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Gdy nadejd¹ Œwiêta 
niech nadzieja i radoœæ 

zastukaj¹ do Pañstwa drzwi, 
a Wielkanoc przyniesie 
pomyœlnoœæ, szczêœcie 

i piêkny uœmiech ka¿dego dnia.
tego wszystkim Mieszkañcom i Goœciom ¿ycz¹: 

Wójt 
Gminy Frysztak

Jan Ziarnik

Przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Frysztak

Stanis³aw Armata
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Jak powszechnie wiadomo 8 marca obchodzimy Święto
Pań. Ale Panowie nie są gorsi i też mają swój dzień -
Dzień Mężczyzny, który zapisany jest w kalendarzu
10 marca. I zgodnie z kalendarzem świętowaliśmy - dzień
Pań w dniu Panów. 

A teraz objaśnienia:
10 marca Koło Gospodyń Wiejskich z Glinika Górnego

gościło u siebie panie z KGW z terenu gminy Frysztak.
Zaproszenie przyjęło 11 kół. Na to przemiłe spotkanie przy-
byli także strażacy oraz goście z Rzeszowa i przedstawi-
ciele lokalnego samorządu.

Przy suto zastawionych stołach toczyły się wesołe roz-
mowy, płynęły także piosenki różne.

Oficjalną, aczkolwiek bardzo dowcipną część przygo-
towały panie Joanna Koś i Edyta Szczypta - nauczycielki
SP w Gliniku Górnym, które wraz ze swoimi wychowan-
kami wzbudzały salwy śmiechu, ale także zmuszały do
refleksji nad współczesnym światem.

Po pysznym obiedzie nastąpiła część rozrywkowo-kon-
kursowa, przygotowana przez pracowników GOK Frysz-
tak.

Panie wykazywały się znajomością nasion, zdolnościa-
mi plastycznymi - tu dzielnie je wspierał pozując sołtys
Glinika Górnego pan Edward Giera. Konkurs konfronta-
cyjny, czyli „10 najważniejszych rzeczy w damskiej toreb-
ce” wykazał, że Panowie nie są tak znowu pragmatyczni
jakby się wydawać mogło. Według Pań są to kolejno: do-
kumenty, telefon, perfum, lusterko, klucze, pomadka, chu-
steczki, szczotka, parasol, podpaski. A według Panów: lu-
sterko, pomadka, komórka, grzebień, portmonetka, , klu-
czyki, dokumenty, perfuma, chusteczki, tampony.

Nie zabrakło również quizów i potyczek literackich.
A wszystko w wyjątkowo wesołej i wiosennej atmosfe-
rze, o którą zadbali strażacy obdarowując wszystkie Pa-

Dzieñ Kobiet
w Dniu Mê¿czyzn

Co my mamy w tych torebkach?

„Babskie” spotkanie w Gliniku Górnym.

nie pięknymi różami. Panowie nie zostali pominięci i rów-
nież otrzymali kwiaty - ale od Pań. 

Podsumowując: przepony pracowały równie mocno jak
gospodynie z Glinika Górnego, którym bardzo dziękujemy
za wspaniałe przyjęcie.

                                 tekst: A.S. fot. M. Płoucha

¯yczenia Radosnych Œwi¹t Wielkanocnych
wype³nionych nadziej¹
budz¹cej siê do ¿ycia wiosny
i wiar¹ w sens ¿ycia.
Pogody w sercu i radoœci p³yn¹cej z faktu
Zmartwychwstania Pañskiego
oraz smacznego Œwiêconego
w gronie najbli¿szych osób
szczerze ¿yczy mi³ym Czytelnikom
            Redakcja Gazety Frysztackiej
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Ogłoszenie - nieodpłatna zbiórka śmieci !!!
Urząd Gminy Frysztak informuje wszystkich mieszkańców, że zostanie przeprowadzona

na terenie całej gminy jednorazowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórka dotyczy: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt AGD wielkogabarytowy: chło-
dziarki, zamrażarki, lodówki, pralki, kuchenki itp.; sprzęt AGD małogabarytowy: odkurzacze, żelazka, toste-
ry, zegary, kuchenki mikrofalowe itp.; sprzęt komputerowy: komputery, drukarki, ksera, laptopy, myszy, kla-
wiatury; sprzęt RTV narzędzia: monitory, telewizory, radia, telefony, zabawki elektroniczne; elektronarzędzia:
wiertarki, piły itp.) oraz baterii i akumulatorów od mieszkańców Gminy Frysztak.

W wyznaczonym punkcie zbiórki należy przekazać odpady bezpośrednio pracownikowi odbierającemu odpady.
Nie wolno pozostawiać  odpadów nie objętych przedmiotową zbiórką.
Poniżej zamieszczamy miejsca i harmonogram odbioru odpadów.

Odbiór elektroodpadów na terenie Gminy FRYSZTAK  prowadzony jest przez  Firmę  eko - system Boroń
Spółka Jawna. Łężkowice 114. 32 – 015 Kłaj

Wszelkich wyjaśnień w zakresie zbiórki śmieci udziela Genowefa Tęcza z Urzędu Gminy Frysztak. Tel. 17 2777110
lub Edyta Styrna – przedstawiciel Firmy Eko-system. Boroń sp. j. tel. 12  284 28 23, która jest bezpośrednio odpowie-
dzialna za odbiór śmieci  z terenu gminy.
                                                                                                                   Urząd Gminy Frysztak

Lp. Lokalizacja punktu Termin Godziny postoju 

1. Frysztak – baza GS ,,SCh'' we Frysztaku 23.04.2012r. od godz.  9:00 
do godz. 15:00 

2. Lubla – przy Domu  Wiejskim 
 23.04.2012r. od godz.  9:00 

do godz. 15:00 

3. Glinik Górny – za  Domem Strażaka 24.04.2012r. od godz.  9:00 
do godz. 15:00 

4 Stępina – parking przy schronie 
kolejowym w Stępinie 24.04.2012r. od godz.  9:00 

do godz. 15:00 
 

„To miasteczko na wzgórzu z rzeką Wisłok w dolinie” – książka jest
darem prof. Adama Żuchowskiego dla ziemi frysztackiej.

We wstępie do książki prof. dr hab. Józef Nowakowski pisze:
Nowy zbiór wierszy profesora Adama Żuchowskiego jest pięknym

przykładem wierności poety dla ziemi, ludzi, obyczajów i tradycji, któ-
re wykołysały go w dzieciństwie i były źródłem fascynacji i wzruszeń,
gdy ku frysztackim pagórkom i Wisłokowi powracał jak  na swoją oj-
cowiznę. Dworek w Kobylu stał się jego wakacyjnym domem. Każdy
wiersz Adama Żuchowskiego i obrazy poetyckiej prozy – są pokłosiem
nieustającej od szeregu już lat „podróży sentymentalnej”, owej wier-
ności dla tajemniczej magii ziemi, która rodzi piękno. Piękno i wzru-
szenie. W owych powrotach do najbliższej ojczyzny, w owych poetyc-
kich wycieczkach ziemia podpływa pod ściśniętą krtań poety... Frysz-
tak otrzymuje  tom wierszy, w których przegląda się jak w lustrze dawne
i wieczne piękno tej ziemi i tego miasteczka.

Książka jest usiana pięknymi rysunkami Marka Hadro. Można ją kupić
w Gminnej Bibliotece Publicznej we Frysztaku.

                                                                               J. Zarszyńska
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PRZYSŁOWIA WIOSENNE:
- A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cie-
szy.
- Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.
- Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje.
- Na marzec narzeka każdy starzec.
- W marcu jak w garncu.
- Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg
zawieje.
- Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w
komorze.
- Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką.
- Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się
zapowiadają.
- Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
- Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwie-
cie.
- Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha.
- Pogody kwietniowe - słoty majowe.
- W kwietniu gdy pszczoła jeszcze nieruchliwa, mokra
wiosna zwykle bywa.
- W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.
- Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
- Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa.
--Witaj nam maiczku, ze słowiczkiem w gaiczku.
- Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące.
- Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Wielkanocna zabawa dla najm³odszych - po³¹cz punkty na rysunku

Marzenia

Gdy wiosny d³oñ odgarnie œnieg -
chcia³bym z nadrzecznych olszyn
z tak¹ dziewczyn¹ wyjœæ na brzeg,
co ma zielony kolczyk.

Tam trwaæ, gdzie œwierszczy kwartet gra
w salonach ¿ytniej s³omy
z dziewczyn¹, która uœmiech ma
jak ciep³y lata promyk.

A gdy noc srebrn¹ wplecie niæ
w jesiennych g¹szcz ostrê¿yn -
z tak¹ dziewczyna przez las iœæ,
która ma w oczach ksiê¿yc.

Dziewczyna dobrych snów i jaw,
na œcie¿ki szreni¹ œliskie,
z sercem p³on¹cym w zimy dniach
œwierkowych szczap ogniskiem

                                   A. ¯uchowski

wiersz z ksi¹¿ki „To miasteczko na wgó-
rzu z rzek¹ Wis³ok w dolinie”.
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Wypalanie traw
Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od lat

zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowi-
ska. Że ziemia się wyjaławia, a nie użyźnia i że nie jest to
żaden sposób odnawiania łąki - wielokrotnie wypowiadali
się naukowcy, przyrodnicy i ekolodzy. Mimo wielu akcji
uświadamiających, rolnicy nadal sądzą, że ogień to „naj-
tańszy herbicyd” do zwalczania chwastów.

Najczęściej płoną łąki. Nie kontrolowany ogień często
rozprzestrzenia się i powoduje pożar lasów, zabudowań
gospodarskich, w płomieniach i dymie giną też ludzie.
Przedwiośnie i wiosna to okres najtrudniejszy dla straża-
ków. Jak Polska długa palą się przydrożne rowy, skarpy,
trzcinowiska na wysychających stawach, torfowiskach.
Utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkie-
go, co porośnięte jest usychającą trawą.

Na torfowiskach ogień tli się przez wiele dni, tygodni,
a nawet miesięcy, powodując straty nie tylko porastającej
je roślinności, ale również masy organicznej bardzo cen-
nej jako kompost dla rolnictwa, czy też będącej źródłem
wartościowych substancji dla medycyny.

                     GINĄ PTAKI
Dla świata przyrody wypalanie traw to katastrofa eko-

logiczna. W pożarach giną chronione cenne gatunki ro-
ślin: Już przy 50 st. C następuje śmierć tkanek roślinnych,
a temperatura na powierzchni gleby dochodzi do 700 st.
C. U szkodzeniu ulegają rośliny dwuliścienne, ich korze-
nie i rozety liściowe. Następuje selekcja negatywna, giną
trawy, najcenniejsze gatunki ziół, pozostają rośliny głębo-
ko korzeniące się. Zniszczona zostaje flora bakteryjna przy-
śpieszająca rozkład resztek roślinnych i asymilację azotu
atmosferycznego.

Łąki, brzegi rzek, zakrzaczenia i zadrzewienia śródpol-
ne są miejscami życia ogromnej liczby gatunków owa-
dów, są ostoją ptaków i zwierząt. Giną wraz z płonącą
roślinnością. Przy wypalaniu giną także mrówki uważane
za sanitariuszy pól. Jedna ich kolonia może zniszczyć do
4 mln szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając
resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy orga-
nicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy. Przewietrzają
glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodni-
kami są biedronki, zjadają mszyce. Trzmiele i pszczoły

umożliwiają zapylenie koniczyny czerwonej i lucerny. Ofia-
rami podpalaczy są drapieżne owady, żaby, których popu-
lacje maleją w zastraszającym tempie, jeże, krety zjadają-
ce drobne gryzonie, młode zające, pisklęta. Gromady pta-
ków, które mają tereny lęgowe na łąkach, w przydroż-
nych rowach, krzewach - giną w płomieniach.

Pole czy łąka strawione ogniem potrzebują kilku lat na
regenerację, by dawać takie plony jak przed pożarem.
Pasza pochodząca ze zniszczonej łąki nie jest tak warto-
ściowa, a wypasające się na niej zwierzęta rosną wolniej,
krowy dają mało mleka.

       TONY TOKSYN W POWIETRZU
Podczas wypalania powstaje dym, którego podstawo-

wymi składnikami są węglowodory z benzoapirenem, dla
ludzi rakotwórcze, dla przyrody śmiercionośne. Pióropu-
sze dymów uniemożliwiają pszczołom oblatywanie łąk.
Wpływa to na zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów
i w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Do atmosfery
przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki i wę-
glowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwór-
czych. Eksperci od morfologii gleby mówią, iż znacznemu
zmniejszeniu ulega ilość resztek organicznych, wypalana
jest próchnica wypełniająca przestwory między mineral-
nymi gruzełkami gleby i pęczniejąca pod wpływem wilgo-
ci. Powoduje to kurczenie gleby i powstawanie szczelin,
spękań, co prowadzi do erozji głębszych warstw. Wypalo-
na łąka jest również bardziej narażona na erozję wietrzną,
a na stokach grozi jej erozja wodna. Ekolodzy radzą: za-
miast spalać, powinno się resztki kompostować i w posta-
ci próchnicy ponownie wprowadzać na pole.
Czarne, wypalone rośliny i brak żyjących owadów, pta-
ków i innych zwierząt na łąkach budzą przerażenie.

        PODPALACZA MOŻNA UKARAĆ
Jedna godzina walki strażaków z płonącą łąką to kon-

kretne i niemałe pieniądze. Wypalanie traw z punktu wi-
dzenia prawa jest niedopuszczalne i karalne. Zabraniają
tego ustawy o ochronie przyrody i lasu. Osobie przyłapa-
nej na podkładaniu ognia na polu może grozić kara grzyw-
ny nawet do 5 tys. złotych. Jeśli jednak wywołany pożar
spowoduje zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, to
winny podpalenia może spędzić 10 lat w więzieniu. Sezo-
nowe pożary traw mogą mieć również bardzo poważne
konsekwencje dla ruchu drogowego.

