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Rok ten, jeszcze nie zakończony, a 

brzemienny w różne, raczej smutne  
i niepokojące wydarzenia, skłania do wielu 

refleksji. Oto coraz bardziej nasila się walka z 

chrześcijańską tożsamością kultury polskiej i 
europejskiej. Krzyż upamiętniający katastrofę 

samolotu z delegacją polską pod 
Smoleńskiem, postawiony spontanicznie przez 

tłumy Polaków opłakujących ofiary katastrofy 

przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, 
bardzo przeszkadzał „świeckiemu” państwu, 

prezydentowi Polski, pani prezydent miasta 

Warszawy, którzy woleli go jak najszybciej 
gdzieś ukryć. Krzyż ten wyraźnie im 

przeszkadzał, a może za bardzo o czymś 
przypominał? Skąd ta niechęć do krzyża, jeśli 

oboje deklarują się jako praktykujący 

katolicy? Dlaczego tolerowane były różne 
gorszące sceny wyśmiewania się z krzyża i 

jego obrońców w Warszawie?  

Powstaje nowa partia antyklerykalna, 
założona przez bardzo głośnego polityka. Jej 

celem jest oczyszczenie naszego państwa 

zależności od „czarnych”. Znów wraca 
dyskusja o wycofaniu nauki religii ze szkół. 

Pieniądze zaoszczędzone na zwolnionych ze 
szkół nauczycielach religii przywódca lewicy 

przeznaczyłby na laptopy dla uczniów.  

Te i inne fakty są niepokojące. Na razie 
nasze życie chrześcijańskie nie zmieniło się, 

ale powoli próbuje się spychać Kościół i wiarę 

tylko do sfery prywatnej. Upowszechnia się i 
promuje wzorce postępowania obce lub 

sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi. 
Wmawia się np., że In-vitro, to 

dobrodziejstwo, które podobno „leczy” 

bezpłodność i daje rodzicom szczęście 
posiadania własnych dzieci (nie wspominając, 

że przy tym zabija się kilkakrotnie więcej 

poczętych, a nienarodzonych dzieci). Mówi 
się, że aborcja i antykoncepcja to normalne 

postępowanie. Niedługo lekarze, którzy 

odmówią wykonania aborcji u pacjentki, będą 
musieli wskazać jej innego lekarza, który to za 

niego uczyni. Słyszałem opinię kolegi z 
Warszawy, a jakże, Katolika, który mówił, że 

krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego trzeba 

usunąć, a jego obrońcy to hołota i 

awanturnicy. Wypada zapytać, jak BÓG na 

sądzie ostatecznym oceni naszą postawę 
wobec krzyża? Czy czasem nie zaparliśmy się 

Jezusa  przed ludźmi (a przecież krzyż jest 

Jego krzyżem).  

Niniejszy Biuletyn będzie zachęcał Państwa 

do przemyśleń i dobrych lektur, które mogą 
pobudzić naszą wiarę. Zamieszczamy: 

 Relację Marka Berezowskiego z 

jeleniogórskiej pielgrzymki pieszej do 
Częstochowy i zachętę do pielgrzymowania.  

 Krótki życiorys błogosławione j 

Katarzyny Emmerich, niemieckiej zakonnicy, 
mistyczki i stygmatyczki, żyjącej na przełomie 

XVIII i XIX wieku, której spisane objawienia 

ważniejszych zdarzeń biblijnych są 
wspaniałym uzupełnieniem treści P isma 

Świętego. Są one uznane przez kościół, a sama 

Katarzyna została beatyfikowana przez Jana 
Pawła II w 2004 r.   

 Refleksje na temat czytelnictwa prasy 

katolickiej. Wypada ono bardzo słabo w 
porównaniu z innymi działami prasy 

codziennej.  

 Artykuł p. Wojtka Jankowskiego o wojnie 

polsko-polskiej 

 Kącik historyczny 

 Poezję p. Danuty Kaczmarczyk 

 Kulinaria p. Krysi Sos 

 

Na zakończenie,  jakiś bardziej optymistyczny 

akcent: Właśnie  na wniosek naszego 

Proboszcza, Księdza Jerzego parafia nasza 

otrzymała fragment doczesnych szczątków 

błogosławionego męczennika, niestrudzonego 

orędownika prawdy i sprawiedliwości, Ks. 

Jerzego Popiełuszki. Będą one znajdować się w 

specjalnym relikwiarzu (zdjęcie na okładce 

Biuletynu). Uroczyste wprowadzenie relikwii 

donaszaj Parafii odbędzie się podczas 

uroczystości odpustowych, 23 

października2010 o godz. 17.  

 

M. Ludorowski 
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Mszą św. o godz. 
9:30 rozpoczęliśmy 28 
lipca rekolekcje w 

drodze. Pierwszym 
sanktuarium, jakie 

nawiedziliśmy była 
Dąbrowica z cudownym 

obrazem Matki Bożej. Po krótkim 

odpoczynku i posiłku ruszamy w stronę 
Wojcieszowa. Następnego dnia rano po 

szybkiej toalecie i śniadaniu przygotowanym 
przez gościnnych mieszkańców Wojcieszowa 
wyruszamy do stolicy Pogórza 

Kaczawskiego -  Świerzawy. Msza  św. w 
odremontowanym kościele p.w. Św. Józefa. 

Po krótkim odpoczynku dalej, na szlak do 
Madonny Fatimskiej w Wilkowie. U schyłku 
dnia wita nas cały Wilków i 

charakterystyczna góra w kształcie głowy 
wilka. Jutro dojdziemy do Legnicy.  

Nazajutrz rano mszę św. koncelebruje w 
Wilkowie weteran pielgrzymki, ks. 
Kazimierz Piwowarczyk, który ze 

wzruszeniem wyznał, że czyni to po raz 
pierwszy w tak cudownym miejscu. Jeszcze 

trochę wysiłku, trochę więcej pęcherzy i 
widać już Legnicę. Nocleg na polu 
namiotowym w Legnicy.  

Rano mszę św. w katedrze legnick iej 
odprawia dla nas Biskup Stefan Cichy. 

Potem wyprawia nas jak ojciec w drogę. Na 
pożegnanie macha nam tysiąc rąk. My 
odwzajemniamy się. Wielu ma łzy w oczach. 

