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Zbierzcie pozostaáe uáomki...
Z Jezusem na „Drugi Brzeg”

W NUMERZE

Izraelici byli narodem przywiązanym do swojej ziemi. W czasach Starego Testamentu bardzo rzadko podejmowali morskie podróĪe; wyjątkiem
moĪe byü prorok Jonasz, który wyruszyá w morze i tam przeĪywaá rozliczne
przygody (por. Jon 1,3). LudĨmi morza
byli Fenicjanie i Grecy, Izraelici natomiast unikali niebezpiecznych i niepewnych morskich rejsów. Galilejczycy mieli jednak swoje wáasne, maáe
„morze” - Jezioro Galilejskie, które dla
mieszkających w okolicy rybaków
i rolników byáo potĊĪnym akwenem.
Choü miaáo ono zaledwie kilkanaĞcie kilometrów dáugoĞci, byáo dla nich
„morzem” i tak jest nazywane w Ewangeliach. Korzystając z prostych áodzi
mogli w obfitych w ryby wodach zdobywaü poĪywienie, albo przemieszczaü
siĊ stosunkowo szybko do miejsc poáoĪonych na przeciwnym brzegu.
To, co jednak wydaje siĊ áatwym
w czasie sprzyjającej pogody, w cza-

sie burzy moĪe staü siĊ zagroĪeniem.
Gdy nadchodziáo nagáe zaáamanie pogody rutynowy rejs áodzią stawaá siĊ
Ğmiertelnym niebezpieczeĔstwem.
Ewangelista Marek opisuje dzisiaj to
zagroĪenie w dramatycznych sáowach:
„zerwaá siĊ gwaátowny wicher”, „fale
biáy w áódĨ”, „áódĨ napeániaáa siĊ
wodą” (por Mk 4,37). Apostoáowie,
wĞród których nie brakowaáo przecieĪ
doĞwiadczonych rybaków, zaczĊli traciü gáowy, a Jezus spokojnie spaá (Mk
4,38). Obudzony ze snu natychmiast
„rozkazaá wichrowi” i wkrótce ”nastaáa cisza” (Mk 4,39). Dopiero potem
zacząá czyniü uczniom wyrzuty, Īe brakuje im wiary (Mk 4,40). Widząc tak
wielki znak wszyscy osáupieli ze zdziwienia, albowiem jeszcze nie wiedzieli, co wyraĨnie zaznacza Ewangelista,
kim On jest (Mk 4,41).
„Przeprawmy siĊ na drugą stronĊ”
(Mk 4,35) – powiedziaá Jezus do Apostoáów jeszcze przed podjĊciem rejsu.
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Wydaje mi siĊ, Īe podróĪ Jezusa
i Jego uczniów przez Jezioro Galilejskie, zwane „morzem”, moĪna porównaü do Īycia ludzkiego. Ludzie, stworzeni przez Boga, mają takĪe za zadanie
„przeprawiü siĊ na Drugi Brzeg”, osiągnąü cel wĊdrówki, jakim jest spotkanie z Ojcem. Chwila narodzenia to jakby wejĞcie do áodzi Īycia i odpáyniĊcie
od brzegu. Wydaje siĊ nieraz, Īe droga jest prosta, Īe áatwo osiągnąü wyznaczoną metĊ, Īe wszystko siĊ uda.
Przychodzą jednak Īyciowe burze, kiedy trzeba siĊ zmagaü z „wichrem namiĊtnoĞci”, z „falami grzechu”, z „nawaánicami pokus”. I czasami jest nam
bardzo trudno, wydaje siĊ, Īe zatoniemy, Īe nie damy rady, Īe zginiemy
w odmĊtach Ğwiata.
Jest jednak ratunek, o którym tak
czĊsto czáowiek zapomina. To Jezus,
który „páynie z nami w áodzi”, który
jest tak blisko, który panuje nad sytuacją. Wystarczy poprosiü Go o pomoc,
wystarczy zwróciü siĊ z proĞbą i zaufaü Mu, a na pewno uciszy wszelkie
burze i uspokoi nasze serca. To On
jest przewodnikiem do Celu, to On ma
moc uciszyü wszelkie „wichry grzechu” i wesprzeü nas na duchu. I chociaĪ moĪe wydaje siĊ nieraz, Īe zatoniemy, to nigdy nie naleĪy traciü
nadziei na to, Īe postawimy nogĊ na
przeciwnym brzegu.Morze dla wielu
staroĪytnych byáo siedliskiem szatana i grzechu. UwaĪano, Īe w odmĊtach morskich przebywają záe duchy
i demony. Jezus uciszając morze daá
dowód na to, ze panuje nad szatanem,
ze ma moc uciszyü go i pokonaü. Jest
to takĪe wskazówka dla nas. Z pomocą Jezusa moĪemy pokonaü szatana,
który atakuje nas w codziennoĞci. PiĊkne wezwanie zawiera drugie czytanie:
„MiáoĞü Chrystusa przynagla nas…”
(2 Kor 5,14). MiáoĞü Chrystusa jest tym
motorem, który nas pobudza do wytrwaáoĞci, do walki z grzechem, do wytrwania w nadziei. Wytrwajmy w naszej wĊdrówce przez Īycie z Jezusem,
a osiągniemy wszyscy „Drugi Brzeg”
ks. Tomasz Grzywna
PrzeĪyliĞmy UroczystoĞü Chleba................................7
Woáanie o miáosierdzie...............................................10
Relikwie bá.ks. Frelichowskiego nawiedziáy Sanok...................12
Helena Kosinówna Rodzina i sanoccy Przyjaciele.........16
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WĊdrówki dalekie i bliskie
Oátarze fary w Bardejowie
Skarbem koĞcioáa farnego w Bardejowie są gotyckie oátarze. Jest ich
aĪ 11 i są rozmieszczone symetrycznie
w bocznych nawach Ğwiątyni. Pochodzą one z XV i XVI wieku i odznaczają
siĊ wyjątkowym piĊknem. Zwiedzając
farĊ bardejowską zachwyciáem siĊ tymi
dzieáami sztuki i swoje wraĪenia spróbujĊ opisaü dla Czytelników naszej
gazetki. DziĊki misternej pracy anonimowych artystów moĪemy medytowaü prawdy wiary wyraĪone w obrazach, które dla ludzi Ğredniowiecza
byáy czĊsto jedynym katechizmem.
PrzenieĞmy siĊ najpierw do czasów
Ğredniowiecza, kiedy w Europie tworzono dzieáa sztuki w stylu zwanym
obecnie gotyckim. DuĪa renomą w tym
okresie cieszyáa siĊ sztuka tworzenia
oátarzy szafiastych. Oátarz taki skáadaá
siĊ z ustawionej na staáe czĊĞci Ğrodkowej (szafy oátarzowej) wykonanej
najczĊĞciej z drewna, rzadziej z kamienia, do której z boku przymocowane
byáy skrzydáa (dwa lub wiĊcej). Szafa
i skrzydáa zawieraáy przedstawienia
rzeĨbione lub malowane. JeĞli skrzydáa byáy dwa taki typ oátarza nazywamy tryptykiem, jeĞli wiĊcej – poliptykiem. PoniĪej szafy oátarzowej
znajdowaáa siĊ podstawa (predella)
takĪe malowana lub rzeĨbiona, a powyĪej czĊsto umieszczano ozdobne
zwieĔczenia, záoĪone z cienkich lasek
i áuczków z pinaklami oraz elementami
figuralnymi.
NajwaĪniejszym i najpiĊkniejszym
z oátarzy bardejowskiej fary jest
„Oátarz BoĪego Narodzenia”. Powstaá on w latach 1480-90, a wyposaĪyá go cech bardejowskich tkaczy.

W Ğrodkowej czĊĞci szafy znajduje siĊ piĊkna figura Maryi pochylającej siĊ nad nowonarodzonym Dzieciątkiem otoczonym piĊcioma
anioáami. W gáĊbi widnieje miasto
i grupa pasterzy z owcami. Po obu stronach szafy umieszczono figury czterech dziewic: Ğw. Katarzyny, Maágorzaty, Doroty i Barbary. ĝrodek predelii
wypeániają rzeĨby przedstawiające
pokáon Trzech Króli oraz Zwiastowanie i Nawiedzenie. Malowidáa na
otwartych skrzydáach oátarzowych
przedstawiają sceny maryjne, a na
zamkniĊtych cykl pasyjny MĊki
Chrystusa.
Drugim bardzo cennym oátarzem
jest fundowany przez rolników w tym
samym czasie „Oátarz Ğw. KrzyĪa”.
SkrzyniĊ oátarza wypeánia potĊĪna
scena ukrzyĪowania, a obok niej
w maáych loggiach umieszczone są
postaci czterech proroków Starego
Testamentu: Izajasza, Jeremiasza,
Zachariasza
i Amosa, trzymających w rĊkach proroctwa o mĊce. Na
szeĞciu obrazachprzy otwartychskrzydáach są umieszczone sceny Znalezienia
KrzyĪa Ğw., a na predelli „Veraicon” - odtworzone w sposób
wierny, jak wierzono,
oblicze Chrystusa.
Kolejny piĊkny

oátarz nosi nazwĊ: „Oátarz Ğw. Anny”
lub teĪ „Maáy oátarz NMP”. W scenie
gáównej przedstawiona jest Maryja
z Dzieciątkiem, a dokoáa Niej postacie
najbardziej w Ğredniowieczu czczonych ĞwiĊtych kobiet: ElĪbiety, Maágorzaty, Barbary i Doroty. Te figury
są datowane na lata 1390 – 1410. Obrazy na skrzydáach oátarzowych ukazują sceny z Īyciarodziców Maryi, Joachima i Anny.
Jest teĪ wiele innych piĊknych
detali w bardejowskich oátarzach. Udaáo mi siĊ sfotografowaü jeszcze kilka:
piĊkną scenĊ Przemienienia Pana Jezusa na jednym ze skrzydeá, przypominającą przez tematykĊ naszą parafiĊ, uroczą rzeĨbiona „PietĊ” czy teĪ
oryginalną w ujĊciu scenĊ, ukazującą
Boga Ojca, który podtrzymuje cierpiącego Syna; ta ostatnia reprezentowaáa sztukĊ sáowacką na wystawie sztuki w dalekiej Japonii.
Oátarze z epoki gotyku są szczególnie wymowne i wzruszające. WyraĪają one wiarĊ prostych ludzi, dla
których modlitwa w Ğwiątyni, przed
postaciami ulubionych ĞwiĊtych, byáa
odpoczynkiem po ciĊĪkiej pracy i najbardziej oczekiwanym zajĊciem. Dzisiaj, choü czasu mamy coraz mniej
i wraĪliwoĞü na piĊkno juĪ nie jest
czymĞ zwyczajnym, warto czasami
zachwyciü siĊ dzieáami gotyku. MoĪe
są czasem nieco proste i naiwne, ale
zawierają w sobie wiele nieskaĪonego
komercją uroku.
Ks. Tomasz Grzywna
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Co to jest wolontariat?
PojĊcie wolontariusz oznaczające
dosáownie ochotnika przestaáo byü
w polskiej rzeczywistoĞci pojĊciem egzotycznym. Staáo siĊ oczywistym, Īe
wolontariusz to czáowiek gotowy nieĞü
pomoc nieodpáatnie, systematycznie
i odpowiedzialnie w placówkach pomocy spoáecznej, Ğwietlicach placówek opiekuĔczo – wychowawczych,
hospicjach, szpitalach, a takĪe w Ğrodowiskach indywidualnych. DziaáalnoĞü wolontariatu to nie tylko pomoc
ludziom starym, niepeánosprawnym.
Wolontariusze pomagają takĪe w realizacji zadaĔ placówkom kultury i organom samorządowym, angaĪują siĊ

