Proponujemy tytuł dla tej II części :

Wietrzno, we
wspomnieniach
Świadków...

również mile są widziane inne tytuły,
jako propozycje do rozważenia.
Drugi tom ukazywałby również
wymiar ojczyźniany Wietrzna, gdyż
ojczyzna to ważny znak na nasze czasy – znak bezcenny w każdym aspekcie
i elemencie życia, znak bardzo potrzebny na nasze współczesne czasy.
Dlaczego wspomnienia o XX wieku…i dlaczego wspominamy… bo odchodzą od
nas świadkowie a wraz z nimi wspomnienia o tych minionych wydarzeniach
i jesteśmy zobowiązani tą pamięć i tożsamość przekazać kolejnemu pokoleniu,
tak jak uczył nas święty Jan Paweł II Wielki Papież Polak.
Może odszukajmy również ten akcent ojczyźniany Ojczyzny i Kościoła
we wspomnieniach z archiwów domowych na temat:
- tradycje świąteczne; tradycje wigilijne i Bożonarodzeniowe
- dni wielkanocne itp. - odpustowe, listopadowe
- wspomnienia o Domu i dzieciństwo
- wspomnienia o kapłanach
- wspomnienia o Szkole i nauczycielach oraz o wychowaniu
wspomnienia o straży pożarnej
wspomnienia o sołtysach
wspomnienia o Kole Gospodyń Wiejskich
wspomnienia po Jubileuszu 2000
itd.
Zapisane teksty tych wielorakich wspomnień - najlepiej na komputerze - prosimy
wysyłać lub kierować na adresy mailowe lub podawać osobiście do niżej
podanych osób i zapraszamy jeszcze innych chętnych do współpracy
przy drugim tomie historii Wietrzna we wspomnieniach świadków;
Wioletta Bogaczyk - wiola.bog@gmail.com
P. Katarzyna Dziadowicz - kasiagruszka3d@wp.pl
P. Urszula Szpiech - ula.pszaw30@gmail.com
P. Nowak Zygmunt - zn47@onet.eu
P. Jerzy Malinowski - malinoj1@o2.pl
Stanisław Włodyka - wlostas@interia.pl
Ks. Ireneusz Wójcik - irowojcik@gmail.com

A mocno wierzymy, że tym sposobem zachowamy to co najcenniejsze...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
Boże Narodzenie - 2020 ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Boże Narodzenie
2020
Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, czas świąteczny to wyjątkowe dni
w każdym roku, i równocześnie w roku epidemii. W tych dniach dzieją się rzeczy
niezwykłe w naszych rodzinach i domach, rzeczy nawet nieoczekiwane.
Chciałbym Wam wszystkim, parafianom z Wietrzna najpierw podziękować
za świadectwo wiary, za wierną obecność na Eucharystii, za modlitwę oraz też
za duchowe i materialne wsparcie.
Śpiewamy kolędę; „Cicha noc, święta noc”… Niech ta pieśń sprawi cud w nas
wszystkich, a uroczysta Liturgia Kościoła, niech pozwoli nam doświadczyć
tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, która naznaczyła i nadal naznacza dzieje świata
i człowieka. Bóg przyszedł, aby zamieszkać między nami, Bóg stał się rzeczywiście
jednym z nas i dlatego w tej wspólnocie, którą tworzymy jako Chrystusowy
Kościół, możemy doświadczać Jego miłości i dobroci. Niech celebracja Świąt
Bożego Narodzenia umacnia wiarę. Niech Nowy Rok 2021 będzie pełen mocy
i darów Ducha Świętego, uzdalniających do odważnego dawania świadectwa
chrześcijańskiego życia. Przyzywamy razem ponadto Bożego błogosławieństwa
i wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów dla każdej
rodziny i dla każdego z was.
Ks. Ireneusz Wójcik – proboszcz.
Zachęcam do wspomnień o latach minionych, do wspomnień z XX i XXI w wieku
do wspomnień, które uzupełnią książkę; „Wietrzno, moja mała ojczyzna” nie tylko
drugim tomem, ale troska o pamięć i tożsamość, troską o wspólne dziedzictwo.

