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Na 100 dni przed Maturą

Matura od zawsze stanowiła skok w dorosłość, to 
magiczna granica, którą przekracza prawie każ-
dy młody człowiek. Za nią znajduje się dorosłe 
życie, wybór drogi życiowej i odpowiedzialność 
za samego siebie. Jednak na 100 dni przed tym 
wydarzeniem odbywa się uroczystość o wiele 
przyjemniejsza od zdawania egzaminu dojrzało-
ści: studniówka.

To czas zabawy, podczas którego nie myśli się 
o zbliżających się egzaminach. W tym roku na 
studniówkach bawiło się ponad 1500 maturzy-
stów. W naszym powiecie ten sezon rozpoczął się 
14 stycznia balem w Regionalnym Centrum Edu-
kacji Zawodowej. Następnie zabawy studniówko-
we odbyły się we wszystkich szkołach średnich 
naszego powiatu. Na każdej studniówce pojawiali 
się zaproszeni goście: rodzice, nauczyciele, a tak-
że przedstawiciele władz. Starosta Biłgorajski Sta-
nisław Schodziński podczas swojego wystąpienia 
w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ wspo-

minał swoją naukę w murach tej szkoły, a także 
nawoływał młodzież do obrania właściwej, doj-
rzałej i odpowiedzialnej drogi życiowej: „Każdy 
z Was ma określone talenty, należy je do końca 
odkryć. Każdy z Was ma do spełnienia ważne za-
dania dla rodziny, wiary, Narodu i Ojczyzny. Nie 
zapominajcie o tym. Bądźcie ziarnem, które bę-
dzie wzrastać na całą Polskę promując naszą Zie-
mię Biłgorajską. Waszą powinnością i zadaniem 
jest przeciwstawiać się grze egoistycznych intere-
sów, pełnych obłudy i zakłamania. Nie może być 
prawdziwe, tylko to co użyteczne. Cel nie może 
uświęcać środków, zacierać granicy pomiędzy 
dobrem a złem. Nie można traktować Dekalogu 
wybiórczo. 
W tym roku obchodzimy 50 lat Jasnogórskich 
Ślubów Narodu Polskiego, składanych przez Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. To wielkie wyda-
rzenie dotyczyło etyki społecznej Polaków, ich 
religijności i moralności. Wiązało się z bolesnymi 
i trudnymi sprawami, takimi jak: obrona życia 
nienarodzonych, nierozerwalność małżeństwa, 
wychowanie dzieci i młodzieży, także miłość, 
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sprawiedliwość, walka z przemocą. Piętnowane 
były nasze wady: lenistwo, lekkomyślność, mar-
notrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość. Jakże są one 
aktualne dzisiaj!
Drodzy maturzyści! W minionym roku daliście 
wspaniały przykład dojrzałości patriotycznej 
i pielęgnowania wartości chrześcijańskich przy-
wołując w budujący sposób pamięć o największym 

z Polaków– Janie Pawle II. Dziękuję Wam za tę 
postawę. Wykorzystajcie do końca możliwości, ja-
kie stwarza Wam szkoła by najlepiej przygotować 
się do wyzwań w samodzielnym dorosłym życiu”. 
Miejmy nadzieję, że maturzyści pamiętając o tym 
przesłaniu zrealizują swoje marzenia i osiągną 
sukces w życiu, dzięki czemu staną się dumą na-
szego powiatu.

I Turniej 
„O Puchar Starosty Biłgorajskiego” 

w ramach 
XIV Otwartych Mistrzostw 

w Halowej Piłce Nożnej Seniorów

15 stycznia 2006 roku w hali sportowej Zespołu 
Szkół Budowlanych w Biłgoraju od rana zaroiło 
się od męskich drużyn piłkarskich z terenu ca-
łego powiatu. 15 klubów wystawiło do turnieju 
21 zespołów. W meczach eliminacyjnych należa-
ło rozegrać 45 spotkań, 2 w półfinałach i 2 mecze
finałowe, razem 49. Otwierając zawody, Starosta
Biłgorajski - Stanisław Schodziński, wspólnie 
z Prezesem Zamojskiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej - Augustynem Luchowskim, powitali 
zawodników, gości imprezy i kibiców. Przedstawi-
ciele wszystkich klubów otrzymali okolicznościo-
we upominki ufundowane przez Prezesa „Black 
Red White S.A.” - Sławomira Kierepkę, Starostwo 
Powiatowe w Biłgoraju, Zamojski Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej oraz Dyrektora Oddziału 
Żywiec Trade w Biłgoraju -Janusza Różańskie-
go. Dzięki doświadczeniu ekipy organizatorów: 

