „Tak, chce mi się!”. Przynajmniej coś się dzieje .

S - Sukcesy - Są, owszem. W Polsce, za granicą. Jakie
by nie były - zawsze motywują. Bo zabrakło pół punkta,
mniej się nie da. Bo ktoś coś zauważył i powiedział: „Szcze-
gół, ale na tym poziomie jesteście już tak wysoko, że tylko
tego się czepiamy”. Bo fajnie by było za rok być wyżej na
pudle. Jeżeli przygotowujesz się do zawodów, to masz mo-
tywację, by ćwiczyć. Wiesz, po co idziesz na trening i sta-
rasz się być lepszym. Kiedyś sensei mi powiedział: „A co
jeżeli Marta ćwiczy 20 razy tyle co ty?”. Prawda, że prze-
sadził, bo to wtedy by się z sali nie wychodziło, ale efekt
osiągnął - zmotywował. Bo to tak jest.. jeżeli dziś robisz
tyle pompek / brzuszków / przysiadów czy innych ćwi-
czeń, starasz się następnym razem zrobić choćby o jeden
raz więcej. Nie znasz swojego przeciwnika, wszystko oka-
zuje się dopiero wtedy, gdy się spotyka na macie. Zwłasz-
cza przy pierwszych sekundach - kiedy rozgryzasz go, czu-
jesz jego siłę i szybko obmyślasz strategię. I wychodzi, ile
wart był Twój wysiłek, kto się starał na treningach, a kto
przespał swój czas.

I - Instruktor - Teraz już tak! :D Zdałam egzamin i jest
to, póki co, mój pierwszy zawód... taki prawdziwy, popar-
ty właściwym papierem. Po kursie widzę, jak wszech-
stronny musi być instruktor, jak dużo  musi wiedzieć
o ustalaniu programu treningowego, motywowaniu, me-
dycynie sportowej, fizjologii, odżywianiu, suplementacji i
wielu innych rzeczach. Ale i tak najważniejsze jest wła-
sne doświadczenie. A kiedy jest się instruktorem, rozwija
się w inny sposób niż tylko i wyłącznie zawodnik. Poja-
wiasz się z drugiej strony, już nie jako ćwiczący, i musisz

Karate, ambicja, sukcesy, instruktor, Austria, Mi³oœæ/
Muzyka, optymizm, czas , edukacja, kin-geri czyli..???

Kasia Mocek.
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być pewnym tego, co robisz, wiedzieć, czego po kolei uczyć,
tłumaczyć.. To też wymaga sięgania po książki, filmy, kon-
taktowania się z sensei czy nawet shihan, którzy znają
odpowiedzi na wiele pytań.
W Rzeszowie sekcja AZS PRz to głównie studenci i to
z nimi prowadzę treningi techniki. O ile ci, którzy mnie
znają, spokojnie skupiają się na ćwiczeniach, to nowi stu-
denci dość często się po prostu wstydzą (a takie rosłe chło-
py!), że przyszła taka dziewczyna i ich tu poprawiać we
wszystkim będzie. :D Kiedy podchodzę, żeby poprawić,
coś wytłumaczyć, często słyszę takie: „No, ja nie wiem /
nie mogę!” i zazwyczaj,j żeby wszystko nadskoczyło, to
muszę odejść, bo gość nie będzie się skupiał na tym, żeby
ćwiczyć, tylko na tym, że się na niego patrzę! o.O

A - Austria - Na zawodach w Wiedniu byłam 4 razy. Za
każdym razem to miasto mnie zachwyca! Austria ogólnie
wywiera na mnie dobre wrażenie, ale Wiedeń za każdym
razem jest coraz piękniejszy :) Ogromne, piękne, czyste
(!) miasto i tylu ludzi różnych narodowości! Rozmawiać z
ludźmi z zagranicy tak naprawdę, nie przez Internet - su-
per sprawa. Miałam taką sytuację, kiedy siedząc niedale-
ko Schönbrunn jakiś młody chłopak poczęstował mnie scho-
ko-bonsami - kto w Polsce robi takie rzeczy na ulicy? ;]Jeżeli
by spróbować - będą patrzeć jak na wariata. A wracając
do tej Austrii - czysta energia też mnie zachwyca, dlacze-
go tak mało tego w Polsce? A i na koniec dodam, że
w Wiedniu to jest tylu muzułmanów, że można się poczuć
jak w Turcji czy tam gdzieś, jedynie otoczenie pozwala
przypomnieć sobie, że tak nie jest.

