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W swoim życiu wiarą często 
dywagujemy, rozważamy, czy 

to się nam opłaca, czy też nie, 
analizujemy, mamy wątpliwoś- 
ci, ale też stawiamy Pana Boga 
w  sytuacji gwaranta naszych 
żądań czy pragnień (jeśli spełni 
się to czy tamto, to wtedy zrobię 
to czy to – targujemy się). 

W czwartek 19 marca Kościół 
przybliża nam osobę św. Józefa, 
oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny. Człowieka, który patrząc 
li tylko po ludzku, mógł mieć do 
Boga żal i czuć urazę. Wszak Pan 
Bóg postawił go w sytuacji nie 
do pozazdroszczenia: zaopieko-
wania się nie swoim Dzieckiem. 
Bożym, to prawda, ale jakże to 
musiało być trudne z  punktu 
widzenia faceta, głowy rodziny… 
Tymczasem św. Józef wprowadzo-
ny przez anioła w Boże tajemnice 
– jak czytamy w Biblii (zob. Mt 1, 
18-25) – „wziął Maryję do siebie”. 
Nie pytał, nie analizował, nie 
wątpił i nie targował się. Przy-
jął to, co Pan mu niejako zgoto-
wał. Uwierzył, że to najlepszy 
z możliwych plan na jego życie 
i zaakceptował go. Czy nie byłoby 
nam łatwiej, gdybyśmy uczynili 
podobnie i w naszym życiu? Choć 
to często trudne, myślę, że dobrze 
byłoby zadać sobie takie pytanie, 
szczególnie w trwającym właśnie 
Wielkim Poście. 

Edyta Hartman

Pytanie

M igracja ludzi to zjawisko 
odwieczne. Znamy je i dzi-
siaj, kiedy mówi się o tzw. 

migracji zarobkowej. W historii 
przemieszczanie się plemion przy-
nosiło trwałe zmiany na wielu 
kontynentach, jak widać to na 
przykładzie wędrówki plemion 
germańskich w połowie I tysiąc-
lecia po Chrystusie. Także Biblia 
pełna jest opowieści o poszuki-
waniu ziemi, która mogłaby być 
nazwana w pełni „ziemią ojczy-
stą” (Abraham, Mojżesz). Okazuje 
się, że Bóg również szuka swego 
miejsca na ziemi, chcąc swoim 
domem uczynić ludzkie dusze.

W Drugiej Księdze Kronik po- 
znajemy w  teologicznym uję-
ciu przyczyny, przebieg i  skut-
ki niewoli babilońskiej. Relacja 
jest niezwykle wymowna: cały 
lud „mnożył nieprawości” i lek-
ceważył Bożych wysłanników, 
wskutek czego litość Pana zamie-
niła się w gniew, co oznaczało 
konieczność wymierzenia kary 

poprawczej – stała się nią nie-
wola babilońska. Kres kary to 
powrót „reszty Izraela”, które-
go inicjatorem – z woli Bożej – 
okazał się pogański król Cyrus. 
Świadomość niewoli była bardzo 
silna, stąd w psalmie znajduje-
my przeszywające serce słowa: 
„Jakże możemy śpiewać pieśń 
Pańską w obcej krainie?”. Pamięć 
o utraconej Jerozolimie i tęsknota 
za nią przygotowywały przyszły 
powrót. Podobną strukturę ma 
mowa Jezusa skierowana do 
Nikodema. Istotną nowością jest 
pominięcie elementu kary, która 
powinna być wymierzona grzesz-
nikom już teraz. Owszem, jest 
ona przewidziana dla tych, którzy 
„bardziej umiłowali ciemność ani-
żeli światło”, ale zostaje przenie-
siona aż na czasy ostateczne. Czy 
przez to staje się mniej dotkliwa 
niż niewola babilońska? Wydaje 
się, że jest wręcz przeciwnie... 
Centralną myśl stanowi prawda, 
iż Bóg nie chce potępiać, ale chce 

– przez swego Syna – ratować 
cały świat. Każdy, kto w świetle 
Ducha Świętego odczytuje Bożą 
wolę, spełnia uczynki zasługu-
jące na zbawienie. Św. Paweł od 
razu prostuje przesadne myślenie 
o wartości ludzkich czynów, czyni 
to zaś, podkreślając bezwzględne 
pierwszeństwo łaski Bożej – „jest 
to dar Boga: nie z uczynków, aby 
się nikt nie chlubił”. Skoro jed-
nak dobre czyny są konieczne, 
to znowu Apostoł tłumaczy, że 
„bogaty w miłosierdzie” Bóg je 
„z góry przygotował, abyśmy je 
pełnili”.

„Światło przyszło na świat, lecz 
ludzie bardziej umiłowali ciem-
ność...”! Zbawiciel nieustannie 
poszukuje człowieka, nie bacząc 
na koszty tych poszukiwań. Nasze 
serca mają się stać Jego ojczyzną. 
Czy nie są dla Boga „obcą krainą”? 
W Jego Sercu mamy odnaleźć swój 
dom... Czy spotkają się ci wędrow-
cy? Czy jest w nas wola takiego 
spotkania?  Ks. Tomasz Pełszyk

BÓG W „OBCEJ KRAINIE”

w numerze: 

Żołnierze Wyklęci – obrońcy wartości –  
relacja z Sokołowa Podlaskiego

1% dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej –  
zachęcamy

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Każdy z nas ma swoją naj-
większą miłość i chodzi o to, 
aby tą największą miłość 
złożyć w ofierze Bogu. Aby 
umiłować Boga.