                                                           empe 
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   Na Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna” ogłoszony
przez GOK Frysztak wpłynęły 33 palmy wykonane przez
dzieci, młodzież i dorosłych  mieszkańców  Gminy Frysz-
tak oraz młodzież z SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i
Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.
   Komisja artystyczna w składzie artysta rzeźbiarz
P.Roman Górka, pedagog plastyk P.Paweł Arma-
ta, dyrektor GOK Frysztak Joanna Czekajow-
ska i mgr sztuki Dorota Wojtanowska,
w dniu  21.03.2012 r. po obejrzeniu palm
przyznała nagrody dla wszystkich
uczestników konkursu.

Kat. wiek. 5 – 6 lat

I NAGRODA:
- Weronika Ciołkosz lat 6 Przed-
szkole Publiczne nr 1 we Fryszta-
ku, op. art. P. Marzena Winiarska
II NAGRODA:
- Natalia Świstak lat 6 Przedszkole
Publiczne nr 1 we Frysztaku, op.
art. P.  Jolanta Machowska
- Jowita Szombara lat 5 Przedszko-
le Publiczne nr 1 we Frysztaku, op.
art. P.  Katarzyna Stadnicka
III NAGRODA:
- Aleksandra Stadnicka lat 5 Przed-
szkole Publiczne nr 1 we Frysztaku, op.
art. P.Katarzyna Stadnicka
- Paulina Michalec lat 6 Przedszkole Publiczne
nr 1 we Frysztaku, op. art. P. Marzena Winiarska
- Kamila Reczek lat 6 Przedszkole Publiczne nr 1 we Frysz-
taku, op. art. P. Marzena Winiarska
- Hanna Szczęch lat 5 Przedszkole Publiczne nr 1 we Frysz-
taku, op. art. P. Marzena Winiarska

Kat. wiek. 7 – 10 lat

II NAGRODA:
- Izabela Stasiowska lat 9 Zespół Szkół w Gogołowie op.
art. P. Małgorzata Ziarko
- Lidia Lampara lat 9 Zespół Szkół w Gogołowie op. art.
P. Małgorzata Ziarko
- Kinga Winiarska  lat 8 Szk. Podst. nr 1 im. Józefa Wy-
bickiego we Frysztaku,
 op. art. P. Barbara Kubik
- Eliza Armata lat 8 Szk. Podst. nr 1 im. Józefa Wybickie-
go we Frysztaku, op. art. P. Barbara Kubik
- Patrycja Koś lat 8 Szk. Podst. nr 1 im. Józefa Wybickie-
go we Frysztaku, op. art. P. Barbara Kubik

III NAGRODA:
- Kinga Danek lat 9 Szkoła Podstawowa w Gliniku Gór-
nym, op. art. P. Edyta Szczypta
- Natalia Król lat 8 Szk. Podst. nr 1 im. Józefa Wybickie-
go we Frysztaku, op. art. P. A. Sikora
- Sylwia Dąbrowska lat 8 Szk. Podst. nr 1 im. Józefa
Wybickiego we Frysztaku, op. art. P. Marta Dąbrowska
- Kamil Chmura lat 9 Szkoła Podstawowa w Gliniku Gór-
nym, op. art. P. Edyta Szczypta
- Mateusz Michalski lat 9 Szkoła Podstawowa w Gliniku

Górnym, op. art. P. Edyta Szczypta
- Natalia Stasiowska lat 7 koło plast. GOK

Frysztak, op. art. P. Dorota Wojta-
nowska

- Klaudia Stasiowska lat 9 koło
plast. GOK Frysztak op. art. P.

Dorota Wojtanowska

Kat. wiek. 11 – 14 lat

I  NAGRODA:
- Michał Pająk lat 11 Go-
gołów
II  NAGRODA:
- Dominika Mikuszewska
lat 11 Szk. Podst. nr 1 im.
Józefa Wybickiego we
Frysztaku
- Aleksandra Danek lat 11
Szkoła Podstawowa w Gli-
niku Górnym, op. art. P. Do-
rota Wojtanowska
- Paulina Potyrała lat 12

Szkoła Podstawowa w Gliniku
Górnym, op. art. P. Dorota Woj-

tanowska
III NAGRODA:
- Marcelina Mucha lat 12 SOSW dla Dzieci Słabo Widzą-
cych  i Niewidomych op. art. P. Agnieszka Mucha
- Sandra Wiśniewska lat 11 SOSW dla Dzieci Słabo Wi-
dzących  i Niewidomych op. art. P. Agnieszka Mucha
- Michał Siemczuk lat 14 SOSW dla Dzieci Słabo Widzą-
cych  i Niewidomych op. art. P. Agnieszka Mucha

Kat. wiek. 15 – 24 lat

I NAGRODA:
- Konrad Marek lat 24 SOSW Frysztak op. art. P. Małgo-
rzata Wanat
III NAGRODA:
- Monika Gabryś lat 17 SOSW dla Dzieci Słabo Widzą-
cych  i Niewidomych op. art. P. Agnieszka Mucha
- Agnieszka Hora lat 17 SOSW dla Dzieci Słabo Widzą-
cych  i Niewidomych op. art. P. Małgorzata  Satoła
- Ewa Rojek lat 16 SOSW dla Dzieci Słabo Widzących  i
Niewidomych op. art. P. Agnieszka Mucha

GMINNY  KONKURS PLASTYCZNY
PALMA WIELKANOCNA

Palmy zgłoszone na konkurs.
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„Ludzie piszący dla dzieci wznoszą lekki malowni-
czy most, po którym mali czytelnicy chętnie i niepo-
strzeżenie przechodzą od swoich ukochanych książek
do wielkiej poezji, do literatury klasycznej”.

Najlepszym miejscem na rozwijanie czytelniczych po-
staw naszych najmłodszych są oczywiście mury Bibliote-
ki. Mury niezwykłe, bowiem kryjące tysiące historii, baj-
kowych krajobrazów i niezwykłych zdarzeń. Biblioteka nie
po raz pierwszy otwiera przed naszymi przedszkolakami
drzwi do magicznego, baśniowego świata zaklętego w dru-
ku. Przy każdym spotkaniu wkraczamy na tajemniczą drogę
prowadzącą do pięknego, acz pouczającego świata litera-
tury, w którym niejednokrotnie odnajdujemy siebie w po-
staci bajkowych bohaterów. Pełne humoru i ciekawej ak-
cji wiersze i bajki rozwijają wyobraźnię najmłodszych jak
nic innego. Dlatego też Przedszkole, które w tym roku
przyjęło sobie za główny cel stymulowanie ekspresji słow-
nej dzieci przez kontakt z literaturą, kształtowanie postaw
czytelniczych oraz rozwijanie zainteresowania książką od-
bywa podróż w świat bajek między innymi w miejscu, gdzie
tych zaklętych bajek jest najwięcej – w bibliotece.

Biblioteka, wychodząc naprzeciw naszym potrzebom
i oczekiwaniom proponuje nam ciekawy i przystępny dla
młodego czytelnika sposób wkroczenia do świata książek
– zajęcia pełne zaczarowanych dźwięków, całej gamy barw
i zaskakującego dowcipu. Na przełomie lutego i marca
podczas tych magicznych spotkań przedszkolaki wszyst-
kich grup wiekowych miały okazję przenieść się w pełen
humoru świat wyobraźni „profesora serdecznego uśmie-
chu” - Jana Brzechwy. W takt piosenki „Witajcie w na-
szej bajce” dzieci odpłynęły w bajkowy świat, gdzie
„wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci,
wiem coś o tym, latają samolotem”... A tam, przedszkola-
ki miały okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności –
było rozpoznawanie bajek na podstawie ilustracji, odga-
dywanie tytułów, wspólne śpiewanie piosenki „Kaczka
Dziwaczka”, a nawet „taniec igły z nitką”, czyli konkurs
przewlekania nitki przez igielne ucho. Później dzieci miały
okazję wysłuchać jak to „na straganie w dzień targowy
(...) toczą się rozmowy”, aby następnie rozpoznać warzy-
wa po... obierkach. Zwieńczeniem zajęć stały się oczywi-
ście przepiękne prace plastyczne autorstwa naszych
przedszkolaków.

Zaszczepione w dzieciach ziarno zainteresowania
książką rozwijamy podczas zajęć w przedszkolu. Wspól-
nymi siłami staramy się przekonać i dzieci i rodziców, że
nawet najpiękniejsza bajka obejrzana w telewizji nie za-
stąpi jej „drukowanej” wersji.

W tym miejscu dziękujemy p. Halince oraz p. Joli za
możliwość odbycia tak wspaniałej podróży w świat bajek
i zapewniamy, że już szykujemy się na kolejną wędrówkę
pełną przygód!

Katarzyna Stadnicka

Moje zaproszenie na spotkanie ze sztuką dla Miesz-
kańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych
Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Jana Pawła II
w Gliniku Dolnym zostało miło przyjęte przez P. Annę Pa-
saman – dyrektora DPS.  W dniu 16 lutego 2012r. P. An-
toni, P. Mateusz, P. Jan, P. Piotr, P. Waldemar, P. Zbigniew,
P. Adam, P. Paweł wraz z opiekunami: P. Agnieszką De-
powską – instruktorm terapii zajeciowej i P. Marcinem
Kazalskim – instruktorem ds. kulturalno oświatowych przy-
szli do pracowni plastycznej w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry we Frysztaku. Było to piękne spotkanie. Uczestnicy
malowali pastelami, kredkami, farbami oraz rysowali. Bar-
dzo zaangażowali się w działania plastyczne, które zapro-
ponowałam. Proces twórczy wniósł w Ich serca wiele ra-
dości. Także działania plastyczne w nowym miejscu oka-
zały się wspaniałym przedsięwzięciem. Planuję kolejne spo-
tkania, których owocem będzie wystawa w galerii „Na
balkonie” - GOK Frysztak.

Mieszkańcom DPS gratuluję i życzę wszystkiego pięk-
nego.

Dorota Wojtanowska
– instruktor plastyk GOK Frysztak

Kat. dorośli
I  NAGRODA:
- Koło Emerytów i Rencistów Frysztak
- Koło Gospodyń Wiejskich Kobyle
- Koło Gospodyń Wiejskich Glinik Średni
- Koło Gospodyń Wiejskich Widacz

   Dziękujemy uczniom, nauczycielom, Kołom Gospo-
dyń Wiejskich oraz Kołu Emerytów i Rencistów we
Frysztaku  za udział w konkursie oraz gratulujemy
osiągnięć.

Dorota Wojtanowska
- instruktor plastyk GOK Frysztak

MIESZKAÑCY DPS  NA SPO-
TKANIU ZE SZTUK¥ W GOK-U.

Panowie dobrze czuli się w Ośrodku Kultury

Magiczny œwiat bajek
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1) bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub
rybackim;

2) niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt
gospodarskich oraz w uprawach rolnych;

3) rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
4) wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
5) żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospo-

darstwie leśnym.

1. Podstawy prawne świadczonych usług
– art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
– art. 6 i 917 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Miejsce załatwiania spraw związanych ze
szkodami

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rze-
szowie

1. Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
z siedzibą w Rzeszowie (dotyczy szkód powstałych na
terenie powiatów: dębickiego, jarosławskiego, kolbuszow-
skiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mielec-
kiego, niżańskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszow-
skiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskie-
go).

Kontakt: al. Józefa Piłsudskiego 38; 35-001 Rze-
szów; pok. nr 64; tel. 17-785-00-44 w. 664 w dni robocze
(w godz. 730 - 800) lub tel. kom. 783-921-900;  e-mail:
sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl; sekretariat II piętro, tel.
17-785-00-44 (w godz. 730 - 1530 oprócz wtorków, a we
wtorki w godz. 800 - 1600).

2. I Wydział Spraw Terenowych z siedzibą w Krośnie
(dotyczy szkód powstałych na terenie powiatów: biesz-
czadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego,
leskiego,przemyskiego, sanockiego, strzyżowskiego).

Kontakt: ul. Bieszczadzka 1; 38-400 Krosno; e-
mail: rdos.wstkrosno@interia.pl; w dni robocze pokój nr
410 i nr 411; tel. nr 13-437-28-31 (w godz. 730 - 1530 oprócz
wtorków, a we wtorki w godz. 800 - 1600) lub tel. kom.
783-921-790.

Wymagane warunki i dokumenty
Wniosek poszkodowanego (pisemny, telefoniczny, bądź

w drodze bezpośredniego zgłoszenia w siedzibach RDOŚ),
który powinien zawierać:
1) dokładny adres zamieszkania poszkodowanego wraz
z numerem telefonu, jeżeli poszkodowany taki posiada,
2) lokalizację powstałej szkody (powiat, gmina, obręb
ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, na której powstały
szkody),

3) rodzaj szkody,
4) szacunkowy rozmiar strat powstałych z tego tytułu.

Na uzgodniony termin oględzin miejsca zdarzenia po-
szkodowany powinien przedłożyć do wglądu dowód oso-
bisty (lub inny dokument tożsamości) oraz wyszczegól-
nione poniżej, w zależności od rodzaju powstałej szkody,
następujące dokumenty:

1) w przypadku szkód wyrządzonych przez bobry
(w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim)
i żubry (w uprawach, płodach rolnych lub w gospo-
darstwie leśnym)

a) uwiarygodniony aktualny wyrys z mapy i wypis
z rejestru ewidencji gruntów działki będącej przedmiotem
oględzin,

b) aktualne pozwolenie wodnoprawne oraz aktualna
decyzja w sprawie ustanowienia rybackiego obrębu ho-
dowlanego - w przypadku szkód wyrządzonych przez bo-
bry w obwałowaniach hodowlanych stawów rybnych,

c) inne aktualne dokumenty (notarialny akt własności,
umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej itp.), na pod-
stawie których można będzie stwierdzić tytuł prawny do
władania przez poszkodowanego przedmiotową nierucho-
mością oraz fakt, że jest właścicielem gospodarstwa,
o którym mowa w pkt 1.

