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W sobotę 27 sierpnia 2011 r. na Placu Św. Floria-
na we Frysztaku można było podziwiać prace na-
szych rodzimych artystów oraz zaproszonych go-
ści, którzy na miejscu tworzyli swoje dzieła: kowal-
stwo artystyczne, malarstwo na ceramice, serwety,
ozdoby, itp. Każdy mógł nabyć coś pięknego i poży-
tecznego.

Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Frysztac-
kiej przygotowały wiele smakołyków, tzw. swojskie
jadło, którym można było się posilić. Dla najmłod-
szych uczestników jarmarku przygotowane zostały
różne zabawy, a atrakcją były ogromne bańki my-
dlane, które dzieci mogły same zrobić.

Na dużej szachownicy 4x4 m odbył się turniej
szachowy. Dopisała piękna pogoda i miła atmosfe-
ra!                                     tekst i foto: J. Pasek

I Frysztacki
Jarmark

Rozmaitoœci

Pokaz robienia olbrzymich baniek. Szachowe rozgrywki na dużej planszy.

Kowalskie wyroby.

Cudeńka rękodzieła.

Kolorowe stoiska zapraszały. Nie zabrakło pysznego jedzonka.
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7 sierpnia. W niedzielne popołudnie na stadionie spor-
towym Orła Lubla odbyły się Gminne Zawody Sportowo
- Pożarnicze. Do rywalizacji stanęły wszystkie jednostki
z Gminy Frysztak.

W kategorii młodzieżowe drużyny pożarnicze (chłop-
cy, wiek 12-16 lat) na pierwszym miejscu uplasowały się
dwie jednostki OSP Cieszyna i OSP Twierdza, które zdo-
były po 102 punkty. W kategorii C - kobiety powyżej
16 lat - zwyciężyła drużyna reprezentująca OSP Gogo-
łów, w zawodach panie zdobyły 141 punktów.

Jak co roku najliczniej obsadzoną kategorią w zawo-
dach była kategoria A - mężczyźni powyżej 16 lat. W nie-
dzielnych zawodach w tej kategorii wystąpiło aż 19 dru-
żyn z gminnych jednostek OSP. Najlepszą jednostką za-
wodów pożarniczych okazała się OSP Gogołów, która
zdobyła 115 punktów. Gratulujemy zwycięzcom i życzy-
my powodzenia na powiatowych zawodach sportowo po-
żarniczych. 

Wyniki w kategorii Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze – (chłopcy 12-16 lat)

1. OSP Cieszyna i OSP Twierdza – po 102 punkty
(dwie drużyny na I miejscu)

2. OSP Kobyle – 110 punktów
3. OSP Pułanki – 112 punktów

Wyniki w kategorii C – (kobiety pow.16 lat)
1. OSP Gogołów – 141 punktów
2. OSP Twierdza – 175 punktów
3. OSP Cieszyna – nie ukończyła konkurencji

Wyniki w kategorii A – (mężczyźni powyżej 16 lat)
1. OSP Gogołów – 115 punktów
2. OSP Pułanki II -119 punktów
3. OSP Twierdza II – 120 punktów
4. OSP Pułanki I – 122 punkty
5. OSP Lubla- 129 punktów
6. OSP Glinik Górny II -134 punkty
7. OSP Twierdza I - 136 punktów
8. OSP Glinik Średni – 139 punktów
9. OSP Kobyle – 139 punktów
10. OSP Stępina I -140 punktów
11. OSP Frysztak – 141 punktów
12. OSP Glinik Dolny II - 141 punktów
13. OSP Glinik Dolny I - 144 punkty
14. OSP Widacz – 144 punkty
15. OSP Cieszyna II – 148 punktów
16. OSP Stępina II – 169 punktów
17. OSP Cieszyna I, Glinik Górny I i OSP Huta
         Gogołowska – nie ukończyły konkurencji

źródło: frysztak24.pl

STRA¯ACKIE ZMAGANIA

Zmagania podczas zawodów.

Strażak jest skazany na częsty kontakt z wodą

My - Strażaki  - to fajne chłopaki.
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Imprezy z udziałem LGD
Jednym z ciekawszych sposobów przekazywania wie-

dzy o działalności Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżow-
ska Lokalna Grupa Działania na obszarze objętym LSR
są imprezy promocyjne w poszczególnych gminach.
W tym celu Czarnorzecko-Strzyżowska LGD aktywnie
uczestniczy w wielu imprezach kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, na których promowana jest oś 4 LEADER
i jej działania oraz poszczególne gminy.

Miesiące wakacyjne bieżącego roku, obfitują w sze-
reg różnego rodzaju imprez, w których uczestniczy nasze
Stowarzyszenie. Są to przede wszystkim wydarzenia
o charakterze kulturalnym (dożynki, jarmarki, koncerty)
rekreacyjnym (pikniki) lub sportowym (turnieje, zawody).
Podczas imprez organizowane są stoiska promocyjno-in-
formacyjne oraz konkursy wiedzy z tematyki związanej
z działalnością Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD. Ich
uczestnicy otrzymują nagrody i upominki ufundowane przez
LGD.

Wśród imprez w jakich uczestniczyła Czarnorzecko-
Strzyżowska LGD w III kwartale br. należy wymienić:
· Święto Pamuły w Gliniku Zaborowskim – 24 lipca
· Dożynki Gminne w Strzyżowie – 21 sierpnia
· Przegląd Orkiestr Dętych w Wiśniowej
· Turniej piłki nożnej „Razem lepiej – integracja przez
sport”  we Frysztaku – 6 sierpnia
· Piknik integracyjny „Z tradycją w lepszą przyszłość”
w Twierdzy, Gmina Frysztak – 15 sierpnia
· Dożynki Gminne w Komborni – Gmina Korczyna –
21 sierpnia
· III Zlot Samochodów Terenowych Korczyna- Czarno-
rzeki - 27, 28 sierpnia 

tekst: Damian Kut

Czarnorzecko - Strzy¿owska
Lokalna Grupa Dzia³ania

Rozdanie nagród i upominków od Czarnorzecko-Strzy-
żowskiej LGD podczas pikniku integracyjnego „Z tra-
dycją w lepszą przyszłość” w Twierdzy. fot. A. Łap-
kowski

Turniej Wsi w Rzepniku – Gmina Wojaszówka
fot. A. Łapkowski

Dożynki w Strzyżowie. fot. A. Bełch

Występ  Woj-
ciecha Gąsow-
skiego podczas
D o ż y n e k
w Strzyżowie
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Ma³e projekty 2011

Fot. Andrzej Łapkowski

Kolejny nabór wniosków za nami
Wraz z końcem maja br. Czarnorzecko-Strzyżow-

ska LGD zakończyła kolejny nabór wniosków - tym
razem na „małe projekty”. Mimo dużego zaintere-
sowania i aż 29 złożonych wniosków nie udało się
wykorzystać powiększonej puli naboru w kwocie
658 490 zł. Kolejny nabór rozpocznie się jeszcze we
wrześniu. Natomiast obecnie trwają nabory na dzia-
łanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
oraz „Odnowa i rozwój wsi”.

Był to już drugi nabór na tzw. „Małe projekty”, czyli na
niewielkie przedsięwzięcia z kwotą dofinansowania do 25
tys. zł. Tym razem pula była ponad dwa razy większa od
tej w ubiegłorocznym naborze. W dniach 9 - 31 maja do
Biura LGD wpłynęło 29 wniosków ze wszystkich 6 gmin
należących do LGD.

Wnioskodawcami tradycyjnie były m.in.: gminy, para-
fie, instytucje kultury i stowarzyszenia. Projekty dotyczy-
ły przede wszystkim: remontu i wyposażenia świetlic, izb
pamięci, placów zabaw, organizacji imprez kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych, renowacji pomników pamię-
ci czy oznakowania ścieżek turystycznych. Pełna lista za-
rejestrowanych wniosków oraz statystyka z przeprowa-
dzonego naboru znajduje się w  tabelach poniżej.

Ocena wniosków
W dniach 15 i 20 czerwca wnioski przeszły ocenę przez

Radę Decyzyjną Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD pod
kątem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru.
Wszystkie wnioski zostały przyjęte do realizacji. Natomiast
lista rankingowa znajduje się na stronie internetowej:
www.lgdleader.pl .

Teraz przed beneficjentami okres oczekiwania na oce-
nę wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego. Będzie to ocena ocena pod kątem for-
malnym, która może potrawać nawe ponad poł roku. Po
jej zakończeniu podpisana zostanie Umowa Przyznania
Pomocy a operacja będzie mogła być zrealizowana a na-
stępnie rozliczona.

Kolejny nabór tuż tuż!

Już od 30 września do 28 października br.
będzie trwał kolejny nabór wniosków na „Małe
projekty”. Łączna pula środków przeznaczo-
na w tym naborze: 559 234,61 złotych.

Przypominamy też, że trwają już nabory na
dwa kolejne Działania: „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i roz-
wój wsi”. Pierwszy nabór obejmuje termin 29
sierpień - 12 wrzesień br. z łączną pulą środ-
ków w wysokości: 632 075 złotych. Zaś drugi
29 sierpień - 27 wrzesień br. z łączną pulą środ-
ków w wysokości: 1 064 150  złotych.

 Zapraszamy do składani wniosków oraz
do konsultacji z Biurem w kwestii ich wy-
pełnienia.

ANDRZEJ ŁAPKOWSKI, DAMIAN KUT
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W dniu 3 maja 2011 roku o w kościele parafialnym  we
Frysztaku ks. Proboszcz Bogusław Bogaczewicz  -  Ka-
pelan Strażaków Powiatu Strzyżowskiego odprawił Mszę
Św. w intencji strażaków z terenu Gminy Frysztak z oka-
zji corocznych  obchodów Dnia Strażaka, przypadającego
na dzień 4 maja, w którym to dniu swoje imieniny obcho-
dzi św. Florian – patron wszystkich  Strażaków. W czasie
tej uroczystej Mszy Św. został  również poświęcony Sztan-
dar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widaczu. Po Mszy
Św. nastąpił przemarsz pod pomnik Św. Floriana, gdzie
strażacy w podziękowaniu za opiekę patrona złożyli sym-
boliczną wiązankę kwiatów. Po zakończeniu pierwszej
części uroczystości , uczestnicy i zaproszeni goście udali
się pod budynek wiejski w Widaczu, gdzie nastąpił akt
nadania Sztandaru organizacyjnego jednostce i odznacze-
nie go srebrnym medalem za zasługi jednostki dla pożar-
nictwa z okazji pięćdziesięciolecia jej działalności.

Wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania tej pięknej uroczystości, wsparli nas finansowo,
duchowo i służyli pomocą  nieodpłatnie wypożyczając
sprzęt, oraz wzięli udział w tej uroczystości Druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Widaczu składają serdecz-
ne podziękowania.

                   Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
                                                 w Widaczu

Nowy sztandar dla OSP Widacz

Poczet sztandarowy podczas Mszy Św.

Strażackie ślubowanie.

Przemarsz z kościoła do Widacza.

Sztandar w kościele.



7GAZETA FRYSZTACKA
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Na październik zaplano-
wano konferencję podsumowu-
jącą projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowany przez
Towarzystwo ALTUM, Programy
Społeczno-Gospodarcze w termi-
nie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 paź-
dziernika 2011 r. na terenie 6-ciu
powiatów województwa podkar-
packiego, w tym również powiatu
strzyżowskiego.

Projekt „W stronę klien-
ta – nowa twarz administracji
samorządowej” to cykl bezpłat-
nych szkoleń mających na celu
zwiększenie efektywności i sku-

Zakoñczenie realizacji projektu

„W stronê klienta – nowa twarz administracji samorz¹dowej”

teczności wykonywanej przez
urzędników pracy oraz poprawę
jakości obsługi i  wizerunku urzęd-
nika wśród klientów.

Docelowo projekt swoim
wsparciem objąć miał 495 pra-
cowników urzędów, którzy mieli
zostać przeszkoleni z tematyki
ostatnio znowelizowanych ustaw,
komunikacji, zarządzania cza-
sem, obiegu dokumentów i zasad
współpracy z ngo, realizowania
oraz rozliczania projektów współ-
finansowanych z EFS. Zaintereso-
wanie ze strony urzędów okazało
się jednak tak duże, iż łącznie uda-
ło się przeszkolić aż 847 pracow-
ników administracji samorządo-
wej.

Co ważne dla nas, czyli
klientów, w każdym urzędzie, któ-
ry przystąpił do projektu wydany
zostanie Informator dla mieszkań-
ców zawierający praktyczne infor-
macje: gdzie kierować sprawę,
pod jaki numer telefonu dzwonić,
w jakich godzinach pracuje urząd
itp.

Wierzymy, że uczestnic-
two w projekcie zapoczątkuje
nowy rozdział w relacji klient –
urzędnik, a wartości takie jak: wy-
soka jakość świadczonych usług,
sprawna obsługa oraz organiza-
cyjny ład już na zawsze będą cha-
rakteryzowały nasze urzędy.

Biuro projektu: 
 

Towarzystwo ALTUM 
Programy Społeczno-Gospodarcze 

ul. Warszawska 5/7 
35-205 Rzeszów 

Tel. 017/852 27 60 wew. 34 
www.altum.pl 
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Nad trudnymi stronicami Biblii
Z cyklu:

Po rozważaniach trudnych werse-
tów Księgi Rodzaju mówiących o dzia-
łalności Boga-Stwórcy czas zastano-
wić się nad celowością przedstawie-
nia w Biblii rzeczywistych skandali,
odbieranych przez czytelników jako
„gorszące”. Należy nawiązać tutaj do
przestrogi Jezusa, ujętej słowami
ewangelisty Mateusza: Biada światu
z powodu zgorszeń. Muszą wpraw-
dzie przyjść zgorszenia, lecz biada
człowiekowi, przez którego dokonuje
się zgorszenie (Mt. 18,7). Należy przy
tym zauważyć fakt, że Biblia, która
jest zbiorem siedemdziesięciu trzech
ksiąg, jest w swej kompozycji tworem
spójnym, ponieważ istnieje między nimi
pewnego rodzaju dialog – nawiązy-
wanie do wcześniejszych ksiąg, ko-
mentowanie wydarzeń i ocenianie ich.
Słowa Jezusa mówią zatem o tym, że
zgorszenie jest wpisane w naturę czło-
wieka. Istniało już w czasach patriar-
chów biblijnych i że ludzkość będzie
się z nim zmagała aż do skończenia
świata. A zatem Biblia, ta „księga
święta”, nie mogła pominąć milcze-
niem występnych czynów ludzi.

Biblijni bohaterowie na drodze
występku: Abraham, Jakub i Da-
wid

Skandale, którymi się zajmiemy,
mogłyby z powodzeniem pochodzić z
kronik sądowych albo towarzyskich
dzisiejszych gazet lub programów te-
lewizyjnych. Ich bohaterami są trzy
wybitne postacie starotestamentowe,
Abraham, Jakub i Dawid, zamiesza-
ne w to, co równie dobrze można by
nazwać skandalami obyczajowymi.

Wszyscy trzej albo kłamali, albo oszu-
kiwali, skrywali prawdę, albo – jak
Dawid – dopuszczali się jeszcze bar-
dziej karygodnych czynów. Nasuwają
się więc poważne pytania. Jak ci trzej
bohaterowie mogli się do tego posu-
nąć i dlaczego Biblia przytacza nie-
chwalebne epizody z życia postaci,
które w innym miejscu gloryfikuje?
Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Abraham i jego „pobożne” kłam-
stwa (Księga Rodzaju 12,10-20; 20,1-
18). Bohaterami pierwszego epizodu
są Abraham i jego żona Sara. Na
pierwszy rzut oka wydaje się, że nar-
rator nie wypowiada żadnego nega-
tywnego sądu na temat prowadzenia
się patriarchy. Jednak fakty mówią
same za siebie, podobnie jak nieszczę-
ścia spadające na faraona i jego dom
oraz wyrażone przez niego oburzenie.

Czego dopuścił się Abraham? Gdy
zbliżał się do Egiptu, rzekł do swojej
żony: Wiem, że jesteś urodziwą ko-
bietą; skoro ujrzą cię Egipcjanie, po-
wiedzą: to jego żona; i zabiją mnie, a
ciebie zostawią przy życiu. Mów
więc, że jesteś moją siostrą, aby mi
się dobrze wiodło ze względu na cie-
bie i abym dzięki tobie utrzymał się
przy życiu.

Na czym polega tu skandal? Co
oczywiste, chodzi przede wszystkim
o kłamstwo – i tak też postrzega to
faraon – a co gorsza, o kłamstwo na-
kazane własnej żonie. Ale to nie
wszystko: Abraham myśli tylko o ra-
towaniu własnej skóry, nie przejmu-
jąc się ani trochę losem Sary, swojej
żony, w rękach Egipcjan i samego fa-
raona. Kolejny poważny zarzut w sto-
sunku do zachowania patriarchy: tekst

biblijny ledwie przed chwilą wspo-
mniał, że Abraham będzie źródłem bło-
gosławieństwa dla „ludów całej zie-
mi” (Rdz 12,3), a oto sprowadza on
nieszczęście na dom faraona! Dziw-
ny zaiste sposób realizacji Boskiego
planu! Kolejną z zagadek tego tekstu
stanowi fakt, że epizod następuje za-
raz po pierwszym wezwaniu Abraha-
ma przez Jahwe. Szlachetność odpo-
wiedzi Abrahama na to wezwanie była
jednogłośnie wychwalana.

Wprawiająca w zakłopotanie wy-
mowa tego fragmentu nie umknęła
uwadze żydowskich i chrześcijańskich
komentatorów. Znane jest „rozwiąza-
nie” Augustyna, który stanął w obro-
nie patriarchy mówiąc: „To nie jest
kłamstwo, ale tajemnica”. Jego wy-
powiedź w niczym nie rozwiewa wąt-
pliwości czytelnika.

Jakub, patriarcha pod znakiem
dwuznaczności (Księga Rodzaju
25,21-26)

Jakub jest jedną z najważniejszych
postaci w Biblii. Nowe imię, Izrael,
nadane mu po walce z Aniołem (Rdz
32,29), czyni go protoplastą całego
Izraela. Poświęcony Jakubowi cykl w
Księdze Rodzaju – włączając historię
Józefa, jego ukochanego syna – zaj-
muje połowę księgi (rozdziały 25-50).
Cieszy się łaską Boga, spotyka się z
Nim i doznaje wyjątkowych wizji. Jego
historia jest jednak pełna dwuznacz-
ności i to od samego początku, czyli
od matczynego łona, jako że już wte-
dy prowadził walkę z bratem Eza-
wem, „tym gorszym”.

Oczywiście tekst nie potępia Ja-
kuba (jeszcze) za tę braterską rywa-
lizację, którą zresztą akceptuje sam
Jahwe. Z dalszego ciągu historii do-
wiadujemy się jednak, że Jakub nie-
raz jeszcze posłuży się podstępem,
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żeby zająć miejsce Ezawa. W kwe-
stii pierworództwa nagana tekstu bi-
blijnego jest adresowana do Ezawa,
który nim wzgardził (Rdz 25,34) Ini-
cjatywa wyszła jednak od Jakuba, któ-
ry dał się wciągnąć w intrygę matki
ich obu, Rebeki i zaproponował trans-
akcję, żeby zająć miejsce Ezawa i
otrzymać zamiast niego błogosławień-
stwo Izaaka. Owszem, sam Jakub
także został oszukany przez wuja La-
bana, gdy ten dał mu za żonę Leę,
zamiast Racheli (Rdz 29,15-28), ale
potrafił mu się zrewanżować, zatrzy-
mując dla siebie najlepsze bydło z jego
stada. Zdecydowanie miał dar robie-
nia sobie wrogów wśród najbliższych
(jedyny brat i wuj), a później jego mi-
łość do Józefa, ukochanego syna zro-
dzonego z Racheli, wzbudzi zazdrość
pozostałych jedenastu synów (Rdz
37).