Bp Tadeusz Pikus 

„Albowiem Bóg nie 
posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by 

świat został przez Niego 
zbawiony”  

 (J 3, 17)
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W parafii poklasztornej w Węgrowie 19 lutego odby-
ło się kolejne spotkanie modlitewne w ramach 

cyklicznych Wieczorów Wiary, które organizowane są 
przez parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży pod okiem ks. Radosława Żukowskie-
go, asystenta KSM. Tym razem całość poprowadził  
ks. Zbigniew Snarski z Białegostoku, odpowiedzialny 
z ramienia kurii za nową ewangelizację w archidiecezji 
białostockiej. Do nastrojowo przygotowanej świątyni 

przybyli mieszkańcy ze wszystkich węgrowskich 
świątyń. Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii. 
W homilii ks. Zbigniew zaprosił zebranych, by przy-
gotowali serca i umysły do możliwości, by Bóg mógł 
dotknąć swoją łaską każdego z nich. Były to słowa 
trudne, bowiem wymagały porzucenia pewnych sche-
matów myślowych co do sposobów, jak może działać 
Bóg z łaską uzdrowienia. Skupił uwagę, że w dużym 
stopniu tym, co najbardziej przeszkadza Bogu, co jest 
podstawową blokadą, jaką stawia człowiek łasce 
Boga, jest fakt trzymania w sobie urazów i niemoż-
ność przebaczenia samemu sobie oraz drugiemu 
człowiekowi. Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo 
przed Najświętszym Sakramentem. W trakcie niego 
ks. Zbigniew skupił się głównie na wymiarze przeba-
czenia. W trakcie modlitwy podprowadzał zebranych, 
aby w głębi swoich serc mogli uwolnić się od wszela-
kich zranień, a tym samym stać się wolni i otworzyć 
się na działanie łaski Bożej. 

Ks. Zbigniewa akompaniamentem muzycznym 
wspomagała miejscowa schola parafialna skupia-
jąca młodzież z KSM. Marek Sobisz

K ameralne spotkania z muzyką organową w Sie-
miatyczach to trwający od trzech lat cykl kon-

certów organizowanych w kościołach Siemiatycz. 
Koncerty odbywają się cztery razy w roku i noszą 
wspólny tytuł „Cztery pory muzyki”. Ostatni koncert 
– „Zima” odbył się w pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu 22 lutego w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. 
Muzykę przygotowano tak, by pomogła ona wier-
nym wkroczyć w okres przygotowania do świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Podczas niedzielnego koncertu wystąpili: Classic 
Trompet Quartet, Julia Yevtukhovskaya – sopran, 
Rafał Sulima – organy oraz Łukasz Kraujutowicz 
i Jakub Plas, dobrze znani mieszkańcom Siemiatycz 
i bywalcom kameralnych spotkań z muzyką organiści 
z siemiatyckich parafii. Spotkanie prowadziła Kata-
rzyna Kasperuk, zaś Jarosław Kasperuk umożliwił 
oglądanie koncertu na telebimie. W pięknej świątyni 
zabrzmiały kompozycje Bacha, Mendelshona, Rach-
maninowa, Haendla, Surzyńskiego. Każdy utwór 
opatrzono komentarzem, przygotowano informacje 
o kompozytorze, o historii powstania utworu i jego 
przesłaniu. Kiedy było to potrzebne dla uzupełnienia 
myśli zawartej w kompozycji, prowadząca czytała 
specjalnie wybrany fragment Ewangelii. 

Interesującą częścią koncertu był występ grupy 
Classic Trompet Quartet. Czworo muzyków kilka 
dni wcześniej uświetniało Eucharystię w kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tym 
razem zaprezentowali oni swoje muzyczne pasje 

i  umiejętności, wykonując kompozycje Haendla 
i Bacha. Rafał Sulima grał własną kompozycję opar-
tą na wybranym przez słuchaczy utworze „W krzyżu 
cierpienie”. W ten sposób artyści i wierni zebrani 
w świątyni współtworzyli ten koncert.

Na kameralne spotkanie z muzyką w Siemiaty-
czach zaprosiły: Kuria Diecezjalna w Drohiczynie, 
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach 
i Siemiatycki Ośrodek Kultury. Koncert objęty został 
honorowym patronatem biskupa drohiczyńskiego 
Tadeusza Pikusa. Patronat medialny nad cyklem 
koncertów sprawują: Katolickie Radio Podlasie, 
portal podlasie24.pl i „Niedziela Podlaska”.

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

II

niedziela podlaska

krótko
 SERPELICE
W dniach 27 lutego – 1 marca 
w Domu Duszpasterstwa 
Młodzieży „Porcjunkula” w Ser-
pelicach nad Bugiem odbył się 
weekendowy kurs przygoto-
wujący młodych do sakramen-
tu małżeństwa. Konferencje 
i spotkania warsztatowe 
prowadzili ojcowie kapucyni 
z pomocą zespołu specjalistów 
przygotowanych z tematyki 
rodzinnej. 

BIELSK PODLASKI
1 marca w parafii pw. Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Mikołaja Stowarzyszenie 
„Ojcowizna Ziemi Bielskiej”, 
działające przy parafii pw. 
Opatrzności Bożej, zaprezento-
wało spektakl pt. „Drewniana 
miska”. 

DROHICZYN
W dniach 27 lutego – 1 marca 
w Nadbużańskim Ośrodku 
Ewangelizacji miały miejsce 
rekolekcje wielkopostne KSM 
i stypendystów Fundacji „Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia”. 

BIAŁYSTOK
1 marca w białostockiej archi-
katedrze, w Narodowym Dniu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
Mszy św. w intencji bohaterów 
niepodległościowego i anty-
komunistycznego podziemia 
przewodniczył abp Edward 
Ozorowski, a homilię wygłosił 
biskup senior Antoni Dydycz.