Następny postój to Ujazd Górny. Pęcherze i 
otarcia nóg dają się poważnie we znaki. Nikt 

nie mówił, że będzie łatwo.  
Nazajutrz budzą nas gwizdki o 4:30. 

Słońca jeszcze nie widać, tylko pierwsze 

zorze, które zapowiadają piękny i gorący 
dzień. Wyruszamy z pieśnią „Kiedy ranne 

wstają zorze”. Jak co rano śpiewamy 
„Godzinki”, wędrując teraz ku Piotrowicom. 
Na rogatkach tej miejscowości czeka na nas 

procesja z figurą Matki Bożej pod 
przewodnictwem ks. proboszcza. Po mszy 

św. mieszkańcy prowadzą nas na miejsce 

postoju – pole namiotowe, a po rozlokowaniu 
się i apelu jasnogórskim zasypiamy o godz. 
22.  

Kolejnego dnia idziemy do Żurawiny. 
Tam właśnie już dwa razy nasze namioty 

były zalane przez silne opady w ciągu 
ostatnich lat. Po wieczornym apelu patrzymy 
z niepokojem w niebo. Niektórzy idą 

przezornie na nocleg do świetlicy. Noc mija 
spokojnie, poranek pochmurny, ale bez 

deszczu. Żegnamy się serdecznie z 
mieszkańcami. Przed nami trudna droga. W 
naszej grupie wędrownej wszyscy są dla 

siebie uprzejmi i serdeczni. Jest tu po prostu 
„inny świat”.  

Dziś mamy swoje święto w grupie – 
dzień św. Franciszka – naszego patrona. 
Odwiedza nas dziennikarka radia „Plus”, 

pani Monika. Mijamy Bystrzycę i Karłowice. 
Wchodzimy na teren Opolszczyzny. Ludzie 

w mijanych miejscowościach i na szlakach 
witają nas serdecznie, często ze 
wzruszeniem. Otwierają przed nami swoje 

serca i domy. Goszczą nas, dzielą się z nami 
tym, co mają. W zamian proszą o modlitwę. 

To się wydaje tak piękne, że aż 
nieprawdopodobne. Cóż, żeby w to 
uwierzyć, trzeba po prostu iść na 

pielgrzymkę.  
Kolejnego dnia pobudka znów o 4:30, 

ale nikt nie narzeka. Wokół nas piękne 
ogromne lasy, które przez kilka dni będą nam 
towarzyszyć. Postój w Jełowej. Rozbijam 

namiot. Trudno o wodę. Trzeba ją brać z 
hydrantu. Niech się trochę ogrzeje na słońcu 

do wieczora, potem toaleta. Pod koniec dnia 
jak zwykle apel. Do namiotu pielęgniarek 
ustawia się kolejka, każdego dnia trochę 

dłuższa. Białe siostry nie odmówią pomocy 
nikomu, choć miałoby to trwać do rana.  

Dziś mamy święto Przemienienia 
Pańskiego. W grupach przeważają stroje 
koloru białego: bluzki spodnie, spódnice, 

niektórzy od stóp do głów, taka jest tradycja. 
Dochodzimy do Radawia, miejscowości 

położonej wśród lasów. Ołtarz ustawiono też 
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w lesie. Odwiedził nas biskup Cichy i będzie 

koncelebrował mszę św. W tym miejscu 
jeszcze niedawno było dzikie wysypisko 

śmieci. Teraz jest tu piękna, ogromna figura 
Matki Bożej, a w lesie rozrzucone są 
mniejsze ołtarze.  

Pięknymi lasami idziemy kilkanaście km 
do Dobrodzienia na nocleg. W sobotę 

dochodzimy do Lisowa. Tam podczas 
uroczystej mszy św. przyjmujemy szkaplerze 
NMP oraz składamy ślubowanie ochrony 

życia poczętego oraz abstynencji. 
Pielgrzymów błogosławią neoprezbiterzy.  

Ósmego dnia mamy do przejścia krótki 

odcinek, tylko 20 km do Gnaszyna. Po 
drodze mijamy tablicę z napisem 

„Częstochowa”. Wielka radość i znów 
wzruszenie. Oczami wyobraźni widzimy już 
wzgórze Claromontana z charakterystyczną 

wieżą. Wieczorem tradycyjnie wszyscy sobie 
dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie i 

przepraszamy za wszystkie nasze 
niedoskonałości, wyrządzone przykrości, itp. 
Wieczorem uroczysty apel, ostatni.  

 
Marek Berezowski 

 

 

 Spośród wielu łask, jakich miłosierny Bóg udziela człowiekowi, szczególne zainteresowanie 

wzbudzają prywatne objawienia. Objawienie jest zawsze działaniem Boga, który pragnie nam 
uchylić coś ze swej tajemnicy. Wiemy o Bogu tyle, co On sam  nam powiedział. Objawienia 

prywatne to działanie Boga przychodzącego nie z nowym orędziem (bo wszystko istotne dla 
naszego zbawienia przekazał nam już Jezus Chrystus), ale przypominającego ważne i 
aktualne w danym czasie prawdy. To przypomnienie nigdy nie może być stawiane na 

pierwszym miejscu, jako prawda najważniejsza, na równi ze słowem Biblii, ani tym bardziej 
nie może być przeciwstawiana nauce objawionej przekazywanej przez Kościół. Objawienia 

prywatne mogą zawierać przesłanie skierowane do całej ludzkości, mogą też pobudzać wiarę 
i pobudzać do większej gorliwości, ale nigdy nie ma w nich bezwzględnego nakazu, aby je 
uznać. Przyjęcie treści prywatnych objawień zależy od decyzji konkretnego człowieka 

wierzącego, który rozpoznaje w swoim sercu, czy owo słowo dobrze służy jego wierze. I tak 
należy również przyjąć objawienia Katarzyny Emmerich. 

ks. Roman Sławeński 

BŁOGOSŁAWIONA ANNA KATARZYNA EMMERICH 

3 października 2004 roku odbyły się 

ostatnie w tym roku beatyfikacje. Ojciec 
Święty wynosi do chwały ołtarzy pięcioro 

sług Bożych. Są to: ostatni cesarz Austro-
Węgier Karol I Habsburg (1887-1922), Anna 
Katarzyna Emmerich (1774-1824) – 

niemiecka mistyczka i stygmatyczka, Pietro 
Vigne (1670-1740), Joseph-Marie Cassant 

(1878-1903) i Maria Ludovica De Angelis 
(1880-1962). 

