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Rok ten rozpoczął się pod patronatem świętego Maksymilia-

na Marii Kolbego (uchwała Senatu z 21 X 2010 r.), Marii Skło-

dowskiej-Curie, Jana Heweliusza a także i Czesława Miłosza.  

Od ubiegłego roku, z przerwą na święta Bożego Narodzenia,  

ciągnęły się w parafii wizyty duszpasterskie, tzw. kolęda, które 

zaczęły się w Kątach Grodziskich, po czym objęły ciąg ulic  Beren-

sona, Głębocką z osiedlem Lewandów i jeszcze grupę osiedli 

„Brzeziny” . Z dniem 9 stycznia zakończył się okres Bożego Naro-

dzenia. 

16 stycznia, w piątek wieczorem, zmarł proboszcz ksiądz 

prałat Szczepan Stalpiński . 19 stycznia w kaplicy odprawiona 

została Msza św. pogrzebowa, w czasie której pożegnano oddanego 

parafii jej twórcę i budowniczego. Umiesz-

czona obok fotografia ukazuje puste krze-

sło za ołtarzem w prezbiterium – widomy 

znak Odejścia księdza. Przybyły poczty 

sztandarowe ze szkół 112 i 164, pani Ja-

nina Gmur wzięła na siebie dekoracje 

kwiatowe; firma AMK Group oraz pan Ar-

tur Rękawek wspólnie wydrukowali pa-

miątkowe obrazki ze Zmarłym. Dzień później, odprawiono podob-

ną Mszę św. w „drewnianym” kościele; w katedrze św. Floriana  

odbyła się główna Msza z udziałem księdza arcybiskupa Henryka 

Hosera. Po Mszy ciało księdza prałata zostało przewiezione i zło-

żone w grobie rodzinnym, w Trojanowie. Od tego czasu rozpoczęły 

się Msze gregoriańskie w intencji księdza. Jego śmierć spowodo-

wała zmiany w planie wizyt kolędowych.  

Jest to też okazja, by powiedzieć coś 

więcej o osobie księdza Szczepana. Jego pełny 

tytuł brzmiał: Kapelan Jego Świątobliwości, 

kanonik honorowy Kapituły Katedralnej. 

Ksiądz prałat był proboszczem i budowniczym 

kilku parafii: Najświętszej Marii Panny Matki 

Łaski Bożej w Halinowie, św. Marka Ewangel i-

sty na Bródnie, św. Wacława na ul. Korkowej 

(Gocław ) i wreszcie – co nas najbardziej inte-



resuje - budowniczym kaplicy i domu parafialnego w nowej parafii 

na Białołęce. Dorobek zatem imponujący, bowiem działalność 

księdza nie ograniczała się do wznoszenia murów, ale do pracy i 

wznoszenia świątyni Bożej z kamieni żywych, z ludzkich serc, 

umysłów i dusz. Sam skromny, ale zawsze życzliwy i gotowy do 

pomocy drugiemu, szanował każdego, bez względu na jego status i 

pozycję społeczną. Do ostatnich swoich dni nie szczędził zdrowia, 

ani sił; wierni zapamiętali , że ramię w ramię z murarzami i ocho t-

nikami stawał na rusztowaniach i kładł cegłę za  cegłą. Mądrze, 

fachowo, o czym też trzeba pamiętać.  Wieczny odpoczynek racz 

mu dać, Panie…, bo też i natrudził się wielce.   

„świat jest taki mały  

świat ma tylko dwa piętra  

na wyższym jesteś ty  

oddychasz ciężko  

obok stoi wieczność…” (H. Poświatowska )  

2 lutego – dzień życia konsekrowanego; modlitwy i taca zo-

stały przeznaczone na zakony klauzurowe. Wizyty duszpasterskie 

przeniosły się na ulicę Skarbka z Gór. Radio Plus Warszawa nada-

jące na falach 96.5 FM poświęciło osobie księdza Stalpińskiego 

audycję Fundamenty.  

W tym też czasie przypadła 29 -ta rocznica 

święceń biskupich a także dzień imienin księ-

dza biskupa seniora Kazimierza Romaniuka. 

Kółka Różańcowe modliły się  w intencji umoc-

nienia w wierze prześladowanych chrześcijan.  

