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Zbierzcie pozosta e u omki...

Izraelici byli narodem przywi za-
nym do swojej ziemi. W czasach Sta-
rego Testamentu bardzo rzadko podej-
mowali morskie podró e; wyj tkiem
mo e by  prorok Jonasz, który wyru-
szy  w morze i tam prze ywa  rozliczne
przygody (por. Jon 1,3). Lud mi morza
byli Fenicjanie i Grecy, Izraelici nato-
miast unikali niebezpiecznych i nie-
pewnych morskich rejsów. Galilejczy-
cy mieli jednak swoje w asne, ma e
„morze” - Jezioro Galilejskie, które dla
mieszkaj cych w okolicy rybaków
i rolników by o pot nym akwenem.

Cho  mia o ono zaledwie kilkana-
cie kilometrów d ugo ci, by o dla nich

„morzem” i tak jest nazywane w Ewan-
geliach. Korzystaj c z prostych odzi
mogli w obfitych w ryby wodach zdo-
bywa  po ywienie, albo przemieszcza
si  stosunkowo szybko do miejsc po-
o onych na przeciwnym brzegu.

To, co jednak wydaje si atwym
w czasie sprzyjaj cej pogody, w cza-

sie burzy mo e sta  si  zagro eniem.
Gdy nadchodzi o nag e za amanie po-
gody rutynowy rejs odzi  stawa  si
miertelnym niebezpiecze stwem.

Ewangelista Marek opisuje dzisiaj to
zagro enie w dramatycznych s owach:
„zerwa  si  gwa towny wicher”, „fale
bi y w ód ”, „ ód  nape nia a si
wod ” (por Mk 4,37). Aposto owie,
w ród których nie brakowa o przecie
do wiadczonych rybaków, zacz li tra-
ci  g owy, a Jezus spokojnie spa  (Mk
4,38). Obudzony ze snu natychmiast
„rozkaza  wichrowi” i wkrótce ”na-
sta a cisza” (Mk 4,39). Dopiero potem
zacz  czyni  uczniom wyrzuty, e bra-
kuje im wiary (Mk 4,40). Widz c tak
wielki znak wszyscy os upieli ze zdzi-
wienia, albowiem jeszcze nie wiedzie-
li, co wyra nie zaznacza Ewangelista,
kim On jest (Mk 4,41).
„Przeprawmy si  na drug  stron ”
(Mk 4,35) – powiedzia  Jezus do Apo-
sto ów jeszcze przed podj ciem rejsu.

Z Jezusem na „Drugi Brzeg”

Wydaje mi si , e podró  Jezusa
i Jego uczniów przez Jezioro Galilej-
skie, zwane „morzem”, mo na porów-
na  do ycia ludzkiego. Ludzie, stwo-
rzeni przez Boga, maj  tak e za zadanie
„przeprawi  si  na Drugi Brzeg”, osi -
gn  cel w drówki, jakim jest spotka-
nie z Ojcem. Chwila narodzenia to jak-
by wej cie do odzi ycia i odp yni cie
od brzegu. Wydaje si  nieraz, e dro-
ga jest prosta, e atwo osi gn  wy-
znaczon  met , e wszystko si  uda.
Przychodz  jednak yciowe burze, kie-
dy trzeba si  zmaga  z „wichrem na-
mi tno ci”, z „falami grzechu”, z „na-
wa nicami pokus”. I czasami jest nam
bardzo trudno, wydaje si , e zatonie-
my, e nie damy rady, e zginiemy
w odm tach wiata.

Jest jednak ratunek, o którym tak
cz sto cz owiek zapomina. To Jezus,
który „p ynie z nami w odzi”, który
jest tak blisko, który panuje nad sytu-
acj . Wystarczy poprosi  Go o pomoc,
wystarczy zwróci  si  z pro b  i za-
ufa  Mu, a na pewno uciszy wszelkie
burze i uspokoi nasze serca. To On
jest przewodnikiem do Celu, to On ma
moc uciszy  wszelkie „wichry grze-
chu” i wesprze  nas na duchu. I cho-
cia  mo e wydaje si  nieraz, e zato-
niemy, to nigdy nie nale y traci
nadziei na to, e postawimy nog  na
przeciwnym brzegu.Morze dla wielu
staro ytnych by o siedliskiem szata-
na i grzechu. Uwa ano, e w odm -
tach morskich przebywaj  z e duchy
i demony. Jezus uciszaj c morze da
dowód na to, ze panuje nad szatanem,
ze ma moc uciszy  go i pokona . Jest
to tak e wskazówka dla nas. Z pomo-
c  Jezusa mo emy pokona  szatana,
który atakuje nas w codzienno ci. Pi k-
ne wezwanie zawiera drugie czytanie:
„Mi o  Chrystusa przynagla nas…”
(2 Kor 5,14). Mi o  Chrystusa jest tym
motorem, który nas pobudza do wy-
trwa o ci, do walki z grzechem, do wy-
trwania w nadziei. Wytrwajmy w na-
szej w drówce przez ycie z Jezusem,
a osi gniemy wszyscy „Drugi Brzeg”

ks. Tomasz Grzywna
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O tarze fary w Bardejowie

Skarbem ko cio a farnego w Bar-
dejowie s gotyckie o tarze. Jest ich
a  11 i s  rozmieszczone symetrycznie
w bocznych nawach wi tyni. Pocho-
dz  one z XV i XVI wieku i odznaczaj
si  wyj tkowym pi knem. Zwiedzaj c
far  bardejowsk  zachwyci em si  tymi
dzie ami sztuki i swoje wra enia spró-
buj  opisa  dla Czytelników naszej
gazetki. Dzi ki misternej pracy anoni-
mowych artystów mo emy medyto-
wa  prawdy wiary wyra one w obra-
zach, które dla ludzi redniowiecza
by y cz sto jedynym katechizmem.

Przenie my si  najpierw do czasów
redniowiecza, kiedy w Europie two-

rzono dzie a sztuki w stylu zwanym
obecnie gotyckim. Du a renom  w tym
okresie cieszy a si  sztuka tworzenia
o tarzy szafiastych. O tarz taki sk ada
si  z ustawionej na sta e cz ci rod-
kowej (szafy o tarzowej) wykonanej
najcz ciej z drewna, rzadziej z kamie-
nia, do której z boku przymocowane
by y skrzyd a (dwa lub wi cej). Szafa
i skrzyd a zawiera y przedstawienia
rze bione lub malowane. Je li skrzy-
d a by y dwa taki typ o tarza nazywa-
my tryptykiem, je li wi cej – polipty-
kiem. Poni ej szafy o tarzowej
znajdowa a si  podstawa (predella)
tak e malowana lub rze biona, a po-
wy ej cz sto umieszczano ozdobne
zwie czenia, z o one z cienkich lasek
i uczków z pinaklami oraz elementami
figuralnymi.

Najwa niejszym i najpi kniejszym
z o tarzy bardejowskiej fary jest
„O tarz Bo ego Narodzenia”. Po-
wsta  on w latach 1480-90, a wyposa-
y  go cech bardejowskich tkaczy.

W rodkowej cz ci szafy znajdu-
je si  pi kna figura Maryi pochylaj -
cej si  nad nowonarodzonym Dzie-
ci tkiem otoczonym pi cioma
anio ami. W g bi widnieje miasto
i grupa pasterzy z owcami. Po obu stro-
nach szafy umieszczono figury czte-
rech dziewic: w. Katarzyny, Ma go-
rzaty, Doroty i Barbary. rodek predelii
wype niaj  rze by przedstawiaj ce
pok on Trzech Króli oraz Zwiastowa-
nie i Nawiedzenie. Malowid a na
otwartych skrzyd ach o tarzowych
przedstawiaj  sceny maryjne, a na
zamkni tych cykl pasyjny M ki
Chrystusa.

Drugim bardzo cennym o tarzem
jest fundowany przez rolników w tym
samym czasie „O tarz w. Krzy a”.
Skrzyni  o tarza wype nia pot na
scena ukrzy owania, a obok niej
w ma ych loggiach umieszczone s
postaci czterech proroków Starego
Testamentu: Izajasza, Jeremiasza,

Z a c h a r i a s z a
i Amosa, trzymaj -
cych w r kach pro-
roctwa o m ce. Na
sze ciu obrazach-
przy otwartychskrzy-
d ach s  umieszczo-
ne sceny Znalezienia
Krzy a w., a na pre-
delli „Veraicon” - od-
tworzone w sposób
wierny, jak wierzono,
oblicze Chrystusa.

Kolejny pi kny

W drówki dalekie i bliskie

o tarz nosi nazw : „O tarz w. Anny”
lub te „Ma y o tarz NMP”. W scenie
g ównej przedstawiona jest Maryja
z Dzieci tkiem, a doko a Niej postacie
najbardziej w redniowieczu czczo-
nych wi tych kobiet: El biety, Ma -
gorzaty, Barbary i Doroty. Te figury
s  datowane na lata 1390 – 1410. Ob-
razy na skrzyd ach o tarzowych uka-
zuj  sceny z yciarodziców Maryi, Jo-
achima i Anny.

Jest te  wiele innych pi knych
detali w bardejowskich o tarzach. Uda-
o mi si  sfotografowa  jeszcze kilka:

pi kn  scen  Przemienienia Pana Je-
zusa na jednym ze skrzyde , przypo-
minaj c  przez tematyk  nasz  para-
fi , urocz  rze biona „Piet ” czy te
oryginaln  w uj ciu scen , ukazuj c
Boga Ojca, który podtrzymuje cierpi -
cego Syna; ta ostatnia reprezentowa-
a sztuk  s owack  na wystawie sztu-

ki w dalekiej Japonii.
O tarze z epoki gotyku s  szcze-

gólnie wymowne i wzruszaj ce. Wy-
ra aj  one wiar  prostych ludzi, dla
których modlitwa w wi tyni, przed
postaciami ulubionych wi tych, by a
odpoczynkiem po ci kiej pracy i naj-
bardziej oczekiwanym zaj ciem. Dzi-
siaj, cho  czasu mamy coraz mniej
i wra liwo  na pi kno ju  nie jest
czym  zwyczajnym, warto czasami
zachwyci  si  dzie ami gotyku. Mo e
s  czasem nieco proste i naiwne, ale
zawieraj  w sobie wiele nieska onego
komercj  uroku.

               Ks. Tomasz Grzywna
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Poj cie wolontariusz oznaczaj ce
dos ownie ochotnika przesta o by
w polskiej rzeczywisto ci poj ciem eg-
zotycznym. Sta o si  oczywistym, e
wolontariusz to cz owiek gotowy nie
pomoc nieodp atnie, systematycznie
i odpowiedzialnie w placówkach po-
mocy spo ecznej, wietlicach placó-
wek opieku czo – wychowawczych,
hospicjach, szpitalach, a tak e w ro-
dowiskach indywidualnych.  Dzia al-
no  wolontariatu to nie tylko pomoc
ludziom starym, niepe nosprawnym.
Wolontariusze pomagaj  tak e w re-
alizacji zada  placówkom kultury i or-
ganom samorz dowym, anga uj  si

w ró norodn  pomoc w czasie kl sk
ywio owych, w zbiórki ywno ci, or-

ganizacj  imprez charytatywnych i in-
tegracyjnych. Wspó czesna rzeczy-
wisto  charakteryzowana jako czas
dominacji egoizmów, d enia do w a-
snego szcz cia, „zrobienia kariery”,
potrzebuje ludzi, którzy gotowi s  po-
wi ci  swoje umiej tno ci i czas dla

bezinteresownej s u by potrzebuj -
cym. We wspó czesnym wiecie poja-
wiaj  si  ró ne sprzeczne zjawiska
i wynaturzenia, jak: przeludnienie,
anonimowo  w t umie. W yciu poli-
tycznym, ekonomicznym i kulturalnym
s yszymy o odwo ywaniu si  do swo-
bód obywatelskich i demokracji. Rów-
nocze nie powstaj  ró norodne spo-
soby manipulacji i upowszechniania
stylu ycia prowadz cego do ubezw a-
snowolnienia i zniewolenia cz owieka.
Globalizacja prowadzi cz sto do mar-
ginalizacji zarówno jednostek jak i ca-
ych spo ecze stw.

