List posła dr Mieczysława Janowskiego

List Stanisława Drewniaka

Napisał również Stanisław Drewniak z Wrocławia. Kontaktuję się z nim dzięki Rzeszowiakom,
a szczególnie Krysi Guniewskiej. Wyszukali go, ponieważ pięknie pisał o Futomie. Nawiązali z
nim kontakt przez jego rodzinę. List jest też skierowany do wszystkich:

Mail misjonarza ks. Zdzisława Kruczka
Otrzymałam przed zjazdem maila od ojca Zdzisława Kruczka z Papui Nowej Gwinei:
From: Good Shepherd - Rector
Date: 2007-08-21 07:08:37
To: mkdoniec@o2.pl
Subject: Re:LIST
Marysiu,
Odpisuję z opóźnieniem. Przekazuję listę swoich publikacji, uzupełnienia o sobie i o niektórych osobach
z rodziny (tłusty druk) oraz coś do ewentualnego poczytania na Zjeździe.
Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich uczestników Zjazdu.
W sam dzień rozpoczęcia Zjazdu odprawię w intencji uczestników Mszę świętą.
A u nas po wyborach krajowych do Parlamentu. Nasz gubernator prowincji przegrał wybory. Jego
klanowi zwolennicy wściekli na wszystkich po kolei, wyszli na publiczną drogę (high way) i zaczęli
rozrabiać. Wyobraź sobie, że w tym momencie przejeżdżał tamtędy nasz przełożony generalny, który
przyleciał z Polski by nas zwizytować. Sam Generał i trzech pozostałych księży (ja akurat z nimi nie
jechałem, bo miałem obowiązki w seminarium) zostało zaatakowanych: wszystkie szyby samochodu

zniknęły a ślady po uderzeniach siekiery i jakiegoś polana można na samochodzie "podziwiać" do
dzisiaj.
Szczęściem, żaden z księży nie doznał obrażeń. Nie potrzebny też był psycholog. Sytuacja o tyle była
groźna, że w tym ferworze mógł któryś oberwać siekierą i wtedy dopiero byłaby "polka".
Widać, że św. Michał Archanioł jest zawsze po naszej stronie, boć też modlimy się i prosimy Go o
wstawiennictwo u Boga.
Jeszcze raz pozdrawiam i Szczęść Boże!
Zdzisław
Mail Stanisławy Bęben
Po naszym Zjeździe Krysia Guniewska otrzymała mail od pani Stanisławy Bęben, byłej burmistrz
Błażowej, która zaszczyciła swoją obecnością I Zjazd Rodu Krygowskich w Błażowej (24-26 lipca 1988
roku). Wspierała wtedy organizatorów zjazdu słowem i czynem (Jej wystąpienie można znaleźć pod
adresem:
http://www.krygowscy.res.pl/mdoniec/zjazdy/zjazd98/Beben1.html).
From: "Stanisława Bęben"
To: "Krystyna Guniewska"
Sent: Wednesday, September 12, 2007 3:21 PM
Subject: Re: Zaproszenie
Szanowna Pani Krystyno,
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na "Zjazd Krygowskich".
Niestety, ale dopiero dzisiaj odebrałam ten e-mail, ponieważ byłam na zwolnieniu lekarskim a w
ostatnim tygodniu (zaraz po powrocie ze zwolnienia) byłam przez 3 dni w Warszawie.
Bardzo mi przykro, że nie skorzystałam z tak wspaniałej okazji pobytu wśród tak Wspaniałych
Rodaków.
Przepraszam, że tą drogą, ale chciałam Państwu przekazać bardzo, bardzo serdeczne słowa
podziękowania za zaproszenie. Równocześnie życzę Państwu utrwalania tych więzi rodzinnych które
wśród Was istnieją, ciągle się rozwijają i rozsławiają Ród Krygowskich.
Życzę Państwu dużo zdrowia, kontynuowania przedsięwzięcia i dalszych wielu, wielu Zjazdów.
Pozostaję z szacunkiem,
Stanisława Bęben