M - Miłość / Muzyka - Pierwsze hasło zaproponowała
pani Marta, ale ja postawię na swoim i skupię się na dru-
gim. Wspomnę tylko, że najbardziej kochane siostry na
świecie to mam JA! i proszę mi tego nawet nie podważać.
Rodzinę kocham, bardzo! Jeżeli tylko nie ma zawodów -
wracam do domu. Piecze się ciasta (że ja :D), nawet chleb
(też ja :D) i atmosfera jest taka, że nigdzie indziej takiej nie
ma. To wie każdy, kto ma to szczęście mieć gdzie wra-
cać:)
Muzyka - bez tego ani rusz. Nawet idąc czy jadąc (zależy
na którą) uczelnię - przez te 10 minut muszę po prostu
czegoś posłuchać. Jeżeli padnie bateria - bieda! W ogóle
słuchawki są świetnym rozwiązaniem, jeżeli spotykasz
znajomych, którzy plotą trzy po trzy i nie sposób się od
nich odsunąć. Nic, tylko potakiwać. 
Jeżeli mam się uczyć, a ktoś mi przyśle jakąś wartą pole-
cenia muzykę - nauka stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli
się spodoba - leci link za linkiem, 2-3 godziny z głowy...
Każdy ma jakieś słabości, ja akurat taką ^^ choć już lepiej
tak - zdrowo! Nie licząc ewentualnych problemów ze słu-
chem :)

O - Optymizm - Łączy się z ambicją! Jeśli coś robię, to z
optymizmem, a nie słomianym zapałem. Zwłaszcza jeśli
chodzi o coś, co lubię! :D Optymizm ma jakieś podstawy,
on się nie bierze znikąd. Jeśli chodzi o uczelnię i zawody -

podstawą jest dobre przygotowanie. Są jednak rzeczy, na
które się nie ma wpływu, np. zdrowie. I tu też trzeba być
optymistą - wierzyć we własne siły i to, że Bóg da. Czyli
podstawą jest wiara :)
Pesymistów mało kto lubi. Narzeka każdy, również i ja,
ale taka to już nasza narodowa cecha (jak i kombinowa-
nie! :D). Optymiści potrafią zarazić dobrym nastawieniem
i uśmiechem - i to jest dobre.

C - Czas - To, czego mi wiecznie brakuje. A jak dziwnie
on płynie... Na egzaminach szybko, na normalnych zaję-
ciach wolno (o wykładach nie wspomnę, zwłaszcza mając
6 godzin pod rząd! -.-), na treningach szybko, na zawo-
dach - 3 minuty wydają się nie mieć końca. Czas wiąże
się z timingiem. Najlepszy timing mają oczywiście zawod-
nicy z czołówki. Mieć dobry timing to znaczy wiedzieć, że
w tym momencie przeciwnik się gdzieś odsłonił, spuścił
gardę i jeżeli wykona się odpowiednią technikę - wejdzie,
może być nokaut. Póki co, większość z moich znajomych
mówi po walkach: „Weszłoby, widziałem że weszłoby!,
a nie zrobiłem...” Bardzo ciężkie do poprawienia.

E - Edukacja - Uczyłam się w Krośnie w Elektryku, te-
raz studiuję w Rzeszowie. Studiuję budownictwo na Poli-
technice i bardzo sobie te studia chwalę. Ten kierunek jest
tutaj zdecydowanie na wysokim poziomie, nie wchodzę w
dyskusję, jak z innymi. Przede wszystkim - coraz ciekaw-
sze zajęcia i coraz trudniejsze zarazem. Jeżeli ktoś chciał-
by się uczyć tylko w sesji - może zapomnieć. W tygodniu
jest kilka laboratoriów, masa sprawozdań, projektów, ko-
lokwium goni kolokwium. Ciężko, ale - przynajmniej
w Rzeszowie - gdzie się nie ruszyć, tam coś budują.  I nie
ma strachu o pracę. 
Studiuję też filologię rosyjską z językiem angielskim na
Uniwersytecie. Oba kierunki dziennie. Filologia bardzo się
różni - jeżeli ktoś studiuje tylko to, to wg mnie, prawie nie
czuje studiów. Różnica między PRz a URz jest spora... na
URz to chyba tylko prawo, matematyka, fizyka i podobne
są cięższe.  Bo jak widzę te filologie czy kulturoznawstwo...
Koleżanka z grupy zapytana na rosyjskim przez panią dr o
zawód odpowiedziała, że będzie bezrobotną. Miała przy
tym spore poparcie grupy.  I po co to studiować? Bo dziś
studia to są minimum... i aż żal patrzeć, jakie osoby mają
dziś wyższe wykształcenie. Ale lepiej nie będzie, przynaj-
mniej w tej kwestii.

K - Kin-geri i inne kopnięcia. - Na koniec o kopnię-
ciach. Z reguły najczęstszym niedozwolonym kopnięciem
jest właśnie kopnięcie w krocze. Na treningu swoją drogą,
ale na zawodach, kiedy któremuś zawodnikowi „zejdzie”
kopnięcie tyłem, to mimo ochraniacza, przeciwnik leży przez
chwilę na macie, zwijając się z bólu. Takie ryzyko tej za-
bawy! Z kolei kopnięcia raz dozwolone, a raz nie na za-
wodach to hiza-geri (kopnięcie kolanem) i mae-geri (kop-
nięcie frontalne) na wysokość głowy. Czasem ktoś dosta-
nie... :D I z rzadka, ale zęby trzeba z maty zbierać. A den-
tysta dziś drogi! 
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Wśród wielu tytułów nada-