Podczas ferii zimowych  ksiądz  pro-

boszcz Marek Paska wyjechał z dziećmi i mło-

dzieżą na zimowisko w Beskidy, do Zwardonia 

na dziesięciodniowy pobyt w dniach 20 – 29 

lutego. Ksiądz Marek dał się już poznać jako miłośnik wyjazdów, 

kolonii i obozów.  Załączone zdjęcia pokazu-

ją, że jednak nie sam wyjazd i zmiana mie j-

sca był głównym celem. Pobyt w górach, w 

tym wypadku w Zwardoniu , łączył się także z 

formacją, z praktykami religijnymi, czyli z  

codzienną Mszą św., modlitwą. Było to po-

dziękowanie Bogu (i rodzicom) za okazany dar serca, za możliwość 



spędzenia czasu w przepięknej scenerii Beskidów, i odpoczynku 

od szkolnej pracy i nauki.  Urząd dzielnicy Białołęka  dofinansował 

zimowisko, za co także wyrażono wdzięczność.  

27 lutego odczytano pismo diecezjalne o powołaniu księdza 

Adama Ścisłowskiego (dotychczasowego proboszcza parafii Gu-

zew), na nowego proboszcza parafii św. Michała Archanioła.  

13 lutego przypadła pierwsza niedziela Wielkiego Postu. 

Rozpoczęły się nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale i Drogi 

Krzyżowe. Po zimowej przerwie ponownie ruszyły prace budowlane 

przy domu parafialnym. 

Po raz pierwszy  1 marca obchodzono nowe święto: Narodo-

wy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

6 marca zakończyły się wizyty duszpasterskie. W dniach 10 

– 12  kwietnia odbyły się rekolekcje wielkopostne  poprowadzone 

przez księdza Justyna Ziembińskiego , a 27 III zbierane były ofia-

ry do puszek na pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi 

w Japonii. 

Ogłoszenia parafialne  (10 IV ) informowały , że mury domu 

parafialnego sięgnęły pierwszego piętra, w związku z czym można 

było betonować strop.  

17 kwietnia – Niedziela Palmowa. Państwo Urszula i Miro-

sław Cieciura podarowali stal zbrojeniową na potrzeby budowy.  

Ksiądz proboszcz Bogusław Kowalski z parafii św. Wincentego á 

Paulo podarował ławki  (do kaplicy). W 

Wielki Czwartek adoracja Najświętszego 

Sakramentu w ciemnicy i przy Grobie Pań-

skim. W środę 20 IV  odbyło się porządko-

wanie terenu wokół kaplicy. Wewnątrz 

przygotowywano Grób Pański i Ciemnicę, w 

czym wzięli udział: pani Beata Biela, Zofia 

Wojdyłło, Liliana Jaworska, Katarzyna 

Wójcik, państwo Marta i Adam Odojewscy, Marek Organ isko, To-

masz Sieradzki Szczepan Wawrzyńczak. Jednocześnie kaplica zo-

stała porządnie wysprzątana i tu dzielnie spisały się panie Irena 

Sztandera i Katarzyna Jaroszyńska oraz panowie: Tomasz Badu r-

ka,  Donat Jaroszyńsk i, Andrzej Piekut i Tomasz Piekut. Pani 

Barbara Mank uszyła stroje dla bielanek.  



Triduum Paschalne rozpoczęło się we czwartek 21 kwietnia. 

O godz. 19-ej odprawiono Mszę św.; następnego dnia wierni przy-

szli na nabożeństwo na godz. 19-ą. 

W Wielką Sobotę, dobra, słoneczna po-

goda pozwoliła, by pokarmy można było 

święcić na zewnątrz, czym zajął się głównie 

o. Ireneusz Krużel.  Księża zresztą zachęcali, 

by po poświęceniu nie uciekać zaraz do do-

mu, ale wejść do kaplicy, pomodlić się, po-

medytować przy Grobie Pańskim.  

Wnikliwy obserwator i czytelnik naszej 

Kroniki zwrócił zapewne uwagę, że o. Ireneusz 

oraz duzi (dorośli) i mali wierni otaczają stół 

zastawiony koszyczkami ze „święconką” ; sam 

zaś stół nie stoi już na gołej ziemi, ale placyku 

przed kaplicą solidnie wyłożonym szarą kostką 

Bauma. Był to kolejny krok do cywilizowania 

najbliższego otoczenia nowej świątyni. A w tle, 

za kaplicą, zarysowywały się już założenia 

ścian domu parafialnego. 