Król Dawid i jego intrygi
(2 Księga Samuela 11,1-17; 26-
27)

Z odległej na wpół legendarnej
epoki patriarchów przenieśmy się te-
raz w bliższe nam czasy monarchii,

lepiej poświadczone przez historiogra-
fię i archeologię. Dawid jawi się jako
postać emblematyczna dla tego okre-
su, niemniej jego historia nie składa się
z samych sukcesów i chwalebnych
czynów.

Oto początek historii upadku mo-
ralnego Dawida: Na początku
roku, gdy królowie zwykli wychodzić
na wojnę. Dawid wyprawił Joaba i
swoje sługi wraz z całym Izraelem.
Spustoszyli oni ziemię Ammonitów i
oblegali Rabba. Dawid natomiast po-
został w Jerozolimie.

Pewnego wieczora Dawid, pod-
niósłszy się z posłania i chodząc po
tarasie swego królewskiego pałacu,
zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę.
Kobieta była bardzo piękna.

Co było dalej? Dawid zasięgnął
wiadomości o tej kobiecie. Dowiedział
się, że to Batszeba, żona Uriasza Che-
tyty, jego podwładnego i dowódcy
oddziału jego wojowników. Zapragnął
tej kobiety. Posłał więc po nią, spro-
wadził do pałacu i uwiódł. Gdy kobie-
ta stała się brzemienną, w perfidny
sposób pozbył się jej męża. Posłał
Uriasza na pole bitwy, w miejsce,
gdzie walka była najbardziej zażarta

w tym celu, aby został ugodzony i
zginął. Ludzie z miasta wypadli i na-
tarli na Joaba. Byli zabici wśród ludu;
zginął też Uriasz Chetyta.

Gdy czas żałoby przeminął, Dawid
ponownie sprowadził Batszebę do
swego pałacu. Została jego żoną i uro-
dziła mu syna. Jednak postępek, ja-
kiego dopuścił się Dawid, nie spodo-
bał się Panu. Na Dawida i jego dom
spadną wszystkie nieszczęścia i wy-
stępki, gdy jego pierworodny, Amnon,
zgwałci własną siostrę Tamar, a Ab-
salom, inny z synów Dawida, dopro-
wadzi do śmierci Amnona, żeby po-
mścić Tamar, po czym zbuntuje się
przeciw swemu ojcu. Wtedy popad-
nie w niełaskę króla, a wreszcie zgi-
nie z ręku Joaba. Odtąd nic już się nie
udaje Dawidowi, który gorzko opła-
kuje śmierć Absaloma i zazna jeszcze
niejednej tragedii.

Ponieważ tekst  okazał się już zbyt
obszerny, dalszą jego część,  czyli ko-
mentarze do występków wybranych
przez Boga patriarchów, potraktuje-
my jako „ciąg dalszy nastąpi” do ko-
lejnego numeru gazetki.

                                    Wi-ka

Koœció³
wobec wyzwañ wspó³czesnej nauki

czêœæ II

Jeśli dręczy Państwa poczucie ni-
jakości istnienia, być może interesu-
jący okaże się fakt, że zdaniem więk-
szości uczonych to poczucie uzasad-
nione. Jak mawia fizyk Stephen Haw-
king, jesteśmy chemiczną szumowiną
na powierzchni niczym niewyróżnia-
jącej się planety, która krąży wokół
typowej gwiazdy na obrzeżach prze-
ciętnej galaktyki. A i tym nie dane nam
będzie cieszyć się w nieskończoność,
bo za kilka miliardów lat Słońce po-
chłonie Ziemię, a co zostanie, zamar-
znie wraz z rozprzestrzenianiem się w
nieskończoność Wszechświatem. Na
końcu wszystkiego czeka  ciemne,
zimne nic.

Fizyka kwantowa w służbie na-
uki o Wszechświecie

Nauka o Wszechświecie – o jego
początku, strukturze i końcu jest obec-
nie w samym centrum uwagi, jest na
czasie. Może to z powodu zmasowa-
nia na początku nowego tysiąclecia
dokonujących się niemal na naszych
oczach potężnych kataklizmów w róż-
nych regionach naszego globu. Posta-
nowiłam zatem dokonać przeglądu
najnowszych trendów w poglądach
uczonych liczących się w świecie na-
uki. Na początek zaprezentuję w spo-
sób najbardziej zwięzły i na jaki mnie,
laika, stać poglądy naukowców o
światopoglądzie ateistycznym, wyklu-

czającym interwencję Boga.
Wrócę do opisanej na wstępie

przeraźliwie pesymistycznej wizji lo-
sów Wszechświata, który powstał z
nicości i w nicość się obróci, wizji
mówiącej g bezsensowności i bez-
celowości jego istnienia, by przedsta-

wić poglądy innego uczonego, który
sądzi, że będzie inaczej.

Dawid Deutsch. Ten urodzony w
1953 r. Fizyk z University of Oxford,
członek Royal Society, laureat presti-
żowej nagrody Diraca, przyznanej za
pionierskie badania teorii informatyki
kwantowej, i libertanina, przekonuje,
że nie ma w nas niczego typowego.
Przeciwnie – stanowimy esencję rze-
czywistości. Typowy obszar Wszech-
świata to ciemna, zimna próżnia, Tyl-
ko nasz umysł tworzy i przechowuje
wierne modele zjawisk fizycznych.
Zdaniem Deutscha, jesteśmy genera-
torami wiedzy, która w dalekiej przy-
szłości może zmienić losy Ziemi, Ga-
laktyki, a nawet Wszechświata. Nasz
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wyjątkowy związek z prawami przy-
rody czyni z nas centrum stworzenia.

Nie jest to jednak stworzenie zna-
ne z podręczników. Zdaniem Deut-
scha, żyjemy w multiwszechświecie
– bycie złożonym z niezliczonych, rów-
noległych wszechświatów kwanto-
wych. W jego teorii rzeczywistość
rozgałęzia się w każdej chwili, two-
rząc drzewo o nieskończonej ilości
konarów. Mówiąc metaforycznie,
żyjemy w ogrodzie rozgałęziających
się wszechświatów, w którym wszyst-
ko, co może się zdarzyć, naprawdę się
wydarza, lecz w różnych światach.

Kluczowe znaczenie w multiświe-
cie Deutscha ma wiedza. Warto-
ściowa bowiem rozprzestrzenia
się wśród wielu wszechświatów,
a zła ginie. Proces ten zachodzi
na zasadach analogicznych do
ewolucji biologicznej. Wiedza
zwiększająca zdolność prze-
trwania – czy to żywego orga-
nizmu, inteligentnej maszyny,
czy całego świata – jest bowiem
powielana w większej liczbie
wszechświatów niż wiedza ni-
skiej wartości.

W przyszłości do poszerza-
nia owej wiedzy (być może)
komputera kwantowego, które-
go głównym pomysłodawcą,
jest również Deutsch. To zadzi-
wiające urządzenie przypomina
komputer klasyczny, oparty na krze-
mie, w zasadzie tylko nazwą, ale nie-
wiele ma z nim wspólnego. Kompu-
ter kwantowy nie tyle oblicza, co sam
jest obliczeniem. Każdy układ fizycz-
ny magazynuje informację, którą prze-
twarza, ulegając ewolucji, czyli obli-
cza sam siebie. Fakt, jeszcze go nie
zbudowano. Powstały dopiero pierw-
sze proste elementy. Ale teoria, któ-
rej nikt nie podważa, jest już gotowa.
Są nawet tacy, którzy sądzę, że cały
Wszechświat to komputer kwantowy.

Deutsch mówi tak: ponieważ nasz
Wszechświat stale rozgałęzia się na
niezliczone wszechświaty równoległe,
podobnie dzieje się z komputerem
kwantowym. Choć tego nie widzimy
i nigdy nie zobaczymy, obliczenia są
prowadzone jednocześnie przez połą-
czone siły jego niezliczonych kopii. Po
ich zakończeniu cząstkowe wyniki

zbierane są do jednej puli w naszym
świecie. Stąd piekielna (potencjalnie)
moc komputera kwantowego, który z
rozkładem na czynniki pierwsze licz-
by złożonej z kilku tysięcy cyfr, czyli
zadaniem, które najpotężniejszemu
wyobrażalnemu komputerowi kla-
sycznemu zajęłoby więcej czasu niż
wynosi wiek wszechświata, upora się
w kilka minut. Fakt, że taki komputer
można zbudować, jest jednym z naj-
poważniejszych dowodów na istnie-
nie multiwszechświata. Tako w każ-
dym razie rzecze Deutsch.

Muszę przerwać ten zbyt zawiły

wywód na temat nowej i niepojętej dla
ludzkiego rozumu teorii naukowej Da-
wida Deutscha, by oddać głos auto-
rowi wywiadu, Karolowi Jałochow-
skiemu. Z pytań, które zadał temu eks-
centrycznemu fizykowi, najbardziej
interesujące dla czytelników mogą być
pytania o nieśmiertelność. Deutsch
twierdzi bowiem, że przy pomocy tego
przyszłościowego komputera oblicze-
nia mogą trwać w nieskończoność. W
wywiadzie padło więc pytanie, jak te
obliczenia mają się do nieśmiertelno-
ści. Oto odpowiedź: Wiedza to rodzaj
informacji otrzymywanej w wyniku
obliczeń. Szczególnie zainteresowani
jesteśmy tym rodzajem obliczeń, któ-
ry kreuje wiedzę. Na przykład proces
ewolucji kreuje pewien rodzaj wiedzy.
Ale ma ona swoje granice. Uniwer-
salny komputer, jakim my sami przy-

puszczalnie jesteśmy, także generuje
wiedzę. I ta ludzka wiedza nie ma żad-
nych, jak się wydaje, naturalnych ogra-
niczeń.

Żeby tworzyć nieskończoną wie-
dzę, musimy dysponować kompute-
rem, który będzie działał wiecznie. I
na odwrót – o komputer, który miałby
działać wiecznie, należałoby dbać
przez długi czas i rozwiązywać pro-
blemy, które pojawiałyby się w sta-
rzejącym się Wszechświecie, który
zmieniając się, wpływałby na sposób
jego działania. Zatem taki komputer
nie mógłby istnieć bez nauki. Dwie
kwestie – czy wiedza może istnieć
wiecznie i czy obliczenia mogą trwać

w nieskończoność – są ściśle po-
wiązane. Jedna implikuje drugą,
przy czym z punktu widzenia fi-
zyki łatwiej badać obliczenia niż
wiedzę.

