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1987

Uchwała RKW Nszz,,Solidarnośc., z.K.
.N8 11czne prośby członków Nlzz flsol1darnółc,,ż nes'żóii
8o KraJu tr
Zawod owegozawodowego nsolldarnośćn zienl Kutnowsk1eJ n€ nadz!.JyczajnJni pos19dzeriiu
w dniu '' 1utego 1987 rokuTostźnow1ła ptzyznać K.icdfu Kanonikowl uarig-no''l llpEkienu Ptlboszczowi sanktuEriuE Matk1 8o6kiej w 0łogowcu koło

.Llczne prośby członkow N.Ltr lio L7darnońć|| z neszeto re ź7onu omz całe-
kraJu hegiong1rt8 Kon1BJg l,tJkonalrcza NiezEleżnego gsEorżs.dnndo z',,'1ązku
odowe go nso1lda rność |l z ien1 K utnowsk1e l n€ na dz!.JJcza j n]ni pos19dzeriiudarność|' ziernl Kutnow6k1eJ n€ nadż

w onlu 'l ruTego 1yÓl/ loEu To9v'now1{9 plzJznac lls
no'rl llpEkienu Ptlboszczowi SanktuariuB Matkl 8o6nowl l1pBkieEu Ptlboszczowi sanktuEriuE Matk1 8o6kiej w Głogowcu koło
Kutna gódność KrPELANA NI]z,1!łzN3G0 sIu0lgĄDN.d0 zUIł]dU zr'oDol,':'-co 'tso-!IDAhNosc{ zIĘMI KUTNoWlj(TE.I w dowód za9łui d7a ruchi so11darnościowe.ro
Kutna godność KlPELANA NI]z,l!łzN3G0 s1uolgĄDN.d0 zUIĄ]dU zl'łoDo1]i1-co 'tso!IDAhNosc{ zIĘMI KUTNoWlj(TE.I w dowód za9łui ó7a ruchi so11darnościowego
w Po1sce.Równocześn1e po6tanow1ono zwróc1ć-sle do K€i€dza Kanon1ka Ma;is-
na-I,lpBk1e8o z prcśbą o'itsskawo pr?yJEcie godńośc1 Ksfe1Ena rlas2e8ona LlpBklego z prcśbą o łsskawo przyJecie godńoścl KsfelEna nasze{o
zw7qzkv na uroczystej 50-teJ Mszy sw. -za 0jczJznę v, kóściele w ołóPczyzt|ę yl Loście1e w GłógovJcu
'!,r dniu 8 lutego 1987, roku.

Eutno' dn16 1 lutego 1987 !oku.

PooP|sAL| czŁoNKow|E
RKw Nszz,.solloenNość'
ZIEMI KUTNOWSKIEJ

UB()CZYST()SC
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50-to.
MszaSw.zo
Oiczyznę

Tuk noprdwdc tJłgunyn 1 znenJD w krsJu stBł
slq doploto w 1985 r.'kj.edy w św18t poBzła
vJlBdooośó z ko:(cloła w oło8owcu o głódówce
w obronle polltycznych.tjówcz€8 oczJ nieuo-
leżnoJ opini1 publiczneJ zwr'óclły o1€ no
tlo ]'eli kę pB 16 f le k /ś.u't.r]ra. Dop iB ro wówczo e(dostrzeżone'' Zost6ło dzleło tego n1epoo-
lollteJ elaly człowleka 1 kspłana.

c. d. str. t

Minęło 
'0 

rnleslęcy od 8 gtJcznl.a 198, r.'
kledy to po raz pl.crwszJ na Z1eD1 Xutnow-
6k1ej 'w 

głoEowieckln kośclele od!t€wlons, została !Izez l(s.Ma!1ana .Lilskielo llsza
sw. za oicz!z^ę.B lutego 19€7 r.Senktuar-
1uE uatkl Boźej Patrcnki c1e4)iacełjo Ns-
todu ił1eltri jak zwyk1ę \,iypełnili po brze-
gl.P rzybyły delegscje Nszz flEn z (utna 

' 
'

!łocka 
'Łodf1'ŁęczycJ ' 

ooctJnina 1ldarsfawy,
o tokż€ de1e8ocJe {5ff 'dlejsk1ei."';*:ł}:ł



Kutno 
' 
dn.l'€ 1 luto8o 1987 r.