Augustyna Lechowskiego, Janusza Różańskiego, 
Jana Kowalika - /Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Lubelskiego/, Tadeusza Pisarczyka 
i Andrzeja Swachy impreza przebiegała sprawnie, 
przy zapełnionej, przez cały czas trwania rozgry-
wek, widowni. Obiektywni kibice nagradzali bra-
wami dobre i bardzo dobre akcje poszczególnych 
zawodników i drużyn. Piłka halowa jest grą wi-
dowiskową i wyjątkowo szybką, kibice obserwo-
wali widowisko na dobrym poziomie.

Ze względu na dużą ilość drużyn, podzielono je 
na 4 grupy:

Gr. „A”
LKS „ORION”- Dereźnia Solska
LZS „WRZOS”- Szyszków
SP ‘VICTORIA”- Łukowa
KS „TUR”- Turobin
LZS ‘RAKOVIA”- Rakówka

Gr. „B”
KS „RO-MA RELAX”- Księżpol
OSiR- Biłgoraj
LKS „OLIMPIAKOS”- Tarnogród
KS „WŁÓKNIARZ”- Frampol
SP „VICTORIA”- II Łukowa

W szranki stanęło aż 21 zespołów z terenu naszego miasta



KURIER 47

Gr. „C” 
SP „PIAST”- Babice
LKS „GROM” I - Różaniec
LKS “TANEW” II - Majdan Stary
LZS „TARPAN”- Korchów
LKS „OLIPIAKOS” I - Tarnogród

Gr. „D”
GKS „ ORZEŁ”- Tereszpol
BKS „ŁADA”- Biłgoraj
LKS „TANEW” II - Majdan Stary
KS “RO-MA RELAX” I - Księżpol
KS „OLEANDER” Sól
LKS „GROM” II Różaniec

Po trwających do godz.19,00 zmaganiach klasyfi-
kacja końcowa przedstawiała się następująco:
I – LKS „OLIMPIAKOS” I Tarnogród – drużyna 
awansuje do dalszych rozgrywek
II – SP „VICTORIA” I Łukowa
III – SP „VICTORIA” II Łukowa

IV KS „OLEANDER” Sól.
W klasyfikacji najlepszych indywidualnie wyróż-
niono tytułami:

Najlepszy zawodnik 
– Adam Gorczyca (KS „OLEANDER”)

Najlepszy bramkarz 
– Ireneusz Gardyjas (SP „VICTORIA” I)

Król strzelców 
– Michał Szczawiński (SP „VICTORIA” II)

Najlepsi trenerzy: 
– Krzysztof Tarnowski, (LKS „OLIMPIAKOS” 

Tarnogród) 
– Zbigniew Pająk (SP „VICTORIA” Łukowa)

Turniej sędziowali: Marian Bazan, Piotr Burak 
i Dariusz Lachowicz. Na zakończenie turnieju 
Starosta Biłgorajski Stanisław Schodziński i Pre-
zes ZOZPN Augustyn Lechowski wręczyli pu-
chary i dyplomy najlepszym zespołom i zawod-
nikom. Organizatorzy nagrodzili również dwóch 
wyróżnionych trenerów.

Naprawdę rodzinny opłatek

Z udziałem ponad kilkuset osób 22 stycz-
nia 2006 roku w Liceum Ogólnokształcącym 
im. ONZ w Biłgoraju odbyło się spotkanie opłat-
kowe członków i sympatyków „Rodziny Radia 
Maryja”. Spotkanie zorganizowali 
członkowie Biura Radia Maryja 
działającego przy Parafii p.w. Św.
Jerzego w Biłgoraju. Po Mszy Św. 
celebrowanej przez Księdza Ka-
nonika Czesława Szurana w in-
tencji „Rodziny Radia Maryja” 
wszyscy uczestnicy spotkali się 
na wspólnym opłatku. Pomimo 
siarczystego mrozu wielu człon-
ków Radia Maryja na spotkanie 
przyjechało z odległych miejsc 
Powiatu Biłgorajskiego. Gość-
mi honorowymi spotkania byli 
Sławomir Zawiślak Poseł RP, Je-
rzy Chróścikowski Senator RP, 
Stanisław Schodziński Starosta 
Biłgorajski, Zbigniew Kita Prze-
wodniczący Rady Miasta a także 