Jeśli zatem wykażemy, że ob-
liczenia mogą trwać wiecznie,
dowiedziemy jednocześnie, że i
wiedza może trwać wiecznie.
Przy założeniu, że esencją ludz-
kiej osoby, ludzkim ja, jest trwa-
jące obliczanie, to wystarczy, by
rasa ludzka trwała w nieskończo-
ność, by osiągnęła kiedyś nie-
śmiertelność. Jak się to może
stać? Ponieważ wiemy, że obli-

czenia mają charakter uniwersal-
ny, niezależny od komputera, na któ-

rym są prowadzone, istoty ludzkie
mogą zostać przeniesione na inny har-
dware, na inną platformę sprzętową.
Tak więc, jeśli okaże się, że oblicze-
nia mogą trwać wiecznie, to i ludzie,
prawdopodobnie nasi potomkowie,
mogą osiągnąć nieśmiertelność.

Tak się przedstawia w skrócie teo-
ria naukowa Dawida Deutscha, jeśli
w ogóle można ją uznać za naukową.
Za dużo w tym zawiłym systemie
myślowym fizyka niepewnych zało-
żeń, ewentualności, przypuszczeń,
odniesień do niemożliwej do spraw-
dzenia przyszłości. Przede wszystkim
brak w tym rozumowaniu naukowca
Boga czy chociażby jakiegoś innego
czynnika twórczego spoza opisywa-
nej rzeczywistości. Brakuje tu jej kre-
atora. A więc – nauka to czy fikcja?
Oto jest pytanie!

J.Tymczak
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  Ksi¹¿ka (nie tylko !) na niepogodê!!!!
Miriam Akavia
„Jesień młodości”

Muszę przyznać, że w ostatnim cza-
sie natrafiam na książki, które pomimo
swojej małej objętości, potrafiły mnie do
głębi poruszyć i skłaniały do przemyśleń
i zadawania sobie samej wielu pytań.
Kolejną z takich pozycji jest „Jesień mło-
dości” opowiadająca o losach młodego

Żyda Jurka (oraz w znacznym stopniu jego bliskich), któ-
ry został wysłany przez ojca do Lwowa, w nadziei unik-
nięcia holokaustu. Pomimo wyrobienia „lewych” papie-
rów, chłopak doznał jednak wielu cierpień, których jak się
wydaje, nie mógł uniknąć.

Jako Izio chłopiec mieszkał sobie spokojnie w Krako-
wie i prowadził normalne życie nastolatka, takie jak pew-
nie większość z nas. Zmiana losu całej rodziny nastąpiła
w chwili wkroczenia nazistów do Polski w okresie II woj-
ny światowej. W przeciągu niemal „kilku sekund” wszyst-
ko diametralnie się zmieniło. Już nie było przyjaciół, którzy
przybędą z pomocą na każde wezwanie kolegi w potrze-
bie. Teraz każdy musiał poradzić sobie sam, a zwłaszcza
wyznawcy wyznania Mojżeszowego, traktowani od tej
pory jako zapowiedź przyszłych kłopotów. A na początku
nic nie przepowiadało, że rozegra się istne piekło. Stop-
niowo nad Żydami zaczęła się zaciskać” pętla śmierci”.
Właśnie wtedy Jurek pojechał do Lwowa. Najpierw był
tam sam, ale później dołączyła do niego siostra.
W książce widać przemianę jaka zachodzi w pojmowaniu
świata przez głównych bohaterów i ogólnie ludzi wokół.
Ania wychodzi z pociągu, nie obawia się poprosić obcego
człowieka o pomoc w transporcie
bagażu, o co po późniejszych
przeżyciach nigdy by się
pewnie nie odważyła. Naj-
pierw rodzeństwo miesz-
kało w mieszkaniu w
wielkim ścisku. Jurek
nawet nie spodziewał się,
że nie ochroni siostry
przed napaścią przecho-
wującego go oficera.
Później było jeszcze go-
rzej, gdy Jurek został za-
mknięty więzieniu, a po-
tem zmuszony do pracy
w obozie koncentracyj-
nym.

Mnie osobiście naj-
bardziej wstrząsały opi-
sy jak biedni niewinni lu-
dzie byli traktowani tyl-

ko dlatego, że mieli inne wyznanie. Scena pożegnania, gdzie
wszyscy myśleli, że zaraz wrócą, a tak naprawdę jechali
do komór gazowych czy stwierdzenie jednego z więźniów,
że panele podłogowe są traktowane lepiej niż ludzie, po-
nieważ wszyscy muszą je codziennie czyścić do połysku,
gdy oni sami są pozbawieni nawet wody i czystych ubrań,
z pewnością świadczyły o nieludzkim okrucieństwie.

Książka naprawdę jest dobrze napisana i polecam ją
każdemu.

Adler Warren
„Wojna państwa Rose”

Tragiczna, ale zarazem pouczająca
historia przede wszystkim dwojga ludzi,
ale również osób im najbliższych.
Wszystko zaczyna się od kilkudniowej
choroby Oliviera, podczas której Bar-
bara uświadamia sobie, że tak napraw-
dę to nienawidzi męża i życzy mu śmier-

ci. On w tym czasie zaczyna podejrzewać ją o brak miło-
ści, o czym wkrótce się przekonuje, gdy ta żąda rozwodu.
Tu zaczyna się problem, gdyż obydwoje przed rozwiąza-
niem kwestii spraw majątkowych nadal muszą ze sobą
mieszkać. Następuje więc eskalacja przemocy względem
„kochających” się kiedyś ludzi. Teraz wszystkie ruchy są
dozwolone, dokładnie jak na wojnie, by zniszczyć wroga.
On twierdzi, że został oszukany, a ona, że traktował ją jak
kurę domową i na tym budują wzajemną nienawiść. Praw-
da jest jednak taka, że to są niedojrzali ludzie, a zarazem
materialiści, myślący tylko o majątku. Do tej pory wszyst-
ko było w porządku, ponieważ on zarabiał, ona wydawała

i nie musieli ze sobą rozmawiać. Dziećmi też
się nie interesowali, skoro mogli zatrud-

nić opiekunkę. Konflikt przybiera na
sile, gdy te wyjeżdżają na obóz i moż-
na ranić się bez opamiętania. Z cza-
sem mąż i żona tracą zmysły i już
niczego nie ma prócz chęci zemsty
i posiadania. Małżonkowie nawet
nie zdają sobie sprawy, że wszyst-
ko niszczą i ta fala zła, którą stwo-
rzyli, pochłonie wszystko, co spo-
tka na swej drodze niczym siła hu-
raganu.

                         Ania Dral
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W piątek 23 września 2011r. wraz
z nadejściem kalendarzowej jesieni do
Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysz-
taku zawitała XXI Międzynarodowa
Galicyjska Jesień Literacka.

W tym roku mieliśmy zaszczyt go-
ścić poetów: Pawła Kuszczyńskiego z
Poznania i Stanisława Szewczenko z
Kijowa. Podczas spotkania autorskie-
go zaproszeni goście prezentowali swój
dorobek literacki w języku polskim i
ukraińskim. Dzielili się refleksją na te-
mat poezji i prozy w życiu człowieka.
Żywym słowem docierali do czytelni-
ków – seniorów Koła Emerytów i Ren-
cistów. W miłej jesiennej scenerii po-
budzali naszą wyobraźnię, uwrażliwia-
jąc nas na piękno poezji i wartości ja-
kie niesie literatura w poczuciu estety-
ki i piękna.

Paweł Kuszczyński - poeta i kry-
tyk literacki, urodził się 7 czerwca
1939r. Liceum pedagogiczne ukończył
w Kaliszu (1957 r.), studium nauczy-
cielskie w Poznaniu (1959r.). Począt-
kowo był nauczycielem. Potem studio-
wał na Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu, którą ukończył w 1970 roku.
Przez 43 lata pracował jako ekonomi-
sta. Laureat Poznańskiej Jesieni Po-
etyckiej w roku 1962 oraz Międzyna-
rodowego Listopada Poetyckiego w
roku 1987. Autor tomików: „Powro-
ty”, „Róża spadająca kwiatem”, „Na-
głość chwili”, „Łąki wyobraźni”, „Wi-
dzieć choćby na chwilę”, „Być w sło-
wie”, „Ciągle żywe okno”, „W zwier-
ciadle źrenic”. Wiersze publikował: w
antologii współczesnej poezji polskiej
„Dojrzewanie”, antologiach „Okolicy
Poetów”, w almanachach poetyckich
„Morwa”, „Akcenty”, „Gałąź serca”,
„Kocham Was”, „Strofy o Wielkopol-
sce”, w czasopismach „Wspłczesność,
„Nurt” , „W drodze”, „Twórczość,
„Metafora”, „Tygodnik Powszchny”,
„Akant”, „Arkusz”, „Okolica Poetów”,
„Literacka Polska”, „Gość Niedzielny”,
„Asnykowiec”, „Poezja dzisiaj”. W mar-
cu 2011 roku  Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego odznaczył poetę
medalem „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”. Od 27 stycznia 2011 roku pre-
zes Zarządu Związku Literatów Pol-