Uwagę przykuwają szczególnie Karol I 

Habsburg i Anna Katarzyna Emmerich. 
Może także dlatego, że na pierwszy rzut oka 

trudno sobie wyobrazić bardziej kontrastowe 
postaci: cesarz i uboga wieśniaczka. Ale 
wbrew pozorom łączyło ich zdecydowanie 

więcej, niż dzieliło: miłość do Boga, 
pobożność eucharystyczna, heroiczne życie. 

To doprowadziło do uroczystej beatyfikacji.  
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Anna 

Katarzyna 
urodziła się 

8 września 
1774 r. w 

ubogiej 

rodzinie w 
wiosce 

Flamske, w 
diecezji 

Münster w 

Westfalii, w 
północno-

wschodnich 
Niemczech. 

W wieku 

dwunastu lat 
zaczęła 

pracować 
jako służąca. Po wielu trudnościach 
spowodowanych przez ubóstwo i sprzeciw 

rodziny wobec wyboru życia zakonnego, w 
1802 r., w wieku 28 lat, wstąpiła do klasztoru 

Augustianek w Dülmen. Śluby złożyła po 
roku nowicjatu – 13 listopada 1803 r. Jak 
sama powiedziała: „Oddałam się zupełnie 

niebieskiemu Oblubieńcowi, a On czynił ze 
mną według swojej woli”.  

Kiedy w grudniu 1811 r. władze 
państwowe zamknęły klasztor, 
przeprowadziła się do prywatnego domu.  

Już przed wstąpieniem do klasztoru, 
głowę Anny Katarzyny naznaczyło znamię 

korony cierniowej. Kilkanaście lat później – 
29 grudnia 1812 r. – na jej rękach i nogach 
pojawiły się wyraźne stygmaty ran 

Ukrzyżowanego, a na boku obficie 
krwawiąca rana w kształcie krzyża. Tę 

chwilę tak wspominała:  
„Było to trzy dni przed Nowym Rokiem, 

mniej więcej o godzinie trzeciej po południu. 

Rozważałam właśnie Mękę Pańską, prosząc 
Pana Jezusa, by mi pozwolił uczestniczyć w 

tych strasznych cierpieniach, a potem 
zmówiłam pięć Ojcze nasz na cześć pięciu 
świętych ran.  

Nagle ogarnęła mnie światłość. 
Widziałam Ciało Ukrzyżowanego, żywe, 

świetliste, z rozkrzyżowanymi ramionami, 
lecz bez krzyża. Rany jaśniały jeszcze 
silniejszym blaskiem niż reszta Ciała. W 

sercu czułam coraz większe pragnienie ran 

Jezusowych. Wtedy najpierw z Jego rąk, a 

potem z boku i nóg wyszły czerwone 
promienie, które niczym strzały przeszyły 

moje ręce, bok i nogi”.  
Oprócz łaski stygmatów Anna Katarzyna 

Emmerich od 4 roku życia miała dar 

widzenia spraw nadprzyrodzonych, 
dotyczących męki i śmierci Pana Jezusa, 

życia Najświętszej Maryi Panny, świętych i 
uroczystości kościelnych, w których 
skromna, niewykształcona wieśniaczka 

wykazywała zadziwiającą znajomość 
topografii, szczegółów archeologicznych i 

historycznych, objawionych jej w wizjach 
wypadków. Najpierw próbowała spisywać je 
sama, jednak czuła, że to zadanie przerasta 

jej możliwości. 
Kiedy dowiedział się o tym wybitny 

niemiecki pisarz doby romantyzmu – 
Klemens Brentano, odwiedził ją, pod jej 
wpływem nawrócił się i w rezultacie lata 

1818-24 spędził przy łożu stygmatyczki, 
spisując jej relacje. Przychodził dwa razy 

dziennie, kopiując notatki z jej pamiętnika, a 
następnie pokazywał jej to, co sam napisał, 
by mieć pewność, że wiernie oddał jej słowa.  

„Wiem, że gdyby nie ten pielgrzym – 
mawiała Anna Katarzyna o Klemensie 

Brentano – już dawno bym umarła. Jednak 
najpierw on musi wszystko spisać, bo moje 
wizje są darem Boga dla ludzi”. Z kolei 

Brentano tak wspominał te spotkania: „Nie 
widziałem w jej twarzy czy spojrzeniu cienia  

wzburzenia czy egzaltacji. Wszystko, co 
mówiła, było zwięzłe, proste i spójne, a 
zarazem pełne życia i miłości”.  

Anna Katarzyna Emmerich zmarła 9 
lutego 1824 r., po okresie szczególnie 

dotkliwych cierpień. Jak zapisał Brentano, 
mimo że sama cierpiała, w swych ostatnich 
chwilach „modliła się przede wszystkim za 

Kościół i za wszystkich umierających”. 
Jednak, jak wspominał jej spowiednik, „tego 

dnia bardzo pragnęła śmierci i często 
wzdychała: «Przyjdź już, Panie Jezu!»”. 
Odeszła w opinii świętości. Na jej pogrzeb 

przybyła cała okoliczna ludność, a gdy po 
kilku tygodniach otworzono grób, jej ciało 

było nieskażone.  
Po śmierci Anny Katarzyny Klemens 

Brentano zebrał i uporządkował zapiski, a 

następnie opublikował je pod tytułem 
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Bolesna męka Jezusa Chrystusa (1833). 

Kilkanaście lat później – w 1852 r. Brentano 
wydał kolejną książkę opartą na jej 

widzeniach i zatytułował ją Życie 
Najświętszej Maryi Panny. Książki te, 
przełożone na język polski już w XIX w., 

były wielokrotnie wznawiane, a w ostatnim 
czasie w związku z popularnością filmu Mela 

Gibsona Pasja przeżywają swój prawdziwy 
renesans.  

Proces beatyfikacyjny Anny Katarzyny 

Emmerich, rozpoczęty pod koniec XIX 
wieku, został na nowo podjęty w 1972 r. 

