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Nowa rubryka dla
młodych i
przedsiębiorczych

NOWY ROK NOWY WIDOK
Zmieniamy się,
aby zmieniać
świat na lepszy

Poezja kresowa
Więzień i wróbel
W brzeskim więzieniu, tuż koło kraty,
Szary wróbelek siadywał,
A biedny więzień o okno wsparty
W takie się słowa odzywa:
Szary wróbelku, swobodne ptasze,
Poleć do mojej rodziny,
Opowiedz matce o życiu naszym
I przynieś od niej nowiny.
Szary wróbelek więźnia posłuchał,
Poleciał do jego rodziny,
A potem cicho w okno zapukał
I takie przyniósł nowiny:
Biedny sieroto, ty nie masz domu,
W Sybirze twoja rodzina,
A twoja luba tutaj w więzieniu
Ciebie ze łzami wspomina.

O. Jezuita Wacław Jaziewicz,
Więzienie brzeskie, 1949
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W tym numerze dowiecie się o historii
harcerza, księdza z Brześcia, Jerzego Rosiaka.
We Wrocławiu w lipcu młodzież brzeska brała
udział w wymianie międzynarodowej pt.
„Korzenie kultury tańca”. Razem z Polakami z
Brześcia tańczyła młodzież z Mołdawii, Litwy i
Polski.
Lato z plecakiem w tym roku prowadzimy w
okrojonym
wymiarze.
Nie
będzie
zaplanowanych wyjazdów do Polski w związku z
pandemią oraz represjami na Białorusi dla
zuchów oraz harcerzy mieszkających w
Brześciu. Granica Białorusi dla wyjazdów w celu
turystycznym jest zamknięta.
Nasi harcerze, którzy studiują w Polsce, czy
wyjechali razem z rodziną do Polski z różnych
powodów, dostali zaproszenie od Związku
Harcerzy
Rzeczypospolitej
oraz
naszych
przyjaciół z IPN na obóz historyczny IPN-ZHR
poświęcony Żołnierzom Wyklętym. O tym
wspaniałym czasie, spędzonym razem z
młodzieżą z Polski nad morzem opowie
Anastazja Jakubowicz.
Będąc na obozie, złożyłam razem z druhną
Heleną Gołubiewą przyrzeczenie harcerskie na
ręce harcmistrzyni Lidii Wierzbickiej. Jest to dla
nas wielki zaszczyt oraz wyróżnienie. Teraz w
Brześciu jest o dwie harcerki więcej. Mimo tego,
że jestem w Polsce, cały czas zajmuję się naszą
sprawą. Jest mi bardzo przyjemnie otrzymywać
od was listy oraz e-maile.
Druhna Natalia przygotowała dla zuchów nowe
informacje w rubryce „Akademia milionera”.
Życzę Wam pożytecznego czytania oraz
rozwoju
osobistego.
Dziękuję
wszystkim
harcerzom, którzy brali udział w letniej akcji
sprzątania
mogił
polskich
żołnierzy
na
cmentarzach Brześcia.

