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D e s z c z o w y

„ r a d o s n y  c z w a r t e k ”
W drugi „radosny czwartek”,

11 lipca 2013 roku pojechaliœmy
do Krakowa. Pogoda nam nie
sprzyja³a, od rana pada³ deszcz.
Zmieni³y siê plany naszej wy-
cieczki. Najpierw pojechaliœmy
do Centrum Jana Paw³a II. Z Cen-
trum pojechaliœmy do £agiewnik.
Wind¹ wyjechaliœmy na wie¿ê
widokow¹. W Sanktuarium Bo-
¿ego Mi³osierdzia zwiedziliœmy
i modliliœmy siê w dolnych kapli-
cach. Z £agiewnik pojechaliœmy
do Muzeum Lotnictwa. Pan prze-
wodnik opowiedzia³ nam o po-
cz¹tkach lotnictwa i pierwszej
udanej próbie braci Wright.

Deszczowa pogoda nie prze-
szkodzi³a nam w wycieczce.

Dominik Warcho³

Barbara Leœniak

udzia³ we mszy œwiêtej,
zwiedziæ wraz z przewod-
niczk¹ tereny przyleg³e do
bazyliki oraz zrobiæ nie-
wielkie zakupy w sklepi-

ku Misjonarzy Oblatów.
Wyruszyliœmy do Lublina, gdzie

czeka³a na nas kolejna pani przewod-
nik i poprowadzi³a do serca miasta.
Podziwialiœmy Stare Miasto z jego
przepiêknymi kamienicami, przysta-
nêliœmy przy ruinach Koœcio³a œw.
Micha³a. Wiêcej czasu spêdziliœmy
w Bazylice OO. Dominikanów, gdzie
od XV w. znajdowa³y siê relikwie
Krzy¿a Œwiêtego, skradzione,  nieste-
ty, w 1991 r. Podziw nasz wzbu-
dzi³a barokowa Archika-
tedra œw. Jana Ewange-
listy z freskami J. Me-
iera oraz obrazem Mat-
ki Boskiej P³acz¹cej,
który 3 lipca 1949 r. za-
p³aka³ krwawymi
³zami.

Pozosta³ nam  ostatni punkt piel-
grzymki: Majdanek – obóz i miejsce
kaŸni tysiêcy ludzi. Przychodzi chwila
zadumy i zdziwienia, ¿e „ ludzie lu-
dziom zgotowali ten los”. Na miejscu
spotykamy grupê m³odzie¿y z Izra-
ela. przyjechali, aby z³o¿yæ ho³d swo-
im pomordowanym przodkom.

(ci¹g dalszy ze str. 7) Ruszamy do domu. W drodze po-
wrotnej wspominamy, modlimy siê,
œpiewamy i dzielimy wra¿eniami.

Pielgrzymka okaza³a siê wspania-

³ym duchowym prze¿yciem i wê-
drówk¹ w g³¹b  siebie. By³a spotka-
niem z Matk¹ i Bogiem, by³a  lekcj¹
historii,  patriotyzmu i tolerancji, by³a
wreszcie zadum¹ nad piêknem przy-
rody.

Wielkie dziêki dla ks. Infu³ata, ¿e
organizuje pielgrzymki do tak wspa-
nia³ych miejsc.
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S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

