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W tym roku podczas obchodów Dni Ziemi Frysztac-
kiej aura nas nie rozpieszczała, jednak padający deszcz i
niska temperatura nie przeszkodziły w zaplanowanych im-
prezach. Imprezy, które miały odbyć się na Placu Św. Flo-
riana odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury. W piątek
1 lipca o godzinie 16-tej rozpoczęła się impreza dla naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy pt. „W krainie ba-
jek”. Liczne konkursy i zabawy umiliły dzień naszym po-
ciechom, podczas zabawy prowadzonej przez panią Aga-
tę Skibę wystąpili laureaci I Powiatowego Konkursu Pio-
senki Dziecięcej „W krainie bajek”. Radości i zabawy nie
było końca. Odbył się też konkurs na najpiękniejsze prze-
branie, i tutaj zwyciężyli najmłodsi uczestnicy zabawy
„Drakula” i „Dyniek”.

W drugi dzień o godzinie 8 rozpoczął się Jarmark Frysz-
tacki, na którym zaprezentowali się rodzimi artyści i rze-
mieślnicy. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, piękne rzeź-
by, serwetki, obrusy, kwiaty, obrazy, wyplatane kosze
z wikliny i wiele innych ciekawych produktów. Można było
też posilić się smakowitymi wypiekami przygotowanymi
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy
i posłuchać występów Kapeli Ludowej z Gogołowa oraz

muzykantów z Lubli.
Wieczorem o godzinie 19 w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry rozpoczęła się „Noc Poezji”. Swoją twórczość w bla-
sku świec zaprezentowali poeci: prof. Adam Żuchowski,
Józefa Mocek, Teresa Guzy, Gabriela Włodyka, Beata Ju-
rasz-Kalisztan, Mateusz Matuszak i Malwina Muskała.
Piękną oprawę muzyczną wieczoru zaprezentował zespół
z Poznania „Good Staff”, który dał koncert poezji śpiewa-
nej. Ciekawostką jest to, że wokalistka zespołu – Micha-
lina Brudnowska – wywodzi się z Frysztaka i często jako
mała dziewczynka spędzała tutaj wakacje u rodziny,
w Kobylu i Frysztaku.

Trzeci dzień obchodów Dni Ziemi Frysztackiej rozpo-
częliśmy podziwianiem naszych rodzimych artystów.
W GOK-u zaprezentowali się : Tancerze Gminy Frysztak,
Zespół Śpiewaczy „Twierdzanie”, wokaliści ze szkół
z Frysztaka i z Lubli, Dziecięca Grupa „Allegro”, Dziecię-
cy Chórek „Wiolinki”, Chór Mieszany „Sokół”.

Gwiazdą wieczoru była Alicja Majewska z towarzy-
szeniem Włodzimierza Korcza i Strzyżowskiego Chóru
Kameralnego. Przepiękny koncert, wspaniały wokal Ali-
cji Majewskiej i towarzystwo chóru sprawiły, że wieczór
był cudowny! Na zakończenie pojawiły się sztuczne ognie
w wersji „ mini”, ale bardzo urocze! Dziękujemy organi-
zatorom i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania Dni Ziemi Frysztackiej 2011. Zapraszamy do obej-
rzenia fotorelacji.

   tekst: Joanna Pasek
zdjęcia: Joanna Pasek, Wojciech Patla

Piątek - Zabawa dla dzieci - „W krainie bajek” Sobota - Jarmark na Placu Św. Floriana
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„Czas na aktywność w gminie Frysztak”
 

Trwa czwarta edycja projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Frysztak” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej we Frysztaku. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, prowadząca do zwiększenia ich konkurencyjności
na rynku pracy.

W projekcie w 2011 roku uczestniczy osiemnastu mieszkańców gminy Frysztak, których w pierwszej kolejności
objęto:

- wsparciem psychologicznym (mającym na celu poprawienie funkcjonowania osobistego
i społecznego uczestników Projektu, a także aktywizację możliwości osobistych oraz zmotywowanie do podjęcia pracy
i rozwoju zawodowego),

- doradztwem zawodowym (mającym 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).

Następnie, po badaniach z medycyny pracy i ewentualnych badaniach specjalistycznych, uczestnicy projektu roz-
poczną od sierpnia 2011 roku realizację kursów zawodowych.

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

  „ Najlepszym dowodem prawdziwej wielkości człowieka jest wielkość jego serca…”
                                                                                        (Artur Schopenhauer)
Jak wielkie znaczenie ma przyjazny gest człowieka do człowieka, przekonuję się co roku przekazując potrzebu-

jącym dzieciom  prezenty przygotowane dzięki hojności Sponsorów. Widząc  radość na ich twarzach i podziękę za
to, że nie zapomina się o nich. To dowód, że niezaprzeczalnie największą wartością jest człowiek. Zainteresowa-
niem jego problemami, poświęceniem mu uwagi sprawiamy, że czuje się zauważany, potrzebny, akceptowany. Każ-
dy człowiek bezwzględnie potrzebuje innych. Trudno żyć samotnie. Większość z nas wkłada dużo trudu i wysiłku,
aby zdobyć rzeczy, które mają dla niego jakąś wartość. WARTOŚĆ ma dla każdego inny ciężar , inne brzmienie.
Dla Was Drodzy Sponsorzy taką WARTOŚCIĄ jest również pomoc  innym, tym słabszym, gorzej sytuowanym
z różnych powodów, chorym. Za to, że nie pozostajecie obojętni na moją prośbę o pomoc uczniom z naszej szkoły
serdecznie dziękuję . Być może kiedyś oni, nauczeni, że człowiek człowieka nie powinien zostawiać samego
w potrzebie, odwdzięczać się będą podobnym działaniem.

Dziękując za naukę przekazywaną naszym uczniom, dziękując za pamięć i gest, życzę Wam  wszystkiego najlep-
szego na każdy dzień.

Sponsorami  tegorocznej akcji charytatywnej byli: Ks. Proboszcz Bogaczewicz Bogusław, p. Capiga Roman,
pp. Drogoń Wacław i Maria, p.Drozd Małgorzata (Delikatesy CENTRUM), p. Dykas Zbigniew, pp. Godek Józef
i Alicja, pp. Grela Bogusława i Grzegorz, p. Jabłecki Tadeusz, pp.Kućma  Janusz i Grażyna, p. Mikuszewski
Tomasz, p.Mikuszewski Wojciech,  p. Mokrzycka Anna, p. Salamon Wacław, p. Wnęk Jan,  p. Morawicka-
Ziajor Jadwiga i p. Ziajor Marek.

ZA WSPARCIE FINANSOWE AKCJI CHARYTATYWNEJ
PH.”KAŻDEMU DZIECKU CIEPŁO W ZIMIE” -

SPONSOROM - DZIĘKUJĘ!
Pedagog szkolny - Małgorzata Gliwska- Jędrysik

Od Redakcji: Powyższe podziękowanie miało ukazać się w poprzednim numerze.
Przepraszamy zainteresowanych.
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Odpoczynek nad wodą to wspaniała wakacyjna roz-
rywka. Słońce, plaża, atmosfera wakacji - łatwo zapo-
mnieć, że woda, nawet ta z pozoru bezpieczna i spokojna,
jest groźnym żywiołem. Dlatego nad wodą szczególne za-
danie czeka opiekunów - nawet na chwilę nie wolno stra-
cić  dzieci z oka. Jadąc nad wodę warto zapamiętać -
kąpać się, pływać i rozrabiać w wodzie można wyłącznie
w miejscach dozwolonych. Najlepiej pod okiem ratowni-
ka. Nie wchodzimy do wody w pobliżu mostów, portów
i przystani, jeśli akurat jesteśmy nad morzem.

Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do zabawy, za-
bieramy krem z filtrem UV, by uniknąć poparzenia sło-
necznego, nakrycie głowy chroniące przed udarem, zapas
wody i napojów oraz telefon komórkowy z zapisanym nu-
merem alarmowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego 601 100 100

Nie zapomnij w książce adresowej swojego telefonu
wpisać kontaktu ICE, z numerem telefonu osoby, którą
należy powiadomić w razie wypadku. Skrót ICE jest ogól-
noświatowym symbolem ratującym życie. W razie potrze-
by pozwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany
numer i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym,
takich jak grupa krwi, przyjmowane leki, choroby, proble-
my ze zdrowiem, alergie itp. Jeśli masz kilka osób, które
mogą udzielić informacji na twój temat, ich numery zapisz
jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd.

Choć skoki do wody to wspaniała zabawa, nie warto
skakać w miejscach, gdzie nie znamy dna. Złamany krę-
gosłup nie będzie raczej przyjemnym wspomnieniem z wa-
kacji. Wakacje nad wodą są okazją do nauki pływania.
Pamiętamy, by zawsze słuchać poleceń instruktora i ra-
townika. Naukę pływania można prowadzić tylko w wy-
znaczonych, dokładnie zbadanych miejscach. Na głęboką
wodę, poza strzeżony akwen, wypływać wolno wyłącznie
posiadaczom karty pływackiej drugiego stopnia, tzw. żół-
tego czepka. Jeśli takiej nie posiadasz, dlaczego uważasz,
że to wyprawa dla ciebie?

Lato na plaży to nie tylko pluskanie w wodzie. Równie
przyjemne są kąpiele słoneczne. Jak mawiają mieszkańcy
Pomorza - szukając ochłody, nigdy nie wchodzimy do zim-
nej wody! Zetknięcie rozgrzanego ciała z chłodną wodą
może spowodować szok termiczny, a wtedy zamiast uro-
ków plażowania będziemy podziwiać mało ciekawe wi-
doki najbliższego szpitala.