skich Oddział w Poznaniu.
Stanisław Szewczenko - poeta,

dziennikarz. Urodził się w 1947 roku
na Czernihowszczyźnie (Wschodnia-
kraina); W 1986 roku, na fali zmian po-
litycznych w byłym imperium sowiec-
kim, ukazał się na półkach księgarskich
jego pierwszy zbiór wierszy „Środek
rzeki”. W 1990 roku wydał tom „Wia-
ra i zwątpienie”, który wzbudził szero-
kie zainteresowanie czytelników i kry-
tyki. Odtąd już regularnie publikuje ko-
lejne książki na Ukrainie i w Polsce. Od
1990 roku bowiem przyjeżdża do Pol-
ski, a jego zainteresowanie polską lite-
raturą zaowocowało intensywną pracą
przekładową i studiami badawczymi.
Obecnie ma w swoim dorobku dwie
autorskie antologie poezji polskiej: „Inne
prośby” (1995) oraz dwujęzyczną, ze
wstępem krytycznym i notami o auto-
rach - „Dlatego że są” (1996). W 1998
roku ukazał się pierwszy wybór tłuma-
czeń jego poezji na język polski, zaty-
tułowany „Letni deszcz”. Stanisław
Szewczenko był stypendystą Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Został bardzo
życzliwie przyjęty przez środowisko
tego królewskiego grodu, o czym
świadczą krakowskie wydania jego
poezji po polsku i ukraińsku - „Bliskie i
nieosiągalne” (1999) oraz „Sen o pierw-
szej miłości” (2000). On zaś napisał
między innymi piękny wiersz „Dzień
Zmarłych w Krakowie”, dając wyraz
swoim głębokim związkom z polską
kulturą i historią. Uzyskał też stypen-
dium Kasy im. Mianowskiego, co
umożliwiło mu przygotowanie tomu
„Karol Wojtyła - człowiek, duszpasterz,
poeta”. Bierze aktywny udział w dzia-
łalności Stowarzyszenia im. A. Mickie-
wicza w Kijowie. Organizuje wieczory
poetyckie, omawia stosunki polsko -
ukraińskie w swoich audycjach radio-
wych. W Kijowie bierze udział w sym-
pozjach poetyckich i sesjach nauko-
wych. Laureat wielu nagród ukraiń-
skich i polskich, m. in. Nagrody War-
szawskiej Jesieni Poezji im. Witolda Hu-
lewicza, Ogólnopolskiej Nagrody Lite-
rackiej im. Franciszka Karpińskiego
przyznanej przez Katolickie towarzy-
szenie „Civitas Christiana” za cało-

kształt pracy przekładowej, a zwłasz-
cza za tłumaczenie utworów literackich
Karola Wojtyły.

Dla uczestników spotkania było to
wartościowe przeżycie. Spotkali się
ludzie o pięknych duszach, którzy do-
ceniają wartość literatury, słowa i roz-
mowy.

B.Biedroń

Pawe³ Kuszczyñski

                      ***
¿ycie jak list wrzucony do skrzynki
pocztowej:
przed chwil¹ by³ twój,
a ju¿ przepad³, za twoj¹ zgod¹,
w innym œwiecie,
który ma granice z ¿elaza.
Wydostaæ go nie sposób.
Tyle p³acisz by móg³ zanieœæ
ciebie
do drugiego cz³owieka.

Codziennoœæ i œwiêto

Poniedzia³ek z³udzenia.
Wtorek przybli¿enia.
Œroda oczekiwania.
Czwartek szukania.
Pi¹tek odnajdywania.
Sobota zdumienia.
Niedziela nadziei.
Ósmy dzieñ tygodnia —
spe³nienie

Stanis³aw Szewczenko

                         * * *
Cz³owiek rodzi siê
zwiniêty
w k³êbek,
jak wszechœwiat.
Prostuje siê –
zgarbiony.
Wyprostowany
umiera.

     Poezja

Muzyka niebios
niewt³oczona
w algebre nut

muzyka niebios
zakochanego serca

T³. Waldemar Smaszcz

Poezja ponad granicami -

XXI Miêdzynarodowa Galicyjska Jesieñ Literacka
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„Każdy Jego nowy wiersz to było
dla nas święto, niespodzianka,
podarunek, temat do długich roz-
mów z przyjaciółmi i zaproszenie
do rozmyślania w samotności.”

Wisława Szymborska

Czesław Miłosz urodził się
30 czerwca 1911 roku w Szetejniach
na Litwie. Setna rocznica jego uro-
dzin przypada w tym roku w przed-
dzień objęcia przez Polskę po raz
pierwszy prezydencji w
Unii Europejskiej – 1 lip-
ca 2011. Czy można by-
łoby sobie wyobrazić bar-
dziej symboliczną wymo-
wę dat – i wspanialsze-
go patrona tego wyda-
rzenia niż autor
„Rodzinnej Euro-
py”? W sto lat od
narodzin Czesława
Miłosza uczestni-
czymy w histo-
rycznym momen-
cie objęcia przez
Polskę prezydencji
w Unii Europej-
skiej. Ten symbo-
liczny zbieg dat:
narodzin wielkiego
poety i tr iumfu
wolności Polski –
niech będzie dla
świętujących zo-
bowiązaniem do
pamiętania o lu-
dziach, dla których słowo „ojczyzna”
kojarzy się raczej z określeniami „ob-
cość”, „zniewolenie”, „emigracja”,
„dyskryminacja”, „ubóstwo”, niż z ra-
dością bycia w domu. Wielkość dzie-
ła i mądrość autora niech pozwolą
uczestniczyć z miłością w przemia-
nach naszego świat

Poeta, prozaik, eseista, tłumacz.
Laureat nagrody Nobla w roku 1980
i wielu innych prestiżowych nagród li-
terackich, tłumaczony na czterdzieści
dwa języki. Doktor honoris causa wie-
lu uniwersytetów w USA i w Polsce,
honorowy obywatel Litwy i miasta
Krakowa.

Szkolną i uniwersytecką młodość
spędził w Wilnie, tam również debiu-
tował jako poeta, okupację niemiecką

przetrwał w Warszawie. Po wojnie
pracował w służbie dyplomatycznej
PRL - w USA, i we Francji do roku
1951, kiedy to zwrócił się w Paryżu
o azyl polityczny.

W roku 1960 wyjechał do Kalifor-
nii, gdzie przez dwadzieścia lat jako
profesor języków i literatur słowiań-
skich wykładał na uniwersytecie
w Berkeley. Do roku 1989 publiko-
wał głównie w emigracyjnym wydaw-
nictwie paryskiej „Kultury” i w Pol-
sce poza cenzurą. Od roku 1989

mieszkał w Berkeley i w Krakowie.
Zmarł 14 sierpnia 2004.

W opinii międzynarodowej krytyki
jak i współczesnych mu poetów (dość
wspomnieć Josifa Brodskiego), twór-
czość poetycka Miłosza to jedno z naj-
bardziej znaczących zjawisk naszej li-
terackiej współczesności. Obok gęsto
zmetaforyzowanych wierszy wizyjno-
symbolicznych, w których to, co idyl-
liczne sąsiaduje z tym, co apokaliptycz-
ne, mamy tu zapisane niemal nagą
prozą filozoficzne czy religijne epifa-
nie. Obok wierszy-piosenek, traktaty
teologiczne - jak napisany w okupo-
wanej przez Niemców Warszawie w
konwencji „dzięcięcych rymów” cykl
Świat. Poema naiwne czy cykl Sześć
wykładów wierszem, z tomu Kroniki.

 Sens

Kiedy umrê, zobaczê podszewkê œwiata.
Drug¹ stronê, za ptakiem, gór¹ i zachodem s³oñca.
Wzywaj¹ce odczytania prawdziwe znaczenie.
Co nie zgadza³o siê, bêdzie siê zgadza³o.
Co by³o niepojête, bêdzie pojête.

- A je¿eli nie ma podszewki œwiata?
Je¿eli drozd na ga³êzi nie jest wcale znakiem
Tylko drozdem na ga³êzi, je¿eli dzieñ i noc
Nastêpuj¹ po sobie nie dbaj¹c o sens
I nie ma nic na ziemi, prócz tej ziemi?

Gdyby tak by³o, to jednak zostanie
S³owo raz obudzone przez nietrwa³e usta,
Które biegnie i biegnie, pose³ niestrudzony,
Na miêdzygwiezdne pola, w ko³owrót galaktyk
I protestuje, wo³a, krzyczy.

Miłosz przekracza formy gatunkowe,
obcuje jako poeta i jako tłumacz z całą
tradycją poezji - od współczesnych so-
bie poetów amerykańskich po Biblię
(której fragmenty przekłada na nowo
na polski).

Jako powieściopisarz zdobył roz-
głos powieścią Zdobycie władzy
(1953), o instalowaniu władzy komu-
nistycznej w Polsce, ale i on sam i jego
czytelnicy cenią sobie szczególnie qu-
asi-autobiograficzną Dolinę Issy - ob-
fitującą w filozoficzne podteksty opo-

wieść o dorastaniu i utraconej niewin-
ności. Osobiste wątki powracają sil-
nie w twórczości eseistycznej, zarów-
no w Zniewolonym umyśle, książce
należącej do klasyki literatury traktu-
jącej o fenomenie totalitaryzmu, jak i
w Rodzinnej Europie, ciągle jednej z
najlepszych książek o przygodach
„środkowoeuropejskiej” mentalności,
czy w stanowiącej rodzaj intelektual-
nej i literackiej autobiografii Ziemi
Ulro. Te i następne książki, jak choć-
by Świadectwo poezji, czy Życie na
wyspach wprowadzają w samo sed-
no spraw, które dotyczą dziś życia
i literatury.

opr. GBP Frysztak

Czesław Miłosz
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Ksiądz Emil urodził się 5. 10. 1940r. w Brzeżance

w parafii Strzyżów. Naukę pobierał w Szkole Podstawowej
w Brzeżance, po jej ukończeniu naukę kontynuował ją w
Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie. Po pomyślnym
zdaniu matury rozpoczął w 1958r. 6-letnie studia semina-
ryjne w Przemyślu uwieńczone święceniami kapłańskimi w
Katedrze Przemyskiej 21.06.1964 . z rąk ks. Bp Franciszka
Bardy. W sierpniu br.  przeszedł z racji wieku na zasłużoną
emeryturę.