rê. Sandomierz, miasto le¿¹ce nad
Wis³¹ w woj. œwiêtokrzyskim, zwie-
dzaliœmy wraz z przewodnikiem. Sta-
ra³ siê on przekazaæ nam jak najwiê-
cej informacji na temat historii „ma-
³ego Rzymu” i pokazaæ jego naj-
wspanialsze zabytki. Zobaczyliœmy
wiêc m.in.:  Zamek Kazimierzowski,
Ratusz, Bramê Opatowsk¹, Pa³ac Bi-
skupi, Dom D³ugosza oraz rynek
miasta z malowniczymi kamienica-
mi. Ogromne wra¿enie wywar³y na
nas budowle sakralne: Bazylika Ka-
tedralna oraz Koœció³ œw. Jakuba
z przepiêknym romañskim portalem
i surowym wnêtrzem, które sprzyja-
³o zadumie i modlitwie. Na rynku
spora czêœæ pielgrzymów dopytywa³a
przewodnika o fakty zwi¹zane z krê-
conymi tu scenami do serialu telewi-
zyjnego „ Ojciec Mateusz”. ¯al by³o
rozstawaæ siê z miastem, w którym
tyle jeszcze zosta³o  do obejrzenia.
Czas jednak bieg³ nieub³aganie i trze-
ba by³o wyruszyæ w dalsz¹ drogê.
Mijany krajobraz zmienia³ siê. Co za-
chwyca³o, to spora liczba tak rzadko
ju¿ u nas widywanych bocianów. Na
usta cisnê³y siê s³owa C. K. Norwi-
da: „ Do kraju tego, gdzie win¹ jest
du¿¹ / Popsowaæ gniazdo na gruszy
bocianie/ Bo wszystkim s³u¿¹…/ Tê-
skno mi, Panie.”

Po godzinie 16 dotarliœmy do Kod-
nia, ma³ej miejscowoœci po³o¿onej
w woj. lubelskim nad rzek¹ Ka³a-
mank¹. Miejsce to s³ynie z  jednego

z najcenniejszych Sanktuariów Pol-
ski -  Sanktuarium Matki Bo¿ej Ko-
deñskiej – Mi³osiernej Matki Jedno-
œci i Królowej Podlasia. Po szybkim
zakwaterowaniu poszliœmy przywitaæ
siê z Matk¹ i zrobiæ spacer po okoli-
cy. Wieczorem wszyscy uczestniczy-
liœmy we mszy œwiêtej, a po kolacji
wziêliœmy  udzia³ w apelu i spotka-
niu  z jednym z Ojców Oblatów. Od
niego dowiedzieliœmy siê o zas³ugach
rodu Sapiehów dla rozwoju Kodnia,
którego pocz¹tki siêgaj¹ XV w. Na
pocz¹tku XVII w. Miko³aj Sapieha
wybudowa³ renesansowy koœció³,
a w 1723 r. przywióz³ do niego skra-
dziony w Rzymie obraz Matki Bo¿ej
przedstawiaj¹cy malarsk¹ kopiê hisz-
pañskiej rzeŸby Matki Bo¿ej z Guada-
lupy. Obraz ten zosta³ ukoronowany
papieskimi koronami ju¿ w 1723r.
Dziœ Sanktuarium w Kodniu to naj-
bardziej znane i odwiedzane przez
pielgrzymów  miejsce modlitewne na
terenie wschodniej Polski. Po modli-

twie udaliœmy siê na nocleg, aby na-
stêpnego ranka wstaæ skoro œwit, wzi¹æ

(ci¹g dalszy na str. 8)

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

S z c z ê œ l i w y  n a r ó d  w y b r a n y  p r z e z  P a n a .

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
M¥DROŒCI:
Mdr 18, 6-9 Izraelici oczekuj¹ wyzwolenia

EWANGELIA:  £k 12, 35-40 Gotowoœæ na przyjœcie Pana

Hbr 11, 1-2.8-12 Wielkoœæ wiary

B u d o w a  z  c e g i e ³  c z y  z  k a r t o n u
W ka¿dej wiosce i mieœcie ¿yj¹ nie-

stety z³odzieje. Ludzie martwi¹ siê
o swoje mieszkania, samochody, ga-
ra¿e. Kiedyœ wszed³em z wizyt¹ dusz-
pastersk¹ do pewnego mieszkania.
Gospodarze przeprosili mnie, ¿e daj¹
mi do siedzenia rozk³adany dzia³ko-
wy fotel i zapraszaj¹ do starego stoli-
ka, odrapanego i przekrzywionego.

Okaza³o siê, ¿e podczas ich nie-
obecnoœci w domu mieszkanie zosta-
³o okradzione. Z³odzieje zabrali spo-
ro rzeczy. Choæ mieszkanie ich znaj-
dowa³o siê w wielorodzinnym bloku,
nikt z s¹siadów nie widzia³, jak i kie-
dy zniknê³y urz¹dzenia z mieszkania.