Stolica Apostolska w 2001 r. ogłosiła dekret 

uznający heroiczność jej cnót, a w lipcu 

2003 r. – dekret o autentyczności cudu za jej 
wstawiennictwem, otwierając tym samym 

drogę do wyniesienia jej na ołtarze. Kilka 
miesięcy temu Ojciec Święty ogłosił, że jest 
jego wolą, żeby jeszcze w tym roku nastąpiła 

beatyfikacja tej wielkiej Mistyczki, bo – jak 
powiedział już wcześniej, w czasie 

pielgrzymki w jej ojczyste strony – „przez 
swoje szczególne powołanie mistyczne Anna 
Katarzyna Emmerich uzmysławia nam 

wartość ofiary i współcierpienia z 
ukrzyżowanym Panem”.  

Bogusław Kiern icki 

 

Źródło: http://www.n iedziela.pl/xml.php?wyd=nd&nr=4&doc=nd200441.xml  

 

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 
Od 1 stycznia w diecezji legnickiej obowiązuje nowa 

instrukcja dotycząca przygotowania młodzieży do sakramentu 

bierzmowania. Instrukcja jest owocem trwającego pierwszego 

Synodu Diecezji Legnickiej.  
 

Przyjmować go będą nie uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, 

a pierwszej klasy szkoły średniej, zaś okres przygotowania 

wydłużony został z jednego roku do trzech lat.  

 
Biskup legnicki Stefan Cichy przyznaje, że instrukcja 

wprowadza wiele zmian, ale jednocześnie wiele porządkuje. 
„Chodzi o to, by ludzie młodzi, którzy mają być dojrzałymi chrześcijanami, mają dawać 
świadectwo o Chrystusie, najpierw Go dobrze poznali, pokochali 

 i rzeczywiście dawali Mu świadectwo. 
Mam nadzieję, że instrukcja, która te 

sprawy omawia przyczyni się do 
dobrego przygotowania młodych 
kandydatów” – powiedział bp Cichy. / 

por. http://www.opoka.org.pl// 
Obowiązkiem kandydatów chcących 

przyjąć sakrament bierzmowania będzie 
m.in. udział w pieszej pielgrzymce do 
Krzeszowa lub na Jasną Górę, albo w 

diecezjalnych obchodach Światowego 
Dnia Młodzieży.                      

         Pracując długie lata z młodzieżą zauważam, ze zdecydowana większość 
kandydatów do bierzmowania to grupa ludzi, która co prawda jest ochrzczona, chodzi 
na katechezę, nie wyobraża sobie innej sytuacji niż ślub przed ołtarzem i chce przyjąć 

bierzmowanie (często widząc w tym „przepustkę” do ślubu kościelnego). Jednocześnie jednak 
jest to grupa, która przestaje praktykować swoją wiarę – osobistą modlitwę, przyjmowanie 

 

Nasz cel to: 

USŁYSZEĆ , POZNAĆ,  

          ZAKOCHAĆ SIĘ, WYZNAĆ! 
Budujemy  solidny, 
osobisty związek z 
Jezusem!!! 
 

http://www.niedziela.pl/xml.php?wyd=nd&nr=4&doc=nd200441.xml
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sakramentów, uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej lub robi to na poziomie bardzo 

minimalnym i bardzo formalnym. Zachowywane praktyki (okazjonalne, często jednoroczne) 
traktowane są bardzo tradycyjnie, zewnętrznie  

i płytko. Często na ich wykonywanie ma wpływ nacisk rodziny. Biblia jest nieobecna w życiu 
tego pokolenia. Prawdy wiary i zasady moralności są znane dość mgliście i w szerokim 
zakresie kwestionowane.  

Mamy zatem do czynienia z masową autodeklaracją wiary i niemal całkowitym jej brakiem, 
gdy będziemy rozumieć wiarę jako najważniejszy czynnik kształtujący życie i mający wpływ 

na ludzkie decyzje. Wiara w jego życiu często ma  minimalne znaczenie lub nie ma  żadnego.  
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania, w swoim założeniu, ma to zmienić. 

Dlatego w nasze j parafii intensyfikujemy ten proces, zgodnie z wymaganiami 

stawianymi nam przez biskupa nasze j diecezji.  

 

DROGA MŁODZIEŻY! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Odbyły się już trzy spotkania. Młodzież została podzielona na grupy, które mają oddzielne 
spotkania. Klasy 1-2 raz w miesiącu, natomiast klasy trzecie i uczniowie szkół średnich dwa 
razy w miesiącu.  

Dotychczas zapisało się: do grupy 1- 7 osób, do grupy drugiej – 11, a  do grupy trzeciej – 16  
osób. 

NASZ CEL TO: USŁYSZEĆ , POZNAĆ, ZAKOCHAĆ SIĘ, 

WYZNAĆ! 
Czyli zbudować solidny, osobisty związek z Jezusem  
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATA DO BIERZMOWANIA: 
 

 Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla 
kandydatów. 

 Z żelazną konsekwencją przestrzegamy obecności na 

spotkaniach (lub usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 

siedmiu dni) i systematycznej pracy z otrzymywanymi 
materiałami.  

 Spotkania są obowiązkowe, bo one przygotowują do podjęcia świadomej  

decyzji o przystąpieniu do bierzmowania. Mają doprowadzić do tego, że 

osoba, która chce przyjąć bierzmowanie lub zrezygnować, będzie 

wiedziała dlaczego chce to zrobić i  z czego rezygnuje.  

 Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu może zostać 

wyproszony. 

 Kandydat musi wypracować w sobie postawę uczciwości względem Boga i 

samego siebie: nie oszukuję w praktykach religijnych, bo nie mam kogo  
 ( Bóg i JA wiem najlepiej, jak jest, więc po co udawać)  

W naszej parafii 25 września 2010r. 
rozpoczął się kurs przygotowania młodzieży 

klas 1-3 gim. i szkół średnich do tego 

sakramentu. 
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 Włączanie się w życie Wspólnoty Parafialnej, w miarę rozwoju 

świadomości przynależności do Kościoła oraz odpowiedzialności za 

Kościół, do którego należymy.  

 W przygotowaniu do bierzmowania chodzi tylko o jedną sprawę: POZNAĆ 
JEZUSA, ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z NIM, POKOCHAĆ GO I TRWAĆ PRZY 

NIM W DOBREJ I ZŁEJ DOLI.  

