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Trud górskiej wêdrówki obna¿a prawdê o cz³owieku, obna¿a nasz¹
fizyczn¹ kondycjê i równie¿ sprzyja wewnêtrznej refleksji nad sob¹
i nad nasz¹ rzeczywistoœci¹. Mogliœmy tego doœwiadczyæ 11 sierpnia
pod¹¿aj¹c na Polanê Rusnakow¹ pod Turbaczem, aby
wzi¹æ udzia³ we Mszy œw. w intencji Ojczyzny, a jak niektórzy mówi¹ Mszy œw.
ludzi gór.
Ks. prof. Józef Tischner w 1992r. w³aœnie na tej polanie powiedzia³ nawi¹zuj¹c do s³ów Ewangelii „Gdzie skarb twój
tam serce twoje”, ¿e tym skarbem mo¿e
byæ równie¿ prawda. Wielu czeka na
swoj¹ prawdê i szuka jej. Czekaj¹ ¿o³nierze „Ognia”, czekaj¹ i inni „zaprzañcy,
co siê zaparli, ¿e bêd¹ siê o Polskê biæ”.
Czeka wielu zagubionych w naszej rzeczywistoœci zadaj¹c sobie pytanie:
gdzie jest prawda? My równie¿
us³yszeliœmy
w Ewangelii s³owa
o skarbie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e tym skarbem dziœ jest „bo¿y porz¹dek”, którego musimy pilnowaæ i tu nie ma miejsca na kompromisy – nie mo¿emy daæ siê wpêdziæ
w homogu³ag. Homiliê g³osi³ ks. W³adys³aw Z¹zel- us³yszeliœmy s³owa prawdy, ¿e
jesteœmy ludŸmi maj¹cymi swoj¹ niezmienn¹ p³eæ, ¿e prawdziwa rodzina to taka
gdzie jest mama i tata. W takiej rodzinie rodz¹ siê dzieci i jest nasza przysz³oœæ.
Ks. Z¹zel wzywa³ nas byœmy byli gorliwi w swej wiernoœci Chrystusowi, ¿e potrzeba wyznawców Chrystusa o gor¹cych sercach, uformowanych, zdrowych moralnie. Takich ludzi potrzebuje dziœ nasz kraj.
Msze œw. pod Turbaczem maj¹ szczególny klimat dziêki strojom, gwarze i muzyce góralskiej. W tym roku przygrywa³ nam zespó³ „Mali Œwarni” obchodz¹cy obecnie 30-lecie istnienia. I nios³a ta góralska nuta po górach s³owa prawdy. Prawdy
o nas – b¹dŸmy jej wierni.
Bogdan Pamu³a
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21. N i e d z i e l a Z w y k³ a

Radosny czwartek
w Krakowie
W czwarty radosny czwartek 25
lipca 2013 r. pojechaliœmy do Krakowa. Pierwszym celem by³o zdobycie Kopca Koœciuszki. Zosta³ on
usypany przez spo³eczeñstwo polskie w latach 1820 – 1823 na czeœæ
i pami¹tkê Tadeusza Koœciuszki –
bohatera dwóch kontynentów,
Ameryki i Europy. Ma 35 m wysokoœci i jest najlepszym punktem
widokowym w Krakowie, o czym
mogliœmy siê przekonaæ podziwiaj¹c panoramê.
Potem w historycznych wnêtrzach Fortu „Koœciuszko” zwiedziliœmy „Wystawê Koœciuszkowsk¹”, gdzie przewodnik opowiada³a nam o nim, jak wa¿n¹ postaci¹ by³ w historii Polski i USA.
Drugim celem dzisiejszej wycieczki by³o ZOO. Tam zobaczyliœmy wiele gatunków zwierz¹t
z ca³ego œwiata. Wycieczka zakoñczy³a siê obiadem. Dominik Warcho³

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI PROROKA IZAJASZA
Iz 66,18–21 Powszechnoœæ zbawienia

(ci¹g dalszy ze str. 5)