wanych Ojcu Świętemu Jano-
wi Pawłowi II pojawiły się dwa
ważne słowa: człowiek modli-
twy. Prymat modlitwy ujawniał
się we wszystkich okoliczno-
ściach życia Papieża. W małym
kościółku w Niegowici i dostoj-
nej katedrze wawelskiej, w pry-
watnej kaplicy i przed miliona-
mi wiernych, na samotnym spa-

cerze w ogrodach Castel Gandolfo i w błysku dziennikar-
skich fleszy – nie było miejsca, w którym Jan Paweł II nie
potrafiłby zagłębić się w modlitwie. Skupiony, zasłuchany
w wewnętrznym monologu spowiadał się Bogu, prosił o
Jego pomoc, zawierzał Mu świat. Z tych modlitw czerpał
siłę, którą przekazywał wiernym.

Nie sposób zapomnieć przejmującego obrazu przylgnię-
cia Jana Pawła II do krzyża podczas ostatniej w swym
życiu drogi krzyżowej. Widzieliśmy w tym momencie głę-
bokie zjednoczenie następcy św. Piotra z Ukrzyżowanym
Zbawicielem. Scena ta jest nie tylko wzruszająca, ale rów-
nież ponadczasowa, gdyż stanowi syntezę życia Karola
Wojtyły – Papieża Jana Pawła II.

Młody Karol Wojtyła miał szczęście wzrastania w ro-
dzinie, dla której potrzeba modlitwy była tak oczywista jak
smak codziennego chleba. To ojciec nauczył Karola klę-
kać, w skupieniu, bez względu na warunki, odmawiać pa-
cierz. W domu lub na pielgrzymce do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej i Częstochowy pokazywał synowi, jak należy roz-
mawiać z Bogiem. „Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy
i w tedy zastawałem mojego ojca na kolanach, tak jak na
kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym”
– pisał Jan Paweł II w książce „Dar i tajemnica”. Ojciec
wręczył młodemu Karolowi modlitwę do Ducha Święte-
go, jako uszczęśliwiający i jednocześnie zobowiązujący pre-
zent na całe życie.

Wyjątkowo istotne okazały się późniejsze więzi mię-
dzyludzkie, z których Karol Wojtyła czerpał zachętę do
doskonalenia modlitwy. Znamienny jest fakt, że byli to nie
tylko duchowni, jak św. Ojciec Pio ale również duża licz-
ba dojrzałych duchowo osób świeckich, dziś również ocze-
kujących na beatyfikacje, jak krawiec spod krakowskich
Dębnik Jan Tyranowski czy inżynier Jerzy Ciesielewski.
To oni uczyli małego Karola, księdza Wojtyłę kardynała
Krakowa i Papieża Jana Pawła II umiłowania modlitwy,
dowartościowania skupienia i kontemplacji, konieczności
pracy nad sobą ,stawiania sobie wymagań, wreszcie mi-
łości do literatury ascetycznej i mistycznej.

Każda okazja była dobra do modlitwy, ale najbliżej Boga
Karol Wojtyła czuł się, obcując z przyrodą – na górskich
szlakach czy podczas spływu kajakiem. Tak rozprawiał o

W karate pełno jest efektownych kopnięć (obrotowe i
z wyskoku), ale te głównie są prezentowane na pokazach,
bo na zawodach wyższej rangi doświadczonemu przeciw-
nikowi ciężko coś takiego „wsadzić”. Ale nawet podej-
mowane próby są miłe dla oka i świadczą o wysokim po-
ziomie zawodnika.

I już wszystko wiadomo. To …KASIA MOCEK-   po-
dzieliła się dziś z czytelnikami swoimi  imienno-nazwisko-
wymi skojarzeniami, odsłoniła troszeczkę tajemnicę du-
żych  sukcesów, wniosła   na łamy tego czasopisma ducha
pięknego (płeć męska na pewno się ze mną zgodzi!), ko-
biecego  zapału. (Dziękuję nie tylko za  słowa o sobie,
ale i inteligentne myśli, spostrzeżenia i wiedzę. M.Filip )

Marta Filip

*kata - układ formalny, wymagany na każdym egzaminie
na stopień szkoleniowy oraz mistrzowski, wykonywany
na pokazach, zawodach; regularne ćwiczenie układów
poprawia technikę, koordynację oraz pozycje; układy kata
różnią się liczbą technik oraz stopniem zaawansowania
kumite - walka (sportowa, egzaminacyjna, treningowa),
na zawodach z podziałem na wiek oraz wagę (o ile nie
jest to kategoria open), zdarza się, że również na stopień
zaawansowania (choć to już rzadko)
sensei - „mistrz” - we wszystkich krajach poza Japonią
rozumie się to jako posiadacz czarnego pasa (w Japonii
jest to „sempai” - starszy stopniem)
shihan - również poza Japonią - posiadacz stopnia 5 Dan
lub wyżej