 

 
 
Jeśli Ci to się uda, to Ty i spowiadać się będziesz, i chodzić do kościoła, będziesz się modlił i 
będziesz czytał Pismo Święte.  

Jaką podejmiecie decyzję? Zapewne różną, ale to… już Wasza  sprawa z Bogiem. Miłość 

zakłada możliwość wyboru! 

 
Każdy jest, na którymś z tych etapów. Tylko na 
którym? Pomyśl o tym.  

Jeśli ktoś otwiera Biblię, bo chce poznać Boga, 
posłuchać Go, to spotyka się z Jezusem. Jeśli jednak 

ktoś otwiera Biblię tylko dlatego, że pani od polskiego 
coś kazała, albo na katechezie coś zadano to… 
niekoniecznie spotka się z Jezusem. 

Jeśli, ktoś modli się, bo chce rozmawiać z Bogiem, to 
spotyka się z Jezusem. Jeśli jednak ktoś klęka do 

modlitwy tylko dlatego, żeby babcia widziała – w 
trosce o comiesięczny procent z babcinej emerytury dla 
kochanego i takiego „religijnego” wnusia to… z 

Jezusem się nie spotyka.  
Jeśli ktoś spowiada się, bo chce naprawdę wyznać swoje grzechy to spotyka się z Jezusem. A 

jeśli ktoś przychodzi do konfesjonału tylko po to, by mieć podpis księdza na kartce, bo 
zostanie ojcem chrzestnym to… nie spotyka się z Jezusem.  
Jeśli ktoś przychodzi na Mszę Świętą z wiary i samodzielnie, to spotyka się z Jezusem. Jeśli 

ktoś jest w kościele, bo matka kazała, na dworze pada i wieje, a w kościele chociaż za 
kołnierz się nie leje. Jeśli liczy gwiazdy na suficie i ciągle spogląda na zegarek to… nie 

spotyka się z Jezusem.  
Zobaczcie więc, że liczy się wnętrze i pewien autentyzm. To jest najważniejsze, co w środku, 
co w sercu. Gdzie zatem jesteś? Na jakim etapie?  

    Oprac. Barbara Ludorowska    
 /na podstawie: www. opoka.org.pl, www.diecezja.legnica.pl, www. natan.pl/ 

Budowanie związku z Jezusem ma cztery etapy: 
 

1. Usłyszenie (ktoś ci o Nim mówi) 

2. Spotkanie (na modlitwie, w sakramentach, w Biblii)  

3. Zakochanie (w sercu) 

4. Wyznanie (powiedzenie o swojej miłości Jezusowi i 
światu) 
 

http://www.diecezja.legnica.pl/
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Informator Kościoła Katolickiego w Polsce z lat 1936-1937, podaje, że w okresie 

przedwojennym wydawano w kraju 199 czasopism katolickich o łącznym nakładzie 2 

mln 4 tys. egzemplarzy. Stanowiło to niemal 27 proc. całego nakładu polskiego 

czasopiśmiennictwa. Oznacza to, że co czwarta kupowana gazeta była w tym okresie 

gazetą katolicką. Z danych tych wynika, że przed wojną, do roku 1939 prasa katolicka 

osiągnęła bardzo dobry wynik - 8 procent ogółu wydawanych na rynku tytułów.  

 
Miesięcznik "Rycerz Niepokalanej", ukazujący się od 
1922 r. w liczbie 5 tys. egzemplarzy, w latach 1938-1939 

sprzedawał się już w ilości 800 tysięcy. Ukazujący się od 
1935 r. "Mały Dziennik" w szczytowym okresie osiągał 

175 tys. egzemplarzy w dni powszednie i 275 tys. 
egzemplarzy w wydaniach sobotnio-niedzielnych. 
Sumaryczny nakład wszystkich wydawnictw 

periodycznych powstających w Niepokalanowie 
dochodził w 1939 r. niemal do 1,5 mln egzemplarzy. Te 

liczby i dane są imponujące nawet dziś.  
 

PRL - okres cenzury i represji  

Okres wojny i powojennych komunistycznych represji 
skutecznie zahamował nie tylko rozwój, ale i obecność mediów katolickich w świadomości 

Polaków. W efekcie polscy katolicy przez dziesięciolecia PRL faktycznie stracili - tak 
przecież utrwalony w międzywojniu - nawyk sięgania po prasę religijną. Niezwykły wzrost 
czytelnictwa prasy, w tym religijnej, zaznaczył się po sierpniu 1980 roku. Tendencje te 

zostały jednak skutecznie zablokowane w grudniu 1981 r. wprowadzonym stanem wojennym.  
Do roku 1989 informacja religijna docierała do odbiorców z trudem, z powodu ograniczeń w 

produkcji papieru, ingerencji cenzury, braku bazy poligraficznej. Nieliczne próby wydawania 
prasy kościelnej, próbującej walczyć z cenzurą i innymi ograniczeniami, zwykle kończyły się 
fiaskiem. Spektakularnym przykładem może być reaktywacja w latach 1984-1988 tygodnika 

"Przegląd Katolicki", wydawanego przez Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. 
Kwerenda w Instytucie Pamięci Narodowej wykazała, że wznowiony tygodnik od początku 

do końca tego okresu był kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Założona na redakcję 
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) pozwalała bezpiece wpływać na politykę 
personalną pisma, jak również na jej linię programową. W redakcji funkcjonowała szeroka 

sieć agentury, w tym m.in. postaci o kryptonimach: TW "Historyk", TW "Poeta", TW 
"Doktor", TW "Jankowiak", TW "Leon", TW "Ludny", TW "Romek", TW "Stefański", TW 

"Ryszard", TW "Ludwik", TW "Waldek", TW "Civis", TW "Zenon".  
Tygodnik nasycony tak liczną agenturą nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Pismo nie 
rozwijało się w wyniku toczonych sporów, zakulisowych gier i intryg inspirowanych przez 

Służbę Bezpieczeństwa1. Tylko ten przykład pokazuje, do jakiego stopnia inwigilacja 
środowisk dziennikarzy i redakcji i nieprzeprowadzona lustracja mogły wpłynąć na dalszy 

rozwój i budowanie prasy w Polsce po roku 1989, również prasy katolickiej. Dlatego lustracja 
środowisk dziennikarzy jest wciąż bardzo ważna i nie jest wcale na nią za późno.  
 