Kołysanie fal w kajaku, na łodzi i wodnym rowerze -
to dopiero jest zabawa! Woda to przecież nie tylko plaża
i kąpiel przy brzegu. Surfing, jazda na „bananie”, wypra-
wa łodzią w nieznane, dostarczają wrażeń i wspomnień
na długie, zimowe wieczory. Ostatnia już zasada - na łodzi,
jakiegokolwiek typu, nie wolno zdejmować kapoka. Nie
jest zbyt wygodny, to fakt, jednak ratuje życie w wypadku
nieprzewidzianej wywrotki.

                                      Agnieszka Wiśniowska

Bezpieczne wakacje
Sen

Sen spokojny, sen leniwy
Sen kud³aty, nieprawdziwy

Zapl¹tany w zakamarkach
Ciê¿ar duszy w nocnych markach

Niew¹tpliwie niespokojny
Jego obraz – raz frywolny

Raz powa¿ny, raz odwa¿ny
Zapl¹tany w mojej jaŸni

Snuje siê pokrêtn¹ œcie¿k¹
I przera¿aæ nie omieszka

Zrywa siê, by zaraz zgasn¹æ
Nie pozwoli znów mi zasn¹æ

Nie pozwoli mi zapomnieæ
I zniekszta³ciæ o nim wspomnieñ

Jeszcze tylko coœ podpowie
Rozwi¹zanie da gotowe

Trzeba tylko je odczytaæ
Zadaæ sobie kilka pytañ

Nie odpêdzaæ go na si³ê
I siê nie baæ, ¿e zawi³e

Jak siê skoñczy?
Nikt nie zgadnie

Wreszcie zbudziæ siê wypadnie
Sen odejdzie gdzieœ daleko

I nie bêdzie na mnie czeka³

Agnieszka Wiœniowska
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Miesiące maj i czerwiec są w diecezjach czasem świę-
ceń kapłańskich. Po wielu latach ten sam czas obfituje w
uroczyste wspominanie kolejnej już rocznicy święceń.
Każdy jubileusz jest ważny, ale tzw. „pełne jubileusze” lub
te „znaczniejsze” są obchodzone wyjątkowo uroczyście.
W parafii Lubla taki uroczysty jubileusz był przeżywany
dwa lata temu, kiedy 50 lat Kapłaństwa świętował były
proboszcz ks. kanonik Franciszek Podolski. Natomiast
w tym roku w Lubli uroczyście przeżywał swój jubileusz
25 lat Kapłaństwa proboszcz ks. Julian Bartnik.

„…jubileusz to będzie dla was rzecz święta…” (Kpł
25,11) - poucza nas Pismo Św. Jubileusz jest okazją do
patrzenia wstecz, na minione czasy, ludzi, wydarzenia, aby
lepiej przeżywać teraźniejszość i przygotować się na nad-
chodzącą przyszłość. Historia jest bowiem nauczycielką
życia, które warte jest tego, aby je dobrze przeżyć. Jubile-
usz Kapłaństwa skłania również do patrzenia na życie Ju-
bilata.

Ks. Julian Bartnik urodził się 11 lutego 1960 roku
w Żołyni. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca
1986r. w Przemyślu przez pasterską posługę bpa Ignace-
go Tokarczuka. Jako wikariusz ks. Julian posługiwał
w parafii w Krasnem (1986-1988), św. Stanisława w Ja-
śle (1988-1992), św. Judy Tadeusza w Rzeszowie (1992-
1996), św. Krzyża w Rzeszowie (1996-1998), w Koła-
czycach (1998-1999). W sierpniu 1999 r. został mianowa-
ny administratorem parafii pw. św. Mikołaja w Lubli,
a następnie jej proboszczem. Po objęciu urzędu podjął prace
nad budową parkingu przy kościele, za jego staraniem pod-
jęto renowację wnętrza zabytkowej świątyni, wymianę
podwalin i deskowania kościoła. Ks. Julian Bartnik jest
Diecezjalnym Duszpasterzem Myśliwych. Za zaangażo-
wanie i troskę o kościół w Lubli wyróżniony został przez
Ministra Kultury odznaką „Za opiekę nad zabytkami”
(2005). Odznaczony także Srebrnym Medalem Zasługi
Łowieckiej (2008) oraz brązowym medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa (2009). Sam jest strażakiem, który z za-
angażowaniem troszczy się o Ochotniczą Straż Pożarną
i w niej działa. Pełni też urząd wicedziekana dekanatu frysz-
tackiego. Prowadzi również gospodarstwo oraz pasiekę,
o czym może przekonać się każdy, kto odwiedza Lublę.

Zaangażowanie ks. Proboszcza w piękno świątyni i jej
otoczenia stanowi obiekt zainteresowania i podziwu wielu
turystów, którzy licznie i chętnie nawiedzają drewniany
zabytek w Lubli. Dzięki swej wrodzonej życzliwości
i otwartości dla innych staje się żywą wizytówką tej ma-
lowniczej wsi.

Jubileusz w parafialnej wspólnocie miał miejsce
19 czerwca 2011r. w niedzielę Trójcy Świętej. Wraz z Ju-
bilatem Eucharystię sprawował były proboszcz ks. Fran-
ciszek Podolski oraz ks. Marcin Nabożny. W czasie Mszy
św. Jubilat otrzymał z serc płynące życzenia. Dzięki wiel-
kiemu zaangażowaniu parafian w oprawę uroczystej dzięk-

czynnej Mszy św. cały jubileusz odbył się w bardzo pod-
niosłej atmosferze.

Srebrnemu Jubilatowi z okazji 25-lecia pracy na niwie
Pańskiej życzymy, aby dobry Bóg poprzez wstawiennic-
two Maryi – Matki Kapłanów i św. Mikołaja wspierał
potrzebnymi łaskami oraz umacniał w powołaniu, aby ka-
płańskie zaangażowanie dawało mu wiele satysfakcji
i spełnienia.

                                      ks. Marcin Nabożny

Jubileusz  Ks. Juliana Bartnika
- proboszcza parafii Lubla

Podczas uroczystej celebry.

Ksiądz Jubilat z Mamą.

Dary od wdzięcznych parafian.
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W dniach 30.05-01.06 nad zalewem Solińskim swoje umiejętności
żeglarskie doskonaliło 16 młodych adeptów w harcerskich mun-

durach. Podzieleni na 4 wachty doskonalili swoje umiejęt-
ności żeglarskie, wioślarskie i pełnili służbę w kuchni
przygotowując posiłki. Można było również zwiedzać
okolicę pod okiem Natalii Gałuszki, która miała pod
opieką wachtę turystyczną. Pogoda wspaniała lecz
nie żeglarska. Jednak nikomu nie zmąciła humoru,
można to było usłyszeć podczas wieczornego śpie-
wania szant przy ognisku. Niektórzy z uczestni-
ków byli po raz pierwszy w tak surowych żeglar-
skich warunkach. Jednak trzeba przyznać, że
sprawdzili się dzielnie. Kapitanem podczas tego
3 dniowego wypadu był Piotr Świrad, który już
od kilku lat organizuje takie szkoleniowe biwaki.

Harcerze 19 DH (Drużyny Harcerskiej) Watra
po raz kolejny przeszli podstawowe szkolenie

żeglarskie, które może w przyszłości zaowocuje
zdobyciem uprawnień żeglarskich. Wszyscy wie-

rzymy że propagowanie rekreacji i turystyki pozwoli
młodym ludziom na aktywne uczestnictwo w kultu-

rze fizycznej. Ruch na świeżym powietrzu dla młodych lu-
dzi to na dzień dzisiejszy najważniejsze zadanie nas dorosłych. Pozwoli on oderwać od telewizora i  kom-

putera  nasze pociechy. Dlatego, uprawiajmy żeglarstwo, wędrujmy po szlakach odnajdując piękne miejsca,
uprawiajmy turystykę rowerową czy też nordic walking. rena

¯eglarska przygoda harcerzy ze Stêpiny

Zbiórka na kei. Czasem trzeba na pagajach...

Widok ze „strzyżowskiej” zatoki
jest godny akwareli.
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„W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej”

                 Nasze urzędy z myślą o klientach!

Przeszkolenie 495 pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw z terenu 6-ciu powiatów woje-
wództwa podkarpackiego z tematyki ostatnio znowelizowanych ustaw, komunikacji, zarządzania czasem,
obiegu dokumentów i zasad współpracy z ngo, realizowania oraz rozliczania projektów współfinansowa-
nych z EFS to tylko jeden z celów, którego osiągnięcie zakładał projekt realizowany również i w naszym
powiecie przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze pn. „W stronę klienta – nowa
twarz administracji samorządowej”.

Pomimo, iż projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 października 2011 r., już
dziś wiemy, że przynosi on oczekiwane rezultaty. Na chwilę obecną przeszkolonych zostało łącznie ponad
830 pracowników administracji samorządowej, w tym 118 z terenu powiatu strzyżowskiego.

Zakończenie projektu już w październiku. Na konferencji podsumowującej przedstawione zostaną
osiągnięte rezultaty, odbędzie się pokaz mody urzędniczej, a także wystawa zdjęć wykonanych w trakcie
trwania projektu.

Co warto podkreślić, w urzędach biorących udział w projekcie wydany zostanie Kodeks Etyki Urzęd-
nika oraz Informator zawierający praktyczne informacje: gdzie kierować sprawę, pod jaki numer telefonu
dzwonić, w jakich godzinach pracuje urząd.