Czuwaj!
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Wymiana młodzieżowa
W dniach 18-24 lipca we Wrocławiu odbyła się realizowana w
ramach programu Erasmus+ wymiana młodzieży „Korzenie
kultury tańca”. W ramach niej młodzi ludzie z czterech państw
wymienili się swoimi doświadczeniami w zakresie tańców
tradycyjnych i ćwiczyli je, świetnie się przy tym bawiąc.
Wymiana miała odbyć się jeszcze w lipcu 2020 r., jednak
zawirowania związane z pandemią koronawirusa doprowadziły do
jej przełożenia. Ostatecznie młodzi ludzie z Polski, Białorusi,
Litwy i Mołdawii spotkali się we Wrocławiu dopiero w lipcową
niedzielę roku 2021. Młodzież związana z Fundacją Kompania
Kresowa podejmowała we Wrocławiu działaczy i sympatyków
Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu
Brzeskiego z białoruskiego Polesia, Mickuńskiej Wspólnoty
Młodzieżowej z Wileńszczyzny oraz stowarzyszenia Sirius z
mołdawskiego regionu autonomicznego Gagauzja. Każda grupa
składała się z ośmiu osób i lidera, a charakter przedsięwzięcia
wymuszał wręcz podtrzymanie standardu naszej Fundacji, który
dotychczas był po prostu dobrym zwyczajem – angażowania w
równych proporcjach mężczyzn i kobiet. Wszak uczestnicy
musieli dobrać się w pary. Dodatkowo każda grupa miała lidera
wspierającego uczestnictwo grup od strony merytorycznej i
organizacyjnej.
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Wymiana zebrała młodzież zainteresowaną tradycyjną kulturą i
tańcem jako środkiem rozrywki, ale także ekspresji, wyrażenia
swoich emocji i wartości. Jednak praktyka poszczególnych grup w
tym względzie była bardzo różna. Uczestnicy z Mołdawii byli
członkami zespołu tańców ludowych z Komratu – stolicy
Gagauzji. W przypadku uczestników z Litwy większość z nich od
lat ćwiczy tańce w zespole „Iskry”. W grupie z Polski jedynie jeden
uczestnik miał znaczne doświadczenie w praktykowaniu tańców
ludowych, jedna uczestniczka niewielkie. Pozostali byli
nowicjuszami, podobnie jak młodzi ludzie przybyli z Białorusi.
Ideą projektu od początku było dążenie do tego, by młodzież
posiadająca praktykę stała się przewodnikami młodych ludzi nie
mających doświadczenia w zakresie uprawiania tańców
tradycyjnych.
Według zgodnej oceny uczestników mocną stroną projektu
okazało się to, że mogli oni kwaterować w hostelu przy ul.
Kazimierza Wielkiego, w samym centrum Wrocławia, tuż obok
Rynku. Piękna i historyczna zabudowa starego miasta stanowiła
dodatkową atrakcję, a jej bliskość pozwalała uczestnikom
poznawać centrum także indywidualnie, w czasie wolnym od
zajęć.
Warsztaty taneczne nie były jednak jedynymi aktywnościami
realizowanymi w czasie wymiany. Prowadono też gry
integracyjne. Istotną częścią wymiany były prezentacje
realizowane popołudniami. Każda grupa przedstawiała w ich
trakcie swoje miejscowości, regiony, państwa, swoje lokalne
wspólnoty i całe społeczeństwa. Poprzez nagrania audiowizualne,
zdjęcia zaprezentowano społeczne, kulturalne, ale też ekologiczne
uwarunkowania czterech państw, a także działalność organizacji
społecznych do jakich należeli uczestnicy wymiany.
Wymiana przyniosła satysfakcję jej uczestnikom oraz poszerzyła
ich horyzonty.
Karol KAŹMIERCZAK
Kresy.pl, drukuje się ze skrótami
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Harcerze pamiętają
Coroczne sprzątanie cmentarzy dla
harсerzy Polskiej Harcerskiej Szkoły
Społecznej im. R. Traugutta było
tradycją i pewnym rodzajem warty
pamięci, którą niósł każdy z nas w
swoim sercu. Ten rok stał się
przełomowy dla każdego harcerza z
Brześcia. Kiepska sytuacja polityczna
na Białorusi spowodowała pęknięcie w
naszej harcerskiej społeczności. Część
z nas została zmuszona wyjechać ze
swojego kraju, a druga część z powodu
swojej służby żyje w ciągłym strachu.
Aczkolwiek, dnia 15 sierpnia 2021 r. 5osobowa grupa odważnej młodzieży w
ramach obchodów polskiego święta
państwowego, Dnia Wojska Polskiego,
udała się na jeden z trzech polskich
cmentarzy w Brześciu przy ul.
Puszkińskiej.

Nie mieliśmy tradycyjnej Mszy
Świętej, ale złożyliśmy ręce w cichej
modlitwie, która wytworzyła promień
światła i poczucie jedności w każdym z
nas. Zebraliśmy do worków śmieci z
terenu cmentarza. Wyrwaliśmy trawę
i wywieźliśmy później to wszystko do
najbliższego śmietnika
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Pamiętaliśmy jednak, że w tym
spotkaniu chodzi w pierwszej
kolejności nie o sprzątanie terenu, a
o uszanowanie pamięci polskich
żołnierzy,
naszych
przodków,
którzy umarli za nas, za naszą
kulturę i naszą wolność.