Wolontariat jest bardzo waĪnym
elementem nowoczesnego, obywatelskiego spoáeczeĔstwa. Jest rzecznikiem najsáabszych, sygnalizuje zaistniaáe problemy, daje moĪliwoĞü
dziaáalnoĞci tym wszystkim, którzy
mają do niej powoáanie. Teoretycznie
wolontariuszem moĪe byü kaĪdy. Niekiedy jednak do wykonywania swojej
misji potrzebuje wiedzy i fachowych
umiejĊtnoĞci. Jako wolontariusze pracują przedstawiciele róĪnych zawodów: lekarze, pielĊgniarze, pracownicy socjalni, pedagodzy. W zakresie
dziedzin aktywnoĞci wolontariatu są
takie dziaáania, jak: honorowe krwio-

w róĪnorodną pomoc w czasie klĊsk
Īywioáowych, w zbiórki ĪywnoĞci, organizacjĊ imprez charytatywnych i integracyjnych. Wspóáczesna rzeczywistoĞü charakteryzowana jako czas
dominacji egoizmów, dąĪenia do wáasnego szczĊĞcia, „zrobienia kariery”,
potrzebuje ludzi, którzy gotowi są poĞwiĊciü swoje umiejĊtnoĞci i czas dla
bezinteresownej sáuĪby potrzebującym. We wspóáczesnym Ğwiecie pojawiają siĊ róĪne sprzeczne zjawiska
i wynaturzenia, jak: przeludnienie,
anonimowoĞü w táumie. W Īyciu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym
sáyszymy o odwoáywaniu siĊ do swobód obywatelskich i demokracji. RównoczeĞnie powstają róĪnorodne sposoby manipulacji i upowszechniania
stylu Īycia prowadzącego do ubezwáasnowolnienia i zniewolenia czáowieka.
Globalizacja prowadzi czĊsto do marginalizacji zarówno jednostek jak i caáych spoáeczeĔstw.

dawstwo, oddawanie szpiku kostnego i organów do przeszczepów.
Wolontariat to pomoc zorganizowana.
Nie jest wolontariatem indywidualna pomoc, z jaką Ğpieszymy ludziom,
chociaĪ by byáa ona w peáni bezinteresowna. Wolontariat to dziaáalnoĞü
planowa, choü niekiedy spontaniczna, wynikająca z potrzeby chwili. Na
temat wolontariatu wypowiadaá siĊ
PapieĪ Jan Paweá II: „Wolontariat przeĪywany w jego prawdzie jako bezinteresowne sáuĪenie ludziom zwáaszcza
najbardziej potrzebującym i zapomnianym przez struktury opieki spoáecznej
naleĪy okreĞliü jako waĪny wyraz apostolstwa, w którym Ğwieccy mĊĪczyĨni i kobiety peánią rolĊ pierwszoplanową”. Mowa tu oczywiĞcie o sferze
wolontariatu chrzeĞcijaĔskiego, czyli
formie nieodpáatnej aktywnoĞci chrzeĞcijan, mający charakter zorganizowany. WejĞcie w taką sferĊ dziaáania wolontariatu wymaga osobistego

przemyĞlenia, gáĊbokiej wewnĊtrznej
motywacji i bezinteresownoĞci. Kolejni papieĪe – Paweá VI i Jan Paweá II
widzieli wielką rolĊ wolontariatu w budowaniu cywilizacji miáoĞci. Z dziaáalnoĞcią tą wiąĪe siĊ pojĊcie sáuĪby
spoáecznej, jakkolwiek spora czĊĞü
otoczenia czáowieka poĞwiĊcającego
siĊ dla bliĨnich, uwaĪa za chorego utopistĊ lub niegroĨnego maniaka. Stąd
waĪne do realizacji zadanie – poáoĪenie nacisku w procesie wychowawczym máodego pokolenia na uspoáecznienie máodych ludzi i ksztaátowanie
w nich potrzeby realizacji w sáuĪbie
spoáecznej. SáuĪba spoáeczna w du-

Máodzi Wolontariusze na szkoleniu w OĞrodku „Caritas” w Zboiskach

Īym stopniu decyduje o wartoĞci czáowieka i jego osobowym rozwoju. Taką
sáuĪbą spoáeczną jest wolontariat.
Wolontariusze uczą siĊ tego
uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
Istniejące w Sanoku od 5 lat Powiatowe Centrum Wolontariatu skupia blisko setkĊ wolontariuszy, z czego 90%
to máodzieĪ – akademicka i licealna.
Prezesem stowarzyszenia jest Czesáawa Kurasz, zaĞ bezpoĞrednią dziaáalnoĞcią máodzieĪy kierują: Renata Gromek, BoĪena Bekier, Maágorzata
Chomiszczak i Anita ĩyáka.
Nawiązując do starej, pedagogicznej maksymy „sáowa wzruszają, przykáady pociągają”, zechciejmy wierzyü,
Īe oprócz realnej pomocy Ğwiadczonej potrzebującym przez sanockich
wolontariuszy w róĪnych formach
i Ğrodowiskach, uksztaátują swoje
charaktery na gotowoĞü do sáuĪby
spoáecznej na caáe Īycie.
Danuta Ozubko
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„Wyprowadziü na prostą”
Projekt „wyprowadziü na prostą”
powstaá z inicjatywy Zarządu Gáównego Towarzystwa Pomocy im. ĝw. Brata Alberta oraz Caritas Diecezji Kieleckiej. Nazwa naszego projektu
„Wyprowadziü na prostą” nie jest
przypadkowa. Pragniemy bowiem pomóc osobom szczególnie pokrzywdzonym przez los, a są to osoby bezdomne oraz zagroĪone bezdomnoĞcią.
Chcemy wyprowadziü na przysáowiową prostą ludzi, którzy przebywają w schroniskach oraz lokalach substandardowych. Chcemy pomóc tym
wszystkim, którzy wprawdzie mają
gdzie mieszkaü, ale grozi im nieuchron-

na utrata takiego lokalu. Projekt „Wyprowadziü na prostą” skierowany jest
zarówno do kobiet, jak i do mĊĪczyzn
Īyjących w takich warunkach. Są to
nasi Beneficjenci Ostateczni. WáaĞnie
z myĞlą o nich, stworzyliĞmy miejsce
przyjazne, które nazwane zostaáo
„Punktem Aktywizacji Bezrobotnych”.
W naszych jedenastu PAB-ach, które
dziaáają w Bielicach, Bytomiu, CzĊstochowie, Kielcach, àodzi, Ostrowie
Wielkopolskim, Rybniku, Sosnowcu,
Zabrzu oraz w Sanoku, jest zatrudniony zespóá fachowców przygotowanych do pracy z osobami bezdomnymi i zagroĪonymi bezdomnoĞcią.
Podczas spotkaĔ z Beneficjentami
Ostatecznymi stosują oni metodĊ towarzyszenia. Nazywamy ich Akompaniatorami, poniewaĪ towarzyszą, akompaniują osobom bezdomnym
i zagroĪonym bezdomnoĞcią w ich codziennym Īyciu związanym ze znalezieniem pracy oraz odbudowanie wiary we wáasne siáy. KaĪdy z nas
doskonale zdaje sobie sprawĊ jak trudna jest sytuacja osób bezdomnych

oraz zagroĪonych bezdomnoĞcią na
wspóáczesnym jakĪe konkurencyjnym
rynku pracy. Gáównymi przyczynami
w uzyskaniu i utrzymaniu przez nich
zatrudnienia są skutki dáugotrwaáego
bezrobocia, bezdomnoĞü, zaburzenia
sfery psychicznej (w tym uzaleĪnienie
od alkoholu, obniĪenie wáasnej wartoĞci, uzaleĪnienie od pomocy, brak
wáaĞciwych nawyków), záy poziom wyksztaácenia, dezaktualizacja uprawnieĔ
zawodowych, a takĪe brak umiejĊtnoĞci poszukiwania pracy. Przede
wszystkim zaĞ w potocznej ĞwiadomoĞci pracodawcy wciąĪ widzą negatywny stereotyp bezdomnego.
Dlatego podejmujemy dziaáania,
które zmierzają do zmniejszenia wyizolowania osób bezdomnych i zagroĪonych bezdomnoĞcią. Zapewniamy
wsparcie naszym Beneficjentom Ostatecznym – gáównie w postaci warsztatów oraz organizujemy kursy komputerowe, aby oswoiü uczestników z tym
powszechnym juĪ narzĊdziem pracy.
PoniewaĪ wiemy, jak waĪne w uzyskaniu wymiernych efektów jest stworzenie lokalnych porozumieĔ partnerstwa, dlatego zostaáy podpisane
porozumienia mające na uwadze dobro ludzi bezdomnych i zagroĪonych
bezdomnoĞcią. Naszymi lokalnymi
partnerami są: Powiatowy Urząd Pracy, Miejski OĞrodek Pomocy Spoáecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna przy ul. KoĞciuszki.
Administratorem naszego projektu jest Zarząd Gáówny Towarzystwa
Pomocy im. ĝw. Brata Alberta we Wro-

cáawiu. To wáaĞnie z inicjatywy Towarzystwa, które jest najwiĊkszą w Polsce organizują pracującą na rzecz osób
bezdomnych, a takĪe dziĊki Caritas
Diecezji Kieleckiej, która ma najwiĊksze doĞwiadczenie w zakresie stosowania metody towarzyszenia, zostaáo
utworzone Partnerstwo „Wyprowadziü na prostą”. Projekt nasz jest finansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Spoáecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Alicja Kocyáowska
P. s.
Artykuá ten ukazuje siĊ w związku
z otwarciem dziaáalnoĞci „Punktu
Aktywizacji
Bezrobotnych”,
w Sanoku, przy ul. KoĞciuszki 22. Miaáo to miejsce w dniu 8 czerwca 2006
roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami zarysowanymi w niniejszym artykule.
Redakcja

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

6
12 Niedziela zwykáa – 25.06.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. Dzisiejsze naboĪeĔstwo czerwcowe odprawimy o godzinie 17:30. Zapraszamy wszystkich czcicieli NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa.
W piątek zakoĔczenie tychĪe naboĪeĔstw.
2. We czwartek – 29 czerwca – przypada UroczystoĞü ĝwiĊtych Apostoáów Piotra i Pawáa. Msze ĞwiĊte w ten
dzieĔ odprawimy w porządku Ğwiątecznym, a wiĊc o godzinie: 6:30; 8:00;
9:30; 11:00 oraz po poáudniu o go-

dzinie 17:00 i 18:30. NaboĪeĔstwo
czerwcowe w tym dniu odprawimy
o godzinie 18:00.
3. W tym tygodniu przypada
pierwsza sobota miesiąca. W tym
dniu przypada u nas naboĪeĔstwo
fatimskie. O godzinie 17:30 odmówimy róĪaniec fatimski, a po nim o godzinie 18:00 bĊdzie Msza ĞwiĊta
z kazaniem, po niej zaĞ procesja
ze Ğwiecami. Na zakoĔczenie odĞpiewamy Apel Jasnogórski.

Skáadamy serdeczne podziĊkowanie

wszystkim osobom, które w niedzielĊ
1 1 czerwca wsparáy finansowo organizowaną
przez nas kolejną akcjĊ Letniego Wypoczynku
dla Dzieci „Sáoneczna Przygoda 2006”
oraz KsiĊdzu Dziekanowi dr Andrzejowi Skibie
za umoĪliwienie przedstawicielom
naszego Stowarzyszenia przeprowadzenia
w tym dniu zbiórki pieniĊdzy do puszek
i ciepáe przyjĊcie w swojej Parafii.
Bóg zapáaü!
Zebrana przez nas kwota to l .377,38 záotych.
Szczegóáową relacjĊ z tegorocznej
„Sáonecznej Przygody 2006”
przedstawimy w jednym z sierpniowych
numerów „Góry Przemienienia”.
Z wyrazami wdziĊcznoĞci
i serdecznym pozdrowieniem
Stowarzyszenie Przyjacióá Heleny Kosiny
w Sanoku