Powolne dźwiganie się z upadku  
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Po okresie komunistycznych ograniczeń i represji po roku 1989 nastąpił chaotyczny rozwój 

rynku prasowego. Cechą charakterystyczną prasy katolickiej było jej rozdrobnienie. Dla 
porównania, ogólna liczba pism parafialnych w latach 1918-1939 wynosiła 200 tytułów. W 

latach 1990-2007 odnotowano ich trzykrotny wzrost, szacując na ok. 600 tytułów.  
Obecnie prasa katolicka stanowi tylko 2 proc. rynku prasowego. Po niemal 20 latach 
przemian ustrojowych w Polsce stabilną sytuację na rynku katolickich tygodników utrzymały 

trzy tytuły: "Niedziela", "Gość Niedzielny", "Przewodnik Katolicki". Bardzo źle przedstawia 
się sytuacja katolickiej prasy codziennej. Jedynym ogólnopolskim dziennikiem o 

proweniencji katolickiej jest "Nasz Dziennik", wydawany w Warszawie od 1998 roku.  
Od 1993 r. w Polsce informacja religijna dociera do redakcji, wydawnictw i osób 
zainteresowanych za sprawą Katolickiej Agencji Informacyjnej. Cotygodniowy biuletyn 

informacyjny "Wiadomości KAI" jest prenumerowany przez 4 tys. parafii w Polsce i 
systematycznie czytany przez ok. 20 tys. osób, przede wszystkim duchownych, i stanowi 

główną wewnątrzkościelną platformę informacyjną.  Choć jesteśmy narodem katolickim, 
bardziej przywiązanym do tradycji niż inne kraje Zachodu, to wykazujemy niskie 
zainteresowanie nie tylko prasą katolicką. Niemal połowa dorosłych Polaków w ogóle nie 

czyta książek. Statystyczny Polak kupuje jedną książkę rocznie (łącznie z podręcznikami 
szkolnymi), podczas gdy statystyczny Francuz sześć, nie licząc podręczników. Przeciętny 

pierwszy nakład książki w 38-milionowej Polsce wynosi 1000 egz., podczas gdy w 10-
milionowych Czechach lub na 3-milionowej Litwie - 3 tys. egzemplarzy. Dane te wskazują na 
ogólny stan zapaści polskiego czytelnictwa.  

Czytelnictwo prasy katolickiej w Polsce niekorzystnie wypada na tle zlaicyzowanego 
Zachodu. Nakład 350 codziennych gazet niemieckich wynosi ok. 24 mln egzemplarzy. Jeśli w 

Niemczech na 32 mln katolików sumaryczny nakład prasy katolickiej wynosi 9 mln 
egzemplarzy, we Francji - 5 mln, to w katolickiej Polsce osiąga on poziom zaledwie 2 
milionów.  

 

/…/ Zaistniała sytuacja wymaga poważnej refleksji, nowych działań i rozwiązań. Propozycja 

mediów katolickich jest wciąż dla odbiorców bardzo atrakcyjna, gdyż odbiega od panującego 
na medialnym rynku bezdusznego kryterium zysku i związanego z tym niebezpiecznego 
procesu tabloidyzacji mediów. Jednak - jak trafnie podkreśla w jednej z prac ks. prof. Andrzej 

Zwoliński - pozycja uprzywilejowana, związana dawniej ze specyficzną sytuacją polityczno-
społeczną dla prasy katolickiej w Polsce, już dawno się skończyła. Pora więc, choć jest to 

bardzo trudne, nadrabiać stracony czas...  
 
Dr Hanna Karp  

Autorka jest wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 
Prowadzi zajęcia z przedmiotów: medioznawstwo i rynek medialny w Polsce.
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Zbliżające się święto Wszystkich Świętych zawsze skierowuje nasze myśli ku tym, którzy byli 
przed nami. Jest to niewątpliwie dzień zadumy, pamięci o naszych przodkach i tych z rodziny, 

którzy wcześniej odeszli do Pana, by i nam przygotować tam miejsce obok siebie. Jest to czas, 
kiedy nie tylko wspominamy ludzi, ale również wieś, miasteczko, miasto swego urodzenia, 
znajome, niezapomniane kamienice, w których się wychowaliśmy, ścieżki na polach, łąkach 

po których biegaliśmy, lasy, drzewa, sady, nawet przydrożne kamienie. Znany nam wszystkim 
organista naszej parafii pan Zbigniew Karczmarczyk udostępnił nam kilka wierszy 

napisanych przez jego ciocię panią Kazimierę Śmiechowską, także mieszkankę naszego 
miasta, mówiących o tęsknocie za ziemią rodzinną, nostalgią za miejscem swego urodzenia. 
Zapewne wielu, szczególnie starszym osobom słowa te będą, jakby wyjęte z ich własnych ust i 

serc.  
R. Sos 

Pożegnanie krzyża w Józefowie 

 
O, dębowe drzewo, 
Tyś w wodzie leżało 
Jak cię znaleziono 
Krzyż z Ciebie zrobiono 
 
Oj, robili Ciebie 
Wszyscy Józefianie, 
Cześć Ci oddawali 
A przed Twym wizerunkiem 
Czapki uchylali 
 
Obok mojej Chatki, 
Byłeś postawiony 
A teraz Cię widzę 
Chrustem przywalony 
 
 
 
 
 

O mój Jezu drogi 
Jak tu było miło 
Co maj młodzież się  
Schodziła i wspólnie 
Się modliła.  
 
 
I Witaj Królowo, 
Tak Cię bardzo tu kochała 
Młodzież z Józefowa 
Ojcze Nasz i Zdrowaś 
 
Żegnam Cię mój krzyżu 
Przy którym śpiewało 
Młode moje serce, 
A teraz Cię widzę  
W wielkiej poniewierce.  
 