WĘGRÓW
1 marca w parafii pw. św. Piotra 
z Alkantary i św. Antoniego 
z Padwy bp Tadeusz Pikus 
przewodniczył Mszy św. oraz 
poświęcił kaplicę św. Bonawen-
tury i odnowione przedszkole.
1 marca w ramach obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w bazy-
lice została odprawiona Msza 
św., następnie miały miejsce 
apel pamięci oraz widowisko 
w miejscowym Ośrodku  
Kultury.  Ks. Krzysztof Żero

Ag
ni

es
zk

a 
Bo

le
w

sk
a-

Iw
an

iu
k

Łu
ka

sz
 W

ys
oc

ki
 

Muzykę przygotowano tak, by pomogła wkroczyć 
w okres przygotowania do świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego

Zebrani otwierali się na działanie łaski Bożej

Wieczór Wiary
WĘGRÓW

SIEMIATYCZE

Cztery pory muzyki – zima
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Widzieliście kiedyś 
kajaki na stoku? 
Jeśli nie, to mieliście 
świetną okazję 21 lu- 
tego, gdy Lucjusz –  

wizerunek kampanii „Nie pły-
wam w śmieciach” w kajaku wraz 
z  grupą pokazową Kajakowego 
Patrolu odwiedził Koninki k. Porę-
by Wielkiej. Co tam robili w nie-
typowym dla kajakarzy miejscu, 
tj. na stoku narciarskim? Pięciu 
kajakarzy ubranych w tak samo 
oznakowane stroje przybyło do 
Koninek, by wziąć udział w 5. Ogól- 
nopolskiej Spartakiadzie Narciar-
skiej w  kategorii zjazd na byle 
czym, gdzie zdobyli 2. miejsce. 
Grupa pokazowa Kajakowego 
Patrolu przekonywała narciarzy, 
snowboardzistów, turystów oraz 
mieszkańców, że warto jest „Nie 
pływać w śmieciach”. Całej akcji 
towarzyszyło hasło: „Łatwiej 
zjechać kajakiem ze stoku, niż 
wyciągać śmieci z rzeki”. Osoby 
korzystające ze stacji narciarskiej, 
a  także uczestniczące w sparta-
kiadzie narciarskiej, widzowie 
i goście otrzymali materiały infor-
macyjne na temat przeprowadza-
nej akcji edukacyjnej. Dzieci zaś 
otrzymały drobne gadżety oraz 

płytę edukacyjną ogólnopolskiej 
kampanii społecznej. Dzięki takim 
akcjom happeningowym trafiamy 
do tysięcy ludzi, którym leży na 
sercu dobro otaczającej nas przy-
rody. Docieramy również do  tej 
grupy społeczeństwa, która nieko-
niecznie ma bezpośredni kontakt 
z  akwenami wodnymi, szerząc 
w ten sposób ekologiczne postawy 
prośrodowiskowe, rekreację oraz 
zdrowy tryb życia. 

Akcja happeningowa na stoku 
narciarskim została przeprowadzo-
na w ramach drugiej edycji projektu 

Kajakowy Patrol św. Franciszka, 
którego realizatorem jest Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji 
Drohiczyńskiej, a całe przedsięwzię-
cie dofinansowane jest środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Chcesz zobaczyć, w  jakich 
jeszcze nietypowych miejscach 
można było spotkać grupę Kaja-
kowego Patrolu z kajakiem, wejdź 
na: www.kajakowypatrol.pl lub 
odwieź profil na Facebooku. 

Monika Pietraszko
Koordynator projektu

III

wiadomości

Kajakiem ze stoku! 
zapraszamy
 KONKURS PALM
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysz-
tofa Kluka w Ciechanowcu orga-
nizuje 18. Regionalny Konkurs na 
Wykonanie Palmy Wielkanocnej. 
Więcej informacji: tel. (86) 277-13- 
-28, e-mail: muzeum.rol@wp.pl lub 
www.muzeumrolnictwa.pl. 

POEZJA RELIGIJNA 
29 marca w Hajnowskim Domu 
Kultury o godz. 17 rozpocznie się 
wieczór poetycki, poświęcony 
pamięci ks. Mariana Świerszczyń-
skiego. Podczas spotkania zostaną 
ogłoszone wyniki i wręczone na-
grody oraz zaprezentują się laure-
aci konkursu, który miał charakter 
dwuetapowy. Więcej informacji: 
Hajnowski Dom Kultury, tel./fax 
(85) 682-32-03, (85) 682-48-08, 
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl.

SPOTKANIE KAPŁANÓW 
2 kwietnia w Wielki Czwartek 
o godz. 9.30 w katedrze w Dro-
hiczynie zostanie odprawiona 
Msza św. Krzyżma. Po Eucharystii 
w budynku WSD odbędzie się 
spotkanie z Pasterzem diecezji, 
a następnie w refektarzu semina-
ryjnym wspólna agapa. 

KURS
14 kwietnia (wtorek) w budynku 
WSD w Drohiczynie o godz. 16 
rozpocznie się kurs dla fotografów 
i filmowców na terenie obiektów 
sakralnych. Zgłoszenia: tel. (85) 
655-70-01 (godz. 8.30-13.30) lub 
e-mail: kuria@drohiczynska.pl. 

POCZTÓWKA WIELKANOCNA
KSM naszej diecezji w Wielkim 
Poście prowadzi Akcję „Pocztówka”, 
aby pielęgnować tradycję przesyła-
nia życzeń na kartach pocztowych. 
Pocztówki przedstawiają Chrystusa 
Zmartwychwstałego i przypomi-
nają o chrześcijańskim charakterze 
świąt paschalnych. Dochód uzy-
skany ze sprzedaży przeznaczony 
będzie na akcje młodzieżowe, 
podejmowane przez KSM. Pocz-
tówki można odebrać osobiście 
w biurze KSM lub wraz z kolporta-
żem „Niedzieli” po wcześniejszym 
zamówieniu, tel. (85) 655-77-55.  
Ks. Krzysztof Żero

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
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Kajakowy Patrol na stoku

Z inicjatywy Rady Parafialnej para-
fia pw. św. Piotra i św. Antoniego 

w Węgrowie zorganizowała mający 
charakter integracyjny ostatkowy 
bal karnawałowy. Odbył się on 14 lu- 
tego o godz. 19 na sali klasztornej 
i w pierwszym rzędzie skierowany 
był do osób, które w  jakikolwiek 
sposób zaangażowane są w życie 
parafialne. Zostali zaproszeni człon-
kowie: Rady Parafialnej, Stowarzy-
szenia Klasztor Węgrów – Centrum 
Dialogu Kultur, Domowego Kościoła, 
Drogi Neokatechumenalnej, Odnowy 
w Duchu Świętym, Caritas, Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
oraz pracownicy i  rodzice dzieci 

z Katolickiego Przedszkola św. Anto-
niego. Zorganizowanie balu w grud-
niu ub.r. na jednym ze spotkań Rady 
Parafialnej zaproponowała jej prze-
wodnicząca Elżbieta Filipek. Poczy-
nając od przygotowań, poprzez sam 
ostatkowy bal, aż do sprzątania, 
dało się zauważyć szczególne zaan-
gażowanie członków Drogi Neoka-
techumenalnej oraz Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży.