Intencje w tygodniu
Od 26.06 do 2.07. 2006r.
Poniedziaáek– 26.06
6.30 + Wáadysáaw, + Wáadysáaw.
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 + Wáadysáaw.
18.00 o zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla Jasia z okazji imienin.
Wtorek – 27.06
6.30 + Wáadysáaw Woáoszczak.
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 + Wáadysáawa (f).
18.00 + Wáadysáaw.
ĝroda – 28.06
6.30 o zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla Piotra przebywającego za
granicą.
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 o báogosáawieĔstwo dla Józefa
i jego rodziny.
18.00 + Janina, Tadeusz, Franciszek,
Karolina
Czwartek - 29.06 – UroczystoĞü
ĝwiĊtych Piotra i Pawáa
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 KrupiĔscy
(greg.).
Piątek – 30.06
6.30 + Maria i Mieczysáaw.
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
8.00 + Helena i Józef Woák.
10.30 – 50-lecie matury LO mĊskiego
i ĪeĔskiego.
18.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).
Sobota – 1.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.)
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
8.00 + Józef ûwikáa.
18.00 o tryumf Niepokalanego Serca
Maryi.
Niedziela – 2.07
6.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
8.00 dziĊkczynna w 25 rocznicĊ Ğlubu
Ewy i Pawáa
9.30 + Józef Buczek (greg.)
11.00 za parafian
12.30 + Wáadysáaw i + z rodziny Pelców.
17.00 NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe ze zmianą tajemnic
18.00 o báogosáawieĔstwo BoĪe dla
rodzin z rózy bá. ks. Jana Balickiego.
20.00 + Roch Koncewicz (greg.).
StroĪe: + Józef Sowa.
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PrzeĪyliĞmy UroczystoĞü Chleba
dającego Īycie wieczne
We czwartek, w dniu 15 czerwca,
przeĪywaliĞmy UroczystoĞü NajĞwiĊtszego Ciaáa i Krwi PaĔskiej, która znana jest pod krótszą nazwą jako BoĪe
Ciaáo. MieszkaĔcy naszego miasta,
a dokáadniej, wierni parafii Chrystusa
Króla, Ojców Franciszkanów, NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa i Przemienienia PaĔskiego, wziĊli udziaá we
Mszy ĞwiĊtej koncelebrowanej przy
koĞciele Chrystusa Króla przez przedstawicieli kapáanów tych czterech parafii, której przewodniczyá ks. dziekan
Andrzej Skiba. Kazanie wygáosiá gospodarz parafii – ks. praáat Feliks
KwaĞny. W znacznej mierze swoje
wystąpienie sprowadziá do ukazania
historii tej podniosáej uroczystoĞci.
UroczystoĞü ta to wielkie dziĊkczynienie za dar Eucharystii, Chleba
dającego Īycie wieczne. Mówiá Kaznodzieja: „Przed wielkimi sprawami
trzeba siĊ zatrzymaü, przed niezrozumiaáymi sprawami naleĪy siĊ zamyĞliü.
Zatrzymaü siĊ trzeba tym bardziej, gdy
te wielkie sprawy przenikają naszą codziennoĞü, gdy wielkie sprawy stają
siĊ nam tak bliskie i tak powszednie”.
Zaznaczyá, Īe wielkie wydarzenia zawsze są w jakiĞ sposób upamiĊtnianie. Wielkim wydarzeniem w Īyciu kobiety jest macierzyĔstwo, stąd mamy
DzieĔ Matki i DzieĔ Dziecka. Przez
wiele lat nasza Ojczyzna byáa
w niewoli. OtrzymaliĞmy wolnoĞü,
która jest jakby powietrzem, którym
siĊ Īyje na co dzieĔ. Wyrazem

wdziĊcznoĞci jest ĝwiĊto NiepodlegáoĞci. Swoje upamiĊtnienie ma jedna
z najwiĊkszych tajemnic wiary, w której w wierze przyjmujemy, Īe pod postacią chleba i wina jest obecny Īywy
i prawdziwy Bóg, Īywy i prawdziwy
Chrystus, Ten sam, który gáosiá EwangeliĊ, który uzdrawiaá, który cierpiaá,
i który za nas umará i zmartwychwstaá.
Tajemnica to tak wielka, Īe doczekaáa
odpowiedniego ĞwiĊta. Jego początki
siĊgają XIII stulecia i są związane
z osobą Ğw. Julianny. Znakiem obec-

noĞci Jezusa w naszych koĞcioáach
jest wieczna lampka, która przypomina nam o tej wielkiej tajemnicy wiary.
Jezus zostaá wĞród nas z miáoĞci do
kaĪdego czáowieka, którego tak ukochaá. To wielka tajemnica naszej wiary. Jest uobecniana w czasie kaĪdej
Mszy ĞwiĊtej. Jest Ofiarą krzyĪa, co
uwidacznia stojący na oátarzu krzyĪ.
EucharystiĊ sprawuje siĊ przy wielu waĪnych wydarzeniach Īyciowych.
WyroĞliĞmy w takich warunkach. Losy
naszej Ojczyzny są ĞciĞle związane
z Eucharystią, która jest syntezą naszego zbawienia. To znak odpowiedzialnoĞci i zawierzenia siĊ Chrystusowi, który jest Panem dziejów.
Gromadzimy siĊ wokóá stoáu, jak kiedyĞ zgromadzili siĊ Apostoáowie. Stóá
– oátarz wszystkich nas áączy, na którym skáadamy losy Ojczyzny i kaĪdego z nas. Oátarz nas uczy, Īe powinniĞmy odejĞü od wáasnych stoliczków,
od wáasnych prywatnych, partyjnych
interesów. Z naciskiem mówiá Kaznodzieja: „Kto chce jednoĞci stoáu ojczyĨnianego, musi zrezygnowaü z wáasnych stoliczków”, co kaĪdy zrozumiaá
zapewne bardzo dobrze.
Po Mszy ĞwiĊtej wielka rzesza wiernych wyruszyáa w procesji z NajĞwiĊt(C.d. na s. 8)
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(C.d.ze s. 7)
szym Sakramentem ulicami naszego
miasta, aby zakoĔczyü tĊ podniosáą
UroczystoĞü przy naszym koĞciele.
PragnĊ jeszcze zaznaczyü, Īe we
Mszy ĞwiĊtej i w procesji brali udziaá
takĪe kapáani z bratnich KoĞcioáów: ks.
Ireneusz Kondrów z KoĞcioáa Greckokatolickiego i ks. Jan Antonowicz,
z KoĞcioáa Prawosáawnego. PragnĊ
takĪe wyraziü swoją wdziĊcznoĞü
wszystkim Uczestnikom UroczystoĞci
za postawĊ Īywej wiary. DziĊkujĊ takĪe sáuĪbom porządkowym, a szczególnie Policji. Wszystkim „Bóg zapáaü”.
Ks. Andrzej Skiba
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UroczystoĞü NajĞwiĊtszego Ciaáa i Krwi PaĔskiej
zakoĔczyáa siĊ udzieleniem báogosáawieĔstwa NajĞwiĊtszym Sakramentem
przy naszym koĞciele
GÓRA PRZEMIENIENIA nr 26 (150) 25 czerwca 2006 r.
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Woáanie o Miáosierdzie
Matka Miáosierdzia

O takiej postawie uczy nas
doĞwiadczenie Īyciowe. Pisarze
duchowni, rekolekcjoniĞci, podkreĞlają, Īe bĊdąc „peána áaski”, jest „skarbem Boga i szafarką áask Jego”
(ks. Antoniewicz).
Do Niej KoĞcióá stosuje te sáowa:
„Bogactwo jest ze mną i sáawa, wspa-

niaáe dobra i prawoĞü”, a áaski jakimi
zostaáa obdarowana nie zamknĊáa hermetycznie dla siebie, ale rozdziela
je potrzebującym. KaĪdy moĪe z nich
korzystaü, kto tylko szczerze i z ufnoĞcią pragnie zdrowia duszy czy ciaáa,
uwalnia od záych pokus i zgubnych
naáogów, odpuszczenia grzechów

oraz wewnĊtrznego spokoju i radoĞci
ducha. Za Jej poĞrednictwem Bóg
udziela czáowiekowi wszelkich áask.
Idąc za myĞlą Ğw. Germana naleĪy
stwierdziü, Īe nikt nie dostąpi zbawienia jak tylko przez Jej przyczynĊ.
Maryja jest Matką Miáosierdzia,
hojnie rozdającą áaski. Ona po Sercu
Zbawiciela najwiĊcej okazuje miáosierdzia, bo zna wszystkie nĊdze czáowieka i moĪe przyjĞü z pomocą. A wiemy,
bo juĪ rozwaĪaliĞmy, ze te nĊdze nasze
są liczne i jak wobec nich jesteĞmy
czĊsto bezsilni. Stąd jesteĞmy niejako
wewnĊtrznie przynaglani, aby udaü siĊ
do Niej i prosiü Ją o pomoc. Za Czesáawem Miáoszem moĪemy siĊ modliü:
„Matko uratuj mnie, grzeszne moje
Īycie. Wróü mnie na piĊkną ziemiĊ,
jeszcze daj mi czas. Matko, nie zasáuĪyáem, ale zacznĊ na nowo, Ty nie ĪyáaĞ daleko, bo jesteĞ koáo mnie”. JakĪe
czĊsto woáamy do Niej: „Witaj Królowo, Matko Miáosierdzia…”, zaĞ w Litanii o Miáosierdziu BoĪym znajdujemy wezwanie: „Miáosierdzie BoĪe,
dające nam MaryjĊ PannĊ na MatkĊ
Miáosierdzia, ufamy Tobie”.
PapieĪ koĔcząc DiM woáaniem
o miáosierdzie, tak siĊ modli: „Báagamy za poĞrednictwem Tej, która nie
przestaje gáosiü „miáosierdzia z pokolenia na pokolenie”, a takĪe tych
wszystkich, na których wypeániáy siĊ
juĪ do koĔca sáowa z kazania na górze:
„Báogosáawieni miáosierni, albowiem
oni miáosierdzia dostąpią” (DiM 15).
Ks. Andrzej Skiba

Sakrament pokuty jako wyraz BoĪego miáosierdzia.
(C.d. z poprzedniego numeru)
Dzieáo jednania czáowieka z Bogiem, zostaáo przekazane z woli Chrystusa KoĞcioáowi. KoĞcióá ĞwiĊty jest
szafarzem „Zbawicielowych zdrojów
miáosierdzia” (DiM 13). Czyni to przez
sakrament pokuty – pojednania.
„W sakramencie tym kaĪdy czáowiek
moĪe w sposób szczególny doĞwiadczyü miáosierdzia, czyli tej miáoĞci, która
potĊĪniejsza jest niĪ grzech” (DiM 13).

Poprzez ten sakrament Bóg przyjmuje
obwiniającego siĊ grzesznika i zmienia jego sytuacjĊ moralną. Bóg przyjmuje wyznanie, Īal i nawrócenie, okazując grzesznikowi swoje miáosierdzie.
Czyni to przez posáugĊ kapáaĔską, czego zewnĊtrznym wyrazem jest znak
rozgrzeszenia i wypowiadane sáowa:
„Bóg, Ojciec miáosierdzia, który pojednaá Ğwiat ze sobą przez Ğmierü i zmartwychwstanie swojego Syna i zesáaá
Ducha ĝwiĊtego na odpuszczenie grze-

chów, niech ci udzieli przebaczenia
i pokoju przez posáugĊ KoĞcioáa. I ja
odpuszczam tobie grzechy w imiĊ Ojca,
i Syna, i Ducha ĝwiĊtego”.
Do odmiany Īycia zobowiązuje
mnie kaĪdorazowy udziaá w Eucharystii, aby na wzór Chrystusa umieraü
grzechom a zmartwychwstawaü do
nowego Īycia. Za Ğw. Pawáem moĪna
powiedzieü, Īe „z Chrystusem zostaáem przybity do krzyĪa”. Inaczej:
uczestnicząc we Mszy Ğw. mam siĊ
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wyzbyü tego, co jest we mnie grzeszne, a mówiąc jĊzykiem biblijnym, mam
zwlec z siebie „starego czáowieka”,
a przyoblec siĊ w nowego. Wyzbyü
siĊ grzechu. Tu nie chodzi tylko o jednorazową odpowiedĨ, ale o staáe nastawienie wewnĊtrzne, aby Īyü w przyjaĨni z Bogiem, unikając tego, co tĊ
przyjaĨĔ rani czy rozrywa. CzĊsto sáyszymy w liturgii – METANOEITE –
nawracajcie siĊ. Metanoja, czyli przemiana serca i umysáu, czyli staáe nawracanie siĊ do Boga, czyli odwracanie siĊ od grzechu, a skierowanie siĊ
ku dobru, którego szczytem i samym
Ĩródáem jest Bóg. ĝw. Augustyn okreĞliá grzech jako „awersjĊ” czyli odwrócenie siĊ od Boga. Pokuta bĊdzie zwróceniem siĊ ku Bogu. Czáowiek
niejednokrotnie woli chodziü odwrócony plecami od Boga. Czasem potrafi siĊ grzecznoĞciowo ukáoniü, ale unika bliĪszego kontaktu, aby spojrzeü
niejako w twarz. Patrzy w lustro. Widzi swoje odbicie, odbicie swojej twarzy. Patrząc na Boga, widzi odbicie
swojej duszy. To prawda, bo kiedy
Piotr zapará siĊ Chrystusa, to wystarczyáo spojrzenie Mistrza, aby Piotr
zobaczyá w tym spojrzeniu siebie, swoje wnĊtrze, aby ujrzaá záo jakiego siĊ
dopuĞciá. Spotkanie z Chrystusem,
to jakby spotkanie z promieniami
Roentgena, które odsáaniają caáe nasze wnĊtrze, zdrowie lub
chorobĊ duszy.
Bywa, Īe czáowiek nie zawsze
chce wiedzieü
o swoich sáaboĞciach. Nie chce
skáadaü wizyt
u lekarzy,
bo powiada, Īe
najtrudniej jest
zacząü.
MoĪna
to okreĞ l i ü
jako