2 TOM O WIETRZNIE,
MAŁEJ OJCZYZNIE...

Może w wielu z nas w sercach - sumieniach - zrodziły
się dzisiaj różne wspomnienia i refleksje przy lekturze
I Tomu pozycji książkowej o Wietrznie. Wiemy sami
piszący, że ta pierwsza cześć, to tylko mały skrawek
tych wielkich dziejów historii, ale i zmagań o kulturę,
wiarę, miłość. Nie wszystko zostało zamieszczone
w pierwszej części, z przyczyn niezależnych, dlatego
chcemy rozwinąć przeróżne wątki tej bogatej historii.
W drugiej części monografii o Wietrznie, o małej
ojczyźnie, proponujemy przepracować przedział
czasowy od lat (1900 – 2020) czyli XX i XXI wiek.
Chcemy te przebogate informacje, źródła, ale również
wspomnienia i dzieje Wietrzna podzielić na tematy:
I. Od początku XX wieku do zakończenia II Wojny Światowej (1945),
II. Okres „władzy ludowej” (1945) do ogłoszenia stanu wojennego (1981),
III. Zmiany w Polsce (1981 – 1989),
IV . Wieś w czasach najnowszych (1989 – 2020 – ew. dalej).
Dlatego bardzo prosimy wszystkich chętnych i zainteresowanych o wspomnienia
które będą dotyczyć tematów związanych z Wietrznem na przestrzeni lat:
I - przywrócenie Parafii w Wietrznie;
- I wojna światowa, jej zakończenie,
- podział administracyjny Polski,
- dokonania w okresie międzywojennym
- budowa Domu Ludowego,
- handel, usługi (świadczone przez mieszkańców),
- praca „na kopalni” itp;
- wybuch II wojny światowej,
okupacja, ruch oporu,
Operacja Karpacko – Dukielska,
wyzwolenie wsi, „nowe porządki”.
II : zmiany jakie zaszły we wsi – nowy Dom Ludowy,
budowa „nowej” szkoły,
elektryfikacja,
gazyfikacja,
budowa „nowej” drogi w kierunku Łęk Dukielskich,
czyny społeczne,
początki działania opozycji – „Solidarność”,
stan wojenny – ograniczenia, internowania,
III : zwycięstwo „Solidarność”, wybory samorządowe i parlamentarne,
wybory prezydenckie,
przekształcenia własnościowe,

IV : budowa wodociągu,
- reaktywowanie Kółka Rolniczego,
-powstanie Klubu Sportowego „Grodzisko”,
- telefonizacja wsi,
- pierwsze próby budowy kanalizacji,
- nowy dach na budynku szkolnym,
- remont Domu Ludowego,
- kolejne prace remontowe przy budynku
kościoła,
- krótka historia OSP (zasłużeni strażacy).
Skoro w części pierwszej opracowania
o Wietrznie znalazła się lista księży
proboszczów, to może w części drugiej
również warto zamieścić;
- listę sołtysów,
- listę radnych z naszej wsi,
- lista dyrektorów szkoły
– prowadzenie Gimnazjum przez Stowarzyszenie),
zespół ludowy, spektakle teatralne itp. …
Proponujemy ponadto aby:
wspomnienia mieszkańców zawierały opis wydarzenia, czasem nawet
mały drobiazg, detal, ma duży wpływ na opowiadaną historię,
imię i nazwisko osoby „opowiadającej” i najlepiej rok urodzenia.
Jeżeli jest to relacja „z drugiej ręki” - np. „bo mi tak mama, tato, dziadek …
opowiadali”, to informacja o autorze wspomnień;
Dodajmy też archiwalne fotografie wszystkie, jakie mieszkańcy będą
chcieli udostępnić – dlatego umówimy się na skanowanie i oryginały
zwrócimy właścicielowi, zapiszemy właściciela, by podpasać owe zdjęcia
i od kogo są, tak zbierzemy dodatkowe informacje np. o osobie (osobach)
na fotografii, miejscu fotografii itp.
W pierwszej kolejności należy odszukać, zgromadzić fotografie pokazujące
najważniejsze wydarzenia, dokumentujące zmiany jakie zaszły w wyglądzie
wsi, zmiany w wyglądzie budynków (kościół, szkoła dom ludowy itp.),
fotografie grupowe strażaków, sportowców, wydarzenia kulturalne
(dożynki, festyny, uroczystości…);
Chcemy umiejętnie wykorzystać inne dokumenty będące w posiadaniu
mieszkańców mające znaczenie dla historii wsi.

Prosimy bardzo o zrozumienie i otwarte serca...