O godz. 19 rozpoczęła się Wigilia Zmartwychwstania Pań-

skiego. Rezurekcja (z procesją) o 6-ej w Wielką Niedzielę, (odwo-

łana Msza o 8.30); pozostałe według porządku świątecznego.  

1 maja – Niedziela Miłosierdzia Bożego. W Rzymie uroczysto-

ści związane z beatyfikacją Jana Pawła II, w kaplicy Msza dzięk-

czynna o 19-ej. 

W nocy, z dnia 9 na 10 maja  w parafii Najświętszej Mari 

Panny Matki Łaski Boże j w Halinowie dokonano włamania i profa-

nacji Najświętszego Sakramentu wraz z kradzieżą naczyń z tabe r-

nakulum. Piszemy o tym, bo była to przecież parafia „naszego” 

księdza Szczepana, a po wtóre i dlatego, że w kaplicy, o 19 -ej zo-

stały odśpiewane suplikacje przed wystawionym Najświętszym Sa-

kramentem. 

22 maja, o 10-ej i 11.30 dwie grupy dzieci przystąpiły do 

pierwszej Komunii. 

19 czerwca odbył się rodzinny piknik z okazji dnia Mamy i 

Taty, a także na zakończenie roku szkolnego.  W programie: rywa-



lizacje rodzinne, konkursy a także kiełbaski  (pieczone) i ciasta. 

Straż Pożarna pokazywała zachwyconym malcom swoje umiejętno-

ści i sprzęt.  

I jeszcze z innej beczki – pan Andrzej Zakrzewski kierował 

pracami budowlanymi, które systematycznie posuwały się na-

przód; od 26 czerwca przygotowano wylanie drugiego stropu . 

23 czerwca uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pań-

skiej, czyli „Boże Ciało” – po Mszy św. o godz. 11-ej ruszyła pro-

cesja wspólna z parafią św. Michała Archanioła: „nasza” parafia 

przygotowała trzeci ołtarz.  

10 lipca gościła w parafii siostra z 

Szensztackiego Instytutu Marii , która 

opowiadała jakie są założenia i idee Ru-

chu Szensztackiego, a także złożyła oso-

biste świadectwo. Tego samego dnia, po 

Mszy św. o 7-ej wyruszyli letnicy do Ni-

dzicy. Wakacje są  okazją do różnych 

form wypoczynku, biernego i czynnego. 

Już wcześniej, ogłaszane były z ambony, 

zaproszenia do tego wyjazdu (koszt na 

osobę ok. 600 zł). Pobyt w Pieninach 

trwał do 21 lipca. (Nieobecnego wodza 

wyprawy górskiej , księdza Marka, zastą-

pił ksiądz Kamil Prus, za co złożono mu 

stosowne podziękowanie). Sam pobyt bar-

dzo się udał i wszyscy na pewno byliby 

zadowoleni… Niestety – w drodze powrot-

nej autokar został okradziony na postoju; 

opiekunom i wielu dzieciom złodzieje 

skradli plecaki. Z ich zawartością (ubra-

nia plus coś do jedzenia na drogę).  

31 lipca trwała zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych 

w wyniku burz i trąb powietrznych w Polsce. Udało się zebrać 960 

zł. 14 sierpnia jeszcze jedna zbiórka, tym razem na głodujących 

w Afryce: najpoważniejsza susza od sześćdziesięciu lat, zwłaszcza 

w Południowym Sudanie i Erytrei.  

26 sierpnia uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej; w 

kaplicy modlitwy parafian, którzy zawierzyli  Jej swoje rodziny. 



W domu parafialnym wymurowano ściany szczytowe i kom i-

ny, jednocześnie rozbierane były szalun-

ki wylanych stropów. Przed parafianami 

stanął następny wysiłek (finansowy): 

wydatki w postaci zakupu cegły klinkie-

rowej na kominy oraz zakup i montaż 

więźby dachowej.  4 września podano in-

formację, że murowane są ściany działo-

we w części katechetycznej, i w najbliż-

szych dniach rozpoczęły się prace przy więźbie dachowej.  

