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Rozpoczęło się ono od złożenia kwiatów pod krzyżem

Bohaterów Walk o Niepodległość. Następnie o godz. 16.00
odbyła się we frysztackim kościele Msza św. w intencji

Ojczyzny. Po Mszy św. w blasku pochodni niesionych
przez uczniów Gimnazjum Publicznego nr 1 we Frysztaku udali-
śmy się do GOK-u, gdzie odbyła się wieczornica.

Występ rozpoczął się od odśpiewania hymnu przez wszyst-
kich uczestników wraz z chórem ,,Sokół”, który swoją obecno-
ścią uświetnił to święto. A potem na scenie ze swoim progra-
mem zaprezentowała się młodzież klas trzecich frysztackiego gim-
nazjum. Przedstawienie zwracało uwagę widza na takie warto-
ści jak wolność, patriotyzm i Ojczyzna. Teksty poetyckie ukaza-
ły piękno naszego kraju, jego tradycje, kulturę, ale także walory

krajobrazowe. Dopełnieniem ojczyźnianego obrazu były piosenki, w tekstach których kryła się cała nasza historia.
Po zakończonym przedstawieniu aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Na specjal-

ne życzenie widzów jako bis została wykonana melodia Andrzeja Sikorowskiego z pięknym tekstem „Jest taki kraj tu
nad Wisłą…”.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli uczcić tak ważne święto razem z nami. Więcej na stronie www.gimna-
zjum.frysztak.pl.

Chór „Sokół” zajął II miejsce na II Głogowskich Spo-
tkaniach Chóralnych. 

Organizatorem przeglądu jest Miejsko - Gminny Dom
Kultury w Głogowie Małopolskim. W spotkaniach udział biorą amatorskie zespoły chóralne z Województwa Podkar-
packiego. W tegorocznej edycji wystąpiło 13 chórów. Trzynastka tym razem okazała się bardzo szczęśliwa :)
Jury oceniało m.in.: dobór repertuaru, emisję głosu, intonację, artykulację, dykcję, rytmikę, interpretację (frazowanie,
dynamikę, ekspresję), ogólny wyraz artystyczny                                                 GRATULUJEMY! :)

Andrzejkowe wróżby i nie tylko czekały na dzieci w świetlicy „Ha-
des”frysztackiego Ośrodka Kultury. W andrzejkowej zabawie wzieło udział
około 50 dzieci, które na codzień należą do kółek zainteresowań i zespołów
działających w GOK-u. Warunkiem uczestnictwa w zabawie był dobry
nastrój i czarny strój. Dzieci wzięły udział w tradycyjnym „laniu wosku”,
wróżbie „z butów”, popróbowały specjalnego dania o nazwie „świeże gliz-
dy na poduszce z mchu”. Na dużym ekranie w sali baletowej obejrzały
baśń filmową o złych czarownicach, która oczywiście, podobnie jak cały
bal, skończyła się dobrze.

Grupa Tańca Współczesnego ZYG-
ZAK zajęła III miejsce na XX Mikołajko-
wych Spotkaniach Tanecznych, które od-
były się 7 grudnia 2012r. w Regionalnym
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
ZYGZAK występował w kategorii +15 lat
w towarzystwie 15 innych zespołów m.in.
z Rzeszowa, Gorlic, Leżajska, Stalowej
Woli, Mielca, Jasła, Krosna czy Leska.
Celowo pomijamy słowa „rywalizacja”,
„konkurencja”, gdyż mimo konkursowego
charakteru, impreza ta to przede wszyst-
kim spotkanie ludzi, dla których taniec jest
przyjemnością, pasją, celem.

                                                 A.S.
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Rada Gminy Frysztak obradowała 25 października
2012r. oraz 29 listopada 2012r. Pierwsza sesja poświęco-
na była informacji           o stanie realizacji zadań oświato-
wych Gminy Frysztak w roku szkolnym 2011/2012. Radni
zapoznali się działalnością szkół podstawowych i gimna-
zjów działających na terenie gminy. Zostały przedstawio-
ne wyniki ze sprawdzianu uczniów klas VI szkół podsta-
wowych oraz wyniki z egzaminu uczniów klas III gimna-
zjów. Następnie radni dokonali analizy Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy. Wiele emo-
cji było w dyskusji na temat zmiany obowiązujących prze-
pisów w tym zakresie. Radni wyrazili swoje niezadowole-
nie z nowych przepisów jakie narzuca na mieszkańców
nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach.

29 listopada odbyła się sesja, na której radni podjęli

„Czas na aktywnoœæ w gminie Frysztak”
 Piąta edycja projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Frysztak” współfinansowanego przez Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Frysztaku dobiega końca.

W Projekcie w 2012 roku osiemnastu mieszkańcom gminy Frysztak (osobom długotrwale bezrobotnym i rolnikom
korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej) zaproponowano następujące formy aktywizacji społecznej i zawo-
dowej:

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

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

- kursy zawodowe:
· kurs Kucharz - dwie osoby,
· kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – siedem osób,
· kurs Spawacz metodami MAG, MIG i TIG, Spawanie elektrodą otuloną – dwie osoby,
· kurs Opiekun osób starszych – trzy osoby,
· kurs Florysta – dwie osoby,
· kurs Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych – jedna osoba.

Powyższe rodzaje wsparcia powinny przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności uczestników Projektu na
rynku pracy.

Jeszcze w grudniu 2012 roku odbędzie się jednodniowa konferencja podsumowująca Projekt, podczas której zo-
staną przedstawione rezultaty realizacji Projektu.

Uczestnikom Projektu „Czas na aktywność w gminie Frysztak” w roku 2012 serdecznie dziękujemy za udział
w Projekcie, zaangażowanie i aktywność. Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Projekcie
w 2013 roku.

Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej we Frysztaku, ul. ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak lub pod nr tel. (017) 2777925.

Zespół projektowy

uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości, któ-
ry nieznacznie wzrośnie o około 3% oraz uchwałę doty-
czącą obniżenia ceny żyta jako podstawy obliczenia po-
datku rolnego, który w porównaniu z obecnym rokiem
został obniżony o około 5%. Radni podjęli także uchwałę
dotyczącą taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków. Po szczegółowe dane za-
praszam na stronę internetową Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Gminy Frysztak http://www.bip.frysztak.pl/.

We wspomnianej sesji wziął udział członek Zarządu
Powiatu Strzyżowskiego Pan Zdzisław Sarna, który przed-
stawił informację na temat inwestycji zrealizowanych
przez powiat w 2012r. oraz inwestycji, które planowane
są na 2013r.

Kolejna sesja Rady Gminy Frysztak, na którą serdecz-
nie zapraszamy, planowana jest na koniec grudnia bieżą-
cego roku. Szczegółowe informacje dotyczące sesji Rady
Gminy Frysztak uzyskać można w Urzędzie Gminy Frysz-
tak w p. 29, pod adresem internetowym www.frysztak.pl,
oraz na tablicy ogłoszeń przed urzędem gminy.

                        Pracownik ds. obsługi Rady Gminy



GAZETA FRYSZTACKA4
W tym roku pierwszy, a właściwie trzeci września był

wyjątkowy. Łzy błysnęły mi w oczach, gdy patrzyłam, jak
moja najstarsza córka po raz pierwszy pomaszerowala do
szkoły. Wielki różowy (rzecz jasna!) tornister z elfami
migotał kilka kroków przede
mną, a w głowie huczalo od
wielkich znaków zapytania.
Że ona da sobie radę nie
mam żadnych wątpliwości. Rzecz w tym, że nie bardzo
wiem, czy ja się będę umiała odnaleźc w tej belgijskiej
szkolnej rzeczywistosci.

Całe lata gromadzone szkolne doświadczenia nagle
straciły całą wartość – tu wszystko przebiega inaczej.

Patrzę na słowa, które właśnie napisałam i dociera do
mnie, że może moje szkolne wspomnienia wcale nie straciły
na wartości, może tylko nabrały innego znaczenia.

Spoglądam jakieś 26 lat wstecz i widzę siebie
w granatowym, nylonowym fartuchu z dumnie
wyglądającą  tarczą, którą dostawało się po pasowaniu
na ucznia wielkim, zielonym ołówkiem.

Z czym kojarzy wam się podstawówka?
Mnie z czechosłowackimi ćwiczkami, które wybielało

się pastą do zębów, by były jak nowe. I z przypalonym
mlekiem, z obrzydliwie grubym kożuchem. Nawet po tylu
latach, jak o nim myślę, jelita zawiazują mi się w supełek.
Biorąc pod uwagę fakt, że na śniadanie jadło się “drobione”,
dla tych, którzy nie wiedzą: kawałki chleba pływające
w talerzu z ciepłym zakożuchowanym mleku, zasoby
wapnia mieliśmy wypełnione maksymalnie.

Całe szczęście, że w czwartej klasie pojawiła się
herbata. Gigantyczna ilość cukru w niej rozpuszczona,
rekompensowała nam z nadwyżką dzienne
zapotrzebowanie na słodycze. W zimie zupełnie
nieświadomie walczyliśmy z wolnymi rodnikami chrupiąc
jak króliki marchewkę podczas każdej przerwy
śniadaniowej. Ten zdrowy zwyczaj też się urwał po trzeciej
klasie, bo nasza dziecięca filozofia mówiła nam, że to
straszny obciach tak z marchewką
do szkoly latać.

Jest jeszcze jedno wspomnienie,
które nawet po tylu latach co roku
do mnie wraca. Każdy  pierwszy
września był równocześnie
powrotem do historii i wybuchu
II wojny światowej. Pomijając fakt,
że co roku słuchaliśmy tego
samego przemówienia, muszę
przyznać, że żołnierze z We-
sterplatte są wytatuowani w mojej
pamięci lepiej niż jakakolwiek
formułka matematyczna. No, może
z wyjątkiem przykazań, bo bez nich,
tak jak bez znamion historycznych
ani rusz w naszej polskiej
rzeczywistości.

Najpierw ryliśmy je na pamięć
przed pierwszą komunia, by kilka

lat później, przed bierzmowaniem wpuścić w nie tusz. Taki
katolicki tatuaż naszych dziecięcych rozumków. Każdy
z nas umiał całą książeczkę do bierzmowania na pamięć
i kłapał wszystkie przykazania, niczym króliczek Duracell

od przodu do tyłu i z po-
wrotem, a co pilniejsi
nawet na wyrywki.

Na lekcje religii
chodziło się do punktu katechetycznego. Całkiem niezła
frajda, zwlaszcza powroty do domu, które podczas letnich
dni w jakiś dziwny sposób niesamowicie się wydłużały.
Wszystko przez to, że po drodze mijało się sklep, gdzie
sprzedawano oranżadę i wodę cytrynową w woreczkach.
Żeby się do niej dobrać, trzeba było przebić plastik słomką
i przy okazji wychlapać żółtego, lepkiego płynu. No, a jak
już wszystko nam sie kleiło, można było sobie pozwolić na
paczkę waty cukrowej – oczywiście również
w plastikowym woreczku.

Wracając do lekcji religii, pamiętam, że dostawaliśmy
obrazki do kolorowania, które potem wklejało się do
zeszytu. W okresie adwentu za każdy dobry uczynek można
było narysować sobie serduszko na koronie cierniowej.
Później podczas katechezy, ze szczyptą dziecinnej zawiści
porównywaliśmy swoje korony.

Charakterystyczne dla lekcji religii było to, że łobuzy
lądowali na wysokim piecu kaflowym, by przyciśnięci do
sufitu mogli zastanowić się nad swoim życiem.Po jakimś
czasie dzięki dobroci i wielkoduszności księdza wracali na
ziemię.

W ten sposob nauczyliśmy się, że miłość do bliźniego
swego jest tak wielka, jak piec kaflowy.

Swoją drogą, ciekawa jestem, jak tłumaczy się
przykazanie miłości dzieciom w czasach ogrzewania
centralnego.

Szkolnych wspomnień, bardziej lub mniej miłych mam
jeszcze całą walizę. Kto wie, może kiedyś powstanie
z nich książka.                                                  K.M.



5GAZETA FRYSZTACKA
W dniach 23-30 września 2012 roku w parafii pw. św.

Mikołaja w Lubli odbyły się Misje Święte. Zgodnie z obo-
wiązującym zwyczajem w Kościele katolickim miały one
miejsce po 10 latach od ostatnich Misji w 2002 roku, które
poprzedzały nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu
Jasnogórskiego.

Misje św. to przede wszystkim nawrócenie się
człowieka do Boga i odnowa życia religijnego. Był to dla
parafian z Lubli czas
słuchania nauk mi-
syjnych, codziennych
nabożeństw (m.in.
odnowienie ślubów małżeńskich, adoracja
Krzyża Misyjnego) oraz częstszego
przyjmowania sakramentów, jak spowiedzi,
Eucharystii, sakramentu namaszczenia
chorych.

„Wiara rodzi się ze słuchania” – napisał
św. Paweł. Podstawowym sposobem
budzenia do wiary jest przepowiadanie słowa
Bożego. Jest to przepowiadanie polegające na
jasnym, prostym i bezpośrednim ukazaniu
osoby Jezusa Chrystusa, który
zmartwychwstał i żyje w swoim Kościele.
Głoszenie opiera się na przekonaniu, że osoba
Jezusa Chrystusa posiada sama w sobie taką
moc przyciągania, a działanie Ducha Świętego uzdalnia
ludzkie serca do przyjęcia Go wiarą. Takie zadanie miały
też Misje w Lubli. Nauki głosił ks. Wiesław Burski MS ze
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, który
aktualnie jest wikariuszem w sanktuarium Pana Jezusa
Ukrzyżowanego w Kobylance. Jest kapłanem od 1989r.
Pracował w parafiach w Polsce i na Ukrainie. W naszej
diecezji był niegdyś diecezjalnym duszpasterzem
niepełnosprawnych. Posiada głębokie doświadczenie wiary,
którą dzielił się podczas nauk misyjnych.

Tematem Misji Świętych były słowa z obecnego hasła
roku liturgicznego: „Kościół naszym domem”. Tak więc
każdego dnia podczas Misji rozważaliśmy przed Bogiem
powołanie chrześcijańskie skierowane do nas, aby być
widzialnym Kościołem, w którym jesteśmy i który
tworzymy.

Szczególny czas łaski dla Lubli rozpoczął się w niedzielę
23 września, we wspomnienie św. o. Pio. Ten dzień
przeżywaliśmy pod hasłem: Dzień Pański z Ojcem Pio.
Po każdej Mszy św. wierni mieli okazję uczcić relikwie
św. Ojca Pio.