WIĘLEBNY KsIĄDz KANoNIK MARIAN LrPsKIPROBOSZCZ SANKTUARIUM MATKI BOSKTEIw GŁoGowcU KoŁo KUTNA
spełnlgJąc ży crenla .czło|Lków r'solldsrnośc!l| z naąeJ zlefu! ! z wle]'u ln-nych lrtgE! 1.reglonóv p!ż!żnal!śn! ' z wlelklD d1a nós zgszczytem Wle]eb-ne!!u Nalędzu Ksnonl'kovl godnośc K€pelan€ Nszz t'so 11dEń"r3;-ź ió'iii'.r'ł:'
::::!l:!:łT"11c upn ejnie o. ła'skewe 'J9j p;r,Ję"ł;-JJio an"ca no"zei-|l.lzfecżnośc7- za oĘ'rom D!€cv'.k3pł€ńskIeJ i obywdtel6k1cJ złożJn;J ;-;fie-rze nsol1dĄrno{c1n.MieJ6ce-Kqpirena 5cśt toń,|d;i;-;il ws1kt'olbo tEmgdz1o lud'1o oą prz-r1lidowlln1 1 mqczón1.Ty "iótctlny rcuręł. r'iłionlo....pcłn13z 6wol€ t,or'1nnodó knnłońeką.pod brzómlen1eń iiuo io".o tych obow1ąz-ków.o przyJęiIó 6ocnoóci Kipelono. i'5o1166 

''lt3l1ir-.p 
ńi.ińv cr. iiźil.-.ii--tyDczgsen. swoJa.-powinnośó wobec zwlązku i wobec nós peł;i6''ni;;ii.ui,;ónle

Już 16t gleden.Płzez t'e 18tE bJłeś.ńB62]0 kspłsnem r. niuczvcrerenr,nióiiei
p onoc po tlze buJącym' op Iekę p t'zg.{16dowanym 1 ozyk9nowalJm' weponnpałeśuwlęz1onych 1.1ntelnolronych'podtrzynywołeś na duchu'dodowałcś 6Ił w r,991ce
.1 wskIzeszałoś g66n1cą n1ekiedy $18-rę w zwyc1ę9two.Jako koznodŹ1eJs dowa-łet.św1adecb^to pr€wdzle 1 hlstorli.zło pokonywałeś dobren.To Ttł'o ló eodnoźycle'prowośólodwa8E bJcls wolnJn 1n1epod158łJn,żart1we łapłonsiwo.i-ńócnlcml.LK'Ące8o pon1mo grofb'K6zno.IŹ1oJ6k1ego ałowa'uczJniłJ c1e Kopelanem
umlłowBnĄJ io11d8rno{c1|' 1 zopewnlły wyb1tno mleJoce vl JoJ oz.eroi'och.NeropozoBt8ło Jedynle prcs1ó c1ę'ebJś przJJq'ł - w dowód ur]zlócżnoścl i znaktoeo co od dfłwna !toło €1ę foktem.Przyjn;lJ ńwntcż n362 Drogl l(apolon1of-yczen7a rychte8o zwJclęŚtws.\'Jsl,ólneJ l'dg1 zw1ązkow6J.oby 6pełnlł.y s1e,v laz! wz[oazon. v lvo1tll koóc1ele na Mszach za otrczlznę prośbyr''oJczjzne
lłolnośó Tacz nsm u.ócló P€nle'l. 

nxw r'rszz .,śol.o*"oić#---
ZIEMI KUTNOWSKIEJ
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v161ebneDu KslędŹu Ploboszczowl Marlanow1 11!gkleBu z oło8ov,ca s9rćlgczng
8r9tu1acJe Jsko K€po1anov'l Nszz 'lso1lda'nośó|| zleĄt Kutnońsklel 6kłsd8Js
by11 żołn1erze I'rn1i KraJoweJ Ź Reglonu (utnowakie8o. 5.II.19Bż.