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊTEGO
PAW£A APOSTO£A DO HEBRAJCZYKÓW
Hbr 12,5–7.11–13 Tego Pan mi³uje, kogo karze

Ca³emu œwiatu g³oœcie Ewangeliê.
EWANGELIA £k 13,22–30 Królestwo Bo¿e dostêpne dla wszystkich narodów

Jezus nauczaj¹c, szed³ przez miasta i wsie, i odbywa³ sw¹ podró¿ do
Jerozolimy. Raz ktoœ Go zapyta³: „Panie, czy tylko nieliczni bêd¹ zbawieni?” On rzek³ do nich: „Usi³ujcie
wejœæ przez ciasne drzwi; gdy¿ wielu, powiadam wam, bêdzie chcia³o
wejœæ, a nie bêd¹ mogli. Skoro Pan
domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stoj¹c na dworze, zaczniecie
ko³ataæ do drzwi i wo³aæ: »Panie,
otwórz nam«; lecz On wam odpowie:
»Nie wiem, sk¹d jesteœcie«. Wtedy
zaczniecie mówiæ: »Przecie¿ jadali-

I dŸ

œmy i piliœmy z Tob¹, i na ulicach naszych naucza³eœ«. Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, sk¹d jesteœcie.
Odst¹pcie ode Mnie wszyscy dopuszczaj¹cy siê niesprawiedliwoœci«. Tam
bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów, gdy
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba,
i wszystkich proroków w królestwie
Bo¿ym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjd¹ ze wschodu i zachodu, z pó³nocy i po³udnia i si¹d¹ za sto³em w królestwie Bo¿ym. Tak oto s¹
ostatni, którzy bêd¹ pierwszymi, i s¹
pierwsi, którzy bêd¹ ostatnimi”.
Oto s³owo Pañskie

ty za mnie

Pewien mê¿czyzna mia³ zwyczaj
mówiæ w ka¿d¹ niedzielê do swojej
¿ony:
- IdŸ do koœcio³a i pomódl siê za
nas dwoje.
Potem mówi³ do swoich przyjació³:
- Nie muszê chodziæ do koœcio³a,
bo moja ¿ona robi to za nas dwoje.
Pewnej nocy mia³ sen. Razem ze
swoj¹ ¿on¹ oczekiwa³ przed rajsk¹
bram¹ na swoje wejœcie…
Wtem drzwi siê powoli otworzy³y
i us³ysza³ jakiœ g³os mówi¹cy do jego
¿ony:
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- Mo¿esz wejœæ za was dwoje!
Kobieta przesz³a przez otwart¹ bramê i drzwi natychmiast siê zamknê³y. Mê¿czyŸnie zrobi³o siê tak niemi³o, ¿e zaraz siê obudzi³.
Najbardziej zdumiona by³a jednak
jego ¿ona, kiedy w najbli¿sz¹ niedzielê szykuj¹c siê do wyjœcia na Mszê
œw. zobaczy³a przy swoim boku mê¿a,
który powiedzia³:
- Dzisiaj idê do koœcio³a razem
z tob¹.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

dz¹cy dzieli z nimi trud drogi. Inny
styl pracy, ale nie dla wszystkich zrozumia³y. Mnie zastanawia czy wszystkie zmiany by³y naprawdê niezbêdne..? A mo¿e bardziej to, czy rzeczywiœcie musia³y siê odbywaæ w taki
sposób, w atmosferze nieufnoœci?
Mam nadziejê, ¿e doœwiadczenie tegoroczne pozwoli zlikwidowaæ do
minimum mankamenty organizacyjne w przysz³ym roku. Z ca³ego serca
¿yczê tego wszystkim, którzy bêd¹
przy pielgrzymce pracowali. Trzeba
powiedzieæ, ze niewielu jest takich,
którzy chcieliby poœwiêcaæ swój
czas, anga¿owaæ swoj¹ rodzinê dla
innych i jeszcze nara¿aæ siê niejednokrotnie na przykre uwagi tych,
którzy krytykuj¹ lub zwyczajnie
oczerniaj¹, natomiast nie przychodzi
im do g³owy, ¿eby samemu siê zaanga¿owaæ i zmieniæ to, co im siê nie
podoba. Wiêc mo¿e warto wci¹¿ korzystaæ z pomocy tych, którym siê
chce chcieæ? W tym miejscu dziêkujê Bogu za Jana i Józefa, na barkach
których spoczywa najwiêcej, za Józefa i W³adys³awa, Teresê, Dorotê i
Wojtka, Jasia, Patryka, Krzysia i Basiê, Agatê i Wojtka, Jadziê, Mariê,
Paw³a i jeszcze wielu pomocników
pielgrzymkowych. Ufam, ¿e braæ
pielgrzymkowa bêdzie mog³a zawsze
liczyæ na ich pomoc. A grono ludzi
zaanga¿owanych niech siê wci¹¿ rozrasta, by budowaæ wspólnotê pielgrzymkow¹! Budujmy j¹ z Maryj¹
nasz¹ Matk¹!
-7-