lĊk przed odkryciem prawdy o sobie.
Z podobnym nastawieniem moĪna siĊ
spotkaü w sferze ducha. Trzeba modliü siĊ za poetą: „ProszĊ CiĊ jednak,
Ojcze mój, o miáoĞü – bunt przeciwko

samemu sobie…” (A. Szyja). KaĪdemu czáowiekowi potrzebny jest wewnĊtrzny bunt przeciwko záu, przeciwko róĪnego rodzaju wykrĊtnym
drogom, záym przyzwyczajeniom,
wadom i naáogom.
Pius XII pisaá w encyklice „Mediator Dei”: „Gdy wiĊc stoimy przy oátarzu, przemieĔmy tak swojego ducha,
aby cokolwiek w nim byáo grzesznego, caákowicie zgasáo, a cokolwiek rodzi przez Chrystusa Īycie nadprzyr
odzone, wzmogáo siĊ i spotĊĪniaáo. W
taki sposób mamy siĊ staü wraz
z Hostią Niepokalaną ofiarą miáą
Ojcu Przedwiecznemu”.
To ciągáe nawracanie siĊ ma swoją
wymowĊ. Jezus zaczyna swoją dziaáalnoĞü od nawoáywania do pokuty:
„Nawracajcie siĊ i wierzcie w EwangeliĊ!”. Jest ono nadal aktualne. Caáa
Msza Ğw. – Eucharystia, wzywa do nawrócenia, pokuty. Do pokuty wzywa
Sáowo BoĪe szczególnie w Adwencie
i Wielkim PoĞcie. KoĞcióá ciągle nam
przypomina, Īe Chrystus przelaá swą
Krew „na odpuszczenie grzechów”.
Jan Paweá II
w „LiĞcie

Wielkoczwartkowym” (1980 r.) przypominaá, Īe nie tylko pokuta prowadzi do Eucharystii, ale takĪe Eucharystia do pokuty gdyĪ wymaga staáego
czuwania i nawracania siĊ. ChrzeĞcijanin jest czáowiekiem czuwania,
bo nie wie „dnia ani godziny” i zawsze musi byü przygotowanym na
wezwanie Pana. Wspomniany Pius
XII w „Mystici Corporis” pisaá: „Mocą
tego sakramentu wzmaga siĊ poznanie siebie, roĞnie pokora chrzeĞcijaĔska, tĊpi siĊ záe obyczaje, zapobiega
siĊ lenistwu duchowemu i oziĊbáoĞci,
oczyszcza siĊ sumienie, a wzmacnia
wola, zapewnia siĊ zbawienne kierownictwo duszy, wreszcie mocą tego
sakramentu pomnaĪa siĊ áaska”.
Ze spowiedzi naleĪaáoby czĊsto
korzystaü, o wiele czĊĞciej jak raz
w roku. Kapáan jest szafarzem BoĪego miáosierdzia, które szczególnie
otwiera siĊ dla grzeszników, gdyĪ „nie
potrzebują lekarza zdrowi, ale Ĩle siĊ
mający”. Trzeba zawierzyü Chrystusowi, Jego miáoĞci miáosiernej i ciągle
liczyü na przebaczenie. Trzeba tylko
trochĊ dobrej woli. Trzeba takĪe
ciągle odczuwaü gáód Chleba
Eucharystycznego. SpowiedĨ i Komunia Ğw. są
ze sobą ĞciĞle záączone. Postawa pokutna ma siĊ ciągle
wiązaü z postawą
eucharystyczną,
aby nie oddzielaü
jednego

od drugiego. Niech
z obecnego rozwaĪania pozostaną w pamiĊci sáowa Chrystusa:
„Nawracajcie siĊ…”
oraz „Bierzcie i jedzcie…”.
Ks. Andrzej Skiba
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Relikwie bá. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
patrona harcerstwa polskiego nawiedziáy Sanok.
W dniach 9 –10 czerwca w naszym
mieĞcie, dokáadniej w koĞciele pw. Przemienienia PaĔskiego w Sanoku mogliĞmy oddaü hoád relikwiom kapáana mĊczennika bá. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, które odbywają
peregrynacjĊ po Polsce.
Bá. ks. Stefan Wincenty urodziá siĊ
22 stycznia 1913 roku w CheámĪy. Przez
wszystkich nazywany byá Wickiem.
SpĊdziá tam teĪ swoją máodoĞü.
W marcu 1927r. związaá siĊ z harcerstwem i jego ideaáami dziaáając w 24
Pomorskiej DruĪynie Harcerskiej im.
Zawiszy Czarnego. UczĊszczaá do
oĞmioklasowego mĊskiego gimnazjum
w CheámĪy. Tam teĪ záoĪyá egzamin maturalny. Swoje Īycie wewnĊtrzne rozwijaá takĪe w Sodalicji MariaĔskiej,
a w 1930 roku zostaá jej prezesem.
Decyzja wstąpienia na drogĊ ku kapáaĔstwu nie przyszáa mu áatwo. PamiĊtnik báogosáawionego zwiera zapisy wielu rozterek i przemyĞleĔ. Musiaá
bardzo wyróĪniaü siĊ podczas nauki
w seminarium poniewaĪ jeszcze jako
diakon zostaá kapelanem i sekretarzem
biskupa Stanisáawa Okoniewskiego.
14 marca 1937 r. przyjąá w Pelplinie
ĞwiĊcenia kapáaĔskie. Na obrazku prymicyjnym napisaá:
„Przez krzyĪ cierpieĔ i Īycia szarego z Chrystusem - do chwaáy zmartwychwstania”
W lipcu 1938 roku zostaá wikarym
w parafii WniebowziĊcia NMP w To-

runiu. Do dziĞ wielu jeszcze pamiĊta
jego gorliwoĞü apostolską wĞród dzieci i chorych, jego posáugĊ jako kapelana Chorągwi Pomorskiej ZHP czy redaktora „WiadomoĞci KoĞcielnych
Parafii Panny Maryi”. Tutaj zastaá Go
wybuch II wojny Ğwiatowej. Oddziaáy Wermachtu wkroczyáy do Torunia
7 wrzeĞnia 1939 roku i rozpoczĊáy siĊ
aresztowania. Ks. Frelichowskiego
aresztowano 17 paĨdziernika, gdyĪ byá
on szczególnie podejrzany dla wáadz
niemieckich ze wzglĊdu na swoje zaangaĪowanie w ruchu harcerskim.
Osadzony w Forcie VII realizowaá nadal swoje ideaáy harcerskie. UwiĊziona máodzieĪ spontanicznie garnĊáa siĊ
do niego z wielką ufnoĞcią. Ks. Wicek
sam wyszukiwaá ludzi szczególnie
smutnych i samotnych, chorych i sáabych. Odtąd realizowaá swoje powoáanie kapáaĔskie w warunkach konspiracyjnych organizując w kolejnych
obozach w Stutthof, Grenzdorf,
Sachsenhausen i Dachau wspólne
modlitwy, ciągle szukając najbardziej
umĊczonych i zaáamanych wspóáwiĊĨniów. W Sachsenhausen peániá nadal
obowiązki kapelana. Organizowaá
i wysáuchiwaá spowiedzi wychodzących z obozu transportów. W Dachau
zająá siĊ natomiast chorymi na tyfus
przekradając siĊ do ich baraków,
by nieĞü im pomoc i umacniaü Eucharystią. Sam nie daáby rady pomóc
wszystkim umierającym. Udaáo mu siĊ

pozyskaü 32 polskich ksiĊĪy, którzy
zgáosili siĊ, by na tych wáaĞnie blokach pielĊgnowaü zakaĪonych. Wszyscy oni bez wyjątku przeszli ciĊĪki tyfus, a dwóch zmaráo. Ks. Stefan teĪ
zaraziá siĊ tyfusem i zmará 23 lutego
1945 roku, w przeddzieĔ wyzwolenia
obozu. WyjątkowoĞü zmaráego kapáana uznali nawet Niemcy pozwalając,
po raz pierwszy w obozie w Dachau,
na wspólne modlitwy przy trumnie,
wyáoĪonej biaáym przeĞcieradáem
i udekorowanej kwiatami. Jego ciaáo
zostaáo spalone w obozowym krematorium. WspóáwiĊĨniowie byli przekonani od samego początku o Jego ĞwiĊtoĞci. Zanim spalono ciaáo, Stanisáaw
BieĔka - studiujący przed wojną medycynĊ, zdjąá z twarzy poĞmiertną
maskĊ, w której teĪ zagipsowaá jeden
z palców prawej rĊki. Drugi palec, zagipsowany tak, by przypominaá jedynie kawaáek kredy, zachowaá ks. Bernard CzapliĔski, póĨniejszy biskup
pelpliĔski. 7 czerwca 1999 roku papieĪ
Jan Paweá II na toruĔskim lotnisku, tuĪ
obok Fortu VII, ogáosiá ks. Wincentego Stefana Frelichowskiego báogosáawionym i ustanowiá jego wspomnienie na dzieĔ 23 lutego. Kilka lat
póĨniej, w 2003 r., po staraniach Ğrodowisk harcerskich, Prymas Polski,
kardynaá Józef Glemp ogáosiá bá. Druha Wicka (tak nazywali go przyjaciele) patronem harcerstwa polskiego,
bez wzglĊdu na przynaleĪnoĞü organizacyjną.
Peregrynacja relikwii patrona harcerstwa spotkaáa siĊ z Īywym zainteresowaniem Ğrodowisk harcerskich,
zwáaszcza tych, gdzie pracują harcerscy kapelani. TakĪe w Sanoku przygotowania do przyjĊcia relikwii koordynowali kapelani Hufca ZHP Ziemi
Sanockiej (Ks. Wiesáaw Siwiec) i Hufca Bieszczadzkiego w Lesku (ks. Tomasz Latoszek). Relikwie do Sanoka
przywiozáa z PrzemyĞla delegacja tych
dwóch hufców z ks. Tomaszem Latoszkiem na czele i od godziny 11.00,
w piątek 9 czerwca, harcerze zaciągnĊli
warty przy wystawionych przed gáównym oátarzem relikwiach oraz rozpoczĊli czuwania, mające najczĊĞciej
formĊ Ğpiewu pieĞni religijnych
i obrzĊdowych pieĞni harcerskich.
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W bocznej nawie moĪna teĪ byáo obejrzeü wystawĊ biograficzną, przygotowaną przez druhny NataliĊ Mazur
i EmiliĊ Grzebyk, a o godz. 17.30 harcerze zaprezentowali montaĪ sáownomuzyczny poĞwiĊcony osobie Báogosáawionego. Dla uczestników modlitewnego czuwania przygotowana zostaáa teĪ specjalna broszurka,
zawierająca Īyciorys bá. Stefana Frelichowskiego, fragmenty Jego pamiĊtnika, fragment homilii Jana Pawáa II
oraz teksty pieĞni i modlitwy.
Kulminacyjnym punktem uroczystoĞci nawiedzenia relikwii w Sanoku
byáa uroczysta Msza ĝw. z udziaáem
harcerskich pocztów sztandarowych
z Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych,
sprawowana przez Ks. Praáata Andrzeja SkibĊ, podczas której, ks. Tomasz
Latoszek zebranym harcerzom ukazaá
bá. ks. Stefana Frelichowskiego jako
wzór osobowy i przykáad do naĞladowania. Podczas modlitwy wiernych
oraz skáadając dary oátarza harcerze
(zobacz: przypis) dziĊkowali za piĊkno naszego Ğwiata i dar bycia w harcerskiej wspólnocie, a takĪe prosili
o siáĊ wytrwania w wiernoĞci ideaáom
sáuĪby Bogu, Polsce i BliĨnim. UroczystoĞü zakoĔczyáa siĊ odĞpiewaniem
Modlitwy harcerskiej. ĝpiew máodych
ludzi, przy akompaniamencie gitar
i fletu, rozbrzmiewaá jeszcze do 22.00
(harcerzy wsparáa máodzieĪ z parafii).
Do tej godziny peániono równieĪ warty. Najbardziej wytrwali poĪegnali siĊ
w harcerskim krĊgu odĞpiewaniem
pieĞni „Idzie noc”.
W modlitewnym czuwaniu z sanockimi harcerzami áączyá siĊ duchowo patron hufca, ks. praáat Zdzisáaw
JastrzĊbiec Peszkowski. Nadesáaá z tej
okazji specjalny faks zawierający fragmenty z pamiĊtnika patrona harcerstwa, zakoĔczony sáowami „ModlĊ siĊ
z Wami i proszĊ, aby báogosáawiony
Wincenty nas wspieraá, umacniaá”.
Jeden fragment pamiĊtnika ks. Peszkowski wziąá w ramkĊ. To są te sáowa,
które przekazaá nam podczas spotkania w Domu Harcerza , 13 listopada
2004 r. Sáowa szczególne, wyjaĞniające tajemnicĊ wielkich czynów i waĪnych osiągniĊü:
Jest jedno sáowo, które cicho na
uboczu wypowiedziane ma moc potĊĪną, moc zdolną trony zdobyü, wiedzĊ najrozleglejszą; moc, która ludzi
podbiü moĪe a tych, którzy je wypowiedzą zdolną mocarzami uczyniü. To