Oprawę muzyczną przygotował 
DJ Karol Jurkowski. Oprócz człon-
ków wspólnot na spotkanie przybyli 
też gospodarz miejsca proboszcz 
ks. Romuald Kosk i  ks. Mariusz 
Woltański. Marek Sobisz

Bawili się wspólnie
WĘGRÓW

Ks. Zbigniewowi  
Karolakowi, proboszczowi 

parafii pw. Opatrzności 
Bożej w Bielsku Podlaskim, 

wraz z darem modlitwy 
składamy serdeczne wyra-
zy współczucia z powodu 

śmierci Matki
 ŚP. LUDWIKI KAROLAK
Niech Dobry Bóg obdarzy  

śp. Ludwikę  
szczęściem wiecznym.

Redakcja  
„Niedzieli Podlaskiej”
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W dniach 20-22 lutego w Zespo-
le Oświatowym w Bielanach 

odbył się 4. Biwak DMB „Impeesa”, 
zorganizowany z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej przez 91. SDH „Tanijas” 
im. M. A. Dawidowskiego „Alka” 
i 44. SDH „Horyzont” Hufca ZHP 
Sokołów Podlaski im. J. Korczaka. 
W  przedsięwzięciu uczestniczy-
ły również inne drużyny. Łącz-
nie szkoła w  Bielanach gościła 
90 biwakowiczów. Kadrę biwaku 
stanowili: pwd. Rafał Mikoła-
jewski – komendant, dh Pauli- 
na Krystoszyk – zastępca komen-
danta, Kamil Mikołajewski – oboź- 
ny, dh Natalia Stelęgowska – skarb- 
nik, pwd. Damian Kosina – kwa-
termistrz. 

W trakcie biwaku nie zabrakło 
interesujących zajęć programo-
wych, projekcji filmu, gry tere-
nowej i  uroczystego kominka, 
na który przybyły m.in. dyrektor 
placówki Renata Kalicka i komen-
dantka hufca hm. Bożenna Har-
dej. Uczestnicy biwaku zdobywa-
li nowe umiejętności, nawiązali 

nowe przyjaźnie i spędzili wyjąt-
kowe chwile w atmosferze harcer-
skiego braterstwa. Ostatniego dnia 
biwaku – w niedzielę polową Mszę 
św. w hali sportowej w Bielanach 
sprawował ks. Tomasz Żukowski, 
wikariusz parafii pw. Niepokalane-
go Serca Najświętszej Maryi Panny 

w Sokołowie Podlaskim i przyjaciel 
sokołowskich harcerzy. W okolicz-
nościowym kazaniu nawiązał do 
swoich górskich wędrówek. Pod-
kreślił, że zawsze potrzebne są bra-
terstwo i myśl o drugim człowieku. 
Zaznaczył, że skauting umożliwia 
dawanie z siebie, uczy wyrzeczeń, 

a to z kolei zwiększa szanse bycia 
w  życiu dorosłym dobrym czło-
wiekiem, obywatelem, Polakiem. 
Radził też harcerzom, żeby uważ-
nie dokonywali wyborów i czuwali 
nad tym, czemu poświęcą swoje 
serce. Życzył uczestnikom biwaku, 
żeby wychodzili zwycięsko z prób 
życiowych i wspierali się wzajem-
nie. Oprawę muzyczną liturgii 
wspólnie z harcerzami zapewnił 
ks. pwd. Tomasz Szmurło, kapelan 
sokołowskiego hufca. 

Biwak zakończył się uroczystym 
apelem, w trakcie którego komen-
dantka hm. Bożenna Hardej wrę-
czyła zwycięski puchar 13. SDH 
„Cichociemni”, wszystkim druży-
nom pamiątkowe puchary, a  list 
pochwalny Naczelniczki ZHP dla 
drużynowego z okazji DMB pwd. 
Damianowi Kosinie. 

„Impeesa” znaczy Wilk, który 
nigdy nie śpi. Ten przydomek jedno 
z  plemion afrykańskich nadało 
twórcy skautingu gen. Robertowi 
Baden-Powellowi. 

Jadwiga Ostromecka 

W niedzielę 22 lutego skauci 
na całym świecie tradycyjnie 

obchodzili Dzień Myśli Braterskiej 
– przesyłali sobie życzenia, dzię-
kowali za wspólną służbę, mocniej 
poczuli łączącą wszystkich więź 
braterstwa. 

W Hufcu ZHP Sokołów Podla-
ski im. Janusza Korczaka DMB ze 
względu na przypadający w  tym 
roku jubileusz stulecia miał wyjąt-
kowy charakter. Rano w Zespole 
Oświatowym w Bielanach uroczystą 
Mszą św. i apelem zakończył się 
trzydniowy 4. Biwak DMB „Impe-
esa”. Tego samego dnia po południu 
w Sokołowskim Domu Harcerza 
odbył się uroczysty kominek – 
spotkanie pokoleń w braterskim 
kręgu. Największa harcówka ledwo 
pomieściła przybyłych na spotkanie 
zuchów, harcerzy, przyjaciół har-
cerstwa oraz instruktorów działa-
jących obecnie i dawniej. 

Gdy zapłonął ogień symbolicznej 
pamiątkowej świecy – znak jedności 
i wybrzmiały słowa obrzędowej pieś- 
ni, komendantka hufca hm. Bożen-
na Hardej powitała serdecznie 
wszystkich. Minutą ciszy uczczono 
zmarłych harcerzy i instruktorów 
hufca. Nie mogło też zabraknąć 
wyjątkowej pieśni „Harcerskie idea- 
ły” oraz wielu innych piosenek 
dawnych i współczesnych. Potem 

przyszedł czas na wspomnienia. 
O swoich harcerskich latach, które 
rozpoczęły się w trudnym 1944 r., 
barwnie opowiadał były komendant 
hufca dh Waldemar Iwaniak. Z kolei 
dh Marcin Celiński bardzo osobiste 
wspomnienia o wyjątkowych latach 
w harcerskim mundurze wzbogacił 
pokazem pamiątek. Podkreślał też 
istnienie silnych więzi w jego har-
cerskim środowisku. Nie zabrakło 

interesujących opowieści innych 
obecnych. Wiele z tych wspomnień 
można będzie usłyszeć 26 marca 
o godz. 11 w czasie pokazu audio-
wizualnego „Przez stulecie w har-
cerskim mundurze” w sali wido-
wiskowej Sokołowskiego Ośrodku 
Kultury. 