2) w przypadku szkód wyrządzonych przez nie-
dźwiedzie, rysie i wilki wśród zwierząt gospodarskich

a) książki hodowlane zwierząt, rachunki zakupu tych
zwierząt lub inne dokumenty, na podstawie których bę-
dzie można stwierdzić wartość zagryzionego zwierzęcia
oraz ustalić jego właściciela,

3) w przypadku szkód wyrządzonych przez nie-
dźwiedzie w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospo-
darskich oraz w uprawach rolnych

a) uzgodnienie z właściwym terenowo nadleśniczym
nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe na lokalizację pasieki na gruntach leśnych sta-
nowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli szkoda wy-
stąpiła w pasiece znajdującej się na takich gruntach,

b) książki pasieczne, rachunki zakupu węzy, cukru, ra-
mek itp. oraz inne dokumenty, na podstawie których bę-
dzie można ustalić wartość zniszczonej pasieki, pojedyn-
czych uli, rodzin pszczelich lub uzyskanego przez nich po-
żytku, jak też właściwie zidentyfikować właściciela pa-
sieki.

c) książki hodowlane zwierząt, rachunki zakupu tych
zwierząt lub inne dokumenty, na podstawie których bę-
dzie można stwierdzić wartość zagryzionego zwierzęcia
oraz ustalić jego właściciela,

d) uwiarygodniony aktualny wyrys z mapy i wypis
z rejestru ewidencji gruntów działki będącej przedmiotem
oględzin,

ZASADY SZACOWANIA, WYCENY I WYPŁACANIA ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY WYRZĄDZANE
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PRZEZ:

Co zrobiæ, gdy bóbr dobiera siê do Twych dóbr?
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e) inne aktualne dokumenty (notarialny akt własności,

umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, itp.), na pod-
stawie których można będzie stwierdzić tytuł prawny do
władania przez poszkodowanego przedmiotową nierucho-
mością.

4. Opłaty skarbowe
Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.

5. Zasady szacowania szkód i wypłaty za nie
odszkodowań oraz terminy załatwiania tego ro-
dzaju spraw

Poszkodowany powinien takie zdarzenie zgłaszać bez
zbędnej zwłoki, a także zabezpieczyć ślady oraz inne do-
wody wskazujące na przyczynę lub okoliczności powsta-
nia szkody w miejscu jej wystąpienia i oczekiwać na przy-
bycie pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Rzeszowie lub w Krośnie. Niedopuszczalne
jest przenoszenie zagryzionych zwierząt, czy zniszczonych
uli w inne miejsce. Nieprzestrzeganie tej zasady spowo-
duje zatarcie śladów i może skutkować nieuznaniem szko-
dy, jako szkody wyrządzonej przez zwierzęta chronione.

Szacowanie szkód odbywa się niezwłocznie po ich zgło-
szeniu, szczególnie w przypadku szkód wilczych polega-
jących na zagryzieniu zwierząt hodowlanych w sezonie
letnim przy wysokich temperaturach powietrza oraz nie-
dźwiedzich w przypadku szkód w pasiekach pszczelich.

Szkody wyrządzone przez bobry i żubry nie są szaco-
wane w okresie zimowym przy występującej pokrywie
śnieżnej, a dopiero po ustąpieniu takiej pokrywy.

Ustalenie okoliczności powstania szkody, jej wielkości
oraz szacowanie rozmiaru poniesionych strat, a także pro-
ponowanie do negocjacji kwoty odszkodowania będzie do-
konywane przez pracowników Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Rzeszowie lub Krośnie – w obec-
ności poszkodowanego lub upoważnionej przez niego oso-
by.

W oględzinach terenowych miejsca wystąpienia szko-
dy mogą ponadto współuczestniczyć:

1) przedstawiciel właściwego terenowo nadleśnictwa,
2) przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego,
3) lekarz weterynarii (w przypadku zagryzień bądź po-

ranień zwierząt hodowlanych lub użytkowych),
4) przedstawiciel właściwej organizacji rolniczej, np.

Związku Hodowców Owiec i Kóz, Związku Pszczelar-
skiego itp.,

5) przedstawiciel organizacji przyrodniczej bądź eko-
logicznej.

Podstawą oszacowania szkody będzie protokół oglę-
dzin sporządzany każdorazowo, w dwóch egzemplarzach,
przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w obecności poszkodowanego. W oparciu o po-
wyższy protokół zostanie ustalona i przedstawiona do ak-
ceptacji propozycja wielkości odszkodowania. W przypad-
ku zgodności stanowisk skutkującej zawarciem ugody
przez obie strony uczestniczące w postępowaniu, a na-

stępnie po przesłaniu powyższej dokumentacji do Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie na-
stąpi przekazanie odszkodowania drogą pocztową lub prze-
lewem na rachunek bankowy, jeżeli poszkodowany posia-
da taki rachunek – do miesiąca czasu od daty zawarcia
ugody.

6. Odwołania i zażalenia
Prowadzone postępowanie w tego typu sprawach nie

ma charakteru postępowania administracyjnego, lecz cy-
wilnoprawnego (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska w Rzeszowie jest stroną w postępowaniu, a nie orga-
nem wykonawczym) i w związku z tym nie przysługuje
odwołanie lub zażalenie.

Poszkodowani nie zgadzający się z proponowaną wiel-
kością odszkodowania mogą dochodzić swoich roszczeń
wyłącznie w postępowaniu cywilnoprawnym przed sąda-
mi powszechnymi zgodnie z art. 126 ust. 10 ustawy
o ochronie przyrody.

Niniejsze zasady obowiązują do dnia wejścia
w życie rozporządzenia Ministra Środowiska oraz
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposo-
bu postępowania przy szacowaniu szkód oraz sposo-
bu wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez
bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki i żubry, a także wzo-
rów dokumentów dotyczących szacowania szkód
i wyliczania odszkodowań oraz terminów zgłaszania
i szacowania szkody.

Szczegółowe wyjaśnienia pod adresem:
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODO-

WISKA W RZESZOWIE, al. Józefa Piłsudskiego 38,
35-001 Rzeszów  tel.17 785-00-44.

                            Informację przekazała G. Tęcza.
                                         Urząd Gminy Frysztak.

  Ślady bobrów na Stępince w „centrum” Stępiny.
                                                   fot. M. Piękoś
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Numer 28

Jezus najlepszy psycholog i terapeuta
wszech czasów.                      Czêœæ II

Ponad dwieście lat temu jeden
z najbardziej wpływowych filozofów,
Immanuel Kant, napisał: „Dwie rzeczy
napełniają umysł coraz to nowym
i wzmagającym się podziwem i czcią,
im częściej się nad nimi zastanawiamy:
„niebo gwiaździste nade mną i prawo
moralne we mnie”. Biblia mówi, że
wszystko, co Bóg stworzył, jest do-
bre. Tak więc i to, że umysł czyni pró-
by poznania i zrozumienia praw przy-
rody, jest rzeczą dobrą. Zatem nauka
i prawo moralne powinny pozostawać
w doskonałej  harmonii z sobą. Czy tak
jest w istocie? Wiemy również z Biblii,
że ród ludzki od swego zarania posta-
nowił poznać prawdę bez udziału swe-
go Stwórcy. Sprzeciwił się prawu mo-
ralnemu i tak rozpoczęły się dzieje ludz-
kości znaczone wszystkimi formami
zła. Konsekwencją tego w dużym stop-
niu są cierpienia i choroby. W naszym
XXI wieku imponujący postęp w me-
dycynie usiłuje ratować ludzkość przed
chorobami. Mimo to śmierć, jak daw-
niej z powodu chorób zakaźnych, tak
obecnie chorób cywilizacyjnych, zbie-
ra obfite żniwo.

Ludzie żyją w pośpiechu, napięciu,
lęku przed nieznanym. Są stresy, de-
presje, schizofrenie i wiele innych cięż-
szych i lżejszych wypaczeń psychicz-
nych. Za niektóre z nich odpowiedzial-
ny jest genom człowieka DNA, odczy-
tany przed niedawnym czasem. Ska-
żenie rodu ludzkiego jest skutkiem pro-
cesu ewolucji, który dokonywał się
w ciągu tysiącletniej jego historii. Wie-
le z odchyleń psychicznych i proble-
mów z własną osobowością wypraco-
wuje sobie sam człowiek, postępując
niezgodnie z prawem Bożym.

Choroby umysłowe i cięższe psy-
chiczne leczy medycyna, z lżejszymi
przypadkami ludzie szukają pomocy u

psychoterapeutów. W Polsce nie jest
to praktyka tak powszechna jak w kra-
jach o wyższym standardzie życio-
wym. W tym nowym cyklu podzielę
się wiedzą z tej  dziedziny zaczerpnię-
tej z wymienionej już poprzednio książki
psychoterapeuty amerykańskiego, Mar-
ka W. Bakera. Przypomnę tylko, że
opiera on swoją terapię na psycholo-
gicznym przesłaniu Ewangelii. Przy-
padki, jakie opisuje w swojej książce
mają miejsce także w naszym kraju. Są
one bowiem uniwersalne. Muszę tylko
zmienić imiona jego pacjentów na na-
sze polskie.

JAK DOSTRZEC PRAWDĘ
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”

J 14, 6
 Na pierwszą sesję terapeutyczną

Łukasz przyszedł z listą. Nie lubił mar-
nować czasu, a ponieważ terapia kosz-
tuje, chciał od razu przedstawić tera-
peucie swoje życiowe problemy
i otrzymać od niego wskazówki, jak ma
je rozwiązać. Wydawało mu się, że gdy
tylko uzyska konkretne wskazówki,
będzie mógł, naprawić wszystko, co
szwankuje w jego życiu. Gdy zbliżał
się koniec sesji, Łukasz poprosił tera-
peutę o „pracę domową”, którą mógł-
by wykonać w czasie poprzedzającym
następne spotkanie. Otrzymał odpo-
wiedź, że nie będzie mu nic zadane do
wykonania. Lekarz wiedział bowiem
z doświadczenia, że pacjent wykorzy-
stałby pracę domową, by nakłaść so-
bie do głowy jeszcze więcej niż wie,
a tymczasem musi on z pomocą leka-
rza wyciągnąć jak najwięcej ze swoje-
go serca.

Łukasz zrozumiał, o co chodzi i od
tej pory stopniowo jego życie zaczęło
się odmieniać, chociaż terapeuta nadal
dawał mu bardzo niewiele rad. Ofiaro-

wał mu za to inny rodzaj kontaktu niż
te, z którymi miał w życiu do czynie-
nia. Zaczął się mniej koncentrować na
tym, co lekarz myślał o pewnych fak-
tach, a bardziej na tym, jak on się
z nimi czuł. W miarę jak uczył się co-
raz bardziej mu ufać, coraz bardziej za-
puszczał się w sfery swojego życia, któ-
rych dotąd nie zbadał. Im więcej do-
wiadywał się o sobie, tym łatwiej było
mu zrozumieć, dlaczego kiedyś podjął
takie, a nie inne, decyzje. Łukasz od-
krył najważniejszą prawdę o swoim
życiu nie dzięki poradom psychologa,
lecz dzięki temu, że zbudowana przez
nich więź umożliwiła mu lepsze zrozu-
mienie samego siebie.

Jezus wiedział, że polegając wyłącz-
nie na intelekcie, człowiek nigdy cał-
kowicie nie zrozumie prawdy o swoim
życiu. Nie mówił: „Pozwólcie, a nauczę
was, czym jest prawda”, lecz mówił:
„Ja jestem Prawdą”. Wiedział, że naj-
wyższy stopień wiedzy można osiągnąć
jedynie dzięki związkom opartym na
wierze i zaufaniu, nie zaś większej licz-
bie informacji. Na proste pytania od-
powiadał przenośniami, wciągając słu-
chaczy w dialog i w związek z sobą,
ponieważ wiedział, że najgłębszej praw-
dy nie można posiąść przez zdobywa-
nie informacji, lecz poprzez doświad-
czenie przemian w naszych związkach
z innymi.

Podstawą terapii, którą stosują do-
brzy terapeuci, jest zasada mówiąca,
że najważniejszych życiowych prawd
uczymy się poprzez nasze związki
z bliźnimi. Terapia pozwala pacjentowi
na zbudowanie więzi umożliwiającej mu
lepsze zrozumienie samego siebie i –
co za tym idzie – wszystkich prawd
składających się na jego życie.

Myśl do zapamiętania: Najważniej-
szych prawd uczysz się poprzez swo-
je związki z ludźmi.

                         J. Tymczak
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Koœció³
wobec wyzwañ wspó³czesnej nauki

czêœæ IV

                 TO, CO PRZECHYLIŁO SZALĘ
Kto dając, oczekuje w zamian odpłaty lub uznania, jest raczej handlarzem niż ofiaro-

dawcą z miłości. Prawdziwie daje tylko ten, kto daje bezinteresownie – rzekł mistrz –
i opowiedział swemu uczniowi następującą historię:

Oto w dzień sądu Wszechmogący waży złe i dobre uczynki. Naraz waga sprawiedli-
wości pokazuje, że w życiu pewnego człowieka tyle samo było złych co i dobrych
uczynków i szala nie przechyla się ani na stronę zbawienia, ani na stronę potępienia. I rzecze dobry Bóg:

- Idź do tamtego rzędu oczekujących i spytaj, czy któryś nie ofiarowałby ci jednego spośród swoich uczynków, by
szala przechyliła się na twoją korzyść i bym mógł wpuścić cię do raju.