Chyba ka¿dy cz³owiek prze¿y³
w ¿yciu jak¹œ kradzie¿. Nieraz przez
lata gromadzimy ró¿ne rzeczy i nagle
stwierdzamy, ¿e coœ zginê³o. Doroœli
zbieraj¹ bardzo kosztowne przedmio-
ty: antyki, obrazy, bi¿uteriê. Martwi¹
siê, jak to wszystko zabezpieczyæ.

Mo¿na ukraœæ równie¿ rzeczy nie-
materialne – np. mo¿na ukraœæ
komuœ spokój, dobre imiê, marzenia.
Czasem s¹ to straty nieporównanie
wiêksze ni¿ kradzie¿ pieniêdzy czy
kolekcjonerskich zbiorów.

S¹ jednak rzeczy, których ukraœæ
nie mo¿na. W³aœnie o nich mówi Pan
Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Propo-
nuje nam gromadzenie skarbów
w niebie, w banku, który jest nie do
zdobycia. Niektórzy nazywaj¹ go
bankiem anielskim i mówi¹, ¿e jest
lepszy ni¿ angielski. Ale jak mo¿na
oszczêdzaæ w niebie?

Koœció³ mówi o uczynkach ¿ycia
wiecznego. To s¹ takie uczynki, któ-
re spe³niamy z mi³oœci do Boga i do
ludzi. Dobre uczynki mo¿na spe³niaæ
równie¿ z innych powodów, ale w³a-
œnie te, wykonywane ze wzglêdu na
mi³oœæ Boga, nieraz bardzo trudne
i zobowi¹zuj¹ce, nazywamy uczyn-
kami ¿ycia wiecznego.

To mog¹ byæ dobre s³owa, pomoc
okazana ludziom, ofiarowanie im
swego czasu, talentów itd.

Myœlê, ¿e równie¿ czas wakacji,
urlopów daje wiele okazji ku temu,
aby pójœæ za g³osem Pana Jezusa
z dzisiejszej Ewangelii.

¯yczê, abyœmy równie¿ po waka-
cyjnych urlopach powrócili do na-
szych rodzin i parafii z narêczem do-
brych uczynków.  Szczêœæ Bo¿e

Ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob.
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I n t e n c j e
m s z a l n e

Poniedzia³ek 12 sierpnia
  6.00 Œp. Zofia Senkiw, Anna Gajda
  8.00 Œp. Józef Rajda
18.00 Œp. Marian i Maria

Œp. Ewa Kumorowska - 1 r.œm.

Wtorek 13 sierpnia
  6.00 Œp. Petronela Szatan
  8.00 Œp. Kazimiera Bizoñ
18.00 Œp. Stanis³aw Bobik - 15 r.œm.,

córka Wies³awa
Œp. Jan Maciêga

Œroda 14 sierpnia
Wspomnienie œw. Maksymiliana Marii
Kolbego, prezbitera i mêczennika
  6.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
  8.00 W int. Marysi w 6 r. urodzin i za rodziców

£ukasza i Renatê, o opiekê Bo¿¹,
zdrowie dla nich

18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Boles³aw £aziñski
Œp. Stanis³awa ¯egliñska
Œp. Józef Rajda
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Janina Patryczak
Œp. Edward Chrapkiewicz
Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Gra¿yna Cholewa
Œp. Maria Kruk
Œp. Helena Gêbala
Œp. Marianna P³ywacz
Œp. Henryk Pietraszewski - 3 r.œm.
Œp. Henryk Urbañski
Œp. Jan Bocian
Œp. Emilia Studnicka

Czwartek 15 sierpnia
Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny
  6.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i ³aski dla Dominika

w 18 r. urodzin
  7.30 Œp. Maria i Jan Faber i brat Mieczys³aw

Œp. Kazimierz Lempart - 70 r.œm.
 7.30 Roków: Józef Medoñ - 16 r.œm i zmrali z rodziny
 9.00 Œp. Augustyn Gurdek
 10.30 Œp. Irena Fr¹czek
12.00 O b³. Bo¿e i zdrowie dla Andrzeja i Bo¿eny

w 27 r.œlubu
19.00 Œp. W³adys³aw Zadora - 7r.œm.