Spotkanie zakończyło się tra-
dycyjnym zawiązaniem kręgu 
i przekazaniem symbolicznej iskry 
przyjaźni. 

Idea ustanowienia Dnia Myśli 
Braterskiej zrodziła się na 4. Mię-
dzynarodowej Konferencji Skautek 
i Przewodniczek w 1926 r. w Sta-
nach Zjednoczonych. Wybór daty 
padł na dzień 22 lutego – roczni-
cę urodzin założycieli skautingu 
Roberta Baden-Powella, naczelne-
go skauta świata (1857 r.), i jego 
żony Olave Baden-Powell, naczelnej 
skautki świata (1889 r.).

Jadwiga Ostromecka

IV

,,Impeesa” w Dzień Myśli Braterskiej 

Spotkanie pokoleń w braterskim kręgu
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Uroczysty kominek w Sokołowskim Domu Harcerza

Oprawę muzyczną liturgii wspólnie z harcerzami zapewnił  
ks. pwd. Tomasz Szmurło
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K siądz Biskup celebrował Eucha-
rystię w konkatedrze pw. Niepo-

kalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny. W homilii, odwołując się do 
żądania Boga, aby Abraham złożył 
ofiarę z swego syna, powiedział, że 
Bóg ostatecznie nie chciał ofiary 
jego życia. Pragnął jednie takiej 
samej miłości względem Stwórcy, 
jaką żywił w stosunki do swoich 
najbliższych. 

Odnosząc się zaś do Narodo-
wego Dnia Pamięci o  Żołnie- 
rzach Wyklętych, ukazał, że byli to 
członkowie ruchu partyzanckiego 
określani również jako żołnierze 
drugiej konspiracji lub żołnie-
rze niezłomni. Bronili oni przed 
inwazją komunizmu sowieckiego 
wartości, takich jak: Bóg, honor 
i ojczyzna. Przypomniał również, 
że określenie „żołnierze wyklęci” 
pochodzi od wyklęcia ich przez 
wrogów, zaś pojęcie to pojawiło 
się w 1993 r. jako odwołanie do 
pewnego listu, który został wysła-
ny do wdowy po zamordowanym 
partyzancie. Jego komunistyczny 
oprawca napisał w nim: „Wiecz-
na hańba i  nienawiść naszych 
żołnierzy i  oficerów towarzyszą 
mu i poza grób. Każdy, kto czuje 
w sobie polską krew, przeklina go. 
Niech więc wyrzekną się go własna 
żona i dziecko”. 

Bp Tadeusz Pikus podkreślił, 
że chciano, aby nawet najbliżsi 
wyklinali tych, którzy walczyli 
o prawdziwie wolną Polskę. – Gro-

madzimy się, aby oddać im hołd 
i szacunek – kontynuował – a ich 
rodzinom w  miejsce poniżenia 
i  pogardy wlać poczucie dumy. 
Przywołał on także kilka akcji, 
żołnierzy i ofiary z terenu sokołow-
skiego, których pamięć zacierały 
latami władze PRL-u. – Sprzeci-
wiali się oni komunizmowi, gdyż 
odrzucał on Boga, nie szanował 
honoru człowieka ani jego godnoś- 
ci oraz nie znał pojęcia ojczyzny 
poza Moskwą. (…) Chrześcijanin 
powinien zaś dawać opór złu, zwy-
ciężając go dobrem. Przypomniał 
też postać legendarnej młodej 
i  bohaterskiej „Inki”, związanej 
z Podlasiem, która w więziennym 
grypsie przed śmiercią napisała: 
„Jest mi smutno, że muszę umie-
rać. Powiedzcie mojej babci, że 
zachowałam się jak trzeba”. To 
krótkie i wielkie świadectwo, pod-
kreślił kaznodzieja. Homilię zakoń-
czył natomiast słowami: – Żoł-
nierze Wyklęci zostali pozbawieni 
życia, zostali pozbawieni istnienia, 
zostali pozbawieni imienia, zostali 
pozbawieni grobu, zostali pozba-
wieni pamięci. Naszym zadaniem 
jest przywrócić im to w modlitwie, 
aby rzeczywiście trafili do krainy 
życia, a tutaj aby zauważono ich 
istnienie, poznano ich imiona, 
przywrócono im groby i pamięć. 

Burmistrz Sokołowa Podlaskie-
go Bogusław Karakula przekazał 
w darze bp. Tadeuszowi Pikusowi 
oraz proboszczowi konkatedry  

ks. Andrzejowi Krupie opracowania 
historyczne na temat Żołnierzy 
Wyklętych. 

Po Mszy św. delegacje władz, 
duchowieństwa, kombatantów 
młodzieży i mieszkańców miasta 
złożyły wiązanki kwiatów i zapa-
liły znicze pod tablicą w miejscu 
kaźni i pod pomnikiem na skwerze 
Najświętszej Maryi Panny, gdzie 
widnieje wiele nazwisk poległych 
bohaterów z tamtych czasów. 

W ramach obchodów Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Sokołowie Podlaskim, 
nad którymi patronat honorowy 
objęli: Instytut Pamięci Narodo-
wej, senator RP Waldemar Kraska 
i burmistrz Sokołowa Podlaskiego 
Bogusław Karakula, w Szkole Pod-
stawowej nr 4 zaprezentowano 
film pt. „Kamienie wołać będą” 
– z archiwum IPN. Odbyły się też 
regionalny turniej szachowy oraz 
zawody strzeleckie, zorganizowane 
przez Klub Strzelectwa Sportowego 
„Sokół” i Sokołowskie Towarzy-
stwo Szachowe. 