sáowo – to „chcĊ”, cicho na uboczu
powiedziane. Nie ma tu miejsca na
„chciaábym”, lecz „chcĊ”.
W sobotĊ, 10 czerwca, harcerze
poĪegnali relikwie swego patrona podczas porannej mszy Ğw. odprawionej
przez Ks. praáata Adama Sudoáa i przekazali Je harcerzom z Krosna. Samego
aktu przekazania dokonaá ks. kapelan
Wiesáaw Siwiec wraz z komendantką
hufca. Relikwie odebraá kapelan hufca kroĞnieĔskiego, jednoczeĞnie peániący teĪ obowiązki duszpasterza chorągwi podkarpackiej, ks. Grzegorz
Brechta.
Modlitwa harcerska.
O Panie BoĪe, Ojcze nasz,
W opiece swej nas miej.
Harcerskich serc Ty drgnienia
znasz,
Nam pomóc zawsze chciej.
Ref. Wszak Ciebie i OjczyznĊ,
Miáując chcemy Īyü.
Harcerskim prawom Īycia dnia,
Wiernymi zawsze byü.
O daj nam zdrowie dusz i ciaá,
Swym Ğwiatáem zagáusz noc.
I daj nam hart tatrzaĔskich skaá,
I twórczą wzbudĨ w nas moc.
Ref. Wszak Ciebie ...
Na szczytach górskich, czy wĞród
áąk,
W dolinach bystrych rzek,
Szukamy Ğladów Twoich rąk,
By Īycie z Tobą wieĞü.
Ref. Wszak Ciebie ...
Przed nami jest otwarty Ğwiat,
A na nim wiele dróg.
Choü wiele ĞcieĪek kusi nas,
Lecz dla nas tylko Bóg!
Ref. Wszak Ciebie ...
TEKSTY Z PAMIĉTNIKA
bá. W. Frelichowskiego
„Chciaábym byü ksiĊdzem, by móc
do Boga zanosiü modlitwy, by za te
wszystkie ofiary, które są wymagane
od ksiĊdza mieü tĊ wielką nagrodĊ:
czyniü, speániaü OfiarĊ ĝwiĊtą. Piastowaü Jezusa w swych rĊkach. (...) Speániaü tĊ ĞwiĊtą sáuĪbĊ BoĪą, to moje
najwiĊksze Īyczenie, marzenie od dzieciĔstwa! I teraz stojąc u progu lat
szkolnych, stojąc na bezdroĪu Īycia

mam siĊ zastanowiü, czy speániĊ
to powoáanie, ten gáos BoĪy woáający
w mej duszy, czy teĪ wybraü sobie
inny zawód.
Zastanowiü siĊ mam, czy moĪe
w innym zawodzie byábym poĪyteczniejszy, czy mógábym lepiej wypeániü
sáowa Chrystusa i bĊdąc mĊĪem
rodziny, Īyjąc w spoáeczeĔstwie, byü
kapáanem Ğwieckim, wypeániü swe
Īycie wedáug poleceĔ Akcji Katolickiej i wprowadziü w czyn cel Sodalicji:
przez uĞwiĊcenie siebie samego
uĞwiĊciü stany i przez stany spoáeczeĔstwo” (PamiĊtnik, 23–25).
„W najgáĊbszej pokorze klĊkam
dziĞ przed Tobą, BoĪe. (...) ChcĊ byü
prawdziwym harcerzem. PostĊpowaü
tak w Īyciu jak mi nakazuje myĞl
i sumienie”.
„ ...CzujĊ bowiem, Īe harcerstwo
to jednak ma idealne zasady i idee.
Aby je poprowadziü i wpoiü, trzeba je
wpierw dobrze posiadaü, tego mi brak.
Wprawdzie staram siĊ o to, aby je osiągnąü, ale nie wiem, kiedy bĊdĊ je miaá.
A pchaü druĪyny, aby wegetowaáy,
nie chcĊ, a na wyĪyny jej nie dostanĊ.
Oto przyczyna, dla której niechĊtnie
przyjmuje druĪynowego. Ja bym miaá
program dla podniesienia druĪyny,
ale na to potrzeba trzech dobrych lat.
W pierwszym trzeba przygotowaü
do stopni i wycieczki w okolicĊ.
W wakacje porozsyáaü ile tylko moĪna na kursy lub obozy innych druĪyn,
aby siĊ przetarli. W drugim roku to
samo, ale wiĊcej gawĊd i pogáĊbiaü
ducha harcerskiego, i wyüwiczyü sobie dobrego harcerza jako obywatela.
W lato na obozy. W trzecim jako zastĊpowych pousadzaü, a resztĊ znów
tak samo i dopiero w trzecim roku urządziü wáasny dobry obóz.
(C.d. na s. 14)
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(C.d. ze s. 13)
Obecna praca w druĪynie to pierwszy rok. Gdyby tak száo dalej, to jest
nadzieja, Īe druĪyna stanie siĊ prawdziwą druĪyną harcerską speániającą
swoją powinnoĞü wzglĊdem harcerstwa i Ojczyzny. A taka druĪyna
dawaáaby swym czáonkom coĞ wiĊcej,
niĪ samą karnoĞü i trochĊ wiedzy
polowej i przyjemne obozy, lecz
dawaáaby mu peáne wychowanie
obywatela znającego dobrze swojej
obowiązki dla ojczyzny.
Ja sam wierzĊ mocno,
Īe paĔstwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami byáoby
najpotĊĪniejszym ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie
ma takie Ğrodki, pomoce, Īe kto przejdzie przez jego szkoáĊ to jest typem
czáowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A juĪ najdziwniejszą, ale najlepszą
jest idea harcerstwa: wychowanie
máodzieĪy - przez máodzieĪ. I ja sam,
jak
tylko
bĊdĊ
mógá,
co tak BoĪe, aby zawsze byáo, bĊdĊ harcerzem i nigdy dla
niego pracowaü i go
popieraü nie przestanĊ.
Czuwaj!” (o roli
druĪynowego
06.01.1930).

poczucie, lecz chcĊ prawdziwą wartoĞü w sobie wyrobiü. BoĪe zupeánie
siĊ w rĊce Twoje oddajĊ. Daj mi krok
po kroku iĞü w górĊ. ĝwiĊty Jerzy
pomóĪ mi odnieĞü zwyciĊstwo nad
samym sobą”.
„Pytania o powoáanie”:
1. Dlaczego chcĊ byü kapáanem?
Co mnie do tego prowadzi i ciągnie?
I to coĞ muszĊ poznaü, przyswoiü
tak, bym tym gorzaá, by staáo siĊ
hasáem szczytnym mego Īycia caáego.
2. Poznaü swój cel muszĊ, bo dopiero
ten decyduje o drodze najdogodniejszej dla mnie.
3. A czy ja wiem, jakie bĊdzie moje
Īycie? Jakim ono bĊdzie? Tak, to zale-

(Byü Prawdziwym
Harcerzem - Modlitwa Druha Wicka)
„Nie jestem tym jakim powinienem byü i
chciaábym byü, ale nie mam do tego
chĊci. DziĞ w najwiĊkszej depresji ducha piszĊ te sáowa. I strząsnąü siĊ chcĊ
z tego stanu w którym jestem. Wyrwaü
siĊ z niego. Staü siĊ czáowiekiem, byü
uĪytecznym. Siáy moje tego dnia nie
dokonują. Ale w najgáĊbszej pokorze,
klĊkam dziĞ przed Tobą BoĪe.
Odczuwam w caáej peáni nicoĞü
i uáomnoĞü moją. Zwracam siĊ do Ciebie, któryĞ mnie takim stworzyá i który
mnie prowadzisz. BoĪe wyzwól mnie
z tego stanu w jakim dziĞ jestem.
ChcĊ byü innym. ChcĊ byü prawdziwym harcerzem.
PostĊpowaü tak w Īyciu, jak mi nakazuje myĞl i sumienie. Daj mi Twą áaskĊ. Ja z nią wspóádziaáaü bĊdĊ i po
harcersku wydobywaü siĊ chcĊ z tego
upadku duchowego. Daj mi poczucie
wartoĞci. Ale nie tylko sugestywne

Īy o Boga i mej woli, charakteru.
MuszĊ sobie wyrobiü silny charakter,
wolĊ nieugiĊtą – bĊdĊ uparty.
Tak uparty, jak byli ĞwiĊci. MuszĊ
dąĪyü do cząstki ĞwiĊtoĞci, byü
dobrym chrzeĞcijaninem.”
Jan Paweá II
Homilia (fragment) wygáoszona
podczas naboĪeĔstwa czerwcowego
i beatyfikacji ks. Stefana
Wincentego Frelichowskiego
w Toruniu, w trakcie VII pielgrzymki papieĪa do ojczyzny.