Taka skromna wizyta
pomogła harcerzom
jeszcze
bardziej
zbliżyć się do siebie,
wspomnieć historię i
swój
obowiązek
wobec Ojczyzny.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że harcerze z Brześcia będą
dalej nieść pomoc bliźnim i pamiętać o swoich obowiązkach.
Tasia MAKAR

Obóz historyczny
ZHR-IPN
W dniach 20-29 sierpnia
2021 roku w Piaskach nad
morzem odbył się obóz
historyczno-harcerski pt.
"Zachowaliśmy się jak
trzeba".
Obóz został zorganizowany
prez IPN Oddział w Lublinie
oraz 1. Pionkowską Drużynę
Harcerską i Zuchową ze szczepu
"Czarna Jedynka Pionki".
To była dla nas wspaniała
możliwość, aby
przebywać
razem i poznać dużo nowych
przyjaciół!

Głównym tematem
obozu było Polskie
Podziemie
Niepodległościowe
1944-1956.

W 9-dniowym obozie wzięło
udział 13 harcerzy z Brześcia
oraz 40 harcerzy i zuchów ze
szczepu
„Czarna
Jedynka
Pionki”. Obóz rozpoczęliśmy
od
stawiania
namiotów,
powitania z morzem i oczywiście
od ogniska z patriotycznymi
śpiewankami.
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Mieliśmy przyjemność poznać się z członkami Powiatowej Straży
Pożarnej z Nowego Dworu Gdańskiego. Podczas obozu codziennie
uczestniczyliśmy w konkursach historycznych oraz oglądaliśmy
filmy IPN.
Mieliśmy okazję przejść szkolenie medyczne „pierwsza pomoc”
organizowane przez ratowników Harcerskiego Ratowniczego
Pogotowia Ratunkowego. Po szkoleniu odbyła się gra terenowa,
podczas której każdy harcerz pokazał swoje
umiejętności
okazywania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

Podczas obozu były też prowadzone wykłady przez prof. dr hab.,
Marka Wierzbickiego na tematy, takie jak: „Historia życia Józefa
Piłsudskiego a historia Polski w XX wieku”, „Pakt RibbentropMołotow 23 sierpnia 1939 r. i jego konsekwencje” oraz wykład
prof. dr hab. Piotra Niwińskiego z IPN, oddział Gdańsk pod
tytułem: „Podziemie niepodległościowe w Regionie Gdańskim –
„INKA” i „ŁUPASZKA”. Dzięki tym wykładom każdy z nas uzyskał
dużo nowych informacji o historii Polski w latach 1939-1956. Poza
tym odwiedziliśmy muzeum II wojny światowej w Gdańsku.
Wzięliśmy udział w zajęciach survivalowych, podczas których
poznaliśmy topografię, broń i taktyki w terenie oraz techniki
samoobrony. Na naszym obozie historycznym odbył się również
Bieg Tropem Wilczym, w którym wzięli udział wszyscy jego
uczestnicy.
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W ostatni dzień odwiedziliśmy Muzeum Stutthof w Sztutowie niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945),
a również wzięliśmy udział w państwowych uroczystościach
memorialnych 75. rocznicy rozstrzelania Danuty Siedzikówny, ps.
„INKA” i Feliksa Selmanowicza, ps. „ZAGOŃCZYK”.

Ten obóz przyniósł
nam
mnóstwo
nieopisanych emocji,
wrażeń i oczywiście
poczucie szczęścia z
powodu
ponownej
możliwości bycia
razem, wśród harcerzy, wśród ludzi, którzy myślą tak samo jak
my! Serdecznie dziękujemy oddziałowi IPN w Lublinie oraz
Szczepowi ZHR "Czarna Jedynka Pionki” za zaproszenie i
wspieranie.

Czuwaj!

Anastazja
JAKUBOWICZ
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NASZA NOWA RUBRYKA

AKADEMIA
MŁODYCH
MILIONERÓW
Wprowadzamy dla Was
nową
rubrykę
„Akademia
Młodych
Milionerów”,
w
której
uczymy
się
oszczędnego gospodarowania
oraz przedsiębiorczości.
Każdy prawdziwy zuch i
harcerz musi wiedzieć, jak
zarządząć tym, co ma. To jest
nawyk, który przyda się nie
tylko w życiu harcerskim, ale i
w życiu prywatnym.