Wierzymy, że uczestnictwo w projekcie to nowy rozdział w relacji petent – urzędnik, a wartości takie
jak: wysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa oraz organizacyjny ład już na zawsze będą
charakteryzowały urzędy z powiatu strzyżowskiego.

Biuro projektu:

Towarzystwo ALTUM
Programy Społeczno-Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów

Tel. 017/852 27 60 wew. 34
www.altum.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Numer 25

Nad trudnymi stronicami Biblii
Z cyklu:

Dlaczego Bóg odpoczywał?

A kiedy ukończył Bóg swe dzieło
w szóstym dniu,
odpoczął w dniu siódmym po całym
dziele, którego dokonał.
I błogosławił Bóg dzień siódmy, i świę-
tym go uczynił,
albowiem odpoczął w tym dniu po
całym dziele, które pracą swoją stwo-
rzył.

(Rdz 1,2)

W poprzednim numerze „Głosu
znad Wisłoka” pochyliliśmy się w za-
dumie nad pierwszym i najtrudniej-
szym zdaniem Biblii z centralnym sło-
wem „stworzył”. Konkluzja tych roz-
ważań mogła być tylko jedna: Bez
wiary w Boga nie sposób przyjąć
prawdy o początkach Wszechświata
ani istnienia życia i człowieka na na-
szej planecie. W niniejszym artykule
pozostaniemy w obszarze tej samej ta-
jemnicy, ale zastanowimy się nad inną
jej cząstką – nad tym, że Bóg po do-
konaniu dzieła stwarzania odpoczy-
wał. Dwa magiczne słowa z Księgi
Rodzaju – „stworzył” i „odpoczął” –
są dla nas, katolików, bardzo ważne.
Zawierają kwintesencję naszej wia-
ry.

Biblijny opis całej istniejącej rze-
czywistości, zamknięty w cyklu tygo-
dnia, mógł być przyjmowany bez py-
tań, wątpliwości i rozterek przez mno-
gie pokolenia naszych przodków.
Nam, ludziom XXI w. te opowieści,
tak proste w swej formie, mogą się
wydać naiwne i niedorzeczne. Wszak
już ludzie pierwotni z ery przedpi-
śmiennej wierzyli w siły nadprzyro-

dzone i wyrażali swoją wiarę w ry-
sunkach na ścianach jaskiń i w prze-
kazach ustnych. Wszystkie ludy i na-
rody mają swoje pierwociny kultury
i religii w postaci mitów i legend. Wła-
śnie ich różnorodność, zwłaszcza wie-
rzeń religijnych, może rodzić przeko-
nanie, że wszystkie religie mają jed-
nakową wartość albo nie mają jej
wcale. Utwierdzają nas w tym prze-
konaniu niektórzy naukowcy, którzy
religie zaliczają do zabobonów, mówią
ironicznie o wirusie religii i doszukują
się w mózgu ludzkim tzw. memu od-
powiedzialnego za wszystkie zabobo-
ny, łącznie z religią, czyli czegoś, co
z natury jest także materią. Co wię-
cej, uważają, że z psychiki młodego
pokolenia należy wytrzebić potrzeby
natury religijnej i zastąpić je odpowied-
nikami w postaci rytuałów i uroczy-
stości o charakterze świeckim.
Wszystkie te dywagacje naukowców-
ateistów świadczą o tym, że mają po-
ważny szkopuł z Bogiem, bo jak bi-
blijni budowniczowie wieży Babel usi-
łują nadaremnie dosięgnąć nieba i zde-
tronizować Boga.

Wszyscy znamy biblijny opis stwo-
rzenia świata. Proponuję jednak jesz-
cze raz przeczytać, a raczej wgłębić
się w treść wersetów dwu początko-
wych rozdziałów Księgi Rodzaju.
Spróbuję sprostać postawionemu
w tytule pytaniu i, posługując się ko-
mentarzami teologów, umotywować
„odpoczynek” Boga.

Dzieło sześciu dni – hexaemeron
(termin wprowadzony przez Filona
z Aleksandrii, teologa żydowskiego) –
jest napisane językiem poetyckim.
Przy głośnym czytaniu odczuwa się –

nawet w przekładzie rytmikę pierwot-
nego, hebrajskiego tekstu. Jest to
hymn na cześć Boga-Stwórcy, pod-
kreślający Jego wszechmoc i nieogra-
niczone panowanie, okazane przez
sam akt stworzenia. Ta prawda –
według intencji Autora – miała być dla
Izraelitów podstawą ich religijności,
miała ich natchnąć najgłębszą czcią
dla wszechpotęgi Boga, a także dla
Jego Woli, wyrażonej słowem Jego
przykazań. Autor, posługując się
sztuczną konstrukcją literacką (dwie
trzydniówki, osiem gigantycznych
dzieł, zamkniętych w sześciu dniach),
daje religijne pouczenie o niezwykłej
mądrości Boga stwarzającego i po-
rządkującego świat, a także o obo-
wiązku przestrzegania przez człowie-
ka siódmego dnia jako dnia odpoczyn-
ku i poświęconego jedynie Bogu. Nie-
zwykłą troskę o skrupulatne przestrze-
ganie szabatu obserwujemy u Żydów
głównie po niewoli babilońskiej.
W okresie proroków Ezdrasza i Ne-
hemiasza (V w.). Zapewne więc
w tym okresie, w kręgu twórców tra-
dycji P (prorockiej) powstał tekst he-
xaemeronu. Istnieje pewne podobień-
stwo pomiędzy biblijnym heksaeme-
ronem a kosmogoniami pozabiblijny-
mi (sumeryjskimi, babilońskimi czy
egipskimi). Wynika stąd, że nie tylko
Izraelici, ale i inne ludy starożytne sta-
wiały sobie ważkie pytania, dotyczą-
ce początków świata i pochodzenia
człowieka.

Analiza formy literackiej rozdzia-
łów o stworzeniu świata wykazuje, że
tekst powstał z połączenia dwóch czę-
ści: starszej i młodszej. Starsza (za-
pewne tradycja J – od Jahwe) rozpo-
czyna opis, by po dwu wersetach
ustąpić miejsca tradycji późniejszej
(P). Po przedstawieniu tygodnia pra-
cy Boga wraca do tradycji jahwistycz-
nej, poświęcając tę część całkowicie
ostatniej istocie stworzonej przez Boga
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– człowiekowi. Było więc co najmniej
dwu autorów plus redaktor, który ca-
łość skomponował. W powołaniu do
istnienia człowieka jako istoty kończą-
cej dzieło Boga tkwi idea prymatu czło-
wieka wśród innych stworzeń. Bóg
niejako rozważa, zastanawia się nad
powołaniem go do bytu, jakby mówił
do kogoś (może do swego dworu nie-
bieskiego): „uczyńmy”. Rzeczownik
adam (człowiek) jest użyty tutaj
w znaczeniu zbiorowym: „ludzie”. Au-
tor mówi więc o stworzeniu rodzaju
ludzkiego, którego początkiem będzie
para ludzka: mężczyzna i kobieta. Po-
dobieństwo ludzi do Pana Boga ma
im umożliwić panowanie nad innymi
stworzeniami. Ponieważ do wykony-
wania władzy nad przyrodą potrzebuje
człowiek przede wszystkim dyspozy-
cji psychicznych (rozum, wola), więc
przez ich posiadanie najbardziej upo-
dabnia się do swego Stwórcy. Szcze-
gólne błogosławieństwo Boże odnosi
się do rozrodczości, a przy tym także
do ujarzmiania, deptania ziemi (hebr.
Kabasz), tzn. podporządkowania jej
człowiekowi. W słowach tych zawie-
ra się więc wyraźny rozkaz, a zara-
zem zachęta i pochwała rozwoju kul-
tury i cywilizacji na świecie.

Drugie opowiadanie o stworzeniu
człowieka jest chronologicznie wcze-
śniejsze. Wskazują na to: język, styl,
układ i nazywanie Boga dwoma imio-
nami – Jahwe-Elohim. Prawdopodob-
nie początkowo było tylko jedno imię
– Jahwe, pod którym objawił się Bóg
Mojżeszowi na Synaju. Do niego do-

łączono drugie (Elohim w tłum. Bóg)
wtedy, gdy rozdział pierwszy – napi-
sany później – wysunięto na czoło
Księgi. W tym opowiadaniu występuje
obfitość antropomorfizmów (przeno-
szenie na Boga postaci człowieka:
ogrodnika, garncarza, chirurga na-
wet!).

Obraz antropomorficzny ilustruje
także dwojaką naturę człowieka –
materialną i duchową. Bóg tworzy, lepi
(jacar ) ciało z roli (adama – ziemia,
rola; adam – człowiek-rolnik) oraz
udziela mu przez swoje tchnienie oży-
wiającego ducha. W ten sposób uży-
cza mu niejako czegoś z siebie same-
go i wyróżniając go tym samym od
innych stworzeń. Nie wolno z tych ob-
razów wnioskować, że wiemy, w jaki
sposób został człowiek stworzony.
Obraz „lepienia” i „wdmuchiwania”
stanowi tylko pomocniczą formę lite-
racką do podkreślenia materialnodu-
chowej natury człowieka. Badanie
tego „jak” jest poza zainteresowaniem
Biblii, pozostanie ono na zawsze do-
meną nauk szczegółowych: antropo-
logii, paleontologii, embriologii czy mor-
fologii porównawczej. Kościół  czeka
więc spokojnie na ich dalsze badania,
licząc się z możliwością pochodzenia
ciała człowieka „z już istniejącej i oży-
wionej materii” (encykl. Humani Ge-
neris z r. 1950).