Wolontariat jest bardzo wa nym
elementem nowoczesnego, obywatel-
skiego spo ecze stwa. Jest rzeczni-
kiem najs abszych, sygnalizuje zaist-
nia e problemy, daje mo liwo
dzia alno ci tym wszystkim, którzy
maj  do niej powo anie. Teoretycznie
wolontariuszem mo e by  ka dy. Nie-
kiedy jednak do wykonywania swojej
misji potrzebuje wiedzy i fachowych
umiej tno ci. Jako wolontariusze pra-
cuj  przedstawiciele ró nych zawo-
dów: lekarze, piel gniarze, pracowni-
cy socjalni, pedagodzy. W zakresie
dziedzin aktywno ci wolontariatu s
takie dzia ania, jak: honorowe krwio-

dawstwo, oddawanie szpiku kostne-
go i organów do przeszczepów.
Wolontariat to pomoc zorganizowana.

Nie jest wolontariatem indywidu-
alna pomoc, z jak pieszymy ludziom,
chocia  by by a ona w pe ni bezinte-
resowna. Wolontariat to dzia alno
planowa, cho  niekiedy spontanicz-
na, wynikaj ca z potrzeby chwili. Na
temat wolontariatu wypowiada  si
Papie  Jan Pawe  II: „Wolontariat prze-
ywany w jego prawdzie jako bezinte-

resowne s u enie ludziom zw aszcza
najbardziej potrzebuj cym i zapomnia-
nym przez struktury opieki spo ecznej
nale y okre li  jako wa ny wyraz apo-
stolstwa, w którym wieccy m czy -
ni i kobiety pe ni  rol  pierwszopla-
now ”. Mowa tu oczywi cie o sferze
wolontariatu chrze cija skiego, czyli
formie nieodp atnej aktywno ci chrze-
cijan, maj cy charakter zorganizowa-

ny. Wej cie w tak  sfer  dzia ania wo-
lontariatu wymaga osobistego

przemy lenia, g bokiej wewn trznej
motywacji i bezinteresowno ci. Ko-
lejni papie e – Pawe  VI i Jan Pawe  II
widzieli wielk  rol  wolontariatu w bu-
dowaniu cywilizacji mi o ci. Z dzia al-
no ci  t  wi e si  poj cie s u by
spo ecznej, jakkolwiek spora cz
otoczenia cz owieka po wi caj cego
si  dla bli nich, uwa a za chorego uto-
pist  lub niegro nego maniaka. St d
wa ne do realizacji zadanie – po o e-
nie nacisku w procesie wychowaw-
czym m odego pokolenia na uspo ecz-
nienie m odych ludzi i kszta towanie
w nich potrzeby realizacji w s u bie
spo ecznej. S u ba spo eczna w du-

ym stopniu decyduje o warto ci cz o-
wieka i jego osobowym rozwoju. Tak
s u b  spo eczn  jest wolontariat.

Wolontariusze ucz  si  tego
uczestnicz c w kursach i szkoleniach.
Istniej ce w Sanoku od 5 lat Powiato-
we Centrum Wolontariatu skupia bli-
sko setk  wolontariuszy, z czego 90%
to m odzie  – akademicka i licealna.
Prezesem stowarzyszenia jest Czes a-
wa Kurasz, za  bezpo redni  dzia al-
no ci  m odzie y kieruj : Renata Gro-
mek, Bo ena Bekier, Ma gorzata
Chomiszczak i Anita y ka.

Nawi zuj c do starej, pedagogicz-
nej maksymy „s owa wzruszaj , przy-
k ady poci gaj ”, zechciejmy wierzy ,
e oprócz realnej pomocy wiadczo-

nej potrzebuj cym przez sanockich
wolontariuszy w ró nych formach
i rodowiskach, ukszta tuj  swoje
charaktery na gotowo  do s u by
spo ecznej na ca e ycie.

Danuta Ozubko

Co to jest wolontariat?

M odzi Wolontariusze na szkoleniu w O rodku „Caritas” w Zboiskach
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Projekt „wyprowadzi  na prost ”
powsta  z inicjatywy Zarz du G ówne-
go Towarzystwa Pomocy im. w. Bra-
ta Alberta oraz Caritas Diecezji Kie-
leckiej. Nazwa naszego projektu
„Wyprowadzi  na prost ” nie jest
przypadkowa. Pragniemy bowiem po-
móc osobom szczególnie pokrzywdzo-
nym przez los, a s  to osoby bezdom-
ne oraz zagro one bezdomno ci .

Chcemy wyprowadzi  na przys o-
wiow  prost  ludzi, którzy przebywa-
j  w schroniskach oraz lokalach sub-
standardowych. Chcemy pomóc tym
wszystkim, którzy wprawdzie maj
gdzie mieszka , ale grozi im nieuchron-

na utrata takiego lokalu. Projekt „Wy-
prowadzi  na prost ” skierowany jest
zarówno do kobiet, jak i do m czyzn
yj cych w takich warunkach. S  to

nasi Beneficjenci Ostateczni. W a nie
z my l  o nich, stworzyli my miejsce
przyjazne, które nazwane zosta o
„Punktem Aktywizacji Bezrobotnych”.
W naszych jedenastu PAB-ach, które
dzia aj  w Bielicach, Bytomiu, Cz sto-
chowie, Kielcach, odzi, Ostrowie
Wielkopolskim, Rybniku, Sosnowcu,
Zabrzu oraz w Sanoku, jest zatrudnio-
ny zespó  fachowców przygotowa-
nych do pracy z osobami bezdomny-
mi i zagro onymi bezdomno ci .
Podczas spotka  z Beneficjentami
Ostatecznymi stosuj  oni metod  to-
warzyszenia. Nazywamy ich Akompa-
niatorami, poniewa  towarzysz , akom-
paniuj  osobom bezdomnym
i zagro onym bezdomno ci  w ich co-
dziennym yciu zwi zanym ze znale-
zieniem pracy oraz odbudowanie wia-
ry we w asne si y. Ka dy z nas
doskonale zdaje sobie spraw  jak trud-
na jest sytuacja osób bezdomnych

oraz zagro onych bezdomno ci  na
wspó czesnym jak e konkurencyjnym
rynku pracy. G ównymi przyczynami
w uzyskaniu i utrzymaniu przez nich
zatrudnienia s  skutki d ugotrwa ego
bezrobocia, bezdomno , zaburzenia
sfery psychicznej (w tym uzale nienie
od alkoholu, obni enie w asnej war-
to ci, uzale nienie od pomocy, brak
w a ciwych nawyków), z y poziom wy-
kszta cenia, dezaktualizacja uprawnie
zawodowych, a tak e brak umiej tno-
ci poszukiwania pracy. Przede

wszystkim za  w potocznej wiadomo-
ci pracodawcy wci  widz  negatyw-

ny stereotyp bezdomnego.
Dlatego podejmujemy dzia ania,

które zmierzaj  do zmniejszenia wyizo-
lowania osób bezdomnych i zagro o-
nych bezdomno ci . Zapewniamy
wsparcie naszym Beneficjentom Osta-
tecznym – g ównie w postaci warszta-
tów oraz organizujemy kursy kompu-
terowe, aby oswoi  uczestników z tym
powszechnym ju  narz dziem pracy.

Poniewa  wiemy, jak wa ne w uzy-
skaniu wymiernych efektów jest stwo-
rzenie lokalnych porozumie  partner-
stwa, dlatego zosta y podpisane
porozumienia maj ce na uwadze do-
bro ludzi bezdomnych i zagro onych
bezdomno ci . Naszymi lokalnymi
partnerami s : Powiatowy Urz d Pra-
cy, Miejski O rodek Pomocy Spo ecz-
nej, Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna przy ul. Ko ciuszki.

Administratorem naszego projek-
tu jest Zarz d G ówny Towarzystwa
Pomocy im. w. Brata Alberta we Wro-

„Wyprowadzi  na prost ”

c awiu. To w a nie z inicjatywy Towa-
rzystwa, które jest najwi ksz  w Pol-
sce organizuj  pracuj c  na rzecz osób
bezdomnych, a tak e dzi ki Caritas
Diecezji Kieleckiej, która ma najwi k-
sze do wiadczenie w zakresie stoso-
wania metody towarzyszenia, zosta o
utworzone Partnerstwo „Wyprowa-
dzi  na prost ”. Projekt nasz jest fi-
nansowany ze rodków Europejskie-
go Funduszu Spo ecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Alicja Kocy owska

P. s.
Artyku  ten ukazuje si  w zwi zku
z otwarciem dzia alno ci „Punktu
Aktywizacji Bezrobotnych”,
w Sanoku, przy ul. Ko ciuszki 22. Mia-
o to miejsce w dniu 8 czerwca 2006

roku. Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych problemami zarysowany-
mi w niniejszym artykule.

Redakcja
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Intencje w tygodniu

Od 26.06 do 2.07. 2006r.
Poniedzia ek– 26.06
6.30 + W adys aw, + W adys aw.
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 + W adys aw.
18.00 o zdrowie i b ogos awie stwo
Bo e dla Jasia z okazji imienin.
Wtorek – 27.06
6.30 + W adys aw Wo oszczak.
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 + W adys awa (f).
18.00 + W adys aw.

roda – 28.06
6.30 o zdrowie i b ogos awie stwo
Bo e dla Piotra przebywaj cego za
granic .
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 o b ogos awie stwo dla Józefa
i jego rodziny.
18.00 + Janina, Tadeusz, Franciszek,
Karolina
Czwartek - 29.06 – Uroczysto

wi tych Piotra i Paw a
6.30 + Salomea Kosturska.
8.00 .........................................................
9.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
11.00 + Piotr, Antoni, Zofia.
17.00 + Roch Koncewicz (greg.).
18.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy
(greg.).
Pi tek – 30.06
6.30 + Maria i Mieczys aw.
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy
(greg.).
8.00 + Helena i Józef Wo k.
10.30 – 50-lecie matury LO m skiego
i e skiego.
18.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).
Sobota – 1.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.)
7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy
(greg.).
8.00 + Józef wik a.
18.00 o tryumf Niepokalanego Serca
Maryi.
Niedziela – 2.07
6.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy
(greg.).
8.00 dzi kczynna w 25 rocznic lubu
Ewy i Paw a
9.30 + Józef Buczek (greg.)
11.00 za parafian
12.30 + W adys aw i + z rodziny Pel-
ców.
17.00 Nabo e stwo ró a cowe ze zmia-
n  tajemnic
18.00 o b ogos awie stwo Bo e dla
rodzin z rózy b . ks. Jana Balickiego.
20.00 + Roch Koncewicz (greg.).
Stro e: + Józef Sowa.

1. Dzisiejsze nabo e stwo czerwco-
we odprawimy o godzinie 17:30. Za-
praszamy wszystkich czcicieli Naj-
wi tszego Serca Pana Jezusa.

W pi tek zako czenie tych e nabo-
e stw.

2. We czwartek – 29 czerwca – przy-
pada Uroczysto wi tych Aposto-
ów Piotra i Paw a. Msze wi te w ten

dzie  odprawimy w porz dku wi -
tecznym, a wi c o godzinie: 6:30; 8:00;
9:30; 11:00 oraz po po udniu o go-

12 Niedziela zwyk a – 25.06.2006 r.

Og oszenia duszpasterskie.

dzinie 17:00 i 18:30. Nabo e stwo
czerwcowe w tym dniu odprawimy
o godzinie 18:00.
3. W tym tygodniu przypada
pierwsza  sobota miesi ca. W tym
dniu przypada u nas nabo e stwo
fatimskie. O godzinie 17:30 odmówi-
my ró aniec fatimski, a po nim o go-
dzinie 18:00 b dzie Msza wi ta
z kazaniem, po niej za  procesja
ze wiecami. Na zako czenie od pie-
wamy Apel Jasnogórski.