11 września – pierwsza wiadomość (dobra): o wykonaniu 

daszków nad trzema wejściami i o sfinalizowaniu zakupów: zakup 

45 tysięcy cegieł klinkierowych i zaprawy , i druga (smutna): dzie-

siąta rocznica terrorystycznych zamachów na World Trade Center 

w Nowym Jorku. 

Ok. 18-ego września  rozpoczęły się prace przy więźbie da-

chowej. Jednocześnie porządkowano teren budowy, w czym poma-

gał pan Krzysztof Pobedyński , pan Artur Miros . Nie ma żadnej 

wzmianki o paniach regularnie sprzątających kaplicę, a przecież 

nie da się milczeniem pominąć tego bezimiennego, a cennego 

wkładu w dobro wspólne parafii  (domyślamy się, że była to m.in. 

pani Krystyna Birek i Hanna Ludwiniak). Pan Tadeusz Maszewski 

wykonał długi, okazały baner z nazwą parafii i godzinami Mszy, 

który zawisł na ogrodzeniu od strony ulicy Głębockiej.  

Z ogłoszeń z dnia 9 października: „Zapraszamy dzieci z ro-

dzicami do udziału w konkursie na własnoręcznie wykonany róża-

niec. Prace można przynosić do 23 X .” 16 X – odbyło się liczenie 

wiernych (dominicantes ) oraz przyjmujących komunię św. (com-

municantes ). 

23 października  – w najbliż-

szych dniach ruszyły prace nad 

przyłączem energetycznym, na 

parkingu pojawiły się wykopy. 

Prace te wykonał pan Łukasz 

Dzielak i jego pracownicy. Pan 

Paweł Mularczyk trudził się przy 

powiększaniu parkingu. Nad do-

mem parafialnym kładziono deski 

na więźbie i na nich rozkładano 



papę. 

Szczególne podziękowania należały się za gruntowne prace 

porządkowe w kaplicy, mycie okien i detali: w pracach tych brały 

udział panie: Krystyna Birek, Marlena Kardas, Irena Sztandera 

oraz pan Marek Organisko. 

11 listopada , po Mszy św. o godz. 18-ej ksiądz wraz z wier-

nymi otoczyli krzyż parafialny i modlili się w intencji 92-ej rocz-

nicy odzyskania niepodległości. Ogłoszono też zbiórkę na tablicę 

pamiątkową poświęconą księdzu  Szczepanowi Stalpińskiemu. 

Pani Katarzyna Jaroszewska poprowadziła zajęcia z dykcji 

dla ministrantów.  

28 listopada  – uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata 

kończące rok liturgiczny. Od poniedziałku rozpoczęły się wizyty 

duszpasterskie (kolęda ) od osiedli „Brzeziny” (od ulicy Jesiennych 

Liści). Rekolekcje adwentowe w dniach 16 – 18 listopada popro-

wadził o. Andrzej Mikuć (redemptorysta).  Domowy Kościół zaprosił 

na warsztaty małżeńskie (forma rekolekcji) 25, 26 i 27 listopada . 

Zajęcia poprowadził ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Panie: Krystyna 

Birek, Hanna Ryjak i Irena Sztandera, jak zwykle, niestrudzenie 

sprzątały kaplicę (w czym pomogli, na ile umieli, ministranci). 

Msze adwentowe – o siódmej (rano). Wobec wielu prac i dzia-

łań czas płynie tak, że nie zauważa się jego prędkiego upływu.  

Tak nadszedł czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Przy-

gotowano szopkę, w czym zasłużył się pan Szczepan Wawrzyń-

czak, pan Łukasz Dzielak zajął się montażem oświetlenia. Wcze-

śnie j panie, jak zwykle pełne poświęcenia  (Biela, Birek, Rodowicz, 

Szczęśniak, Sztandera), posprzątały kaplicę, natomiast panowie: 

Kazimierz Więcław i Józef Wojdyłło naprawili ławki. Teren wokół 

kaplicy został również wysprzątany dzięki trudowi panów: Andrze-

ja i Łukasza Piekutów. 

