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Ks. Ryszard Frysiak

WYBRANI LUDZIE I MIEJSCA, WIELUŃ 1999.

Dwa lata temu na rynku księgarskim pojawiła się publikacja ks. Ryszar
da Frysiaka Wybrani ludzie i miejsca. Jest to praca szczególna, powstała -  
jak pisze Autor -  „z potrzeby serca”, aby uchronić od zapomnienia ważne 
dla społeczeństwa ziemi wieluńskiej zdarzenia, niezwykłe miejsca, a także 
by utrwalić pamięć o ludziach skromnych, ale nieprzeciętnych, którzy 
swoim życiem dali świadectwo wierności Bogu, miłości bliźniego i służby 
człowiekowi.

Ksiądz Ryszard Frysiak jako doświadczony kapłan i duszpasterz po
strzega i zapisuje wybrane fakty z dziejów regionu i życia tutejszego ludu, 
poddając je weryfikacji w myśl chrześcijańskiego światopoglądu. Stylistyka 
publikacji, kraszona modlitwami ułożonymi przez Autora, pogłębia wraże
nie, że jej treść adresowana jest przede wszystkim do ludzi wierzących, 
którym bliskie są wartości chrześcijańskie.

Czy Autor świadomie ograniczył krąg odbiorców swej pracy? Można 
sądzić, że nie, ponieważ książka posiada bogaty walor poznawczy, jeśli
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chodzi o historie wybranych miejscowości. Można ją również przyjąć jako 
kronikę życia społeczności lokalnych. Publikacja księdza R. Frysiaka jest 
zatem znaczącym przyczynkiem do odkrywania bogactwa kulturowego, 
społecznego i duchowego Wieluńszczyzny. Dla regionalistów na pewno 
będzie ważna pozycją wydawniczą godną przeczytania.

Treść książki Wybrani ludzie i miejsca Autor podzielił na cztery części.
Część pierwsza poświęcona jest Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia 

w Popowicach, którego kustoszem był ks. Frysiak od czasu objęcia funkcji 
administratora, a później proboszcza parafii w Kadłubie. Kościół filialny w 
Popowicach znajduje się w obrębie parafii Kadłub. Bogate opisy historycz
ne, oparte na licznych źródłach staropolskich i opracowaniach późniejszych, 
dostarczają szeregu interesujących wiadomości na temat wsi Popowice , 
dziejów kościelnych tej miejscowości i parafii Kadłub, popowickiej świąty
ni, cudownego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Na koniec ks. Kustosz 
przytacza ważniejsze wydarzenia w dziejach Sanktuarium z okresu od 1978 
do 1997 roku. Opisanie tych wydarzeń oraz podanie wypowiedzi ludzi 
współcześnie żyjących, dających świadectwo otrzymanych za pośrednic
twem cudownego obrazu MB Miłosierdzia łask, ma na celu podkreślenie 
rangi tego sacrum w życiu duchowym i społecznym wsi i parafii.

Części druga, trzecia i czwarta książki dotyczą trojga osób, w opinii 
Autora i innych ludzi, wyjątkowych, obdarzonych niezwykłymi przymiotami 
osobowości i charakteru.

Pierwszą z nich jest zakonnica, Matka Innocenta Katarzyna Rzadka, 
założycielka Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p.w. św. Antoniego 
Padewskiego, tzw. Antoninek i przełożona tego Zakonu od 1933 r do chwili 
śmierci w roku 1962.

Autor kreśli wizerunek Matki Innocenty poprzez charakterystykę jej ży
cia konsekrowanego, a w szczególności poprzez jej dokonania. Zgromadze
nie ss. Antoninek, jako zakon niosący duchową i materialną pomoc ludziom 
biednym i chorym, od początku swego istnienia było b. dobrze postrzegane 
zarówno przez władze kościelne, jak i świeckie. Społeczna użyteczność 
Zgromadzenia pozwoliła mu zapisać się trwale w dziejach Wielunia i tych 
miejscowości, gdzie Zakon istnieje. Obecnie Zgromadzenie składa się z
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dziewięciu domów w Polsce i trzech we Włoszech: w Rzymie, Asyżu i Pa- 
derno Dugnano koło Mediolanu. Zrzesza 96 sióstr, z pochodzenia Polek.

Tak wiec idea i posłannictwo córy ziemi wieluńskiej -  Matki Innocenty 
Katarzyny Rzadkiej -  „Z miłości do Boga, w służbie bliźniemu nieść pomoc 
w cierpieniu” -  wydały owoc stokrotny. Wiele młodych dziewcząt odkrywa 
w sobie powołanie do życia i pracy w Zakonie, niezliczona jest liczba osób 
świeckich, którym siostry Antoninki udzieliły miłosiernej pomocy,

Bohaterka trzeciej części publikacji jest Marianna Kusiek -  wizjonerka 
z Łubnic koło Wielunia. Była skromną, wiejską kobietą głęboko wierzącą 
która służbę Bogu i ludziom uczyniła celem swego życia. Obdarzona nad
przyrodzonymi umiejętnościami potrafiła „czytać w sumieniu, odkrywać 
przyszłość i uzdrawiać. Posiadała głębokie, wnikliwe widzenie ludzkich 
spraw i potrzeb...”. Fenomen Marianny Kusiek z Łubnic potwierdzają przy
toczone przez Autora liczne „świadectwa” ludzi, którzy doznali wizjoner
skiej i uzdrawiającej mocy „Zabranki”.

Ostatnią czwartą część książki ks. R. Frysiaka wypełnia biogram profe
sora szkół średnich w Warszawie, Sejnach, Oleśnie, Lublińcu i Wieluniu, 
nauczyciela, greki, łaciny, j. polskiego, niemieckiego i rosyjskiego -  Mi
chała Siemińskiego. Kilkadziesiąt lat swojego życia prof. M. Siemiński 
poświęcił edukacji i wychowaniu młodzieży wieluńskiej. Pozostał w pamię
ci uczniów i kolegów profesorów jako człowiek rozległej wiedzy i prawego 
serca. Mało znane są prywatne zainteresowania Profesora, którego pasją 
było badanie kultury i pisma mioceńskiego. Niestety, wyniki Jego dociekań 
nie doczekały się opublikowania.

Książka ks. Ryszarda Frysiaka Wybrani ludzie i miejsca ze względu na 
treść dotykającą ważnych, aczkolwiek stosunkowo mało znanych spraw z 
życia społeczeństwa ziemi wieluńskiej, jest cennym i ważnym opracowa
niem wypełniającym lukę w dotychczasowej wiedzy o regionie. Warte pod
kreślenia jest również to, że poszczególne rozdziały lub części publikacji 
Autor opatrzył starannie opracowanymi przypisami, co podnosi jej wartość 
dokumentacyj ną.
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