W poniedziałek modliliśmy się w intencji Ojczyzny
przywołując słowa zmarłego przed 400 latami ks. Piotra
Skargi: „Błogosław Ojczyźnie naszej”.

Wtorek był dniem chorych. Podczas Mszy św. z nauką
dla chorych i ich opiekunów miał miejsce sakrament
namaszczenia chorych. Po Eucharystii kapłani udali się
z posługą do chorych w domach.

We środę 26 września przeżywaliśmy Dzień Rodzin.
W ich intencji odbyło się nabożeństwo różańcowe, a w
czasie Mszy św. małżonkowie odnowili swoje
przyrzeczenia.

W kolejnym dniu dziękowaliśmy za Kapłaństwo
i Eucharystię. Mszę św. poprzedziła prywatna adoracja
Najświętszego Sakramentu.

Szczególnie ważnym w tym tygodniu był piątek, kiedy
była okazja do sakramentu spowiedzi św. Przed Mszą św.
odprawione zostało także nabożeństwo pokutne i prze-
błagalne za grzechy.

W sobotę w sposób szczególny wyrażona została
pamięć  o przo-
dkach i nauczy-
cielach wiary,
którzy odeszli po

wieczną nagrodę. Po rannej Mszy św.
w ich intencji odbyła się procesja na
cmentarz, gdzie polecaliśmy zmarłych
Bożemu Miłosierdziu.

W ostatni dzień Misji Świętych Ksiądz
Misjonarz uwrażliwiał nas na szacunek
i miłość wobec Chrystusowego Krzyża.
Było to bezpośrednie przygotowanie do
poświęcenia i uczczenia Krzyża Misyjnego.
Miało to miejsce po sumie o 10.30. W ten
dzień otrzymaliśmy wyjątkową łaskę
odpustu zupełnego i błogosławieństwo
misyjne.

W czasie tygodnia odnowy religijnej
w parafii zauważalne było duże zaangażowanie parafian
z Lubli. Ten szczególny czas łaski był okazją do odnowienia
swej wiary i pogłębienia miłości wobec Pana Boga
i drugiego człowieka.

ks. Marcin Nabożny

 ks. Wiesław Burski MS.

PODZIÊKOWANIE
dla Wójta Gminy Frysztak

Jana  Ziarnika

W imieniu cz³onków Gminnego Ko³a Emerytów
i Rencistów we Frysztaku serdecznie dziêkujemy
za wszelkie dobro, jakie otrzymujemy od Urzêdu
Gminy, szczególnie za powiêkszony i piêkny lo-
kal.

Dziêkujemy tak¿e Pana Pracownikom, którzy
aktywnie przyczynili siê do odnowy pomieszczeñ,
w których mo¿emy siê spotykaæ.

Jesteœmy ogromnie wdziêczni Panu Wójtowi za
wsparcie, rozumienie naszych potrzeb i s³u¿enie
nam pomoc¹ w miarê swoich mo¿liwoœci, albowiem
„Dobroæ serca jest tym, czym ciep³o s³oñca – Ono
daje ¿ycie.”

Wszystkim cz³onkom Rady Gminy, Pracownikom
Urzêdu sk³adamy ¿yczenia du¿o sukcesów w pra-
cy zawodowej i wielu szczêœliwych dni w ¿yciu
osobistym.
                                            Z powa¿aniem

Frysztak, grudzieñ 2012r.
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„Niech tegoroczne wiersze opada-
jąc z słów docierają w najodleglejsze
zakamarki serca każdego z uczestni-
ków, odnajdując ponadczasowy sens
dzielenia się słowem ponad granicami.”

To przesłanie towarzyszące tego-
rocznym spotkaniom Międzynarodowej
Galicyjskiej Jesieni Literackiej przy-
świecało również spotkaniu młodzieży
gimnazjalnej Zespołu Szkół w Lubli,
które miało miejsce 20.09.2012r.

Gośćmi młodzieży byli poszukiwa-
cze piękna niedościgłej metafory – jak
sami o sobie mawiają – Elżbieta Musiał
z wykształcenia zoolog, z zamiłowania
poetka, eseistka i malarka, członek
Związku Literatów Polskich i Związku
Polskich Malarzy i Grafików mająca na
swoim koncie liczne wystawy, w tym
zagraniczne oraz poeta, eseista, krytyk
literacki, Prezes Związku Literatów Pol-
skich z Poznania Paweł Kuszczyński.
Obecna była również Pani Jolanta Za-
rszyńska dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej we Frysztaku - organizator,
opiekun i „dobry duch” frysztackich
spotkań literackich, która przybliżyła
słuchaczom sylwetki poetów.

Bardzo ciepłe powitanie przez Panią
Danutę Cymerman pełniącą  pod  nie-
obecność Pani dyrektor funkcję „go-
spodyni” zaowocowało tym, że spo-
tkanie od samego początku przebiega-
ło w bardzo miłej i twórczej atmosfe-
rze.

El¿bieta Musia³
        SKARGA
A jednak jesieñ
Skóra nasza taka wra¿liwa
Tylko serce Czemu ono
nie rozpozna³o co wokó³
³opocze w gor¹czce
niepos³uszne i czegoœ ¿¹da
Lecz skoro to jedno skrzyd³o w nim uros³e
to jedno skrzyd³o
Bo¿e wiêc Ty nawet tak potrafisz
Nam bezbronnym

XXII MIÊDZYNARODOWA GALICYJSKA
JESIEÑ LITERACKA W ZESPOLE SZKÓ£
W LUBLI

Kinga Frączek reprezentująca GOK Frysztak zwy-
ciężyła w finale Podkarpackiego Konkursu „Lite-

ratura i dzieci - krajobrazy” w kategorii piosenka. Kinga zaśpiewała ”Piosenkę
o muzyce” - krajobrazach rockowych, buesowych, jazzowych i reggae. 
Franek Czaja, reprezentujący Szkołę Podstawową Nr 1 im.Józefa Wybickiego we
Frysztaku, tekstem pt. ”Spojrzenia” Adama Żuchowskiego opowiedział o krajobra-
zach Frysztaka i wywalczył w kategorii recytacja III miejsce. Jest to ogromny sukces
młodych artystów oraz ich opiekunów: Magdaleny Wiśniowskiej i Marty Filip. GRA-
TULUJEMY!

Finał konkursu odbył się 4 grudnia 2012r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszo-
wie. Kinga i Franek startowali w II kategorii wiekowej (klasy IV-VI). W finale mogli-
śmy usłyszeć 21 piosenek, 31 recytacji oraz obejrzeć 3 inscenizacje (I miejsce w tej
kategorii zdobył nagrodzony na eliminacjach rejonowych we Frysztaku Teatrzyk Pa-
protka ze SP w Czudcu).

Artyści zaprezentują się w Rzeszowie raz jeszcze - na Uroczystej Gali, która odbę-
dzie się 12 grudnia 2012r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Kinga Frączek.

 Godek Renata

„Poezja to mówiące malar-
stwo, a malarstwo – milcząca
poezja” . Ten cytat Simonidesa
doskonale odzwierciedla twór-
czości Elżbiety Musiał. Czego
nie zdoła wyrazić słowo dopełni
obraz, tak pokrótce można ująć
trudności i radości tworzenia, który-
mi podzieliła się z zebranymi pani Elż-
bieta. Przedstawiła również swój do-
robek  poetycki     i malarski. Na ko-
niec zaprezentowała kilka swoich
wierszy, z których szczególne zainte-
resowanie zyskał wiersz „W ósmy
dzień tygodnia ”.

„Pisanie nie polega jedynie na wy-
rażaniu myśli, to także głęboka zadu-
ma nad wymową każdego słowa” (P.
Coelho) -  tak można by pokrótce
określić twórczość kolejnego gościa,
który  bardzo szybko nawiązał z słu-
chaczami poetycki dialog.  Wiersze
recytowane przez pana Pawła Kusz-
czyńskiego z wielką ekspresją, nie-
rzadko opatrzone komentarzem w
trakcie recytacji,  przyjmowane były
bardzo entuzjastycznie. „Polskie Euro”
oraz „Spotkanie autorskie” to jedne z
tych, które wzbudziły szczególne za-
interesowanie.

Wzajemna nić sympatii i porozu-
mienia powstała pomiędzy poetami  a
młodzieżą sprawiła , że oprócz ciepłe-
go pełnego zrozumienia przyjęcia
przez młodzież  prezentowanych wier-

szy nie zabrakło również ożywionej dys-
kusji. Szczególnie pan Paweł Kuszczyń-
ski oczarowany, jak sam przyznał wraż-
liwością i otwartością na poezję mło-
dzieży uczestniczącej   w spotkaniu, dał
temu wyraz tworząc „na zamówienie”
fraszki i wiersze.

Miłym akcentem kończącym spo-
tkanie były autografy pod tekstami wier-
szy rozdawane przez poetów oraz spe-
cjalna dedykacja dla jednej z uczestni-
czek spotkania, zaś ze strony młodzie-
ży pięknym gestem było wręczenie go-
ściom kwiatów w  podziękowaniu za
możliwość wspólnego obcowania z po-
ezją.

Było lirycznie, nostalgicznie, nastro-
jowo. Było wesoło, chwilami z lekka
frywolnie (a to za sprawą fraszek), czyli
nie zabrakło tych wszystkich emocji,
które pozwala nam odnaleźć i wyzwo-
lić w sobie poezja.

… a nasza młodzież obaliła funkcjo-
nujące stereotypy o „ciężkiej przyswa-
jalności poezji.”
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Cena/ 
stawka 

Jednostka 
miary Lp. Taryfa grupowa 

odbiorców Wyszczególnienie 
brutto  

1 2 3 4 5 

1. Gospodarstwa 
domowe 

Cena za 1m3 

dostarczonej wody 3,51 zł/m3 

2. Pozostali 
odbiorcy 

Cena za 1m3 

dostarczonej wody 4,18 zł/m3 

3. Odbiorcy wymienieni 
w wierszu 1 i 2 

Stawka miesięczna 
opłaty abonamentowej 2,60 zł/ punkt 

odbioru 
 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie 

Cena/staw
ka 

Brutto 

Jednostka 
miary 

1 2 3 4 5 

1. Dostawcy ścieków 

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

123,00 zł./przyłącz 

2. Odbiorcy wody 

Stawka opłat za 
przyłączenie do sieci 

wodociągowej (odbiór 
techniczny przyłącza) 

123,00 zł./przyłącz 

 

     Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku. ogłasza taryfy za wodę i ścieki zatwierdzone Uchwałą Nr XXV/
189/2012 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 29 listopada 2012 r. na okres od  01.01.2013r.do 31.12.2013r.

Tabele taryf za wodę i ścieki
1) Wysokość  cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

2) Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki.

3) Wysokość stawek i opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.

Ceny brutto podane w tabeli 3 zawierają 23 % podatku VAT.
                                                                                                      Z poważaniem - Robert Mikuszewski

Ceny brutto podane w
tabelach 1 i 2 zawierają
8% podatku VAT.

Cena/ 
stawka 

Jednostka 
Miary 

Lp.  Taryfa grupowa 
    odbiorców 

 Wyszczególnienie 

    brutto        
1 2 3 4 5 
 

1. 
Gospodarstwa 

domowe 
Cena za 1m3 odprowa-

dzonych ścieków 3,64 zł/m3 

 
2. 

Pozostali odbiorcy        
przyłączeni do sieci 

Cena za 1m3 odpro-
wadzonych ścieków 7,13 zł/m3 

 
3. 
 

Podmioty                          
świadczące usługi 

wywozu nieczystości       
(koncesjonowane) 

Cena za 1 m3 
dowożonych ścieków 

z szamb odpowiadających 
normom ustalonym w 

umowie 

10,80 zł/ m3 

3. 
 

Podmioty                          
świadczące usługi 

wywozu nieczystości       
(koncesjonowane) 

Cena za 1 m3 
dowożonych ścieków 
nie odpowiadających 
normom ustalonym w 

umowie tj. osadu 
ściekowego z szamb 

162,00 zł/ m3 

4 Dostawcy wymienieni 
w wierszu 1 i 2 

Stawka miesięczna 
opłaty abonamentowej 2,60 zł/punkt 

dostawy 
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„Odbudowa drogi gminnej Nr
112152R Glinik Górny-Wieś w miej-
scowości Glinik Górny w km od 1+350
do 1+950” to nazwa Projektu –
zadania inwestycyjnego z zakresu
drogownictwa, zrealizowanego
w 2012r. przez Gminę Frysztak,
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Droga gminna  Nr 112152R Glinik
Górny-Wieś zlokalizowana jest na
terenie miejscowości Glinik Górny
i jest jedną z ważniejszych dróg
gminnych publicznych, stanowiących
uzupełnienie sieci dróg powiatowych
i wojewódzkich na terenie Gminy
Frysztak. Na skutek powodzi, jaka
wystąpiła na terenie gminy
w miesiącach maju i czerwcu 2010r.
znacznemu zniszczeniu uległ odcinek
drogi w km od 1+350 do 1+950,
uszkodzony został korpus drogi,
jezdnia,  pobocza oraz przepusty, co
spowodowało poważne utrudnienia
dla jej użytkowników w normalnym
korzystaniu z drogi. Objawiały się one
utrudnionym dojazdem do domów,
gospodarstw rolnych, szkół, miejsc
użyteczności publicznej, miejsc pracy
czy prowadzenia działalności
gospodarczej. Ponadto zły stan
techniczny drogi (liczne oberwania
korpusu drogowego, rozmycia i ubytki
nawierzchni) wpłynął na problemy jej
użytkowników związane z wyższym
niebezpieczeństwem wystąpienia

kolizji, wypadków drogowych czy
uszkodzeń pojazdów. Zwiększyły się
również koszty eksploatacji pojazdów,
wydłużył się czas podróży i zmniejszył
się jej komfort. Problem dotknął
również właścicieli nieruchomości
przy przedmiotowym odcinku drogi,
gdyż jej zły stan techniczny wpłynął
na obniżenie wartości nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę,
niezbędna była szybka odbudowa
zniszczonego odcinka drogi, lecz
barierą która uniemożliwiała jej
realizację był brak wystarczających
środków finansowych w budżecie
gminy.