Idzie więc ów człowiek od jednego czekającego do drugiego, a każdy albo udaje, że nie słyszy jego prośby albo
odpowiada, że nie może sobie pozwolić na pozbycie się choćby najmniejszego dobrego uczynku. Błagający widzi, jak
bardzo wszyscy są nieużyci i powoli ogarnia go rozpacz. Zbliża się już do końca kolejki i jego szanse coraz bardziej maleją.

- Czego ci potrzeba bracie? – pyta nagle jeden z ostatnich czekających.
- Jednego, jedynego dobrego uczynku, choćby maleńkiego! Niejeden z tutaj obecnych zebrał ich już na pewno całe

mnóstwo, ale teraz, w decydującej chwili nikt nie jest skłonny dać nawet najmniejszego z obawy, że mu potem zabraknie.
- Ależ nie smuć się dobry człowieku. Masz całą szalę dobrych uczynków, ja zaś tylko jeden. Ten jeden i tak nie

przeważy ciężaru moich złych postępków, więc weź go!
Wszechmogący każe przyprowadzić ofiarodawcę, który z lekkim sercem umiał wyzbyć się jedynego dobrego uczyn-

ku, jaki miał na swoim koncie.
- Uwolniłeś od piekła tamtego człowieka – rzecze – a więc ja uwalniam ciebie. Wejdź do raju!
                      Wybrane ze 100 historii niosących mądrość, które każdego dnia czynią nas odrobinę życzliwszymi

Czy obecność Boga można do-
wieść naukowo? Czy Bóg wie
wszystko? Czy jest wielkim progra-
mistą Wszechświata, a może wielkim
zegarmistrzem? Jak godzi swoją nad-
przyrodzoną moc z bezwzględnością,
praw fizyki? Urodzony w 1930r. John
Polkinghorne mierzy się z tymi pro-
blemami od kilkudziesięciu lat. W wy-
jątkowy sposób, bo ma on, niczym
cząstka elementarna, charakter du-
alistyczny: jest fizykiem, który u
szczytu kariery założył koloratkę.
Należy do nielicznej grupy dobrych
naukowców, którzy szczerze
wierzą w Boga.

Polkinghorne studiował w Cam-
bridge matematykę, a potem fizy-
kę. Współtworzył tzw.  model stan-
dardowy. Przyczynił się do odkry-
cia kwarków. Pracował z giganta-
mi – noblistami Paulem Diracem,
Murrayem Gell-Mannem. Wycho-
wał wielkich – chociażby kosmologa
Martina Reesa i fizyka Briana Jose-
phsona.

Zwrot nastąpił w 1982r. Wtedy to,
po dwóch latach spędzonych w semi-
narium Westcott House, Polkinghor-
ne przyjął święcenia Kościoła angli-
kańskiego. Pracował jako wikariusz

w robotniczej dzielnicy Bristolu i pa-
stor w małej miejscowości w Kencie,
po czym trafił z powrotem do Cam-
bridge, gdzie został dziekanem kapli-
cy Trinity Hall. W latach 1989-96 pełnił
funkcję rektora założonego w 1448r.
Queen’s College w Cambridge.
W 1997r. Elżbieta II przyznała mu tytuł
szlachecki. W 2002 r.został wyróżnio-

ny nagrodą Temletona (podobnie jak
Paul Davies i Michał Heller). Jest
członkiem Towarzystwa Królewskie-
go. W 2001r. założył International So-
ciety for Science and Religion, służącą
dialogowi nauki i religii. Polkinghorne
jest autorem ponad 30 książek, z któ-
rych kilka ukazało się po polsku. W

2007 r. opisał swoje losy w autobio-
grafii „From Physicist to Priest” (opo-
wiadając  również o zmarłej na no-
wotwór żonie Ruth oraz trójce dzie-
ci). W tym samym roku wraz z za-
przyjaźnionym filozofem Nicolasem
Beelem opublikował „Questions of
Truth”.

Ale książki to mało. Na żywo Po-
lkinghorne jest jak teologiczny kara-
bin maszynowy. Trudno nadążyć za
tempem jego wypowiedzi – wyznaje
prowadzący z nim wywiad Karol Ja-
łochowski. Z tego wywiadu  wybie-

ram szczególnie interesujące wy-
powiedzi.

Karol Jałochowski: - Za-
cznijmy od samego początku.
Cofnijmy się o 14 mld lat, do
chwili narodzin Wszechświa-
ta. Co się wtedy właściwie sta-
ło? Co mówi o tym fizyk, a co
teolog?

John Polinghorn: - Fizyka po-
zwala nam prześledzić historię
Wszechświata niemal aż do jego
przyczyny – osobliwości, którą
nazywamy Wielkim Wybuchem.

Wprawdzie jej samej nie opiszemy, bo
nie znamy praw obowiązujących
w warunkach niezwykle wysokich
energii, jakie wówczas panowały, ale
już późniejsze losy kosmosu dają się z
powodzeniem badać. Co mówi teolo-
gia? Doktryna o stworzeniu nie szuka
odpowiedzi na pytanie, kto podpalił lont

John Polkinghorne - fizyk, teolog, aktor

UŒMIECH
         DLA
     DUSZY
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i doprowadził do Wielkiego Wybuchu. Teologia pyta, dla-
czego świat istnieje. Nauka tłumaczy prawa fizyki rzą-
dzące przyrodą, teologia pyta, skąd się one wzięły.

Kiedy badamy podstawowe prawa przyrody, widzimy
generowane przez nie przepiękne struktury, niebywałą uro-
dzajność. Zadziwiające, że ogarniamy je rozumem. Na-
uka chętnie wykorzystuje ten szczęśliwy zbieg okoliczno-
ści, lecz nie wyjaśnia jego przyczyny. Dla mnie najbar-
dziej satysfakcjonującą odpowiedzią na pytanie o przy-
czyny tego cudownego uporządkowania świata jest obec-
ność stojącego za nim umysłu Boga, który bierze udział w
dziele stwarzania tak samo dziś, jak 14 mld lat temu.

Bóg bierze udział w stworzeniu, a więc nie był to
pojedynczy akt?

Otóż to! Oczywiście! Teologia mówi o dwóch rodza-
jach stworzenia świata. Jeden to podtrzymywanie świata
w trwaniu, które przebiega, w co wierzę, nieustannie.
Gdyby Bóg go zaprzestał, Wszechświat przestałby istnieć.
O drugim procesie teologia mówi dopiero od jakichś 150
lat – od chwili opublikowania „O powstawaniu gatunków
„ Karola Darwina. Wielu teologów dostrzegło wtedy, że z
teorii ewolucji wynika fakt, że świat jest trwającym nie-
ustannie stworzeniem, a nie gotowym światem wykreowa-
nym jednorazowo przez Boga. To głęboko satysfakcjonu-
jący i głęboko pouczający sposób rozumienia historii
Wszechświata.

Czy to oznacza, że staje się coraz lepszy?
Lepszy to kłopotliwe słowo. Z całą pewnością świat

staje się coraz bardziej złożony i bujniejszy. Jedną z osób,
która natychmiast zaakceptowała teorię Darwina, był an-
gielski duchowny Charles Kinsley. Powiedział on, że Bóg
nie stworzył gotowego świata. Zrobił coś sprytniejszego –
wykreował świat, w którym istoty stwarzają się same.
Taki świat stanowi większe dobro niż gotowe dzieło,
a zarazem odzwierciedla fakt, że Bóg nie jest jakimś ko-
smicznym tyranem, lecz daje istotom wolność bycia sobą
i stwarzania siebie samego. Jeśli Bóg jest naprawdę Bo-
giem miłości, to Jego dzieło nie może być rodzajem teatru
marionetek, w którym za wszystko odpowiedzialny jest
Bóg. Dar miłości jest zawsze darem wobec przedmiotu.
Jednak dary są ryzykowne, bo mogą być zarówno błogo-
sławieństwem, jak i powodem nieszczęścia. Takie ryzyko
podjął Bóg podczas stworzenia.

Proces ewolucji ma ostre krawędzie i ślepe uliczki.
Mutacje genetyczne są źródłem nowych form życia, ale
także chorób. Jedne nie istnieją bez drugich. Naukowa
wiedza na ten temat stanowi pewną pomoc w teologii
zmagającej się z pytaniem o istnienie zła i cierpienia. Ale
dobra nie da się oddzielić od zła. To rodzaj sprzedaży wią-
zanej.

Nie jest to kolejny sposób na usprawiedliwienie
Boga?

Fakt, że istnieją na świecie chociażby nowotwory, jest
niewątpliwie bolesny. Ale kiedy rozumie się rolę mutacji
genetycznych, widać, że złośliwości losu nie są wynikiem
braku kompetencji Boga. To ciemna strona bujności świata,
w którym istoty same się stwarzają. Nie twierdzę, że to

wyjaśnia wszystkie okropności lub, że je usprawiedliwia.
Ale to pomocny sposób patrzenia na ten problem.

Jak naukowiec, od którego wymaga się agresyw-
nej intelektualnie, krytycznej postawy wobec rzeczy-
wistości, radzi sobie z analizą cudów?

Większy kłopot mają z tym moi koledzy fizycy, ale na-
wet naukowcy nie kwestionują wszystkiego. Sceptycyzm
nie jest regułą absolutną. Gdybyśmy wątpili we wszystko,
bylibyśmy sparaliżowani. Trzeba się poświęcić temu, w
czego prawdziwość wierzymy. W wierze religijnej jest
podobnie. Największy kłopot z cudami jest natury teolo-
gicznej, a nie naukowej. Cuda to wydarzenia bez prece-
densu. Przyjrzyjmy się centralnemu cudowi chrześcijań-
stwa – zmartwychwstaniu Jezusa. Nauka mówi, że to, co
jest martwe, pozostaje martwe. I to prawda. Kłopot z cu-
dem polega na tym, że z teologicznego punktu widzenia
nie może to być przykład popisywania się Boga. Jego dzia-
łania musi cechować spójność i konsekwencja.

Jeśli rzeczywiście było tak, jak wierzą chrześcijanie,
że Jezus reprezentował coś wcześniej niespotykanego,
Boga, który wybrał ludzkie życie, to logicznie jest założyć,
że dalsze losy świata będą zdefiniowane przez to właśnie
wydarzenie. Dlatego zmartwychwstanie nie jest boskim
kaprysem, ale inauguracją nowego etapu stworzenia.
Ukazuje ono losy rodzaju ludzkiego u kresu historii. To, co
przydarzyło się Jezusowi, stanie się z każdym z nas, „bo
jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie
wszyscy zostaną ożywieni”, pisał św. Paweł w liście do
Koryntian.

A jak interpretuje pan historię o zakazanym owo-
cu? Zrywając jabłko Ewa przeprowadza w zasadzie
pierwszy eksperyment naukowy, który staje się źró-
dłem grzechu pierworodnego i upadku.

 Interesujące w tej mitologicznej historii jest właśnie
między innymi to, o czym pan powiedział: to był upadek w
górę! To zdobycie nowej formy wiedzy. Grzeszny cha-
rakter tego czynu zawiera się w słowach wyszeptanych
przez węża: „Daj mi ten owoc! Poznasz  dobro i zło. Nie
będziesz już potrzebować Boga”. Źródłem grzechu jest
odmowa uznania, że jesteśmy istotami potrzebującymi na-
szego Stwórcy. Myślę, że chwila, gdy nasi przodkowie
zyskali samoświadomość i świadomość Boga, była upad-
kiem w górę, ale potem odwrócili się od Boga, zwrócili ku
sobie – i to był błąd. Posmutnieli, bo stali się świadomi
przemijania i śmierci. Mit o Adamie i Ewie to potężna hi-
storia.

 Z konieczności pominęłam wiele interesujących frag-
mentów wywiadu. Na koniec zacytuję tylko zdania, które
zwięźle określają stanowisko Johna Polkinghorna wobec
nauki i teologii: „Prawda absolutna nie jest dostępna ani w
nauce, ani w teologii. Zawsze, gdy zmieniamy reżim na-
ukowy, wzrasta prawdopodobieństwo, że odkryjemy coś,
czego się nie spodziewaliśmy. Zarówno w nauce, jak i w
teologii dokonujemy aktów wiary, którym rozsądnie jest
zaufać”.

                                                   J. Tymczak
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Parę miesięcy temu potrąciło mnie auto. Na pierwszy
rzut oka nic pozytywnego, ale jak się człowiek uprze to
i w nieszczęściu szczęście znajdzie. Moim szczęśćiem były
przymusowe wakacje. Spakowałam walizki, wsiadłam do
auta i przyjechałam do Frysztaka. Po bardzo długiej nie-
obecności wszystkie zmiany rysują się grubą kreską na
zdjęciach w pamięci. Moja pierwsza myśl, ale tu ładnie.
Tu coś wycięli (nie pamiętam co), ten dom odnowiony,
stare dziury w drodze przez Gliniki załatane, nowe dziury
w drodze przez Gliniki powitane z sentymentem. Dobrze
być w domu.

Gdy pierwszy szok rodziców i sąsiadów minął
(oczywiście nikt nie wiedział, że przyjeżdżam), zaczęły się
opowieści pt. „Co się tu wydarzyło przez ostatnie… lat?”

Jedna rzecz w tym wszystkim zwróciła moją szczególną
uwagę, Frysztak żyje i ewoluuje. Chce rosnąć, dobrze.
Włączyłam internet, poszukałam “Frysztak” i od razu widać
słaby punkt. Zbyt mało reklamy, promocji gminy, trochę
mało aktualna strona internetowa.