Tak „pracował” Bóg przez sześć
dni tygodnia i był rad ze swego dzieła:
„A widział Bóg, że wszystko, co uczy-
nił, jest bardzo dobre”. Siódmy dzień
przeznaczył na odpoczynek, ale nie

tylko, bo go błogosławił i świętym go
uczynił. Dlaczego? Tu oddam głos
autorowi współczesnemu, na którego
lubię się powoływać, Szymonowi Ho-
łowni:

„Żeby w niedzieli odnaleźć Boga,
w którego wierzą chrześcijanie, trze-
ba najpierw zanurzyć się w pozorną
pustkę, głęboką ciszę szabatu, by prze-
konać się, że ów Boski odpoczynek
naprawdę nie jest drzemką, lecz spoj-
rzeniem, od którego treści powietrze
aż kipi. Nie ma lepszego przewodni-
ka niż wybitny żydowski nauczyciel,
Abraham Joshua Heschel. W pięknej,
gęstej książce „Szabat” przeciwsta-
wia on sobie dwa porządki: porządek
przestrzeni, w którym człowiek pra-
cuje, podporządkowując sobie coraz
to nowe lądy, oraz porządek czasu,
domenę samego Boga (…) Dzień
Pana staje się ważniejszy niż Dom
Pana (…). Autorowi Księgi Rodzaju
Bóg nie mówi, jakie współrzędne geo-
graficzne zajmował, gdy tworzył świat,
pokazuje tylko, że czas był już na zie-
mi, zanim narodził się człowiek. Sza-
bat (hebr. sabat – odpoczynek), Boże
tchnienie, które było przed wszystkim
i będzie po wszystkim, otacza nas jak
strumień świeżego powietrza w wy-
pełnionym smogiem mieście, pozwa-
la wrócić do planowanej przez Boga
równowagi.

Środa czy czwartek domagają się
tego, by każdą godzinę wypełnić zna-
czeniem – pisze Heschel -  w czasie
szabatu każda godzina ma znaczenie
sama przez się. To świątynia, którą
budujemy w środku czasu. Szabat to
przedpokój wieczności.

Na koniec podsumujmy, co  zna-
czy ów „odpoczynek” Boży. Jest to
Dzień Pana, tak ważny, że obwaro-
wany Jego przykazaniem: „Pamiętaj,
abyś dzień święty święcił”. Ten na-
kaz Jahwe-Boga łączy starotestamen-
towy szabat z nowotestamentową nie-
dzielą Zmartwychwstania i każdą nie-
dzielą  roku, łącznie ze wszystkimi
świętami ustanowionymi przez Ko-
ściół. Czy wszyscy zdajemy sobie
sprawę z tego, że uczestnicząc w nie-
dzielnej Eucharystii i przyjmując Jego
Ciało, wchodzimy poza zasłonę misty-
ki – dotykamy bezczasowości?

     Wi-ka
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Wiara i rozum są jak dwa

skrzydła, na których duch ludzki
unosi się ku kontemplacji praw-
dy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim
sercu pragnienie poznania praw-
dy, Którego ostatecznym celem jest
poznanie Jego samego, aby czło-
wiek – poznając Go i miłując –
mógł dotrzeć także do pełnej praw-
dy o sobie.

/Jan Paweł II enc. „Fides et ratio”

W encyklice „Fides et ratio” Jan
Paweł II  wskazuje na ścisły związek
dwu cz Ynników w życiu duchowym
człowieka. Zarówno wiara jak i rozum
w ciągu stuleci prowadziły człowieka
stopniowo do spotkania z prawdą
i zmierzenia się z nią. Im  bardziej czło-
wiek poznaje rzeczywistość i świat,
tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną
w swoim rodzaju, a zarazem coraz bar-
dziej naglące staje się pytanie o sens
rzeczy i własne istnienie.

Wystarczy przyjrzeć się choćby
pobieżnie dziejom starożytnym, by do-
strzec wyraźnie, jak w różnych czę-
ściach świata, gdzie rozwijały się róż-
ne kultury, ludzie równocześnie zaczy-
nali sobie stawiać podstawowe pyta-
nie, towarzyszące całej ludzkiej egzy-
stencji: Kim jestem? Skąd przychodzę
i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje
zło? Co czeka mnie po tym życiu?  Py-
tania te są obecne w świętych księgach
Izraela, w Wedach i Awestach, w pi-
smach Konfucjusza czy Lao-Tse,
w przepowiadaniu Tirthankhary i Bud-
dy. Są obecne także w pismach Home-
ra, w tragediach Eurypidesa i Sofokle-
sa.

Ten proces poszukiwania nie jest –
i nie może być – obcy Kościołowi. Od
chwili, kiedy w Tajemnicy Paschalnej
otrzymał w darze ostateczną prawdę o
życiu człowieka. Kościół pielgrzymuje
drogami świata, by głosić, że Jezus
Chrys tus jest „drogą i prawdą,
i życiem” /J 14, 6/. Misją Kościoła jest
włączanie społeczności wiernych we
wspólny  wysiłek, jaki podejmuje ludz-

kość, by dotrzeć do prawdy. Zacho-
wuje wszakże świadomość, że każda
odkryta prawda jest zawsze tylko eta-
pem drogi ku pełnej prawdzie, która
zostanie ukazana w ostatecznym obja-
wieniu Bożym.

Wiele jest dróg, którymi człowiek
może zmierzać do lepszego poznania
prawdy. Wyróżnia się  wśród nich fi-
lozofia, dlatego że ma bezpośredni
udział w formułowaniu pytania o sens
życia i poszukiwania odpowiedzi na nie.

Jawi się ona zatem jako jedno z naj-
wznioślejszych zadań ludzkości. Wszak
termin filozofia oznacza – wedle źró-
dłosłowu greckiego – „umiłowanie mą-
drości”.. Kościół wysoko ceni dążenie
rozumu do osiągnięcia celów, które czy-
nią osobowe istnienie coraz bardziej
godnym tego miana. Widzi bowiem w
filozofii nieodzowne narzędzie poma-
gające głębiej rozumieć wiarę i przeka-
zywać prawdę tym, którzy jeszcze jej
nie znają.

Tak było dawniej, ale w naszych
czasach poszukiwanie prawdy osta-
tecznej często nie ma określonego kie-
runku. Niewątpliwie wielką zasługą
współczesnej filozofii jest skupienie
uwagi na człowieku. Wobec tego ro-
zum, stając w obliczu wielu pytań, jesz-
cze mocniej odczuł pragnienie coraz
głębszej i szerszej wiedzy. W rezulta-
cie zbudowano złożone systemy my-
ślowe, które zaowocowały rozwojem
wszystkich dziedzin wiedzy, opierając
je głównie na doświadczeniu i podpo-
rządkowując technice. Rezultat jest
taki, że rozum pod brzemieniem tak roz-
ległej wiedzy z dnia na dzień staje się
coraz bardziej niezdolny do skierowa-
nia uwagi ku wyższej rzeczywistości.
Nowoczesna filozofia dyskryminuje
niejako rozum, podkreślając jego ogra-
niczenia i uwarunkowania. W wyniku
tego ukształtowała się w ludziach
współczesnych, a także u niektórych
filozofów postawa ogólnego braku za-
ufania do wielkich zdolności poznaw-
czych człowieka..

W oparciu o główną tezę encykliki

Jana Pawła II, głoszącą konieczność
wzajemnego wspierania się rozumu
i wiary w dochodzeniu do prawdy, roz-
patrzmy sprawę wzajemnych relacji
między Kościołem a nauką współ-
czesną. Otóż Kościół nie głosi żadnej
własnej filozofii ani nie opowiada się
oficjalnie po stronie jakiegoś wybrane-
go kierunku filozoficznego. Autonomię,
jaką cieszy się filozofia, należy dostrzec
w tym, że rozum jest ze swej natury
zwrócony ku prawdzie. Historia poka-
zuje jednak, że myśl filozoficzna,
zwłaszcza nowożytna, nierzadko
schodzi z właściwej drogi i popełnia
błędy. Magisterium Kościoła nie jest
zobowiązane ani uprawnione do inter-
wencji. Może jednak i powinno kry-
tycznie oceniać – mocą swojego au-

torytetu i w świetle wiary – filozofie
i poglądy, które sprzeciwiają się dok-
trynie chrześcijańskiej. Kiedy dziś trwa
mnożenie się systemów, metod, pojęć
i argumentów filozoficznych, nierzad-
ko bardzo szczegółowych, narzuca się
potrzeba ich krytycznego rozeznania w
świetle wiary.

Kościół jako instytucja nie prowa-
dzi badań naukowych, ale niektóre
wyraźnie popiera, a przede wszystkim
ma doskonałe rozeznanie we wszyst-
kich dziedzinach nauk szczegółowych.
Albert Einstein napisał w jednym ze
swoich esejów owo słynne i tak czę-
sto cytowane zdanie: „Nauka bez reli-
gii jest ułomna, religia bez nauki jest
ślepa”. W innym miejscu tegoż eseju
stwierdza: „W tym materialistycznym
świecie jedynymi głęboko wierzącymi
są naukowcy”. Pierwsze stwierdzenie
jest bezsporne, w drugim jest też spo-
ro racji. Wygląda na to, że całkiem po-
dobnie myślą  papieże. Zwłaszcza
w dzisiejszych czasach, kiedy Jego
Świątobliwość pozwala naukowcom
panoszyć się po Watykanie i przedsta-
wiać swoje poglądy na temat ewolucji,
genetyki, badania kosmosu, medycy-
ny. Papież nie wymaga przy tym od na-
ukowców wyznania wiary, nie tylko
katolickiej, ale w ogóle żadnej.