Materiały do tej rubryki wzięte
z różnych żródeł Internetu,
opracowane i podane Tobie na
tacy, abyś się uczył, jak
zarządzać pieniędzmi.
Miłej zabawy!
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Na co wydajemy pieniądze
Rozejrzyj się wokół siebie, a
zobaczysz, że w Twoim mieszkaniu
jest tak wiele różnych potrzebnych
rzeczy. Są one wynikiem czyjejś
pracy. Owoce i warzywa nie trafiają na
Twój stół po machnięciu magiczną
różdżką: najpierw rolnik wysiewa
nasiona, pielęgnuje rośliny, a potem
zbiera płody swojej pracy, które
trafiają na półki w sklepie. Meble są
składane w fabryce mebli, ubrania są
produkowane
w
zakładach
krawieckich. A zabawki? W fabryce
zabawek oczywiście!

Potrzebujemy jednak nie tylko towarów, ale także usług, takich
jak opieka medyczna. One również są wynikiem pracy innych
ludzi. Możemy kupić artykuły gospodarstwa domowego, a jeśli
chcemy podróżować, kupujemy bilety kolejowe lub lotnicze,
kupujemy bilety do kina, bilety do teatru, bilety do muzeum,
bilety na wystawy...
Każdy człowiek ma swoje
życie zawodowe i
wyniki
swojej pracy. Nauczyciel na
przykład uczy w szkole i
otrzymuje
za
to
wynagrodzenie. Pielęgniarka
pracuje w szpitalu, pomaga
chorym osobom i za to też
dostaje pieniądze. Pieniądze,
które ludzie otrzymują za
swoją pracę, nazywane są
pensją lub wynagrodzeniem.
Twoja mama i tata też dostają
wynagrodzenie za swoją pracę.
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Za pieniądze można kupić wiele ciekawych rzeczy. Nawet 14
najbogatszy człowiek na świecie prawdopodobnie nie ma
wystarczająco dużo pieniędzy na wszystko! Nie musisz jednak
kupować wszystkiego. Mamy kilka rodzajów wydatków.
Stałe wydatki to takie, które mamy regularnie.
Na przykład raz w miesiącu płacimy za wodę i
prąd w domu, a także za telefon komórkowy i
stacjonarny. To też pieniądze na opłacenie
przedszkola, na zajęcie dodatkowe, na dojazd do
pracy Twoich rodziców.
Wydatki sezonowe. Są to wydatki związane z
imprezami i świętami, na przykład kupowanie
prezentów na Mikołaja, pod choinkę, na urodziny,
ale też kupowanie przyborów szkolnych na 1
września itp.
Wydatki na przyszłość. To są pieniądze, które oszczędzamy
na nasze cele i marzenia. Na przykład na wakacje lub remont,
zakup nowego samochodu.
Nieprzewidziane wydatki. To są
jakieś nieplanowane wydatki. Niestety
nie zawsze są one przyjemne, np. przy
zakupie leków lub opłacaniu leczenia,
gdy ktoś zachoruje.
Twoim
zadaniem
będzie
porozmawiać z rodzicami i zapytać,
jakie wydatki macie w swojej rodzinie.
Na przykład, ile płacicie za szkołę lub
przedszkole,
ile
wydajecie
na
jedzenie. Możesz pomóc rodzicom
policzyć,
jeżeli
oni
nie
mają
odpowiedzi na Twoje pytanie.
Miłej zabawy!
Natalia KALASEJ

Konferencja Mediów Polskich
21 września 2021 r. w Siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich w Warszawie odbył się VIII Zjazd Federacji Mediów
Polskich na Wschodzie, w którym miały zaszczyt brać udział
przedstawicielki redakcji naszego kwartalnika „Harcerz Brześcia”.
W towarzyskiej atmosferze dziennikarze, członkowie
redakcji gazet i czasopism polskich, którzy działają poza
terenem Polski, zebrali się, aby poruszać ważne tematy
związane z pracą i rozwojem polskich mediów. Był to ważny
moment dla naszej redakcji, ponieważ miałyśmy możliwość
nawiązać nowe kontakty, poznać osoby, które działają w
różnych krajach i którym zależy na przekazywaniu ważnych
informacji odbiorcom w taki sposób, aby odzwierciedlały
one rzeczywistość i zmuszały do refleksji.