aaaa

łlgmy w pomlęc]. 61owa pdynące z 8.o8ow1ecK1eJ ańbony 
'.awazo 

połne wn1;lo-
w3n1a oJczJzny' n6dz1e1 1 w1ory w lep6zą plzysfłośó - so11darną 1 nB]'rsw-
dę po.loką. PPez n]ln1one 50 mle6lqcy dodcv',oły n3ń one otuchy' ispteńty
w nlełatwel rzeczvvl1stośc1.Drzekonvwał!.iź n{e mÓżn2 dłużcl stA.{ ńńł
oę !orUńą. śrzez $!LLloI'e' )v fll].eEręcJ ooouwg'J tlam one olucny' !'sp1et
w nlełatweJ lzeczyw1stośc1'plzekonywałJ'1ż n1e nożna dłuzeJ stsó podh/ n1ełatweJ lze czywlsto Ścl'plzekanyltłał.!,7ż n1e nożna dłuzeJ st8ó pod
czerv'onym p?ęglelzen,iĄć że zE7ęt!n karkien.PozwBlały też dostrzei,.,r nro-
ku płvnąc]ch.dn1 b1ask votności.- Dlg nae ten kościół - dz1€k1 oaobie
KslĘdza (ap e
ku płynąc]/ch.dn1 b1ask volnoś ó lj
Kslędza (apelona - Jest 1 będzle
1 volne,ąo d uch8. zy czJmy KB1.dzu
be o \,,oiNĄ' sotlDłl{NĄ I NI,:9oDL}iNĄ I NIlPo])LEGŁĄ M EczPosP0lI1Ą.

Młodz1 nauczy cle ].e (utna 1.z1eel

- oz 1€K]' vsooJ.e
będzte zews2e oafą prawdz1'.l,ie po1sk1ol EJś11
1ędzu Kopelgnowi dużo sił 1 rłyl,rwałośc1 w w!
/Po])LEGŁĄ M EczP0sP0lI1,,.

Kutnowskle J.4.I:. 1 987.

z olł'az1t n9dan19 K6lędzu M8rlsnowi iiii"'" godnośc1 tropol€na Nbzz ''so-1ldorno{ćll zlemi Kutnov,sklej' '.so1tdarność.t }izemi€ó1nicz8 z1e01 Kutnow -6kleJ pros1 w mo.lłach o w6parc1o duchowe .l1o u1e1kle8o KozĄod?'ią L, ż y cla,c
Mu doczek€nig l{oIneJ 1N1epod].egłeJ Po1sk1.Uie1ebnJ Ks1ężel ''so1ldarnośó'iRzea7c4lnlcza pro8i clę o przyjecle teJ godnoścl 1 życzy cL dużo zdro''l9
t łask Bożycb. I(zemleśtnlcy (utDa 1 okolicy.

aaaa
l{lelebny K91eżel Kledy przenoc 1 Btt€ch
znf,knęł! nom'wsfJstk1B u9t€, jedynie z
g}ogow ieckie J olDbony rozleBgł.slq IVój
głoB naJący odwagĘ dobrc nazyw3ó dobrcn
ó zło nozywać złeń po lnieniu.PrzokIn.
c26Jąc ba!1erJ Btrachu'pogerdy 1 zwa.t-
Dlcni6 nauczałeś o Aodnośc1 cz:low1eka'.o jeco przyrodzonyn_plaw1e do v,olności
i ptŹwdy.i{ nocJ stanu $'oJenne[o pokazy-
wateś n3m ócieżke nl]dzle1 i zalslałeś
śwlc tełko wi3!y.fwojc 6łowa't3k n6n
bltskie i IotI'zebne potw1e!dzała pravd6
lwoJeto żJc1a.soro pru eś1odowsny 1 d|ę-
czonynlosłeś pomoc r'eIJlesjonowaĄ|tll 1
lch rbdflnoń.N1eustannie służył9ś poloo -
cą duchową 1 D!ter1a]ną członkom nBsze-
Ao zwlązku wyrzuconytn z p ra cy 

' 
illt-. rno -

ianyu l więzionym.Byłeś i jcste{ pra\,-
dfiwym n9 uózycie13!0 prawd naJ\'J1ększych
1 naJś''.,if ts3ych' także 1 tych.ktÓre wyg-
n9no- z podrĘcfnlków n3sz.:J h1s10r11'
e którę.f teJ olbony plzef 50 ńleglęcy
Ałos1łeś v/ śńolch ka zanla c,.! .P a f'w ól , że
du iś w Twoim koścle]'o po roz pierwszy
ny przcmówImy do cleble'dziękując cl
l(opelanlc ||so11d€rnośc1fl zg prawdę
Twolch 6łóYJ 1o?lale Twe8o życla.
nso]'1da ralo{ó ( !f9colin1ków 0św1&ty ko6-
lonu l(u tnolvsk le fio.K utno 

' 
dn.1987.o 2.06.