W niedzielę 1 marca w intencji 
Żołnierzy Wyklętych celebrowa-
no Eucharystie także w  innych 
parafiach diecezji drohiczyńskiej. 
Odbyły się też prelekcje historycz-
ne na ich temat, przygotowano 
wystawy i plakaty oraz programy 
artystyczne z udziałem znanych 
artystów i  miejscowych wyko-
nawców. 

Ks. Artur Płachno

J uż po raz piąty w naszej ojczyźnie 
obchodziliśmy Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej 
okazji 1 marca w Sokołowie Pod-
laskim odbył się turniej szachowy. 
Wystartowało w nim 53 zawodni-
ków z: Poznania, Wiśniewa, Radzy-
nia Podlaskiego, Ołowskich, Nura, 
Siedlec, Wyszkowa nad Bugiem, 
Krynki, Sokołowa Podlaskiego, 
Gdańska, Siemiatycz, Mińska Mazo-
wieckiego, Skrzeszewa, Kotunia, 
Dolnego Pola i Węgrowa. 
Parafialny Uczniowski Klub Sporto-
wy „Fides” Węgrów reprezentowało 
8 szachistów. 
W kategorii juniorów młodszych 
całe podium należało do młodych 
szachistów z PUKS „Fides” Węgrów. 

Zwyciężył Jakub Żurawicki,  
2. miejsce zajął Tomasz Orzełowski, 
3. – Piotr Orzełowski. W kategorii 
juniorów nowa zawodniczka PUKS 
„Fides” – Gabriela Izdebska zajęła  
2. miejsce. W kategorii open  
33. miejsce przypadło Andrzejowi 
Izdebskiemu. 
Turniej zorganizowały: UKS Soko-
łowskie Towarzystwo Szachowe, 
Urząd Miasta Sokołów Podlaski 
i Szkoła Podstawowa nr 4. Patronat 
objęli: Instytut Pamięci Narodo-
wej, senator RP Waldemar Kraśka 
i burmistrz Sokołowa Podlaskiego 
Bogusław Karakula. 
Rozgrywki rozpoczęły się Mszą św. 
w konkatedrze. Po Mszy św. zostały 
złożone kwiaty pod pomnikiem Żoł-
nierzy Wyklętych.   
Ks. Krzysztof Domaraczeńko

V

wydarzenia

Turniej szachowy 
pamięci Żołnierzy 
Niezłomnych

Żołnierze Wyklęci – obrońcy wartości
Żołnierze Wyklęci byli niezłomnymi obrońcami prawdziwych wartości –  
powiedział biskup drohiczyński Tadeusz Pikus podczas obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Sokołowie Podlaskim
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Druga część uroczystości miała miejsce na skwerze Najświętszej Maryi Panny, gdzie widnieje wiele 
nazwisk poległych bohaterów

W kategorii juniorów młodszych 
podium należało do młodych sza-
chistów z PUKS „Fides” Węgrów
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R ok 2015 to szczególny rok 
dla Rodziny Salezjańskiej. 
Bowiem dokładnie 16 sier- 

pnia będziemy odchodzić 200-lecie 
urodzin św. Jana Bosko. Salezjanie 
na całym świecie przygotowują się 
do tej uroczystości już od trzech 
lat. Ważnym elementem przygo-
towań były odwiedziny relikwii 
ks. Bosko w każdej salezjańskiej 
parafii. Odbyło się wiele happenin-
gów, spotkań, wykładów. Wszystko 
po to, by radośnie uczcić rocznicę 
urodzin świętego wychowawcy.

Siostry salezjanki z Sokołowa 
z  tej okazji przygotowały m.in. 
Boskie Igrzyska Sportowe „Bosko 
– na BIS”. Odbyły się one w sali 
gimnastycznej przy Publicznym 
Gimnazjum nr 2, gdzie serdecz-
nie przyjął gości dyrektor Jerzy 
Ostromecki. Każdy, kto przyszedł, 
zapisywał się do drużyny. Utwo-
rzono ich dwanaście i oznaczono 
kolorami. W drużynach były dzieci 
przedszkolne, rodzice i absolwen-
ci. Zebranych powitała dyrektor 
przedszkola s. Anna Pytka. W spo-
sób szczególny powitała i wyraziła 
wielką radość z obecności byłych 
wychowanków przedszkola, a byli 
tacy, którzy uczęszczali do niego  
25 lat temu. Zapewniła o modlitwie 
sióstr za byłych wychowanków. 
Wyraziła pragnienie, by spotkania 
z nimi stały się tradycją. – Dzię-
kuję za zaangażowanie rodzicom 
obecnych i byłych wychowanków 
w przygotowanie tych igrzysk – 
mówiła – oraz sponsorom, prezeso-
wi Zarządu „Sokołów” SA Bogusła-
wowi Miszczukowi i właścicielowi 
piekarni „Robson” w  Łochowie 
Robertowi Marczakowi. Zachęci-
ła do szczególnego przeżywania 
uroczystości, wskazując na „wią-
zankę” – myśl przewodnią napi-
saną przez dziewiątego następcę 
ks. Bosko – ks. Àngela Fernandeza 
Artime. Mówił on: „Świat ludzi 
młodych jest światem możliwoś- 
ci. Aby móc być zaczynem w tym 
świecie, powinniśmy poznać oraz 

pozytywnie i krytycznie oceniać 
to, co młodzież docenia i miłuje. 
(…) musimy odkryć, co nam mówi 
i o co nas prosi Bóg za pośrednic-
twem tej młodzieży, z którą się 
spotykamy”. 

Po tak gorących słowach zachęty 
wszystkie drużyny stanęły naj-
pierw razem na Mszy św., którą 
sprawował ks. Piotr Wyszyński 
– salezjanin. Podczas kazania dzie-
ci miały okazję zobaczyć, z czym 
przyjechał. Wyciągały z jego ple-
caka przeróżne rzeczy. Jedne było 
można zważyć, inne zmierzyć. Ale 
nie było w plecaku rzeczy, której nie 
da się zmierzyć – miłości. – Życzę 
Wam – powiedział na zakończenie 
ks. Piotr – aby żadna miara nie 
zdołała policzyć Waszych dobrych 
uczynków.