wielu radnych miasta i Powiatu Biłgorajskiego. 
Prowadzący w zastępstwie chorej Przewodniczą-
cej Biura Radia Maryja Stanisławy Swacha, Ma-
rian Kurzyna Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
przypomniał idee działalności biura, jego struk-
tury terenowej. Z kolei Alina Swacha przedstawi-
ła sprawozdanie z działalności biura za 2005 rok 

Wspólną modlitwę poprzedziło dzielenie się opłatkiem
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zapoznała z planami działalności na rok 2006. 
Niespodzianką spotkania był montaż słowno 
muzyczny „Rodzi się dziecina” pod kierunkiem 
nauczyciela Adama Leszczyńskiego przygotowa-
ny przez uczniów Gimnazjum z Aleksandrowa. 
Wspólne śpiewanie kolęd wspomagała kapela 
braci Oleszczaków. Po modlitwie prowadzonej 
przez opiekuna duchowego Biura Radia Maryja 
Ks. Kan. Czesława Szurana wszyscy w atmosfe-
rze życzliwości i miłości dzieląc się opłatkiem 
składali sobie życzenia. Podsumowaniem spo-
tkania było wręczenie przez Stanisława Scho-
dzińskiego Starostę Biłgorajskiego specjalnych 
wyróżnień Ks. Czesławowi Szuranowi i Pani 
Stanisławie Swacha.

Wyróżnienie Starosty Biłgorajskiego Wielkiemu 
Patriocie Czcigodnemu Ks. Kanonikowi Czesła-
wowi Szuranowi za wytrwałość w posłudze Bogu, 
Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi, za opiekę i du-
chowe przewodnictwo nad „Biurem Radia Maryja” 
przy Parafii p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju składam
z serca płynące podziękowania. Radio Maryja na 
tle liberalnych środków przekazu, jest niezwykłym 
fenomenem. Opierając się na prawdzie, formuje 
Polaków w kraju i za granicą. Reprezentując au-
tentyczne społeczeństwo polskie, polską politykę 
narodową, państwową i kulturalną, rzetelnie in-
formuje, o kampaniach wyborczych, pracach rzą-
du i parlamentu zachowując swoją niezależność. 
Żywię nadzieję, że pomimo ataków na Radio Ma-
ryja, zmierzających do zamknięcia tej niezależnej 
rozgłośni, sympatycy oraz członkowie „Biura Ra-

dia Maryja” będą nadal objęci opieką duchową Ks. 
Kanonika, by nadal dążyć do umacniania i pogłę-
biania wiary nadziei i patriotyzmu, by przeciwsta-
wiać się wszechobecnej „poprawności politycznej”. 
Życzę wytrwałości zdrowia i Łask Bożych w trud-
nej misji niesienia prawdy. 

Wyróżnienie Starosty Biłgorajskiego Szanownej 
Pani Stanisławie Swacha za podjęcie się pełnienia 
funkcji Przewodniczącej „Biura Radia Maryja” 
działającego przy Parafii p.w. Św. Jerzego w Biłgo-
raju. Trudna praca społeczna na rzecz bliźniego 
wymaga wielu wyrzeczeń i wytrwałości w dzia-
łaniu, to służba Bogu i Narodowi to misja której 
na rzecz społeczności lokalnej której nie każdy 
podoła. Gratuluję Pani tej postawy. Radio Maryja 
na tle liberalnych środków przekazu, jest niezwy-
kłym fenomenem. Opierając się na prawdzie, for-
muje Polaków w kraju i za granicą. Reprezentując 
autentyczne społeczeństwo polskie, polską poli-
tykę narodową, państwową i kulturalną, rzetelnie 
informuje, o kampaniach wyborczych, pracach 
rządu i parlamentu zachowując swoją niezależ-
ność. Żywię nadzieję, że będąc wspomagającym 
działalność „Radia Maryja” Biurem pozostanie-
cie wytrwali w swej dotychczasowej pracy w dą-
żeniu do umacniania i pogłębiania wiary, patrio-
tyzmu, by przeciwstawić się powszechnemu złu 
i wszechobecnej w mediach „poprawności poli-
tycznej”. Na Pani ręce składam najlepsze życze-
nia wszystkim sympatykom i członkom „Radia 
Maryja”, życzę wytrwałości zdrowia i łask Bożych 
w trudnej społecznej pracy na rzecz bliźniego.