Sk adamy serdeczne podzi kowanie

wszystkim osobom, które w niedziel

1 1 czerwca wspar y finansowo organizowan

przez nas kolejn  akcj  Letniego Wypoczynku

dla Dzieci „S oneczna Przygoda 2006”

oraz Ksi dzu Dziekanowi dr Andrzejowi Skibie

za umo liwienie przedstawicielom

naszego Stowarzyszenia przeprowadzenia

w tym dniu zbiórki pieni dzy do puszek

i ciep e przyj cie w swojej Parafii.

Bóg zap a !

Zebrana przez nas kwota to l .377,38 z otych.

Szczegó ow  relacj  z tegorocznej

„S onecznej Przygody 2006”

przedstawimy w jednym z sierpniowych

numerów „Góry Przemienienia”.

Z wyrazami wdzi czno ci

i serdecznym pozdrowieniem

Stowarzyszenie Przyjació  Heleny Kosiny

w Sanoku
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We czwartek, w dniu 15 czerwca,
prze ywali my Uroczysto  Naj wi t-
szego Cia a i Krwi Pa skiej, która zna-
na jest pod krótsz  nazw  jako Bo e
Cia o. Mieszka cy naszego miasta,
a dok adniej, wierni parafii Chrystusa
Króla, Ojców Franciszkanów, Naj-
wi tszego Serca Pana Jezusa i Prze-

mienienia Pa skiego, wzi li udzia  we
Mszy wi tej koncelebrowanej przy
ko ciele Chrystusa Króla przez przed-
stawicieli kap anów tych czterech pa-
rafii, której przewodniczy  ks. dziekan
Andrzej Skiba. Kazanie wyg osi  go-
spodarz parafii – ks. pra at Feliks
Kwa ny. W znacznej mierze swoje
wyst pienie sprowadzi  do ukazania
historii tej podnios ej uroczysto ci.

Uroczysto  ta to wielkie dzi k-
czynienie za dar Eucharystii, Chleba
daj cego ycie wieczne. Mówi  Ka-
znodzieja: „Przed wielkimi sprawami
trzeba si  zatrzyma , przed niezrozu-
mia ymi sprawami nale y si  zamy li .
Zatrzyma  si  trzeba tym bardziej, gdy
te wielkie sprawy przenikaj  nasz  co-
dzienno , gdy wielkie sprawy staj
si  nam tak bliskie i tak powszednie”.
Zaznaczy , e wielkie wydarzenia za-
wsze s  w jaki  sposób upami tnia-
nie. Wielkim wydarzeniem w yciu ko-
biety jest macierzy stwo, st d mamy
Dzie  Matki i Dzie  Dziecka. Przez
wiele lat nasza Ojczyzna by a
w niewoli. Otrzymali my wolno ,
która jest jakby powietrzem, którym
si yje na co dzie . Wyrazem

wdzi czno ci jest wi to Niepodleg o-
ci. Swoje upami tnienie ma jedna

z najwi kszych tajemnic wiary, w któ-
rej w wierze przyjmujemy, e pod po-
staci  chleba i wina jest obecny ywy
i prawdziwy Bóg, ywy i prawdziwy
Chrystus, Ten sam, który g osi  Ewan-
geli , który uzdrawia , który cierpia ,
i który za nas umar  i zmartwychwsta .
Tajemnica to tak wielka, e doczeka a
odpowiedniego wi ta. Jego pocz tki
si gaj  XIII stulecia i s  zwi zane
z osob w. Julianny. Znakiem obec-

no ci Jezusa w naszych ko cio ach
jest wieczna lampka, która przypomi-
na nam o tej wielkiej tajemnicy wiary.
Jezus zosta  w ród nas z mi o ci do
ka dego cz owieka, którego tak uko-
cha . To wielka tajemnica naszej wia-
ry. Jest uobecniana w czasie ka dej
Mszy wi tej. Jest Ofiar  krzy a, co
uwidacznia stoj cy na o tarzu krzy .

Eucharysti  sprawuje si  przy wie-
lu wa nych wydarzeniach yciowych.
Wyro li my w takich warunkach. Losy
naszej Ojczyzny s ci le zwi zane
z Eucharysti , która jest syntez  na-
szego zbawienia. To znak odpowie-
dzialno ci i zawierzenia si  Chrystu-
sowi, który jest Panem dziejów.
Gromadzimy si  wokó  sto u, jak kie-
dy  zgromadzili si  Aposto owie. Stó
– o tarz wszystkich nas czy, na któ-
rym sk adamy losy Ojczyzny i ka de-
go z nas. O tarz nas uczy, e powinni-
my odej  od w asnych stoliczków,

od w asnych prywatnych, partyjnych
interesów. Z naciskiem mówi  Kazno-
dzieja:  „Kto chce jedno ci sto u oj-
czy nianego, musi zrezygnowa  z w a-
snych stoliczków”, co ka dy zrozumia
zapewne bardzo dobrze.

Po Mszy wi tej wielka rzesza wier-
nych wyruszy a w procesji z Naj wi t-

Prze yli my Uroczysto  Chleba

daj cego ycie wieczne

(C.d. na s. 8)
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(C.d.ze s. 7)

szym Sakramentem ulicami naszego
miasta, aby zako czy  t  podnios
Uroczysto  przy naszym ko ciele.

Pragn  jeszcze zaznaczy , e we
Mszy wi tej i w procesji brali udzia
tak e kap ani z bratnich Ko cio ów: ks.
Ireneusz Kondrów z Ko cio a Grecko-
katolickiego i ks. Jan Antonowicz,
z Ko cio a Prawos awnego. Pragn
tak e wyrazi  swoj  wdzi czno
wszystkim Uczestnikom Uroczysto ci
za postaw ywej wiary. Dzi kuj  tak-
e s u bom porz dkowym, a szczegól-

nie Policji. Wszystkim „Bóg zap a ”.
Ks. Andrzej Skiba
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Uroczysto  Naj wi tszego Cia a i Krwi Pa skiej

zako czy a si  udzieleniem b ogos awie stwa Naj wi tszym Sakramentem

przy naszym ko ciele



GÓRA PRZEMIENIENIA nr 26 (150) 25 czerwca 2006 r.

10

O takiej postawie uczy nas
do wiadczenie yciowe. Pisarze
duchowni, rekolekcjoni ci, podkre la-
j , e b d c „pe na aski”, jest „skar-
bem Boga i szafark ask Jego”
(ks. Antoniewicz).

Do Niej Ko ció  stosuje te s owa:
„Bogactwo jest ze mn  i s awa, wspa-

Wo anie o Mi osierdzie

nia e dobra i prawo ”, a aski jakimi
zosta a obdarowana nie zamkn a her-
metycznie dla siebie, ale rozdziela
je potrzebuj cym. Ka dy mo e z nich
korzysta , kto tylko szczerze i z ufno-
ci  pragnie zdrowia duszy czy cia a,

uwalnia od z ych pokus i zgubnych
na ogów, odpuszczenia grzechów

oraz wewn trznego spokoju i rado ci
ducha.  Za Jej po rednictwem Bóg
udziela cz owiekowi wszelkich ask.
Id c za my l w. Germana nale y
stwierdzi , e nikt nie dost pi zbawie-
nia jak tylko przez Jej przyczyn .

Maryja jest Matk  Mi osierdzia,
hojnie rozdaj c aski. Ona po Sercu
Zbawiciela najwi cej okazuje mi osier-
dzia, bo zna wszystkie n dze cz owie-
ka i mo e przyj  z pomoc . A wiemy,
bo ju  rozwa ali my, ze te n dze nasze
s  liczne i jak wobec nich jeste my
cz sto bezsilni. St d jeste my niejako
wewn trznie przynaglani, aby uda  si
do Niej i prosi  J  o pomoc. Za Cze-
s awem Mi oszem mo emy si  modli :
„Matko uratuj mnie, grzeszne moje
ycie. Wró  mnie na pi kn  ziemi ,

jeszcze daj mi czas. Matko, nie zas u-
y em, ale zaczn  na nowo, Ty nie y-
a  daleko, bo jeste  ko o mnie”. Jak e

cz sto wo amy do Niej: „Witaj Królo-
wo, Matko Mi osierdzia…”, za  w Li-
tanii o Mi osierdziu Bo ym znajduje-
my wezwanie: „Mi osierdzie Bo e,
daj ce nam Maryj  Pann  na Matk
Mi osierdzia, ufamy Tobie”.

Papie  ko cz c DiM wo aniem
o mi osierdzie, tak si  modli: „B aga-
my za po rednictwem Tej, która nie
przestaje g osi  „mi osierdzia z poko-
lenia na pokolenie”, a tak e tych
wszystkich, na których wype ni y si
ju  do ko ca s owa z kazania na górze:
„B ogos awieni mi osierni, albowiem
oni mi osierdzia dost pi ” (DiM 15).

Matka Mi osierdzia

Ks. Andrzej Skiba

(C.d. z poprzedniego numeru)

Dzie o jednania cz owieka z Bo-
giem, zosta o przekazane z woli Chry-
stusa Ko cio owi. Ko ció wi ty jest
szafarzem „Zbawicielowych zdrojów
mi osierdzia” (DiM 13). Czyni to przez
sakrament pokuty – pojednania.
„W sakramencie tym ka dy cz owiek
mo e w sposób szczególny do wiad-
czy  mi osierdzia, czyli tej mi o ci, która
pot niejsza jest ni  grzech” (DiM 13).

Sakrament pokuty jako wyraz Bo ego mi osierdzia.

Poprzez ten sakrament Bóg przyjmuje
obwiniaj cego si  grzesznika i zmie-
nia jego sytuacj  moraln . Bóg przyj-
muje wyznanie, al i nawrócenie, oka-
zuj c grzesznikowi swoje mi osierdzie.
Czyni to przez pos ug  kap a sk , cze-
go zewn trznym wyrazem jest znak
rozgrzeszenia i wypowiadane s owa:
„Bóg, Ojciec mi osierdzia, który pojed-
na wiat ze sob  przez mier  i zmar-
twychwstanie swojego Syna i zes a
Ducha wi tego na odpuszczenie grze-

chów, niech ci udzieli przebaczenia
i pokoju przez pos ug  Ko cio a. I ja
odpuszczam tobie grzechy w imi  Ojca,
i Syna, i Ducha wi tego”.