-o aaa -aa -aa

.l{lelebny Kgl.ęż9 Kape1onlel z wle1ką rodośc1ą przyJę11śtoy rł19dotlośó o ob-w'.e.lebny Ks1ęż9 Lgpe19nlel Z V,leIką r9dośc1ą prfyJę11śtoy rł1€doDośó o ob

.Jęc1u przez K61cdz8 godnośc1 Kope1ano |,so11d8rnośc{'' z1enl KutnowskleJ.
}lgmv w Dirml€-cl 61owa Dłvnace z l.łÓ{.owieĆIile.i 9mbonv.zewaza nałno Dmjł;-I gmy w pilm1ęcl 61ow8 płynące z 8łoaowlecli1eJ €mbony'zawazo połne unlło-
w3nla o-1czlzny. n6dzle1 1 w1ory w le])6za niz\sfłośó.- so11d5rna { nr,ń.n

na6 ten kościół - dz1€k1 oaobie

nowi dużo sił 1 t,9yl,rwałośc1 w wal-

. 
ii;l;:l' ęł:ixv5n.u':l;lłł:,!ł.1s.! )
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aaaa
ll1o].RbnJ K61ę'o K,lD..]8nln| ?, 'okdz.1! 

p"zyzn€n10 cl chw61ebno{ło tytułuoplakuns duchowego.Nszz ''si z,ańL KutńowokioJ na;eoiacóznrn.1iizl- 'Lyazn.n7a
I,.]row!a I Bzczęąclo 1 wJtnrałośc1 w Twyn p1ękńvn óz1ałenlu w'ełuzuie soir-dornolc1 1 n{Ąpod1ogłot(c' Po']-rk1. nk.t4do. Rddu KooIdynDcJJns roaa",c1i" -.|Ałodz7.ż!{oIc'1c.J-n..'lonu''""*-jj::". --"..'"... -]ó;iż.óź.os.

Yla1sbny Kfl1ąd'z {Ąnon'k M.}rlan I,1p6k1 Pa16f1B cłogow1-.c koło Kutno.
HŹ)dEk cJa ||o r7+t't| nteżĄ'L. +'n1 go l'łodz leźoweao nlo81;czn1kn vol. t;łock icllowyrEża'.6wą.wlelką rcdośó f rkĄzli- przy lęcia ptzez'KgIędz.1 rónónrło cia-noócl Kepelons 'l:jo1ldoraloóc1{ z1anl KutńpwskleJ.Jesteśmy pcłnt nnazTói..żc dąl026 dz!.Lła]-noóó Kslędza Kgnon1ke pnynoeIó bodz1e-riiwn1o *róilil..'dz7Ęła d).a n8t'odu 1 wolnego p.a1rB.1w9 po]ck1ogo.z noJeerdccznleJs',!fi7 ży-
czen16a1 zes!ół I(edekcyJn! riłw .orręłeu. - . iłock,l]rr.rqe7i..

aaaa
Kutno, dnt€ 4 1utego 198?r.lJielebny (€ięże Kspelonlei Ptos1my DrŹ.y.iąówyfi,z! wdzIęcznośc1 za wl4]kie dzleło. du5zpEsterskie 1 so1ida ńo4cio.we'któPgo wldonyn znak1em J"st 50 Mszy sw. za 0jczyznę,or,az wylaz! Ptatu-
16c J 1 1 życzen1g Fpgłnlenle D]orzeń 60lida tnośc 1owych' n1epod1enło!'i ó1o-
wych 1 osob1€tJch z racJl przJJęc19 Eodnoćc1 Kape1ona lsólidainoćc1''
Z1.m1 K utr:o\',sklc l.Ba"dź. z ncm1 nosz Kar,e10nle'tak l3k byłeś w dn1ach tf.a-
8"c11 narod!' tat.1 w 4n1u Jego zlyc1ę6two'któte ouol nadeJść.z ceńecz-
ńJn1 życzenlomi błogo8łsw19t-lgtwa Boże p,o 1 pozdmw1en1am{ - rńdFk+ńPv
ł.iutteiżó-i I orpo rie.rżv- neó'e ii 

'oe;i.'.;el 
'f ;-i;il;:..--. 