Słoneczny jesienny dzień, włożyłam buty do biegania.
No i od razu pojawił się problem: gdzie… Miałam dwa
wybory: wzdłuż głównej drogi, ryzykując, że skręcę nogę
na powykręcanym chodniku,
albo bocznymi drogami,
ryzykując, że znów zostanę
rozjechana przez auto.
Wybrałam  główną drogę i od
razu tego pożałowałam.
Śmigające auta, spaliny
wciskające się do płuc
a ludzie patrzący jak na
wariatkę.. Co gorsze, chyba
mieli rację. Po niecałych
40 min wróciłam do domu –
koszmar.

We Frysztaku nie ma
mody na bieganie -
usłyszałam jako wyjaśnienie.
Bzdura. W ostatnim
numerze “Gazety Fry-
sztackiej” stoi artykuł o Paulinie Filip, która trenuje
w Krośnie. Mam nadzieję, że wkrótce we Frysztaku
również pojawi się moda na bieganie i warunki do jego
uprawiania.

Odpowiedź prosta, bo nikt jeszcze nie pomyslał o bie-
ganiu we Frysztaku. A szkoda, bo miejsce do trenowania
biegów przełajowych jest perfekcyjne.

Mamy piękny basen, który rzecz jasna, może być
wykorzystywany tylko w lecie. Słyszałam też o nowym
korcie tenisowym. Wszystko dobrze, tylko żeby zacząć
grać w tenisa, trzeba najpierw trochę zainwestowac.
Dlaczego nie zacząć od czegoś prostszego, najbardziej
naturalnego? Dyscypliny sportu, którą uprawiać można

w każdym wieku, o każdej porze roku i dnia, bez ekstra
kosztów (z wyjątkiem pary butów).

Więc myślę sobie dalej, a gdyby tak ktoś podrzucił
zarządowi gminy pomysł, aby wydzielić niewielki teren
z pagórkami i drzewami i zbudować fiński tor do biegania…
Wytyczyć trasy np, 3km i 5 km, żeby łatwiej było
kontrolować przybiegnięty dystans. Założyć oświetlenie,
aby teren mógł być używany wieczorami i w zimie. I ogłosić
w województwie, że Frysztak ma pierwszy w regionie
fiński tor, ze promuje sport i zdrowy tryb życia. Obydwie
szkoły zyskają ekstra atut – teren do lekcji wf-u na
świeżym powietrzu, no i można zacząć  organizować
zawody  międzyszkolne, międzygminne. I Bóg wie jakie
jeszcze w biegach terenowych. Takie zawody to nie tylko
nieustająca reklama dla gminy, to także możliwości dla
sponsorów, ekstra dochody dla handlowców, no
i ewentualnie można pobierać niewielkie wpisowe od
uczestników.

Nie ma lepszej promocji niż posiadanie czegoś
wyjątkowego, wyróżniającego, co może stać się wizytówką
gminy. Tyle tylko, że nie wystarczy mieć, trzyba jeszcze
umieć wykorzystać. Może znajdzie się ktoś, to poprowadzi

treningi dla młodzieży  lub
rozpocznie program “zacznij
biegać”, dla wszystkich
chętnych, by pokazać, że
bieganie jest nie tylko dla
młodych i wysportowanych
a wymówka o braku czasu
jest zwykłym lenistwem.

Z własnego doświad-
czenia wiem, że
najtrudniejszym krokiem, by
zacząć biegać  jest założenie
butów.

Na koniec kilka słów
wyjaśnienia czym jest fiński
tor do biegania. Krótko
mówiąc, jest to oświetlona
ścieżka do joggingu przy

minimalnym obwodzie 800m. i minimalnej szerokości 1,5m.
Struktura składa się z warstwy drenażowej (żwir ok. 20cm
grubości) i górnej warstwy wiórów / kory (grubość ok.
20cm). Pomiędzy różnymi materiałami jest umieszczona
geowłóknina. Krawędzie z krawężników i innych
materiałów mających na celu zapobieganie roznoszenia
się nawierzchni.

                                                          Kasia M.

Tor do biegania, tzw. fiński.
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A to , co miało miejsce ponad 100 lat temu na amery-
kańskiej ziemi, opisują poniższe artykuły zawarte w Tygo-
dniku Plus „Ślady na Eblis Island”. Myślę, że emigracja
dotyczyła wielu rodzin z naszego regionu.

W roku 1907 przez Ellis Island, nazywaną też „Bra-
ma do Ameryki” lub „Wyspą Łez”, przemaszerowało
1 mln 250 tys. Podróżnych; W 1954, kiedy wpisano
na listę ostatniego emigranta, liczba ta zamykała się
w 12 mln osób. Dzisiaj około 40% Amerykanów ma
w swoich drzewach genealogicznych przodków, któ-
rzy przybyli do USA tą właśnie drogą. Na tej, stosun-
kowo niewielkiej wysepce, mieszczącej się w południo-
wej części Manhattanu, przy granicy dwóch stanów:
Nowego Jorku i New Jersey, w bliskim położeniu od
Statuy Wolności, na wodach Hudson River, w roku
1892 otwarto główne centrum odprawy imigrantów
przybywających do Stanów Zjednoczonych.

Kiedy spaceruje się ulicami Nowego Jorku, nie spo-
sób podejść do tego świata bez emocji. Jednym  impo-
nuje, innych przeraża, ale każdego, bez wyjątku, przy-
prawia o szybsze bicie serca.. Nie da się wymienić naj-
większej jego atrakcji, ani najlepszego muzeum. Jego
historia odgrywała się dawno temu, w zupełnie innej
rzeczywistości. Przytoczony na początku cytat, jest wy-
powiedzią jednego z imigrantów. Słowa kryją w sobie
nadzieję, jaką wnosili oni wraz ze swoimi bagażami
na ląd. Nadzieję o lepszym jutrze, marzenia o wolno-
ści i o złotych górach. To, czy je znaleźli, jest już inna
opowieścią. Nim jednak otrzymali prawo przekona-

nia się o tym, musieli przejść przez bramę. By-
najmniej nie była ona pokryta złotem.

Statki pasażerskie, płynące ze Starego
Kontynentu do Ameryki, przewoziły, w la-

tach największych fal emigracji, ludzi
w trzech klasach: I, II, III. Jak łatwo

się domyślić, na Ellis Island odpra-
wiani byli wyłącznie imigranci III

klasy. Już w Europie ich podróż
zwiastowała przekroczenie
wszelkich norm. Tuż przed wej-
ściem na statek byli dezynfe-
kowani łącznie z bagażem.
Nim jednak kupili bilet, musie-
li czasami czeka kilka godzin,
a nawet dni, aby zebra
wszystkie potrzebne doku-
menty. Na dolny pokład wcho-
dziło tylu pasażerów, ile zmie-
ściło się.       W niewyobrażal-
nym stłoczeniu, bez wentyla-
cji, bez łóżek, między bagaża-
mi, z ograniczonym dostępem

Mój wielki American Dream.
Z „Pamiêtnika Emigrantki Gieni”

do wody i toalety, znosili wyprawę do swego eldora-
do. Statek płynął od 10 dni do miesiąca, co uzależ-
nione było od warunków pogodowych. Kiedy w koń-
cu dotarł do wybrzeża Nowego Jorku, musiał odbyć
kwarantannę w wyznaczonym miejscu w porcie. Je-

śli pojawiał się tam między godzina 7 rano a 5 po po-
łudniu, zarzucał kotwicę i czekał do następnego dnia.
Imigranci, bez względu na wycieńczenie, czekali ra-
zem    z nim. Po wpłynięciu do portu, pasażerowie I i II
klasy odprawiani byli na pokładzie, reszta transpor-
towana była łodziami na Ellis Island.

I tak przechodziło tę drogę setki tysięcy ludzi – ucie-
miężonych chłopów, odszczepieńców wiary, głodnych Ir-
landczyków, biednych Włochów, Polaków, Cyganów,
Żydów itd. Tutaj uwijali się tłumacze, posługujący się na-
wet 6 językami. W tym miejscu chorzy kierowani byli na
leczenie lub kwarantannę i nierzadko całe rodziny czekały
do ich wyzdrowienia. Tutaj rodziły się dzieci, tutaj funk-
cjonowała przyszpitalna kostnica. W tych właśnie murach
ponad 12 mln osób odebrało swoje „Landingcards” i prze-
szło dalej, by wymienić walutę swojego starego kraju, zło-
to lub srebro na dolary. Niektórzy kończyli swą wyprawę
w Nowym Jorku, większość jednak podróżowała dalej, by
osiedlić się w innych stronach Ameryki. Kiedy oglądamy
Manhattan w słonecznych okularach, gdzie promienie od-
bijają się w tafli okien wieżowców, trudno nam wyobrazić
sobie los tych, którzy przybyli tutaj przed nami. Współcze-
sny Nowy Jork nie przypomina już tamtego z początku
wieku. Dziś metro pulsuje w podziemiach niczym krew
w żyłach, ulice wybrukowane są nie złotem, ale wartością
działek, liczonych w metrach kwadratowych powierzch-
ni. A przecież słońce nadal pozostało to samo i woda w
rzece Hudson, i liście na Ellis Island…

MUZEUM EMIGRACJI
Promy na Ellis Island kursują z przystani w Bartery

Park (od strony Nowego Jorku) oraz z Libarty State Park
(z New Jersey): codziennie 9:30 – 17:00. Cena biletu: do-
rośli 13$, seniorzy 10$, dzieci 5$. Czas zwiedzania: 3 godz.
Podczas jednego rejsu można popłynąć na obie wyspy:
Ellis Island oraz Statuę Wolności. Wtedy czas zwiedzania
wynosi 5-6 godz. Cena zawiera bilet na prom oraz wstęp
do muzeum. Przy zainteresowaniu min. 10 osób, za do-
datkową opłatą (6$) wyświetlany jest 30 minutowy film.
Samo Muzeum Emigracji jest dostępne dla zwiedzających
od 10 lat. Od tamtej pory ciągną tu pielgrzymki potomków
emigrantów w drugim, trzecim i kolejnych pokoleniach,
pochłoniętych zataczającą coraz szersze kręgi pasją po-
szukiwania narodowych korzeni. Na terminalu zamonto-
wanym w muzealnej wersji „kiosku” sprawdzić można pod-
stawowe dane protoplasty amerykańskiej linii swojej ro-
dziny. W chwile po wpisaniu personaliów na ekranie poja-
wia się informacja czy dana osoba figuruje w aktach Eblis
Island. W specjalnie przygotowanym  Immigration Histo-
ry Center dotrzeć można do starannie skatalogowanych
dokumentów obejmujących 11 podstawowych danych per-
sonalnych emigrantów z przełomu stuleci.

                                                 Emigrantka Gienia
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Jak co roku już po raz czwarty, udało się rozegrać Mi-
strzostwa Klubu w Narciarstwie Alpejskim. W tym roku ze
względu na dużą ilość zawodów w weekendy, zawody ro-
zegrano 28.02.2012 we wtorek. Głównym impulsem do
organizacji zawodów w ten dzień, było polepszenie pogody,
która po odwilży we wtorek zrobiła się prawdziwie zimowa
(mróz oraz opady śniegu). Trasa zawodów składała się
z 14 bramek slalomu giganta, twardy, zmrożony śnieg po-
zwolił na osiąganie niezłej prędkości, a najlepsze czasy były
w okolicy 32 sek. Właściciele wyciągu Państwo Malikow-
scy jak co roku ufundowali dla najlepszych karnety, za co
bardzo dziękujemy.

Wyniki zawodów:
Szkoły podstawowe - dziewczynki (dużą niespodziankę
sprawiła Katarzyna Garncarska, pokonując nieco star-
szą Ewelinę Mitał i pozostałą konkurencję).
1. Katarzyna Garncarska czas 37,61+38,32= 1,15,93
2. Ewelina Mitał, 37,76+38,54=1,16,30
3. Dominika Mikuszewska, 39,55+39,13=1,18,68
4. Kinga Steczkowska, 41,82+42,10=1,23,92
5. Olga Witusik, 49,31+48,35=1,37,66
6. Julia Pyzocha, 50,35+49,63=1,39,98
Szkoły podstawowe - chłopcy (w tej kategorii zabrakło cho-
rego głównego faworyta Michała Niemca, i rywalizowało
ze sobą 3 zawodników Strzelca jeżdżących w sekcji od tego
sezonu, zwyciężył Wojciech Byś).
1. Wojciech Byś, 50,66+49,30=1,39,96
2. Michał Witusik 55,08+53,97=1,49,05
3. Karol Pyzocha 57,14+59,30=1,56,44
Gimnazja i Szkoły Średnie - dziewczyny
(mimo, że grupa niezbyt liczna to właśnie w
tej kategorii był najbardziej wyrównany po-
jedynek,Monika Garncarska pokonała Wero-
nikę Garncarską o 0,01 sek)
1. Monika Garncarska, 36,15+35,63=
1,11,78
2. Weronika Garncarska 36,69+35,10=
1,11,79
3. Joanna Kowalska 40,58+40,72-1,21,30
Gimnazja - chłopcy (zwyciężył z dobrym
czasem i sporą przewagą Adam Garncarski)
1. Adam Garncarski, 33,87+32,73=1,06,60
2. Kacper Czernicki, 36,53+36,29=1,12,82

