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ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH I PODDAJEMY
WAM POMYSŁ, BY SPĘDZIĆ WEEKEND WE
WROCŁAWIU...

NUMER 7 - INTERNETOWY 3

Żołnierze wyklęci - więcej inf.
A. Socha - s. 4-5. 

Wrocław

WROCŁAWSKI RYNEK

W POLSCE SĄ
NIESAMOWITE
MIASTA, KTÓRE
"WIDZIAŁY
KAWAŁ
HISTORII".
JEDNYM Z NICH
JEST
WROCŁAW DO
KTÓREGO
ZAPRASZAM NA
WYCIECZKĘ NIE
TYLKO W
WAKACJE...

CAŁUN
TURYŃSKI
TO NIEMY
ŚWIADEK
ZMARTWYCHWSTANIA.

Marlena Fudała
podaje kilka
informacji, które
powinniście
wiedzieć!
Zapraszamy do
lektury na s. 3
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Będąc w Wrocławiu, należy odwiedzić też miejsca w których stykamy się z
historią i sztuką. Nie wyobrażam sobie by ktoś będąc w tym mieście nie
zobaczył panoramy racławickiej. Gdy będziemy już w niej, warto przejść się
do Muzeum Narodowego, które znajduje się naprzeciwko. Można obejrzeć
tam ciekawe wystawy, okresowe oraz ekspozycje stałe. Ciekawym
punktem jest wystawa sztuki nowoczesnej z pracami znanych artystów.
Warto przejść się po wrocławskiej Starówce, pooglądać gotycki ratusz,
odwiedzić Plac Solny i plac na którym znajduje się targ kwiatowy. Miejscem
które ciężko ominąć jest Ostrów Tumski, a gdy się już tam jest, warto udać
się na wieże znajdującej się tam katedry, z której rozciąga się zapierający
dech w piersiach widok na miasto. Ciekawym punktem podróży może być
również Hala Stulecia wpisana na listę UNESCO. Warto wybrać się tam
letniego wieczoru, gdy w znajdujących się obok, multimedialnych
fontannach, właśnie odbywa się pokaz. W mieście są również miejsca w
których  możemy obcować z naturą. Zaraz obok Hali znajduje się ogród
japoński. W mieście jest również spory ogród botaniczny, w którym
podziwiać można wszelkie rodzaje roślin począwszy od kwiatów, poprzez
warzywa, do krzewów i drzew. Na fanów zwierząt czeka natomiast
wrocławskie zoo. Jest to duży i stary obiekt, w którym podziwiać można
wiele różnych gatunków.
  Dla mnie, trudno jest nie zakochać się w niezwykłym, zabytkowym
wrocławskim rynkiem. Średniowieczny plac otoczony kamienicami, mimo
wieków jest jednocześnie nowoczesny. W słoneczny dzień miło usiąść przy
pluskających fontannach lub przejść się, podziwiając budynki. Jednak rynek
ożywa tak naprawdę wieczorem. Wtedy knajpy wypełniają się ludźmi, a po
placu przechadzają się późni spacerowicze. Uważam, że to wtedy tryska
życiem.

W Polsce jest wiele ciekawych miejsc.
Niekiedy są cuda stworzone przez samą
naturę, ale również są niesamowite miasta,
które przetrwały lata i często „widziały kawał
historii” naszego państwa. Jednym z miast,
które mają swój niepowtarzalny charakter i
niezmienną atmosferę jest Wrocław. Podczas
ostatnich wakacji miałam okazje spędzić tam
trochę czasu i muszę przyznać, że ciężko się
rozstać z klimatem tego miejsca.