-

Ro}otn1cy Tab rykl .4 g.rooe t.Kra l,zakładów MetaluTglcznych n9 skl€cżkachk^utną, 'Polfyl 1 l'Mlf]ek6u.i oraz pt€cownlcy zoz Kut,rLo óla swóuru rJoe-
18now1.źycfenlo Boźego bło8oBławleństwo w dniu tak uroczye'iym, któr.y.nr
Je6t 50 Nsfa' za oicfyzną 1 ngdon1e K6iędfu honorów Kapef6ns Isot i(16'r-nośclł M18sto Kutna 1 zlen1.KutnowskioJ.Nlech .Duch Sw1etv Drow9dżi
K61ędza Jako kBznodzleJę 1Kspe19lta w zwlązku uso11dsńoćóit.
gyczyrny tego vtaż ż nn9f,!t'! rodflnanl 1 dżlećn'..

14 kvł1etnls 1985r. uBza swlęta za o lczyfrLę w fultencJ 1 oflar Kat]'nlo.



11ceun .na rofv'ląfłnle'któryn UB Broz1łodyrokcJl w przypndku koleJnogo adsol?en-ta w autennlĘ. zostEJo 8tudonton budow-
n1ctw9 okrctowego nĄ Po].'tochn1ce Gdsń-skicJ..V Etlcz. 1954r. pru elJwE EtudlBr po:leJmuJe pr€c( Joko roboln1k w stocz-
nI Gd8ńskieJ ..ReEontowB.J. P]:acujac wnie1udzkIch v'arunkrłch n6 dnie €tó{ków1uczqc 8lę wieczoranl ło c inJ 

' 
p rzJ Ao to-

},uJc slq do sĘnllsTlu'n Duchovlnego. -Eoń-
cz.y Jg w 1959Ii swlecenia przyjńuJe w
u6rszow19 z rąk ks.prynasE s.ltlJszyńBkle-
8o. P1orw8z]' w1k9116t oboJmuJo w J€sleń-cu k.GróJca. vi 1960 pfzenles1ony do cro-
du 1sks M€z. Tu przyJdz1s Mu stoczyć
!lerwszę b1t ę o krzyż. odJ ''w cfynle
rnaJowyEl|l \lładzż tozebrąły kĘyż upe!ń.t-
nleJacy egzekucjĘ ż 1939,\,podeJnuje ak-cję w 'łynlku któr.J krzJż tlusiał powró-
c'ć na owoje mląjsce' lecf 0n 6an rlusiał
opu{c1ć rn1Esto. \ł 196?/61 Płudy k.!{e-vy.
Tu pierv6ze represJe ż9 zekład3nia |'nlo-
]-ega]'nych'l pulktów k6 te che w cfny ch.P ie-
clokrotnle żmienia V,iksrlgty'to ze ''nie-

;;i#ii;l;#l;l+l;i;i'#iii"-nł#łi ffi
'Jc w Jego obronie. Nie zg8dz€ €1ę na koleJne p]'zynuaowe przenleslen1e.
v odpow1Ędfi '|nleznoni sp!€wcv|| nap€daJ8 ns ks.tlD5kle!o.fs.leia. Mu bó!!l odpow1Ędzi '|nleznoni sprEwcy'' ńap€daJą n8 kś.tlpskleAo;u sd6l9c Mu powsż-
ne obrażenla. Nle hlało to Jednak żi]dnc€o znsczenj.9.swlder opuśzcze łprzewldzianJm terninie' dopie.o po ukończen1u zadań. 1{ 1972r. przysteDuJe
ćlo organizoi'ani6 noweJ porafi1 w Kochanowie w h,oj.sierpeckim. Na pocz-atók
1' koIc8iólli zal'n1e1ega1nątsrocesj.' l'niele6Elne'' ll)od11tr.|y' 'lnlelełs1nelnobożeń6tw8. odtDsw{g i plEcenlg 6rzy!,rnJ i pójśc19 do al€62tu. 161II 19?]na nowJlt! cngnt9rŹu docbodzl do drań6tJczrych zB,śó. ok1pe t8ln1aków z sBpod wodzq kom9ndanta posterunku przybyłs n9 cm?nta!z' €by wJkopać .'n19le-
8s1ńi9tl pochowanego nleboszczyke. Dochodzi do czJnneJ obronJ cnentstzgprzĘz rnlejscow9 1udnośó.N9 dź'.Jick dz!,,onu z odsieczą przybJw€Jq clrłop1 zBq6iednlch wiosek ufbroJen1 w rolnicze nalzędziB i dłodż'7eż z}utelk8Ei zbonzJną w r.k9ch. są śmiertolnio zdespelowanl. PoolędzJ godz1ną 9.]0 a 1.odpi9raJą kiIka-kolejnJch afturmów nllicJi. ca;tJ czas wśńd n1ih Jest ko:rY]ar]an .!1p gK]... 9onos.zą zwyclestlo' z lurnuJocJ rozy8nuJą z ob].ężenla cEcn-
19 Y".-.1.Ę"912y. ?! |ł!gE: K:: !1i9K+. zggwywany JeBt 18.'inę cor€z to no- .