Do odmiany ycia zobowi zuje
mnie ka dorazowy udzia  w Euchary-
stii, aby na wzór Chrystusa umiera
grzechom a zmartwychwstawa  do
nowego ycia. Za w. Paw em mo na
powiedzie , e „z Chrystusem zosta-
em przybity do krzy a”. Inaczej:

uczestnicz c we Mszy w. mam si
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wyzby  tego, co jest we mnie grzesz-
ne, a mówi c j zykiem biblijnym, mam
zwlec z siebie „starego cz owieka”,
a przyoblec si  w nowego. Wyzby
si  grzechu. Tu nie chodzi tylko o jed-
norazow  odpowied , ale o sta e na-
stawienie wewn trzne, aby y  w przy-
ja ni z Bogiem, unikaj c tego, co t
przyja  rani czy rozrywa. Cz sto s y-
szymy w liturgii – METANOEITE –
nawracajcie si . Metanoja, czyli prze-
miana serca i umys u, czyli sta e na-
wracanie si  do Boga, czyli odwraca-
nie si  od grzechu, a skierowanie si
ku dobru, którego szczytem i samym
ród em jest Bóg. w. Augustyn okre-
li  grzech jako „awersj ” czyli odwró-

cenie si  od Boga. Pokuta b dzie zwró-
ceniem si  ku Bogu. Cz owiek
niejednokrotnie woli chodzi  odwró-
cony plecami od Boga. Czasem potra-
fi si  grzeczno ciowo uk oni , ale uni-
ka bli szego kontaktu, aby spojrze
niejako w twarz. Patrzy w lustro. Wi-
dzi swoje odbicie, odbicie swojej twa-
rzy. Patrz c na Boga, widzi odbicie
swojej duszy. To prawda, bo kiedy
Piotr zapar  si  Chrystusa, to wystar-
czy o spojrzenie Mistrza, aby Piotr
zobaczy  w tym spojrzeniu siebie, swo-
je wn trze, aby ujrza  z o jakiego si
dopu ci . Spotkanie z Chrystusem,
to jakby spotkanie z promieniami
Roentgena, które ods ania-
j  ca e nasze wn -
trze, zdrowie lub
chorob  duszy.
Bywa, e cz o-
wiek nie zawsze
chce wiedzie
o swoich s abo-
ciach. Nie chce

sk ada  wizyt
u lekarzy,
bo   po-
wiada, e
najtrud-
niej jest
zacz .
Mo na
to okre-

l i
j a k o

l k przed odkryciem prawdy o sobie.
Z podobnym nastawieniem mo na si
spotka  w sferze ducha. Trzeba mo-
dli  si  za poet : „Prosz  Ci  jednak,
Ojcze mój, o mi o  – bunt przeciwko

samemu sobie…” (A. Szyja). Ka de-
mu cz owiekowi potrzebny jest we-
wn trzny bunt przeciwko z u, przeciw-
ko ró nego rodzaju wykr tnym
drogom, z ym przyzwyczajeniom,
wadom i na ogom.

Pius XII pisa  w encyklice „Media-
tor Dei”:  „Gdy wi c stoimy przy o ta-
rzu, przemie my tak swojego ducha,
aby cokolwiek w nim by o grzeszne-
go, ca kowicie zgas o, a cokolwiek ro-
dzi przez Chrystusa ycie nadprzyr
odzone, wzmog o si  i spot nia o. W
taki sposób mamy si  sta  wraz
z Hosti  Niepokalan  ofiar  mi
Ojcu Przedwiecznemu”.

To ci g e nawracanie si  ma swoj
wymow . Jezus zaczyna swoj  dzia-
alno  od nawo ywania do pokuty:

„Nawracajcie si  i wierzcie w Ewange-
li !”. Jest ono nadal aktualne. Ca a
Msza w. – Eucharystia, wzywa do na-
wrócenia, pokuty. Do pokuty wzywa
S owo Bo e szczególnie w Adwencie
i Wielkim Po cie. Ko ció  ci gle nam
przypomina, e Chrystus przela  sw
Krew „na odpuszczenie grzechów”.

Jan Pawe  II
w „Li cie

Wielkoczwartkowym” (1980 r.) przy-
pomina , e nie tylko pokuta prowa-
dzi do Eucharystii, ale tak e Euchary-
stia do pokuty gdy  wymaga sta ego
czuwania i nawracania si . Chrze ci-
janin jest cz owiekiem czuwania,
bo nie wie „dnia ani godziny” i za-
wsze musi by  przygotowanym na
wezwanie Pana. Wspomniany Pius
XII w „Mystici Corporis” pisa : „Moc
tego sakramentu wzmaga si  pozna-
nie siebie, ro nie pokora chrze cija -
ska, t pi si  z e obyczaje, zapobiega
si  lenistwu duchowemu i ozi b o ci,
oczyszcza si  sumienie, a wzmacnia
wola, zapewnia si  zbawienne kierow-
nictwo duszy, wreszcie moc  tego
sakramentu pomna a si aska”.

Ze spowiedzi nale a oby cz sto
korzysta , o wiele cz ciej jak raz
w roku. Kap an jest szafarzem Bo e-
go mi osierdzia, które szczególnie
otwiera si  dla grzeszników, gdy  „nie
potrzebuj  lekarza zdrowi, ale le si
maj cy”. Trzeba zawierzy  Chrystu-
sowi, Jego mi o ci mi osiernej i ci gle
liczy  na przebaczenie. Trzeba tylko
troch  dobrej woli. Trzeba tak e

ci gle odczuwa  g ód Chleba
Eucharystycznego. Spo-

wied  i Komunia w. s
ze sob ci le z czo-
ne. Postawa pokut-
na ma si  ci gle
wi za  z postaw
eucharystyczn ,
aby nie oddziela

j e d n e g o

od drugiego. Niech
z obecnego rozwa-
ania pozostan  w pa-

mi ci s owa Chrystusa:
„Nawracajcie si …”

oraz „Bierzcie i jedzcie…”.
Ks. Andrzej Skiba
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W dniach 9 –10 czerwca w naszym
mie cie, dok adniej w ko ciele pw. Prze-
mienienia Pa skiego w Sanoku mogli-
my odda  ho d relikwiom kap ana -

m czennika b . ks. Stefana Wincente-
go Frelichowskiego, które odbywaj
peregrynacj  po Polsce.

B . ks. Stefan Wincenty urodzi  si
22 stycznia 1913 roku w Che m y. Przez
wszystkich nazywany by  Wickiem.
Sp dzi  tam te  swoj  m odo .
W marcu 1927r. zwi za  si  z harcer-
stwem i jego idea ami dzia aj c w 24
Pomorskiej Dru ynie Harcerskiej im.
Zawiszy Czarnego. Ucz szcza  do
o mioklasowego m skiego gimnazjum
w Che m y. Tam te  z o y  egzamin ma-
turalny. Swoje ycie wewn trzne roz-
wija  tak e w Sodalicji Maria skiej,
a w 1930 roku zosta  jej prezesem.
Decyzja wst pienia na drog  ku ka-
p a stwu nie przysz a mu atwo. Pa-
mi tnik b ogos awionego zwiera zapi-
sy wielu rozterek i przemy le . Musia
bardzo wyró nia  si  podczas nauki
w seminarium poniewa  jeszcze jako
diakon zosta  kapelanem i sekretarzem
biskupa Stanis awa Okoniewskiego.
14 marca 1937 r. przyj  w Pelplinie
wi cenia kap a skie. Na obrazku pry-

micyjnym napisa :
„Przez krzy  cierpie  i ycia szare-

go z Chrystusem - do chwa y zmar-
twychwstania”

W lipcu 1938 roku zosta  wikarym
w parafii Wniebowzi cia NMP w To-

runiu. Do dzi  wielu jeszcze pami ta
jego gorliwo  apostolsk  w ród dzie-
ci i chorych, jego pos ug  jako kape-
lana Chor gwi Pomorskiej ZHP czy re-
daktora „Wiadomo ci Ko cielnych
Parafii Panny Maryi”. Tutaj zasta  Go
wybuch II wojny wiatowej.  Oddzia-
y Wermachtu wkroczy y do Torunia

7 wrze nia 1939 roku i rozpocz y si
aresztowania. Ks. Frelichowskiego
aresztowano 17 pa dziernika, gdy  by
on szczególnie podejrzany dla w adz
niemieckich ze wzgl du na swoje za-
anga owanie w ruchu harcerskim.
Osadzony w Forcie VII realizowa  na-
dal swoje idea y harcerskie. Uwi zio-
na m odzie  spontanicznie garn a si
do niego z wielk  ufno ci . Ks. Wicek
sam wyszukiwa  ludzi szczególnie
smutnych i samotnych, chorych i s a-
bych. Odt d realizowa  swoje powo-
anie kap a skie w warunkach konspi-

racyjnych organizuj c w kolejnych
obozach w Stutthof, Grenzdorf,
Sachsenhausen i Dachau wspólne
modlitwy, ci gle szukaj c najbardziej
um czonych i za amanych wspó wi -
niów. W Sachsenhausen pe ni  nadal
obowi zki kapelana. Organizowa
i wys uchiwa  spowiedzi wychodz -
cych z obozu transportów. W Dachau
zaj  si  natomiast chorymi na tyfus
przekradaj c si  do ich baraków,
by nie  im pomoc i umacnia  Eucha-
rysti . Sam nie da by rady pomóc
wszystkim umieraj cym. Uda o mu si

pozyska  32 polskich ksi y, którzy
zg osili si , by na tych w a nie blo-
kach  piel gnowa  zaka onych. Wszy-
scy oni bez wyj tku przeszli ci ki ty-
fus, a dwóch zmar o. Ks. Stefan te
zarazi  si  tyfusem i zmar  23 lutego
1945 roku, w przeddzie  wyzwolenia
obozu. Wyj tkowo  zmar ego kap a-
na uznali nawet Niemcy pozwalaj c,
po raz pierwszy w obozie w Dachau,
na wspólne modlitwy przy trumnie,
wy o onej bia ym prze cierad em
i udekorowanej kwiatami. Jego cia o
zosta o spalone w obozowym krema-
torium. Wspó wi niowie byli przeko-
nani od samego pocz tku o Jego wi -
to ci. Zanim spalono cia o, Stanis aw
Bie ka - studiuj cy przed wojn  me-
dycyn , zdj  z twarzy po miertn
mask , w której te  zagipsowa  jeden
z palców prawej r ki. Drugi palec, za-
gipsowany tak, by przypomina  jedy-
nie kawa ek kredy, zachowa  ks. Ber-
nard Czapli ski, pó niejszy biskup
pelpli ski. 7 czerwca 1999 roku papie
Jan Pawe  II na toru skim lotnisku, tu
obok Fortu VII, og osi  ks. Wincente-
go Stefana Frelichowskiego b ogos a-
wionym i ustanowi  jego wspomnie-
nie na dzie  23 lutego.  Kilka lat
pó niej, w 2003 r., po staraniach ro-
dowisk harcerskich, Prymas Polski,
kardyna  Józef Glemp og osi  b . Dru-
ha Wicka (tak nazywali go przyjacie-
le) patronem harcerstwa polskiego,
bez wzgl du na przynale no  orga-
nizacyjn .

Peregrynacja relikwii patrona har-
cerstwa spotka a si  z ywym zainte-
resowaniem rodowisk harcerskich,
zw aszcza tych, gdzie pracuj  harcer-
scy kapelani. Tak e w Sanoku przy-
gotowania do przyj cia relikwii koor-
dynowali kapelani Hufca ZHP Ziemi
Sanockiej (Ks. Wies aw Siwiec) i Huf-
ca Bieszczadzkiego w Lesku (ks. To-
masz Latoszek). Relikwie do Sanoka
przywioz a z Przemy la delegacja tych
dwóch hufców z ks. Tomaszem Latosz-
kiem na czele i od godziny 11.00,
w pi tek 9 czerwca, harcerze zaci gn li
warty przy wystawionych przed g ów-
nym o tarzem relikwiach oraz rozpo-
cz li czuwania, maj ce najcz ciej
form piewu pie ni religijnych
i obrz dowych pie ni harcerskich.

Relikwie b . ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

patrona harcerstwa polskiego nawiedzi y Sanok.
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W bocznej nawie mo na te  by o obej-
rze  wystaw  biograficzn , przygoto-
wan  przez druhny Natali  Mazur
i Emili  Grzebyk, a o godz. 17.30 har-
cerze zaprezentowali monta  s owno-
muzyczny po wi cony osobie B ogo-
s awionego. Dla uczestników modli-
tewnego czuwania przygotowana zo-
sta a te  specjalna broszurka,
zawieraj ca yciorys b . Stefana Freli-
chowskiego, fragmenty Jego pami t-
nika, fragment homilii Jana Paw a II
oraz teksty pie ni i modlitwy.