26 grudnia Mszę św. odpustową  celebrował ksiądz biskup 

Marek Solarczyk; była to też sposobność do poświęcenia tablicy 

pamiątkowej ksiedza Szczepana Stalpińskiego.  

Pasterka rozpoczęła okres  Świąt Bożego Narodzenia. Msza 

dziękczynna za kończący się rok została odprawiona 31 grudnia o 

18-ej. Po Mszy odbyło się spotkanie opłatkowe dla kółek Żywego 

Różańca, członków rady parafialnej, i dla koła Caritas. W spotka-



niu wzięli udział rodzice modlący się za dzieci, ministranci i bie-

lanki. Żywi ludzie, nie duchy – toteż nie zabrakło bardzo smacz-

nego bigosu. A czy były słodkości? – owszem, były: własnoręcznie 

pieczone ciasta, które same szły do ust.  

I na koniec podajemy to, co jest solą i istotą działań duszpa-

sterskich: w kaplicy kapłan udzielając Sakramentu Chrztu przyjął 

do wspólnoty wiernych  trzydzieści sześcioro dzieci. Oby maleń-

stwa rosły na chwałę Bożą!  

Całoroczna świeca paliła się, paliła… i na koniec zgasła, na-

turalną koleją rzeczy. Czy zapalimy następną? Zobaczymy w Nowy 

Rok. 

 

Fundatorzy oraz nabywcy „cegiełek” : 