A na koniec - optymistycznie. Pielgrzymi, którzy szli pierwszy raz,
a by³o ich 70-ciu, nie maj¹ podobnych spostrze¿eñ, poniewa¿ nie maj¹
porównania. I bardzo dobrze! Prze¿yli piêkne rekolekcje w drodze, doznali goœcinnoœci ludzi i uczestniczyli
przez szeœæ dni w radosnym œwiêcie!
Sama - paradoksalnie, jestem
wdziêczna ks. Adamowi, ¿e mog³am
przejœæ ca³e 150 km i wydeptaæ w³asnymi nogami œcie¿kê do Jasnogórskiej Mamy! Nie by³am ju¿ potrzebna w obs³udze, ale za to mog³am bez
reszty poœwiêciæ swój czas i trud
w powierzonych mi intencjach.
Opatrznoœæ wynagrodzi³a mi to stokrotnie! Dziêkujê wszystkim siostrom
i braciom, szczególnie z grupy ¿ó³tej, za ich obecnoœæ i za wszelkie doznane w drodze dobro. Dziêkujê kap³anom prowadz¹cym, diakonowi
Sebastianowi i klerykom oraz siostrom Muzycznym za prowadzenie
w drodze i stworzenie fantastycznej
atmosfery! Dziêkujê s³u¿bie drogowej za bezpieczeñstwo, medykom za
ich pracê i obecnoœæ, nag³oœnieniu za
s³yszalnoœæ, kwatermistrzom za noclegi, zaopatrzeniu za starania, pozosta³ym s³u¿bom za wszelkie wysi³ki
czynione dla dobra wspólnego. Bóg
Jolanta Godzik
zap³aæ!
Siostra nr 100 z grupy ¿ó³tej

Poniedzia³ek 26 sierpnia
6.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
8.00 Œp. Janina Pytraczyk
18.00 Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Franciszek Cholewa i zmarli z rodziny
Wtorek 27 sierpnia
6.00 Œp. Kunegunda Filek - 30 r.œm.
8.00 Dziêkczynna w 25 r. œlubu
Grzegorza i Marii Kulisz zproœb¹
o dalsz¹ opiekê Matki Bo¿ej
18.00 Œp. Janina Pytraczyk z d. Sêdzik
Œp. Michalina Sêdzik - 15 r. œm.
Œp. Jan Sêdzik - 42 r.œm.
Œp. Leszek Pyka
Œroda 28 sierpnia
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Judy Yu i jej rodziny
8.00 Œp. Robert Iwañski
Œp. Mieczys³aw i Apolonia £askawscy
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
W int. Jacka i Marii w 35 r. œlubu
Za zmar³ych:
Œp. Stanis³awa ¯egliñska
Œp. Halina Guzdek
Œp. Andrzej ¯arnowski
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Wies³aw Dudoñ
Œp. Gra¿yna Cholewa
Œp. Danuta Góra
Œp. W³adys³aw Madyda
Œp. Adolf Mierzwa
Œp. Maria Kruk
Œp. Helena Gêbala
Œp. Marianna P³ywacz
Œp. Jan Bocian
Œp. Józefa Leœniak - 3 r.œm, m¹¿ Benedykt
Œp. Bogdan Sarapata
Œp. Emilia Studnicka
Œp. Marianna i Jan Malczyk
Œp. Jan Dutkiewicz, rodzice, siostry , Janina, Emilia