Po ogłoszeniu przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie w
IV kwartale 2011r. naboru wniosków
o dofinansowanie projektów ze
środków Unii Europejskiej z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2007 – 2013, tzw. osi priorytetowej
«»Spójność wewnątrzregionalna”,
działanie 7.3.B – „Aktywizacja
obszarów zmarginalizowanych
gospodarczo oraz wsparcie terenów
zniszczonych przez powódź”
oceniono, że planowana odbudowa
drogi w Gliniku Górnym wpisuje się
w cele opisanego wyżej działania
RPO WP, dlatego też, po

przygotowaniu odpowiednich
dokumentów, w tym dokumentacji
technicznej oraz studium
wykonalności,  złożono wniosek dla
Projektu pn. “Odbudowa drogi
gminnej Nr 112152R Glinik Górny-
Wieś w miejscowości Glinik Górny w
km od 1+350 do 1+950'’. W wyniku
oceny wniosek uzyskał wystarczającą
ilość punktów oraz akceptację
Zarządu Województwa Podkar-
packiego i został zakwalifikowany do
dofinansowania i realizacji,
następstwem czego było podpisanie
w dniu 9 lipca 2012r.  umowy
pomiędzy Województwem Pod-
karpackim, w imieniu którego działa
Zarząd Województwa Podkar-
packiego – jako Instytucja
Zarządzająca RPO WP na lata 2007-
2013 a Gminą Frysztak o dofi-
nansowanie Projektu objętego
wnioskiem. Całkowite planowane
wydatki związane z realizacją Projektu

wynosiły 700000,00zł, w tym koszty
kwalifikujące się do dofinansowania
681518,03zł, zaś samo dofi-
nansowanie ze środków Unii
Europejskiej z EFRR przewidywane
w Projekcie wynosiło 647442,00zł, co
stanowiło 95% kosztów kwa-
lifikowanych Projektu.

W wyniku przeprowadzonej
procedury przetargowej, z pośród
czterech złożonych ofert wyłoniono
wykonawcę robót budowlanych,
którym została firma Eurovia Polska

Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Górny-Wieś w miejscowości Glinik
Górny w km od 1+350 do 1+950'’

Zniszczona nawierzchnia drogi -
stan przed odbudową.

Stabilizacja podbudowy przez
recykling istniejącej nawierzchni
wraz z dozowaniem środka
stabilizującej Silment.

Odbudowa korpusu drogi
z ubezpieczeniem skarp.
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S.A., Bielany  Wrocławskie, ul.
Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce,
z którą podpisano umowę na ich
realizację za cenę brutto
498.601,03 zł.

Realizację robót prowadził
rzeszowski oddział Firmy mający
siedzibę w Ropczycach, zaś ich zakres
rzeczowy obejmował odbudowę
odcinka drogi na długości 600m

w obrębie istniejącego pasa
drogowego drogi gminnej.

Roboty prowadzone były
w okresie od 14 sierpnia 2012r. do
15  października 2012r. i polegały na
usunięciu zakrzaczenia przy drodze,
renowacji rowów o łącznej długości
1100m, przebudowie trzech
przepustów, w tym jeden z rur
stalowych spiralnych karbowanych
o przekroju o wymiarach
1440x970mm, odbudowie konstrukcji
jezdni obejmującej wykonanie
warstwy podbudowy zasadniczej
grubości 35 cm, poprzez mechaniczny
recykling istniejących warstw
konstrukcyjnych podbudowy
i nawierzchni drogi wraz z użyciem
środka stabilizującego Silment w ilości
35 kg/m2, wykonaniu górnej warstwy
podbudowy z kruszywa łamanego gr.
7cm, wykonaniu warstw bitumicznych
nawierzchni jezdni szerokości 3,50m ,
tj. warstwy wiążącej gr. 5cm
i ścieralnej gr. 4 cm  oraz nawierzchni
bitumicznej na zjazdach i rozjazdach
(łącznie 2760m2 nawierzchni
asfaltowych). Należy podkreślić, że
przy odbudowie konstrukcji jezdni
zastosowano jedną z nowo-
cześniejszych technologii bu-
downictwa drogowego, wymagającej
specjalistycznego zaplecza sprzę-
towego, pozwalającej na znaczne

podniesienie nośności na odbu-
dowywanym odcinku drogi.

Po wykonaniu odtworzenia
konstrukcji jezdnej i przepustów drogi,
wykonano w obrębie wlotów
i wylotów przepustów pod drogą
ubezpieczenia brukiem z kamienia
łamanego z zalaniem betonem. Skarpy
drogowe od strony rowu
melioracyjnego ubezpieczono płytami
betonowymi pełnymi i kratowymi typu
IOMB o łącznej powierzchni 560 m2,
opartymi na podwójnym płotku
faszynowym, zaś na odcinku 1+700
do 1+750 wykonano ubezpieczenie
wysokiej skarpy gabionami (kamień
łamany w siatkach stalowych) w ilości
30 m3 oraz ubezpieczenie dna rowu
narzutem kamiennym grubym luzem.
Pobocza drogi wykonano z pospółki
i kruszywa łamanego gr. 12-20cm

w zależności od jego stanu. Szerokość
podstawowa umocnienia pobocza
wyniosła 0,75 m. Ponadto wykonano
plantowanie oraz humusowanie skarp
z obsianiem mieszankami traw
w obrębie nieumocnionych części
odtwarzanego nasypu drogi.
Dodatkowo na odcinkach drogi
w miejscach wystąpienia wysokich
skarp zamontowano bariery ochronne
stalowe o łącznej długości 72m.
Należy podkreślić, że Wykonawca
robót, Firma Eurovia Polska, wykazała
się fachowością oraz doświadczeniem
w prowadzeniu tego typu robót,
wykonując je zgodnie ze sztuką
budowlaną i w należyty sposób.

Bezpośrednim rezultatem realizacji
Projektu jest odbudowa odcinka drogi
gminnej o długości 600 mb wraz
z odbudową infrastruktury drogowej
w postaci trzech przepustów
drogowych.

Ostateczna wartość Projektu
wyniosła 535279,63zł, w tym koszty
kwalifikujące do dofinansowania
518223,59zł, zaś samo dofi-
nansowanie ze środków Unii
Europejskiej z EFRR wyniosło
492312,31, co stanowi 95% kosztów
kwalifikowanych Projektu.

Wykonane w ramach Projektu
roboty budowlane doprowadziły stan
techniczny drogi do poziomu
umożliwiającego jej ekonomiczną
i bezpieczną eksploatację. Wykonana
przebudowa odcinka drogi jest zgodna
z obowiązującymi przepisami
w zakresie dróg publicznych,
prawidłowa pod względem tech-
nicznym i technologicznym, optymalna
pod względem zaspokojenia potrzeb
użytkowników oraz otoczenia
społeczno-gospodarczego Projektu.

Należy mieć nadzieję, że przy
następnych zadaniach inwestycyjnych
związanych z odbudową, mo-
dernizacją czy budową nowych
odcinków dróg gminnych, ich budżety
będą na tyle zasobne aby można było
zastosować podobne technologie jak
przy odbudowie drogi Glinik Górny-
Wieś lub lepsze, pozwalające na
uzyskanie odpowiedniej nośności
i trwałości nawierzchni dróg.

                                                                                                                                                       M.W.

Wykonywanie nawierzchni
asfaltowej jezdni.

Odbudowany przepust oraz
umocnienia rowu.

Fragment odbudowanego
odcinka drogi.
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„JAN BRZECHWA – POETA DZIECIĘCEJ RADO-
ŚCI” - w lutym i marcu 2012 r. Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną we Frysztaku odwiedziły dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego we Frysztaku. Młodzi czytelnicy przybyli do bi-
blioteki, aby poznać baśniowy świat  zaklęty w druku, uczest-
nicząc w różnych formach zabawy. Każde spotkanie roz-
poczynało się słowami piosenki Jana Brzechwy „Witajcie w
naszej bajce”. Przedszkolaki miały okazję sprawdzić swoją
wiedzę i umiejętności – było rozpoznawanie bajek na pod-
stawie ilustracji, odgadywanie tytułów, wspólne śpiewanie
piosenki „Kaczka Dziwaczka”, a nawet „taniec igły z nitką”,
czyli konkurs przewlekania nitki przez igielne ucho. Dzieci
słuchały wiersza „Na straganie”, rozpoznawały warzywa
po… obierkach, a słuchając piosenki „Pomidor” dzieci wy-
konały prace plastyczne swoich ulubionych warzyw. Tek-
sty Jana Brzechwy są wiecznie żywe. Uczą bawią i wzru-
szają. Kiedy więc będzie wam smutno przenieście się w
pełen humoru świat wyobraźni „profesora serdecznego
uśmiechu” - tymi słowami żegnaliśmy dzieci uczestniczące
w spotkaniach.

„LOKOMOTYWA PANA TUWIMA” - CZYLI MA-
GICZNA PODRÓŻ W ŚWIAT POEZJI - w miesiącu
kwietniu Gminna Biblioteka  Publiczna we Frysztaku zorga-
nizowała cykl spotkań dla przedszkolaków dotyczący twór-
czości Juliana Tuwima – autora, którego wiersze zna każdy
z nas.

Zanim nauczyliśmy się rozróżniać litery, rodzice i dziad-
kowie czytali nam jego wiersze. Kilka pokoleń wychowało
się na „Lokomotywie”, „Rzepce”, „Słoniu Trąbalskim” i wie-
lu, wielu innych utworach. Od przedszkola, przez wszyst-
kie lata szkolne spotykamy się z twórczością tego poety.

Spotkania rozpoczynały się od „Lokomotywy”, a całe
zajęcia miały formę podróży przez świat wierszy Tuwima.
Wesoły pociąg zatrzymywał się na różnych stacjach, a na
każdej czekały na dzieci wierszyki, konkursy i zabawy. Na
pierwszej stacji dzieci poznały sympatycznego pieska „Dżon-
cio”, którego właścicielem był sam Julian Tuwim. Na kolej-
nej stacji czekały  na nich tajemnicze koperty, a w nich do
ułożenia puzzle z ilustracjami wierszy, a do tego trzeba było
jeszcze podać tytuł wiersza. Na trzeciej stacji pojawiła się
ogromna „rzepka”, którą dzieci wcielając się w poszczegól-
ne postacie miały wyrwać. Przy dźwiękach lokomotywy z
bagażem pełnym uśmiechu i dowcipu wracały do przed-
szkola.

Zajęcia dostarczyły wszystkim wiele radości i wzmoc-
niły sympatię do poezji.

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – TYDZIEŃ
CZYTANIA DZIECIOM” - (…) codzienne czytanie dziec-
ku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną
zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziec-
ka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektu-
alny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii
wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną

radość i pozostawia cudowne wspomnienia.(...)
To już 11 rok akcji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania

Dzieciom, organizowanej przez Fundację ABCXXI Cała Pol-
ska Czyta Dzieciom. W związku z tą akcją Gminna Bibliote-
ka Publiczna we Frysztaku zorganizowała 29 maja spotka-
nie autorskie z  Andrzejem Grabowskim, autorem utworów
dla dzieci. Nasz gość w interesujący sposób opowiedział
przedszkolakom o swojej artystycznej drodze, zamiłowaniu
do książek, które pielęgnował od najmłodszych lat oraz
o tym, jak „zrodził się” Wiercipiętek – bohater jednej z naj-
bardziej znanych nam bajek. Nie zabrakło też wspomnień,
ciekawych zdarzeń z życia autora, opowieści o tym, jak
został odznaczony Orderem Uśmiechu, a także prezentacji
fragmentów swoich utworów zapisanych w języku japoń-
skim. Kolejnym spotkaniem z tej okazji był zorganizowany
wspólnie z Przedszkolem Publicznym we Frysztaku 6
czerwca  „Korowód postaci bajkowych”. Dzieci przebrane
za przeróżne postacie z bajek wyruszyły z  przedszkola na
Plac Św. Floriana. Kolorowy korowód na czele ze smo-
kiem NOVUSIEM, który przybył z Księgarni Nova ze Strzy-
żowa przemaszerował ulicami Frysztaka wzbudzając zacie-
kawienie wśród mieszkańców. Na placu Św. Floriana cze-
kali zaproszeni goście, którzy przeczytali przedszkolakom
„Lokomotywę” Juliana Tuwima. Dzieci także wyrecytowały
wiersze i zaśpiewały piosenkę. Wspólna zabawa w pociąg
dostarczyła dużo radości i zadowolenia. Celem tej akcji było
uświadomienie wszystkim dorosłym jak ważne dla każdego
dziecka jest systematyczne głośne czytanie. W tej sytuacji
chodzi    o to, że rodzice poświęcając małemu człowiekowi
swój czas, uwagę, a przy tym miłość, budują wspaniałe
relacje i przyczyniają się do tego, że dziecko staje się czło-
wiekiem o bogatym wnętrzu. Dzisiejsza rzeczywistość nie
sprzyja kształtowaniu osobowości dziecka, a wszystkim nam
zależy, abyśmy w przyszłości mieli mądre społeczeństwo,
podejmujące mądre decyzje. Dlatego czytajmy dziecku co-
dziennie        20 minut, a na efekty nie będziemy musieli
długo czekać.

„MIŚ MÓJ MAŁY PRZYJACIEL” - W listopadzie
Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku zorganizowała
dla przedszkolaków  kilka spotkań czytelniczych z okazji
Dnia Pluszowego Misia. Święto to obchodzi się na całym
świecie od 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powsta-
nia maskotki. Każde dziecko w tym dniu przyniosło do bi-
blioteki swojego ulubionego pluszaka. Na spotkaniu dzieci
poznały najbardziej znane sylwetki misiów – bohaterów li-
terackich, a także zapoznały się z historią powstania tego
miłego święta . Dzieci układały puzzle, odgadywały zagadki
o misiach oraz wysłuchały bajki „Pluszowy Miś”. Dużo
śmiechu wywołało wspólne rysowanie misia – każdy dory-
sowywał brakujący element do postaci. Na zakończenie
dzieci otrzymały medal „PRZYJACIEL PLUSZOWEGO MI-
SIA” oraz ulubiony przysmak niedźwiadków – herbatnik
z miodem.

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do biblioteki, do
odbycia wędrówki po cudownym świecie fantazji, pełnym
czarów, niezwykłych wydarzeń, dobrych i złych wróżek.
                      Halina Opielowska - GBP we Frysztaku

„Magiczna podró¿
  w œwiat poezji”
   – Biblioteka Publiczna Dzieciom
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30 listopada frysztackie przedszkole, jak za sprawą ma-
gicznej różdżki, zamieniło się w bajkową krainę. W jednym
miejscu pomieszały się wszystkie bajki i spotkali się ich boha-
terowie – przedszkolny korytarz pokonała grupa Czerwonych
Kapturków w towarzystwie przyjaznych piratów, gdzieś obok
przemaszerowała grupa księżniczek, wokół których nie za-
brakło oczywiście dzielnych rycerzy, ale też piesków, ryba-
ków i kowbojów. Byli też czarnoksiężnicy, czarownice, kró-
lowie, a nawet Bob Budowniczy. Nie trzeba było czarów i
magii, aby ten dzień stał się wyjątkowym – dokonało się to za
sprawą dziecięcych uśmiechów.