pani Ambroziak 

Urszula i Tomasz Badurka 

Joanna i Robert Bagan 

Anna i Witold Bajowie 

Agata i Piotr Balcerzak 

Barbara i Karol Bałdyga  

Mirosław Banasiak  

Roman Bartosiewicz 

Sylwia i Krzysztof Bednarczyk 

Krystyna Birek 

Krystyna i Stanisław Borkowscy  

Paweł Borkowski  

Jadwiga Bloch 

Ewa i Piotr Bobrut 

Jadwiga Broma 

Urszula i Franciszek Brzezińscy  

Barbara i Tadeusz Buczek 

Agnieszka i Rafał Bujalscy  

Urszula i Mirosław Cieciura  

Danuta i Rafał Chojnaccy  

Chór Deo Volente z parafii św. Wacława  

Anna i Jarosław Cuper  

członkowie Akcji katolickiej z parafii św. Marka Ewangelisty  

członkowie Żywego Różańca z parafii św. Michała Archanioła  

Krzysztof Czapla 

Daniel Chojnacki 

dzieci rocznicowe z klasy 3a ze szkoły podstawowej nr 112  



państwo Demianiuk  

Halina i Stanisław Deput 

Marzenia i Jarosław Dobros  

Agnieszka i Mirosław Domin  

Marzena i Wiesław Drosio  

Anna Dylewska-Trzyna 

Anna i Artur Faryńscy  

Anna i Tadeusz Frankowicz 

Jolanta i Wojciech Furmanek 

Halina Gabryjel 

Marta i Jacek Garbatowscy 

Małgorzata Garwolińska  

Bogusława i Zdzisław Gawrońscy  

Karolina i Marcin Gieryszewscy 

Małgorzata i Tomasz Głos  

Daria i Piotr Głowaczewscy  

Andrzej Gołaszewski  

Katarzyna i Paweł Grabiec  

Ewa i Krzysztof Grajkowscy 

Teresa Gromada 

Janusz Grzębkowski  

Agnieszka i Dariusz Gutowscy 

Agnieszka Haliniarz-Swęd 

Grażyna Hyszko  

Katarzyna i Grzegorz Jakubczyk 

Małgorzata i Krzysztof Jaskólscy  

Urszula i Ireneusz Jastrzębscy  

Anna i Robert Jaworscy 

Paulina Kamil Jezierscy 

Teresa i Stanisław Kalewscy  

Anna i Jarosław Kędzierscy  

Agata i Tomasz Kępczyńscy  

Anastazja i Jerzy Klejnowscy 

Małgorzata Klimaszewska  

Bogda i Zbigniew Kołbuk  

Natalia i Wiesław Kołbuk  

Danuta i Mirosław Korlak  

państwo Koseccy  

ks. Bogusław Kowalski  

Kółka Żywego Różańca z parafii św. Marka Ewangelisty  

Marianna Krawczyszyn 

Janina i Aleksander Królikowscy  

Switłana Krynicka  



Monika i Dominik Krzeńc  

Danuta i Małgorzata Krzyżanowskie  

Jadwiga, Józef i córka Krzyżanowscy  

Agnieszka i Piotr Kulczyccy 

Anna i Paweł Kurpiewscy  

Elżbieta i Roman Kwas  

Katarzyna i Rafał Kwiatkowscy  

Aneta i Andrzej Kwolek 

Danuta i Jarosław Liśkiewicz  

Anna i Robert Leszczyńscy  

Jadwiga i Wojciech Łukomscy  

Maria i Władysław Maciążek  

Marta i Adam Makowski 

Monika i Mariusz Mandel  

Marta i Michał Mańka  

Małgorzata i Zdzisław Marek  

Renata i Szymon Markiewicz 

Dorota Matus 

Anna i Cezary Melisz 

Regina Miąsko  

Jolanta i i Andrzej Michałowscy  

Ewa Mincer 

Katarzyna i Artur Miros 

Anna, Janina i Stanisław Młot  

Irena i Ryszard Nagórka  

Anna i Józef Niedźwiedzcy  

Beata Nitkiewicz 

Joanna i Sławomir Obrzut  

Marta i Adam Odojewscy 

Joanna i Paweł Olbryś  

Bartosz Micha ł Oleszek  

Izabela i Bartosz Oleszek 

Agata i Radosław Osińscy  

Danuta Osińska  

parafianie z ulicy Zamiejskiej 20 (z parafii św. Marka Ewangelisty ) 

parafia św. Wacława z ul. Korkowej  

Konrad Pawłowski 

Andrzej i Danuta Piekut 

Zenona i Robert Pniewscy 

Janina Piwowarczyk 

Olga Popielewicz 

Renata i Robert Radzik 

Małgorzata i Sebastian Raus  



Elżbieta Reska  

Emilia i Jacek Różyccy  

Aneta i Paweł Rusak  

Elżbieta i Krzysztof Rutkiewicz  

Hanna Ryjak 

Stanisława i Tadeusz Praszczoruk  

Patrycji i Robert Praszczoruk 

Barbara i Henryk Rembelscy 

Wiesława i Tadeusz Rembelscy  

Marzena i Jerzy Rembelscy 

Artur Rękawek  

Agnieszka i Marek Rosiak 

Emilia i Jacek Różyccy  

Wioletta i Paweł Sadurscy  

Longina i Andrzej Sawel 

Agnieszka i Łukasz Siemieniak  

Iwona i Piotr Sieradzcy 

Adela i Wiesław Sosnowscy  

Cecylia i Czesław Sosnowscy  

Halina Sosnowska 

Jacek i Krystyna Sosnowscy 

Regina Sosnowska 

Irena i Piotr Stachowicz 

Krystyna i Zygmunt Stanisławscy  

Michał Stelmaszczyk  

Andrzej Stryjek 

Marzena Strzałkowska  

Dorota i Tomasz Szcześniak 

Krzysztof Szewczyk 

Irena Sztandera 

Anna i Tomasz Ślusarczyk  

Teatr „Raj” z parafii św. Marka Ewangelisty  

Dorota i Krzysztof Trojańczyk  

Małgorzata i Krzysztof Trojańczyk  

Artur Tumiński  

Sylwia i Tomasz Uszyńscy  

Alicja i Krzysztof Waś 

Bożena i Krzysztof Waś  

Cecylia Waś  

Elżbieta i Dariusz Waś  

Ewa i Wiesław Waś  

Helena Waś  

Irena i Krzysztof Waś  



Marianna Waś  

Anna i Eryk Wielgus 

Halina Wojciechowska 

Jadwiga Wojda 

Ewa i Mirosław Wojdat  

Tomasz Wilk 

Maria i Tadeusz Wiśniewscy  

Jolanta i Zbigniew Wojcieszak 

Antonina i Wiesław Woźnica  

Magdalena i Tomasz Woźnica  

Maria i Krzysztof Wójcik  

Jerzy Wojtkiewicz 

Kacper Zacheja 

Mariola i Adam Zalescy 

Bożena i Andrzej Zalewscy  

Agnieszka i Robert Żochowscy  

 

oraz niezliczone ofiary bezimienne. 