XI DZIEÑ PAPIESKI

Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku bierze
udział w programie Fundacji Orange - Akademia Orange
dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do
nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wy-
korzystania. W celu edukacji oraz popularyzacji wykorzy-
stania internetu przez użytkowników bibliotek, a w szcze-
gólności zapewnienia dostępu do szerokopasmowych łączy
internetowych w październiku 2011 r. GBP podpisała umo-
wę z Fundacją Orange, w wyniku której biblioteka przystą-
piła do projektu „Biblioteki z Internetem TP”. Projekt reali-
zowany jest w placówkach bibliotecznych: GBP Frysztak,
Filia w Gogołowie, Filia w  Lubli, Filia w Stępinie, czyli w
tych placówkach w których istniały techniczne możliwości
wykorzystania usługi dostępu do internetu świadczonej przez
Telekomunikację Polską S.A., zapewniając bezpłatny dostęp
do internetu wszystkim użytkownikom oraz wszystkim pra-
cownikom biblioteki na ich stanowiskach pracy.
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tym już jako Papież podczas jednej z pielgrzymek do Pol-
ski: „Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit
nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. (…) A wszyst-
ko  świadczy o miłości do Stwórcy, o ożywczej mocy Jego
Ducha i o Odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowiek
i dla świata”.

Będąc biskupem czy kardynałem, Karol Wojtyła mo-
dlił się o pomyślność i zdrowie swoich parafian. A o co
modlił się papież Jan Paweł II? „… radość  i nadzieja,
a zarazem smutek i trwoga ludzi współczesnych (…) są

przedmiotem modlitwy papieża” – napisał w książce „Prze-
kroczyć próg nadziei”. W „Rozmowach z Janem Pawłem
II” Andre Frossarda możemy przeczytać: „Oczywiście,
modlę się za Kościół wciąż, modlę się za różne jego spra-
wy,  modliłem się za nie zawsze, dziś tym bardziej, gdy
widzę je lepiej  w perspektywie mojej posługi na rzymskiej
Stolicy Piotra. (…) Był taki okres, w którym wydawało
mi się ograniczyć modlitwę błagalną. Okres ten minął. Im
dłużej idę drogą, którą Opatrzność mnie prowadzi, tym
bardziej rośnie potrzeba modlitwy błagalnej”.

Zdarzało się ,że i w swojej intencji zanosił modlitwy.
Tak było w maju 1982r., gdy rok po zamachu na swoje
życie udał się do Portugalii, by w Fatimie dziękować Mat-
ce Bożej za ocalenie. To znamienne , że zabójcze strzały
padły dokładnie, i to co do minuty, w rocznicę objawienia
z 1917r. Trzecia tajemnica, którą Jan Paweł II ujawnił do-
piero w 2000r. mówiła o krwawej ofierze „człowieka
w bieli…”

Głęboka rozmowa z Bogiem była tez nieodłącznym jego
towarzyszem w Watykanie. Od wczesnego rana. O godz.
5.30 szedł do prywatnej kaplicy. Później o godz. 7 odpra-
wiał mszę dla kilku zaproszonych gości. Właściwie modlił
się przez cały czas. Ojciec Święty, pozostając tak blisko
Boga, mógł Go słuchać i rozmawiać z Nim w każdej chwili.
Nawet wtedy, gdy zwracał się do nas wiernych. Zwłasz-
cza wtedy…

Jeśli naprawdę chcecie podążać za Chrystusem,
jeśli chcecie, aby wasza miłość do Niego wzrastała
i nabierała powagi, to musicie być wierni modlitwie.
Modlitwa jest kluczem do życia w Chrystusie. Bez mo-
dlitwy nasza wiara i miłość będą zamierać. Jeśli za-
wsze odmawiacie codzienne modlitwy i regularnie
uczęszczacie na mszę, to wasza miłość do Jezusa bę-
dzie coraz silniejsza. Wówczas wasze serca zaczną od-
czuwać głęboką radość i pokój.

Przemówienie
Nowy Orlean, 12 I 1987

Modlitwa naprawdę może zmienić twoje życie.
W tym celu wystarczy przestać skupiać całą swoją uwa-
gę wyłącznie na sobie. Trzeba skierować myśli i serce

do Pana. Jeśli bowiem spoglądamy tylko w głąb sie-
bie, to, biorąc pod uwagę wszystkie nasze grzechy
i naszą marność, łatwo możemy popaść w strach i roz-
pacz. Jeżeli jednak wznosimy oczy do Pana, wówczas
nasze dusze zaczyna przepełniać nadzieja, a nasze
myśli zostają oczyszczone przez światłość i prawdę.   W
ten sposób dochodzimy do pełni poznania Ewangelii
jako prawdy i życia.

Przemówienie do młodzieży
Nowy Orlean, 12 IX 1987

Dnia 20.10.2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury we
Frysztaku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysz-
taku wraz z nauczycielami przeżywali wspólnie XI Dzień
Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Człowiek Modli-
twy”. Młodzież z SOSW pod kierunkiem nauczycieli
(E. Ciołkosz, W. Stadnickiej-Pałys, J. Banek oraz L. Myćki)
przygotowała na tę okazję spektakl połączony z prezen-
tacją multimedialną.