 Cały dzisiejszy dzień poświęcony był bajkom – w swoich
grupach dzieci rozwiązywały bajkowe zagadki, układały puz-
zle, rysowały, rozpoznawały miejsca i postaci z bajek….
Przedszkolny korytarz na chwilę zamienił się w deptak, po
którym przemaszerowały bajkowe korowody prowadzone
przez każdą z pań, a jedna z sal zamieniła się w bajkowe kino,
gdzie odbyła się projekcja „wiecznie żywych” bajek, jak „Rek-
sio” czy „Bolek i Lolek”. Były tańce i śpiew, a najważniejsze
– mnóstwo śmiechu i radości

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie przepięknych baj-
kowych strojów dla swoich pociech.

Wraz ze zbliżającymi się świętami wielu z nas już za-
czyna obawiać się o swoją wagę i wygląd na nadchodzą-
cej imprezie sylwestrowej. Żeby w tym roku wśród Two-
ich noworocznych postanowień nie pojawiło się życzenie
o zrzucenie kilku kilogramów zastosuj się do naszych rad,
a nie tylko będziesz lepiej wyglądać ale przede wszystkim

p o p r a w i s z
swoje samo-
p o c z u c i e .
Żeby zrzucić

2kg w tydzień musisz przyjmować ok. 500 kalorii mniej,
nie tylko przez zmianę diety, ale też, przede wszystkim,
przez aktywność fizyczną, bo to ona pomaga
w największym stopniu w schudnięciu. Za-
tem nie pomoże nam zmniejszenie porcji
zjadanych posiłków jeśli cały dzień spę-
dzać będziemy przed telewizorem
przyklejeni czterema literami do ka-
napy.

Przygotuj się psychicznie: zmień
już teraz swój styl życia. Żeby nawyk
wszedł nam w krew potrzebujemy oko-
ło 2-3 tygodni, więc jeśli teraz zaczniesz
kontrolować to co jesz, w trakcie świąt na-
wyk stanie się dla Ciebie codziennością.

Jedz rzadziej i przestań podjadać. Ogranicz się do
3 posiłków dziennie i jednej przekąski. Żeby nie czuć się
głodnym przerwy między posiłkami nie powinny być dłuż-
sze niż 4h. Podjadanie w międzyczasie nawet niewielkich
ilości schowanych w szafce w kuchni smakołyków spo-
woduje mylne poczucie, że właściwie niewiele się zjadło.

Możesz w ten sposób oszukać siebie ale nie swoje ciało.
Ogranicz przetworzone produkty, bo zawierają mnó-

stwo ukrytych kalorii, tłuszcz i sól. Zamiast potraw goto-
wych czy z proszku wybieraj jedzenie w naturalnej for-
mie, jak owoce i warzywa, mogą być mrożone, czy chude
gotowane mięso.

Zwiększ spożycie produktów bogatych w błonnik,
wodę i powietrze. Rozrzedzają one kalorie – są mniej
zwarte przez co mamy mniej kalorii w tej samej porcji
jedzenia. Jedz owoce i warzywa (są naprawdę tanie, więc
odpada wymówka, że dieta to wydatek), kaszę, razowe
pieczywo.

Zacznij liczyć kalorie. Jeśli chcesz schud-
nąć nie możesz tego uniknąć. Badania wy-

kazują, że oceniając ?na oko’ kalorycz-
ność posiłku zawsze się mylimy. Dlate-

go zaopatrz się w książeczkę z wyka-
zem kalorii lub znajdź w Internecie
odpowiedni poradnik.

Zlikwiduj płynne kalorie, gdyż
nie są postrzegane przez organizm jako

źródło pożywienia i nadal czujemy się
głodni. Zrezygnuj z soków – możesz je

ewentualnie rozcieńczyć wodą, żadnych na-
pojów (bo to sam cukier, woda i farbka), pełnego

mleka i alkoholu (mnóstwo pustych kalorii). Najlepiej pij
tylko wodę i herbaty owocowe.

Zwiększ aktywność. Oznacza to więcej ruchu we
wszystkim co robisz. Stój zamiast siedzieć, spaceruj za-
miast stać, pobiegaj trochę – w trakcie spaceru. Bądź
aktywna/y przez 60 minut dziennie.                   /internet/

Wiki Lubi Zabytki to otwarty konkurs fotograficz-
ny organizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Pol-
ska, którego celem jest sfotografowanie wszystkich
obiektów posiadających status zabytku nieruchomego
i wpisanych do wykazów zabytków prowadzonych
przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Kon-
kurs jest częścią światowej inicjatywy Wiki Loves Mo-
numents 2012. Info o konkursie: 

W tym roku do konkursu zgłosił się Pan Tomasz
Okoniewski, zawodowo nauczyciel historii pracujący
w Szkole Podstawowej we Frysztaku, robiący prze-
piękne zdjęcia. Jego zdjęcie prezentujące zespół ko-
ścioła pw. św. Jana Nepomucena “Na Wyspie” wy-
grała w tegorocznej edycji WIKI LUBI ZABYTKI.
Serdecznie gratulujemy.

Jeśli chcą Państwo zobaczyć inne fotografie pana
Tomka zapraszamy na strony:

http://www.tomaszokoniewski.foto-kurier.pl/
http://gfoto.pl/News/Article648.aspx
profil facebook
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Jesienią bieżącego roku klasa III b  Gimnazjum Pu-
blicznego nr 1 we Frysztaku uczestniczyła w projekcie
Forum Dialogu Między Narodami, w którym uczestniczą
szkoły z całej Polski. Inicjatywa ta skierowana jest do mło-
dzieży miast i wsi, które w przeszłości zamieszkane były
przez ludność pochodzenia żydowskiego.

 20 listopada 2012r. zorganizowano wycieczkę po Frysz-
taku prowadzącą śladami rodzin żydowskich. Było to pod-
sumowanie działań w tym pro-
jekcie.

Trasa, po której uczniowie
oprowadzali zaproszonych gości,
zaczęła się na Placu św. Floria-
na o godz.14:30, gdzie młodzież
przedstawiła krótko historię na-
szego miasteczka. Następnie
cała grupa przeszła w stronę sta-
rej porodówki. Jest to dom
wzniesiony w XIX w.,  do 1907r.
był użytkowany jako piekarnia,
po II wojnie jako dom ubogich,
a w latach 50-tych istniała tam
izba porodowa i budynek administracyjno -biurowy Urzę-
du Gminy oraz biblioteka. Po przedstawieniu kilku tradycji
związanych z narodzinami dziecka w kulturze żydowskiej
wszyscy ruszyliśmy w stronę przedszkola. Tam dawniej
znajdowała się pierwsza szkoła frysztacka, do której
uczęszczali uczniowie wyznania mojżeszowego i dzieci ka-
tolickie. Gimnazjaliści przebrali się za uczniów z dwudzie-
stolecia międzywojennego i przedstawili różnice pomię-
dzy dziećmi katolickimi i Żydami.

Następnie poznaliśmy krótką historię apteki i targu, któ-
ry pierwotnie odbywał się na parkingu obok dzisiejszego
Ośrodka Zdrowia. Tam też uczniowie przybliżyli nam hi-
storię „krwawych nieszporów frysztackich”, które miały
miejsce w 1898r. Po czym ruszyliśmy w stronę sklepów.
Podczas opowieści o zajęciach, jakimi trudnili się Żydzi
we Frysztaku, a było ich wiele m.in. 2 piekarnie, 2 młyny,
2 tartaki, zakład ceramiki budowlanej w Gliniku Dolnym i
fabryka zapałek w Pułankach, każdy otrzymał chałkę, która

jest jednym z najbardziej znanych pieczyw żydowskich.
 Na ulicy Gołębiowskiego mieliśmy okazję ogląd-

nąć najstarsze pożydowskie kamienice i dowiedzieć
się kilku ciekawych rzeczy o drewnianej synagodze,
która znajdowała się na miejscu dzisiejszego sklepu
Lotto, ale niestety spłonęła podczas pożaru w 1890r.
Do dzisiaj nie przetrwała żadna z dwóch bożnic we
Frysztaku. Jedną z niewielu pozostałości po Żydach
jest Tora, która została wywieziona do Stanów Zjed-
noczonych jeszcze przed wojną, a należała do rabina
frysztackiego - Chude Halbersztama.

Kolejnym punktem naszej wycieczki był cmentarz
żydowski. Tam uczniowie przygotowali krótką scen-

kę o pochówku, opowiedzieli o zna-
czeniu znaków znajdujących się na
macewach i o zasadach obowiązują-
cych na kirkucie np. o tym, że każdy

mężczyzna wchodząc na cmentarz musi mieć nakrycie
głowy, poza tym cmentarza nie można traktować jako skró-
tu drogi, a człowiek wychodząc z kirkutu musi umyć dło-
nie, ponieważ cmentarz jest miejscem nieczystym. Dlate-
go też każdy uczestnik wycieczki wychodząc z cmenta-
rza musiał zamoczyć ręce w studzience znajdującej się
przy bramie.

Następnie wszyscy ruszyliśmy ul. Gołębiowskiego
w stronę szkoły. To właśnie
na tej ulicy było utworzone
getto, w którym żyło 16 000.
Żydów. Część z nich w cza-
sie likwidacji wywieziono do
lasu w Warzycach, gdzie zo-
stali zamordowani. Podczas
ładowania na samochody
zdarzały się przypadki, że
małe dzieci zabijano roztrza-
skując ich główki o ściany
domów. Natomiast młodych
wywieziono do synagogi,
skąd chodzili do pracy do ka-

mieniołomu w Cieszynie. Kolejną grupę Żydów rozstrze-
lano w lesie w okolicach Jasła.

Wchodząc, każdy uczestnik otrzymał opaskę z gwiazdą
Dawida, do której noszenia zmuszani byli Żydzi. Oznako-
wanie to miało ich izolować od reszty społeczeństwa i uła-
twić wyłapywanie do prac przymusowych.

 Historia frysztackiego getta była ostatnim punktem wy-
cieczki, po którym uczniowie gimnazjum podziękowali
wszystkim za przybycie i każdy poszedł w swoją stronę.
Myślę, że wycieczka była bardzo udana i podobała się
zaproszonym uczestnikom. Dla nas udział w projekcie to
ciekawa przygoda, ale nie tylko przygoda. Dzięki pracy w
czasie warsztatów, poszukiwaniu informacji, zbieraniu wia-
domości na temat Żydów z Frysztaka, poznaliśmy dokład-
niej historię naszej miejscowości, a to przecież nasza Mała
Ojczyzna.

Natalia U.

 Fragment dzielnicy żydowskiej we Frysztaku z lat 1939-44.

 Kirkut we Frysztaku - uczestnicy spaceru.
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W listopadzie, w uroczystość Wszystkich Swietych
wspominamy naszych zmarłych bliskich. Stajemy nad
grobami tych, którzy odeszli z poważnymi twarzami,
zaświecimy im świeczkę i westchniemy nad ich smutnym
losem.

A może by tak, raz jeden tylko, spojrzeć na naszych
zmarłych z uśmiechem?

Jest taki ktoś, kto wniósł wiele cennych chwil do mojego
życia i świecił w nim świeczkę, gdy przykryte grubymi
chmurami słońce nie chciało się pokazać. Dziś, kilka lat po
jego śmierci, nadal uśmiecham się do wspomnień nim
ozdobionych.

Nazywałam go Wujkiem, jego rodziców Babcią
i Dziadkiem, chociaż tak naprawdę nie byliśmy krewnymi.
Odkąd sięgam pamięcią, zawsze tam był.

Moje pierwsze zdjęcia pochodzą z początku lat 80-tych
i były robione jego Zenitem. O fotografii wiedział wszystko.
Dopiero teraz dociera do mnie fakt, jak wyjątkowym było
jego hobby w czasie stanu wojennego i „życia na kartki”.
Później jeszcze przez wiele lat robił nam zdjęcia. Narodziny
moich braci, pierwsze komunie, wszystkie ważne momenty
aż do ślubu – zawsze tam był.

Elektryka – o tym też wiedział wszystko. Przynajmniej
tak mi się wydawało, gdy patrzyłam na niego dziecięcymi
oczami. W swoim życiu naprawił niezliczone ilości naszych
żelazek i innych elektrycznych przyrządów, które w jakiś
sposób odmawiały posłuszeństwa. Grzebał w naszych
kontaktach, przywracał do życia przedłużacze i wszelkiego
rodzaju wtyczki. Krótko mówiąc, był niezastąpiony. Gdy
ktoś potrzebował „złotej rączki” – zawsze tam był.

Jest taki przesąd, który mówi, że jeśli 24 grudnia pierwsza
osoba, która przyjdzie z wizytą jest kobietą, bedzie się miało
pecha. Co roku więc,w dzień wigilijny budził nas dzwonkiem

do drzwi, tylko po to, by przynieść nam szczęście
w nadchodzącym roku.

Stawał w obronie mojej i mojego rodzeństwa, gdy jego
dowcipny brat próbował napędzić nam stracha, udając
włamywacza lub zamykając nas w trumnach. Jego poczucie
humoru mialo zupelnie inny wymiar. Było oznaką inteligencji
i oczytania. Uwielbiał książki. Gdy odszedl, w jego pokoju
odkryłyśmy z mamą książkowe skarby. Perełki literatury
rosyjskiej i francuskiej, filozofii i muzyki klasycznej.
Pamiętam, że patrząc na jego szafy uginające się pod
książkami, zdałam sobie sprawę z tego, jakim był
wyjątkowym człowiekiem.

Oczywiście czasem sprawiał wrażenie, jakby zjadł
wszystkie rozumy, chociaż wcale nie wiedział wszystkiego.
Nie miał np. pojęcia, że okien nie należy myć tą samą szmatką,
ktorą wcześniej wyfornitowało się meble. I chociaż na jego
szybach tygodniami całymi tańczyły maziaki we wszystkich
kolorach tęczy, nie potrafił przyznać się do błędu.

Był nauczycielem chemii, trochę dziwnym, trochę
nieobliczalnym, trochę zabawnym. Potrafił w taki sposób
zadawać pytania, że zbijał z tropu nawet najzdolniejszych
uczniów.  Pijał kawę po PRL-owsku – z fusami, parzoną w
szklance. Zaczynał od niej każdą lekcję a kończył papierosem
wypalanym rzecz jasna nie w klasie lecz w pokoju dla
palaczy.

Jeśli w coś wierzył, angażował się bezgranicznie. Zawsze
walczył w obronie swojego zdania i przekonań bez pardonu.
Potrafił irytować ludzi do granic wytrzymałości, czym ściągał
na swoją głowę tony krytyki.