„Wzgórze Polak” 
– Pogranicze Regionów

Minęły już 143 lata od wybuchu Powstania Stycz-
niowego. Czcząc narodową rocznicę 22 stycz-
nia 2006 roku Wojewoda Lubelski, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Za-
mość oraz Burmistrz Zwierzyńca kolejny już raz 
zorganizowali wojewódzkie obchody uroczy-
stości rocznicowych w Zwierzyńcu pod Pomni-
kiem upamiętniającym bitwę i 53 powstańców 
w niej poległych wśród których był węgierski 
major Edward Nyary-Wera współorganizator 
powstańczych oddziałów galicyjskich. 
W 1993 roku obok Pomnika Powstańczego wko-

pano węgierski „kopiejnik” upamiętniający po-
ległych Węgrów. Od tego też czasu w uroczysto-
ściach rocznicowych uczestniczył także przedsta-
wiciel Republiki Węgierskiej. W tym roku był to 
konsul Arpad Bende. Ze strony polskiej uczest-
niczyli Sławomir Zawiślak Poseł RP, Jerzy Chró-
ścikowski Senator RP, Teofil Niemczuk Prezes
ŚZŻAK Okręg Zamość, Wojewodę Lubelskiego 
reprezentował Kierownik Delegatury Zamojskiej 
Urzędu Wojewódzkiego Włodzimierz Fudali. Po-
nadto Henryk Matej Starosta Zamojski, Stanisław 
Schodziński Starosta Biłgorajski, Marcin Zamoj-
ski Prezydent Zamościa, liczni samorządowcy na 
czele z gospodarzem uroczystości Janem Skibą 
Burmistrzem Zwierzyńca. Licznie reprezentowa-
na była III Zamojska Brygada Obrony Terytorial-
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nej z udziałem Dowództwa, Pocztu Sztandarowe-
go, Kompanii Honorowej, orkiestry wojskowej. 
Uroczystość rocznicową rozpoczęła Msza Święta 
celebrowana w intencji Ojczyzny w oprawie cere-
moniału wojskowego z udziałem pocztów sztan-
darowych, organizacji kombatanckich zaproszo-
nych gości i miejscowej ludności. W związku 
z siarczystym mrozem przy pomniku złożono 
kwiaty, upamiętniono powstańców apelem po-
ległych i salwą honorową, natomiast wystąpienia 
historyczne i gości uroczystości odbyły się w świą-
tyni. Teofil Niemczuk w wystąpieniu historycz-
nym nawiązując do genezy Powstania Stycznio-
wego przypominał iż sytuacja Polaków w zaborze 
rosyjskim po powstaniu listopadowym bardzo się 
pogorszyła. Mnóstwo osób zostało uwięzionych 
lub zesłanych wielu Polakom zabrano majątki 
i oddano je Rosjanom. Królestwo Polskie zostało 
prawie całkowicie włączone do Rosji, nie miało 
już ani własnego rządu ani wojska. Władze spra-
wowali rosyjscy urzędnicy w miastach stacjono-
wały rosyjskie oddziały wojskowe. Bezpośrednim 
powodem wybuchu powstania była ogłoszona na 
początku 1863 roku przez władze rosyjskie bran-
ka do wojska. Chciano zabrać do wiele lat trwa-
jącej służby wojskowej najbardziej patriotycznie 
usposobioną młodzież by w ten sposób uspoko-
ić Naród Polski. Powstanie Styczniowe nie było 
regularną wojną jak Powstanie listopadowe lecz 
wojną partyzancką. Po-
wstańcze oddziały zbie-
rały się po wsiach i po 
lasach znienacka atako-
wały mniejsze oddziały 
rosyjskie, lecz nieste-
ty musiały ustępować 
przed większymi siłami. 
Walczących powstań-
ców nie było nigdy wię-
cej niż 30 tys. a wojska 
rosyjskie na obszarze 
Królestwa Polskiego li-
czyły 400 tys. żołnierzy. 
W walkach powstań-
czych 1863 – 1864 zgi-
nęło kilkadziesiąt tysię-
cy ludzi drugie tyle zesłano na Sybir, wielu urato-
wało się ucieczką na granicę. Nadzieja na odzy-
skanie niepodległości znów się oddaliła. Konsul 
Republiki Węgierskiej Arpad Bende w polskim 
języku przekazał wszystkim Polakom pozdro-