Kulminacyjnym punktem uroczy-
sto ci nawiedzenia relikwii w Sanoku
by a uroczysta Msza w. z udzia em
harcerskich pocztów sztandarowych
z Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych,
sprawowana przez Ks. Pra ata Andrze-
ja Skib , podczas której, ks. Tomasz
Latoszek zebranym harcerzom ukaza
b . ks. Stefana Frelichowskiego jako
wzór osobowy i przyk ad do na lado-
wania. Podczas modlitwy wiernych
oraz sk adaj c dary o tarza harcerze
(zobacz: przypis) dzi kowali za pi k-
no naszego wiata i dar bycia w har-
cerskiej wspólnocie, a tak e prosili
o si  wytrwania w wierno ci idea om
s u by Bogu, Polsce i Bli nim. Uroczy-
sto  zako czy a si  od piewaniem
Modlitwy harcerskiej. piew m odych
ludzi, przy akompaniamencie gitar
i fletu, rozbrzmiewa  jeszcze do 22.00
(harcerzy wspar a m odzie  z parafii).
Do tej godziny pe niono równie  war-
ty. Najbardziej wytrwali po egnali si
w harcerskim kr gu od piewaniem
pie ni „Idzie noc”.

W modlitewnym czuwaniu z sa-
nockimi harcerzami czy  si  ducho-
wo patron hufca, ks. pra at Zdzis aw
Jastrz biec Peszkowski. Nades a   z tej
okazji specjalny faks zawieraj cy frag-
menty z pami tnika patrona harcer-
stwa, zako czony s owami „Modl  si
z Wami i prosz , aby b ogos awiony
Wincenty nas wspiera , umacnia ”.
Jeden fragment pami tnika ks. Pesz-
kowski wzi  w ramk . To s  te s owa,
które przekaza  nam podczas spotka-
nia w Domu Harcerza , 13 listopada
2004 r. S owa szczególne, wyja niaj -
ce tajemnic  wielkich czynów i wa -
nych osi gni :

Jest jedno s owo, które cicho na
uboczu wypowiedziane ma moc po-
t n , moc zdoln  trony zdoby , wie-
dz  najrozleglejsz ; moc, która ludzi
podbi  mo e a tych, którzy je wypo-
wiedz  zdoln  mocarzami uczyni . To

s owo – to „chc ”, cicho na uboczu
powiedziane. Nie ma tu miejsca na
„chcia bym”, lecz „chc ”.

W sobot , 10 czerwca, harcerze
po egnali relikwie swego patrona pod-
czas porannej mszy w. odprawionej
przez Ks. pra ata Adama Sudo a  i prze-
kazali Je harcerzom z Krosna. Samego
aktu przekazania dokona  ks. kapelan
Wies aw Siwiec wraz  z komendantk
hufca. Relikwie odebra  kapelan huf-
ca kro nie skiego, jednocze nie pe -
ni cy te  obowi zki duszpasterza cho-
r gwi podkarpackiej, ks. Grzegorz
Brechta.

Modlitwa harcerska.

O Panie Bo e, Ojcze nasz,

W opiece swej nas miej.

Harcerskich serc Ty drgnienia

znasz,

Nam pomóc zawsze chciej.

Ref. Wszak Ciebie i Ojczyzn ,

Mi uj c chcemy y .

Harcerskim prawom ycia dnia,

Wiernymi zawsze by .

O daj nam zdrowie dusz i cia ,

Swym wiat em zag usz noc.

I daj nam hart tatrza skich ska ,

I twórcz  wzbud  w nas moc.

Ref. Wszak Ciebie ...

Na szczytach górskich, czy w ród

k,

W dolinach bystrych rzek,

Szukamy ladów Twoich r k,

By ycie z Tob  wie .

Ref. Wszak Ciebie ...

Przed nami jest otwarty wiat,

A na nim wiele dróg.

Cho  wiele cie ek kusi nas,

Lecz dla nas tylko Bóg!

Ref. Wszak Ciebie  ...

TEKSTY Z PAMI TNIKA

b . W. Frelichowskiego

„Chcia bym by  ksi dzem, by móc
do Boga zanosi  modlitwy, by za te
wszystkie ofiary, które s  wymagane
od ksi dza mie  t  wielk  nagrod :
czyni , spe nia  Ofiar wi t . Piasto-
wa  Jezusa w swych r kach. (...) Spe -
nia  t wi t  s u b  Bo , to moje
najwi ksze yczenie, marzenie od dzie-
ci stwa! I teraz stoj c u progu lat
szkolnych, stoj c na bezdro u ycia

mam si  zastanowi , czy spe ni
to powo anie, ten g os Bo y wo aj cy
w mej duszy, czy te  wybra  sobie
inny zawód.

Zastanowi  si  mam, czy mo e
w innym zawodzie by bym po ytecz-
niejszy, czy móg bym lepiej wype ni
s owa Chrystusa i b d c m em
rodziny, yj c w spo ecze stwie, by
kap anem wieckim, wype ni  swe

ycie wed ug polece  Akcji Katolic-
kiej i wprowadzi  w czyn cel Sodalicji:
przez u wi cenie siebie samego
u wi ci  stany i przez stany spo e-
cze stwo” (Pami tnik, 23–25).

„W najg bszej pokorze kl kam
dzi  przed Tob , Bo e. (...) Chc  by
prawdziwym harcerzem. Post powa
tak w yciu jak mi nakazuje my l
i sumienie”.

„ ...Czuj  bowiem, e harcerstwo
to jednak ma idealne zasady i idee.
Aby je poprowadzi  i wpoi , trzeba je
wpierw dobrze posiada , tego mi brak.
Wprawdzie staram si  o to, aby je osi -
gn , ale nie wiem, kiedy b d  je mia .
A pcha  dru yny, aby wegetowa y,
nie chc , a na wy yny jej nie dostan .
Oto przyczyna, dla której niech tnie
przyjmuje dru ynowego. Ja bym mia
program dla podniesienia dru yny,
ale na to potrzeba trzech dobrych lat.
W pierwszym trzeba przygotowa
do stopni i wycieczki w okolic .
W wakacje porozsy a  ile tylko mo -
na na kursy lub obozy innych dru yn,
aby si  przetarli. W drugim roku to
samo, ale wi cej gaw d i pog bia
ducha harcerskiego, i wy wiczy  so-
bie dobrego harcerza jako obywatela.
W lato na obozy. W trzecim jako za-
st powych pousadza , a reszt  znów
tak samo i dopiero w trzecim roku urz -
dzi  w asny dobry obóz.

(C.d. na s. 14)
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Obecna praca w dru ynie to pierw-
szy rok. Gdyby tak sz o dalej, to jest
nadzieja, e dru yna stanie si  praw-
dziw  dru yn  harcersk  spe niaj c
swoj  powinno  wzgl dem harcer-
stwa i Ojczyzny. A taka dru yna
dawa aby swym cz onkom co  wi cej,
ni  sam  karno  i troch  wiedzy
polowej i przyjemne obozy, lecz
dawa aby mu pe ne wychowanie
obywatela znaj cego dobrze swojej
obowi zki dla ojczyzny.

Ja sam wierz  mocno,
e pa stwo, którego wszyscy obywa-

tele byliby harcerzami by oby
najpot niejszym ze wszystkich. Harc-
erstwo bowiem, a polskie szczególnie
ma takie rodki, pomoce, e kto prze-
jdzie przez jego szko  to jest typem
cz owieka, jakiego nam teraz potrze-
ba. A ju  najdziwniejsz , ale najlepsz
jest idea harcerstwa: wychowanie
m odzie y - przez m odzie . I ja sam,
jak tylko b d  móg ,
co tak Bo e, aby zaw-
sze by o, b d  har-
cerzem i nigdy dla
niego pracowa  i go
popiera  nie przestan .
Czuwaj!” (o roli
d r u y n o w e g o
06.01.1930).

(By  Prawdziwym

Harcerzem - Modlit-

wa Druha Wicka)

„Nie jestem tym ja-
kim powinienem by  i
chcia bym by , ale nie mam do tego
ch ci. Dzi  w najwi kszej depresji du-
cha pisz  te s owa. I strz sn  si  chc
z tego stanu w którym jestem. Wyrwa
si  z niego. Sta  si  cz owiekiem, by
u ytecznym. Si y moje tego dnia nie
dokonuj . Ale w najg bszej pokorze,
kl kam dzi  przed Tob  Bo e.

Odczuwam w ca ej pe ni nico
i u omno  moj . Zwracam si  do Cie-
bie, który  mnie takim stworzy  i który
mnie prowadzisz. Bo e wyzwól mnie
 z tego stanu w jakim dzi  jestem.
Chc  by  innym. Chc  by  prawdzi-
wym harcerzem.

Post powa  tak w yciu, jak mi na-
kazuje my l i sumienie. Daj mi Tw a-
sk . Ja z ni  wspó dzia a  b d  i po
harcersku wydobywa  si  chc  z tego
upadku duchowego. Daj mi poczucie
warto ci. Ale nie tylko sugestywne

poczucie, lecz chc  prawdziw  war-
to  w sobie wyrobi . Bo e zupe nie
si  w r ce Twoje oddaj . Daj mi krok
po kroku i  w gór . wi ty Jerzy
pomó  mi odnie  zwyci stwo nad
samym sob ”.

„Pytania o powo anie”:

1. Dlaczego chc  by  kap anem?
Co mnie do tego prowadzi i ci gnie?
I to co  musz  pozna , przyswoi
tak, bym tym gorza , by sta o si
has em szczytnym mego ycia ca ego.
2. Pozna  swój cel musz , bo dopiero
ten decyduje o drodze najdogodniej-
szej dla mnie.
3. A czy ja wiem, jakie b dzie moje

ycie? Jakim ono b dzie? Tak, to zale-

y o Boga i mej woli, charakteru.
Musz  sobie wyrobi  silny charakter,
wol  nieugi t  – b d  uparty.
Tak uparty, jak byli wi ci. Musz
d y  do cz stki wi to ci, by
dobrym chrze cijaninem.”

Jan Pawe  II

Homilia (fragment) wyg oszona

podczas nabo e stwa czerwcowego

i beatyfikacji ks. Stefana

Wincentego Frelichowskiego

 w Toruniu, w trakcie VII piel-

grzymki papie a do ojczyzny.

7 czerwca 1999

 „  Z rado ci  dzi kuj  Bo ej
Opatrzno ci za dar nowego b ogos a-
wionego, kap ana i m czennika
Stefana Wincentego Frelichowskiego,
heroicznego wiadka mi o ci
pasterskiej.”