Ale gdy trzeba było pomóc  – zawsze tam był.
W tym roku zamiast czerwonej róży, kładę na Twoim

grobie tych kilka wspomnień, by wyczarowały uśmiech na
kilku twarzach tak, jak Ty to zawsze robiłeś.         K.M.

Nauczyciele z gminy Frysztak wśród wybitnych
pracowników oświaty Podkarpacia

W dniu 17 października 2012r. z inicjatywy Zarządu
Okręgu Podkarpackiego ZNP we współpracy z Podkar-
packim Kuratorem Oświaty zorganizowano związkowy
Dzień Edukacji Narodowej. Głównym celem uroczysto-
ści, przygotowanej przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego
ZNP, było wręczenie odznaczeń państwowych, resorto-
wych i związkowych wybitnym pracownikom oświaty –
działaczom Związku Nauczycielstwa Polskiego z Podkar-
pacia.

Uroczysta gala miała miejsce w Regionalnym Centrum
Szkolenia Administracji przy ul. Piłsudskiego w Rzeszo-
wie. Uświetnili ją znakomici goście: Wojewoda Podkar-
packi - Małgorzata Chomycz - Śmigielska, Podkarpacki
Kurator Oświaty - Jacek Wojtas, Inspektor Wydziału Edu-
kacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałka Województwa Pod-
karpackiego - Edyta Jedynak, Wiceprezydent miasta Rze-
szowa - Henryk Wolicki.

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

reprezentował Wiceprezes Jarosław Czarnowski. Na sali,
oprócz osób odznaczonych, znaleźli się także członkowie
Zarządu Okręgu Podkarpackiego oraz prezesi oddziałów,
z których pochodzą uhonorowane osoby.

Kulminacyjnym punktem uroczystości był akt dekora-
cji odznaczeniami państwowymi i resortowymi, którego
dokonała Pani Małgorzata Chomycz -Śmigielska w asy-
ście Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa
Okręgu Podkarpackiego ZNP Stanisława Kłaka. Wśród
uhonorowanych pracowników oświaty znaleźli się rów-
nież nauczyciele z naszej Gminy: kol. Alina Szydło zo-
stała odznaczona Złotą Odznaką ZNP za długoletnią dzia-
łalność związkową, kol. Jolanta Machowska i kol.
Leszek Jędrysik otrzymali medale KEN za zasługi dla
oświaty. Serdecznie gratulujemy naszym wyróżnionym,
jesteśmy dumni i cieszymy się razem z nimi. Życzymy im
nadal nieustającego entuzjazmu, wytrwałości i sukcesów
w edukowaniu i wychowywaniu przyszłych pokoleń oraz
pasji w służeniu  sprawom szeroko pojętej oświaty.

      Prezes Oddziału ZNP we Frysztaku - Maria Król

„Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹”



GAZETA FRYSZTACKA14
Numer 29

Fragmenty audycji radiowej Radia VIA poświęconej
Jubileuszowi Sióstr Sercanek we Frysztaku. Prezentuje-
my wspomnienia o siostrach:

ks. Stanisław Tomaszek –
były proboszcz parafii Frysztak
„...Gdy chodzi o parafie Frysztak to jej historia jest prze-

piękna i bardzo dawna. Parafia powstała w XIII wieku,
gdzieś koło roku 1277. Ważną datą jest rok 1650. Wtedy
do Frysztaka, nasz parafianin Maciej Inderlak przyniósł
figurę pana Jezusa Ukrzyżowanego, gdy się udawał na
Jubileusz do Krakowa. Figurę nabył w Tarnowie, wraca-
jąc przyniósł do Frysztaka i ofiarował ją ówczesnemu księ-
dzu proboszczowi. Figurę umieszczono najpierw na ze-
wnątrz kościoła. Nie było
jeszcze wtedy obowiązku
szkolnego, więc ksiądz
proboszcz przygotowywał
dzieci do spowiedzi i ko-
munii świętej poza syste-
mem szkolnym. Gromadził
dzieci przy kościele i naj-
częściej właśnie przed tą
figurą. A z dziećmi przy-
chodzili często rodzice, bo
nasza parafia jest bardzo
rozległa a była jeszcze
większa. W pewnym mo-
mencie zorientowano się
że parafianie zaczęli sobie
wypraszać wiele dziw-
nych bożych łask, które nazywano cudami. W 1795 roku,
3 maja figurę przeniesiono do środka kościoła i  umiesz-
czono ją w nowo wybudowanym ołtarzu, ufundowanym
przez księdza Duwala. Odbył się z tej okazji ogromny od-
pust, byli księża z całej okolicy, nieprzeliczone rzesze wier-
nych. Kazanie wygłosił ksiądz Kazimierz Szalicki, ówcze-
sny wikariusz parafii. Oryginał tego kazania zachował się
do dnia dzisiejszego. Ksiądz Szalicki spisał wiele cudów,
jakie miały miejsce we Frysztaku. Były przeróżne, ale do
cudów specjalnych ja zaliczam postawę naszych parafian
w czasie prób dziejowych. My jesteśmy na terenie dzia-
łalności Jakuba Szeli, tego, który napisał „…z dymem po-
żarów, z kurzem krwi bratniej, ty rękę karaj, nie ślepy miecz
(okres Rabacji). W naszej parafii, mimo, że dwory były
prawie w każdej miejscowości i obowiązywała pańszczy-
zna, nie było mordów. Były folwarki, byli ziemianie, ale
mieszkańcy naszej parafii nie podnieśli ręki na ludzkie
życie. To był chyba jeden z wielkich cudów na naszym

terenie. Drugie takie ważne wydarzenie to ostatnia woj-
na. U nas zasadniczo nie było zdrajców. Były przykre rze-
czy, wymordowano wszystkich Żydów z naszej parafii,
a było ich około dwóch tysięcy. Ale raczej udział naszych
parafian w tym był żaden. Robili to inni. Gdy chodzi o II
Wojnę Światową to tutaj przez parę miesięcy stał front,
Frysztak prawie cały został zniszczony, m.in. dom sióstr
przy ulicy Wybickiego, ofiarowany przez rodzinę Samole-
wiczów, na ochronkę dla dzieci chrześcijańskich. Po woj-
nie to parafianie z wielkim trudem odbudowali ten budy-
nek, który potem został zabrany przez komunistów. Było
tam przedszkole państwowe, a siostry mieszkały tam cały
czas ale już nie jako pracownice tej ochronki. Warto pod-
kreślić postawę sióstr po wojnie. Ich dom był spalony, sio-

stry jakiś czas mieszkały u lu-
dzi świeckich, w trudnych
warunkach, nawet w stajni.
Aktywnie włączyły się w od-
budowę ochronki i wspólnymi
siłami udało się tego wielkie-
go dzieła dokonać.

Za szczególny znak Bożej
łaski uważam fakt, że na na-
szym terenie znajdują się dwa
zakłady, które świadczą o tu-
tejszych mieszkańcach – to
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy, gdzie jest pra-
wie 150 uczniów. Pracują tam
nasi parafianie, te dzieci będą-
ce w różnej kondycji cieszą

się szacunkiem i sercem. Parafia jest wrażliwa na proble-
my dziecięce.  Drugim takim znakiem, który wyróżnia nas
od innych miejscowości to Dom Pomocy Społecznej w
Gliniku Dolnym. W większości pracują tam nasi parafia-
nie, którzy mają pod opieką ponad 40 pensjonariuszy. I ci
ludzie znaleźli tutaj serce. A 75 lat temu to serce pojawiło
się na habitach sióstr służebnic Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Nie jest przypadkiem, że siostry Sercanki, któ-
rych założycielem jest śp. Józef Sebastian Pelczar znala-
zły się we Frysztaku. To jest logika historii, tak musiało
być. Dlatego, że diecezja, Kościół, wobec naszej parafii
miał wielki dług. Nasz parafianin, ksiądz Dymnicki był ka-
techetą i wychowawcą ojca założyciela, dzisiejszego świę-
tego - J. S. Pelczara. Ksiądz Dymnicki był wychowawcą
i znanym katechetą w Rzeszowie, twórcą bursy dla mło-
dzieży. Ale chyba jego największą zasługą było wycho-
wanie wielkiego świętego. I święty spłacił swój dług przez
to, że jego córki duchowe znalazły się we Frysztaku. On

 Wspólnota sióstr przed ochronką - Frysztak 1942/43.
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sam bywał wiele razy we Frysztaku. Spotkałem jego pod-
pisy w księgach parafialnych z czasów wizytacji.

Mamy w parafii chorych. I gdy chodzi o siostry to sio-
stra Emilia i siostra Andrzeja (obie już nie żyją), to one
chodziły po parafii, odwiedzały chorych. U nas jest teren
bardzo trudny, czasem wracając miały habity po kolana
w błocie. Ale były zadowolone i szczęśliwe...”

- - -
„…spotkałem wspaniałe siostry, już dzisiaj są w nie-

bie. Przełożoną była siostra, która była sądzona w Kiel-
cach za księdza biskupa Kaczmarka. Była także przesłu-
chiwana, to od niej wiem  Siostra Emilia w naszej parafii
była bardzo długo – ponad 20 lat. Tu się zapisała bardzo
głęboko w historii naszej parafii. To był ciekawy człowiek,
ona była bardzo energiczna, bardzo zdolna, wiele rzeczy
umiała, na wielu rzeczach się znała. Ale najwięcej się chyba
znała na ewangelii. Wcześniej  była w czasie okupacji na
błoniach w Przemyślu i wtedy „wykradła” i uratowała dwa-
naścioro żydowskich dzieci z
getta w Przemyślu. Została
nawet nagrodzona za to me-
dalem Sprawiedliwy Wśród
Narodów Świata o czym do-
wiedzieliśmy się przypadko-
wo, bo ona to skrzętnie kryła
uważając, że nic takiego się
nie stało, to był normalny obo-
wiązek każdego człowieka.
Czasem „obrywała” od swo-
ich przełożonych  za tę ak-
cję, bo ryzykowała życiem
nie tylko swoim ale także i
innych sióstr. Miała wtedy
takie usprawiedliwienie „wy-
ście się już dość nażyły a te dzieci są młode i chcą żyć”.
Jako że była krawcową uszyła podwójny obszerny habit
pod którym ukrywała jedno żydowskie dziecko i tak ukry-
te wyprowadzała z getta. Do tego jest zdolna miłość, którą
symbolizowało serce naszyte na tym habicie...”.

pani Jadwiga Tymczak -
emerytowana nauczycielka:
„...Kiedy miałam pierwszy kontakt z Siostrami nosi-

łam jeszcze rodowe nazwisko Sitnik. Mój kontakt z nimi
był krótkotrwały. To były pierwsze lata okupacji, 1940-41
kiedy moja siostra młodsza o 10 lat zaczęła chodzić do
ochronki a ja ją tam odprowadzałam. Później pomagałam
w przygotowaniu jej do I Komunii Świętej. Już chyba wte-
dy poczułam swojej powołanie – jestem nauczycielką.
W ochronce zaprzyjaźniłam się z siostrą Blanką, polubiła
mnie, namawiała do wstąpienia do klasztoru. Ale ja wy-
brałam inną drogę. Niemniej jednak siostra Blanka ode-
grała pewną rolę w moim życiu, ponieważ umocniła mnie
w powołaniu  do wychowywania dzieci i młodzieży. Była
bardzo serdeczna, przyjazna, moja rola polegała na tym,
że uczyłam dzieci sypać kwiatki, a nie była to tak prosta
sprawa jak dziś. Dzieci miały iść w równym szeregu, jed-
nocześnie odwracać się w stronę monstrancji i wypowia-

dać słowa „Święty, Święty, Pan Bóg zastępów”. To mu-
siało wychodzić równo, pięknie, z ukłonem. Potem, kiedy
moja siostra poszła do pierwszej klasy, ja poszłam do szkoły
powszechnej i straciłam kontakt z siostrami. Drugi mój
kontakt nastąpił, kiedy złożyłam maturę, w 1946 roku
i postanowiłam studiować w Krakowie. Zachorowałam i
szukając specjalistów trafiłam do Krakowa. Znalazłam tam
lekarza, który stwierdził, że muszę zostać dwa tygodnie
na obserwacji. Tymczasem nie miałam tam mieszkania,
nie znałam nikogo, wiec poszłam do domu zakonnego sióstr
sercanek. Siostry Blanki nie było, ale była bardzo miła
i uprzejma  pani gospodyni, osoba świecka, która mnie
przyjęła i u której mieszkałam przez dwa tygodnie. Siostry
Blanki już nie spotkałam.
pani Danuta Staryszak - emerytowana nauczycielka:

„...Miałam skończone dwa lata, może dwa i pół, kiedy
rodzice poprosili siostry Sercanki o opiekowanie się mną.
U sióstr przebywałam cały dzień, łącznie z sobotą.