Na konferencji poruszano różne tematy, aktualne również
dla naszej redakcji. Bardzo ważne tematy dotyczyły wolności
słowa na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi w obecnych realiach
oraz sposobu wspierania działalności mediów w ciężkiej
sytuacji na Białorusi.
W obecnych czasach powszechnego korzystania z Internetu
aktualny był też temat bezpieczeństwa mediów w Internecie.
Każdy, kto korzysta z Internetu na co dzień, powinien
przestrzegać tych zasad, szczególnie gdy chodzi o bezpieczeństwo
informacji prywatnych i tych, od których zależy los innych osób.
Dowiedzieliśmy się o typowych problemach i wariantach ich
rozwiązywania.
Oprócz informacji przydatnych w
życiu
zawodowym
wszystkich
uczestników konferencji oprowadzono
po wystawie historycznej „Wojsko
Rzeczypospolitej w czasach Stanisława
Żółkiewskiego
i
Jana
Karola
Chodkiewicza". Ciekawe eksponaty,
inspirujące opowieści o dawnych
czasach były atrakcją spotkania.
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Wynikiem
naszego
udziału w tej konferencji
był
ważny
moment:
złożyłyśmy wniosek do
Prezesa
Federacji
o
przyjęcie naszej redakcji
do Federacji Mediów
Polskich na Wschodzie.
Jest to bardzo ważny
krok
dla
naszego
kwartalnika i uznanie
naszej pracy za ważną
dla szerzenia polskości
wśród młodzieży na
ziemi białoruskiej i nie
tylko.
Na konferencji zaproszono nas do udziału w Akademii
Mediów Polonijnych, której celem jest wsparcie warsztatowe.
Mogłyśmy
wziąć udział w spotkaniach z czynnymi
realizatorami oraz producentami programów i materiałów
informacyjnych.
Na warsztatach poruszona została
tematyka
różnych
form
dziennikarstwa
w
kontekście
ożywiania
przekazu,
środków
realizacji
niskobudżetowej,
podstawy
prawa
dotyczącego
wykorzystywania obcych dzieł,
wizerunku,
wyszukiwania
i
wykorzystywania informacji, a
także autoprezentacji.
Dziękujemy organizatorom za
ich wsparcie, za doświadczenie i za
wiedzę, którą się podzielili z nami.
Na pewno możliwość udziału w
takich wydarzeniach będzie nas
inspirować do dalszych działań.
Natalia KALASEJ