7 czerwca 1999
„ Z radoĞcią dziĊkujĊ BoĪej
OpatrznoĞci za dar nowego báogosáawionego, kapáana i mĊczennika
Stefana Wincentego Frelichowskiego,
heroicznego Ğwiadka miáoĞci
pasterskiej.”
„Báogosáawieni, którzy wprowadzają pokój”. GodnoĞü tego imienia
[báogosáawiony] sáusznie przysáuguje
wyniesionemu dziĞ do chwaáy oátarzy
ksiĊdzu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. Caáe jego Īycie jest bowiem jakby zwierciadáem, w którym
odbija siĊ blask owej Chrystusowej
filozofii, wedle której prawdziwe szczĊĞcie osiąga ten, kto w zjednoczeniu
z Bogiem staje siĊ czáowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym.
Ten toruĔski kapáan, który peániá
pasterską posáugĊ przez niespeána
osiem lat, daá czytelne Ğwiadectwo
swego oddania Bogu i ludziom. ĩyjąc
Bogiem, od pierwszych lat kapáaĔstwa
szedá z bogactwem
swojego kapáaĔskiego
charyzmatu wszĊdzie
tam, gdzie trzeba byáo
nieĞü áaskĊ zbawienia.
Uczyá siĊ tajników
ludzkiej duszy i dostosowywaá metody
duszpasterskie do potrzeb kaĪdego spotkanego czáowieka. TĊ
sprawnoĞü wyniósá z
harcerskiej szkoáy
wraĪliwoĞci na potrzeby innych i stale ją
rozwijaá w duchu przypowieĞci o dobrym pasterzu, który szuka owiec zaginionych i gotów jest Īycie daü dla ich ocalenia (por. J 10, 1–21).
Jako kapáan zawsze miaá ĞwiadomoĞü,
Īe jest Ğwiadkiem Wielkiej Sprawy, a
równoczeĞnie z gáĊboką pokorą sáuĪyá
ludziom. DziĊki dobroci, áagodnoĞci i
cierpliwoĞci pozyskaá wielu dla Chrystusa równieĪ w tragicznych okolicznoĞciach wojny i okupacji.
W dramat wojny niejako wpisywaá kolejne rozdziaáy posáugi pokoju. Tak
zwany Fort VII, Stutthof, Grenzdorf,
Oranienburg-Sachsenhausen, wreszcie Dachau — to kolejne stacje jego
drogi krzyĪowej, na której pozostawaá
zawsze taki sam: nieustraszony w peánieniu kapáaĔskiej posáugi. Szedá z nią
zwáaszcza do tych, którzy jej najbardziej potrzebowali — do umierających
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masowo na tyfus, którego w koĔcu sam padá ofiarą. Oddaá swoje
kapáaĔskie Īycie Bogu i ludziom,
niosąc pokój ofiarom wojny.
Dzieliá siĊ tym pokojem hojnie
z innymi, bo dusza jego czerpaáa
siáĊ z Chrystusowego pokoju.
A byáa to tak wielka moc, Īe nawet
Ğmierü mĊczeĔska nie zdoáaáa
zniszczyü tego pokoju.”
Modlitwa w intencji harcerzy
za wstawiennictwem
Bá. Druha Wicka.
„Przez krzyĪ cierpieĔ i Īycia szarego z Chrystusem- do chwaáy zmartwychwstania...”,
... a Ty Báogosáawiony Harcerzu harcuj dalej wĞród harców
gwarnych caáej rodziny harcerskiej
i wypraszaj nam áaskĊ, a my obiecujemy wspóádziaáaü z Tobą i po
harcersku wydobywaü siĊ z tego,
co przeciwne MiáoĞci Odwiecznej,
Daj nam Báogosáawiony Druhu
Wicku iĞü krok po kroku w górĊ,
dopomóĪ nam odnieĞü zwyciĊstwo
i daj tĊ áaskĊ, abyĞmy w naszych
harcach nigdy nie ustali.
Amen
( List Biskupa Polowego z okazji peregrynacji Relikwii
Patrona Harcerstwa
bp Tadeusz PàOSKI wydaá specjalny list. NaleĪy odczytaü go
na rozpoczĊcie bądĨ zakoĔczenie peregrynacji w Ğrodowisku.)
Druhny i Druhowie
Harcerskie pozdrowienie Czuwaj”, które staáo siĊ czĊĞcią harcerskiego i kapáaĔskiego Īycia ksiĊdza podharcmistrza Stefana
Wincentego Frelichowskiego,
w czasie peregrynacji jego relikwii
po Polsce nabraáo nowego,
nadprzyrodzonego znaczenia.
Tym harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj” druh podharcmistrz
báogosáawiony
Wincenty
Frelichowski, kapáan mĊczennik,
zwraca siĊ do wszystkich,
których zgromadziá na modlitwie,
zawiązując wspólnotĊ i jednocząc
wokóá siebie.
ĩycie
báogosáawionego
ks. podharcmistrza Stefana
Wincentego Frelichowskiego byáo

w swej zwyczajnoĞci nadzwyczajne.
Jego doczesne Īycie przez
gáĊboką zaĪyáoĞü z Bogiem, który jest
MiáoĞcią, staáo siĊ Īyciem nadprzyrodzonym.
„MuszĊ sobie wyrobiü silny charakter, wolĊ nieugiĊtą - postanawiaá
báogosáawiony Stefan Wincenty
Frelichowski jeszcze w máodzieĔczych
latach. BĊdĊ uparty, tak uparty, jak byli
ĞwiĊci. MuszĊ dąĪyü do cząstki ĞwiĊtoĞci, byü dobrym chrzeĞcijaninem.”
Temu postanowieniu pozostaá
wierny równieĪ w czasie wiĊziennej
i obozowej gehenny. Po aresztowaniu i uwiĊzieniu przez hitlerowców
przebywaá w obozach koncentracyjnych w Stutthofie, Sachsenhausen
i Dachau. Cierpiaá gáód, ból, poniĪenie, maltretowanie fizyczne i moralne.
Mając wiarĊ ĞwiĊtego Piotra, mądroĞü
ĞwiĊtego Pawáa oraz miáoĞü ĞwiĊtego
Jana niósá wspóáwiĊĨniom pociechĊ
ludzką i kapáaĔską, organizowaá
wspólną modlitwĊ, spowiadaá,
sprawowaá potajemnie MszĊ ĝwiĊtą,
rozdzielaá KomuniĊ. Dzieliá siĊ z drugimi nie tylko skąpą porcją poĪywienia,
ale równieĪ swoim czasem,
samym sobą.
Jego Īycie staáo siĊ uobecnieniem
sáów: „KtóĪ nas moĪe odáączyü od miáoĞci Chrystusowej? Utrapienie, ucisk
czy przeĞladowanie, gáód czy nagoĞü,
niebezpieczeĔstwo czy miecz? /.../
Ale we wszystkim tym odnosimy
peáne zwyciĊstwo dziĊki Temu, który
nas umiáowaá. I jestem pewien,
Īe ani Ğmierü, ani Īycie, ani anioáowie,
ani zwierzchnoĞci, ani rzeczy teraĨniejsze, ani przyszáe, ani moce, ani co
wysokie, ani co gáĊbokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoáa
nas odáączyü od miáoĞci Boga, która
jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.” (Rz 8, 35-38)
NadzwyczajnoĞü zwyczajnego
Īycia druha podharcmistrza, ksiĊdza
Stefana Wincentego Frelichowskiego,
znalazáa swój wyraz w zachowaniu
wspóáwiĊĨniów.
Czym innym, jeĞli nie przeĞwiadczeniem o jego ĞwiĊtoĞci, wytáumaczyü fakt, Īe po Ğmierci
ksiĊdza Wincentego Frelichowskiego,
która nastąpiáa w dniu 23 lutego
1945 roku, zanim spalono jego ciaáo
w krematorium obozowym, zdjĊto
z jego twarzy poĞmiertną
maskĊ, a z jego dáoni wyjĊto kilka
kosteczek?

ĝwiĊtoĞü bowiem, to nadzwyczajnoĞü zwyczajnego Īycia; to nadprzyrodzonoĞü w doczesnoĞci.
Báogosáawiony ksiądz podharcmistrz Stefan Wincenty Frelichowski
jest jedynym ĞwiĊtym mĊczennikiem
II wojny Ğwiatowej, który po gehennie Īycia w obozach koncentracyjnych pozostawiá po sobie relikwie,
szczątki swojego doczesnego ciaáa,
które juĪ tu na ziemi byáo „ĝwiątynią
Ducha ĝwiĊtego”.
„MuszĊ dąĪyü do cząstki
ĞwiĊtoĞci” – postanowiá w swej
máodoĞci báogosáawiony Wincenty
Frelichowski.
Druhny i Druhowie!
Jednoczymy siĊ wokóá niewielkiej
cząstki: relikwii báogosáawionego
druha, ksiĊdza podharcmistrza
Stefana Wincentego Frelichowskiego,
aby idąc jego Ğladami dojĞü do caáej
peáni ĞwiĊtoĞci, jaką daje nam Bóg
Ojciec, przez swojego Syna
Jezusa Chrystusa, w jednoĞci
Ducha ĝwiĊtego.
Niech Wasza czujnoĞü przy relikwii
Patrona Harcerzy - báogosáawionego
druha, kapáana i mĊczennika, uczyni
Wasze codzienne zwyczajne Īycie,
Īyciem wielkim i nadzwyczajnym.
Wszystkim
uczestnikom
uroczystoĞci peregrynacyjnych
z serca báogosáawiĊ.
+ Tadeusz PàOSKI
Biskup Polowy
Wojska Polskiego
Materiaáy zebraáa druhna
Krystyna Chowaniec
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Helena Kosinówna
Rodzina i sanoccy Przyjaciele

(C.d. z poprzedniego numeru)
Mozoáowscy: to rodzina wáaĞciciela
hotelu w Sanoku w budynku istniejącym do dziĞ przy ulicy JagielloĔskiej,
po przeciwnej stronie starego „Zajazdu”, tak zwanej w latach miĊdzywojennych „Steciakówki”, o której bezmyĞlnym zburzeniu wspomniaáem
powyĪej. Byáo tam, jak i u Kosinów,
liczne rodzeĔstwo – piĊcioro: trzech
braci i dwie siostry, które ukoĔczyáo
Gimnazjum sanockie.
Z Ojcem mym zaprzyjaĨnieni byli
dwaj, a to: Stefan – pák. W.P., dr n.med.,
ordynator w szpitalu Ujazdowskim
w Warszawie i lekarz przyboczny Marszaáka J.Piásudskiego – zamordowany
w Charkowie – wiĊzieĔ (jak i Ojciec
mój) Starobielska, oraz Wáodzimierz,

póĨniejszy profesor Akademii
Medycznych we Lwowie i Wilnie,
zaĞ po wojnie i pobycie w Anglii
(gdzie przebywaá jako oficer rezerwy
w W.P.) – w GdaĔsku.
Z Ciocią Helą zaprzyjaĨnione byáy
Ich siostry – Aldona, a w szczególnoĞci Helena.
Rodzina paĔstwa Mozoáowskich
zachowywaáa szczególną czeĞü
dla Marszaáka, w domu prof. Wáodzimierza w GdaĔsku byáo wrĊcz maáe
muzeum poĞwiĊcone temu wielkiemu
Polakowi.
Pajączkowscy: rodzina powyĪej
juĪ przeze mnie wspomniana i opisana. Dr Wáodzimierz Pajączkowski
Īonaty byá z Wandą z SĊkowskich,
ziemianką z Wydrnej. Mieli Oni dwóch
synów – caáe swe Īycie spĊdzili
w Sanoku, gdzie zmarli w latach okupacji i pochowani zostali w grobowcu
swych sanockich przyjacióá, paĔstwa
Szomków (architekt), wáaĞcicieli jednego z najpiĊkniejszych domów
w Sanoku – dziĞ Biblioteki Publicznej.
Starszy Ich syn Jerzy, najbliĪszy
przyjaciel od czasów gimnazjalnych

Maturanci w Sanoku rok 1912:
Jerzy Pajączkowski i Jan Kosina

mego Ojca, póĨniej pák.dypl. W.P.
w czasie wojny w Anglii, dziĞ niewątpliwie najstarszy oficer Wojska
Polskiego – 108-letni, jeszcze w wieku
97 lat, w czasie pobytu u mnie, zwiedzaá rzeĞko miasteczko swego dzieciĔstwa i dziedziczny majątek ziemski

25-lecie matury w 1912 roku. W pierwszym rzĊdzie siedzą od lewej: Jerzy Pajączkowski i profesorowie Tadeusz MiĊkisz, Ignacy
Korman, Andrzej Grazela, ks. Paweá Rabczak.
W drugim rzĊdzie stoją od leweJ: trzeci - Jan Kosina, piąty - Zygmunt Zaleski
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w Strachocinie, do obecnej chwili
utrzymuje ze mną rzeczową korespondencjĊ – wáasnorĊcznie pisząc listy –
co warte jest podkreĞlenia.
Máodszy z braci Pajączkowskich,
Stefan – zmaráy przed kilkunastu laty
malarz artysta, zamieszkaáy w Poznaniu – znany jako batalista i kostiumolog wojskowy, wspóápracownik twórcy Muzeum Narodowego i Wojska
w Warszawie Br.Gembarzewskiego –
jako dziecko pupil mego Dziada Piotra
Dunina-Wąsowicza.
Z dzieümi obu tych braci áączą mnie
wiĊzy przyjaĨni do dziĞ – jako trzecie
juĪ pokolenie.
Sáuszkiewiczowie: jak juĪ teĪ
wspomniaáem na wstĊpie, to jedna
z najstarszych rodzin sanockich –
zasáuĪona od wielu pokoleĔ w czynach spoáecznych dla naszego miasta.
W latach 20-tych i 30-tych dwaj kolejni – Ojciec i Syn – Michaá i Maksymilian – z tego rodu zasiadali na burmistrzowym stolcu naszego grodu.
Ostatni oddaá za to Īycie jako zakáadnik hitlerowskiego okupanta, przez co
szczególnie záotymi zgáoskami zapisaá
siĊ w historii miasta.
Z p. Emilją Sáuszkiewiczówną
áączyáa moją CiociĊ HelĊ bardzo serdeczna przyjaĨĔ, jako starsza najpierw
uczyáa Ją, a póĨniej, juĪ jako rówieĞnica prawie, nadal wspomagaáa Ją swym
doĞwiadczeniem i radami w nieáatwych czasach, zwáaszcza okupacji
i trudów Cioci przy zniedoáĊĪniaáych
Rodzicach.
Równie trwaáa i gáĊboka przyjaĨĔ
áączyáa mego Stryja Stanisáawa z Jego
rówieĞnikiem i kolegą z áawy gimna-