Pod patronatem Watykanu funkcjo-
nuje od dziesiątków lat niezwykła in-
stytucja: Papieska Akademia Nauk. Jej
skład jest imponujący: światowa czo-
łówka genetyków, fizyków, lekarzy,
biologów, astronomów i wielu jeszcze
innych ekspertów, którzy tworzą gru-

Koœció³
wobec wyzwañ wspó³czesnej nauki

czêœæ I
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pę 80 najwybitniejszych uczonych
z całego świata – w tym spora grupa
ateistów, muzułmanów i buddystów.
W tej grupie są i nobliści /w sumie było
ich 60/. Wszyscy oni zasiadają w tym
gremium na osobiste zaproszenie pa-
pieża. Papieska Akademia Nauk to oso-
bliwy twór. Dzięki niemu w Watykanie
spotykali się naukowcy z wrogich kra-
jów, a żydowscy uczeni mogli podczas
wojny publikować wyniki swoich prac.
Trudno wyliczyć tu te wszystkie sła-
wy z przeszłości, które należały do pa-
pieskiej akademii. Dziś można tam spo-
tkać między innymi Stevena Hawkin-
ga, do którego nie zraził kościelnych
dostojników nawet jego otwarty anty-
klerykalizm i ateizm. Wśród wybitnych
postaci znajdziemy też trzech Polaków:
astrofizyka ks. Prof. Michała Hellera,
matematyka prof. Czesława Olecha
i lekarza prof. Andrzeja Szczeklika.

Co tam robią wszyscy ci ludzie?
Przygotowują dla papieża dokumenty
swoich najnowszych badań. Ojciec
Święty i jego kardynałowie mogą mieć
naprawdę niezłą orientację w postępach
nauki. Czy Kościół katolicki przygląda
się tylko nauce? Oczywiście, że nie, bo
wspiera ją także. Pod jego patronatem
działa spora liczba uczelni teologicz-
nych i papieskich uniwersytetów. Jed-
nak  największej sławy na naukowej ni-
wie przysparza mu papieskie obserwa-
torium astronomiczne, wyposażone
w najbardziej nowoczesne teleskopy.
Jego początki sięgają czasów , gdy
papież Grzegorz postanowił zreformo-
wać kalendarz i wybudował wieżę do
obserwacji astronomicznych.

Początkowo obserwatorium mie-
ściło się w letniej rezydencji papieża
w Castel Gandolfo. Dziś jednak ze
względu na duże „zanieczyszczenie”
włoskiego nieba światłem, główną sie-
dzibą watykańskich astronomów stało
się Tuscon w Arizonie. Tu przy uni-
wersytecie Arizony powstała grupa ro-
bocza VIRG /Vatican Obserwatory Re-
seach Group/. Ok. 160 km od Tuscon
wybudowano na Mount Greham no-
woczesny teleskop, którego prace za-
inaugurowano  w 1993 roku. Pracują-
cy tu astronomowie to kilkunastu je-
zuitów. Są to wysokiej klasy specjali-
ści, którzy ukończyli studia na najlep-
szych uczelniach.

Dlaczego Kościół wykłada pienią-

dze na funkcjonowanie takiej instytucji
jak watykańskie obserwatorium? – do-
ciekają dziennikarze. Wyjaśnienie wy-
daje się proste. Astronomia nie budzi
etycznych wątpliwości jak medycyna
czy biologia. Jest w tym także zamysł
polityczny i światopoglądowy. Kościół
chce pokazać światu, że nie boi się na-
uki. Że nie obawia się dialogu między
nauką a wiarą. Warto przy tym przy-
pomnieć o poprzedniku papieża Bene-
dykta XVI bł. Jana Pawła II, który im-
ponował bardzo rozległą wiedzą. Czę-
stymi towarzyszami wypraw narciar-
skich biskupa, a następnie arcybiskupa
Karola Wojtyłły byli fizycy. Prowadzo-
ne w czasie tych wypraw rozmowy
dały początek  systematycznym spo-
tkaniom filozofów z naukowcami, któ-
re odbywały się w Pałacu Arcybisku-
pim przy ul. Franciszkańskiej w Kra-
kowie, a po wyborze Karola Wojtyłły
na papieża – w Castel Gandolfo.

Tyle o stosunku religii do nauki. A

jak wyglądają odwrotne relacje? Będzie
o tym mowa w kilku kolejnych arty-
kułach z tego cyklu. Wykorzystam w
nich wywiady naszych czołowych pu-
blicystów z wybitnymi naukowcami
różnych narodowości.  Ponieważ
obecnie na topie są badania związane
z powstaniem i naturą wszechświata
wybrałam wypowiedzi kosmologów,
astrofizyków, ekspertów od fizyki
kwantowej. Pomysły dotyczące po-
wstania wszechświata są przeróżne,
niektóre nawet całkiem zwariowane.
Dlatego temat kusi. Uczonych, którzy
będą prezentować swoje bardzo zawiłe
teorie, podzielę na trzy grupy świato-
poglądowe: na zdecydowanych ate-
istów, na niezdecydowanych, którzy
nie ufają całkowicie nauce i na tych,
którzy posługując się tymi samymi me-
todami, co tamci, widzą we wszech-
świecie przede wszystkim Stwórcę –
Boga.

oprac. Jadwiga Tymczak

Miesiąc maj to miesiąc maryjny,
wtenczas szczególnie rozbrzmiewają
pieśni maryjne, ale także i wielkanoc-
ne. Miesiąc maj to szczególnie mie-
siąc dziękczynienia Panu Bogu za nie-
zliczone dobrodziejstwa, których nie
mam miary, bo Pan Bóg jest hojny.

1 maja byliśmy świadkami i uczest-
nikami ogłoszenia błogosławionym na-
szego Rodaka i Namiestnika Kościo-
ła Chrystusowego Jana Pawła II.
Piękne nabożeństwo dziękczynne za
dar Papieża Polaka, za Jego pobyt w
Rzeszowie, poświęcenie kościoła Ser-
ca Pana Jezusa, który za rok stał się
katedrą, za kanonizację św. Józefa Se-
bastiana Pelczara przeżywała cała
Diecezja Rzeszowska. Było  to
2 czerwca w 20 rocznicę pobytu Ojca
św. Błogosławionego Jana Pawła II
w Rzeszowie.

W tym roku włączyliśmy się także

SURREXIT CHRISTUS ALLELUJA
VIII Przegl¹d

Pieœni Wielkanocnych
w GOGO£OWIE
05 .06. 2011r.

w to  dziękczynienie poprzez
VIII Przegląd Pieśni Wielkanocnych
a także pieśń o Papieżu „Janie Pawle
do nas przyjdź”. Chóry śpiewały na
sumie a po sumie odbywał się prze-
gląd. Każdy Chór śpiewał po dwie pie-
śni i każdy śpiewał najpiękniej jak
mógł. W kolejności śpiewały: Chór
dziecięcy „Karolinka” z Gogołowa
pod dyrekcją p. Kazimierza Jantonia,
Chór mieszany „Melodia” z Brzostku
pod dyrekcją p. Zuzanny Rogala, Ze-
spół Śpiewaczy „Malina” z Niebylca
pod dyrekcją p. Wiktora Bochenka,
Chór przy WDK w Rzeszowie pod
dyrekcją p. Andrzeja Szypuły, Chór
„Cantamus” z Pstrągowej pod dy-
rekcją p. Andrzeja Szypuły w zastęp-
stwie p. Pawła Łąckiego, Chór „Sanc-
tus” z Gogołowa pod dyrekcją p. Ka-
zimierza Jantonia.

Chórzystów było 100. Na końcu
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Chór Dziecięcy Karolinka z Gogołowa.

kilka pieśni wielkanocnych śpiewały
wszystkie  Chóry i pieśń  o Błogosła-
wionym Janie Pawle. Cały czas roz-
brzmiewało radosne Alleluja – Chwal-
cie Pana.

Coraz więcej jest Chórów w na-
szych Parafiach i w naszej Diecezji.
Coraz więcej jest śpiewu. To wszyst-
ko wymaga wiele pracy i poświęce-
nia organizatorów, dyrygentów, chó-
rzystów a także wsparcia przez Księ-
ży Proboszczów i władze samorządo-
we.

Trzeba wyrazić uznanie P. Dyrek-
torowi Artystycznemu p. Andrzejowi
Szypule, który jest duszą śpiewu
w Województwie i w Diecezji, który
organizuje przeglądy w różnych miej-
scach.

Należy się podziękowanie p. Sta-
roście Powiatu Strzyżowskiego Ro-
bertowi Godkowi wspierającemu
Chóry i przeglądy także materialnie.
Dzięki niemu została wydana broszu-
ra przez p. Andrzeja Szypułę o ośmiu
przeglądach Chórów w Gogołowie
pod hasłem „Surrexit Christus Allelu-
ja”.