„B ogos awieni, którzy wprowa-
dzaj  pokój”. Godno  tego imienia
[b ogos awiony] s usznie przys uguje
wyniesionemu dzi  do chwa y o tarzy
ksi dzu Stefanowi Wincentemu Freli-
chowskiemu. Ca e jego ycie jest bo-
wiem jakby zwierciad em, w którym
odbija si  blask owej Chrystusowej
filozofii, wedle której prawdziwe szcz -
cie osi ga ten, kto w zjednoczeniu

z Bogiem staje si  cz owiekiem poko-
ju, czyni pokój i niesie pokój innym.
Ten toru ski kap an, który pe ni

pastersk  pos ug  przez niespe na
osiem lat, da  czytelne wiadectwo
swego oddania Bogu i ludziom. yj c
Bogiem, od pierwszych lat kap a stwa

szed  z bogactwem
swojego kap a skiego
charyzmatu wsz dzie
tam, gdzie trzeba by o
nie ask  zbawienia.
Uczy  si  tajników
ludzkiej duszy i dosto-
sowywa  metody
duszpasterskie do po-
trzeb ka dego spotka-
nego cz owieka. T
sprawno  wyniós  z
harcerskiej szko y
wra liwo ci na potrze-
by innych i stale j
rozwija  w duchu przy-

powie ci o dobrym pasterzu, który szu-
ka owiec zaginionych i gotów jest y-
cie da  dla ich ocalenia (por. J 10, 1–21).
Jako kap an zawsze mia wiadomo ,
e jest wiadkiem Wielkiej Sprawy, a

równocze nie z g bok  pokor  s u y
ludziom. Dzi ki dobroci, agodno ci i
cierpliwo ci pozyska  wielu dla Chry-
stusa równie  w tragicznych okolicz-
no ciach wojny i okupacji.
W dramat wojny niejako wpisywa  ko-
lejne rozdzia y pos ugi pokoju. Tak
zwany Fort VII, Stutthof, Grenzdorf,
Oranienburg-Sachsenhausen, wresz-
cie Dachau — to kolejne stacje jego
drogi krzy owej, na której pozostawa
zawsze taki sam: nieustraszony w pe -
nieniu kap a skiej pos ugi. Szed  z ni
zw aszcza do tych, którzy jej najbar-
dziej potrzebowali — do umieraj cych

(C.d. ze s. 13)
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masowo na tyfus, którego w ko -
cu sam pad  ofiar . Odda  swoje
kap a skie ycie Bogu i ludziom,
nios c pokój ofiarom wojny.
Dzieli  si  tym pokojem hojnie
z innymi, bo dusza jego czerpa a
si  z Chrystusowego pokoju.
A by a to tak wielka moc, e nawet
mier  m cze ska nie zdo a a

zniszczy  tego pokoju.”

Modlitwa w intencji harcerzy

za wstawiennictwem

B . Druha Wicka.

„Przez krzy  cierpie  i ycia szare-
go  z Chrystusem- do chwa y zmar-
twychwstania...”,

... a Ty B ogos awiony Harce-
rzu harcuj dalej w ród harców
gwarnych ca ej rodziny harcerskiej
i wypraszaj nam ask , a my obie-
cujemy wspó dzia a  z Tob  i po
harcersku wydobywa  si  z tego,
co przeciwne Mi o ci Odwiecznej,

Daj nam B ogos awiony Druhu
Wicku i  krok po kroku w gór ,
dopomó  nam odnie  zwyci stwo
i daj t ask , aby my w naszych
harcach nigdy nie ustali.

Amen

( List Biskupa Polowego -

z okazji peregrynacji Relikwii

Patrona Harcerstwa

bp Tadeusz P OSKI wyda  spe-

cjalny list. Nale y odczyta  go

na rozpocz cie b d  zako cze-

nie peregrynacji w rodowisku.)

Druhny i Druhowie

Harcerskie pozdrowienie Czu-
waj”, które sta o si  cz ci  harcer-
skiego i kap a skiego ycia ksi -
dza podharcmistrza Stefana
Wincentego Frelichowskiego,
w czasie peregrynacji jego relikwii
po Polsce nabra o nowego,
nadprzyrodzonego znaczenia.

Tym harcerskim pozdrowie-
niem „Czuwaj” druh podharcmistrz
b ogos awiony Wincenty
Frelichowski, kap an m czennik,
zwraca si  do wszystkich,
których zgromadzi  na modlitwie,
zawi zuj c wspólnot  i jednocz c
wokó  siebie.

ycie b ogos awionego
ks. podharcmistrza Stefana
Wincentego Frelichowskiego by o

w swej zwyczajno ci nadzwyczajne.
Jego doczesne ycie przez
g bok  za y o  z Bogiem, który jest
Mi o ci , sta o si yciem nadprzyro-
dzonym.

„Musz  sobie wyrobi  silny cha-
rakter, wol  nieugi t  - postanawia
b ogos awiony Stefan Wincenty
Frelichowski jeszcze w m odzie czych
latach. B d  uparty, tak uparty, jak byli
wi ci. Musz  d y  do cz stki wi -

to ci, by  dobrym chrze cijaninem.”
Temu postanowieniu pozosta

wierny równie  w czasie wi ziennej
i obozowej gehenny. Po aresztowa-
niu i uwi zieniu przez hitlerowców
przebywa  w obozach koncentracyj-
nych w Stutthofie, Sachsenhausen
i Dachau. Cierpia  g ód, ból, poni e-
nie, maltretowanie fizyczne i moralne.
Maj c wiar wi tego Piotra, m dro
wi tego Paw a oraz mi o wi tego

Jana niós  wspó wi niom pociech
ludzk  i kap a sk , organizowa
wspóln  modlitw , spowiada ,
sprawowa  potajemnie Msz wi t ,
rozdziela  Komuni . Dzieli  si  z drugi-
mi nie tylko sk p  porcj  po ywienia,
ale równie  swoim czasem,
samym sob .

Jego ycie sta o si  uobecnieniem
s ów: „Któ  nas mo e od czy  od mi-
o ci Chrystusowej? Utrapienie, ucisk

czy prze ladowanie, g ód czy nago ,
niebezpiecze stwo czy miecz? /.../
Ale we wszystkim tym odnosimy
pe ne zwyci stwo dzi ki Temu, który
nas umi owa . I jestem pewien,
e ani mier , ani ycie, ani anio owie,

ani zwierzchno ci, ani rzeczy tera niej-
sze, ani przysz e, ani moce, ani co
wysokie, ani co g bokie, ani jakiekol-
wiek inne stworzenie nie zdo a
nas od czy  od mi o ci Boga, która
jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.” (Rz 8, 35-38)

Nadzwyczajno  zwyczajnego
ycia druha podharcmistrza, ksi dza

Stefana Wincentego Frelichowskiego,
znalaz a swój wyraz w zachowaniu
wspó wi niów.

Czym innym, je li nie prze wiad-
czeniem o jego wi to ci, wyt uma-
czy  fakt, e po mierci
ksi dza Wincentego Frelichowskiego,
która nast pi a w dniu 23 lutego
1945 roku, zanim spalono jego cia o
w krematorium obozowym, zdj to
z jego twarzy po miertn
mask , a z jego d oni wyj to kilka
kosteczek?

wi to  bowiem, to nadzwyczaj-
no  zwyczajnego ycia; to nadprzy-
rodzono  w doczesno ci.

B ogos awiony ksi dz podharc-
mistrz Stefan Wincenty Frelichowski
jest jedynym wi tym m czennikiem
II wojny wiatowej, który po gehen-
nie ycia w obozach koncentracyj-
nych pozostawi  po sobie relikwie,
szcz tki swojego doczesnego cia a,
które ju  tu na ziemi by o „ wi tyni
Ducha wi tego”.

„Musz  d y  do cz stki
wi to ci” – postanowi  w swej

m odo ci b ogos awiony Wincenty
Frelichowski.

Druhny i Druhowie!

Jednoczymy si  wokó  niewielkiej
cz stki: relikwii b ogos awionego
druha, ksi dza podharcmistrza
Stefana Wincentego Frelichowskiego,
aby id c jego ladami doj  do ca ej
pe ni wi to ci, jak  daje nam Bóg
Ojciec, przez swojego Syna
Jezusa Chrystusa, w jedno ci
Ducha wi tego.

Niech Wasza czujno  przy relikwii
Patrona Harcerzy - b ogos awionego
druha, kap ana i m czennika, uczyni
Wasze codzienne zwyczajne ycie,
yciem wielkim i nadzwyczajnym.

Wszystkim uczestnikom
uroczysto ci peregrynacyjnych
z serca b ogos awi .

+ Tadeusz P OSKI

Biskup Polowy

Wojska Polskiego

Materia y zebra a druhna

Krystyna Chowaniec
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Mozo owscy: to rodzina w a ciciela
hotelu w Sanoku w budynku istniej -
cym do dzi  przy ulicy Jagiello skiej,
po przeciwnej stronie starego „Zajaz-
du”, tak zwanej w latach mi dzywo-
jennych „Steciakówki”, o której bez-
my lnym zburzeniu wspomnia em
powy ej. By o tam, jak i u Kosinów,
liczne rodze stwo – pi cioro: trzech
braci i dwie siostry, które uko czy o
Gimnazjum sanockie.

Z Ojcem mym zaprzyja nieni byli
dwaj, a to: Stefan – p k. W.P., dr n.med.,
ordynator w szpitalu Ujazdowskim
w Warszawie i lekarz przyboczny Mar-
sza ka J.Pi sudskiego – zamordowany
w Charkowie – wi zie  (jak i Ojciec
mój) Starobielska, oraz W odzimierz,

pó niejszy profesor Akademii
Medycznych we Lwowie i Wilnie,
 za  po wojnie i pobycie w Anglii
(gdzie przebywa  jako oficer rezerwy
w W.P.) – w Gda sku.

Z Cioci  Hel  zaprzyja nione by y
Ich siostry – Aldona, a w szczególno-
ci Helena.

Rodzina pa stwa Mozo owskich
zachowywa a szczególn  cze
dla Marsza ka, w domu prof. W odzi-
mierza w Gda sku by o wr cz  ma e
muzeum po wi cone temu wielkiemu
Polakowi.

Paj czkowscy: rodzina powy ej
ju  przeze mnie wspomniana i opisa-
na. Dr W odzimierz Paj czkowski
onaty by  z Wand  z S kowskich,

ziemiank  z Wydrnej. Mieli Oni dwóch
synów – ca e swe ycie sp dzili
w Sanoku, gdzie zmarli w latach oku-
pacji i pochowani zostali w grobowcu
swych sanockich przyjació , pa stwa
Szomków (architekt), w a cicieli jed-
nego z najpi kniejszych domów
w Sanoku – dzi  Biblioteki Publicznej.

Starszy Ich syn Jerzy, najbli szy
przyjaciel od czasów gimnazjalnych

mego Ojca, pó niej p k.dypl. W.P.
w czasie wojny w Anglii, dzi  niew t-
pliwie najstarszy oficer Wojska
Polskiego – 108-letni, jeszcze w wieku
97 lat, w czasie pobytu u mnie, zwie-
dza  rze ko miasteczko swego dzieci -
stwa i dziedziczny maj tek ziemski

Helena Kosinówna

Rodzina i sanoccy Przyjaciele

(C.d. z poprzedniego numeru)

Maturanci w Sanoku rok 1912:

Jerzy Paj czkowski i Jan Kosina

25-lecie matury w 1912 roku. W pierwszym rz dzie siedz  od lewej: Jerzy Paj czkowski i profesorowie Tadeusz Mi kisz, Ignacy

Korman, Andrzej Grazela, ks. Pawe  Rabczak.

W drugim rz dzie stoj  od leweJ: trzeci - Jan Kosina, pi ty - Zygmunt Zaleski
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w Strachocinie, do obecnej chwili
utrzymuje ze mn  rzeczow  korespon-
dencj  – w asnor cznie pisz c listy –
co warte jest podkre lenia.

M odszy z braci Paj czkowskich,
Stefan – zmar y przed kilkunastu laty
malarz artysta, zamieszka y w Pozna-
niu – znany jako batalista i kostiumo-
log wojskowy, wspó pracownik twór-
cy Muzeum Narodowego i Wojska
w Warszawie Br.Gembarzewskiego –
jako dziecko pupil mego Dziada Piotra
Dunina-W sowicza.

Z dzie mi obu tych braci cz  mnie
wi zy przyja ni do dzi  – jako trzecie
ju  pokolenie.

S uszkiewiczowie: jak ju  te
wspomnia em na wst pie, to jedna
z najstarszych rodzin sanockich –
zas u ona od wielu pokole  w czy-
nach spo ecznych dla naszego miasta.
W latach 20-tych i 30-tych dwaj kolej-
ni – Ojciec i Syn – Micha  i Maksymi-
lian – z tego rodu zasiadali na burmi-
strzowym stolcu naszego grodu.
Ostatni odda  za to ycie jako zak ad-
nik hitlerowskiego okupanta, przez co
szczególnie z otymi zg oskami zapisa
si  w historii miasta.