Intencje
mszalne
Czwartek 29 sierpnia
6.00
8.00

Œp. Zdzis³aw Czechowicz
O potrzebne ³aski, zdrowie i b³. Bo¿e
na dalsze lata pos³ugi kap³añskiej
dla ks. inf. Jakuba Gila
00
18.
Œp. Krystyna Wójtowicz - 6 r.œm.
Œp. Wies³aw Dudoñ
Pi¹tek 30 sierpnia
6.00 Œp. Danuta Góra
8.00 Œp. Marek Mrowiec - 7 r.œm.
18.00 Œp. Janina Pytraczyk
Œp. Micha³ Jakóbik - 18 r.œm.
Sobota 31 sierpnia
6.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
8.00 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
18.00 Œp. Jan i Danuta Szwed
Œp. Za zmar³ych rodziców Anna
i Mieczys³aw Micha³ek
Œp. Robert Iwañski
Niedziela 01 wrzeœnia
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Rozalia i Mieczys³aw R¹czkiewicz
00
9.
Œp. Krzysztof Morawiec
9.00 Roków: Œp. W³adys³aw Wajdzik,
10.
12.00
30

13.30
18.00

Stefania, Ludwik Joñczyk
Œp. Maria i Stefan Sty³a
Dziêkczynn-b³agalna w 50 r. œlubu
W³adys³awy i Józefa
Chrzty
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
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21. Niedziela Zwyk³a - 25 sierpnia 2013
1. Jutro Uroczystoœæ Najœwiêtszej
Maryi Panny Czêstochowskiej. Po
mszy œw. o gody. 18.00 spotkanie
Szko³y Modlitwy b³. Jana Paw³a II.
2. Nasze przygotowanie do kanonizacji Najwiêkszego Naszego Rodaka Jana Paw³a II niech z³¹czy siê
z konkretnymi postanowieniami.
W kaplicy B³ogos³awionego Papie¿a
na o³tarzu wystawiona jest ksiêga pami¹tkowa, do której prosimy wpisywaæ swe zobowi¹zania. Ksiêgê tê
w kwietniu zawieziemy do Watykanu.
3. W ramach radosnego czwartku
organizujemy wycieczkê do Zatora.
4. Uczestników S³u¿by Liturgicznej,
Oazy Dzieci Bo¿ych, Ruchu Œwiat³o
– ¯ycie oraz Domowego Koœcio³a,
zapraszamy w sobotê na 41. pielgrzymkê do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapisy w zakrystii i kancelarii.
5. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w XXI Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielê 08 wrzeœnia. Koszt 10 z³. Wyjazd o godz. 7.30.
6. Od przysz³ej niedzieli 1 wrzeœnia msze œw. wieczorne w niedzie-

Z ostañ

le i œwiêta o godz. 18.00. Natomiast w tygodniu o godz. 6.00,
6.45, 7.30, 12.00 i 18.00.
7. W ci¹gu roku kancelaria parafialna czynna bêdzie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 9.00 do
10.00, oraz od 16.30 do 17.30. Nieczynna w soboty, œwiêta oraz
w pierwsze pi¹tki miesi¹ca.
8. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy
katolickiej, tak ogólnopolskiej, jak
i z naszego regionu.
9. Kalendarz liturgiczny: we wtorek – wspomnienie œw. Moniki,
w œrodê – wspomnienie œw. Augustyna, biskupa i doktora Koœcio³a,
w czwartek – wspomnienie mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

do innego kraju. I tak pañstwo za pañstwem, kontynent za kontynentem.
Obecny Namiestnik Chrystusa, papie¿
Franciszek okreœli³ swego niezapomnianego poprzednika z Polski, jako
najwiêkszego wspó³czesnego misjonarza. Kronikarze dok³adnie spisali,
ile kilometrów przelecia³, ile miesiêcy, a nawet sumuj¹c – lat by³ poza
Watykanem. Papie¿ – Pielgrzym.