Duże zainteresowanie a także po-
moc okazuje p. Wójt Jan Ziarnik
z Frysztaka, który co roku pomaga
materialnie w zorganizowaniu przeglą-
dów. Sprawił ubrania dla chórzystów,
instrument do ćwiczenia. W tym roku

dziękujemy także za
wsparcie materialne
Zarządowi Banku Spół-
dzielczego  ze Strzyżo-
wa z Filią we Fryszta-
ku, a także Państwu
Czechom - właścicie-
lom Piekarni w Koła-
czycach, którzy zaopa-
trują nas w pieczywo.

W Przeglądzie
i w wręczaniu nagród
i dyplomów brali udział
p. Jan Stodolak – za-
stępca Starosty ze
Strzyżowa i p. Jan Ziar-
nik – Wójt Gminy Frysz-
tak. Poszczególne Chó-
ry otrzymały piękne ob-
razy Błogosławionego
Jana Pawła II. Całą uro-
czystość filmował i robił
zdjęcia p. Emil Berko-
wicz ze swoją ekipą
z Jasła. Będzie można
oglądnąć i jeszcze raz
posłuchać.

VIII Przegląd Pieśni Wielkanoc-
nych pięknie wpisał się w dziękczy-
nienie za włączenie naszego Rodaka
i Papieża Jana Pawła II w poczet Bło-
gosławionych.

Ufamy, że Ojciec św. Jan Paweł
II, który lubiał śpiew i lubiał śpiewać

jest zadowolony z tego Przeglądu
i tych śpiewów, które były Mu dedy-
kowane. Błogosławiony Janie Pawle
módl się i wstawiaj się za tymi, którzy
śpiewem chwalą Boga.

                   Ks. Emil Midura

W dniu 1 czerwca 2011r. na boisku sportowym na „Pia-
skach” w Gogołowie Komendant Gminny OSP – druh
Stanisław Stadnicki zorganizował z okazji „Dnia Dziec-
ka” pokazy ratowniczo - gaśnicze jednostek straży pożar-
nej dla uczniów szkoły podstawowej w Gliniku Górnym

Pokaz stra¿ackich
umiejêtnoœci

i zespołu szkół w Gogołowie. Wzięli w nich udział straża-
cy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Strzyżowie oraz jednostek OSP z Frysztaka, Glinika Dol-
nego i Gogołowa.

Strażacy demonstrowali wozy bojowe oraz sprzęt stra-
żacki, jakim dysponują oraz ukazywali możliwości jego
wykorzystania. Zgromadzonej młodzieży przedstawiono:
pokaz sprzętu ratownictwa drogowego podczas dociera-
nia do poszkodowanego we wraku samochodu z wyko-
rzystywaniem sprzętu hydraulicznego do cięcia karoserii,
podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, działa-
nia gaśnicze przy udziale działka wodnego, pokazy gasze-
nia różnymi sposobami palących się opon.

Młodzież szkolna, która brała udział w pokazach mo-
gła dokładnie obejrzeć nowoczesne wyposażenie samo-
chodów strażackich oraz wyposażenie i ubiór strażaków.
Ogromną atrakcją okazał się strażacki zaprzęg konny
z pompą strażacką na wozie. Pokazy w opinii młodzieży
były ciekawe i interesujące a wielu chłopców zdeklaro-
wało się zostać strażakiem.

Związek OSP RP
Zarząd Oddziału Gminnego we Frysztaku

Uczestnicy przeglądu w kościele.
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Wizyta w Biurze Wystaw Artystycznych

W dniu 13 czerwca 2011r. odbyło się uroczyste podsu-
mowanie XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„A.TO.MY” w BWA Krosno. Prace wykonane przez
dzieci pod moim kierunkiem w GOK Frysztak i Szkole
Podstawowej im.
Józefa Wybickiego
we Frysztaku pro-
mowały gminę
Frysztak na podkar-
packiej wystawie.
Autorzy ekspono-
wanych dzieł: Stani-
sław Armata, Kry-
stian Mikuszewski,
Ilona Romańska,
Monika Wojtanowska, Amanda Moskal, Patrycja Wojta-
nowska, Dominika Szombara, Izabela Szymkowicz, Klau-
dia Stasiowska, Aleksandra Sadowska, Gabriela Kanc-
lerz, Karolina Grela. NAGRODY otrzymały: IZABELA
ROŚ, MARTA STASIOWSKA, NATALIA GODEK,
WYRÓŻNIENIA: ZUZANNA OPAROWSKA, EMA-
NUELA MUSZYŃSKA i ALEKSANDRA MAJO-
CHA. Wizyta w BWA Krosno dostarczyła nam wielu ar-
tystycznych wrażeń.

Moim Uczniom gratuluję i życzę dalszego wzro-
stu twórczego.

         Dorota Wojtanowska

Konkurs „Obrazy Biblijne” - fina³
 II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Obrazy Biblijne”

organizowany przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
i Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku zgromadził
337 prac. Nagrodzono i wyróżniono 49 prac. Wystawę
można było oglądać w maju i czerwcu 2011r. Słowo Boże
w malarstwie, rysunku, wyklejance. Oto wypowiedzi ar-
tystyczne dzieci i młodzieży powiatu strzyżowskiego in-
spirowane tekstami
Biblijnymi. Kontem-
placja II Powiato-
wej Wystawy „Ob-
razy Biblijne” po raz
kolejny zachwycała
blaskiem prawdy,
pomagała w auten-
tycznym spotkaniu
z Bogiem i promo-
wała dokonania ar-
tystyczne młodych
malarzy naszego powiatu.

Dziękuję uczniom Przedszkoli, Szkół Podstawowych,
Gimnazjów, Ośrodków Kultury i Ośrodków Szkolno Wy-
chowawczych Powiatu Strzyżowskiego za liczny udział
w wystawie, opiekunom artystycznym za  pomoc wycho-

wankom.
Dorota Wojtanowska

-instruktor plastyk GOK Frysztak

Dzieñ Mamy i Taty w GOK-u
29 maja 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury

we Frysztaku odbył się koncert z okazji „Dnia Mamy”
i „Dnia Taty”. Podczas dwugodzinnego koncertu dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne
i artystyczne. Wystąpiły zespoły: ZESPÓŁ TAŃCA
WSPÓŁCZESNEGO „ZYGZACZEK”, ZESPÓŁ TAŃ-
CA WSPÓŁCZESNEGO „ZYGZACZEK II”, GRUPA
BARDZO TOWARZYSKA „TWIST”, ZESPÓŁ TAŃ-
CA WSPÓŁCZESNEGO „ZYGZAK II”, ZESPÓŁ „AL-
LEGRO”, MAŁY CHÓREK DZIECIĘCY „WIOLIN-
KI”.

Młodzi artyści
byli wspaniali i dali
z siebie wszystko!
Rodzice z dumą po-
dziwiali swoje po-
ciechy i nagradzali
je gromkimi brawa-
mi. Na koniec tego
radosnego popołu-
dnia dzieci wręczyły bukieciki kwiatów i złożyły rodzicom
życzenia. Duże brawa należą się pani Agacie Skibie i pani
Magdalenie Wiśniowskiej za wspaniałe przygotowanie
dzieci do występów!

tekst i foto: Joanna Pasek

„Œluby panieñskie” na deskach
GOK-u

19 czerwca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury we Frysztaku gościliśmy Strzyżowski Teatr „Prima
Aprilis”. Teatr wystąpił z komediodramatem Aleksandra
Fredry „Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca” w re-
żyserii Roberta
Chodura.

Wspaniała gra
aktorów, scenogra-
fia,  kostiumy –
wszystko to sprawi-
ło, że dwugodzinny
spektakl minął w
bardzo miłej atmos-
ferze, często przery-
wany był gromkimi
oklaskami i wybuchami śmiechu.

W spektaklu wystąpili: Aleksandra Korabiowska –
Aniela, Sylwia Drogoń – Klara, Jerzy Warchoł – Gustaw,
Maciej Ruszała – Albin, Jadwiga Skowron – Pani Dobrój-
ska, Stanisław Pytko- Radost, Maria Piskadło – Jan, Kry-
styna Warchoł – Diabeł, Marlena Szaro – Anioł.

Dziękujemy Teatrowi „Prima Aprilis” za to, że zaszczy-
cił nas swoim występem, a my mogliśmy miło spędzić nie-
dzielny wieczór!

tekst i foto: Joanna Pasek
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Nicci French
„ W sieci strachu”

Na początku przyciągnęła mnie
tajemnicza okładka przedstawiają-
ca (według mnie) jakąś mglistą
postać na jasnym tle. Z pełną cie-
kawością otworzyłam książkę na
pierwszej stronie i ze zdziwieniem
odkryłam, że już po dwóch pierw-

szych zdaniach zaczęło mnie ogarniać uczucie wzrastają-
cego napięcia, które jest wyznacznikiem dobrego thrillera
psychologicznego. Pewnie powodem tego było to, że każ-
da główna bohaterka tej wstrząsającej opowieści (jak i
oprawca) wyraża swoje uczucia w pierwszej osobie licz-
by pojedynczej, przez co czytelnik ma wrażenie, że postać
tylko jemu spowiada się ze swoich okrutnych przejść.