Z p. Emilj  S uszkiewiczówn
czy a moj  Cioci  Hel  bardzo ser-

deczna przyja , jako starsza najpierw
uczy a J , a pó niej, ju  jako rówie ni-
ca prawie, nadal wspomaga a J  swym
do wiadczeniem i radami w nie a-
twych czasach, zw aszcza okupacji
i trudów Cioci przy zniedo nia ych
Rodzicach.

Równie trwa a i g boka przyja
czy a mego Stryja Stanis awa z Jego

rówie nikiem i koleg  z awy gimna-

zjalnej oraz Harcerstwa – p.dr Edmun-
dem S uszkiewiczem – poet , a tak e
twórc  wielu spektakli wystawianych
na deskach bardzo aktywnego
w latach mi dzywojennych amator-
skiego Teatru sanockiego. Sympatie
te, jak i z Paj czkowskimi, przesz y i na
m ode pokolenia. Od lat gimnazjal-
nych mam przyjemno  przyja ni  si
z córk p. Maksymiliana – Barbar
zam. Liburow , a córki nasze przyja -
ni  si  te  od lat swych szkolnych.

Wspominaj c – jak poprzednio
przy wszystkich przedstawianych
rodzinach – o ich sanockich siedzi-
bach, nie sposób nie wspomnie  wy-
j tkowo uroczego dworku S uszkiewi-
czów przy ulicy Emilii Plater –
góruj cego niegdy  nad dzisiejszymi
kortami tenisowymi, gdzie do swej

mierci rezydowa a imienniczka pani
Plater – p.Emilia S uszkiewiczówna,
osoba wielce urocza i przyjazna m o-
dzie y, co mia em okazje stwierdza ,
gdy towarzyszy em swej Cioci Heli w
odwiedzinach na „S uszkiewiczówce”.

Vetulaniowie: protoplast  sanoc-
kiej ga zi tego ongi  w oskiego rodu
by  Roman Vetulani, profesor Gimna-
zjum, zmar y w 1906 roku. Wychowa-
niem licznej gromadki dzieci (4 synów
i 2 córki) zajmowa a si  p.El bieta
z Kunachowiczów Vetulaniowa.

Z rodziny tej do Gimnazjum sanoc-
kiego ucz szcza o czterech synów: Ka-
zimierz (z pierwszego ma e stwa),
Zygmunt, Tadeusz i Adam. Trzech
z nich przyja ni o si  z Kosinami, a to:
Z Ojcem mym, Janem – pan Zygmunt,
by  On doktorem praw, w latach mi -
dzywojennych pracowa  w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych. Z Jego
rodzin : on  Stanis aw  z Le niew-
skich i córk  Wand  utrzymywali my
stosunki przyjacielskie w Warszawie.
Pan Zygmunt przez szereg lat by  kon-
sulem R.P., w latach 30-tych d u szy
czas w Ankarze – zakochany w kultu-
rze wschodu i islamu specjalizowa  si
w tym zakresie, by  te  zapalonym fila-
telist  – w charakterze nagrody do-
puszcza  nas do swych licznych zbio-
rów ucz c przy okazji wielu ciekawych
rzeczy. W domu pa stwa Vetulanich
przy ulicy Chmielnej w Warszawie sa-
lon urz dzony by  ca kowicie na wzór
turecki autentycznymi meblami i dy-
wanami – niestety sp on , jak wiele
innych w Powstaniu. Pan Zygmunt

(C.d. na s. 18)

Rodzina Vetulanich, rok ok. 1910.

Przy stole siedz : po lewej: Helena z Kad ubowskich-Kunachowiczowa, po prawej

El bieta Vetulani, . prof. Romana - i El bieta Vetulaninówna.

Stoj  od lewej: Adam, Tadeusz, Maria, Kazimierz i Zygmunt Vetulaninowie

Dom pa stwa Vetulanich przy ulicy Daszy skiego
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zgin  w 1942 roku w wypadku w Rio
de Janeiro, gdzie skierowany by  jako
konsul i przeprowadzi  si  z rodzin .

Przyjacielem mego Stryja Stanis a-
wa by  Tadeusz Vetulani, pó niejszy
biolog-zootechnik, profesor Uniwer-
sytetu Pozna skiego, specjalista
od hodowli koni polskich – tarpanów.
Przyjacielem za  mego najm odszego
Stryja Zbigniewa by  Adam Vetulani
– pó niejszy profesor Uniwersytetu
Jagiello skiego.

O tym, czy Ciocia Hela przyja ni a
si  z któr  z panien Vetulaniówien –
nie mam wiadomo ci.

Dom Ich – typowy te  dla sanoc-
kiej zabudowy, z gankiem obro ni tym
winem, sta  do lat powojennych
przy ulicy Floria skiej (dzi  Daszy -
skiego), nieomal vis a vis do dzi
stoj cej tam secesyjnej kamienicy.

Zalescy: to najliczniej reprezento-
wana w Gimnazjum rodzina sanocka,
mianowicie a  7-ro z rodze stwa
Zaleskich ucz szcza o do naszej
Alma Mater Sanociensis. Ojcem rodu
Zaleskich w Sanoku by  doktor nauk
medycznych Karol Zaleski, przyby y
tu, jak i dr Paj czkowski, z pocz tkiem
wieku ze Lwowa. Jako zapalony
przyrodnik i esteta wyszuka  na szkar-
pie nad Sanem urocze miejsce i wybu-
dowa  tam dla swej rodziny dom na-
zwany „Orlem gniazdem”, z wej ciem
frontowym zwróconym na Plac
w.Jana i Rynek, za  swymi uroczymi

werandami parteru i pi tra na rozleg y
widok Sanu i Gór S onnych.

Jak wspomnia em wy ej,
siedmioro Zaleskich zdawa o
matur  w sanockim Gimnazjum,
a to: Tadeusz – w 1906, Julian w 1907,
Karol w 1909, Zygmunt w 1912,
W adys aw w 1913, Jakub w 1918
i jedna z ich sióstr, Jadwiga,
w 1919 roku.

Troje z nich przyja ni o si  z Kosi-
nami, a to: z Ojcem mym Janem –
Zygmunt, za  ze Stryjem Stanis awem
– W adys aw. Wszyscy czterej odby-
wali s u b  wojskow  w wojsku
austryjackim na froncie alba sko-
w oskim, a po powrocie z Armi  Halle-
ra do Kraju walczyli w wojnie polsko-
bolszewickiej. Stryj Stanis aw utrzymy-
wa  pó niej jeszcze w Londynie
przyjacielskie stosunki z tym swym
Koleg , gdy tam obaj zamieszkiwali.

Najbli ej i najtrwalej z rodziny tej
przyja ni a si  z moj  cioci  Hel
p.Jadwiga Zaleska, te , jak Ona –
prof. Filologii polskiej i Harcerka
(w ca ym tego s owa znaczeniu),
a przy tym zawzi ta y wiarka. Osoba
dobrze znana sanockiemu spo ecze -
stwu dzi ki osobistym zas ugom,
a co te  warto wspomnie  – uprawia-
j ca y wiarstwo jeszcze po 80-tym
roku ycia.

Obie One mia y te same cele i ide-
a y: prac  dla m odzie y, kszta cenie
ich umys ów i ducha oraz wychowy-
wanie na prawych obywateli Kraju.
Obie One, zapalone w swych dzia a-
niach, zyska y pami  i uznanie m o-
dych pokole  Sanoczan.

W ko cu tych wspomnie  nie

sposób pomin  wielce zaprzyja nio-
nych z Cioci  Helen  sanockich Pa ,
a to z rodziny pp. Jayków – pa  Kamili
(zwanej serdecznie Kamci ) i Ewy,
z rodziny pp. My ków – pani dr Marii
Krilowej, znanej memu pokoleniu do-
skona ej historyczki, a tak e z przyby-
ych tu ze Lwowa dr Zofii Sko ozdro

oraz pa  Jadwigi i Wandy Kubrakie-
wiczówien, jak te  wielu innych, któ-
rzy – niech mi wybacz , nie wymieni ,
bo nie znam zapewne – a wszystkie
One, stanowi c grono Przyjació  Cio-
ci Heleny, na pewno zas uguj  na
wspomnienie. Znakomite Ich grono –
jak s dz  – stanowi  ci, którzy zechcie-
li swe wspomnienia o Niej zawrze
w ksi ce „-Przez Krzy ...-Do Nieba”!

Helena Kosinówna – siostra jedy-
na mego Ojca – jak e mi bliska, z któr
wspó y em przez ca e nieomal me y-
cie, od lat m odzie czych zast powa-
a mi w pewnym sensie Matk , któr

utraci em jako ch opiec w Powstaniu
Warszawskim. Przez poniesione trudy
i prac , a nadto niezwyk e cierpienia
zas u y a na pewno na szczególn
uwag  i szacunek.

Niech m ode pokolenia bior  z Niej
przyk ad, niech ucz  si  dla dobra w a-
snego i dobra naszego spo ecze stwa,
i niech wierz  w ask  Boga Wszech-
mog cego!

Pawe  Kosina

Sanok, 2002 rok

Uwaga autora:
Od czasu spisania powy szego wspo-
mnienia odeszli z tego wiata wymie-
nieni powy ej:
21.II.2005 roku Zdzis aw Beksi ski –
zamordowany w Warszawie
6.XII.2005 roku Jerzy Paj czkowski –
zmar  w 112 roku ycia, w Anglii.
Sanok, stycze  2006 roku

(C.d. ze s. 17)

Dom pa stwa Zaleskich przy placu wi tego Jana

Dom pa stwa Zaleskich - widok od strony Podgórza



GÓRA PRZEMIENIENIA nr 26 (150) 25 czerwca 2006 r.

19

Dla czytelników, którzy nie mieli

okazji zetkn  si  z ksi k

„-Przez Krzy ...-Do Nieba.”, a do

której Autor odwo uje si  w swoim

opracowaniu, pisz c o trudnej,

d ugiej i wieloetapowej drodze,

 jak  pokona a Helena Kosinówna

dla zdobycia wiedzy i wymarzonego

wykszta cenia – do czyli my

do niniejszego opracowania

przedruk Jej yciorysu, autorstwa

Pana Paw a Kosiny, zamieszczony

w tej ksi ce.

Helena Kosinówna

Helena Ludmi a Kosinówna,
siostra mego Ojca, urodzi a si  22 maja
1900 roku w Starzawie, powiatu
starosamborskiego, w ówczesnym
Królestwie Galicji w Cesarstwie
Austrii, jako córka Jana Macieja i Pau-
liny Karoliny z domu Girtler von Kle-
eborn, ma onków Kosinów. Rodzina
Ojca, z pochodzenia ch opsko-zie-
mia ska, wywodzi si  z Czech z po-
granicza Bawarii, rodzina za  Matki
z austryjacko-w gierskiej szlachty
z tradycjami urz dniczymi.

Genius loci, znany równie  z przy-
k adów wielu innych rodzin, spowo-
dowa , e ju  w nast pnym pokoleniu
po osiedleniu si  w Galicji rodziny te
sta y si  patriotycznymi rodzinami pol-
skimi, wychowuj cymi swe dzieci na
ofiarnych obywateli Rzeczypospolitej,
czego dowodem jest mi dzy innymi
ycie Heleny i Krzy e Walecznych

trzech Jej braci, z których dwaj polegli
za Polsk , jak równie  odmowa podpi-
sania przez nich tzw. „Volksliste” za
okupacji niemieckiej.

Ojciec Heleny, Jan, po uko czeniu
w Wiedniu Le nictwa w Hochschule
für Bodenkultur – jako in ynier le nic-
twa pe ni  pocz tkowo funkcje nadle-
niczego w kilku rejonach Galicji. Wy-

st piwszy oko o 1904 roku ze s u by
pa stwowej za o y  w Sanoku sw
prywatn  kancelari  miernicz . Wyk a-
da  równocze nie na Wydziale Le nic-
twa przy Politechnice we Lwowie.