K.W.:  Na początek proszę przybliżyć pierwsze lata ka-
płaństwa?
Ksiądz Midura: Pierwszą parafią, do której   otrzymałem
aplikatę była Gwoźnica Górna. Pracowałem tam 3 lata, mię-
dzy 1964 a 1967r. Tę parafię wspominam miło – pracowa-
łem z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza z ministrantami. Zaję-
cia z młodzieżą umożliwiały organizowanie różnorodnych
imprez, uroczystości. Przygotowując prymicje, zostałem po-
sądzony o nielegalne zebrania i miałem iść na 80 dni do aresz-
tu – był to przykry incydent, który został załagodzony. Zimą
była kolęda piesza lub saniami, gdyż teren był i jest górzy-
sty, i niezbyt dostępny. Z Gwoźnicy Górnej przeniesiony
zostałem do Zabierzowa koło Niechobrza. Praca duszpa-
sterska była tam podobna. Spotkania z młodzieżą ułatwił mi
magnetofon, dzięki któremu odtwarzałem pieśni i piosenki
religijne. Organizowałem ministrantom wycieczki rowero-
we. Po dwóch latach przeniesiono mnie do parafii Hyżne
koło Rzeszowa. Praca w parafii z sanktuarium Matki Bożej
była podobna do poprzednich, trwała 4 lata, do lipca 1973r.
Wówczas skierowano mnie do Gogołowa.
K.W.: Jak doszło do tego, że został ksiądz proboszczem
w Gogołowie?
Ksiądz Emil: Do Gogołowa przybyłem 13 lipca (piątek)
1973 roku jako wikariusz. Otrzymałem wiadomość, że praw-
dopodobnie zostanę proboszczem, gdyż obecny wtedy pro-
boszcz ks. Jakub Ciciora był poważnie chory. W sobotę po
moim przybyciu  pojechał do szpitala, we wtorek umarł. W
kolejny piątek, tydzień po moim przybyciu odbył się jego
pogrzeb. Zostałem mianowany proboszczem Parafii  Gogo-
łów.
K.W.:  Mając 33 lata zostaje ksiądz proboszczem. Czy
było to duże wyzwanie?
Ks. Emil:  Z perspektywy upływających lat muszę powie-
dzieć, że zapewne tak było. Składająca się z 3 wsi parafia,
drewniany kościół nie mieszczący zawsze wszystkich wier-
nych, stan plebanii i zabudowań gospodarczych niezbyt za-
dowalający. Stwierdziłem, że otrzymując probostwo w tej
parafii, muszę stanąć na wysokości powierzanych mi za-
dań i muszę sprostać wyzwaniom.

K.W.: Tak wyzwań dużo zwłaszcza budowa nowej świą-
tyni.
Ksiądz Emil: To, co powiedziałem wcześniej o ścisku w
kościele, było prawdą. Dowiedziałem się, że ks. Ciciora
starał się o wybudowanie kościoła. Postanowiłem sobie, że
kościół musi tu być. I stało się. Budowę nowej świątyni
rozpoczęto w 1981 roku, zakończono w 1988 roku. 7- let-
nia budowa, krycie miedzianą blachą, elektryfikowanie, za-
instalowanie ogrzewania nadmuchowego na drzewo, wy-
malowanie wnętrza świątyni, wyłożenie posadzki w gór-
nym kościele marmurem, w dolnym płytkami. Wykonano
także ołtarz 5 dużych witraży, stacje Drogi Krzyżowej. Zo-
stały zrobione ławki, konfesjonały oraz 20-głosowe organy.
W międzyczasie odlane zostały dwa dzwony, które wcią-
gnięto dźwigiem na wieżę wraz  z jednym pochodzącym ze
starej dzwonnicy przed drewnianym kościołem  (razem trzy).
Obejście kościoła uporządkowano, wyłożono trylinką plac
przed i alejkę wokół kościoła.

K.W.: Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej to nie jedyna
inicjatywa budowlana?
Ksiądz Emil: Tak, zawsze miałem na uwadze odległość
wiernych do kościoła. Wywodziło się to z lat dziecięcych i
młodzieńczych, gdy piechotą udawałem się z Brzeżanki do
Strzyżowa. Zdecydowałem, że w Hucie Gogołowskiej mógł-
by powstać kościół filialny. Ta inicjatywa została poparta
przez mieszkańców, którzy zaadaptowali budynek szkoły
na cele mszalne, potem dążyli do budowy. Budowa trwała 3
lata (1988-91), została zakończona w roku utworzenia Die-
cezji Rzeszowskiej. Patronem został święty Józef Robot-
nik, Konsekracji we wrześniu 1992 roku dokonał ks. Bp
Kazimierz Górny. Przez 3 lata budowy wyposażono kościół
w stały ołtarz, nastawę ołtarzową – obraz św. Józefa Ro-
botnika z obrazami Pana Jezusa Miłosiernego (po lewej)
i Matki Bożej Niepokalanej (po prawej). Zostały zrobione
ławki, konfesjonał, sklepienie – sufit obito klepką. Wykona-
no drewniane ogrodzenie kościoła na betonowych słupkach,
wybudowano dzwonnicę z 3 dzwonami. W późniejszych
latach wymieniono pokrycie dachu na blachę trapezową,
przemalowano dach, wyłożono plac kostką brukową, wy-
konano odwodnienie oraz gazowe ogrzewanie.
Oprócz kościoła filialnego został wybudowany w latach

Rozmowa z...
ks. Emilem Midur¹ -
proboszczem parafii Gogo³ów.

Ksiądz Emil Midura po lewej.
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2008-2011 dom parafialny (piętrowy) przeznaczony na
mieszkanie dla księdza emeryta. Wykańczany jest parter,
nadający się do zamieszkania. Są wykonane instalacje elek-
tryczne i gazowe.
K.W.: Należy się podziw i szacunek  dla powyższych
dokonań. Ale były jeszcze remonty. Może coś o nich
bliżej?
Ksiądz Emil: Tak rzeczywiście. Mogę powiedzieć, że pra-
ce szły dwoma etapami. Obok wznoszenia nowych obiek-
tów starałem się dbać o to, co wykonali i pozostawili  przod-
kowie. Remonty rozpocząłem od plebanii mającej obecnie
ponad 100 lat. Był on kilkuetapowy w różnych latach – na-
prawa dachu, wykonanie elewacji zewnętrznej, przebudo-
wa wnętrza z kuchnią, dwiema łazienkami, budowa weran-
dy wejściowej, doprowadzenie wody, wykonanie ogrodze-
nia i chodników, centralnego ogrzewania, wymieniono na
parterze okna. Ważne miejsce w planie remontów zajmował
drewniany kościół. W początkach mego probostwa wpra-
wiono drugie okna, ocieplono posadzkę płytami i wykła-
dziną, zabezpieczono przed zaciekami. Gruntowny remont
przeprowadzono w latach 1995-2006. Obejmował zarów-
no zewnętrzną obudowę jak i wnętrze. Łącznie z kościołem
wyremontowano dzwonnicę i mur otaczający kościół.
W latach 2006-2010 przeprowadzono na cmentarzu gene-
ralny remont kaplicy Denkerów, a ostatnio także grobowiec
śp. ks. Tomasza Stefanowskiego na starym cmentarzu.
K.W.: Przedstawił ksiądz szeroki zakres wykonanych
prac budowlanych i remontowych. Ciekawi mnie skąd
czerpano fundusze, jak pomagali parafianie?
Ksiądz Emil: Większość funduszy czerpano z parafii. Bar-
dzo dużo osobiście zorganizowałem. Przy okazji głoszenia
kazań, rekolekcji czy misji zbierałem składki na budowę czy
remonty. Dużo ofiar złożyli księża rodacy ks. Prałat Tade-
usz Byś, czy ks. Prałat Stanisław Krzywiński, także Ci, któ-
rzy za czasów mojej posługi w Gogołowie zostali księżmi.
Ostatnimi laty fundusze otrzymywaliśmy z budżetu gminy
Frysztak, Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, instytu-
cji wojewódzkich czy ogólnopolskich. Przyczyniło się to
wszystko do wzrostu tempa prac i znacznie odciążyło para-
fian. Od początku popierali moje inicjatywy widząc zacho-
dzące zmiany. Nie szczędzili grosza, pracowali zmianowo
przy wznoszeniu świątyni, domu parafialnego, pomagali w
remontach. W trakcie budowy kościoła ludzie jeździli do
cegielni w Dobrzechowie, aby pomagać w produkcji cegły
– sam ich tam woziłem.
K.W.: Tempo prac szybkie, robiło się dużo. Ale z pew-
nością zdarzały się trudności,  jak przy każdym przed-
sięwzięciu ?
Ksiądz Emil: Zawsze tak jest, że ksiądz pracę koordynuje
idąc na przedzie, podejmuje wspólnie z ludźmi decyzje. Nie
zawsze jest tak łatwo. Problemy, przeszkody, trudności –
trzeba było się starać, żeby je pokonać. Czasem trzeba było
iść przebojem. Pamiętam setki wyjazdów, które pozwalały
mi załatwić lub nie pewne sprawy. W pamięci utkwił mi
wyjazd do Opoczna po zakup płytek. Było to 13 grudnia
1981 roku wtedy, gdy wprowadzono stan wojenny. Był za-
kaz poruszania się samochodami. O godzinie 3 po północy
pojechaliśmy z Fredkiem Kowalskim. Zatrzymali nas pod
Tarnowem, skontrolowali, pojechaliśmy dalej, gdyż służby