W zasadzie te wszystkie wyznania mają nie tyle po-
móc we wprowadzeniu czytelnika w akcję powieści, ile
pokazać jakie mogą być reakcje na dominujące w książce
uczucia strachu, niepewności, czy (w mniejszym lub więk-
szym stopniu) utraty wolności osobistej. Bo jak każdy
z nas zachował by się, gdyby żył w stanie ciągłego zagro-
żenia? Odpowiedzi na te pytania poznajemy przez pry-
zmat trzech współczesnych kobiet, które pewnego dnia
zaczynają dostawać listy od szaleńca, który w dość pro-
stych słowach wspomina, że wszystkie są piękne, ale nie-
długo będą martwe. Teraz każda musi sobie radzić z tą
wiadomością na swój własny sposób.
Pierwszą bohaterką, którą poznajemy jest Zoë, będąca
miłą, młodą nauczycielką. 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 okrzyk-
nięta bohaterką na skutek trafu i obalenia złodzieja za po-
mocą 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, osaczonej kobiecie.

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

Nadia różni się znacznie od dwóch poprzednich boha-
terek, gdyż ona jako jedyna nie stoi biernie, ale postana-

  Ksi¹¿ka (nie tylko !) na niepogodê!!!!
wia znaleźć swojego prześladowcę. W ogóle dziewczyna
działa impulsywnie i niczego nie żałuje. To ona wprowa-
dza najwięcej akcji do powieści.

Dodatkową zaletą tej książki, której nie wymieniłam
wcześniej jest, dość zaskakujące zakończenie. Polecam
książkę każdemu.

Jakub ¯ulczyk
„Instytut”
(oficjalna recenzja dla ser-
wisu Lubimy Czytać)

Na początku przyznam, że po-
niekąd bałam się, tej pozycji, a do-
kładniej – tego, że się na niej za-
wiodę. Do tej pory uważałam, że
polscy autorzy nie potrafią pisać

dobrych horrorów, ale się myliłam, co udowodniła mi ta
książka. W jaki sposób? Cóż, odpowiedź jest prosta i ba-
nalna…

Na „Instytut” zdecydowałam się po oglądnięciu zapo-
wiedzi oraz wywiadu z Jakubem Kulczykiem  zamiesz-
czonych na stronie wydawnictwa Znak. Nie bez znacze-
nia była też dobrze zaprojektowana okładka, budząca
u mnie swoisty niepokój. Pomyślałam, że najwyżej się za-
wiodę, ale książkę przeczytać MUSZĘ. Kiedy po ponad
miesięcznym oczekiwaniu publikacja w końcu do mnie
dotarła, z wielkim niepokojem otworzyłam ją na pierwszej
stronie.

Historia zaczyna się dość „standardowo”. Ponad trzy-
dziestoletnia Agnieszka, dziedziczy po babci Werze miesz-
kanie w Krakowie. W tym czasie akurat kobieta ma pro-
blemy małżeńskie i chcąc uciec od dotychczasowego życia
z mężem maminsynkiem i teściową wiedźmą, postanawia
się od razu przeprowadzić się do otrzymanego lokum. Choć
Agnieszka tęskni za córką zostawioną w Warszawie. to
jednak udaje jej się „jako tako” ułożyć życie w nowym
miejscu i znaleźć sobie współlokatorów: Jacka (zwanego
Rumunem), Igę, Weronikę i Sebastiana. Poznaje również
Roberta i Ankę. Ta siódemka pewnego dnia zostaje uwię-
ziona w mieszkaniu Agnieszki (o tajemniczej nazwie In-
stytut) i odcięta od świata w środku wielkiego miasta.
Teraz już nic nie jest takie samo, szczególnie, że tajemni-
czy Oni chcą odzyskać swoją własność…

Książka ma dość ciekawą budowę, która momentami
denerwuje – ma bowiem swoiste dwa czasy akcji. Po-
znając historię oczami głównej bohaterki powoli wzrasta
w czytelniku napięcie i gdy już ma sięgnąć apogeum…
ona przenosi go np. dziesięć lat wstecz i opowiada o swo-
jej przeszłości. Fakt, to może denerwować, ale z drugiej
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strony to dodaje książce jeszcze więcej napięcia, więc nie
uważam akurat w tym przypadku, aby była to wielka wada.
Może jest wręcz odwrotnie? Co do języka trzeba przy-
znać, że jest on prosty, a jednocześnie bardzo współcze-
sny. Co ciekawe, autor znakomicie przedstawia emocje
bohaterów (szczególnie Agnieszki), czym od razu zdobył
w moich oczach uznanie.

Książka jest porównywana do „The Ringu” i „Cube’a”
i jest w tym trochę racji choć nie do końca, bo książka
może być porównywana też do innych filmów. Mnie  oso-
biście przypomniał się film „ Dziecko Rosemary”. Dla-
czego? Pewnie ze względu na podobieństwo w ukazaniu
emocji kobiety.

Generalnie książka jest świetna i warto ją przeczytać.
Dla mnie osobiście jest to jedna z najlepszych książek,
które udało mi się przeczytać w tym roku. Polecam.

                                                   Ania Dral

Etap nauki w gimnazjum jest czasem ukierunkowywa-
nia się uczniów na przedmioty, w których są najlepsi, roz-
szerzania wiedzy i startowania w olimpiadach i konkur-
sach.  Starają się, by jak najlepiej w nich wypadać, a na-
uczyciele, aby jak najdokładniej zainteresowanych do nich
przygotować. Wielu odnosi sukcesy  w konkursach języ-
kowych czy z przedmiotów humanistycznych.  Ale mamy
też w naszym Gimnazjum we Frysztaku prawdziwych
specjalistów od liczenia.

W lutym br. Piotr Bliźniak, Dawid Konsur i Kamil
Czech wzięli udział w VI edycji Turnieju Matematyczno –
Fizycznego -  „Matematyka i fizyka dla każdego przez
zabawę do wiedzy”. Staranne przygotowania nie trwały
krótko. Wiele dni prób, zmian w planach, nauki i rozsze-
rzania wiedzy – przez to wszystko z uśmiechem na twa-
rzy przeszli zainteresowani uczniowie i prowadzący na-
uczyciele.

Turniej składał się z trzech etapów. W pierwszym gim-
nazjaliści musieli zaprezentować swoje umiejętności z za-
kresu eksperymentowania w „Doświadczeniach pokazo-
wych z fizyki”. Uczniowie z naszego gimnazjum przygo-
towali doświadczenie polegające na rozładowaniu ciała
naelektryzowanego przez iskrę. Początki uzyskania  za-
dowalającego efektu nie było proste. Po długich próbach
udało się uzyskać oczekiwany cel.

Następnie każdy z uczestników musiał wykazać się
wiedzą z matematyki, rozwiązując test wielokrotnego wy-
boru, w ten sposób samodzielnie zapracowując na ilość
punktów drużyny. Ostatnim etapem turnieju były rozgrywki
zespołowe - drużyny wspólnie musiały rozwiązywać za-
dania problemowe, logiczne i zagadki wymagające posia-
dania rozległej wiedzy z zakresu matematyki i fizyki. Za-
dania te zostały przygotowanie przez organizatorów roz-

grywek w postaci pokazu multimedialnego.
Drużynie z naszej szkoły udało się uzyskać bardzo do-

bre drugie miejsce, Gimnazjum z Wiśniowej zajęło miej-
sce pierwsze, a trzecie drużyna ze Strzyżowa.

To nie koniec rozwijania  naszych  zainteresowań.
13 maja osiem osób z naszej placówki pojechało na Uni-
wersytet i Politechnikę do Rzeszowa. Pierwszym miej-
scem, które odwiedziliśmy był Instytut Fizyki na Uniwer-
sytecie. Zapoznaliśmy się tam z budową teleskopu oraz
mieliśmy okazję za jego  pomocą obejrzeć Słońce
w 200-krotnym powiększeniu. Największym jednakże za-
skoczeniem dla wszystkich były pokazy z fizyki w Kate-
drze Fizyki na Politechnice. Każdy ze zniecierpliwieniem
czekał  na chwilę, w której się rozpoczną.

Pierwszym z przedstawiających był prof. zw. dr hab.
Karol Krop. W najlepszy z możliwych sposobów pokazał,
jak zachowują się ciała stałe w bardzo niskich temperatu-
rach, co się z nimi dzieje w zetknięciu z ciekłym azotem.
Kolejne doświadczenia dotyczyły innych ważnych dzie-
dzin fizyki. Poprzez proste przykłady zrozumieliśmy zawi-
łości tego właśnie przedmiotu. Pokazy wprowadziły nas
w klimat nie tylko typowo naukowy, lecz uświadomiły nas
również, że fizyką można się bawić.

Mimo, że pokazy trwały przeszło półtorej godziny, nikt
nie był znudzony, wręcz przeciwnie,   nie chcieliśmy, by
tak szybko się skończyły. Wszyscy byli zachwyceni moż-
liwościami i formami, dzięki którym fizykę można w łatwy
sposób przekazać i zrozumieć. Wystarczy tylko trochę
chęci i uruchomienia wyobraźni, by wszystko stało się ja-
sne. Od czasu pokazu uczniowie marzą, by takie lekcje
były w szkołach. Z całą pewnością w przyszłym roku też
odwiedzimy Politechnikę, aby znów przyjrzeć się, choć
przez chwilę, zdumiewającej wiedzy i jej efektom.

                                   Zafascynowana pokazem
                                   Klaudia Ziobrowska  kl. II d

„I z nauk¹ dojœæ na szczyt”
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To już 10 rok akcji Ogólnopolskiego Tygodnia Czyta-
nia Dzieciom, organizowanej przez Fundację ABCXXI
Cała Polska Czyta Dzieciom. Akcja ta ma na celu za-
szczepienie w dzieciach zamiłowania do literatury w cza-
sach, gdzie króluje telewizor i komputer. Czytając dzie-
ciom głośno fragmenty utworów literatury dziecięcej, sta-
ramy się zachęcić je do częstego sięgania po książkę. Prze-
konać, że czytanie powinno kojarzyć im się z przyjemno-
ścią i radością, a nie z przymusem.