Po Mszy św. drużyny stanęły do 
rywalizacji. Na dwunastu stacjach 
czekali animatorzy z Oratorium  
bł. Filipa Rinaldiego wraz ze swoim 
opiekunem ks. Mariuszem Rygałą 
i  rodzice dzieci przedszkolnych. 
Objaśniali konkurencje, liczyli czas 
i zapisywali wyniki przy czujnym 
spojrzeniu sióstr salezjanek doglą-
dających całości. Obowiązywały 
dobra zabawa i  radosna rywa-
lizacja. Wygranych nagrodzono 
medalami. Pyszny obiad i wspólne 
zdjęcie zakończyły spotkanie. I

VI

niedziela podlaska

Obowiązywały dobra zabawa i radosna rywalizacja

BOSKO NA BIS
IWONA MERGO- 
-GOLATOWSKA
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R ekolekcje rozpoczęliśmy konferencją, pod-
czas której ks. Michał Marczak mówił nam, 
czym jest odpowiedzialność, odpowiedzial-

ność za to, kim jestem. Następnie ruszyliśmy 
z  Jezusem Drogą Krzyżową, podczas której 
każdy z uczestników miał możliwość dźwigania 
krzyża razem z naszym Panem.

Sobota była bardzo aktywna. Oprócz modli-
twy Jutrznią, Nieszporami, „nocną” Mszą św. 
mieliśmy czas na indywidualne spotkanie 
z Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakra-
mencie i czas na spotkanie w sakramencie 
pokuty i pojednania. Tego dnia wysłuchaliśmy 
dwóch konferencji, jedną dotyczącą odpowie-
dzialności za to, co robimy, którą wygłosił  
ks. Michał Marczak, drugą o odpowiedzialnoś- 
ci za swoje słowa i czyny wygłoszoną przez  
ks. Daniela Jankowskiego. 

W niedzielę o godz. 7 spotkaliśmy się w kapli-
cy, aby dzień rozpocząć od spotkania z Chrys- 
tusem w Eucharystii. Jaką mamy refleksję? Jak 
minęły nam te rekolekcje? 

Oto wypowiedzi niektórych uczestników: 
– Te rekolekcje były moimi pierwszymi do 

młodzieży i muszę powiedzieć, że były dobre. 
Bardzo ważne jest, aby młodzi mieli czas na 
przebywanie z Jezusem i rozważanie konkret-
nych treści. Myślę, że wszyscy skorzystali. 
(ks. Michał)

– Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas. 
Czas próby, nauki i przygotowania do spotkania 
z Jezusem Zmartwychwstałym. Podczas tych 
rekolekcji najbardziej trafiły do mnie słowa 
naszych księży rekolekcjonistów dotyczące tego, 
czym jest odpowiedzialność za wypowiadane 
przez nas słowa, i tego, jak ogromna jest wartość 
modlitwy. To dało dużo do myślenia, ale dla 
mnie momentem kulminacyjnym było przy-
stąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. 
Teraz, po powrocie do domu, ważna będzie praca 
w codzienności i rozwijanie tego, co rozpoczęło 
się w tym szczególnym czasie, aby owoce były 
widoczne. Bez wątpienia mogę stwierdzić, że 
te rekolekcje pozwoliły dobrze rozpocząć okres 
Wielkiego Postu. (Edyta)

– Rekolekcje przeżyłem wśród ludzi, z który-
mi mogłem modlić się, śmiać, dzielić się tym, 
co najlepsze w nas. Jestem zadowolony ze 

spędzonego czasu. Podczas rekolekcji mogłem 
wyciszyć się. Mam nadzieję, że ten czas wyda we 
mnie bogate owoce. Nauczyłem się, że jesteśmy 
odpowiedzialni za swoje słowa. Mam nadzieję, 
że jeszcze będę mógł wziąć udział w rekolek-
cjach. (Tomasz)

– Według mnie, rekolekcje te były okazją 
do spotkania z Bogiem, a  także do nałado-
wania baterii. Konferencje pozwoliły nam na 
pogłębienie tematu odpowiedzialności. Adora-
cja Najświętszego Sakramentu była dla mnie 
czasem na intymną rozmowę z Bogiem. Oby 
nasze rekolekcyjne rozmyślania przyniosły jak 
największe owoce. (Jakub)

– Dzięki rekolekcjom zdałam sobie sprawę 
z  tego, że często raniłam ludzi, chociaż nie 
byłam tego świadoma, i też trochę się wyci-
szyłam. (Natalia)

Dzięki niech będą Bogu w Trójcy Jedynemu 
za ten czas rekolekcji; za rekolekcjonistów  
ks. Michała i ks. Daniela; za urszulanki s. Marię 
i s. Katarzynę, które nas przyjęły i się za nas 
modliły; za kleryków Wyższego Seminarium 
Duchownego w Drohiczynie, którzy otaczali 
nas modlitwą; dziękujemy też ks. Henrykowi 
Polakowi za modlitwę i wsparcie finansowe 
oraz naszym bliskim – rodzicom i rodzeństwu 
za pomoc. I

VII

dla młodych

ODŚWIEŻONY? DZIAŁAJ! 
To hasło rekolekcji, które młodzież z parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel przeżywała 
od 20 do 22 lutego w Betanii u Sióstr Urszulanek w Nurcu Stacji

KS. MICHAŁ MARCZAK
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Droga Krzyżowa; każdy miał możliwość 
dźwigania krzyża razem z Jezusem

Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii

Nie mogło obyć się bez pamiątkowego zdjęcia uczestników i prowadzących
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W naszej diecezji od ponad roku 
rozwija się wspólnota Przy-

jaciele Oblubieńca, gromadząca 
w  czterech miejscach (Łocho-
wie, Węgrowie, Siemiatyczach 
i Sarnakach) ok. 230 osób, które 
codziennie rozważają Słowo Boże 
i raz w tygodniu spotykają się na 
wspólnej Eucharystii, modlitwie 
i dzieleniu tym, jak Bóg zmienia 
nasze życie.