Ochronka była czynna
przez sześć dni w tygodniu,
z jednym posiłkiem. Pobyt
był bezpłatny. W soboty sio-
stry przeważnie zajmowa-
ły się zdobieniem ołtarzy w
kwiaty. Ja z siostrami za-
wsze plątałam się w koście-
le, donosiłam  flakony, coś
przewracałam, no a jak już
nie było dla mnie do roboty,
to siadałam na schodach
prowadzących na ambonę
i patrzyłam co się dzieje na
kościele. Dzieci przeważnie
do przedszkola chodziły

w fartuszkach. Koło ochronki siostry miały ogród i w tym
ogrodzie uprawiały warzywa i kwiaty. Do pracy używały
szarych albo niebieskich fartuchów, podobnie szytych jak
habity długie. Posiadały też małe gospodarstwo, były dwie
krowy, kury, ale była zatrudniona do pomocy osoba świec-
ka. Siostry zajmowały się nie tylko ozdabianiem ołtarzy
ale również prały szaty liturgiczne, naprawiały, prasowa-
ły. Do pomocy w kościele był kościelny, który razem ze
swoim synem wypełniał swoje funkcje. Później dzieci w
ochronce było znacznie więcej dlatego, że powiększyła
się ilość rodzin o uciekinierów ze wschodu i wysiedlonych
przez Niemców z Poznańskiego, Śląskiego, z Łodzi, wy-
rzuconych po prostu przez Niemców. I tak znalazło się
we Frysztaku kilka pań nauczycielek, a jedna z nich szcze-
gólnie pomagała siostrom  w organizowaniu imprez. To
była pani Stanisława Wojciechowska ze Stanisławowa,
była dłuższy czas po wojnie, potem wyjechała. Szczegól-
nie starannie przygotowywano dzieci do sypania kwiatów.
Próby odbywały się dookoła kościoła, przy pomocy star-
szych dziewczynek. Dzieci robiły w tył zwrot, sypały kwiaty
w ukłonie, a nawet kiedyś tak było, szły tak jak w polone-
zie, podsuwały się do przodu, sypały i szły znowu na ko-
niec. Było to wszystko bardzo dobrze wyćwiczone, z tym

 S. Lidia z dziećmi z ochronki - Frysztak 1954.
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że starsze dziewczynki chodziły już do trzeciej, czwartej
klasy. Z każdego  sypania kwiatów mieliśmy bardzo ładne
grupowe zdjęcia, dlatego teraz łatwiej sobie odtworzyć,
który to był rok, bo pamięć tak daleko nie sięga.

pani Ewa Ząbik:
„...Urodziłam się we Frysztaku, już 30 lat niestety tutaj

nie mieszkam, choć sercem jestem bardzo z Frysztakiem.
Moje wspomnienia z dzieciństwa to dużo sióstr, ale naj-
bardziej w moje serce wcisnęła się jedna siostra. Była to
siostra Karolina Kapała, a imię zakonne Lidia. Gdy ja przy-
szłam do przedszkola, a miałam dwa lata, mamusia upro-
siła siostrę Lidię o przyjęcie mnie, gdyż musiała iść do
pracy. Dwóch moich braci już chodziło tu do przedszkola.
W krótkim czasie ciężko się rozchorowałam, dostałam
próchnicy kości. Nie było urlopów, więc mama musiała
pracować, i siostra Lidia zawoziła mnie do szpital, po szpi-
talu się mną opiekowała, prawie półtora roku leżałam w
gipsie i siostra Lidia z dziećmi i braćmi przyjeżdżali po
mnie, wozili mnie na takim ma-
łym drabiniastym wózku. Zgo-
dziła się na to by mnie wycho-
wać. Nie cały rok jej nie ma,
bo 26 grudnia zmarła, a ja do
końca, po bardzo długiej nie-
obecności mówiłam jej „moja
mamo”, ponieważ już swojej
nie miałam. Siostra  Lidia o
Frysztaku i jego mieszkańcach
i o dzieciach, które wychowy-
wała wiedziała do końca swo-
ich dni. Wiedziała wszystko,
znała rodziców, z imienia, i zna-
ła swoje dzieci, bo tak ich nazywała. Opowiadała bardzo
dużo, ostatni pobyt z nią we Frysztaku to był rok 2002, gdy
poszłyśmy na grób państwa Samolewiczów i poszłyśmy
do naszej ochronki. Potem poszłyśmy zobaczyć na po-
dwórko naszej ochronki. Widok był wiadomo jaki, bo bu-
dynek był już nieużywany natomiast serce nam pękało gdy
z wielkim trudem torowałyśmy drogę do figury św. Józe-
fa. Gdy chodziłam do przedszkola była ona na naszym
podwórku, mamy zdjęcia gdzie bawiłyśmy się koło św.
Józefa, gdzie były stoły, spożywałyśmy posiłki. Teraz figu-
ra dziwnie nam się oddaliła. W pewnym momencie sio-
stra powiedziała „musimy coś zrobić by ten święty Józef
tutaj tak nie cierpiał. Z mojego życia w ochronce pamię-
tam, że dużo modliłyśmy się, dużo śpiewałyśmy, zawsze
pamiętałyśmy o grobie pastwa Samolewiczów. Siostry były
biedne, ale były bardzo otwarte dla ludzi. Dlatego bardzo
upodobała sobie Sercanki jedna z sióstr (z domu Brągiel).
Ona z koleżanką często przychodziły do sióstr, przynosiły
z domu mleko, masło, pomagały. A później sama wstąpiła
do klasztoru. Siostra Lidia była bardzo uzdolniona. Wyko-
nywała bardzo dużo ubrań, np. jednego razu siostry zor-
ganizowały „wesele”, gdzie była para młodych, drużbo-
wie. Było to pięknie wykonane. Panem młodym był mój
brat Wiesiek Stadnicki. Panią młodą była Ela Tokarska,
drużbą był mój brat Rysiek - same przedszkolaki. Siostry

zajmowały się nie tylko dziećmi. Czasem organizowane
były wyjazdy wspólnie z rodzicami i mieszkańcami Frysz-
taka. Przypominam sobie siostrę Emilię, siostrę Balbinę
z tymi krówkami. Siostra Emilia, gdy było nawiedzenie
obrazu Matki Bożej w latach 60-tych, zwoływała nas –
dzieci i młodzież i uczyła pieśni maryjnych. Zwyczajem
wtedy było chodzenie od domu do domu w formie proce-
sji. Apele jasnogórskie, siostra Emilia była w tym wspa-
niała, nas tam było kilkanaście zawsze. Koszyczki w kształ-
cie półksiężyca robiłyśmy z tektury, wyścielane białym ma-
teriałem, żeby ładnie wyglądało. Żeby wszystko było tak
jak trzeba dbały zawsze siostry. Siostry zawsze odwdzię-
czały się mieszkańcom za pomoc swoją pracą, czasem
poświeconym na opiekę i wychowanie dzieci. Przed
pierwszą komunią nie jadło się całą noc. Przyjęcie było u
sióstr na stołach, na zewnątrz przy pogodzie albo w kate-
chetówce gdy padał deszcz. Siostry zawsze organizowały
słodką bułkę od państwa Steczkowskich i białą kawę. Na

koniec powiem, że
św. Józef zamieszkał
bliżej plebani. To ma-
rzenie, moje i siostry
Lidii się spełniło. Bóg
zapłać”.

pani Lidia Czaja
- nauczycielka:
„...Cieszę się z te-

go spotkania, gdyż
przygotowując się do
niego, uświadomiłam
sobie jak wiele
w moim życiu było

kontaktów z Sercankami. Pierwszy raz, mając pięć lat zo-
baczyłam piękny niebieski habit w przedszkolu. Opieko-
wały się nami już wtedy panie przedszkolanki, ale siostry
były w ogrodzie, wśród traw, kwiatów i my - bawiąc się
na placu zabaw widziałyśmy te niebieskie fartuchy. Bie-
gałyśmy wokół figury św. Józefa. Tam były najpiękniejsze
zabawy i podbiegało się też do sióstr, które zawsze były
zapracowane, ale bardzo nam życzliwe. Szło się tam po
ciepłe słowo, po jakieś ciasteczko, coś zawsze miały
w kieszonkach. Zawsze były dla nas owiane jakąś mgiełką
tajemnicy, ponieważ schodziły gdzieś na dół. Nie wiedzia-
łyśmy że tam była pralnia, mieszkanie. Kiedy siostry były
na górze, to się zwoływałyśmy i biegłyśmy do nich. Ota-
czała ich jaka matczyność. To piękne, pierwsze wspomnie-
nia związane Sercankami. Później spotykałyśmy się już
jako nastolatki z siostrą na spotkania modlitewne, czasem
przy gitarze, śpiewałyśmy pieśni. Ja wtedy pierwszy raz
uświadomiłam sobie, że to jest osoba która poświeciła życie
Bogu, że Bóg to jest jej rodzina. Od tego momentu wnikli-
wie obserwowałam jak układa kwiaty, jak się zachowuje,
co do nas mówi. Dbała o nasze przygotowanie do bierz-
mowania, co mówimy, jakie imię wybieramy do bierzmo-
wania. To było przedłużenie tego co słyszeliśmy na religii,
nagle stało się to taką jednością. Ja wybrałam sobie imię
Monika. Siostra pozwalała nam mówić o takich dozna-

S. Blanka Klara Katlewska z dziećmi - Frysztak 1942/43
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niach, które czasem towarzyszą podczas pacierza. Teraz
patrzę na to z pozycji koleżanki z pracy, jako nauczycielka
i jest to dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt, że mogę
pracować z sercankami i patrzeć na ich pracę. To jest
zawsze dla nas taka przestrzeń wypełniona ogromną pra-
cowitością, starannością, sumiennością i którą coraz czę-

ściej doceniamy. Każda siostra zaznacza swoją osobowość
i ta osobowość emanuje. Tak jak siostra Rut. Ja akurat
wtedy pracowałam w szkole specjalnej a ona w szkole
podstawowej i słyszałam wiele o tym jak bardzo zżyta była
z gronem. Spotykałyśmy się przy różnych okazjach, uro-
czystościach, akademiach. Potem, pracując w gimnazjum
spotkałam się z siostrą Heleną, która zrobiła na mnie ogrom-
ne wrażenie. Zachwyciło mnie  przygotowane przez nią
wraz z młodzieżą przedstawienie „Jadwiga król Polski”,
wspaniałe własnoręcznie przygotowane stroje, autorski sce-
nariusz, przygotowanie młodzieży, celność doboru ról. Dzie-
ci, często w szkole niezauważane, z tzw. kąta, na scenie
dumnie kroczyły jako król, dworzanin. To było niesamo-
wite, że pan Bóg posłużył się siostrą aby wydobyć je z
cienia, by je pokazać, zachęcić, by mogły rozkwitnąć. Było
widać później tego efekty. Siostra Bonfilia z kolei zachwy-
ciła mnie tym, że robiła tak wspaniale konkursy biblijne.
Umiała dzieci zachęcić, zmobilizować, miały sukcesy, byli
laureaci. Pytania były bardzo trudne, uczyły się naprawdę
solidnie. Towarzyszyła też młodzieży bardzo chętnie w for-
mach pozaszkolnych. W trepach, z plecakiem chodziła na
rajdy. Miała zawsze ze cztery płaszcze przeciwdeszczo-
we, gdyby ktoś potrzebował. I dodatkową kanapkę. I wodę.
Dzieci szły za nią chętnie a ona je wiodła. Była pierwszą
ze znanych mi sióstr, która lubiła nowinki techniczne. Kom-
puter, Internet, była bardzo dociekliwa, jak czegoś nie wie-
działa to musiała się tego nauczyć. Samodzielnie. Wraz z
księdzem Wojciechowskim bardzo pomagali w organiza-
cji różnych przedsięwzięć szkolnych. Bardzo sobie ceni-
my obecność sióstr w gronie. Dziś, gdy patrzę na siostrę
Bożymirę i mijam jej przepiękne gazetki, wystawy, per-
fekcyjnie zaplanowane, to uważam, że jest to taka kate-
cheza na tablicy. Swoją solidnością, perfekcjonizmem po-

maga często w różnych sytuacjach, w rozwiązywaniu pro-
blemów. Chciałabym powiedzieć też o siostrze Boromei
bo to wspaniała osoba. Panie, które są chore, które wy-
magają takiego bożego spojrzenia czy wysłuchania, to znaj-
dują słuchacza w siostrze Boromei. Przychodzą mi na myśl
panie Jamrożanki, bo u nich Siostra bardzo często bywała,
opiekowała się nimi.  Przypominała nam o chorych w Sto-
warzyszeniu Rodzin Katolickich, żeby im zanieść paczkę,
złożyć życzenia, żeby zaprosić na spotkanie dla samot-
nych”.

Siostra Urszula Lidia Rumin ze Zgromadzenia
Sióstr Sercanek – przełożona wspólnoty we Fryszta-
ku:

„...Obecnie jest nas trzy – Siostra Bożymira pracuje
jako katechetka w szkole podstawowej i Gimnazjum, sio-
stra Boromea, najstarsza pobytem w tej parafii, zajmuje
się domem i zastępuje mnie w kościele i zachrystii. Pra-
cuję tutaj trzeci rok. Te strony są dla mnie nowe, ponie-
waż do tej pory pracowałam w północnej części Polski.
Tutejsze społeczeństwo jest bardzo otwarte, ciepłe, rodzin-
ne. Z tej to przyczyny dość szybko się zaaklimatyzowa-
łam i czuję się tu bardzo dobrze. Zawsze mogę liczyć na
pomoc przy wystroju i dekoracjach kościoła przy okazji
świąt. Zaskoczeniem dla mnie był fakt, że Państwo Stecz-
kowscy ze swej piekarni codziennie dają za darmo pie-
czywo dla Sióstr, jest to duża ofiara. Pomaga nam często
pan Piotr Jamróg z zespołem przy różnych cięższych pra-
cach. W tym roku ksiądz proboszcz przygotował dla sióstr
nowe mieszkania z kaplicą. Przy tych pracach dużo po-
mogła firma pana Wacława Drogonia. Jest jeszcze wiele
innych rodzin które w różny sposób pomagają. Wszyst-
kim Bóg zapłać”.

                                                      oprac. empe

 S. Rut Maria Koczarga - Frysztak 1992.

W Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku, 6 grud-
nia, odbyło sie coroczne „kulinarne” spotkanie gospodyń z
KGW gminy Frysztak. Udział wzięło 12 kół - komplet.
Tegorocznym tematem przewodnim były potrawy na ba-
zie kaszy. Kasza - dawniej popularna i obecna na naszych
stołach, dziś trochę zapomniana i niedoceniana. A prze-
cież jakże zdrowa, pożywna, co dziś ważne „tania” i jak
się okazuje bardzo smaczna.

W sumie zaprezentowano ponad 70 dań z kaszą. Były
dania obiadowe na zimno i na gorąco, sałatki, surówki,
desery, ciasta i ciastka, napoje. Nie do wiary co można
z kaszy zrobić. Pięknie dekorowane stoły, mikołaje i bał-
wanki wyglądające z każdego zakątka, stroiki, choinki,
smakołyki, no i same Panie Gospodynie w świątecznych
strojach i nastrojach - wszystko stworzyło nastrojową ca-
łość i sprawiło, że było bardzo sympatycznie i świątecz-
nie. Zajrzał nawet prawdziwy św. Mikołaj (nawet dwóch),
„kaszy pojadł” i wręczył prezenty.

Ja też byłem i kaszy nie odmówiłem.             empe
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       Irena Bakuniak
       Moje wspomnienia
               wojenne. część V - ost.

Ojciec autorki w ogrodzie willi w Jaro-
cinie. 1947r.

.... Teren frysztacki stał się obszarem przyfrontowym
i został w zasadzie wysiedlony. Mieszkańcy na ogół udali
się do krewnych znajdujących się w okolicy. My nie
mieliśmy dokąd się udać. Pozostaliśmy więc. Na miejscu
był również pan Lubojemski z córką Lucią. Razem
wspieraliśmy się na duchu. Mijały miesiące frontu. Gdzieś
w sąsiedztwie stacjonowali Rosjanie. Odwiedzał nas major
- Rosjanin, który lubił z Ojcem politykować. Zachodził też
do nas kapitan Gruzin o nazwisku Łapauri. Widział, jak
nam było strasznie ciężko, toteż czasami przyniósł nam
znakomitą konserwę amerykańską, która nazywała się
„Swinnaja tuszonka”. W czasie frontu musieliśmy się jakoś
poruszać, aby zdobywać żywność. Na drodze przez
Twierdzę spotykaliśmy tych samych żołnierzy rosyjskich;
z widzenia poznawaliśmy się. Kłaniali się, byli w stosunku
do nas bardzo grzeczni.