wojskowe były w zamieszaniu i nie wiedziały co mają ro-
bić, gdyż było to kilka godzin po wprowadzeniu stanu wo-
jennego. W Opocznie bardzo się zdziwili z naszego przyby-
cia, ale wszystko skończyło się dobrze. Sytuacji takich było
wiele, zawsze kończyły się powodzeniem.
K.W.: Dokonania materialne są widoczne gołym okiem.
Przejdźmy do spraw wnętrza czyli duchowej strony życia
człowieka.  Jak ocenia ksiądz prałat posługę duszpa-
sterską w minionych latach proboszczowania?
Ksiądz Emil: Duszpasterstwo rozwijało się i przybierało
różne formy. Starałem się , aby dało one możliwość stawa-
nia się coraz lepszymi. Taki jest przecież sens ludzkiego życia.
Człowiek jest bogaty nie przez to co posiada, ale kim jest –
w ten sposób ma sobie zasłużyć na życie wieczne.
K.W.:  Z mojej pamięci wyłaniają się różne obrazy form
posługi duszpasterskiej. Zechce je ksiądz przybliżyć?
Ksiądz Emil: Praca księdza polega na nauczaniu, sprawo-
waniu sakramentów. Kapłan ma przybliżać ludzi do Boga.
Oprócz tych codziennych obowiązków starałem się rozwi-
jać różne formy pracy duszpasterskiej, zwłaszcza grupo-
wej. Organizowałem kursy przedmałżeńskie, wprowadza-
łem Nabożeństwo Saletyńskie i Fatimskie. Nie ogranicza-
łem się tylko do posługi kaznodziejskiej w parafii, słowo
Boże głosiłem w innych parafiach, czy to podczas rekolek-
cji, jak również i misji. Corocznie organizowałem pielgrzymki
do Sanktuariów na terenie całej Polski. Utworzono w para-
fii KSM, Koło Caritas i Akcji Katolickiej. Duża jest grupa
ministrantów. Działają dwa chóry – dziecięcy i dorosły, scho-
la. Myślę, że nie oszczędzałem sił i czasu w pomaganiu wier-
nym i dążeniu do świętości w przybliżaniu  Boga wszyst-
kim ludziom, do których zostałem posłany.
K.W.:  Pamiętam wspomniane przez księdza pielgrzym-
ki, dzięki którym poznałem nasz kraj i zostałem wdro-
żony do jego  zwiedzania. Wracają też pamięcią śpiewy.
To chyba księdza hobby?
Ksiądz Emil: Muzyka i śpiew zbliżają ludzi. Kto śpiewa,
modli się podwójnie, dlatego od początku kładłem nacisk na
naukę nowych pieśni i piosenek religijnych. Starałem się,
aby organiści doskonalili swoje umiejętności. Cieszy mnie,
że powstała schola i dwa chóry. Na wszelkich uroczysto-
ściach religijnych i świeckich wprowadzałem dużo śpiewu,
aby uświetnić ich przebieg.  Pewnie to zaowocowało, bo
gdzie się pojawiałem słyszałem: „ Jest ksiądz Midura, bę-
dziemy śpiewać”. Cieszyło mnie to i nadal sprawia dużą
radość.
K.W.: Posługa duszpasterska w parafii i na zewnątrz to
jeden z elementów kapłaństwa w życiu księdza. Były
także inne obowiązki?
Ksiądz Emil: W trakcie pracy duszpasterskiej zostałem
powołany na stanowisko dziekana Dekanatu Brzosteckie-
go, aktywizowałem i budowałem jedność wśród kapłanów,
zostałem wizytatorem ds. nauczania religii, uzyskałem tytuł
szambelana papieskiego i kanonika gremialnego  Kapituły
Bieckiej. Angażowałem się w prace na rzecz budowy i funk-
cjonowania wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszo-
wie i działalność mediów np.: Radia „Via”. Publikowałem
artykuły w „Źródle Diecezji Rzeszowskiej” i „Niedzieli Rze-
szowskiej”, były audycje we wspomnianym wyżej radiu.
Starałem się pozostawić w pamięci potomnych przeszłość
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spisaną, dlatego podjąłem się dzieła ocalenia od zapomnienia
wydarzeń z lat wojny i okupacji – była to moja praca magi-
sterska, ale też wydane zostały wspomnienia niektórych pa-
rafian dotyczące lat 1939-1945 wraz z listą tych, którzy
stracili życie tutaj lub w innych miejscach na świecie.
K.W.: Cieszy fakt, że sfera zainteresowań księdza była
i jest obszerna. Jak łączył ksiądz przeszłość ze współ-
czesnością?
Ksiądz Emil:  Łączenie tych elementów było moim wy-
zwaniem. Pierwszym etapem był generalny remont kościo-
ła pw. świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Odbył się w la-
tach 1995-2006. Wymieniono w tym czasie zniszczone ele-
menty drzewa w ścianach i jego podwaliny, elementy więź-
by dachowej, nową podłogę na suficie Kościoła. Wymie-
niono i zakonserwowano nowe gonty, zrobiono sygnaturkę
i pokryto blachą miedzianą. Wewnątrz przeprowadzono re-
nowację ołtarza św. Katarzyny i bocznych ołtarzy wraz ze
znajdującymi się w nich obrazami. Przeprowadzono kon-
serwację chrzcielnicy kamiennej  z przełomu XVI/XVII wie-
ku, także ambony, 9-głosowych organów i prospektu orga-
nowego, wykonano konserwację polichromii kościoła. W
listopadzie 2000 r. w odpust ku czci św. Katarzyny ks. Bp
Edward Białogłowski poświęcił kościół jako pomnik i bra-
mę przejścia w Trzecie Tysiąclecie. Po tym fakcie został
odnowiony mur, obejście wyłożono kamieniem, zrekonstru-
owano drewnianą kapliczkę i odnowiono dzwonnicę.
Innym elementem jedności dwóch epok było upamiętnienie
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Na tę okoliczność został
ufundowany sprowadzony z Włoch posąg z brązu Pana Je-

zusa  z rozłożonymi  rękoma, umieszczony na marmuro-
wym postumencie – fundatorem był Tadeusz Faryniarz
z Ameryki (on też ufundował elektroniczne kuranty wydzwa-
niające godziny, melodie pieśni, które także służą za dzwo-
ny). Chciałem też upamiętnić przejście w Trzecie Tysiącle-
cie „oznakowaniem” parafii. Na jej krańcach postawiono
4 krzyże - od południowej strony (od Sowiny) krzyż, pod
krzyżem Matka Boża, źródełko i zadaszenie, od strony pół-
nocnej (w Hucie Gogołowskiej) na dole przed kaplicą krzyż,
pod krzyżem Matka Boża  i św. Jan; i od wschodu (od
Frysztaka) krzyż, a pod nim Grób z figurą Pana Jezusa, od
zachodu (od Januszkowic) krzyż, a pod krzyżem figura
Matki Bożej Saletyńskiej.
K.W.: Wszystko godne podziwu. Zawsze mnie zadziwiało,
skąd tyle energii, pomysłów? Starałem się ze swojej strony
zasady głoszone przez księdza Prałata wcielać w życie.
Kończąc, choć nasuwają się jeszcze liczne zapytania, ser-
decznie dziękuję za czas nauczania, za szereg lat wspólnej
pracy w Szkole Podstawowej w Hucie Gogołowskiej, która
m. in. z inicjatywy księdza nosiła imię Jana Pawła II.
U progu zasłużonej emerytury życzę błogosławieństwa, zdro-
wia i sił w dalszych zamierzeniach. Szczęść Boże.

rozmawiał: Krzysztof Winiarski

Sukces „Twierdzan”
Podczas I Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych

„WYKOPKI 2011” w Głogowie Małopolskim zespół śpie-
waczy „Twierdzanie” zajął pierwsze miejsce. Konkuren-
cja była mocna. Wystąpiło 17 zespołów. Co ważne, zespół
Twierdzanie rzadko bierze udział w takich przeglądach,
więc tym bardziej należą się im słowa uznania. Oglądając
ich na imprezach lokalnych (na zdjęciu: podczas Dożynek
w Twierdzy) ta nagroda nie dziwi, gdyż każdy ich występ
to pełen żywiołu, fantazji i spontaniczności spektakl.  Ze-
spół prowadzi Magdalena Wiśniowska - instruktor GOK
we Frysztaku. M.Piękoś

x x x

O wspomnienie ciche
i te fio³ki, co gdy ju¿ ino luty
szepcz¹ mi o wioœnie dzieciñstwie
m³odoœci
O stare lata teraz
I widzê Ciê mamo jak biegniesz polami
Powrót to kosztowny bo z nieba
na ziemiê.
Gdy ¿y³aœ, wieczorami by³o widno i weseleñko
wtedy zbo¿ne k³osy rozmawia³y z gwiazdami
Ty by³aœ blisko mnie.
Ale niebo by³o wa¿niejsze
kiedy tam posz³aœ mamo
Czy mój sekret zg³osi³aœ
tam w niebie, wa¿nym
by  urok mieæ i ³añcuszek.
Mamo, mimo wszystko biegniesz polami
i zg³aszasz mnie, by moja wizyta
nie by³a zaskoczeniem
tam wa¿nym w niebie.

Mieczys³aw Mularski

luty 1992 r.
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„Wędrówką jedną życie jest czło-
wieka; Idzie wciąż, Dalej wciąż, Do-
kąd? Skąd?” – śpiewa „Stare Dobre
Małżeństwo” na podstawie tekstu
Edwarda Stachury. Pielgrzymowanie
wpisane jest w życie ludzi. Od naj-
dawniejszych czasów istnienia chrze-
ścijaństwa wpisane było w praktyki
religijne wyznawców Chrystusa.
Pierwszymi miejscami, do których
bierzmowano była Zie-
mia Święta, czyli miej-
sca życia i działalności
Jezusa Chrystusa.
Wraz z rozwojem kultu
relikwii w IV wieku za-
częto pielgrzymować
do grobów męczenni-
ków w celu ożywienia
swej wiary. Kolejnymi
celami pielgrzymek sta-
ły się miejsca szczegól-
nej opieki Bożej – sank-
tuaria, miejsca obja-
wień.

Poprzez wieki zmie-
niły się także formy pielgrzymek. Naj-
popularniejsze są pielgrzymki piesze.
Z pojawieniem się środków komuni-
kacji bardzo rozpowszechniły się rów-
nież m.in. pielgrzymki autokarowe.
Nie w formie jednak jest istota piel-
grzymki, ale jak pisał bł. Jan Paweł II
„Człowiek tęskni za spotkaniem        z
Bogiem, a pielgrzymki kierują jego
myśl ku przystani, do której może za-
winąć na szlaku swoich religijnych po-
szukiwań (…) Ludzie przybywają do
sanktuariów z różnym
nastawieniem we-
wnętrznym. Wielu
wiernych udaje się tam,
aby przeżyć chwile in-
tensywnej modlitwy i
kontemplacji oraz głę-
bokiej odnowy ducho-
wej. Inni odwiedzają
sanktuaria sporadycz-
nie z okazji ważnych
świąt. Jeszcze inni szu-
kają w nich wyłącznie
odpoczynku lub też
udają się tam powodo-

wani zainteresowaniami kulturalnymi
albo zwykłą ciekawością (…)W sank-
tuarium rozbrzmiewają słowa Chry-
stusa skierowane do «maluczkich»
i «ubogich» świata: «Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ob-
ciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię»
(Mt 11, 28) Jan Paweł II, Sens piel-
grzymowania do Sanktuariów, 25
czerwca 1999r.