P/ć , ix?3"ł:"i"':"i:I"ji^,5*#"l'ii5*J"::;:?[}l Hi#'iliłJ *'
Kopelonem 1 

n{r9.lE^le 
*:iv llow lc z , So we txrna Jaworei1ego,,tndrzeJ8 cwigzcę

ś"I,a*"ła i:lłi'i]li!$ii.Ę:1;":i.'liił:' ?3"fi }i*"'.:i?;;sl;i"ii;i-
c'o żJ śiń]--- 1:"::"ę*i3?*91" 

f}8.j8 nod 8Bnk1.n.p1ebon11..Mó',vr-o tyń

'ennl.czon1 
- v'łosności o-u,".ffi,"*ll,l:l.ii-'i"ff*iil3;.'ł:i";.i:I Dówlą-wt'-JeDmlczon1 - v,łosno(c1 pn'vstneJ k8. kBńon1ka uJriiń. iii otr8;;. --"... *--
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. Bvć Kalrelanem.. rozpoczyna budo ę kościoł€. Na nowyB €]!oa chu 1' x]I 1981r.
":, . :-'. . ^.. t vywiesza n€rodowe i].a6ż z żałobą.Trafi6 na llstę lnterno-

' ooxonczen|eze sln o wónych.Nie !odl,isuJe ioja1k1.Nie. u1e6a groźbon i szants-
źon.4 xI 1982 r.'Jurż r'l cłoijowcu'!'ozpoczynE kolejny etap dusfp€sterskiej

dlog1.Głównle dz1eki MsŹom s\.,. z9 0jczJftlę'na któt€ piżybJrlają !1o18rzłmi
cżesto f od1e6łych stlon. st9Je s1q zn9nJ!. kaznodu ieJq.Nlesie ponoc rcpres-
Jonowonyn.Jest Jgwnyo rzecznikie!i Źde1e6alizowanej |l5t'.zo9taJe ''uznEńJ't na
równi z ks. J6ncatzem'Jgnkowskio'lJgłkowskin' Nowaklen 1 PoDieługzka za
''8roźnc6o wroga,| systemu. ! rz,ef aał'y cz9s prcv/łćlzi dzisłańia remońtowo-bu-
dowlsne n€ rzecr koścloła',..l czyD w.ydatnle poma8a !'Iu kutnowskg ffstr. l' tenDpo5ób 'Jego don śtał 5ż{ naozym donen. (tó!ego4 dn1s ktoś po-
w1edfiotl nTo prz9cież nBsŹ Kope1ańl||?óź'n!elsfa uchwało-hKI{ nozwał'a tl'1koto' co od dswno było d1o wszystkich oczywlstośc1ą. ltlo!66l9t 
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J i.li}"t"uil-
c.d.ze *ń - t*;li"''j:"Iig'#*3'."li9"''iJ.Ł'i.1""{3"|li:|i.!i"u"
r,rp stl-p rżl;ilóńn16i o tyń,ofle!ując Mszę sw. w lntencji \,łsfJstkich ofi.lr
6tsnu r,roJennego 1 1at następnych'IudŹ1 ponordowgnJ,ch sklytobóJczo 1 na