Rodzina Vetulanich, rok ok. 1910.
Przy stole siedzą: po lewej: Helena z Kadáubowskich-Kunachowiczowa, po prawej
ElĪbieta Vetulani, Ī. prof. Romana - i ElĪbieta Vetulaninówna.
Stoją od lewej: Adam, Tadeusz, Maria, Kazimierz i Zygmunt Vetulaninowie

zjalnej oraz Harcerstwa – p.dr Edmundem Sáuszkiewiczem – poetą, a takĪe
twórcą wielu spektakli wystawianych
na deskach bardzo aktywnego
w latach miĊdzywojennych amatorskiego Teatru sanockiego. Sympatie
te, jak i z Pajączkowskimi, przeszáy i na
máode pokolenia. Od lat gimnazjalnych mam przyjemnoĞü przyjaĨniü siĊ
z córką Ğp. Maksymiliana – Barbarą
zam. Liburową, a córki nasze przyjaĨnią siĊ teĪ od lat swych szkolnych.
Wspominając – jak poprzednio
przy wszystkich przedstawianych
rodzinach – o ich sanockich siedzibach, nie sposób nie wspomnieü wyjątkowo uroczego dworku Sáuszkiewiczów przy ulicy Emilii Plater –
górującego niegdyĞ nad dzisiejszymi
kortami tenisowymi, gdzie do swej

Dom paĔstwa Vetulanich przy ulicy DaszyĔskiego

Ğmierci rezydowaáa imienniczka pani
Plater – p.Emilia Sáuszkiewiczówna,
osoba wielce urocza i przyjazna máodzieĪy, co miaáem okazje stwierdzaü,
gdy towarzyszyáem swej Cioci Heli w
odwiedzinach na „Sáuszkiewiczówce”.
Vetulaniowie: protoplastą sanockiej gaáĊzi tego ongiĞ wáoskiego rodu
byá Roman Vetulani, profesor Gimnazjum, zmaráy w 1906 roku. Wychowaniem licznej gromadki dzieci (4 synów
i 2 córki) zajmowaáa siĊ p.ElĪbieta
z Kunachowiczów Vetulaniowa.
Z rodziny tej do Gimnazjum sanockiego uczĊszczaáo czterech synów: Kazimierz (z pierwszego maáĪeĔstwa),
Zygmunt, Tadeusz i Adam. Trzech
z nich przyjaĨniáo siĊ z Kosinami, a to:
Z Ojcem mym, Janem – pan Zygmunt,
byá On doktorem praw, w latach miĊdzywojennych pracowaá w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z Jego
rodziną: Īoną Stanisáawą z LeĞniewskich i córką Wandą utrzymywaliĞmy
stosunki przyjacielskie w Warszawie.
Pan Zygmunt przez szereg lat byá konsulem R.P., w latach 30-tych dáuĪszy
czas w Ankarze – zakochany w kulturze wschodu i islamu specjalizowaá siĊ
w tym zakresie, byá teĪ zapalonym filatelistą – w charakterze nagrody dopuszczaá nas do swych licznych zbiorów ucząc przy okazji wielu ciekawych
rzeczy. W domu paĔstwa Vetulanich
przy ulicy Chmielnej w Warszawie salon urządzony byá caákowicie na wzór
turecki autentycznymi meblami i dywanami – niestety spáonąá, jak wiele
innych w Powstaniu. Pan Zygmunt
(C.d. na s. 18)
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Dom paĔstwa Zaleskich przy placu ĝwiĊtego Jana

(C.d. ze s. 17)
zginąá w 1942 roku w wypadku w Rio
de Janeiro, gdzie skierowany byá jako
konsul i przeprowadziá siĊ z rodziną.
Przyjacielem mego Stryja Stanisáawa byá Tadeusz Vetulani, póĨniejszy
biolog-zootechnik, profesor Uniwersytetu PoznaĔskiego, specjalista
od hodowli koni polskich – tarpanów.
Przyjacielem zaĞ mego najmáodszego
Stryja Zbigniewa byá Adam Vetulani
– póĨniejszy profesor Uniwersytetu
JagielloĔskiego.
O tym, czy Ciocia Hela przyjaĨniáa
siĊ z którąĞ z panien Vetulaniówien –
nie mam wiadomoĞci.
Dom Ich – typowy teĪ dla sanockiej zabudowy, z gankiem obroĞniĊtym
winem, staá do lat powojennych
przy ulicy FloriaĔskiej (dziĞ DaszyĔskiego), nieomal vis a vis do dziĞ
stojącej tam secesyjnej kamienicy.
Zalescy: to najliczniej reprezentowana w Gimnazjum rodzina sanocka,
mianowicie aĪ 7-ro z rodzeĔstwa
Zaleskich uczĊszczaáo do naszej
Alma Mater Sanociensis. Ojcem rodu
Zaleskich w Sanoku byá doktor nauk
medycznych Karol Zaleski, przybyáy
tu, jak i dr Pajączkowski, z początkiem
wieku ze Lwowa. Jako zapalony
przyrodnik i esteta wyszukaá na szkarpie nad Sanem urocze miejsce i wybudowaá tam dla swej rodziny dom nazwany „Orlem gniazdem”, z wejĞciem
frontowym zwróconym na Plac
Ğw.Jana i Rynek, zaĞ swymi uroczymi
werandami parteru i piĊtra na rozlegáy
widok Sanu i Gór Sáonnych.
Jak wspomniaáem wyĪej,
siedmioro Zaleskich zdawaáo
maturĊ w sanockim Gimnazjum,
a to: Tadeusz – w 1906, Julian w 1907,
Karol w 1909, Zygmunt w 1912,
Wáadysáaw w 1913, Jakub w 1918
i jedna z ich sióstr, Jadwiga,
w 1919 roku.

Troje z nich przyjaĨniáo siĊ z Kosinami, a to: z Ojcem mym Janem –
Zygmunt, zaĞ ze Stryjem Stanisáawem
– Wáadysáaw. Wszyscy czterej odbywali sáuĪbĊ wojskową w wojsku
austryjackim na froncie albaĔskowáoskim, a po powrocie z Armią Hallera do Kraju walczyli w wojnie polskobolszewickiej. Stryj Stanisáaw utrzymywaá póĨniej jeszcze w Londynie
przyjacielskie stosunki z tym swym
Kolegą, gdy tam obaj zamieszkiwali.
NajbliĪej i najtrwalej z rodziny tej
przyjaĨniáa siĊ z moją ciocią Helą
p.Jadwiga Zaleska, teĪ, jak Ona –
prof. Filologii polskiej i Harcerka
(w caáym tego sáowa znaczeniu),
a przy tym zawziĊta áyĪwiarka. Osoba
dobrze znana sanockiemu spoáeczeĔstwu dziĊki osobistym zasáugom,
a co teĪ warto wspomnieü – uprawiająca áyĪwiarstwo jeszcze po 80-tym
roku Īycia.
Obie One miaáy te same cele i ideaáy: pracĊ dla máodzieĪy, ksztaácenie
ich umysáów i ducha oraz wychowywanie na prawych obywateli Kraju.
Obie One, zapalone w swych dziaáaniach, zyskaáy pamiĊü i uznanie máodych pokoleĔ Sanoczan.
W koĔcu tych wspomnieĔ nie

sposób pominąü wielce zaprzyjaĨnionych z Ciocią Heleną sanockich PaĔ,
a to z rodziny pp. Jayków – paĔ Kamili
(zwanej serdecznie Kamcią) i Ewy,
z rodziny pp. Myüków – pani dr Marii
Krilowej, znanej memu pokoleniu doskonaáej historyczki, a takĪe z przybyáych tu ze Lwowa dr Zofii Skoáozdro
oraz paĔ Jadwigi i Wandy Kubrakiewiczówien, jak teĪ wielu innych, którzy – niech mi wybaczą, nie wymieniĊ,
bo nie znam zapewne – a wszystkie
One, stanowiąc grono Przyjacióá Cioci Heleny, na pewno zasáugują na
wspomnienie. Znakomite Ich grono –
jak sądzĊ – stanowią ci, którzy zechcieli swe wspomnienia o Niej zawrzeü
w ksiąĪce „-Przez KrzyĪ...-Do Nieba”!
Helena Kosinówna – siostra jedyna mego Ojca – jakĪe mi bliska, z którą
wspóáĪyáem przez caáe nieomal me Īycie, od lat máodzieĔczych zastĊpowaáa mi w pewnym sensie MatkĊ, którą
utraciáem jako cháopiec w Powstaniu
Warszawskim. Przez poniesione trudy
i pracĊ, a nadto niezwykáe cierpienia
zasáuĪyáa na pewno na szczególną
uwagĊ i szacunek.
Niech máode pokolenia biorą z Niej
przykáad, niech uczą siĊ dla dobra wáasnego i dobra naszego spoáeczeĔstwa,
i niech wierzą w àaskĊ Boga Wszechmogącego!
Paweá Kosina
Sanok, 2002 rok
Uwaga autora:
Od czasu spisania powyĪszego wspomnienia odeszli z tego Ğwiata wymienieni powyĪej:
21.II.2005 roku Zdzisáaw BeksiĔski –
zamordowany w Warszawie
6.XII.2005 roku Jerzy Pajączkowski –
zmará w 112 roku Īycia, w Anglii.
Sanok, styczeĔ 2006 roku

Dom paĔstwa Zaleskich - widok od strony Podgórza
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II. HELENA KOSINÓWNA – ĩYCIORYS
(przedruk z ksiąĪki Ewy Oklejewicz pt. „-Przez KrzyĪ...-Do Nieba.”)

Dla czytelników, którzy nie mieli
okazji zetknąü siĊ z ksiąĪką
„-Przez KrzyĪ...-Do Nieba.”, a do
której Autor odwoáuje siĊ w swoim
opracowaniu, pisząc o trudnej,
dáugiej i wieloetapowej drodze,
jaką pokonaáa Helena Kosinówna
dla zdobycia wiedzy i wymarzonego
wyksztaácenia – doáączyliĞmy
do niniejszego opracowania
przedruk Jej Īyciorysu, autorstwa
Pana Pawáa Kosiny, zamieszczony
w tej ksiąĪce.
Helena Kosinówna
Helena Ludmiáa Kosinówna,
siostra mego Ojca, urodziáa siĊ 22 maja
1900 roku w Starzawie, powiatu
starosamborskiego, w ówczesnym
Królestwie Galicji w Cesarstwie
Austrii, jako córka Jana Macieja i Pauliny Karoliny z domu Girtler von Kleeborn, maáĪonków Kosinów. Rodzina
Ojca, z pochodzenia cháopsko-ziemiaĔska, wywodzi siĊ z Czech z pogranicza Bawarii, rodzina zaĞ Matki
z austryjacko-wĊgierskiej szlachty
z tradycjami urzĊdniczymi.
Genius loci, znany równieĪ z przykáadów wielu innych rodzin, spowodowaá, Īe juĪ w nastĊpnym pokoleniu
po osiedleniu siĊ w Galicji rodziny te
staáy siĊ patriotycznymi rodzinami polskimi, wychowującymi swe dzieci na
ofiarnych obywateli Rzeczypospolitej,
czego dowodem jest miĊdzy innymi
Īycie Heleny i KrzyĪe Walecznych
trzech Jej braci, z których dwaj polegli
za PolskĊ, jak równieĪ odmowa podpisania przez nich tzw. „Volksliste” za
okupacji niemieckiej.
Ojciec Heleny, Jan, po ukoĔczeniu
w Wiedniu LeĞnictwa w Hochschule
für Bodenkultur – jako inĪynier leĞnictwa peániá początkowo funkcje nadleĞniczego w kilku rejonach Galicji. Wystąpiwszy okoáo 1904 roku ze sáuĪby
paĔstwowej zaáoĪyá w Sanoku swą
prywatną kancelariĊ mierniczą. Wykáadaá równoczeĞnie na Wydziale LeĞnictwa przy Politechnice we Lwowie.
Matka Heleny, Paulina, pĊdziáa
Īywot tak zwanej wówczas „pani domu
przy mĊĪu” wychowując piĊcioro dzieci. Poza umiejĊtnoĞciami rodzinno-go-