Nadeszła zima 1944/45r. 15-go stycznia 1945r., w nocy
z 15 na 16 stycznia przez dwie godziny grzmiała kanonada
katiusz, a potem nastąpiła cisza. Dawno niesłyszana cisza.
Ta cisza była niesamowita. I wtedy właściwie dla mnie
wojna się skończyła. Rano, drogą przez Twierdzę spokojnie
poruszali się Rosjanie w białych ochronnych
kombinezonach. Front ruszył na zachód. Do nas nie do-
cierały już żadne odgłosy strzałów. Myśleliśmy, co dalej?
Kiedy będzie można wrócić do Jarocina? Tymczasem
w Strzyżowie zorganizowano już
gimnazjum. Natomiast w Do-
brzechowie, ze względu na front,
znalazła się pani Machnikowa
z dziećmi Zosią i Stasiem. Dzieci
natychmiast zapisały się do
gimnazjum, a pani Machnikowa
przyjęła do siebie Zosię Lubojemską
i mnie, abyśmy również mogły
uczęszczać do gimnazjum. Do dziś
pamiętam serdeczność pani
Machnikowej. Ja do tego gimnazjum
chodziłam krótko, zaledwie kilka
tygodni, bo już wczesną wiosną, po
jakichś staraniach, zdobyliśmy
miejsce w wagonie bydlęcym,
załadowaliśmy się do niego i po kilku
dniach znaleźliśmy się w Jarocinie, w
swojej willi, w kompletnie pustym
mieszkaniu. Po zostawionych przez
nas meblach do czteropokojowego
mieszkania, obrazach, wśród których
pamiętam, że był duży obraz Fałata

„Zima” i dwa obrazy Vlastimila Hofmanna „Główki
dziewczęce”, po porcelanie, pościeli, rzeczach osobistych
nie pozostało śladu. Trzeba się było jednak jakoś
zorganizować aby żyć. Ojciec działał po trochu jako
notariusz, ja i brat poszliśmy do szkoły i w czerwcu 1946 r.
w przyśpieszonym tempie ukończyliśmy liceum i zdaliśmy
maturę w Jarocinie. Następnie na Uniwersytecie
Poznańskim, na Wydziale Rolniczo-Leśnym studiowaliśmy
do 1950r.

Dodać jeszcze muszę, że oprócz wyżej wymienionych
przedmiotów utraciliśmy ponadto piękną kolekcję starych,
kaflowych, XVIII-wiecznych zegarów, które mój dziadek
Stanisław Kwieciński - weterynarz dla miasta Krakowa
kolekcjonował jeszcze w czasie zaborów. Zegary te zo-
stały zagrabione przez Niemców w Warce pod Warszawą,
gdzie Ojciec ulokował je przed wojną na przechowanie.
Niestety nie mieliśmy żadnych cech identyfikujących te
zabytki sztuki zegarmistrzowskiej. Zapewne cieszą one
teraz oczy Niemców w ich muzeach. Mnie pozostał tylko
zegarek-medalion.

Pod koniec studiów, w 1949 r.
wyszłam za mąż za kolegę z roku
Edmunda Henryka Bakuniaka.
Razem pracowaliśmy w Instytu-
cie Przemysłu Włókien Łykowych
w Poznaniu. Następnie losy za-
niosły nas do Warszawy. Do eme-
rytury pracowaliśmy w Instytu-
cie Przemysłu Organicznego nad
środkami ochrony roślin.

Ojciec zmarł wcześnie, bo
w 1957r., Matka żyła do 1975r.

W czasie pracy w Instytucie
ja zrobiłam doktorat na SGGW,
a mąż uzyskując kolejne stopnie
naukowe, został profesorem zwy-
czajnym nauk rolniczych.

Nasze dzieci: Grzegorz uro-
dzony w Poznaniu (1955) i Han-
na urodzona w Warszawie (1958)
pokończyli szkoły w Warszawie.
Grzegorz - budownictwo na
Politechnice i socjologię na Uni-

 Autorka z Rodzicami przed willą w Jarocinie. 1947r.
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wersytecie, a następnie doktorat z socjologii na FeraUni-
versitat Hagen w Niemczech. Hanna ukończyła geogra-
fię na Uniwersytecie. Oboje pracują w Warszawie, pro-
wadzą własne firmy.

Bardzo mnie oburza działanie pani Eriki Steinbach, która
występuje w obronie Niemców wypędzonych z Polski.
Kiedy więc w 2006-tym roku w telewizji ukazała się au-
dycja pani Elżbiety Jaworowicz na temat Polaków wypę-

dzonych na
początku woj-
ny w 1939r.,
napisałam do
niej do Telewi-
zji pismo. Pi-
smo to prze-
słałam rów-
nież do wiado-
mości do Am-
basady Repu-
bliki Federal-
nej Niemiec
w Warszawie.
Żadnego jed-
nak odzewu
nie było.

Po opusz-
czeniu Frysz-
taka dalszym
etapem naszej
podróży był
Zamość - mia-
sto w pobliżu
którego miesz-

ka liczna rodzina mojego męża. Mąż przy każdej okazji
pobytu na południowo-wschodnich terenach Polski odwie-
dza to miasto, w pobliżu którego przebywał w czasie woj-
ny i w jej końcowym etapie był żołnierzem 9 pułku piecho-
ty AK. Uczestniczył w tragicznych wydarzeniach w Pusz-
czy Solskiej w czerwcu 1944r. jako żołnierz kompanii szta-
bowej dowodzonej przez por. „Wojnę” (Adam Haniewicz).
Tylko szczęśliwy zbieg okoliczności spowodował, że nie
został zabity, jak setki żołnierzy 9pp.

W miejscowości Osuchy, na skraju Puszczy Solskiej,
na cmentarzu wojennym zbudowano okazały pomnik. Na
cmentarzu tym pochowani są żołnierze 9 pułku piechoty
AK, którzy zginęli w czasie pacyfikacji niemieckiej (ope-
racja „Sturmwind II”). W operacji tej w szeregach party-
zantów polskich brał udział mój mąż Edmund Henryk Ba-
kuniak ps.”Jeż”. Pod pomnikiem tym zapaliliśmy znicze.

Wycieczka do Frysztaka była dla mnie okazją do wspo-
mnień. Z sentymentem będę o niej myśleć. Frysztak obec-
ny zrobił na nas wrażenie prężnego miasteczka z nowo-
czesną infrastrukturą, dobrze zarządzanego, mającego
szansę odzyskania praw miejskich utraconych w latach
trzydziestych.

                                   - - - -

Ojciec autorki i brat Stanisław w ogro-
dzie w Jarocinie. 1947r.

Zaproszenie na œwiêta.

Przyb¹dŸ mój Jezu, na œwiêta do ludzi
Bo œwiat jest smutny, samotny bez Ciebie.
WeŸ w darze sw¹ mi³oœæ, co serca budzi,
Uœpione, stwardnia³e - jak kamieñ.

Przynieœ nam œwiat³o, z betlejemskiej gwiazdy.
Niech nam zaœwieci w wigilijny wieczór.
Przynieœ nam radoœæ, za któr¹ têsknimy
I czasu, którego wci¹¿ nam brakuje
(przez zbêdne rzeczy - dla Ciebie)

Sk¹d wezmê Jezu pasterzy z szopy?
Aby uklêkli, jak dawniej przed Tob¹
i sianka na stó³, pod op³atek bia³y
By czuæ obecnoœæ, ¿e jesteœ z nami...

Popatrz na œwiat nasz, ziemia ju¿ nie p³acze
£zy wszystkie, zatonê³y w morzu.
Strach tylko, w ludzkich oczach zosta³.
Przynieœ nam Jezu - nadziejê.

ZbudŸcie siê ludzie, czas grudniowy siê zacz¹³
Œnie¿ynki jak obietnice, z nieba lec¹.
Puch bia³y œciele - dywan, pod nogami
Przyb¹dŸ mój Jezu i zostañ z nami.
(znasz przecie¿ drogê)

Stary rok mija, nowy tu¿ za œcian¹
Czy chcesz, czy nie chcesz - zostanie z nami
Jak ten co „umar³” - ci¹gle powraca
W naszych wspomnieniach, marzeniach niespe³nionych.

Tylko Twa mi³oœæ uzdrowiæ nas mo¿e
Tylko obecnoœæ Twa szczêœcie da
Przyb¹dŸ na œwiêta, na Ziemiê - do ludzi
Niech cud ten w naszych sercach trwa
(dobroæ i mi³oœæ)
A œwiat, rajem siê stanie.

Grudzieñ 2012                               J. M.
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„Caryńska” zdobyta.

W 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych
przez Austrię, Prusy i Rosję ustanowiono Narodowe Świę-
to Niepodległości, które symbolicznie obchodzone jest
w Polsce  co roku w dniu  11 listopada. W tym roku do
obchodów tak ważnego święta dołączył  Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji we Frysztaku.  W niedzielę
11.11.2012r. na obiektach GOSIR Frysztak odbyły się za-
wody biegowe.

W biegach udział wzięło 35 uczestników z Gminy Frysz-
tak, Jasła i Tarnowa.  

W dniu 13.10.2012r. odbyła się jesienna wycieczka
w Bieszczady organizowana przez Gminny Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji we Frysztaku.  Była to pierwsza w tym
roku wycieczka wyjazdowa organizowana przez frysz-
tacki Ośrodek. Celem wyjazdu było propagowanie ak-
tywnych form spędzania czasu wolnego oraz  rozwijanie
turystyki pieszej wśród mieszkańców Gminy Frysztak.
Bardzo budującym jest fakt, że w wycieczce udział wzię-
ło 40 uczestników. Zrealizowanym założeniem wyprawy
było pokonanie trasy prowadzącej czerwonym szlakiem
z Brzegów Górnych przez Połoninę Caryńską (1297m
n.p.m) do Ustrzyk Górnych. Podczas wędrówki uczest-
nicy mieli możliwość podziwiania walorów Bieszczadz-
kiego Parku Narodowego i mogli poczuć prawdziwy je-
sienny „klimat” Bieszczadów.  Mimo, że trasa nie była
łatwa uczestnicy pokonali ją  z uśmiechem na twarzy,
a zapierające dech w piersiach wspaniałe krajobrazy re-
kompensowały wszelkie niewygody i trud wyprawy.
Magia połonin oczarowała wszystkich.  Barwy drzew, któ-
rych jesienne liście żółkną, czerwienieją i brązowieją,
a  nad nimi rude trawy połonin. Cały krajobraz w cie-
płych, jesiennych tonacjach, rano nieco przymglony, po-
tem podświetlony delikatnym październikowym słońcem.
Jest to obraz, który na długo zostanie w pamięci uczestni-
ków.

Dziękujemy wszystkim za udział i wspaniałą atmosfe-
rę. Przewodnikiem, który bezpiecznie przeprowadził
uczestników przez bieszczadzkie szlaki była Pani  Iwona
Garncarska.

Bieg Niepodległości.

W dniu 16.11.2012r. na sali Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji we Frysztaku rozegrany został Turniej Tenisa

Tenis Stołowy.

Zawody podzielone były na kategorie wiekowe i dy-
stanse, które dostosowano do możliwości uczestników.

Przed startem biegacze udział wzięli we wspólnej roz-
grzewce przeprowadzonej przez  Instruktor GOSiR Frysz-
tak Panią mgr Iwonę Garncarską.  

Jako pierwsze na starcie stanęły przedszkolaki, następ-
nie przeprowadzono biegi w  poszczególnych kategoriach
wiekowych, a na zakończenie odbył się bieg rodzinny.

Zwycięzcy wszystkich kategorii biegowych otrzymali
pamiątkowe dyplomy, uczestnicy biegu przedszkolaka i bie-
gu rodzinnego otrzymali dodatkowo medale i maskotki.
Na zakończenie wśród wszystkich biegaczy zostały roz-
losowane upominki. Organizator zapewnił także gorącą
herbatę dla wszystkich biegaczy.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał Me-
nedżer Sportu GOSiR Frysztak Pan Wojciech Arciszew-
ski oraz Pani Instruktor mgr Iwona Garncarska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w aktywny
sposób, wspólnie z nami chcieli upamiętnić to wielkie Na-
rodowe Święto.  

Sponsorzy: Biuro nieruchomości Viva z Krosna
Partner medialny: www.frysztak24.pl 
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Maraton fitness.

W dniu 09.12.2012r. odbył się „Otwarty Mikołajkowy
Maraton Fitness”. Organizatorem maratonu był Gminny
Ośrodek Sportu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury we
Frysztaku. PATRONAT HONOROWY nad imprezą objął
Wójt Gminy Frysztak. W imprezie udział wzięło 54 Panie
oraz zaproszeni goście i przedstawiciele sponsorów.  Pro-
gram maratonu zapewniał cztery godziny prawdziwie fit-
nessowego szaleństwa i wspanialej zabawy. Elektryzują-
ca mieszanka różnych stylów fitness i tańca, ćwiczeń
wzmacniających i rozciągających prezentowane były 
przez trzy instruktorki i Mikołaja. 

Maraton rozpoczął się o godzinie 16:00. Na wstępie
Dyrektor GOSiR Frysztak Pan Marek Armata przywitał
wszystkich uczestników, natomiast  Oficjalnego otwarcia
imprezy dokonał Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik,
którego mogliśmy zobaczyć  jeszcze na parkiecie podczas
ćwiczeń Aeroboxu. 

Tuż przed pierwszym układem fitnessowym na scenie
pojawił się  Mikołaj, który wierszem  zaprosił uczestniczki
do wspólnej zabawy. 

Impreza  pokazała, że fitness to nie tylko forma ruchu
przy muzyce, ale także doskonała zabawa, bez ograniczeń

Stołowego Dzieci i Młodzieży organizowany przez GO-
SiR Frysztak i sekcję tenisa Stołowego „Strzelec Frysz-
tak”.

Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego oraz
propagowanie aktywnych form wypoczynku.

Zmagania tenisistów stały na wysokim poziomie, o czym
świadczyły liczne, nietuzinkowe zagrania.

Nad całością turnieju czuwał Pan Jacek Gałuszka oraz
Pan Wojciech Arciszewski. 