. konl6arl.stach !1o.'Polecaoy wgzystkie bó1e 1 cie4)ien1a nsszogo n9rodu '.by nocq Boga vydały one owoc w po€tgcl pokoJu'6rł'erennośc1 1Ewobodnego
rozwoJu nEszeJ o|cf!zn! PoIak1'i brznlało xood].itowne przesjtonle Jubl1eu-
BŹowego nsbożońgtwa.Uloczyste kszonie ng!,lię.zoło do 3łó!.J Jezuoa odczyts-
nych w 8wangot1lt't!iy Je6teście Eolę u lenj' /...fty ie6teśc1e światłelo
śwlat9'l.KsznodzieJs podjoł w n1m bolące Ept€wy nasze6o kr.Ąln zwięzefLe z
zatluwgnie'! przJ!ody'ni6zczeniem fie01'bezn$ólneJ 1 rab unkovieJ eks!1oo-
tscJ1 bogoctw natura1nyc)r'tlr,onlenla pracy 1 siły czło!'1eko.!l tych cżJ-
Dach Bplzecznycb Ź naturslnyn'boskilr pI€wen k!'yjq s1ę dz19łBni6 LŁa'Jesł,
to doneng człowlekg bezbożnego.]' końcoweJ częśc1-kaz9nia zab r,,Alał! jakż,ę
rłymowne 1 zAaczące słolvar|lPotlzeba jest wle1e śUiatłe w naszeJ ojczyźnle.
Potrzeba wielu rudzi'któtzy ukozalj.by zło 1 n16zczonle n€ncdu.Trzeba.vl.el.u
1udz1'którzy un1e1lb! powiedfleó pt€wdę'choóby ptuysŹło zspłació cenę naJ-
,.ł'!ż'efą, l,EL Jak K6.Jerzy Popj.ełuszko.lle 1nneJ dro81 .116 narodu nie m{r.
/.../lrzeba v'1ele te&o śv41a tł8 opł€c6ne8o c1etp1enien'ażeby nieJeden śle-
Plec mógł ptzatrzeć./.../ co !!1es1ęc nieustonnie składany Bogu przez
w6t8vr1enn1ctvo M8tk1 Bożej c1e4)i8ce8o Net!du'Penl z1eml Kutnow6k1eJ Mszę
sv/. v'/ intencJach o ugodę 6połeczną'o zrczuoienle Po1aków'o eo11daInośó
Polsków ze sobĘ'o so1idarnośó El(dzy1udzk9.Jak śo19ró chry6tu.Ja dsł9 życle
/.../,rak śnieff wlolu cfłorrków ''s'' 1 €t9ń wojenny spowodowały'że ta i6kt€
z naĘze 8o n8rodu poszłg św1trt'że z ''sfl po18ką. tworzy s1Ę so1lc{rrność
m1edzyludzks.l' tym je6t nadfieJa 1 to jest to t|sl'18t}o świat8||.swIatłośó
w na6z4J oicz!źA7e 1;o z,,ł7ązek "ljolidg rność n.!.ltez lo ].at nic baz.ózleJ po1-
skiego ń tin kraJu nle powsteto lak rs" /.../Nrc baldz1eJ po'1skie6o ńiź
'lso1lda rność ''.zni6zcże1le fisl to byłobv fnlszcz,eĄle narodv /.../ Warto dle
\'Jżsfycb spraw poświccić dobra naterialne a nauet i źJcie.J.este{nJ prfe-
cleż tq eo1ę żabczpir czs iącą śvi8t plzed znlszczerLien ,/. ../ Prośny Matkę
Nalśv,1et6zĘ -by doł9 narn €iłć 1Eloc do dawania ś!919dectwa'do zabezpLacza-
nl. przed żagładą narodu i wszys[kiego co ten naród stworzył.Byśmy uoiell
m1eó odwaEe' n1ell e1łę i Boc prfeclwstawlen1g E1ę zfu,zwyciążaĄia zł'a
dobren.A!oóńn. Po Mszy sw1ętej nostępił urcczJ6tv roonent of iorcw9nig Ks.
I,:o r1enow' tlDsklemu p'odnośc1 KrPdlANA sorlDlhNoscl.odczytan€ zootgta uch*
*ai9 i i1st tKlł Nszzns',z.K./pub1ikowane tra 5tr.'1 i 2/,wręczona Źostałg Ks.
K9pel9nowl' w1qzgnka b1ałoczolvonych tsoźd'zlkóy! z okollcznościową wstę6a' od
Idfl.riozległy dlę długo nlenl1knące braw9.Kape]'6n ll501ldgr.nośc1l| w aeIdecz.
nJch ełowócń podz1ękówał ze wy liz! uzngn1a 1ptzyzna'ną godnoóó.NoBtsp1ło
odcz!'t'ar|7e n6desłanych teIe8r3oów z gratuIscJan1'któ!c w csłośc1 publlkL'-
Jemy w tyn nunerzg (P.T8k dob1egłs końca utocz]/6ta Jub1].eu6zowa Msza sw.
zg olezyzne w l'janktu911un Mo.rylńyn 1 so11darnośc1owym w 0łogowcu.Zgromo-
dzen1 ńzJecho11 8lq do donów po,Inleo1en1 ng duchu.i'so1ldarność|' żIJo'bo
oo11 1 dwl8tłe n16 da !1(' zn|!fc,.yó. Mg-ta