W związku z tą akcją Gminna Biblioteka Publiczna we
Frysztaku zorganizowała dnia 2.06 2011 r. dla dzieci
z Przedszkola Publicznego we Frysztaku oraz dzieci z Ze-
społu Szkół w Stępinie spotkania autorskie z Izabelą Kle-
bańską. Autorka popularyzuje muzykę wśród najmłodszych
w niezwykle dowcipny i przystępny sposób w książkach
takich jak: „Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowia-
da”, „Muzyczna zgraja” , „Kaprys, żart i inne muzyczne
fanaberie” , Akolada 8 stopień wtajemniczenia” oraz „Jak
tańczono przed wiekami”. Spotkanie polegało na dialogu

autorki z widzami, próbowała przekonać dzieci, że w świe-
cie muzyki można się  naprawdę świetnie bawić. Książ-
kowo-muzyczna podróż wiodła przez pięciolinię, klucz wio-
linowy, nuty – aż po akoladę... .

“(...) Była sobie raz dżdżownica
pośród dżdżownic unikalna.
Cała była kolorowa,
a w dodatku – muzykalna!
Nawet imię miała inne,
niż dżdżownicy mieć wypada,
bo na cześć muzycznej klamry
nazywano ją – Akolada (...)”.

Jubileuszowy X Ogólnopolski
Tydzieñ Czytania Dzieciom

w Gminnej Bibliotece
Publicznej we Frysztaku.

Spotkanie umilała muzyka z płyt dołączonych do ksią-
żek, a także występy muzyczne samej autorki na skrzyp-
cach. Dzięki temu spotkaniu dzieci miały okazję poznać
tajniki literatury i muzyki, a także zakupić książki i zdobyć
autograf ulubionej autorki.

Spotkanie autorskie poprzedzone było 3 zajęciami lite-
racko-plastycznymi  ph. „Muzyczna zgraja” ze Starsza-
kami z Przedszkola Publicznego we Frysztaku, które od-
bywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej  w dniach
13, 16 i 17 maja. Celem tych spotkań było zapoznanie dzieci
z twórczością autorki oraz zainteresowaniem jej utwora-
mi.

Na zajęciach prezentowano i omawiano książki autor-
ki oraz czytano ich fragmenty. Wspaniałą zabawę dla dzie-
ci stanowiło rozwiązywanie zagadek muzycznych oraz wy-
konywanie ilustracji ulubionego instrumentu muzycznego.
Kolejnym ciekawym punktem spotkania był mały koncert
pani Wiesławy Głód, która grała na skrzypcach i fortepia-
nie, a dzieci miały możliwość zagrania na tych instrumen-
tach.

Mamy nadzieję, że  te spotkania muzyczne pozwoliły
dzieciom głębiej wejrzeć w zaczarowany świat muzyki,
która uwrażliwia na piękno i wyrabia poczucie estetyki,
zatem jest istotnym elementem życia każdego człowieka
już od najmłodszych lat.

H.Opielowska

Czytanie bajek.

A może zostać skrzypaczką?.

A może pianistą?.
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„ŒWIÊTO RODZINY”
w Przedszkolu Publicznym

nr 1 we Frysztaku
           11.06.2011r.

Maj i czerwiec to miesiące, które
upływają pod znakiem rodziny. Najpierw
Dzień Mamy, potem Dzień Dziecka,
Dzień Taty. To okazje do rodzinnych spo-
tkań w przedszkolu. Środowisko przed-
szkolne jest drugim obok domu rodzin-
nego miejscem, w którym dziecko wzra-
sta, uczy się i bawi. Każdy nauczyciel
zdaje sobie sprawę z tego, że współpra-
ca z rodzicami jest niezwykle istotna w
kształtowaniu pozytywnych relacji i słu-
ży przede wszystkim dobru dziecka i jego
rozwojowi, dając mu poczucie bezpie-
czeństwa. Dlatego też postanowiliśmy
w naszym przedszkolu zorganizować
wspólnie z rodzicami naszych wycho-
wanków „ Piknik rodzinny”. Uroczystość początkowo pla-
nowana była na świeżym powietrzu, jednak z powodu nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych odbyła się na
hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego we Frysztaku, co nie popsuło nam humoru i nie prze-
szkodziło we wspólnej zabawie. Rozpoczęliśmy o godzi-
nie 9.00. Pani Dyrektor serdecznie powitała rodziców
i dzieci. Życzyła udanej zabawy i zaprosiła na część arty-
styczną. Na początku grupy starsze przedstawiły program
związany z akcją Przedszkolnego Programu Edukacji An-
tynikotynowej „ Czyste powietrze wokół nas” Nie zabra-
kło również tradycyjnych wierszy i piosenek, bo przecież
każdy musiał „coś” powiedzieć swojej mamie czy tacie.
Były również tańce prezentowane przez poszczególne
grupy. Po wzruszającej części artystycznej, zabawę roz-
począł „Szalony Wodzirej” z teatru „ Bazyl”, który porwał
do zabawy młodych i tych nieco starszych :). Atrakcji było
wiele dla: ciała, ducha i brzucha! Były tańce, śpiewy, kon-
kursy, loteria fantowa, pieczone kiełbaski, bigos, pyszne
ciasteczka i słodycze. Gościliśmy również ratowników
medycznych ze Szkoły Medycznej z Jasła, którzy uczyli
nas jak należy udzielać pierwszej pomocy. Impreza ta do-
starczyła dzieciom i rodzicom wiele radości i wspaniałej
zabawy. Uśmiech na twarzach wszystkich był tego naj-
lepszym dowodem.

„ Bo grunt to rodzinka, grunt to rodzinka
  Bo kto rodzinkę fajną ma
  Nie wie co bieda, bo gdy potrzeba
  To mu rodzinka radę da”

Dziękujemy wszystkim rodzicom zaangażowanym
w organizowaniu uroczystości za pomoc, współpracę,
wsparcie i bezinteresowność. Dziękujemy wszystkim  pra-
cownikom przedszkola, sponsorom bez  których wsparcia
trudno by było zorganizować imprezę. Państwu B. G. Gre-
lom, W. T. Chmurom, Z.K. Steczkowskim, Hurtowni Gol-

den Fruit z Jasła, Delikatesom Cen-
trum. Dziękujemy również dyrekcji
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wy-
chowawczego we Frysztaku.
I wszystkim tym, których tu nie wy-
mieniliśmy a pomogli nam w zorgani-
zowaniu uroczystości - SERDECZ-
NIE DZIĘKUJEMY!!!

                           nauczyciel
                   Katarzyna Ch-T

Najmłodsza grupa czyli maluszki.

Cała sala się bawi.

Z mamą najbezpieczniej.
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W niedzielny piękny wieczór, 22majabr., na parkingu
parafialnym we Frysztaku odbył się koncert Leć muzycz-
ko... - Frysztak dla Jana Pawła II, była to już piąta edycja
tej imprezy organizowana przez Ks. Marka, Agnieszkę
Bradlińską, Martę Filip oraz Gminny Ośrodek Kultury.
V edycji koncertu patronowali: Wójt Gminy Frysztak, Sta-
rostwo Powiatowe w Strzyżowie oraz Parafia Rzymsko -
Katolicka we Frysztaku.

Koncert rozpoczął się o godzinie 20.00, na scenie za-
grali franciszkanie z Krakowa, zespół Fioretti. Zespół śpie-
wał własne utwory oraz kower, do którego stworzył wła-
sny układ taneczny. Już po kilku piosenkach kontakt z frysz-
tacką publicznością stał się bardzo dobry, powstały koła
taneczne, węże które krążyły po całym parkingu, a bracia
na scenie grali na 100 a może i 110 procent. Na koniec
koncertu nie zabrakło bisów oraz popisów tanecznych
głównego organizatora Ks. Marka.

Po koncercie Ks. Marek rozpoczął modlitwę za błogo-
sławionym Janem Pawłem II. ...Aaaa po modlitwie roz-
poczęły się lubiane przez wszystkich fajerwerki, które za-
kończyły już V koncert „Leć muzyczko...” - Frysztak dla
Jana Pawła II.

Frysztak24.pl już po raz drugi był patronem medialnym
koncertu „Leć muzyczko...” - Frysztak dla Jana Pawła
II. info: www.frysztak24.pl

Zespół Fioretti w pełnym składzie.

W tej muzyce była modlitwa.

Mimo krępujących szat braciszkowie dali „czadu”.

Publiczność była cały czas aktywna.

Pogoda sprzyjała wieczornemu muzykowaniu.
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Chór dziecięcy „Wiolinki”.

Chór mieszany „Sokół”.

Zespół GOOD STAFF.

Zespół Twierdzanie.

Podczas Nocy Poezji.

Występ Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza
z towarzyszeniem Strzyżowskiego Chóru Kameral-
nego pod batutą Grzegorza Oliwy. Na koniec sztuczne ognie.

fot. Joanna Pasek, Wojciech Patla.



Braciszkowie z zespółu Fioretti na scenie.

Pełna energii Alicja Majewska i Chór Kameralny.

Harcerze na
Solinie.

“Śluby
panieńskie”
w GOK-u.

Noc Poetów - po spotkaniu.

Zespół GOOD STAFF.

Michalina Brudnowska - wokalistka
zespołu GOOD STAFF.

Drakula i Dyniek -
małe gwiazdy balu.