Celem tegorocznego Dnia Papieskiego było rozbudze-
nie ducha modlitwy, co stało się wypełnieniem duchowe-
go testamentu Papieża Polaka. Po raz pierwszy mogliśmy
modlić się za wstawiennictwem błogosławionego już Jana
Pawła II. Tak jak kiedyś on sam uczył się modlitwy od
wybitnych świętych Kościoła, tak teraz sam dołączył do
ich grona, jako Nauczyciel następnych pokoleń wierzą-
cych. Będzie też wstawiał się za nami ten, którego po-
strzegamy jako wielki dar Boga dla świata.

Wspólne świętowanie Dnia Papieskiego zakończono
wysłuchaniem słów bł. Jana Pawła II o modlitwie oraz
śpiewem „Barki” – ulubionej pieśni Papieża.

                                                Ewa Ciołkosz

„JAN PAWE£ II - CZ£OWIEK MODLITWY”

Dzień Papieski w GOK-u we Frysztaku
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Cena/ 
stawka 

Jednostka 
miary 

Lp. Taryfa grupowa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 

brutto  
1 2 3 4 5 
 

1. 
Gospodarstwa 
domowe 

Cena za 1m3 

dostarczonej   wody 
 

3,40 
 

zł/m3 

 
2. 

Pozostali 
odbiorcy 
 

Cena za 1m3 

dostarczonej   wody 
 

4,08 
 

zł/m3 

 
3. 
 

Odbiorcy 
wymienieni 
w wierszu 1 i 2 

Stawka miesięczna 
opłaty abonamentowej 

 
2,16 

 
zł/ punkt 
odbioru 

 

Cena/ 
stawka 

Jednostka 
Miary 

Lp.  Taryfa grupowa 
    odbiorców 

 Wyszczególnienie 

    brutto        
1 2 3 4 5 

  
 1. 

Gospodarstwa 
domowe 

Cena za 1m3 

odprowadzonych 
ścieków 

 
3,53 

 
zł/m3 

   
 2. 

Pozostali odbiorcy        
przyłączeni do sieci 
 

Cena za 1m3 

odprowadzonych 
ścieków 

 
4,70 

 
zł/m3 

  
  3. 
 

Podmioty                          
świadczące usługi 
wywozu nieczystości       
(koncesjonowane) 

Cena za 1 m3 dowożonych 
ścieków 
z szamb odpowiadających 
normom ustalonym w 
umowie 

 
 

10,04 

 
 

zł/ m3 

3. 
 

Podmioty                          
świadczące usługi 
wywozu nieczystości       
(koncesjonowane) 

Cena za 1 m3 dowożonych 
ścieków 
nie odpowiadających 
normom ustalonym w 
umowie tj. osadu 
ściekowego z szamb 

 
 

162,00 

 
 

zł/ m3 

4 Dostawcy wymienieni 
w wierszu 1 i 2 

Stawka miesięczna 
opłaty abonamentowej 2,16 zł/punkt 

dostawy 
 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/stawka 
Brutto 

Jednostka miary 

1 2 3 4 5 

1. Dostawcy ścieków 

Stawka opłat za 
przyłączenie do 
urządzeń 
kanalizacyjnych (odbiór 
techniczny przyłącza) 

123,00 zł./przyłącz 

2. Odbiorcy wody 

Stawka opłat za 
przyłączenie do sieci 
wodociągowej (odbiór 
techniczny przyłącza) 

123,00 zł./przyłącz 

 

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku.
ogłasza taryfy za wodę i ścieki zatwierdzone
Uchwałą Nr XIII/100/2011 Rady Gminy we
Frysztaku z dnia 29 listopada 2011r. na okres

od  01 stycznia 2012 r.do 31 grudnia  2012 r.

Tabela 1.
Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę.

Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzone
ścieki. Ceny brutto podane w tabelach 1 i 2 zawie-
rają 8% VAT.

Tabela 3. Wysokość stawek i opłat za przyłączenie
do urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.
Ceny brutto podane w tabeli 3 zawierają 23% VAT.

Robert Mikuszewski

Paweł Kuszczyński poeta z Poznania, gość XXI
Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej
(artykuł w GF nr 11/90). Wszystkim uczestnikom
pamiętnego spotkania – z uznaniem i radością de-
dykuje wiersz:

     Spotkanie autorskie

Przygotowaæ siê na zdarzenie
mo¿e  tylko cia³o:
zak³ada siê garnitur lub smoking
bia³¹ koszulê, krawat z przewag¹ czerwieni
stopy powierza bordowym mokasynom.
Prze¿ycie duszy przychodzi niespodzianie.
Przyjecha³em do Frysztaka,
gdzie domy s¹ najbli¿ej siebie
na wybranym wzgórzu
ze œwiêtym  Florianem troskliwej opieki.
Na spotkaniu twarze s³uchaczy oddane ciszy,
jab³ka na stole b³yszcz¹ dojrza³oœci¹,
wzajemnie oddajemy siê dobrej m¹droœci.
Wrêczon¹ mi ró¿ê bezwiednie przekazujê
Pani, która najpiêkniej bieg³a
z przes³aniem poezji.
W chwili zauwa¿onego czasu
 znaleŸliœmy  siê na drugim
wybranym brzegu.
Otwar³a Staszka i mnie na ¿ycie
Frysztacka Brama
z pejza¿em gór niewysokich,
ozdobionych kolorami jesieni
oraz podarowan¹ dal¹ spokoju.