Żeby tu mieszkało 
Nadal moje serce 
Na pewno byś nie był  
W takiej poniewierce 
 
Mogłabym cię 
Mój krzyżu, w tym miejscu 
Z powrotem postawić 
I modlić się do Boga, 
By nam w życiu i wieczności błogosławił 
 
Kazimiera Śmiechowska z d. 
Kaczmarczyk
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Znalazło się słowo, bo słowo zawsze się 
znajdzie: polaryzacja. Słowo brzmiące 
obco i naukowo, bo wzięte z samej fizyki. 
Oznaczać ma polityczne podziały wśród 
Polaków.      
Kiedy znajdzie się już odpowiednio 
brzmiące słowo, najlepiej naukowo i obco, 
samo zjawisko, które to słowo ma nazywać 
staje się oswojone i zwykłe. Nikt się nim nie przejmuje, wiadomo, proszę pana: polaryzacja. 
Poglądy Polaków uległy polaryzacji. Dobrze brzmi, prawda?  
Tymczasem słowo to oznacza, że Polacy podzielili się na dwa stronnictwa tak silnie, że 
jakakolwiek dyskusja między nimi stała się niemożliwa.  
„Tu jest Polska!”, wołają jedni. Skoro Polska jest tu, w miejscu, w którym są ci, co tak wołają, 
to znaczy, że  poza tym miejscem już jej nie ma. „Tam jest ciemnogród!”, wołają drudzy. 
Skoro tam jest ciemnogród, to tu kraina oświecenia, mądrości i roztropności. Jak ma się 
Polska porozumieć z Niepolską? Jak ma się kraina oświecenia porozumieć z 
ciemnogrodem? 
O tych z drugiej strony nie mówi się przeciwnicy albo konkurenci. Dla jednych tamci z 
przeciwnej strony to mohery, fanatycy, oszołomy. Dla drugich tamci z przeciwnego 
stronnictwa, to barbarzyńcy, zdrajcy, sprzedawczycy. I tak stoją naprzeciw siebie: mohery 
naprzeciw barbarzyńców, fanatycy naprzeciw zdrajców, oszołomy naprzeciw 
sprzedawczyków.     
Kiedy ludzie odmawiają drugim prawa do nazywania się po prostu ludźmi – na przykład 
ludźmi o odmiennych poglądach –  a zaczynają ich nazywać obraźliwymi epitetami, oznacza 
to, że rozmowy nie będzie, bo jej być nie może. W najlepszym przypadku awantura albo 
bójka. W najlepszym, bo w najgorszym zabijanie. Na razie do zabijania jeszcze daleko, 
awantury, owszem, wybuchają raz po raz, ale już bójki z rzadka i szybko gasną. Ale to 

przecież dopiero początek.   
Człowieka uderzyć trudno, ale mohera można, a nawet trzeba. Bo 
moher to przecież nie człowiek, a jakieś dziwadło. Barbarzyńcę też 
łatwiej walnąć niż człowieka, trzeba go walnąć, należy mu się to, bo jak 
się go nie walnie, będzie to swoje barbarzyństwo szerzył. A najlepiej 
zabić. Zabić mohera! Zabić barbarzyńcę! Więc wszystko jeszcze przed 
nami. 
Może to się aż tak nie skończy. Może nie dojdzie do zabijania. Może 
jedni zobaczą, że to nie mohery naprzeciw nich stoją, ale jednak 
ludzie. Może drudzy spostrzegą, że to nie barbarzyńscy, ale ludzie tacy 
sami jak oni. 
Może to się stanie w listopadzie, który parę dobrych okazji dostarcza, 
żeby stanąć obok siebie i choć przez parę chwil na siebie nie warczeć. 

Wojciech Jankowski 

 

Prorocze słowa Wojciecha Jankowskiego ziściły się kilka dni po napisaniu tego artykułu. 
Doszło do ataku na sympatyków PISu w Łodzi. Jedna osoba nie żyje druga walczy o życie. 

Czy dojdzie do opamiętania? Trzeba mieć nadzieję, chociaż ostatnie lata, szczególnie od 
2005r pokazują rosnącą polaryzację polskiej sceny politycznej. Tylko śmierć Jana Pawła II 
oraz Katastrofa Smoleńska były czasami krótkiego uspokojenia. Czy potrzeba kolejnych 

tragedii, aby uzmysłowić, że tylko ”zgoda buduje…”?  
M. Ludorowski 
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PRZYPADAŁ, TAK JAK W TYM ROKU, W NIEDZIELĘ. 

 

 Bitwa pod 
Kłuszynem  była 
starciem w toczącej 

się wojnie polsko-
rosyjskiej z lat 1609-

1618. Naprzeciw 
siebie stanęły wojska 
polskie pod 

dowództwem 
hetmana polnego 

koronnego 
Stanisława 

Żółkiewskiego i armia rosyjska pod 

dowództwem kniazia Dymitra Szujskiego 
oraz wspomagające go wojska szwedzkie.   

Według niektórych danych po stronie 
polskiej walczyło 5,5 tys. husarzy i 200 
żołnierzy piechoty, a po stronie rosyjsko-

szwedzkiej ok. 35 tys. żołnierzy. Według 
innych źródeł wojska Rzeczypospolitej 

liczyły 3,9 tys. kawalerii, 400 kozaków i 200 
piechurów (4,5 tys. żołnierzy), a wojska po 
przeciwnej stronie ok. 25 tys. żołnierzy i 20 

tys. uzbrojonych chłopów. Po ataku wojsk 
Żółkiewskiego wojska rosyjskie zostały 

rozbite, a szwedzkie nakłonione do 
zaniechania dalszej walki. Bitwa zakończyła 
się paniczną ucieczką Szujskiego i Rosjan. W 

obliczu klęski bojarzy zdetronizowali cara 
Wasyla Szujskiego i obwołali władcą 

królewicza polskiego Władysława, a 
Żółkiewski wkroczył do Moskwy. Wojsko 
polskie utrzymało się na Kremlu dwa lata, do 

listopada 1612 roku. 7 listopada, czyli dzień 
opuszczenia przez Polaków Kremla, jest dla 

Rosjan świętem armii rosyjskiej.  
Wielki sukces militarny, jakim była 

bitwa pod K łuszynem, nie został na dłuższą 

metę politycznie wykorzystany. Na zawsze 
jednak pozostanie świadectwem wojennego 

kunsztu, z którego w tamtych czasach słynęli 
Polacy. Będzie też nierozłącznie związany z 
osobą wielkiego dowódcy, jakim okazał się 