Pi¹tek 16 sierpnia
  6.00 Œp. Leokadia Siwak
  8.00 Œp. Józef Rajda
18.00 Œp. W³adys³awa Wilk

W 43 r.urodzin Agnieszki z proœb¹ o ³aski
dla rodziny

Sobota 17 sierpnia
Œwiêto œw. Jacka, kap³ana, patrona archidie-
cezji krakowskiej i miasta Krakowa
  6.00

  8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Kazimiery i Marii
18.00 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk - 1 r.œm.

W int. Celiny i Bogdana Opyrcha³
w 25 r.œlubu

Niedziela 18 sierpnia
  6.00 Œp. Rozalia Leñ - 27 r.œm.
  7.30 Œp. Jan i Zuzanna, Helena i o zgodê w rodzinie

Œp. Boles³aw Putek - 27 r.œm.
Œp. Jan Medoñ

 9.00 Œp. Kazimierz Sat³awa - 8 r.œm.
 9.00 Roków:
10.30 O zdrowie, b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla

Ani z okazji 18 r. urodzin
12.00 Chrzty
19.00 Œp. Józef Odrzywolski - 2 r.œm.

19. Niedziela Zwyk³a - 11 sierpnia 2013

ks. St. Jaœkowiec, prob.

Mo j e  ¿ y c z e n i a

W niedzielê 28 lipca w naszej ba-
zylice odprawia³em o godz. 12.00
mszê œw. wraz z ks. Proboszczem
z okazji 75-lecia pobytu w Wadowi-
cach Sióstr Albertynek. W m³odoœci
kap³añskiej du¿o czyta³em o Za³o¿y-
cielu tych Sióstr – œw. Bracie Alber-
cie. Ogromne wra¿enie zrobi³a na
mnie ksi¹¿ka wielkiego rektora Uni-
wersytetu Jagielloñskiego ks. Kon-
stantego Michalskiego, któr¹ zatytu-
³owa³: „Miêdzy heroizmem a bestial-
stwem”. Wielki filozof w ksi¹¿ce tej
analizowa³ osobowoœæ za³o¿yciela Al-
bertynek. Ks. Karol Wojty³a – póŸniej-
szy papie¿, pog³êbi³ moj¹ wiedzê
o niezwyk³ym artyœcie, który za-

pragn¹³ odszukaæ piêkno Bo¿e w po-
kiereszowanej twarzy nêdzarza. Dra-
mat zatytu³owa³: „Brat naszego
Boga”. W utworze tym Autor anali-
zowa³ chrzeœcijañsk¹ postawê Ada-
ma Chmielowskiego, póŸniejszego
Brata Alberta, w niesieniu pomocy
potrzebuj¹cemu. By³o to totalne od-
danie ludzkiej biedzie. Rozprawê
o Bracie Albercie ks. Karol Wojty³a
zatytu³owa³ „Brat naszego Boga”, bo
tak jak Ojciec niebieski wyda³ Bo¿e-
go Syna dla dobra cz³owieka – tak
krakowski Artysta ca³kowicie odda³
siê dzie³u ratowania cz³owieka. Przez
to sta³ siê Bo¿ym Bratem. Bezgra-
niczne poœwiêcenie. Caritas sine
modo – mi³oœæ bez granic.

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Spotkanie asysty do Kalwarii oraz
wszystkich, którzy chcieliby braæ udzia³
w spotkaniach we wtorek o godz. 17.00

2. W ramach „radosnego czwartku” w tym
tygodniu wyjazd wyj¹tkowo w œrodê do
Niedzicy, Szczawnicy i Jaworek.

3. W czwartek Uroczystoœæ Wniebo-
wziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Msze
œw. w porz¹dku niedzielnym.