23 wrzeœnia 2011

XX FINA£
WIELKIEJ

ORKIESTRY
ŒWI¥TECZNEJ

POMOCY
plac Œw. Floriana

we Frysztaku
8 stycznia 2012
ZAPRASZAMY
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„Czas na aktywność w gminie Frysztak”
    Czwarta edycja projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Frysztak” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku dobiegła końca.

W Projekcie w 2011 roku osiemnastu mieszkańcom gminy Frysztak (osobom długotrwale bezrobotnym
i rolnikom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej) zaproponowano następujące formy aktywiza-
cji społecznej i zawodowej:

-  wsparcie psychologiczne   mające  na  celu  poprawienie  funkcjonowania  osobistego
i społecznego uczestników Projektu, a także aktywizację możliwości osobistych oraz zmotywowanie do
podjęcia pracy i rozwoju zawodowego,

- doradztwo zawodowe mające na celu pomoc w wyborze lub ukierunkowaniu na zmianę zawodu, uwzględ-
niając indywidualne możliwości psychofizyczne klientów. Na zajęciach poruszane były tematy związane z
aktualnymi potrzebami i możliwościami rynku pracy oraz prowadzone były warsztaty, których celem była
nauka prezentacji przed przyszłym, potencjalnym pracodawcą,

- kursy zawodowe:
- kurs Fryzjer - dwie osoby,
- kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – sześć osób,
- kurs Spawacz metodami MAG i TIG – jedna osoba,
- kurs Opiekun osób starszych – trzy osoby,
- kurs Operator koparko-ładowarki kl. III – cztery osoby,
- kurs Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych – dwie osoby.

Powyższe rodzaje wsparcia powinny przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności uczestników Pro-
jektu na rynku pracy.

W miesiącu grudniu odbyła się jednodniowa konferencja podsumowująca Projekt, podczas której zosta-
ły przedstawione rezultaty realizacji Projektu.

Uczestnikom Projektu „Czas na aktywność w gminie Frysztak” w roku 2011 serdecznie dziękujemy za
udział w Projekcie, zaangażowanie i aktywność. Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane udzia-
łem w Projekcie w 2012 roku.

Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Frysztaku, ul. ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak

lub pod nr tel. (017) 2777925.
Zespół projektowy

,,Nagrodê wieczn¹ przyjmij w niebie
Po trudach swych spokojnie œpij,
Bóg tyle zniós³, by zbawiæ Ciebie,

W ramiona Ojca idŸ, bêdziesz ¿yæ”

PODZIÊKOWANIE
Wszystkim krewnym, s¹siadom,
wspó³pracownikom i znajomym

za pomoc, modlitwê i udzia³ w ostatniej
drodze naszej Mamusi

Œp. STANIS£AWY D£UGOSZ
Serdeczne podziêkowanie sk³adaj¹

Synowie z rodzinami

Kurs Rysunku
Oferujê mo¿liwoœæ nauki

podstaw rysunku
dla dzieci i m³odzie¿y.

Zapisy i informacja pod
numerem tel. 663551595

Ze wzglêdu na brak odpowiedniego
pomieszczenia iloœæ miejsc ograniczona
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Z  okazji 93 rocznicy Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości w dniu 11 listopada odbyły się V Patriotyczne
Spotkania Chóralne pn. „Z pieśnią ku wolności” w Ko-
ściele Parafialnym p.w. Św. Stanisława BM w Dobrze-
chowie. Kierownikiem przeglądu artystycznego był Pan
Andrzej Szypuła. W czasie spotkania w Kościele Para-
fialnym w Dobrzechowie wystąpiły chóry z Gminy Frysz-
tak: chór „Karolinka” z Gogołowa, chór „Sanctus” z Go-
gołowa, chór „Sokół” z Frysztaka.

W sobotę, 10 grudnia w GOK-u we Frysztaku zapach-
niało… świątecznymi piernikami. 70 dzielnych smyków
wraz z panią Kucharką – Ireną Zielińską otworzyło fa-
brykę pierniczków. Sukces przerósł nasze wyobrażenia:
po trzech godzinach wspólnej pracy powstało: cała fura
świątecznych ciasteczek, kilkadziesiąt malowanych cho-
inek i … taniec bałwankowy dla pani Irenki i Pracowni-
ków GOK-u. Było naprawdę pysznie!

Wszystkim SMYKOM biorącym udział w imprezie bar-
dzo dziękujemy i zapraszamy do jej wspominania czyli do
GALERII na stronie www.gokfrysztak.pl. Zapraszamy
tam także tych, którzy nie przyszli.