Między 12 a 15 lutego ks. Arka-
diusz Siergiejuk, administrator 
i pasterz wspólnoty w Sarnakach, 
oraz Paulina Podgórska i Moni-
ka Damętko, odpowiedzialne za 
wspólnotę w  Łochowie, repre-
zentowali w  Warszawie region 
drohiczyński na 2. Kapitule 
Generalnej Przyjaciół Oblubień-
ca. Jest to coroczne spotkanie 
wszystkich odpowiedzialnych 
osób świeckich oraz księży, na 
którym stają oni na wspólnej 

modlitwie oraz dzielą się swo-
imi doświadczeniami funkcjono-
wania poszczególnych wspólnot 
z  pięciu regionów: ożarowskie-
go, lubelskiego, białostockiego, 
kraśnickiego i  drohiczyńskiego 
(który na takim spotkaniu poja-
wił się po raz pierwszy). W tym 

roku przyjechało ponad 80 osób, 
w tym ok. 30 księży.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą 
św. i modlitwą. Następnie odby-
ła się prezentacja i  sprawozda-
nie każdego regionu. Mieliśmy 
okazję posłuchać doświadczenia 
wspólnot, które formują się od 
kilku, nawet 10 lat. Pracowali-
śmy w  tzw. komisjach, których 
zadaniem było zaproponowanie 
nowych kierunków i form rozwoju 
wspólnot oraz formacji osób posłu-
gujących i  odpowiedzialnych. 
I tak oddzielne komisje stworzyli 
księża, osoby odpowiedzialne za 
formację animatorów, małżeństw 
oraz dzieci. Poznaliśmy także pro-
blemy, z  jakimi muszą zmierzyć 
się wspólnoty o większym stażu. 
Czas podsumowania i  dyskusji 
nad wynikami naszych prac był 
dość burzliwy, a przez to – miejmy 
nadzieję – owocny.

Wartościowym punktem pro-
gramu były konferencje wygło-
szone przez ks. Krzysztofa Kralkę, 
moderatora generalnego wspól-
noty, oraz ks. Krzysztofa Gajosa. 
Poruszono tematy równowagi we 
wspólnocie, roli i zadań pasterza 
oraz 15 zagrożeń dla wspólno-
ty w kontekście 15 chorób Kurii 
Rzymskiej i  Kościoła zdiagno-
zowanych przez papieża Fran-
ciszka.

Czas kapituły pozwolił nam 
spojrzeć na dzieło, w  którym 
uczestniczymy, z nowej, szerszej 
perspektywy. Dla mnie osobiście 
był to czas doświadczenia wspól-
noty, w której ludzie otaczają się 
wzajemną troską, a to wszystko 
w Imię Jezusa Chrystusa – nasze-
go Oblubieńca.

 Paulina Podgórska
Administrator wspólnoty Przy-
jaciele Oblubieńca w Łochowie

W tym roku po raz pierwszy 
w historii działalności Caritas 

Diecezji Drohiczyńskiej można 
przekazać 1% podatku na jej 
rzecz. A potrzeb, jak wiadomo, 
jest wiele, ale też wiele dzieje 
się dobrego za przyczyną Cari-
tas na terenie naszej diecezji. 
Świetlice socjoterapeutyczne dla 
dzieci w kilku miejscach w diece-
zji, Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Sokołowie Podlaskim i kolejny 
– w  Bielsku Podlaskim, Diece-
zjalna Wypożyczalnia Sprzętu 
Rehabilitacyjnego w  Drohiczy-
nie, Dom Miłosierdzia w Soko-
łowie Podlaskim, Diecezjalny 
Ośrodek Wsparcia dla Osób Nie-
pełnosprawnych w  Sokołowie 
Podlaskim, w  planach budowa 
Centrum Charytatywnego w Biel-
sku Podlaskim... To tylko nazwy 
instytucji prowadzonych przez 
naszą Caritas. Ale za nimi stoją 
konkretni ludzie, tu właśnie 
otrzymujący skuteczną, a często 
tak niezbędną pomoc, bezradni, 

poranieni, doświadczający róż-
nego rodzaju cierpienia.

Caritas to również rzesza wolon-
tariuszy działających w Szkolnych 
Kołach i Parafialnych Zespołach, 
a więc docierających z tak bardzo 
potrzebną pomocą bezpośrednio 

do potrzebujących, w swoim naj-
bliższym otoczeniu, to stypendyś- 
ci programu „Skrzydła”, dzięki 
któremu ci młodzi ludzie mogą 
rozwijać swoje zdolności i talen-
ty, to programy aktywizujące bez-
robotnych, wykluczonych, liczne 
wyjazdy na ferie i wakacje dla 
dzieci z rodzin najuboższych 
i dysfunkcyjnych, programy żyw-
nościowe, tak bardzo odciążają-

ce skromne domowe budżety… 
I tak wyliczać można by jeszcze 
długo. Ale by móc dalej efektyw-
nie działać i docierać z pomocą, 
potrzeba funduszy. Bez wsparcia 
materialnego nic się nie zrobi. 

Trwa okres rozliczeń podatko-
wych. Po raz pierwszy możemy 
przekazać 1% podatku na rzecz 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. 
– Taki odpis nic nie kosztuje! – 
zapewnia ks. Łukasz Gołębiew-
ski, dyrektor diecezjalnej Cari-
tas. – A może zrobić tak wiele 
dobrego – zachęca. – 1% to dla 
Caritas możliwość wsparcia ubo-
gich w zakupie np. leków, opału, 
ubrań czy żywności, dotacji na 
rzecz diecezjalnych instytucji, 
docierania z  pomocą jeszcze 
bardziej efektywnie i  na szer-
szą skalę. KRS to 0000442509. 
Zachęcam, bo dzięki tej moż-
liwości każdy z nas może stać 
się dobrodziejem Caritas –  
podkreśla. 

Edyta Hartman
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1% dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Czy wiesz, że...
W ramach przygotowań  
do Światowych Dni Młodzie-
ży w diecezji drohiczyńskiej 
jest przygotowywanych 
130 wolontariuszy, którzy 
później będą służyli pod-
czas przyjazdu młodzieży 
z innych krajów.
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