4. Zapraszamy na pielgrzymki: w œrodê
14 sierpnia do Harmê¿ i Oœwiêcimia,
wyjazd o godz. 6.45. Koszt 20 z³. Do
Kalwarii na procesjê Zaœniêcia NMP
w pi¹tek 16 sierpnia, wyjazd o godz.
13.00. Koszt przejazdu 10z³. Na Apel Ja-
snogórski w Czêstochowie w sobotê 17
sierpnia, wyjazd o godz. 15.45. Koszt

35z³. Na wspóln¹ mszê œw. ze S³o-
wakami na Babiej Górze w sobotê 24
sierpnia. Wyjazd godz. 7.00, koszt
30z³. Do £agiewnik oraz klasztoru ss.
Szarytek w pi¹tek 30 sierpnia, wyjazd
godz. 13.00. Koszt 20z³.

5. Trwa miesi¹c sierpieñ, okres spe-
cjalnej abstynencji. Trwajmy w abs-
tynencji! Zw³aszcza w Roku Wiary ta
proœba nabiera szczególnego znacze-
nia, bowiem wiele osób przez brak
trzeŸwoœci traci wiarê.

8. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli do Pana: œp. Jan
Bocian i œp. Emilia Studnicka. Wiecz-
ny odpoczynek racz im daæ Panie, a œwia-
t³oœæ wiekuista niechaj im œwieci.
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ks. Infu³at

Pielgrzymka do Pragi i Wroc³awia cz. II
Drugi dzieñ naszej pielgrzymki roz-

poczynamy msz¹ œw. Po œniadaniu
wyruszamy do Wroc³awia. Wroc³aw
to stolica Dolnego Œl¹ska. Jest cen-
trum administracyjnym, kultural-
nym, gospodarczym i turystycznym
ca³ego regionu. Zwiedzanie miasta
zaczynamy od Ostrowa Tumskiego,
najstarszej czêœci miasta. Stoi tu kil-

Brat Albert prosi³ ubogiego Chry-
stusa, by jego przysz³y zakon kszta³-
towa³ swoje wspólnoty w duchu to-
talnego oddania siebie Bogu, by ra-
towaæ cz³owieka biednego.

„Ubogich zawsze mieæ bêdziecie”
– poucza³ Pan Jezus. Nie ma epoki,
w której nie by³oby obszarów biedy.
W naszych czasach jeszcze bardziej
siê rozrastaj¹.

Siostry Albertynki przez 75 lat pra-
cy w Wadowicach zaskarbi³y sobie
wielkie zaufanie naszego spo³eczeñ-
stwa. S³yszê czasami takie zdanie:
„¿eby ta staruszka dosta³a siê do
Domu Albertynek – to Siostrzyczki
siê ni¹ zaopiekuj¹. Krzywdy jej ni-
gdy nie zrobi¹”. Opieka Albertynek
budzi zaufanie, tak w domu emery-
tek, jak równie¿  w Domu Samotnej
Matki i w kuchni dla bezdomnych.
¯yczê Siostrom, by to zaufanie, któ-
re przez lata w Wadowicach wypra-
cowa³y wci¹¿ siê rozwija³o.

Myœl¹c o zadaniach Sióstr Alber-
tynek – troski o odepchniêtych –
z niepokojem dumam o pokusie za-
gra¿aj¹cej tej pracy. Zamkn¹æ siê

w Domach Opieki Spo³ecznej. Opie-
kowaæ siê starszymi osobami, czy te¿
samotnymi matkami maj¹c zapew-
nione przez Pañstwo, czy Koœció³
œrodki do jego utrzymania. Nie mar-
twiæ siê o jutrzejszy dzieñ.

Œw. Brat Albert natchniony przez
œw. Franciszka z Asy¿u marzy³, aby
Jego siostry i bracia zakonni nie tyle
siedzieli i pracowali w bezpiecznych
warunkach, lecz szli do ludzkiej bie-
dy. Wspierali j¹ – zanurzeni w wiarê
w Opatrznoœæ Bo¿¹. Nic nie posia-
daj¹c, albo te¿ bardzo ma³o maj¹c –
nieœæ pomoc nêdzy ludzkiej. Takie-
go szaleñstwa ewangelicznego, prak-
tykowanego w pocz¹tkach Zgroma-
dzenia Albertyñskiego ¿yczê Sio-
strom, które w tym roku obchodzi³y
75-lecie pobytu w Wadowicach. Ra-
dykalna opcja na rzecz ubogich g³o-
szona przez ostatnich papie¿y tyczy
ka¿dego chrzeœcijanina. Ka¿dy z nas
nie mo¿e byæ spokojny, gdy widzi
wokó³ siebie ludzi opuszczonych,
a nawet takich, którzy s¹ biedni na
w³asne ¿yczenie.