Dla Polski miejscami szczególny-
mi i celami zarazem wielu pielgrzy-
mek są Jasna Góra i Kraków-
Łagiewniki. Do tych miejsc 19 wrze-
śnia br. w liczbie 50 osób wraz z ks.
Julianem Bartnikiem – proboszczem
parafii, udali się także pielgrzymi z pa-
rafii św. Mikołaja w Lubli. Intencją
pielgrzymki było dziękczynienie za be-
atyfikację Jana Pawła II oraz otrzy-
mane łaski, a także prośba o błogo-
sławieństwo dla parafii i Rodzin. Na

pielgrzymi szlak wyruszyliśmy o 5.00
rano. Po dotarciu do Częstochowy od-
prawiliśmy wspólną drogę krzyżową
na Wałach Jasnogórskich. Po zwie-
dzeniu klasztoru i prywatnej modlitwie
o godz. 13.30 miał miejsce kulmina-
cyjny punkt pielgrzymki, czyli odsło-
nięcie Cudownego Wizerunku Maryi
i Msza św. w kaplicy Matki Bożej.
Bezpośrednio po Eucharystii udaliśmy
się do Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Krakowie-Łagiewnikach.
Tam w atmosferze modlitwy zwiedzi-
liśmy miejsca związane ze św. Siostrą

Faustyną Kowalską oraz
Bazylikę Bożego Miłosier-
dzia. O godz. 18.00 wyru-
szyliśmy w drogę po-
wrotną.

Na szlaku naszego piel-
grzymowania towarzyszy-
ła nam modlitwa oraz at-
mosfera radości. Zapozna-
liśmy się z historią miejsc,
do których udawaliśmy się,
co bardziej pozwoliło nam
zrozumieć sens naszej piel-
grzymki oraz wyjątkowość
jej celów. Wszyscy człon-
kowie pielgrzymki dali

piękne świadectwo swej wiary i po-
bożności poprzez zaangażowanie w
modlitwę, śpiew oraz tworzenie at-
mosfery wzajemnej miłości      i rado-
ści. Wyrażamy również wdzięczność
firmie „Marcz-Trans” za udostępnie-
nie autokaru i wspólną, szczęśliwą
podróż.

Uczestnikom pielgrzymi wypada
życzyć za Benedyktem XVI, aby to
„pielgrzymowanie ożywiło pragnienie
dzielenia się z innymi wspaniałym do-

świadczeniem faktu, że
Bóg nas kocha i posyła na
świat, aby dawać świadec-
two tej miłości”.

ks. Marcin Nabożny

Na pielgrzymim szlaku
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Dzia³ania twórcze rozpoczête.

Pierwsze zajęcia po wakacyjnej przerwie odbyły się
w dniu 7 września 2011r.

Zapisy na zajęcia plastyczne trwają. Zapraszam dzieci
i młodzież w środy, czwartki, piątki i soboty - godz. 12.00
– 16.00 do pracowni plastycznej.

W dniu 3
września 2011r.
w galerii „Na bal-
konie” Gminnego
Ośrodka Kultury
we Frysztaku
odbył się uroczy-
sty wernisaż fo-
tografii P. Marka
Ziajor „Krajobra-
zy bliskie i dale-
kie”. Wernisażowa publiczność podziwiała fotograficzne
obrazy, gdzie autor pokazał piękno miejsc, w których był i
zachwycił się ich cudownością. Tych chwil zachwytu nie
zatrzymuje dla siebie. W swoisty sposób poprzez obraz
fotograficzny i słowo eksponuje nam swoje kroki po dro-
gach Polski i świata.

Wystawę można oglądać jeszcze do dnia 31 paździer-
nika 2011r. w GOK.

P. Markowi Ziajor dziękuje i gratuluję umiejętności od-
krywania i dzielenia się pięknem.

Dorota Wojtanowska
instruktor plastyk GOK Frysztak

18 września bardzo dobrze zaprezentowała się Pauli-
na Filip w Mistrzostwach Makroregionu w lekkiej atlety-
ce Młodzików rozegranych w Rzeszowie. Paulina, zawod-
niczka KKB MOSiR Krosno zwyciężyła na dystansie 1000
metrów, co dało jej bezpośredni awans do Mistrzostw
Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce (nazwanych Ma-
łym Memoriałem Janusza Kusocińskiego) w Kielcach.

I na tych  właśnie mistrzostwach, 1 października,  Pau-
lina Filip, reprezentantka Krośnieńskiego Klubu Biegacza
MOSiR Krosno, zajęła 9 miejsce z czasem 3.04.997.

Paulina w klubie trenuje od grudnia 2010r. Po 10 mie-
siącach treningów awansować do mistrzostw Polski zaj-
mując 9 miejsce to wielki sukces. Trenuje pod okiem pro-
fesjonalnego trenera KKB Pana Wacława Katana. Mimo
przeziębienia Paulina uzyskała swój życiowy rekord na
dystansie 1000 metrów.

        Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
źródło : frysztak24.pl

W lipcu zawodnicy frysztackiej sekcji Jasielskiego Klu-
bu Kyokushin Karate wzięli udział w Międzynarodowych
Mistrzostwach Rumunii. JKKK stanowił część reprezen-
tacji Polski w tych zawodach organizacji IKO Sosai.
W dniu 16 lipca 2011 w Sibiu wystartowało ponad 100
zawodników z Rumunii, Węgier, Ukrainy, Rosji, Holandii,
Danii, Izraela i Polski.

Katarzyna Mocek (na zdjęciu po prawej) zajęła 1 miej-
sce w swojej kategorii kata seniorek oraz 4 miejsce
w kat. kumite seniorek +55kg (kat.open). Dariusz Zdyb-
ski po ciężkiej walce oraz dogrywce z Rosjaninem prze-
grał o wejście do półfinału. Łącznie JKKK uzyskał 17
z 22 punktów zdobytych przez Polaków. Drużynowo Pol-
ska uplasowała sie na 3 miejscu po Rumunii i Rosji. Za-
wody te zostały uznane nieoficjalnymi Mistrzostwami Eu-
ropy Karate Kyokushin organizacji IKO SOSAI.

Sekcja Karate Kyokushin we Frysztaku zaprasza na
treningi w poniedziałki i czwartki o 18.15. Pierwszy tre-
ning w nowym sezonie 1 września na sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej.

Fotografia P. Marka Ziajora

Paulina biegnie z numerem 86.
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18 września 2011 r w Gogołowie odbył się I Podkar-

packi Festiwal Kultury Ludowej zorganizowany przez Sto-
warzyszenie „GOGOŁÓW BEZ GRANIC”. Przy pięk-
nej pogodzie odbyła sie prezentacja rolniczych ekspona-
tów oraz ludowe przedstawienie pt. „Narodziny chleba”,
podczas którego zostały odegrane sceny prac rolniczych:
zasiewu ziarna, żniw, młocki cepami, mielenia ziarna i pie-
czenia chleba. Każdy mógł skosztować gorących prozia-
ków upieczonych na blasze.

Podczas festiwalu wystąpiły ludowe zespoły, które
wspaniale bawiły publiczność: Zespół Śpiewaczy z Gogo-
łowa i Kapela Ludowa „Gogołowianie”, Zespół Pieśni
i Tańca „Wisznia” z Wiśniowej, Zespół „Twierdzanie”,
Kapela Ludowa Miłośnicy Tradycji i Muzyki Ludowej
z Gogołowa.

Odbywały się także przejażdżki zaprzęgami konnymi,
dzieci mogły przejechać się kucykiem, pozjeżdżać na
zjeżdżalni. Na stadionie była także wioska ekomuzealna
„Góry Wolności”, w której artyści z naszej gminy i zapro-
szeni goście prezentowali swoje dzieła: rzeźby, serwety,
obrazy, biżuterię, ozdoby ze słomy i wiele innych pięknych
rzeczy.

Niespodziewanym, ale bardzo miłym gościem był Ja-
rosław Kret, który przyjechał do Gogołowa i nakręcił ma-
teriał o pieczeniu chleba (proziaków) do swojego progra-
mu „Planeta według Kreta” (emisja 16 października 2011
w TVP.INFO). Pan Jarosław bardzo chętnie rozdawał
autografy i pozował do zdjęć.

Wspaniała atmosfera, znakomite występy zespołów
i dobra zabawa sprawiły, że  impreza była udana. Festi-
wal zakończyła potańcówka, na której wszyscy doskona-
le się bawili.                                tekst i foto: Joanna Pasek

W poniedziałek 15 sierpnia 2011 r. w Twierdzy przy
Wiejskim Domu Kultury odbył się piknik dożynkowy zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi
Twierdza - „Z tradycją w lepszą przyszłość”. Podczas pik-

I Podkarpacki Festiwal
Kultury Ludowej

Gogołów 2011

Festyn Dożynkowy
w Twierdzy

niku zostały zaprezentowane wieńce dożynkowe, które
zostały poświęcone podczas Mszy Świętej o godz.
12 w Kościele Parafialnym we Frysztaku.

Przy pięknej pogodzie uczestnicy pikniku podziwiali
występy zespołu „Twierdzanie”. Ludowe przyśpiewki
i tańce rozweselały publiczność.

O kulinarną stronę imprezy zadbały panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich. Można było skosztować pysznych ciast,

proziaków, pierogów, bigosu, nalewek, miodów, serów
i wielu innych przysmaków.

Ze swoimi pracami wystąpili także nasi rodzimi ar-
tyści, można było nabyć piękne obrusy, serwetki i ob-
razy.

Dziękujemy organizatorom za przygotowanie im-
prezy i za mile spędzony czas!

Współorganizatorami imprezy byli: Parafia Frysz-
tak, GOSiR Frysztak, GOK Frysztak, KGW Twier-
dza, OSP Twierdza, Zespół „Twierdzanie”, Czarno-
rzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania.

tekst i foto: Joanna Pasek



Po sianokosach - prawie jak u Malczewskiego.

Jak oni ten chleb robili?

Partia mega-szachów podczas frysztackiego Jarmarku.

Spotkanie miłośników poezji w Bibliotece we Frysztaku. Sztandar dla OSP w Widaczu.

Jarosław Kret wśród wielbicieli.

Tak “drzewiej” bywało.

Fot. J. Pasek

Fot. J. Pasek

Fot. J. Pasek

Fot. J. Pasek

Fot. J. Pasek