spodarczymi byáa uzdolnioną pianistką. Wychowywana we Lwowie ukoĔczyáa tam Konserwatorium sáynnego
w tym czasie w Austrii pianisty i kompozytora, ucznia Szopena, Karola Mikulego. ZdolnoĞci Jej w tym zakresie
odziedziczyá najstarszy syn Jan.
Helena wychowywaáa siĊ miĊdzy
czterema braümi osiągającymi zwykle
najwyĪsze oceny w szkoáach i, jak mi
nieraz wspominaáa, byáa przez nich dopingowana – zwáaszcza przez trzech
starszych – do nauki, a bĊdąc teĪ zdolną – garnĊáa siĊ do niej od dzieciĔstwa. W ówczesnych czasach dostĊp
do nauki dla dziewcząt byá jeszcze bardzo ograniczony, toteĪ droga Jej do
wyksztaácenia nie byáa áatwą.
W latach 1906-1914 ukoĔczyáa
szkoáĊ podstawową, a to: czteroklasową szkoáĊ ludową i czteroklasową
szkoáĊ wydziaáową – jak je wówczas
nazywano w obowiązującej nomenklaturze.
Po wybuchu pierwszej wojny Ğwiatowej wyjechaáa z rodziną do Wiednia, gdzie Ojciec Jej, przez dawne koneksje, uzyskaá zatrudnienie. Zapisana
do tamtejszej szkoáy nie uczĊszczaáa
do niej gdyĪ, jak mi wspominaáa, czuáa
siĊ tam fatalnie, obco. Wytykano Jej
polskie pochodzenie, a do niemieckoĞci nie chciaáa siĊ przyznawaü!
Po roku (po wyparciu Moskali
z Galicji) powróciáa do Sanoka i uczĊszczaáa do WyĪszego Instytutu ĩeĔskiego Naukowo-Wychowawczego
w Sanoku, którego przeáoĪoną byáa
sáynna na tutejszym terenie Teodozja
DrewiĔska, a nauczycielkami niemniej
znane: M.Wasylewiczówna, E.Sáuszkiewiczówna i J.MĊska.
W roku 1919 stanĊáa jako eksternistka (zdająca z wszystkich osiemnastu wówczas przedmiotów) do egzaminu dojrzaáoĞci – przed Komisją
PaĔstwowego Seminarium Nauczycielskiego MĊskiego w KroĞnie –
uprawniającego do nauczania w szkoáach podstawowych. Na egzaminie
tym osiągnĊáa 12 ocen bardzo dobrych i 6 dobrych. W tymĪe teĪ Seminarium uzyskaáa nadto „ĝwiadectwo
uzdolnienia na nauczycielkĊ robót
rĊcznych”. Dopiero teraz byáa uprawnioną do zdawania, teĪ eksternistycz-

Jan Kosina inĪ. z córką Heleną
w parku sanockim

nie, w PaĔstwowym Gimnazjum,
po którym to otwieraáa siĊ droga
na Uniwersytet.
Nim to jeszcze nastąpiáo, podjĊáa
praktykĊ nauczycielską w szkoáach powszechnych powiatu sanockiego, a to
w Bukowsku w roku szkolnym 1920/
21, gdzie równieĪ prowadziáa „ĩeĔską
DruĪynĊ Harcerską” i w Olchowcach
w roku szkolnym 1921/22. Od tego to
czasu áączyáa pracĊ nauczycielską
z wychowawstwem máodzieĪy
w szeregach Harcerstwa jako zagorzaáa druhna.
Przez nastĊpne dwa lata przygotowywaáa siĊ do egzaminu dojrzaáoĞci
w PaĔstwowym Gimnazjum. Nie byáo
to áatwe, bo sprzeciwiali siĊ temu oboje Rodzice, zwáaszcza Matka – przedstawicielka starej epoki, nie rozumiejąca takiej potrzeby, a teĪ i Ojciec, który
nie chciaá „traciü” swej bardzo kochanej jedynaczki.
ZwyciĊĪyáa jednak wola nauki i
dziaáania – poparta ostatecznie decyzją Ojca – i Helena przystąpiáa 27 maja
1924 roku do egzaminu eksternistycznego w PaĔstwowym VII-mym Gimnazjum Realnym (przyrodniczym)
w Krakowie, na podstawie którego to,
kolejnego „egzaminu dojrzaáoĞci”,
uznano Ją „dojrzaáą do studiów
na Uniwersytecie”!
W tymĪe roku, juĪ 6-go paĨdzier(C.d. na s. 20)
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(C.d. ze s. 19)
nika zostaáa immatrykulowaną, jako
studentka Wydziaáu Filozoficznego
Uniwersytetu JagielloĔskiego. I tak
speániáo siĊ marzenie Jej Īycia, o które
tak dáugo i z uporem walczyáa, z zamiáowania do wiedzy, a teĪ, jak mi mówiáa, z chĊci dorównania braciom.
W styczniu 1928 roku przeniosáa
siĊ, ze wzglĊdów rodzinnych, na Uniwersytet PoznaĔski Wydziaá Humanistyczny i tu, w dniu 17 czerwca 1930
roku, uzyskaáa stopieĔ magistra filozofii w zakresie filologii polskiej, przedstawiając z wynikiem dobrym pracĊ
magisterską na temat „TwórczoĞü dramatyczna Asnyka”.
W miĊdzyczasie, by ulĪyü Rodzicom,
w roku szkolnym 1929/30 uczyáa
w „Prywatnym Miejskim Seminarium
ĩeĔskim” w Sanoku.
Od roku 1931 do wybuchu drugiej
wojny Ğwiatowej uczyáa jĊzyka polskiego w PaĔstwowym Gimnazjum
i Liceum im. Ğw. Stanisáawa Kostki
w KoĔskich jako nauczycielka
kontraktowa (1931-1934), a nastĊpnie
jako nauczycielka etatowa.
Celem uzyskania statusu nauczyciela etatowego szkóá Ğrednich w dniu
28 maja 1934 roku poddaáa siĊ kolejnemu jeszcze egzaminowi przed PaĔstwową Komisją Egzaminacyjną na
Nauczycieli Szkóá ĝrednich w Krakowie uzyskując „Dyplom nauczyciela
szkóá Ğrednich”.
W Gimnazjum w KoĔskich, poza
funkcją nauczyciela jĊzyka polskiego
i wychowawstwem, prowadziáa bibliotekĊ, a nadto dziaáaáa aktywnie jako
druĪynowa w „3-ciej DruĪynie Harcerek im. Królowej Jadwigi Komendy
Chorągwi Kielecko-Radomskiej”.
Organizowaáa harcerskie wycieczki
krajoznawcze, a takĪe letnie obozy,
miĊdzy innymi na Biaáej Górze
w Sanoku – swym rodzinnym mieĞcie.
O ciepáych i serdecznych stosunkach z máodzieĪą konecką Ğwiadczyáy
liczne listy, które otrzymywaáa przez
caáe dáugie swe Īycie, a takĪe wzmianki w pracy ucznia Jana Polaka pt.

„Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztaácące w KoĔskich” wydanej w 1992 roku.
Na początku wojny, 4 wrzeĞnia
1939 roku, przeĪyáa najwiĊkszą tragediĊ swego Īycia tracąc, od wybuchu
niemieckiej bomby lotniczej, równoczeĞnie przebywającego wówczas
u Niej najmáodszego brata Zbigniewa
i swego narzeczonego, teĪ nauczyciela Gimnazjum w KoĔskich. JakiĞ czas
pracowaáa w szpitalu wojennym,
a póĨniej, tuáając siĊ z uchodĨcami, dotaráa po paru tygodniach do Sanoka,
gdzie zamieszkaáa z Rodzicami.
W czasie okupacji pracowaáa
w jawnym i tajnym nauczaniu. JuĪ 18
listopada 1939 roku powoáana zostaáa
przez ówczesne okupacyjne wáadze
szkolne Kreisschulrat do nauczania
w szkole powszechnej (bo tylko taka
byáa dozwolona) cháopców-volksknabenschule. W szkole tej – mieszczącej siĊ kolejno w lokalach prywatnych,
Klasztorze OO.Franciszkanów, czy budynkach szkolnych, gdy przestaáy
byü potrzebne wáadzom okupacyjnym
do innych celów – nauczaáa przez caáy
czas okupacji, to jest do sierpnia 1944
roku. Z tego okresu pamiĊta Ją i wspomina szereg do dziĞ zamieszkaáych
w Sanoku uczniów.
RównoczeĞnie pracowaáa w nauczaniu tajnym, przygotowując
máodzieĪ z naszego regionu do egzaminu dojrzaáoĞci w zakresie Gimnazjum
i Liceum oraz zasiadaáa w komisjach
egzaminacyjnych.
W dniu 14 lutego 1945 roku zostaáa powoáana przez Kuratorium
OkrĊgu Szkolnego Rzeszowskiego
Odrodzonej Polski na nauczyciela PaĔstwowego Gimnazjum i Liceum
MĊskiego im.Królowej Zofii w Sanoku. Wychowaáa wiele roczników
sanockiej máodzieĪy, kolejno: w Liceum MĊskim pod dyrekcją J. ĝwierzowicza i A. Grazeli (od 1 paĨdziernika 1944 do 2 paĨdziernika 1946),
nastĊpnie w II-gim PaĔstwowym Gimnazjum i Liceum ĩeĔskim w Sanoku
pod dyrekcją Z. Skoáozdro (od 12 paĨdziernika 1946 do 1 wrzeĞnia 1947),

a nastĊpnie w PaĔstwowym Liceum
Pedagogicznym w Sanoku pod dyrekcją J. Stachowicza – juĪ do koĔca swej
nauczycielskiej dziaáalnoĞci, to znaczy
do odejĞcia na emeryturĊ z dniem
31 marca 1957 roku wobec nieuleczalnie rozwijającego siĊ procesu tracenia
wzroku.
Za swą pracĊ nauczycielską odznaczona zostaáa Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Odznaką za Tajne Nauczanie i Záotą Odznaką
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Przez wiele jeszcze lat póĨniej, juĪ
jako caákowicie ociemniaáa, udzielaáa
korepetycji z jĊzyka polskiego i áaciny,
uzupeániając wiedzĊ wielu uczniów
sanockich szkóá Ğrednich.
A po tym nastąpiá wieloletni okres
cierpieĔ, w ostatnich latach szczególnie okrutny wobec obáoĪnego, nieuleczalnego kalectwa, z czego doskonale
zdawaáa sobie sprawĊ bĊdąc do koĔca caákowicie sprawną umysáowo.
W latach ociemniaáoĞci i cierpieĔ wykazywaáa ogromny hart ducha i pogodĊ wynikającą z Jej charakteru, bowiem
byáa rzeczywistą przyjacióáką
wielu, zwáaszcza wychowanków,
osobą nader prawą i uczciwą, przy
czym bardzo mocno wierzącą. Odeszáa
1 marca 2000 roku pozostawiając
rodzinĊ i liczną rzeszĊ zaprzyjaĨnionych wychowanków w gáĊbokim,
serdecznym Īalu.
Niech mi bĊdzie wolno, korzystając z piĊknej inicjatywy wychowanków
– napisania o Niej wspomnieĔ, podziĊkowaü raz jeszcze w tym miejscu tym
wszystkim, którzy darzyli Ją przyjaĨnią i przez wiele lat wspomagali, nieraz
w sposób bezprzykáadny z caáym
poĞwiĊceniem, swym osobistym
nakáadem pracy i jakĪe bardzo dobrej
woli – czego nie sposób przeceniü.
Paweá Kosina
s. Jana, bratanek
„Profesorki-Druhny”
– na podstawie dokumentów
i rodzinnych wspomnieĔ,
Sanok, marzec 2000 r.
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