„Nie pytaj komu bije dzwon – ten
dzwon bije dla Ciebie”.

Maria Zadora

ka koœcio³ów, w tym katedra œw. Jana
Chrzciciela. Jej budowa trwa³a od po-
³owy XIII do XV wieku. W czasie II
wojny œwiatowej zosta³a powa¿nie
uszkodzona, a jej wyposa¿enie znisz-
czone, st¹d obecnie pochodzi w du-
¿ej mierze z innych œwi¹tyñ Dolne-
go Œl¹ska. Wokó³ prezbiterium usy-
tuowane s¹ kaplice, które ocala³y
w czasie ostatniej wojny. Ich wypo-
sa¿enie zachwyca nas, a szczególnie
kaplica Bo¿ego Cia³a i œw. El¿biety.

Wêdruj¹c uliczkami miasta docie-
ramy na starówkê z jednym z naj-
piêkniejszych rynków Europy Œrod-
kowej. Wroc³awski ratusz siêga swy-
mi korzeniami XIII w. i nale¿y do naj-
ciekawszych tego typu budowli
w kraju. Na fasadach zwracaj¹ uwa-
gê bogate dekoracje. Wokó³ rynku
stoj¹ zadbane kamienice reprezentu-
j¹ce ró¿ne style architektury, swoimi
detalami zdradzaj¹ce zamo¿noœæ
wroc³awskiego mieszczañstwa.

Ostatnim naszym punktem zwie-
dzania jest rotunda, gdzie znajduje siê
Panorama Rac³awicka – jedyne za-
chowane polskie malowid³o panora-
mowe, dzie³o Styki i Kossaka. Sw¹
treœci¹ i swoimi losami œciœle zwi¹za-
ne z dziejami naszej Ojczyzny. Ma-
lowid³o Panoramy przenios³o nas
w przesz³oœæ, do dnia 4 kwietnia 1794
roku na pola Rac³awickie. Ogl¹danie
kolejnych obrazów, s³uchanie komen-
tarza budzi w nas zachwyt, pozwala
na zetkniêcie siê z niezwyk³ym i nie-
powtarzalnym dzie³em malarskim.
Jest to dla nas ¿ywa lekcja historii.
Pe³ni wra¿eñ opuszczamy rotundê.

Droga powrotna do Wadowic up³y-
nê³a na rozmowach, dzieleniu siê wra-
¿eniami z pielgrzymki, modlitwie,
œpiewie. Sk³adamy serdeczne Bóg
zap³aæ p. Jurkowi Wêgrzynowi za
zorganizowanie piêknej pielgrzymki.

P ielgrzymka do Sandomierza, Kodnia i  Lublina

29 lipca 2013 r. o godzinie 4:00 roz-
poczê³a siê dwudniowa pielgrzymka,
której g³ównym celem by³o nawie-
dzenie  Sanktuarium Matki Bo¿ej
Kodeñskiej, pochylenie czo³a  i mo-
dlitwa przed cudownym obrazem.
Ka¿dy z uczestników mia³ œwiado-
moœæ dalekiej drogi, ale i niezwyk³o-
œci miejsc, które dane  mu bêdzie
zobaczyæ.

Wyruszyliœmy œwitem, gdy by³o
jeszcze doœæ rzeœko. Wiedzieliœmy (ci¹g dalszy na str. 7)

jednak, ¿e czeka nas upalny dzieñ.
Pierwszy punkt na mapie naszego
pielgrzymowania to Sandomierz. Pod-
ró¿ do tego miasta trwa³a kilka go-
dzin. Czas nie d³u¿y³ siê jednak, gdy¿
poœwiêcony by³ modlitwie, przemy-
œleniom i wspomnieniom ksiêdza In-
fu³ata Jakuba Gila oraz informacjom
turystycznym przekazywanym nam
przez niezawodn¹ pani¹ Mariê Zado-

(ci¹g dalszy ze str. 3)