wienia przypomniał, że w czasie kiedy w 1848r, 
wybuchło Powstanie Narodowe na Węgrzech 
przeciwko panowaniu Austriaków. Wielu pola-
ków pospieszyło wówczas na Węgry aby walczyć 
ze wspólnym zaborcą. Utworzyli w Węgierskim 
wojsku odrębny Polski legion pod dowództwem 
generała Józefa Bema. Polski generał wyróżnił się 
jako wybitny dowódca i uważany jest za bohatera 
obu narodów polskiego i węgierskiego.
Stanisław Schodziński Starosta Biłgorajski 
w swym wystąpieniu zwracał uwagę jak nieroze-
rwalnie naród polski łączy nadzieje wolnościowe 
z wiarą ojców. „Oto fragment wiersza poety po-
wstańczego Mieczysława Romanowskiego:

„Módl się za nas lilio biała
poleć Bogu serca żal, 
Tyś powstańca pokochała
pobłogosław jego stal”

My Polacy nigdy nie godziliśmy się ze zniewole-
niem i przemocą. Miłując Ojczyznę i jej wolnego 
ducha nie szczędziliśmy największych ofiar i tru-
dów. Stoczona 3 września 1863 roku pod Panasów-
ką na Ziemi Biłgorajskiej zwycięska bitwa przez 
powstańcze siły polskie wspomagane ochotnikami 
węgierskimi dowodzonymi przez Marcina Lelewela 
Borelowskiego oraz Kajetana „Ćwieka-Cierzkow-
skiego” z wojskami carskimi jest tego najlepszym 
przykładem. Opracowana przez Powiatowy Ośro-

dek Informacji Tury-
stycznej, PTTK oddział 
w Biłgoraju, Ośrodek 
Edukacji-Muzealnej 
Roztoczańskiego Parku 
Narodowego w Zwie-
rzyńcu 27 kilometrowa 
rowerowa trasa tury-
styczna „Wzgórze Polak 
Pogranicze Regionów” 
jest jedną z wielu form 
wpisania do księgi hi-
storii wydarzeń które 
rozgrywały się przed 
143 laty wokół naszych 
domów na Zamojskiej 
i Biłgorajskiej Ziemi. To 

z wysokości „Wzgórza Polak” jak miejscowa lud-
ność nazwała miejsce zwycięskiej bitwy płynie na-
uka miłości Ojczyzny, lekcja patriotyzmu. Czy dzi-
siaj jesteśmy godnymi realizatorami tego testamen-
tu? Po roku 1989 środowiska postkomunistyczne 

W uroczystościach udział wzięli m.in. Starosta Biłgorajski
– Stanisław Schodziński oraz delegacja WKU Zamość
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Koncert Kolęd i Pastorałek

Wspólne koncerty chórów Powiatu Biłgorajskie-
go weszły na trwałe do kalendarza wydarzeń ar-
tystycznych Ziemi Biłgorajskiej. Okres Świąt Bo-
żego Narodzenia to czas wspólnego sławienia na-
rodzin Jezusa Chrystusa. Pieśni śpiewane w tym 
okresie zapadają w polskie dusze, odrywają od 
codziennej szarości przywołując dobre wspo-
mnienia. Polskie kolędy były nie tylko pieśnią, 
były także modlitwą. Jesteśmy krajem mającym 
w swej bogatej skarbnicy największą ilość pieśni 
kolędowych. „Gdzie słyszysz śpiew tam spiesz się, 
Ci ludzie bowiem dobre serca mają, pamiętaj źli 
ludzie nie śpiewają”. Maksyma ta przyświecała 
Koncertowi Kolęd i Pastorałek, który odbył się 29 
stycznia 2006 roku z inicjatywy „Chóru Miesza-
nego” działającego przy parafii p.w. Św. Jerzego
w niedzielne popołudnie. 