PS. Serdeczne podziękowania dla pani Ireny Zieliń-
skiej za fachową pomoc w organizacji imprezy.

A.S.

9 grudnia na scenie Regionalnego Centrum Kultur
Pogranicza w Krośnie zaroiło się od tancerzy – ponad
800 dzieci z 52 zespołów wzięło udział w 19 Mikołajko-
wych Spotkaniach Tanecznych. Wśród nich były zespoły
GOK Frysztak: Zespół Tańca Towarzyskiego „ZYGZA-
CZEK” i Grupa Tańca Współczesnego „ZYGZAK”. Nasi
tancerze doskonale odnaleźli się na wielkiej krośnieńskiej
scenie i wytańczyli: ZYGZACZEK – III miejsce w kat.
7-11 lat, a ZYGZAK otrzymał WYRÓŻNIENIE w kate-
gorii powyżej 15 lat. Frysztaccy tancerze konkurowali z

Frysztaccy tancerze nagrodzeni
przez œw. Miko³aja.

Frysztackie PIERNIKOWO czyli
SMYKI ROBI¥ PIERNIKI

Chóry z gminy Frysztak na Spotka-
niu Chóralnym pn. „Z pieœni¹ ku
wolnoœci” w Dobrzechowie.

zespołami z całego Podkarpa-
cia i zważywszy na wysoki po-
ziom tegorocznego przeglądu
odnieśli naprawdę wielki suk-
ces. SERDECZNIE GRATU-
LUJEMY!

Instruktorką i autorką cho-
reografii obydwu zespołów jest
p. Agata Skiba. Fotorelacja na
stronie www.gokfrysztak.pl, a także na facebook’u.

Nad całością wydarzenia czuwał Św. Mikołaj, który
był także fundatorem nagród. Dziękujemy św. Mikołaju!

A.S.



19GAZETA FRYSZTACKA

W tym roku gminne obchody Święta Niepodległości
odbyły się w Lubli. Rozpoczęły sie uroczystą Mszą Św.
w tamtejszym kościele parafialnym pod wezw. Św. Mi-
kołaja. Nabożeństwo odprawił ksiądz proboszcz Julian
Bartnik. Obecni byli Starosta Powiatu Strzyżowskiego
- Robert Godek, Wójt Gminy Frysztak - Jan Ziarnik,
Zastępca Wójta - Adam Filip, dyrektorzy placówek
oświatowych oraz mieszkańcy Lubli. Z kościoła wszy-
scy przeszli do Zespołu Szkół w Lubli, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości. Był to montaż słowno mu-
zyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów lubel-
skiej szkoły. Z wiązanką pieśni patriotycznych wystąpił
chór mieszany „Sokół:” z Frysztaka. Pod tablicą upa-
miętniającą bahaterstwo żołnierzy AK poległych w
II Wojnie Światowej zapalono znicze. Po części oficjal-
nej zaproszono gości na symboliczny poczęstunek.

tekst i foto: empe

Chór „Sokół” z Gminnego Ośrodka Kultury we
Frysztaku gościł w dniach 22-23 października w Strop-
kovie na Słowacji. Nasz chór wybrał się tam z rewizytą
na zaproszenie zaprzyjaźnionego chóru Karmel. Słowac-
ki chór występował  we Frysztaku podczas koncertu
„Słowiańska Nuta” w czerwcu 2010r. i podczas Kon-
certu Kolęd w styczniu 2011r. Frysztacki chór wystapił
z koncertem w tamtejszym kościele oraz poznał atrak-
cje i historię okolic Stropkova, związane głównie z okre-
sem II Wojny Światowej.

Taka wymiana kulturalna jest bardzo potrzebna i szko-
da, że tak rzadko dziś dochodzi do tego typu spotkań
z naszymi sąsiadami z zagranicy. Wydaje się, że daw-
niej, gdy granice tak trudno było przekroczyć, na tej
płaszczyźnie było o wiele lepiej.

       empe

Dyr. Anna Szteliga z uczniami.

Program słowno-muzyczny.

Koncert w kościele w Stropkovie.

Spotkanie z czołgami.



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: „Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy we Frysztaku”

Całkowita wartość projektu: 720 526,88 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 547 643,15 PLN

Nazwa beneficjenta: Gmina Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
Budynek Urzędu Gminy Frysztak jest obiektem  użyteczności publicznej, którego właścicielem

w 7/8 jest Gmina Frysztak, natomiast 1/8 stanowi własność Skarbu Państwa. Część budynku stano-
wiąca własność Gminy Frysztak pełni funkcje ośrodka administracji samorządowej. Znajdują się tu-
taj siedziby: Wójta i Rady Gminy Frysztak, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ze-
społu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej we Frysztaku.
W części będącej własnością Skarbu Państwa mieści się Posterunek Policji podlegający Komendzie
Wojewódzkiej  Policji w Rzeszowie. Budynek składa się z dwóch części – wyższej (budynku główne-
go) 3-kondygnacyjnej z piwnicami (suterenami) i niższej (siedziba USC i OSP) 2- kondygnacyjnej.