3. Paweł Wójcik, 37,69+37,43=1,15,12
4. Krystian Sokołowski 39,90+36,31=1,16,21
5. Dawid Mikuszewski +38,51=1,17,48
Szkoły średnie - chłopcy (w tej kategorii rywalizacji była
bardzo zacięta, a zwyciężył Hubert Steczkowski, który uzy-
skał najlepszy czas zawodów!)
1. Hubert Steczkowski 31,46+31,54=1,03,00
2. Paweł Garncarski 32,11+32,60=1,04,71
3. Tomasz Wilusz 36,66+33,95-1,10,61
Senior I (18-47 lat) - (kategorie seniorów były najliczniej-
sze, w I o zwycięstwo rywalizowało 7 osób, niepokonany
po raz kolejny został Tomasz Garncarski)
1. Tomasz Garncarski 32,87+33,39=1,06,26
2. Tomasz Capiga 33,38+34,24=1,07,62
3. Maciej Piękoś 36,91+36,58=1,13,49
4. Janusz Mitał 37,18+36,73=1,13,91
5. Jacek Czernicki 37,01+37,44=1,14,45
6. Tomasz Mikuszewski 40,58+40,30=1,20,88
7. Jakub Pyzocha 48,88+47,91=1,36,79
Senior II (48 lat i starsi) - (w tej kategorii ponownie wystar-
towali zaprzyjaźnieni z klubem sympatyczni zawodnicy z
Rzeszowa oraz Gogołowa, za co dziękujemy i zapraszamy
ich ponownie za rok. A rywalizacje zdominował Kazimierz
Kłosowicz - „serce” naszej sekcji, zawodnik który fre-
kwencją na treningach, sukcesami na zawodach, zawsze

daje dobry przykład, wspierając przy tam
każdego z zawodników i przekazując cen-
ne wskazówki. Kazimierz odniósł zdecydo-
wane zwycięstwo, gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów, Kazimierzowi jak
i wszystkim zawodnikom Strzelca).
1. Kazimierz Kłosowicz 38,02+37,51=
1,15,53
2. Krzysztof Niekowal 42,64+42,90=
1,25,54
3. Marian Skórski 43,90+45,85= 1,29,75
4. Jarzy Borcz 46,75+45,71=1,32,46
5. Kazimierz Skórski 48,28+45,64 =1,33,92
6. Bogdan Kościółek 8,96+48,57=1,37,53
7. Jan Kościółek 51,22=49,89=1,40,11

Informacje pochodzą ze strony
klubu narciarskiego

Młode narciarki. Seniorzy na podium.

Medaliści - szkoła podstawo-
wa - grupa chłopców.

KLUBOWE MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIEM.
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Kiedy wybuchła II Wojna Światowa byłam 14-letnią
dziewczynką.

Ojciec mój dr Feliks Mróz pochodził z Małopolski. Uro-
dził się w 1889 roku w Sieteszy koło Kańczugi w bardzo
biednej rodzinie chłopskiej. Okres, w którym uczęszczał
w Rzeszowie do szkół przeżył w strasznej biedzie. Studia
prawnicze ukończył w Krakowie. W czasie I Wojny Świa-
towej trafił do armii austriackiej, w której był kapitanem.
Opowiadał nam o walkach we Włoszech. Po wojnie pra-
cował w jakimś urzędzie wojskowym w Krakowie.

Matka moja Maria Mrozowa z domu Kwiecińska po-
chodziła również z Małopolski. Urodziła się w 1890 roku
w Kamionce Strumiłowej. Rodzina z Kamionki Strumi-
łowej przeniosła się do Jarosławia, a potem do Krakowa,
gdzie dziadkowi powierzono stanowisko weterynarza dla
miasta Krakowa. Matka skończyła seminarium nauczy-
cielskie. Po I Wojnie Światowej pracowała w urzędzie
wojskowym w Krakowie, w którym zapewne i Ojciec
pracował. Tam się poznali i w 1922 roku się pobrali.

Ojciec mój po demobilizacji został sędzią w
Tłustem koło Zaleszczyk, dokąd Rodzice prze-
nieśli się. Brat mój Stanisław urodził się jeszcze
w Krakowie, ja już na Podolu w Tłustem. Wa-
runki w Tłustem były bardzo trudne, czasy nie-
bezpieczne na skutek działalności nacjonalistów
ukraińskich. W domu opowiadało się jak to Oj-
ciec zawsze chodził z bronią, to też wkrótce po
moim urodzeniu Rodzice przenieśli się do Wiel-
kopolski do Czarnkowa nad Notecią. Tam Oj-
ciec kilka lat był również sędzią. Jego pobory
jako sędziego nie pozwalały nam żyć na odpo-
wiednim poziomie. I choć Ojciec stanowisko sę-
dziego cenił sobie bardzo wysoko i uważał, że
stanowisko adwokata nigdy się ze stanowiskiem
sędziego mierzyć nie może, zdecydował się
przejść na adwokaturę i osiedlić w Jarocinie po-
znańskim. Tam został również notariuszem, a kie-
dy nastąpiło ustawowe rozdzielenie funkcji
prawniczych, pozostał przy notariacie.

Po kilku latach pobytu w Jarocinie, Ojciec
wybudował willę przy ulicy Hallera 4, w której
mieszkaliśmy do wojny w 1939 roku.. Willa była
dwukondygnacyjna; my zajmowaliśmy parter, na
piętrze natomiast mieszkał lokator pan Juliusz
Wieczyński z rodziną. Ojciec prowadził kance-
larię notarialną, Mama zajmowała się domem.
My z bratem uczęszczaliśmy do szkół: brat Sta-
nisław do wojny ukończył cztery klasy gim-
nazjum, czyli tzw. małą maturę, ja - pierwszą
klasę gimnazjum.

Był rok 1938. „Anschluss” Austrii, zajęcie

Czechosłowacji. Rok 1939 - żądanie Niemców Gdańska
i korytarza. Hitler brutalnie domagał się eksterytorialnej
autostrady do Prus Wschodnich. Wojna zbliżała się szyb-
kimi krokami.

Nastąpił 1-szy wrzesień 1939 roku. Wybuchła wojna.
Panika. Z Wielkopolski ludzie uciekali na wschód; wyda-
wało się, że Niemcy zostaną zatrzymani na granicy. Oj-
ciec wysłał Matkę i mnie z jakimiś znajomymi samocho-
dem na wschód. Na drodze tłum uciekinierów, bałagan,
bombardowanie, które przeżywałyśmy w Kole. Niemcy
jechali samochodami ciężarowymi, motocyklami. Znajo-
mi gdzieś po drodze zostawili nas. Obydwie z Mamą zna-

       Irena Bakuniak
       Moje wspomnienia
               wojenne.  część I

Willa w Jarocinie

Mapka według: Norman Davis „Powstanie 44”
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lazłyśmy się w okolicach Piątku, gdzie trwała bitwa nad
Bzurą. Ciężko przeżywałyśmy ostrzał artyleryjski. Ile dni
byłyśmy w tym ogniu - nie pamiętam. Wreszcie działa
zamilkły; wszędzie byli Niemcy. Nie było już sensu dalej
uciekać na wschód. Trzeba było wracać do domu. Dotar-
łyśmy jakoś do Skierniewic, dostałyśmy się do pociągu,
którym dojechałyśmy do Wrocławia (wówczas Breslau),
a potem - w jakiś sposób - do Jarocina. W domu zastały-
śmy Ojca i Brata, którzy też wędrowali na wschód, ale
wrócili wcześniej. Ucieszyliśmy się, że jesteśmy wszyscy

razem w naszym domu, ale nie na długo.
Nadszedł dzień 2I-go października 1939r., godzina 9-ta

rano. Do naszej willi przyszło dwóch Niemców w czar-
nych mundurach; jeden do naszego mieszkania, drugi - do
państwa Wieczyńskich, na piętro. Gestapowiec pokazał
na zegarek i rzucił: „hal-be Stunde raus!” Cośkolwiek za-
braliśmy z mieszkania do sąsiedniego domu i uzmy-
słowiliśmy sobie, że zostaliśmy „na bruku”. Nie wiadomo
było co dalej robić. Z sąsiedniego domu musieliśmy się
usunąć. Na krótki czas przyjęli nas rodzice sekretarza,
który pracował u Ojca w biurze. Lokatorzy nasi, państwo
Wieczyńscy - ludzie nieco młodsi, bardziej przedsiębior-
czy, posiadający krewnych w Krakowie, na Woli Justow-
skiej, zaopiekowali się nami. Zasugerowali oni wyjazd do
swych krewnych. Zdecydowaliśmy się na ten wyjazd.
Ukochaną suczkę - Psotkę musieliśmy u rodziców se-
kretarza zostawić, nie było możliwości zabrania jej.

Udaliśmy się na dworzec. Na stację wjechał pociąg
potwornie załadowany. Rozproszyliśmy się na peronie, każ-
dy wsiadł, gdzie mógł. Ja trafiłam do wagonu, w którym
jechało dużo gestapowców. Zbity tłum wepchnął mnie do
jakiegoś przedziału. W ręku trzymałam bardzo ciężki ne-
seser z wielkim zestawem srebrnych sztućców. Jeden
z gestapowców, chcąc mi pomóc, chwycił za neseser, aby
wsadzić go na półeczkę bagażową. Zdziwił się, że nese-
ser jest taki ciężki i zapytał „kasza?”. Struchlałam, ale przy-
taknęłam mu. Więcej nie indagował mnie i jakoś dojecha-
łam do Krakowa. Na dworcu w Krakowie wszyscy czwo-
ro pozbieraliśmy się - i nie pamiętam już w jaki sposób -
znaleźliśmy się na Woli Justowskiej.

Tam zatrzymaliśmy się u krewnych państwa Wieczyń-
skich, a później mieszkaliśmy w domu u państwa Salwów.

Przeżyliśmy bardzo ciężką dla nas zimę 1939/40. W po-
koju było strasznie zimno, wilgotno. Nie było czym palić.
Nie mieliśmy za co żyć. W międzyczasie Ojciec trafił do
RGO (Rada Główna Opiekuńcza) w Krakowie, która opie-
kowała się wysiedlonymi. Dzięki niej przydzielono nam
pokój na Rynku w Krakowie, na linii A-B. Pokój był na
2-gim piętrze, suchy, w kamienicy, w której od frontu znaj-
dował się sklep ze słodyczami Mainla, oczywiście „Tylko
dla Niemców” („Nur fur Deutsche”). Był to dla nas okres
bardzo upokarzający. Byliśmy bez środków do życia.
Musieliśmy korzystać z opieki RGO, chodzić na darmowe
obiady. Aby jakoś egzystować, trzeba było coś sprzedać,
a niewiele rzeczy było do spieniężenia. Pamiętam, że Oj-
ciec sprzedał swój złoty zegarek kieszonkowy z grubą
kopertą.

Po Krakowie maszerowała młodzież Hitlerjugend. Na
moich oczach Niemcy zwalili pomnik Mickiewicza stoją-
cy przed Sukiennicami. Kiedyś ledwo uniknęłam łapanki,
z której Niemcy złapanych wsadzali do więzienia na Mon-
telupich. Zobaczyłam nadjeżdżające „budy”, z których

wyskakiwali uzbrojeni żandarmi i pędem gdzieś uciekłam.
W Krakowie przeżyliśmy upadek Francji. Zdobycie Pa-
ryża Niemcy czcili biciem w Dzwon Zygmunta.

Z okresu wojennego w Krakowie pamiętam dwie ga-
zety: Krakauer Zeitung, którą Ojciec czytał, gdyż znał
dobrze język niemiecki i Goniec Krakowski. W Gońcu
ukazało się kiedyś takie ogłoszenie: „Władysław Sikorski
garbuje skórę dzikim zwierzętom, specjalność uberallesy”.
Miałam te gazetę w ręku, ale jakoś nie zachowała się. Jak
się zorientowano, gazetę natychmiast skonfiskowano.

Wojna trwała. Nie zanosiło się na jej zakończenie,
a trzeba było jakoś żyć. Po roku takiej egzystencji Ojciec
zwrócił się w Krakowie do Izby Adwokackiej o przy-
dzielenie mu jakiejś adwokatury. Izba skierowała go do
Frysztaka koło Krosna. I tak jesienią 1940r. znaleźliśmy
się we Frysztaku.

........
ciąg dalszy w następnym numerze GF

Autorka z Rodzicami i Bratem. Jarocin około 1937r.

Autorka siedzi na motorze, w koszu koleżanka Turcze-
niukówna z Psotką w ogrodzie przy willi w Jarocinie
w czerwcu 1938r.
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130 ZAWODNIKÓW WE FRYSZTACKIM
TURNIEJU KARATE „M£ODE PIÊŒCI”

W sobotę 18.02. w hali Specjalnego Ośrodka - Szkol-
no Wychowawczego we Frysztaku odbył się turniej kara-
te „Młode Pięści”, którego głównym celem było wyłonie-
nie utalentowanych młodych karateków. W turnieju orga-
nizowanym przez Jasielski Klub Karate - sekcja Frysztak
wzięło udział około 130 zawodników m.in. z: Frysztaka,
Jasła, Krosna, Limanowej, Kielc, Krynicy, Nowej Dęby,

Tarnobrzega, Radoszyc i Biecza.
 Otwarcia turnieju dokonali Starosta Strzyżowski Pan

Robert Godek oraz Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziar-
nik. Sędzią głównym zawodów był Prezes Jasielskiego
Klubu Karate sensei Tadeusz Krygowski. Ponadto nad
prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie w
składzie: Pan Ryszard Kiper, Pan Janusz Krawczyński,
Pan Arkadiusz Sukiennik, Pan Robert Dziedzic, Pan Le-
szek Ptak, Pan Krzysztof Lech, Pan Jarosław Dziadosz,
Pan Dariusz Warchoł, Pan Marek Świerk.