Oficjalne wyniki: 
- kl. I-IV – 7-10 lat miejsce I: - Stefanik Szymon
- kl. V-VI - 11-12 lat miejsce I: Michał Jedziniak, II:

Jakub Godek, III: Dariusz Jedziniak, IV: Arkadiusz Rec,
V: Krzysztof Pająk

- kl. I-III Gimnazjum – 13-15 lat: miejsce I: Winiarski
Dariusz, II: Kacper Sokolowski, III: Paweł Grodecki,
IV: Franciszek Czaja

W turnieju udział brali zawodnicy z Frysztaka, Glinika
Górnego i Widacza.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

wiekowych.  uczestnicy mogli sprawdzić swoje siły bio-
rąc udział w Zumbie, Aerobiku, Aeroboxie, TBC i Pilate-
sie.

Dodatkową atrakcją były pokazy fryzur i makijaży.
Uczestniczki miały także możliwość skorzystania z porad
dietetycznych, zabiegów kosmetycznych i masażu. Mo-
gły również przeżyć  prawdziwą metamorfozę uwiecznioną
przez zawodowego fotografa. Nie zabrakło także miko-
łajkowych prezentów.

Gratulujemy wszystkim Paniom i Mikołajowi  niesa-
mowitej kondycji, koordynacji i wytrwałości. 

Cały maraton przebiegł w atmosferze radości, śmie-
chu i dobrej zabawy. 

Wszystkie zabiegi i  niespodzianki  ufundowane były
przez sponsorów, którym jeszcze raz serdecznie dziękuje-
my. 

Salon Fryzjersko kosmetyczny CHILI  - przedstawi-
cielka Pani Beata Kalisztan - 3 strzyżenia, 3 metamorfo-
zy, 2 fryzury sylwestrowe.

DIVA Kosmetyka  -  Pani Patrycja Maczuga - 6 za-
proszeń na makijaż.

Sklep Sportowy SARAFIS –  przedstawicielki: Pani
Marzena Nowak  i Pani Aldona Kubit - mnóstwo fanta-
stycznych gadżetów sportowych.

Salon Mody Ślubnej ERIKA  - przedstawicielka Pani
Beata Kalisztan - 5 zestawów pięknej  biżuterii.

Salon Kosmetyczny FINEZJA – Pani Ewa Filak 
4 bardzo atrakcyjne zabiegi kosmetyczne. 

CALAVITA – Porady dietetyczne prowadziła Pani
Marta Cymerman - Specjalistyczny balsam i suplement
diety. 

Gabinet masażu – Pani Sabina Niezgoda -  w trakcie
całego maratonu  uczestniczki mogły skorzystać z masa-
żu.

Reklama Wizualna NEO- DESIGN - plakaty i podzię-
kowania.

Dziękujemy za również wsparcie wszystkim sponso-
rom, którzy prosili o anonimowość.

Serdecznie podziękowania kierujemy do instruktorek,
które prowadziły całą imprezę: Ewa Armata - Instruktor
Aerobiku i Zumby, Iwona Garncarska - Instruktor Aero-
biku, Danuta Wilusz – Instruktor Pilates.

Dziękujemy Paniom modelkom, którymi były: Pani
Laba Anita, Pani Potoczna Ewelina, Pani Kość Katarzy-
na, fotografowi: Panu Krzysztofowi Sypieniowi, dźwię-
kowcowi: Panu Maciejowi Płoucha.

Jako pierwsi zdradzamy Państwu także prawdziwe na-
zwisko Mikołaja, którym był Pan Piotr Mikuszewski. 

Partnerzy medialni: Frysztak24, Jasło4U, TwójPowiat,
Strzyżowiak, Starostwo Powiatowe w Strzyżowie.  

Serdecznie dziękujemy Redaktorowi i właścicielowi
Frysztak24 Panu Wojciechowi Patli za nagranie relacji z
imprezy. Nagrane filmy można obejrzeć na naszej stronie
internetowej.

INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH IM-
PREZ MOŻNA ZNALEŻĆ NA STRONIE

WWW.GOSIR.FRYSZTAK.PL
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Tegoroczny XII Dzień Papieski przeżywaliśmy pod ha-
słem „Jan Paweł II Papież Rodziny”. Przez ponad 16 lat
swego pontyfikatu błogosławiony Jan Paweł II  mówił
o rodzinach, myślał o nich, spotykał się z rodzinami i modlił
się z nimi oraz za nie.

W trosce o rodziny zobowiazął Stolicę Apostolską do
opracowania „Karty praw rodziny”, a kiedy ONZ ogłosiła
rok 1994 „Rokiem Rodziny”, Jan Pawel II ogłosił również
taki rok w Kościele. Szczególnym wyrazem troski o ro-
dzinę byla inicjatywa Światowych Spotkań Rodziny. Pierw-
sze  takie spotkanie odbyło się w 1994r. w Rzymie. Z tej
okazji Ojciec Święty wystosował specjalny List do ro-
dzin, w którym poruszył najistotniejsze problemy i perspek-
tywy rodziny. Kolejne spotkania odbyły się w Rio de Ja-
neiro, w Meksyku i Manili. Kontynuuje je Benedykt XVI.

Jan Paweł II pamiętał o rodzinie także w dokumen-
tach papieskich, przemówieniach, homiliach. Przypominał
wszystkim, że od tego, jakie będą rodziny, zależy, jakie
będą nasze narody i jaki będzie świat. Podkreślał w tym
istotną rolę wiary w rodzinie, dzięki której strzeże się pod-
stawowych wartości. Mówił: „Rodzina Bogiem silna,
staje się siłą człowieka i całego narodu”.

Sytuacja Kościoła ściśle wiąże się z kondycją rodziny.
Z jednej strony Kościół zawsze wspierał rodzinę, z drugiej
zaś, sam mógł na nią liczyć. Osłabianie życia rodzinnego,
które w historii było wynikiem przeróżnych czynników,
zawsze w jakimś stopniu odbijało się na życiu wspólnoty
wierzących, a także na życiu narodu. Niejednokrotnie
w sposób niezwykle dramatyczny. Ojciec Święty Jan Paweł
II, dziś już błogosławiony, miał pełną świadomość tego nie-
zwykle ważnego faktu. Mawiał: Rodzina jest drogą Ko-
ścioła. Rodzina jest organicznie zespolona z narodem,
a naród z rodziną (List do rodzin, 1994r. numery 2 i
17). Stąd też cały jego pontyfikat był naznaczony nie tylko
wspieraniem, ale także kiedy to było konieczne, wręcz
batalią o rodzine.

O randze rodziny świadczą słowa Jana Pawła II z Li-
stu do rodzin, z 1994 roku. Napisał wtedy:

„Pośród tych wielu dróg  rodzina jest drogą
pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą
powszechną, pozostając za każdym razem drogą szcze-
gólną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzal-
ny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od któ-
rej nie moąe on się odłączyć. Wszak normalnie każdy
z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc po-
wiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia czło-

wiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wcho-
dzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to
zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bole-
sny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Ko-
ściół ogarnia swą macierzynską troską wszystkich,
którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ
dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową.
Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby
z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe
powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotno-
ści — to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego
egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa
wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne
człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglej-
szych. Czyż nie mówimy również o „rodzinie ludzkiej”,

mając na myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi?”
(List do rodzin, nr 2).

Wielowymiarowa troska Jana Pawła II o rodzinę za-
wierała między innymi:

· obronę godności sakramentalnego, nierozerwalnego,
monogamicznego małżeństwa, pomiędzy mężczyzną i ko-
bietą,

· wzmacnianie małżeństwa i rodziny poprzez zachętę
do nieustannej modlitwy, życia sakramentalnego, rozwa-
żania Słowa Bożego, zaangażowania w życie wspólnoty
Kościoła,

· promocję troski o dobro wspólne w małżeństwie
i rodzinie, uczenie bezinteresownego daru z samego sie-
bie, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz religijnej czci
wobec rodziców, zgodnie z IV przykazaniem Bożym,

· dowartościowanie ojcostwa i macierzyństwa na grun-
cie wierności Ewangelii,

· obronę życia ludzkiego, które przychodzi poprzez ro-
dzinę, od poczęcia do naturalnej śmierci,

· radykalny sprzeciw wobec technik sztucznej repro-
dukcji człowieka (in vitro), które mimo intencji służby życiu
w rzeczywistości stwarzają mozliwość nowych zamachów
na życie; oddzielają także prokreację od prawdziwie ludz-
kiego kontekstu aktu małżeńskiego,

· obronę praw rodziców do wychowania swego po-
tomstwa zgodnie z wyznawaną religią i tradycją kulturową,

· apel do instytucji państwa i organizacji międzynaro-
dowych o należyte zabezpieczenie praw rodziny, w tym
szczególnie rodziny wielodzietnej oraz realną pomoc ma-
terialną umożliwiajacą godziwe utrzymanie, wychowanie
potomstwa oraz zdobycie odpowiedniego poziomu wy-
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ksztalcenia,

· sprzeciw wobec zrównania związków jednopłciowych
z małżeństwem pomiędzy meżczyzną i kobietą, przy za-
chowaniu szacunku wobec osób homoseksualnych,

· sprzeciw wobec promocji rozwodów w kulturze i pra-
wodawstwie,

· zachętę do mediów i ludzi kultury o adekwatne pre-
zentowanie zagadnień dotyczących rodziny z promocją
postaw wartościowych i godnych naśladowania.

Wśród najważniejszych dokumentów Jana Pawla
II   o rodzinie, obok wspomnianego juz Listu do rodzin
(1994r.), są także: Adhortacja Posynodalna Familiaris
Consortio (1981r.), List Apostolski Ojca Świętego Jana

Pawla II Mulieris Dignitatem (1988r.), Encyklika Evan-
gelium Vitae (1995r.), List Ojca Swietego Jana Pawla
II do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku
(1999r.) oraz monumentalne dzieło – katechezy środowe
Meżczyzna i niewiasta stworzył ich….

Także na gruncie polskim zostały wypowiedziane przez
Błogosławionego Papieża ważne w temacie rodziny sło-
wa. Podczas homilii w Kielcach, w 1991r. Ojciec Święty

niezwykle emocjonalnie przestrzegał przed niebezpiecz-
nymi nurtami, które lekceważyły sakramentalne małżeń-
stwo i rodzinę w nowej demokratycznej rzeczywistości po
przełomie 1989r. (Homilia w czasie Mszy św. na lotnisku
w Masłowie; Kielce, 3 czerwca 1991r.). Z kolei w Kali-
szu, w 1997r. Jan Pawel II po raz kolejny, radykalnie stanął
w obronie życia nienarodzonych (Homilia podczas Mszy
św. przed sanktuarium św. Józefa: Rodzina wspólnotą
życia miłości; Kalisz, 4.06.1997r.).

Dnia 23 października 2012r. w Gminnym Ośrodku
Kultury we Frysztaku uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego oraz Szkoły Podstawowej Nr
1 we Frysztaku wraz z nauczycielami przeżywali wspól-
nie XII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Pa-
pież Rodziny”. Młodzież z SOSW oraz Schola parafialna
pod kierunkiem nauczycieli
(E. Ciołkosz, W. Stadnickiej-Pałys, J. Banek oraz M. Sta-
ryszak) przygotowały na tę okazję spektakl słowno-mu-
zyczny połączony z prezentacją multimedialną.

Spektakl ten zaprezentowano także miejscowej ludno-
ści, w niedzielę 21 października. Wspólne świętowanie
zakończono wysłuchaniem słów bł. Jana Pawła II skiero-
wanych do rodzin oraz śpiewem piosenki „ Abba Ojcze”.

                                                  Ewa Ciołkosz

6 grudnia, w Ośrodku Kultury we Frysztaku pojawiło
się mnóstwo malutkich, barwnych postaci z bajek. Stało
się to za sprawą II Powiatowego Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej „W krainie bajek”. Konkurs skierowany był do
przedszkolaków z powiatu strzyżowskiego. Zgłoszono
24 dzieci. Przedszkolaki, zachęcone prezentami - plusza-
kami, pełne uroku i dziecięcego wdzięku prezentowały baj-
kowe utwory. Dla wielu był to naprawdę wielki stres, choć
były i takie, które szykowały się na cały koncert.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych:
3-4 latki oraz 5-6 latki. Frysztackie przedszkole reprezen-
towali: Martynka Dykas i Zuzia Armata pod opieką Pań
Kasi Chmury-Tęczy oraz Marty Jamrogowicz (kategoria
3-4 latki), Weronika Tęcza i Szymon Skotnicki przygoto-
wani przez Panią Jolę Machowską, Zuzia Chrobok, Mał-

gosia Telma i Milenka Pająk z grupy Pani
Małgosi Dykas oraz Nikola Kliś i Ola Stad-
nicka pod opieką Pani Kasi Stadnickiej (ka-
tegoria 5-6 latki). Wszyscy świetnie po-

radzili sobie z tremą związaną z występem na dużej sce-
nie, a na dodatek przed obcą publicznością.

NAGRODY: kategoria 3-4 latki: wyróżnienie – Zu-
zia Armata (Frysztak), Martynka Dykas (Frysztak), Zo-
sia Stefanik (Dobrzechów), kategoria 5-6 latki: I miej-
sce – Ola Stadnicka (Frysztak), Anna Złotek (Strzy-
żów), II miejsce – Nikola Kliś (Frysztak), Malwina
Mularz (Stępina), III miejsce - duet Marysia Srebrny
i Dominika Kolińska (Gogołów),  wyróżnienie – Zuzia
Chrobok (Frysztak), Oliwia Wilk (Strzyżów), Marcin
Malak (Strzyżów)

Wspaniałe prezenty nagrodzonym wręczał osobiście
Św. Mikołaj. Gratulujemy wszystkim małym uczestnikom
odwagi i talentu a paniom przedszkolankom dziękujemy
za pracę włożoną w przygotowanie dzieci.              empe

 Dzieñ Papieski w Oœrodku Kultury we Frysztaku.

 Dzieñ Papieski w Oœrodku Kultury we Frysztaku.



Zdjęcie T. Okoniewskiego - I nagroda w
konkursie fotograficznym Wiki lubi zabytki
2012.

Dzielni zdobywcy Połoniny Caryńskiej.

Spotkanie KGW w Ośrodku Kultury.

Uczestnicy Festiwalu Piosenki Bajkowej w GOK we Frysztaku.Andrzejki w GOK-u..

Fot: M..Piêkoœ
Fot: M..P³oucha

Młodzież śladami Żydów po Frysztaku.

Mikołajkowy Festiwal Fitness w GOSiR-ze.

Bajkowe postacie w Przedszkolu.

Fot: M..Piêkoœ

Fot: M..Piêkoœ