z nami

Te s³owa wielokrotnie skandowane
s³yszeliœmy podczas pielgrzymek Jana
Paw³a II do naszej Ojczyzny. Ojciec
Œwiêty s³ucha³ tego wo³ania. Uœmiecha³
siê i odpowiada³: „Chêtnie bym pozosta³ – co by jednak powiedzieli inni,
którzy na mnie czekaj¹? Trzeba mi
wracaæ do Watykanu.” Stamt¹d znów

-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Od 8 lat ju¿ Go nie ma na ziemi.
Przeszed³ do wiecznoœci. Ziemia
szybko zapomina o swoich zmar³ych
mieszkañcach. Umarli milcz¹. Przychodz¹ nowe pokolenia.
Za 9 miesiêcy prze¿yjemy wielkie
religijne wydarzenie. 27 kwietnia
2014 roku, w Niedzielê Mi³osierdzia
Bo¿ego – da Bóg, bêdziemy uczestniczyæ w kanonizacji b³ogos³awionego naszego Rodaka. Czas dziel¹cy
nas od dnia kanonizacji chcemy wykorzystaæ do jak najlepszego przygotowania na to wyj¹tkowe wydarzenie.
Z w³asnego doœwiadczenia wiem,
jak bardzo zapada w serce czas adwentowy, który przygotowuje do
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wiem te¿,
jak d³ugie szeœcioletnie przygotowanie do kap³añstwa pomog³o mi do
bardzo g³êbokiego prze¿ycia poranka 23 czerwca 1963 roku, kiedy
w katedrze wawelskiej przyj¹³em
œwiêcenia kap³añskie.
Odwo³uj¹c siê w tym miejscu do
waszych wspomnieñ – moglibyœcie
du¿o powiedzieæ i napisaæ jak g³êbokie w prze¿ycia by³o przygotowanie do œlubu, do wesela. Czym lepsze przygotowanie, tym piêkniejsze
prze¿ycie konkretnego zdarzenia.
Przygotowanie na kanonizacjê b³ogos³awionego papie¿a Jana Paw³a II
sprowadza siê do g³êbokiego prze¿ycia zdania, któreœmy czêsto wypowiadali podczas Jego pielgrzymek:
„Zostañ z nami!”. Przeniknij sw¹
obecnoœci¹ nasz umys³, nasze serca.
Wype³nij swoim ¿yciorysem mój

¿yciorys. Wiemy, ¿e ka¿dy œwiêty to
nasz orêdownik, a tak¿e przyk³ad do
naœladowania. B³ogos³awiony Papie¿
z Wadowic poprzez d³ugie ¿ycie ukaza³ nam niepowtarzaln¹ drogê do
Boga i cz³owieka. Trzeba nam w tym
okresie przygotowania wracaæ do
tego, jak nasz B³ogos³awiony ¿y³
i co mówi³.
Podczas ostatniej naszej pielgrzymki na Apel Jasnogórski
17 sierpnia bardzo nam siê spodoba³
nowennowy cykl przygotowania do
uroczystej kanonizacji. 9 miesiêcy,
9 tygodni i 9 dni. Te nowennowe miesi¹ce rozpoczêliœmy sierpniow¹ pielgrzymk¹ na Apel Jasnogórski. Pragniemy przez ten czas jeszcze ochotniej braæ udzia³ w nabo¿eñstwach
papieskich w Bazylice, 2-go ka¿dego miesi¹ca. Zaproponowaliœmy tak¿e wy³o¿enie ksiêgi pami¹tkowej na
o³tarzu papieskim w kaplicy B³ogos³awionego Papie¿a. Do ksiêgi tej
chcemy wpisywaæ nasze zobowi¹zania i postanowienia, które mobilizowaæ bêd¹ nas do g³êbokiego prze¿ycia kanonizacji. Proszê, a¿eby do
Ksiêgi Pami¹tkowej nie wpisywaæ
próœb do b³ogos³awionego Jana Paw³a II, gdy¿ na to s¹ kartki wy³o¿one
przed krat¹ kaplicy. To nie bêd¹ nasze proœby do Papie¿a, lecz chcemy
wpisywaæ echo naszego serca na
proœby Jana Paw³a II skierowane do
nas. Oby b³og. Jan Pawe³ II pomóg³
nam – swoim rodakom, jak najlepiej przygotowaæ siê na prze¿ycie
wyj¹tkowego, kwietniowego dnia
roku 2014.
ks. Infu³at
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M oje