Do walki w dwóch konkurencjach: kumite (walka w
kaskach i ochraniaczach) oraz kata (schemat wykony-
wanych technik: uderzenie, blok, kopnięcie) stanęli chłop-
cy i dziewczęta w wieku od 6 do 14 lat. Na dwóch ma-
tach rywalizowali ze sobą zarówno zawodnicy doświad-
czeni, obiecujący adepci karate jak i ci początkujący, dla
których te zawody były swoistym debiutem. Pomiędzy
konkurencjami odbył się pokaz form kung fu z mieczem
oraz kijem wykonany do muzyki przez znanego w regio-
nie, doświadczonego zawodnika, a także instruktora Pana
Dominika Czecha. Film z jego występu dostępny jest na
stronie /www.frysztak24.pl/

 Na zakończenie turnieju zwycięzcy otrzymali dyplo-
my, medale oraz statuetki, a pozostali zawodnicy dyplomy
uczestnictwa.                                    /źródło: internet/

Poniżej prezentujemy wyniki turnieju:

KATA
 Dziewczęta - rocznik 2004 i młodsze
1. Justyna Smoter - Limanowa,
2. Faustyna Wojciechowska - Frysztak,
3. Izabela Roś - Frysztak.

Dziewczęta - rocznik 2003 - 02
1. Julia Wołtosz - Biecz,
2. Łucja Szopa - Frysztak,
3. Martyna Łaś - Biecz,
4. Julia Wietecha - Krosno.

Chłopcy - rocznik 2004 i młodsi
1. Cyprian Wojciechowski - Frysztak,
2. Hubert Sokołowski - Frysztak,
3. Marek Mrożek - Limanowa,
4. Eryk Wajda - Frysztak.

KUMITE SEMI KONTAKT
 
Chłopcy - rocznik 2004 i młodsi
1. Marek Mrożek - Limanowa,
2. Dawid Biedroń - Limanowa,
3. Hubert Sokołowski - Frysztak,
4. Jakub Sowa - Limanowa.

Chłopcy - rocznik 2003 do 30 kg
1. Michał Buś - Jasło,
2. Piotr Wojciechowski - Frysztak,
3. Arkadiusz Kalisz - Biecz,
4. Jakub Wielgus - Kielce.

Sztuka walki - sztuka ¿ycia
Klub Karate we Frysztaku zaprasza

Łucja Szopa w kata.

Izabela Roś (po prawej) dzielnie walczyła z większy-
mi od siebie.
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Chłopcy - rocznik 2003 - 02 powyżej 30 kg
1. Jakub Saramak - Tarnobrzeg,
2. Dawid Furmanek - Biecz,
3. Jakub Byczek - Frysztak,
4. Bartosz Korczak - Tarnobrzeg.

Turniej odbył się dzięki wspaniałym sponsorom, któ-
rym serdecznie dziękujemy: Zakład Usług Tartacznych Sit-
nik Łukasz, Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, Handel Pa-
liwami, Usługi Transportowe „Żukstar” Józef Pająk,
Warsztat Diagnostyki Samochodowej - Wacław Salamon,
Firma Handlowa „Tajfun”, Zakład Stolarski - Zbigniew
Dykas, Firma Handlowo-Usługowa- Wojciech Muszyń-
ski, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku,
Delikatesy „Centrum” Małgorzata Drozd, Apteka Prywat-
na „Medicus”, Firma Handlowo-Usługowa „Rolmopex”
Tadeusz Jabłecki, Przedsiębiorstwo Wielobrańżowe „Wen-
ta”, Firma Handlowo-Usługowa Auto - Mich - Michał Wi-
śniowski, Wiesław Wiśniowski, Spółdzielnia „Asprod”
Strzyżów, firma Halinex.

TURNIEJ KARATE KYOKUSHINKAI
O PUCHAR BURMISTRZA
MIASTA PRZEWORSKA

3 marca 2012r. przeworska hala sportowa im. Tade-
usza Ruta gościła 103 zawodników z 11 klubów (Leżaj-
ska, Tarnobrzega, Nowej Dęby, Krosna, Sandomierza,
Jasła, Brzozowa, Kolbuszowej, Stalowej Woli, Rzeszowa
i Przeworska) na VIII Ogólnopolskim Turnieju Karate Ky-
okushinkai o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska. Zwy-
cięzców turnieju uhonorował pucharami i dyplomami za-
stępca burmistrza Dariusz Łapa.
 
Wyniki turnieju:
Chłopcy  - dzieci młodsze 2003 i młodsi - kategoria do 30
kg
1. Samuel Wojciechowski - Jasło (Frysztak)
2. Jakub Mędrek - Leżajsk
3. Cyprian Wojciechowski - Jasło (Frysztak)
3. Adam Masełek - Leżajsk
Dziewczęta 2003 i młodsze - kategoria open

1. Adriana Wylaż - Leżajsk
2. Faustyna Wojciechowska- Jasło (Frysztak)
Chłopcy dzieci  2001-2002 - kategoria do 35 kg
1. Hawro Filip - Przeworsk
2. Wyczarski Kacper - Przeworsk
3. Dereń Sebastian - Kolbuszowa
3. Wojciechowski Piotr - Jasło (Frysztak)

Wielkie brawa i gratulacje dla wszystkich „Młodych
Pięści” za hart ducha, ciała i za wytrwałość. Każdy suk-
ces w sztukach walki jest okupiony wieloma godzinami
żmudnych i wyczerpujących treningów. Szczególne bra-
wa dla najmłodszych zawodników (i zawodniczek). Jak
widac, są rodziny nie tylko muzykujące. U nas w gminie
mamy rodzinę „walczącą”, gdyż na macie i to z sukcesa-
mi stajnęła juz czwórka rodzeństwa. A jak mi wiadomo, to
nie koniec.

Początkiem kwietnia w Krośnie odbędą się Mistrzo-
stwa Podkarpacia w karate, gdzie nasi zawodnicy znów
powalczą o miejsca.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.
A wszystkich chętnych zapraszamy do uprawiania tego

pięknego sportu. Informacje o sekscji frysztackiej można
znaleźć na stronie www.frysztak.kyokushin-jaslo.pl. Tre-
ningi odbywają się w poniedziałki i czwartki o godz. 18.15.
przygotował: empe

Bezpośrednie trafienie nogą w głowę kończy
walkę, sędzia ogłasza ippon. Wielu z Was, drodzy Czytelnicy, interesuje siê foto-

grafi¹. Dziêki „cyfrówkom” wykonujecie setki rozmaitych
zdjêæ z ró¿nych dziedzin ¿ycia spo³ecznego. Wiêkszoœæ
tych kadrów pozostaje na kartach pamiêci naszych apa-
ratów lub komputerów (zdjêcia papierowe to ju¿ nieste-
ty rzadkoœæ). Wiele z tych zdjêæ zas³uguje na to, by obej-
rza³o je szersze grono ludzi. St¹d propozycja byœcie prze-
sy³ali do nas (Redakcji GF) wybrane przez siebie zdjêcia,
którymi chcielibyœcie siê podzieliæ, pochwaliæ. Temat do-
wolny. Nie jest to konkurs dla profesjonalistów. Liczymy
na zdjêcia ciekawe, intryguj¹ce, œmieszne, itp., ka¿de bê-
dzie mile widziane.

Zapraszamy do przysy³ania takich fotografii w for-
mie elektronicznej (adres: gazeta@frysztak.pl) lub pa-
pierowej (adres: Gminny Oœrodek Kultury, Twierdzxa 1, 38-
130 Frysztak). Mo¿na te¿ przyjœæ osobiœcie do Oœrodka.

Z koñcem ka¿dego miesi¹ca Redakcja wybierze naj-
ciekawsze zdjêcie, które bêdzie zamieszczone w kolejnym
wydaniu gazety i na stronie internetowej.

Na koniec roku z nades³anych zdjêæ zostanie wybra-
na Fotografia Roku, a jej autor otrzyma specjaln¹ na-
grodê.

Zapraszamy do udzia³u w naszej zabawie.
                                                           Redakcja

Konkurs Gazety Frysztackiej
FOTOgrafia MIESI¥CA
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W niedzielne popołudnie, 19 lutego,  21 osobowa grupa
narciarzy biegowych ruszyła spod GOSiR w kierunku
Frysztackiej Bramy.  Trasa rajdu wiodła wzdłuż brzegu Wi-
słoka gdzie można było podziwiać panoramę Frysztaka
oraz  uroki zimy.  Uczestnicy w większości szli zwartym
szykiem, lecz byli i tacy, których ciężko było ujarzmić.  Ni-
komu też nie brakowało siły ani determinacji potrzebnej
do pokonania trasy.   

W połowie marszu (kamieniołom w Kobylu)  odbyło
się ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy, na którym
rajdowicze mogli zregenerować siły podczas zasłużonego
odpoczynku.  

Po naładowaniu akumulatorów ruszono w drogę po-
wrotną.Uczestnicy wyprawy w głębokim śniegu i z uśmie-
chem na twarzy pokonali całą trasę i bezpiecznie dotarli
do celu.  

W rajdzie wzięli udział doświadczeni biegacze oraz tacy,
którzy stawiali pierwsze kroki na nartach biegowych.  Za
pokonanie całej trasy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w rajdzie oraz wspaniałą zabawę. Dziękujemy Panu Ka-
zimierzowi Drygasiowi i strażakom za pomoc w organiza-
cji rajdu i przygotowanie paleniska.  

Pozdrawiamy również kibiców, którzy co prawda sa-
mochodem, lecz bardzo dzielnie towarzyszyli nam na każ-
dym etapie wędrówki.  

W dniu dzisiejszym 26.02.2012 r. odbyła się kolejna
edycja „Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Mi-
strzostwo Gminy Frysztak”. 

Po uroczystym otwarciu turnieju przez Dyrektora
GOSiR Frysztak rozpoczęły się pierwsze rundy zawodów. 
Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim na dy-
stansie do 9 rund.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwał sędzia
klasy międzynarodowej Pan Marian Bysiewicz - FIDE
Arbiter.

Zawody przebie-
gały w atmosferze
pełnego skupienia.
Mimo tak dużej rze-
szy osób na sali panowała idealna cisza. 

Ilość  zawodników przerosła wszelkie oczekiwania or-
ganizatorów ( w pozytywnym tego słowa znaczeniu), na
szczęście duże doświadczenie  Sędziego Głównego po-
zwoliło sprawnie przeprowadzić rozgrywki.

W tegorocznym turnieju wzięło udział ponad 130 sza-
chistów i szachistek.

Byli to zawodnicy z  Rzeszowa, Jasła, Krosna, Prze-
myśla, Dębicy, Strzyżowa, Pilzna, Rudnika nad Sanem,
Wysokiej Strzyżowskiej, Górna, Sędziszowa Małopolskie-
go, Wólki Podleśnej, Niebylca, Brzozowa, Przeworska, Wi-

śniowej. Dopisali również reprezentanci z naszej gminy i
byli to zawodnicy z Kobyla, Frysztaka, Twierdzy, Puła-
nek, Glinika Górnego i Cieszyny.

Zgłoszeni byli również zawodnicy z Ukrainy, którzy z
przyczyn technicznych niestety nie mogli dotrzeć na tur-
niej. 

Uroczystego zakończenia turnieju oraz rozdania pucha-
rów dokonał Zastępca Wójta Gminy Frysztak Pan Adam
Filip.
Szachiści  walczyli w następujących kategoriach:
Gr. A Seniorzy – ur. 1994 i starsi (48 zawodników):
I miejsce: Szpar Miłosz – RZKSZ Rzeszów
II m: Składanowski Adam - Urania MOSiR Rzeszów
III m: Janzer Hubert S-KKS Przemyśl
IV m: Łuka Krzysztof RKSZ Rzeszów
V m: Mytych Rafał TSZ Skoczek Sędziszów Małopolski
Gr. B Juniorzy – ur. 1995 – 2000 ( 44 zawodników):
I miejsce: Burek Damian KS Górnowia Smak – EKO
Górno
II m: Nowak Rafał  KS Górnowia Smak – EKO Górno
III m: Żak Piotr UKS SP 1 Brzozów
IV m: Mazur Jakub MKS Orzeł Rudnik nad Sanem
V mi: Dzindzio Michał ZS Niebylec 
Gr. C Juniorzy – ur. 2001 i młodsi (41 zawodników)
I m: Gaj Szymon – RZKSZ Rzeszów
II m: Babiarz Arkadiusz – RZKSZ Rzeszów
III m: Bober Tomasz – UKS SP 1 Brzozów
IV m: Jamróg Mateusz – Urania MOSiR Rzeszów

Œladami Justyny K.

Turniej szachowy

Nowa dyscyplina - może narty-walking?

Najmłodsi szachiści - na podium.
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Dzisiaj  (14.03.2012r) o godz. 20:00 został rozegrany
mecz towarzyski pomiędzy nauczycielami SOSW Frysz-
tak, a pracownikami GOSiR i Przyjaciółmi obu placówek.
Mecz odbył się w bardzo kameralnym gronie oraz przyja-
znej i pełnej humoru atmosferze, a co najważniejsze nie o
wynik w tym meczu chodziło.  Niemniej jednak Zastępca
Wójta Gminy Frysztak Pan Adam Filip przygotował za-
wodnikom sympatyczną niespodziankę i ufundował nagro-
dy. Wyniku nie zdradzimy, nie powiemy również kto wy-
grał. Możemy tylko zdradzić, że drużyna zwycięska otrzy-
mała pluszowego misia, a drużyna która zajęła drugie miej-
sce chusteczki na otarcie łez ;-) Serdecznie dziękujemy
Panu Adamowi oraz wszystkim, którzy zechcieli uczest-
niczyć w halowych potyczkach. 

Informacje pochodzą ze strony
internetowej GOSiR Frysztak.