W koncercie udział wzięło osiem chórów z Po-
wiatu Biłgorajskiego:

1. Chór mieszany HARFA z parafii p.w. Chrystusa Kró-
la w Biłgoraju.
Prowadzący: Pan Andrzej Czernik.
2. Chór mieszany z parafii p.w. Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w Aleksandrowie. 
Prowadzący: Pan Jan Michoński.
3. Chór męski ECHO - Ziemi Bilgorajskiej. 
Prowadzący: pan Henryk Nizio.
4. Chór mieszany CANTATE DEO z parafii p.w. Św. Ma-
rii Magdaleny w Biłgoraju. 
Prowadzący: Pan Ireneusz Pietrzniak.
5. Chór mieszany CORDIS z parafii p.w. Wniebowzię-
cia NMP w Biłgoraju.
Prowadzący: Pan Józef Wajrak.

6. Chór męski KLUCZ z Majdanu Starego. 
Prowadzący: pan Andrzej Kusiak.
7. Chór mieszany z parafii p.w. Św. Jana Nepomucena
we Frampolu. 
Prowadząca: Pani Anna Kajdzik.
8. Chór mieszany z parafii p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju. 
Prowadzący: Pan Zbigniew Biliński.

Niedzielny koncert miał nietypowy charakter, 
gdyż poświęcony został pamięci ofiar najwięk-
szej katastrofy budowlanej III Rzeczypospolitej, 
która wydarzyła się 28 stycznia 2006 roku w Ka-
towicach. Chóry zaprezentowały po 3 utwory. 
Były to kolędy lub pastorałki. Finałem koncertu 
było wspólne wykonanie połączonych chórów 
pod dyrekcją Pana Zbigniewa Bilińskiego kolędy 
„Bóg się rodzi”. W imieniu parafii p.w. Św. Jerzego
za wspólne śpiewanie dziękował Ks. Mieczysław 
Grabowski podkreślając potrzebę wspólnej mo-
dlitwy wyrażaną także śpiewem. Starosta Biłgo-
rajski Stanisław Schodziński uhonorował wszyst-
kich dyrygentów najnowszą książką promującą 
piękno Ziemi Biłgorajskiej wydaną przez Staro-
stwo Powiatowe pt.: „Kapliczki i krzyże przydroż-
ne w krajobrazie Powiatu Biłgorajskiego”. 

i liberalne traktują polską tradycję i historię jako 
barierę przed nowoczesnością i powód do wstydu. 
Patriotyzm uważano za coś, co należy do przeszło-
ści co jest niemodne i archaiczne, czym nie warto 
się zajmować. Dobrze, że już minął okres popraw-
ności politycznej w Polsce, zapominania i zaciem-
niania przeszłości w myśl hasła „wybierzmy przy-
szłość”. W ten sposób stawaliśmy się społeczeń-
stwem obojętnym wobec historii, tradycji i kultury 
chrześcijańskiej. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym 
okresie. Upadł obóz polityczny który chciał „wyprać 
przeszłość”. Na szczęście wraca myślenie, że można 

być dumnym z polskiej historii, wiary z obyczajów 
polskiego środowiska patriotycznego, pięknej oj-
czystej ziemi. Niestety Unia Europejska, buduje la-
icką demokrację. A demokracja bez Boga to jawny 
lub zakamuflowany totalitaryzm – jak powiedział
nasz rodak Jan Paweł II. Niech z tego wzgórza tego 
pomnika płynie nauka miłości ojczyzny i patrioty-
zmu, byśmy dla Unii Europejskiej byli przykładem 
narodowego rozumienia słowa Ojczyzna, a wiersz 
poety powstańczego Mieczysława Romanowskiego 
był przypomnieniem wspólnych dla całej Europy 
korzeni chrześcijańskich”.

Chór Męski „ECHO”