p i e l g r z y m k o w e p r z e ¿ y c i a cz.II

Dzielê siê osobistymi prze¿yciami
z ostatniej Pieszej Wadowickiej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê. Sz³am bowiem w tym roku po raz 23-ci i maj¹c porównanie do lat poprzednich
mam mieszane uczucia... Otó¿ przez
kilkanaœcie lat uczestniczy³am w pracach grupy organizacyjnej pielgrzymki i by³am œwiadkiem przemian jakie nastêpowa³y w tym czasie. Zmienia³ siê w ci¹gu tych lat
sk³ad osobowy, ale zawsze byli to
ludzie, którym na sercu le¿a³ rozwój
wadowickiej pielgrzymki i dobro
pielgrzymów. Przez lata zosta³y wypracowane w moim przekonaniu jak
najlepsze formy pracy i prowadzenia grupy, przy wykorzystaniu doœwiadczenia lat wêdrowania i uwag
kolejnych ksiê¿y przewodników.
I chocia¿ czasem œmialiœmy siê, ¿e
to dru¿yna oldbojów, bo z³o¿ona
by³a g³ównie z pielgrzymkowiczów
z pokaŸnym sta¿em, to zapa³ i chêæ
do pracy dla pielgrzymki by³y wœród
nas ogromne. W tym roku by³o inaczej i ten zapa³ zosta³ mocno ograniczony.
Có¿, przysz³o nowe i podciê³o
skrzyd³a staremu... Nowe porz¹dki
nie musz¹ byæ z³e, ale czy na pewno
trzeba przy tej okazji wyrzuciæ
wszystko to, co sprawdzone? Czy
warto niszczyæ w oldbojach (i nie
tylko) entuzjazm i chêæ do pracy dla
bliŸnich? Ks. Infu³at zauwa¿y³ na
Jasnej Górze, ¿e nie by³oby pielgrzymki wadowickiej bez œwieckich
organizatorów wspominaj¹c przed -5-

Obliczem Matki tych, którzy byli
u pocz¹tków pielgrzymki i przez lata
czuwali nad jej przebiegiem. Bóg zap³aæ za te s³owa podziêki dla nich!
Tak¿e za s³owa otuchy dla tych, co
nagle znaleŸli siê na marginesie
i musz¹ przewartoœciowaæ swój punkt
widzenia i swoje miejsce wœród pielgrzymkowej braci. To nie zawsze jest
³atwe, szczególnie wtedy, gdy odnosi siê wra¿enie, ¿e przedtem by³o
wszystko Ÿle i teraz bêdzie inaczej
czyli wreszcie lepiej! Mam wra¿enie,
¿e w wielu momentach nowinki organizacyjne zawiod³y i niepotrzebnie
wkrada³ siê chaos. Wieloletnich pielgrzymów dra¿ni³ brak punktualnoœci,
na pocz¹tku gigantyczne kolejki przy
zaopatrzeniu, nieznajomoœæ starych
pieœni przez m³ody sk³ad niebieskiej
grupy muzycznej, brak ogólnej dyscypliny w drodze, zbyt ma³o Jana
Paw³a II. Dziwi³a te¿ niepomiernie
nieczêsta obecnoœæ ks. Przewodnika
Adama w drodze - by³o to spore zaskoczenie dla „starych” pielgrzymów
przyzwyczajonych, ¿e ksi¹dz prowa-

(ci¹g dalszy na str. 7)