P()MNIKI
wu n'eg1ono fogtały na cmen-
torzu w ns iUlękBze J taJełr-
nlcy t "kB t.Vriski v{ 198lroku.
'tumeczonym Polakom \, ł96 -lach syberylokichrr v' 1984.
Fot.1.wykonano zo6t€łĘ po
poświęceniu ponnika ii6yb1-
raków||przez ks. M.llp 6k1ego
1 t.xI. I 984. Fo t. 2 rD łze d e to-
u,lo t.b11cc ż po lnlka nko-
tyrisklcgotr.Fot.J 14 6a do-
kuxnentem z uroczysto.tcl p otl
pomnll.iem r.ka tydsklm{ po
}{szJ sw.zs ojczyżĄę 14.lv.85.



Ko[t/ilUNlKAT TKZ' *ł.y'iiĘ#:ł';i**ł5łfw:ilł.ryl'
żżiiiab*. lriót"i.]."ic.ń'il-t,' " l:ji..: :''":".. 

"u""o''e Jego dz1ot9l -
Sk|ęczki 

-koło 
- Kuina- 

..'i:i.ń; 
;"iff::i:.::#3i:"f:*3x*I'i!.'.''

j;i: l'": ;n*T j;"-;łJ1'*'lx*' i]ff *F;j;?;'I;i;.'Ji :i9m:jsiii';: 
":;-

wpł a t !r€'und u.z''op''- l 
"ńivi--]p 

# ivi"i" ;; 5;śl ff 1."ffi"-'"3ś ?3I3ff :ńił"ffi:Kutno' 22 r 1qa? ż.sĘRWslŃW
9,.Ili:*"j}łx;1*

"ęl::* :i:"i:.ltx;:ilFj::iiiĘ"i:Ę$iiłl3"333"i;jŁiI" fi ilFf i:;i;::.

łłł:i. i'iĘ{'ł: "*l,:lyllj;i";ii" 5i"i;i}i;!iii'J" *s- ;i"#',ił'ł:ś'i: FJ13;ą

łiflis{;iili* {;dHpii:i:ł*'ii:;j!ip5lł il{tl;i;'!lĘl: ti*'

3 ii,jlĘi; Tilf ą "Ęł",;iłF:ł- ii' l.i;it';i*]*']. 
o """o.'a d z lt c re -

$:fj#**łiiihilf $:*li;$f; fłTjti#!*Jł[łś:i 

::ir.;{: 1].

ffir*ff****ffi
ił lł*",{ę;si ;*5;* 1* ; {5$i ffi ";"11f ! l : ś" i" T;n* ; :

ffi 3':ł:ffl:.:.l;:::: *:l:s. :9::il 'v'. 
i;;-K;iń;Jt.iJaJ; 'ióao i"'n"go

i;:'lii- llii;.I"';;;;"; D;;;;.:",".dł;ffi;#.'':ffi 18 i:;:TJ' i.łi*::o D 1-Lnv
!!ał.óy],.f ,| !

b1u1etynu z czo sów st;nu-v,ojennego.

W-Y-D4JE RKW Nszz ,,sol|DARNoŚc"
l.|ś.|ul łluI0'WsKlEJ. eózevpr-nRz BEZPŁATNY.P|slllo UTRZYMYWANE z oF|AR I sktło_ex ńńżi.j
1Łz].V.vĄNYgH KoLPoRTERoM l rx.znxrnooiłvfu.
N|E cHoWAJ N|E N|szcz' PRZEKAZ ołr-ell. - 

-.'.'...
xeoEhcla fa5|.zega prawo zm|an i sklótow w nadsy|anych ma|erialach'

nie zapomnijo
wpłacie na
GAZETE
eoozleMru4l