Technologia wykonania budynku uwarunkowana realiami obowiązującymi w czasie jego powsta-
nia powodowała, że budynek charakteryzował się dużymi stratami energii cieplnej. Barierą, która uniemożliwiała poprawę tej sytuacji był brak wystar-
czających własnych środków finansowych.

Po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie naboru
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach II osi priorytetowej „Infrastruktura techniczna”,
Działanie 2.2 - Infrastruktura energetyczna projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł
wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw, Gmina Frysztak przygotowała stosowną
dokumentację i złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn: „Termomodernizacja Budynku Urzę-
du Gminy we Frysztaku”. Partnerem projektu została Komenda Wojewódzka w Rzeszowie. Celem
działania była poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej. Zadanie
wpisało się w cel  Regionalnego Programu Operacyjnego (poprawa stanu i efektywności wykorzysta-

nia infrastruktury energetycznej) oraz inne regio-
nalne i lokalne plany i strategie.

W wyniku oceny wniosek został zakwalifiko-
wany do dofinansowania. W dniu 25 październi-
ka 2010 roku została podpisana umowa pomię-
dzy Województwem Podkarpackim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego
- jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007-2013 a Gminą Frysztak - numer umowy UDA – RPPK.02.02.00-18-094/09-00
o dofinansowanie projektu objętego wnioskiem. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu po pod-
pisaniu umowy wynosiły 908 995,00 zł. Natomiast dofinansowanie z EFRR 772 645,75 zł.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku. W ramach
prac związanych z usprawnieniem systemu grzewczego budynku przebudowano kotłownię węglową
oraz instalacje centralnego ogrzewania polegającą na demontażu urządzeń istniejącej kotłowni oraz
instalacji C.O., adaptacji pomieszczenia starej kotłowni, wykonaniu kotłowni wodno-pompowej
z kotłem żeliwnym. W ramach prac związanych z usprawnieniem systemu grzewczego i instalacji

doprowadzających ciepłą wodę wykonano komplet kolektorów słonecznych typu CPC15 na dachu budynku, wykonano stację solarną obsługującą kolek-
tory wraz ze zintegrowanym układem regulacji solarnej, kompletem naczyń zbiorczych i pomp oraz osprzętem. Wykonano instalację wody ciepłej z rur
z tworzywa sztucznego PE. W ramach prac związanych z usprawnieniem struktury budowlanej wykonano izolację przeciwwilgociową i termiczną
fundamentów i piwnic obejmującą roboty rozbiórkowe i ziemne związane z odkryciem ścian, piwnic i fundamentów, wykonano ocieplenie styropianem,
wykonano odwodnienie budynku z zasypaniem wykopów i utwardzeniem kostką brukową. Zostały docieplone ściany budynku i wykonano elewację.
Przebudowano i wymieniono część okien i drzwi zewnętrznych. Docieplono kominy ponad dachem i stropodachem. Docieplono strych wykonując
izolację termiczną z wełny mineralnej. Ponadto wykonano dodatkowe prace tj. modernizacja złącza energetycznego zlokalizowanego na zewnątrz budyn-
ku, przebudowano istniejące wejście do Urzędu Gminy, wyremontowano schody zewnętrzne, wykonano instalację odgromową oraz pomalowano dach
budynku.

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz zmiana źródeł wytwarzania
energii w celu ograniczenia tzw. „niskiej emisji”.

W/w zadania zostały zrealizowane po przeprowadzeniu procedur przetargowych.
Ostatecznie wartość projektu ogółem wyniosła 720 526,88 zł., natomiast dofinansowanie z EFRR 547 643,15 zł.
W wyniku realizacji projektu w dużym stopniu zostaną zmniejszone straty energii cieplnej budynku. Zastosowanie nowoczesnych systemów grzew-

czych oraz alternatywnych źródeł pozyskania energii (układ solarny) zmniejszy koszty utrzymania budynku, a także pozytywnie wpłynie na środowisko
naturalne poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

    Opracowała Gabriela  Włodyka

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Budynek przed rozpoczęciem realizacji projektu

Budynek w trakcie realizacji inwestycji

Kotłownia po zakończeniu realizacji inwestycji

Wkładka do Gazety Frysztackiej nr 12/91 (IV kwartał 2011), zawierająca opis zrealizowanej inwesty-
cji dotyczącej remontu budynku Urzędu Gminy we Frysztaku (przedstawiony na 1 stronie gazety).



Nowy asfalt na drodze na Dzio³
w Gogo³owie.  

Zniszczona kapliczka przy 
drodze woj. w Cieszynie.  

20 lecie Dêtej Orkiestry Stra¿ackiej - GOK Frysztak.  

Mieczys³aw Mularski - laureat nagrody.  

Obchody rocznicy odzyskania niepodleg³oœci 
w Lubli.  

Jan i Janina Macek z Lubli obchodz¹cy 
Diamentowe Gody.  

Œw. Miko³aj “l¹duje” w przedszkolu.  

Czy my mamy 
“czyste rêce”?  