Z okazji dzisiejszego i tak bardzo wyjątkowego święta,
jakim jest „Dzień Kobiet” o godz. 18: 30 w GOSiR Frysz-
tak odbyły się zajęcia specjalnie zorganizowane dla wszyst-
kich Pań, które chciały aktywnie spędzić ten szczególny
dzień.  Panie mogły się odprężyć i zrelaksować podczas
zajęć przy muzyce oraz odpocząć podczas spotkania przy
kawie, herbacie i ciastku. Fitnesiarki jak zwykle nie za-
wiodły i licznie przybyły na zajęcia.

W trakcie spotkania odbyło się losowanie upominków
ufundowanych przez instruktorki Aerobiku i Pilatesu. 

Dziękujemy wszystkim Paniom za skorzystanie z za-
proszenia, ponieważ aktywny udział tak licznej grupy po-
woduje, że nasza działalność, jako Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji we Frysztaku jest potrzebna i ma sens.
Dziękujemy Dyrektor SOSW we Frysztaku Pani Agacie

V m: Mazur Tomasz
– MKS Orzeł Rudnik
nad Sanem
Kategoria: Mieszkań-

cy Gminy Frysztak:
I m: Stefanik Waldemar – Kobyle (gr. A)
II m: Grygiel Tomasz - Glinik Górny(gr. A)
I m: Zagórski Rafał – Cieszyna (gr. B)
II m: Tokarski Dominik – Frysztak (gr. B)
III m: Ogrodnik Krystian Kobyle (gr. B)
I m: Sikora Karol – Pułanki (gr. C)
II m: Danek Kinga - Glinik Górny (gr. C)
   Najmłodszym zawodnikiem turnieju był 5 letni Mi-
chał Guzik  z Krosna urodzony 06.01.2007 r. 

Najlepsi zawodnicy do V miejsca  w każdej kategorii
otrzymali puchary i dyplomy. 

Dzieci z najmłodszej grupy otrzymały słodycze. 
Serdecznie dziękujemy Panu Marianowi Bysiewiczowi za
sprawne przeprowadzenie turnieju, zaopatrzenie stanowisk
w zestawy szachowe oraz ufundowanie pucharów dla
trzech najlepszych zawodników z Gminy Frysztak.

Dziękujemy również bardzo  serdecznie wszystkim
zawodnikom za tak liczne przybycie.
Partnerzy medialni: www.frysztak24.pl; redakcja@wasz-
strzyzow.pl; www.strzyzowiak.pl; www.jaslo4u.pl;  
www.strzyzow.com.pl;
              ZAPRASZAMY ZA ROK !!!!  

Wyciślak za wypożyczenie termosów oraz Pani Renacie
Koś za wspaniałe wypieki.

Dziękujemy również instruktorkom i wszystkim spon-
sorom, którzy wsparli naszą inicjatywę. 

Mecz towarzyski

Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji we
Frysztaku zaprasza na zajêcia Nordic Wal-

king wszystkich, którzy lubi¹ ruch na
œwie¿ym powietrzu, chc¹ zadbaæ o swoje
zdrowie, zrelaksowaæ siê i dobrze bawiæ.

 Zajêcia bêd¹ w pi¹tki o godz. 17:00
Zajêcia prowadziæ bêdzie

mgr Iwona Garncarska
Sprzêt we w³asnym zakresie.

Dzieñ Kobiet na sportowo

Panie „fitnessówki”  w kameralnym gronie.

Zawodnicy obu drużyn i Zastępca Wójta Gminy
Adam Filip (z lewej).
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W dniu 10 marca 2012 r. odbył się
I Gminny Halowy Turniej Piłki Noż-
nej Strażaków OSP, w którym wystar-
towało 11 drużyn OSP: Cieszyna,
Frysztak, Glinik Dolny, Glinik Średni,
Gogołów, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stę-
pina, Twierdza i Widacz. Najpierw ro-
zegrano mecze w 4 grupach, z któ-
rych pierwsze dwie drużyny awanso-
wały do kolejnej, pucharowej fazy roz-
grywek (ćwierćfinału). W każdej ko-
lejnej fazie rozgrywek emocje rosły i
walka stawała się coraz bardzie emo-
cjonująca. W meczu o III miejsce spo-
tkały się drużyny z OSP Pułanki i OSP
Gogołów, gdzie ta pierwsza odniosła
zwycięstwo 4:2, natomiast w finale
bardzo emocjonujące i trzymające w
napięciu do samego końca widowisko
stworzyły drużyny z OSP Cieszyna i
OSP Frysztak. W końcówce meczu,
gdy jego stan wynosił 1:1 i wszyscy
czekali na dogrywkę i ewentualne rzu-
ty karne, które byłyby uwieńczeniem
dobrego finału, druh Gabriel Grela z
OSP Frysztak mocnym strzałem z kil-
kunastu metrów dał zwycięstwo swo-
jej drużynie. Gratulujemy zwycięzcom
tj. strażakom z Frysztaka, Cieszyny i
Pułanek, jak również pozostałym dru-
żynom, najważniejszy jest udział i do-
bra zabawa. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom turnieju jak również ki-
bicom, których nie zabrakło. Dziękuj-
my również Sędziom Panu Rafałowi
Kępie i Piotrowi Cymermanowi za
fachowe i rzetelne przeprowadzenie
rozgrywek.

Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP we Frysztaku

W sobotę (17.03.) w sali Specjal-
nego Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego we Frysztaku odbyły się II Dru-
żynowe Zawody w Tenisie Stołowym
Strażaków z gminnych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zawody były rozgrywane
w dwóch kategoriach - seniorzy i ju-
niorzy. W kategorii Seniorów zwycię-
żyła OSP Glinik Dolny, drugie miejsce
zajęła OSP Gogolow, trzecie miej-
sce OSP Cieszyna. W kategorii młod-
szej, juniorskiej pierwsze miejsce za-
jęła jednostka z Gogołowa, drugie miej-
sce zajęli młodzi strażacy z Fryszta-
ka, a na ostatnim miejscu podium upla-
sowali się strażacy z OSP Cieszyna.

                /www.frysztak24.pl/

Stra¿acy z OSP
kopi¹ w pi³kê...

i graj¹ w tenisa sto³o-
wego

Frysztak - Poznañ
wspólna pasja

Przemysław Górnicki uczęszcza
do III klasy gimnazjum i jest miesz-
kańcem miasteczka Frysztak leżące-
go na Podkarpaciu. Przemek sympa-
tyzuje Lechowi Poznań już od wielu
lat, ale niestety nie ma możliwości
przybycia na mecz, więc własnoręcz-
nie wykonał od podstaw makietę sta-
dionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej
17.

Kibic Kolejorza z odległej od Po-
znania miejscowości wzorował się na
planach i zdjęciach stadionu, a ponad-
to wbudował w makietę głośniki, któ-

Spotkanie z Jackiem
Hugo-Baderem

re można podłączyć do odtwarzacza
muzyki i włączyć jedną z przyśpiewek
śpiewaną przez kibiców. Budowa sta-
dionu zajęła mu siedem miesięcy cięż-
kiej pracy. W makiecie zainstalował
też oświetlenie wewnątrz jak i na ze-
wnątrz modelu.

Cały stadion wykonany przez
Przemysława Górnickiego prezentu-
je się wręcz kapitalnie, a szczególnie
przy włączonych jupiterach. Mocno
realistycznie wygląda przede wszyst-
kim dach, jego stalowa konstrukcja
i trybuny.                    /KKSLECH.com/

28 marca 2012 r. w Gminnej Bi-
bliotece we Frysztaku odbyło się spo-
tkanie autorskie z Jackiem Hugo -
Baderem - dziennikarzem, reporta-
rzystą, laureatem nagród: Grand
Press i Bursztynowego Motyla, auto-
rem książek: „Rekwizyty PRL”, „Bia-
ła gorączka”, „W rajskiej dolinie wśród
zielska”, „Dzienniki kołymskie”. Au-
tor przedstawił historię powstawania
swoich książek, interesująco opowia-
dał o swoich przygodach, o ludziach,
których spotkał podczas zbierania
materiałów.

Spotkanie przebiegło w bardzo mi-
łej atmosferze, zebrani słuchacze za-
dawali pytania, na koniec autor roz-
dawał autografy i pozował do pamiąt-
kowych zdjęć.

Zapraszamy Państwa do zapozna-
nia się z literaturą Jacka Hugo - Ba-
dera - książki są dostępne w Gminnej
Bibliotece we Frysztaku.

                                    J.Pasek

Jacek Hugo-Bader.
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Na stronie internetowej Gminne-
go Ośrodka Kultury pojawiła się elek-
troniczna wersja Kroniki Kultury. Kro-
nika jest prowadzona od 1987 roku i
opisuje najważniejsze wydarzenia kul-
turalne związane z działalnością Gmin-
nego Ośrodka Kultury we Frysztaku.

19 lutego odbył się Zimowy Wy-
ścig w gminie Brzostek na trasie
o nazwie Bukowa 3. Wyścig był po-
święcony zmarłemu koledze Krzysz-
tofowi Saramie,  którego w trakcie od-
prawy wspominaliśmy oraz uhonoro-
waliśmy minutą ciszy.

W zawodach debiutowała zało-
ga z Pułanek rywalizująca w kla-
sie 2 (samochody o pojemności od
904 ccm do 1300 ccm) Jurasz Bar-
tłomiej (kierowca) Jurasz Woj-
ciech (pilot) w samochodzie Che-
vrolet Geo Metro 1.0 Zajmując
11 miejsce w swojej klasie.

Pomimo roztopów kręta górska tra-
sa była pokryta warstwą śniegu oraz
miejscami lodu. W tak zdradliwych
warunkach przyszło ścigać się 47 za-
wodnikom, którzy rano zameldowali
się w Zespole Szkół w Brzostku. Wraz
z kolejnymi przejazdami na trasie miej-
scami pokazywał się asfalt, który albo
pomagał zawodnikom w ratowaniach
z poślizgów albo przeszkadzał zmie-
niając tor jazdy. W trakcie Wyścigu
kilku zawodników zwiedzało głębokie
rowy przy trasie, ale na szczęście
śnieg w nich zgromadzony zminimali-
zował szkody w sprzęcie.

Na mecie wszyscy byli bardzo za-
dowoleni zarówno z warunków pogo-
dowych, bazy rajdu jak również orga-
nizacji. Puchary wręczali Burmistrz
Brzostku Pan Leszek Bieniek oraz
Dyrektor Szkoły Pani Anna Funda-
kowska.

                              /akstomil.pl/

Rajdowcy z Pu³anek
wystartowali

“Marzanno, Marzanno, ty zimowa
panno, ciebie pożegnamy, wiosnę
przywitamy!”

W pierwszy dzień wiosny 21 mar-
ca przedszkolaki doszły do wniosku,
że ZIMA POWINNA ODEJŚĆ i po-
żegnały ją z nieukrywaną radością.
W chłodny i ponury marcowy pora-
nek wszystkie dzieci wyszły do ogro-
du przedszkolnego niosąc Marzannę.
Z okrzykami „Precz zimo zła!” kukła
z bibuły została spalona na środku pla-
cu, a mroźna pora roku przegoniona
daleko za morza. Później rozbrzmiały
dźwięki wiosennych piosenek: „Ma-
szeruje wiosna” i „Idzie do nas wio-
sna”, śpiewanych głośno przez dzie-
ci. Wybraliśmy się też na krótki wio-
senny spacer – każda grupa w swoją
stronę, w poszukiwaniu oznak wiosny.
I znaleźliśmy… baziowe kotki, sto-
krotki, śpiew skowronka… a gdy wró-
ciliśmy do przedszkola, to na niebo
wyszło piękne słoneczko Mamy na-
dzieję, że z każdym dniem będzie co-
raz cieplej, bo WIOSNA już na dobre
do nas zawitała.     przedszkolanki

Przedszkolaki po¿e-
gna³y zimê

Zdjêcia kronik GOK
Frysztak w internecie

GOK postanowił udostępnić tę skarb-
nicę wspomnień w formie fotokopii.

KRONIKI KULTURY znajdą pań-
stwo na stronie gokfrysztak.pl

                         /gokfrysztak.pl/

W sobotnim charytatywnym kon-
cercie, który odbył się w sali Domu
Ludowego w Cieszynie organizatorzy
uzbierali ponad 400 złotych, które zo-
staną przekazane na dwie chore
dziewczynki.

Dzięki STRZYŻOWSKIEMU
STOWARZYSZENIU „MOTO
STRZYŻÓW” pieniądze z koncertu
zostaną przekazane Gabrysi z Ko-
złówka, która jest chora na raka krę-
gosłupa oraz Monice z Zarzecza cho-
rującej na zwiotczenie mięśni.

Charytatywny koncert w Cieszy-
nie to przedsmak przed główna im-
prezą organizowaną przez MOTO
STRZYŻÓW - Moto SOBÓTKI, któ-
re odbędą się 22 - 24 czerwca 2012.
Moto Sobótki to również impreza
 charytatywna z której pieniądze zo-
staną przekazane dla Gabrysi i Moni-
ki. 

                         /frysztak24.pl/

Akcja motocyklistów -
zbiórka dla chorych

dzieci



Uczestnicy Rajdu Narciarskiego Dolin¹ Wis³oka. 

Klan Wojciechowskich - Faustyna, Samuel, Cyprian i Piotr 
z trenerem po zawodach w Przeworsku. 

Jacek Hugo - Bader (w œrodku) wœród swoich czytelników 
podczas spotkania we frysztackiej bibliotece. 

Dyrektor Jan Skórski dziêkuje uczniom za wystêp w Dniu Kobiet. 

W bajkowym œwiecie - przedszkolaki w Bibliotece Publicznej. 
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Bobry spiêtrzaj¹ wodê na ¿erowiskach - 
potok Stêpinka w Stêpinie. 

Fot: J.Pasek 
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