Harcerz – ksiądz
Ksiądz Jerzy Rosiak był jednym z kresowych księży –
harcerzy, który jeszcze w dzieciństwie składał przyrzeczenie,
że będzie całym swoim życiem pełnić służbę Bogu i
Ojczyźnie. Był związany ze środowiskiem harcerskim
działającym w gimnazjum T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.
Urodził się Jerzy Rosiak w miejscowości Strabla w powiecie
Bielsk Podlaski w rodzinie Franciszka i Marii z Jankowskich.
Po czterech latach szkoły powszechnej wstąpił do gimnazjum.
W roku 1927 otrzymał sakrament bierzmowania z rąk Sł.
Bożego biskupa Zygmunta Łozińskiego z Pińska. W roku 1932
zmarł mu ojciec. Matka prowadziła prywatną bursę, wydawała
obiady. Jerzy udzielał kolegom korepetycji.
W czasie nauk w
gimnazjum był aktywnym
harcerzem.
Przeszedł
wszystkie stopnie harcerskie
do
Harcerza
Rzeczypospolitej włącznie.
W
roku
1933
odbył
instruktorski
kurs
w
Grandziczach koło Grodna.
Pełnił funkcję zastępowego,
a następnie drużynowego II
Drużyny im. R. Traugutta.
Był przybocznym
komendanta Hufca ZHP, a właściwie prowadził hufiec
samodzielnie. W 1938 r. figuruje jako podharcmistrz w Chorągwi
Poleskiej. Był też czynnym ministrantem i od najmłodszych lat
chciał zostać księdzem. W r. 1936 uzyskał świadectwo maturalne.
Miał wówczas 22 lata i opóźnienie to wynikało m.in. z przerwy w
nauce spowodowaną chorobą na gruźlicę. Aby zgromadzić środki
na studia teologiczne, przez rok po maturze pracował. W 1937
roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku.
Jako harcerski instruktor, kształcił kleryków w ‘rzemiośle’
harcerskim.
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W czasie wakacji udzielał się w Hufcu ZHP w Bielsku Podlaskim.
Prowadził obóz, kurs drużynowych, który zakończył się dwa
tygodnie przed wybuchem wojny.
Seminarium duchowne w
Pińsku zostało zamknięte. Od
jesieni 1939 roku do listopada
1941 r. przebywał w Bielsku
Podlaskim,
gdzie
pod
kierunkiem
miejscowych
księży kontynuował studia
teologiczne. W listopadzie 1941
r. udało mu się dotrzeć
rowerem do Pińska, gdzie zdał
egzaminy z przerobionego
materiału.
Następnie ks. Jerzy Rosiak przebywał w Horodyszczu k. Pińska,
gdzie pod kierunkiem ks. Stanisława Ryżki kontynuował studia
seminaryjne. Złożył niezbędne egzaminy i otrzymał świadectwo
ukończenia seminarium duchownego.
Diecezja pińska w tym czasie nie miała biskupa. Kleryk Jerzy
Rosiak nie posiadał tonsury ani innych święceń. Biskup był w
Wilnie i Łucku, ale Pińsk leżał w innym okręgu administracyjnym.
Władze niemieckie nie pozwalały na wyjazd. Chciały go skierować
do pracy w Rzeszy Niemieckiej.
U grobu Śł. Bożego biskupa Zygmunta Łozińskiego Jerzy Rosiak
usilnie prosił o pomoc w uzyskaniu święceń kapłańskich. Gorące
modlitwy zostały wysłuchane. Udało mu się przedostać przez
zieloną granicę na Wołyń. Biskup Adolf Szelążek udzielił mu
święceń kapłańskich.

Po udanym powrocie do Pińska w niedzielę Męki Pańskiej
1943 r. w miejscowej katedrze odprawił swoje prymicje. Już 1
maja 1943 r. został skierowany przez wikariusza generalnego
diecezji pińskiej do pracy w parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Brześciu nad Bugiem. Parafia ta osierocona
została po rozstrzelaniu przez Niemców jej proboszcza
Jerzego Urbanowicza.
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Kiedy w r. 1944 Armia Radziecka zajęła Brześć, wielu
Polaków z miasta i okolicy wyjechało. Ks. Jerzy i dwaj inni
kapłani zostali wraz z tymi, którzy nie opuścili tych ziem.
Ks. Jerzy miał wiele trudności w swej pracy. Był
duszpasterzem dla tych, którzy wracali z wygnania w ZSSR,
ale i dla tych, których deportowano z obozów. W roku 1946
zaczął odnawiać kościół.
W sierpniu 1947 r. ks. Jerzy został aresztowany. Agenci
upozorowali jego ucieczkę do Polski. Był więziony przez
siedem miesięcy w Brześciu i Mińsku, a w maju 1948 r. został
skazany na karę śmierci. Zamieniono mu ją na 25 lat
więzienia i ciężkich robot. Przebywał w Krasnojarskim Kraju
w Norylsku. W obozie pracy często odprawiał Msze św. i
skrycie udzielał posług religijnych. Parafianie z Brześcia
wysyłali księdzu paczki żywnościowe.
Od listopada 1956 r. na
mocy ułaskawienia Sądu
Najwyższego
ZSSR
powrócił
na
teren
diecezji i po pewnym
czasie
został
proboszczem
parafii
Połoneczka
koło
Baranowicz.
Administrował
też
parafiami
Zadwieja,
Iszkołdź, Stołowicze i
Mir.
19 sierpnia 1986 r. pirat drogowy staranował samochód,
którym ks. Jerzy podróżował. Kapłan zginął na miejscu.
Został pochowany na cmentarzu w Połoneczce.
Kresowi księża harcerze od Kamieńca Podolskiego do Nowogródka i Drohiczyna
n/B, Warszawa, 2000

Dr Henryk DĄBKOWSKI
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