Matka Heleny, Paulina, p dzi a
ywot tak zwanej wówczas „pani domu

przy m u” wychowuj c pi cioro dzie-
ci. Poza umiej tno ciami rodzinno-go-

spodarczymi by a uzdolnion  pianist-
k . Wychowywana we Lwowie uko -
czy a tam Konserwatorium s ynnego
w tym czasie w Austrii pianisty i kom-
pozytora, ucznia Szopena, Karola Mi-
kulego. Zdolno ci Jej w tym zakresie
odziedziczy  najstarszy syn Jan.

Helena wychowywa a si  mi dzy
czterema bra mi osi gaj cymi zwykle
najwy sze oceny w szko ach i, jak mi
nieraz wspomina a, by a przez nich do-
pingowana – zw aszcza przez trzech
starszych – do nauki, a b d c te   zdol-
n  – garn a si  do niej od dzieci -
stwa. W ówczesnych czasach dost p
do nauki dla dziewcz t by  jeszcze bar-
dzo ograniczony, tote  droga Jej do
wykszta cenia nie by a atw .

W latach 1906-1914 uko czy a
szko  podstawow , a to: czteroklaso-
w  szko  ludow  i czteroklasow
szko  wydzia ow  – jak je wówczas
nazywano w obowi zuj cej nomenkla-
turze.

Po wybuchu pierwszej wojny wia-
towej wyjecha a z rodzin  do Wied-
nia, gdzie Ojciec Jej, przez dawne ko-
neksje, uzyska  zatrudnienie. Zapisana
do tamtejszej szko y nie ucz szcza a
do niej gdy , jak mi wspomina a, czu a
si  tam fatalnie, obco. Wytykano Jej
polskie pochodzenie, a do niemiecko-
ci nie chcia a si  przyznawa !

Po roku (po wyparciu Moskali
z Galicji) powróci a do Sanoka i ucz sz-
cza a do Wy szego Instytutu e skie-
go Naukowo-Wychowawczego
 w Sanoku, którego prze o on  by a
s ynna na tutejszym terenie Teodozja
Drewi ska, a nauczycielkami niemniej
znane: M.Wasylewiczówna, E.S usz-
kiewiczówna i J.M ska.

W roku 1919 stan a jako ekster-
nistka (zdaj ca z wszystkich osiemna-
stu wówczas przedmiotów) do egza-
minu dojrza o ci – przed Komisj
Pa stwowego Seminarium Nauczy-
cielskiego M skiego w Kro nie –
uprawniaj cego do nauczania w szko-
ach podstawowych. Na egzaminie

tym osi gn a 12 ocen bardzo do-
brych i 6 dobrych. W tym e te  Semi-
narium uzyska a nadto „ wiadectwo
uzdolnienia na nauczycielk  robót
r cznych”. Dopiero teraz by a upraw-
nion  do zdawania, te  eksternistycz-

nie, w Pa stwowym Gimnazjum,
po którym to otwiera a si  droga
na Uniwersytet.

Nim to jeszcze nast pi o, podj a
praktyk  nauczycielsk  w szko ach po-
wszechnych powiatu sanockiego, a to
w Bukowsku w roku szkolnym 1920/
21, gdzie równie  prowadzi a „ e sk
Dru yn  Harcersk ” i w Olchowcach
w roku szkolnym 1921/22. Od tego to
czasu czy a prac  nauczycielsk
z wychowawstwem m odzie y
w szeregach Harcerstwa jako  zago-
rza a druhna.

Przez nast pne dwa lata przygo-
towywa a si  do egzaminu dojrza o ci
w Pa stwowym Gimnazjum. Nie by o
to atwe, bo sprzeciwiali si  temu obo-
je Rodzice, zw aszcza Matka – przed-
stawicielka starej epoki, nie rozumie-
j ca takiej potrzeby, a te  i Ojciec, który
nie chcia  „traci ” swej bardzo kocha-
nej jedynaczki.

Zwyci y a jednak wola nauki i
dzia ania – poparta ostatecznie decy-
zj  Ojca – i Helena przyst pi a 27 maja
1924 roku do egzaminu eksternistycz-
nego w Pa stwowym VII-mym Gim-
nazjum Realnym (przyrodniczym)
w Krakowie, na podstawie którego to,
kolejnego „egzaminu dojrza o ci”,
uznano J  „dojrza  do studiów
na Uniwersytecie”!

W tym e roku, ju  6-go pa dzier-

II. HELENA KOSINÓWNA – YCIORYS
(przedruk z ksi ki Ewy Oklejewicz pt. „-Przez Krzy ...-Do Nieba.”)

(C.d. na s. 20)

Jan Kosina in . z córk  Helen

w parku sanockim
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nika zosta a immatrykulowan , jako
studentka Wydzia u Filozoficznego
Uniwersytetu Jagiello skiego. I tak
spe ni o si  marzenie Jej ycia, o które
tak d ugo i z uporem walczy a, z zami-
owania do wiedzy, a te , jak mi mówi-
a, z ch ci dorównania braciom.

W styczniu 1928 roku przenios a
si , ze wzgl dów rodzinnych, na Uni-
wersytet Pozna ski Wydzia  Humani-
styczny i tu, w dniu 17 czerwca 1930
roku, uzyska a stopie  magistra filo-
zofii w zakresie filologii polskiej, przed-
stawiaj c z wynikiem dobrym prac
magistersk  na temat „Twórczo  dra-
matyczna Asnyka”.
W mi dzyczasie, by ul y  Rodzicom,
w roku szkolnym 1929/30 uczy a
w „Prywatnym Miejskim Seminarium

e skim” w Sanoku.
Od roku 1931 do wybuchu drugiej

wojny wiatowej uczy a j zyka pol-
skiego w Pa stwowym Gimnazjum
i Liceum im. w. Stanis awa Kostki
w Ko skich jako nauczycielka
kontraktowa (1931-1934), a nast pnie
jako nauczycielka etatowa.

Celem uzyskania statusu nauczy-
ciela etatowego szkó rednich w dniu
28 maja 1934 roku podda a si  kolej-
nemu jeszcze egzaminowi przed Pa -
stwow  Komisj  Egzaminacyjn  na
Nauczycieli Szkó rednich w Krako-
wie uzyskuj c „Dyplom nauczyciela
szkó rednich”.

W Gimnazjum w Ko skich, poza
funkcj  nauczyciela j zyka polskiego
i wychowawstwem, prowadzi a biblio-
tek , a nadto dzia a a aktywnie jako
dru ynowa w „3-ciej Dru ynie Harce-
rek im. Królowej Jadwigi Komendy
Chor gwi Kielecko-Radomskiej”.
Organizowa a harcerskie wycieczki
krajoznawcze, a tak e letnie obozy,
mi dzy innymi na Bia ej Górze
w Sanoku – swym rodzinnym mie cie.

O ciep ych i serdecznych stosun-
kach z m odzie  koneck wiadczy y
liczne listy, które otrzymywa a przez
ca e d ugie swe ycie, a tak e wzmian-
ki w pracy ucznia Jana Polaka pt.

„Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta c -
ce w Ko skich” wydanej w 1992 roku.

Na pocz tku wojny, 4 wrze nia
1939 roku, prze y a najwi ksz  trage-
di  swego ycia trac c, od wybuchu
niemieckiej bomby lotniczej, równo-
cze nie przebywaj cego wówczas
u Niej najm odszego brata Zbigniewa
i swego narzeczonego, te  nauczycie-
la Gimnazjum w Ko skich. Jaki  czas
pracowa a w szpitalu wojennym,
a pó niej, tu aj c si  z uchod cami, do-
tar a po paru tygodniach do Sanoka,
gdzie zamieszka a z Rodzicami.

W czasie okupacji pracowa a
w jawnym i tajnym nauczaniu. Ju  18
listopada 1939 roku powo ana zosta a
przez ówczesne okupacyjne w adze
szkolne Kreisschulrat do nauczania
w szkole powszechnej (bo tylko taka
by a dozwolona) ch opców-volkskna-
benschule. W szkole tej – mieszcz -
cej si  kolejno w lokalach prywatnych,
Klasztorze OO.Franciszkanów, czy bu-
dynkach szkolnych, gdy przesta y
by  potrzebne w adzom okupacyjnym
do innych celów – naucza a przez ca y
czas okupacji, to jest do sierpnia 1944
roku. Z tego okresu pami ta J  i wspo-
mina szereg do dzi  zamieszka ych
w Sanoku uczniów.

Równocze nie pracowa a w na-
uczaniu tajnym, przygotowuj c
m odzie  z naszego regionu do egza-
minu dojrza o ci w zakresie Gimnazjum
i Liceum oraz zasiada a w komisjach
egzaminacyjnych.

W dniu 14 lutego 1945 roku zosta-
a powo ana przez Kuratorium

Okr gu Szkolnego Rzeszowskiego
Odrodzonej Polski na nauczyciela Pa -
stwowego Gimnazjum i Liceum
M skiego im.Królowej Zofii w Sano-
ku. Wychowa a wiele roczników
sanockiej m odzie y, kolejno: w Li-
ceum M skim pod dyrekcj  J. wie-
rzowicza i A. Grazeli (od 1 pa dzierni-
ka 1944 do 2 pa dziernika 1946),
nast pnie w II-gim Pa stwowym Gim-
nazjum i Liceum e skim w Sanoku
pod dyrekcj  Z. Sko ozdro (od 12 pa -
dziernika 1946 do 1 wrze nia 1947),

a nast pnie w Pa stwowym Liceum
Pedagogicznym w Sanoku pod dyrek-
cj  J. Stachowicza – ju  do ko ca swej
nauczycielskiej dzia alno ci, to znaczy
do odej cia na emerytur  z dniem
31 marca 1957 roku wobec nieuleczal-
nie rozwijaj cego si  procesu tracenia
wzroku.

Za sw  prac  nauczycielsk  odzna-
czona zosta a Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Odznak  za Taj-
ne Nauczanie i Z ot  Odznak
Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego.

Przez wiele jeszcze lat pó niej, ju
jako ca kowicie ociemnia a, udziela a
korepetycji z j zyka polskiego i aciny,
uzupe niaj c wiedz  wielu uczniów
sanockich szkó rednich.

A po tym nast pi  wieloletni okres
cierpie , w ostatnich latach szczegól-
nie okrutny wobec ob o nego, nieule-
czalnego kalectwa, z czego doskonale
zdawa a sobie spraw  b d c do ko -
ca ca kowicie sprawn  umys owo.
W latach ociemnia o ci i cierpie  wy-
kazywa a ogromny hart ducha i pogo-
d  wynikaj c  z Jej charakteru, bowiem
by a rzeczywist  przyjació k
wielu, zw aszcza wychowanków,
osob  nader praw  i uczciw , przy
czym bardzo mocno wierz c . Odesz a
1 marca 2000 roku pozostawiaj c
rodzin  i liczn  rzesz  zaprzyja nio-
nych wychowanków w g bokim,
serdecznym alu.

Niech mi b dzie wolno, korzysta-
j c z pi knej inicjatywy wychowanków
– napisania o Niej wspomnie , podzi -
kowa  raz jeszcze w tym miejscu tym
wszystkim, którzy darzyli J  przyja -
ni  i przez wiele lat wspomagali, nieraz
w sposób bezprzyk adny z ca ym
po wi ceniem, swym osobistym
nak adem pracy i jak e bardzo dobrej
woli – czego nie sposób przeceni .

Pawe  Kosina

 s. Jana, bratanek

„Profesorki-Druhny”

–  na podstawie dokumentów

i rodzinnych wspomnie ,

Sanok, marzec 2000 r.