Stanisław Żółkiewski. Jego postać jest 
wspaniałym przykładem nie tylko wybitnego 

stratega, ale też prawego chrześcijanina, 

męża stanu i patrioty. Znajduje to odbicie w 
testamencie, jaki spisał w 1606 r., udając się 
na kolejną wojnę z Tatarami. Zwracając się 

w nim do najbliższych, o sobie samym 
mówił: "Naprzód wyznawam, iż wiarę świętą 

chrześcijańską (...) wierzyłem i wierzę wedle 
konfesji Kościoła katolickiego", 
"Rzeczypospolitej ojczyźnie swej i królom 

panom swoim (...) zachowałem całą i 
stateczną wiarę", "Wszystkom obracał na 

służbę Rzeczypospolitej i część majętności 
po ojcu mym zastawionej uprzedałem, ale mi 
tego nie żal". A w innym testamencie, 

spisanym niedługo przed śmiercią, polecał, 
że jeśli przyszłoby mu zginąć gdzieś za 

granicami państwa, aby pochowano go tam, 
na miejscu, i usypano nad jego ciałem 
wysoką mogiłę. Uzasadniał to w ten sposób: 

"Nie dla ambicji jakiej mieć tak chcę, ale 
żeby grób mój był kopcem Rzeczypospolitej 

granic, żeby się potomny wiek wzbudzał do 
pomnożenia i rozszerzenia granic państw 
Rzeczypospolitej". Nie można wątpić, że to 

dzięki takim ludziom jak hetman Żółkiewski 
dawna Polska była potęgą w skali Europy, 

budząc respekt u wszystkich swoich 
sąsiadów.  

 

 
 

 
 

Opracował: M. Ludorowski 
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W ostatnim czasie zauważyłam, że cierpię na 
nieustanny brak czasu. Związane jest to 

zapewne z wykonywanym zawodem i to 
także, sądzę, łączy mnie z wieloma osobami 
godzącymi pracę zawodową z obowiązkami 

domowymi. Jednak mimo braku czasu 
staram się śledzić różne nowinki 

wydawnictw lub programów kulinarnych. 
Ostatnio poznałam i od razu sprawdziłam 
przepis na polędwiczki wieprzowe 

nadziewane suszonymi śliwkami moczonymi 
w winie wytrawnym, zawijane wędzonym 

cienko pokrojonym surowym bekonem lub 
chudym boczkiem w sosie pieczarkowym. 
Przepis dla 5 osób 

Składniki: 
4 polędwiczki 

śliwki suszone /paczka/ 
grzyby suszone /paczka/ 
boczek lub bekon w cienkich plastrach /2 

paczki/ 
sos sojowy ciemny 

3 ogórki kiszone 
30 dkg szynki wędzonej 
1 szklanka czerwonego wytrawnego wina 

duża cebula, 2-3 łyżki oliwy  
Do miseczki włożyć suszone śliwki i zalać 

winem i pozostawić do namoczenia. Suszone 
grzyby zalać ciepłą wodą i także pozostawić 
do namoczenia. Polędwiczki pokroić na 

dziesięciocentymetrowe porcje, palcem lub 
cienkim nożem zrobić przez środek dziurkę 

tak, aby można było polędwiczki nadziać 
namoczonymi śliwkami. Przyprawiamy 
posypując przyprawą do wieprzowiny 

uważając aby nie przesolić, biorąc pod 
uwagę już solony bekon lub boczek. 

Zwężone końcówki polędwiczki składamy  
odwrotnie układając pomiędzy nimi 
namoczone śliwki i owijając polędwiczki 

ciasno plastrami boczku lub bekonu. Jeśli nie 
wykorzystaliśmy wszystkich namoczonych 

śliwek, możemy je dołożyć do sosu, dodadzą 
one aksamitnego smaku naszemu sosowi.  

Nadziane śliwkami i zawinięte boczkiem 
polędwiczki odstawiamy na bok i za jmujemy 

się pokrojeniem składników na sos.  
Na rozgrzanym oleju w patelni lub rondlu 
szybko obsmażany polędwiczki ze 

wszystkich stron i odkładamy do naczynia 
żaroodpornego. Na pozostałym tłuszczu 

smażymy posiekaną cebulę przez ok. 5 
minut, następnie dokładając wszystkie 
składniki smażymy je na dużym ogniu ciągle 

mieszając  przez następne 5 minut. 
Zalewamy wszystko winem pozostałym z 

moczenia śliwek oraz wodę z moczonych 
grzybów przyprawiamy delikatnie sosem 
sojowym i przyprawami, pamiętając 

oczywiście, że boczek i ogórki już są słone. 
Sporządzonym sosem polewamy obsmażone 

polędwiczki i przełożone do naczynia 
żaroodpornego przykrywamy pokrywą i 
dusimy na wolnym ogniu. W razie 

konieczności gdyby sos okazał się zbyt ostry 
można dolać wody. Polędwiczki podajemy z 

kluskami kładzionymi na osolonej wodzie.  
Podajemy od razu po przyrządzeniu. 
Powyższy przepis podlegał różnym 

modyfikacjom w moim wykonaniu i każda 
okazywała się lepsza od poprzedniej. Jest do 

danie, w którym nie musimy się trzymać zbyt 
rygorystycznie przepisu i za każdym razem 
danie smakuje wykwintnie. Można zamiast 

grzybów suszonych użyć pieczarki i zamiast 
kiszonych ogórków użyć paprykę czerwoną 

dodając jednocześnie ząbek lub dwa 
wyciśniętego przez praskę czosnku. Można 
również polędwiczki kroić na 

pięciocentymetrowe porcje tak aby się w 
nich mieściły 1 lub 2 moczone śliwki i 

rezygnując z owijania boczkiem , a jedynie 
szybko obsmażać na oleju i dobierając 
składniki do sosu dowolnie, zachowując 

jedynie czerwone wino oraz śliwki do 
nadziewania polędwiczek. Ten przepis jest w 

każdej postaci wyśmienity.  S m a c z n e g o. 

 

 Krystyna Sos 
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Z OKAZJI NADCHODZĄCYH ŚWIĄT TYCH, CO ODESZLI, WARTO 

PAMIĘTAĆ O TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY ZOSTALI BESTIALSKO 
ZAMORDOWANI ZA TO, ŻE KOCHALI POLSKĘ. W PARAFII W 

MYSŁAKOWICACH UPAMIĘTNIONO ZABITYCH NA NIELUDZKIEJ 
ZIEMI. CZY I TY PAMIĘTASZ?   
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