Moim zdaniem żeby dobrze poznać miasto nie należy chodzić jedynie w
turystyczne miejsca, ale odwiedzić przede wszystkim te, które należą do
„tubylców”. Trzeba czasem zboczyć z utartych turystycznych szlaków,
choć i ich nie należy ignorować. Wrocław jest dużym miastem więc i dużo w
nim do odkrywania. Jest też miastem starym, w którym pełno kamieniczek,
ale z drugiej strony jest miastem nowoczesnym. Nie trudno tu znaleźć
miejsca nieco dziwne, jakby wydarte z innego czasu. Na jednej z pustych
uliczek, która wcale nie znajduje się daleko centrum, mieści się ciekawy
sklep. Jego niezwykłość polega na tym, że sprzedają w nim nic innego jak
kapelusze. Sprzedaje w nim poczciwa babcia, która przesiaduje tam całymi
dniami, wychwalając swoje produkty. Miejscem wartym wspomnienia jest
kino nowych horyzontów, w którym przez cały rok można oglądać filmy,
które „nie lecą” w normalnych kinach. Jest to zdecydowanie dobry wybór dla
osób lubujących się w ambitniejszych filmach.

  W podróży po Wrocławiu towarzyszą wciąż krasnoludki. Można spotkać je
wszędzie. Na rynku, w wychodzących z niego uliczkach, przy co
ważniejszych budynkach. Przedstawiają różne zawody, nawiązują do nazw
ulic przy których stoją, lub po prostu wykonują jakąś zwykłą codzienną
czynność. Należy wypatrywać ich uważnie, bo nietrudno je przegapić.
  Do Wrocławia warto przyjechać latem, gdyż jest to czas wielu festiwali. Nie
są to jedynie imprezy muzyczne. Dzieje się tu wiele, warto wspomnieć o
festiwalu muzycznym Nowe Horyzonty, który odbywa się niezmiennie co
roku i zawsze gromadzi tłumy. Impreza nie odbywa się jedynie we
wspomnianym wcześniej kinie. Na rynku przygotowuje się specjalny ekran
na którym codziennie wieczorem odbywają się seanse. Wydarzenie zrzesza
tłumy kinomaniaków, którzy chętnie oddają się atmosferze i wspólnie
zasiadają przy filmowej uczcie. Oprócz tego zawsze znajdzie się jakiś
koncert czy festiwal muzyczny, obojętnie w jakim gatunku się lubujesz.
Na spacer po Wrocławiu wybrała się KATARZYNA SITKO WROCŁAW RED.
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  Całun turyński – niemy świadek Zmartwychwstania
  „ Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A
kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza
grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustkę, która była na Jego głowie, leżącą
nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy
wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń. Ujrzał i uwierzył.”Niemym
świadkiem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest całun
turyński, czyli grobowe płótno, o którym pisze św. Jan w swojej Ewangelii.

Na całunie widnieje
wizerunek nagiego
mężczyzny o
atletycznej budowie,
ma on brodę i długie
włosy zaplecione w
wiele luźnych
warkoczy. Jego ciało
znaczą liczne rany
oraz pojedyncza
rana kuta między 5. i
6. żebrem. Na płótnie
tym odkryto również
pozostałości napisu,
potwierdzającego
autentyczność
całunu, który według
naukowców mógł
brzmieć następująco:
„W 16. roku
panowania Cesarza
Tyberiusza Jezus
Nazarejczyk zdjęty
wczesnym
wieczorem po tym,
jak został skazany
przez rzymskiego
sędziego na śmierć,

gdyż władze
żydowskie uznały go
winnym, zostaje
odesłany w celu
pogrzebania z
zastrzeżeniem, że
może zostać wydany
rodzinie dopiero po
upływie pełnego
roku. Podpisano
przez" . Wizerunek
na Całunie jest
fotograficznym
negatywem,
obrazem
trójwymiarowym. Na
płótnie widoczne są
ślady pożarów, które
wielokrotnie
nawiedzały kaplicę,
w której
przechowywany był
całun.  Współczesna
nauka, po
gruntownym badaniu
w ostatnich latach,
nie zna jak powstał
ten obraz.

  Bazylika w
Przeworsku, w której
mieścił się
nieistniejący już
zakon bożogrobców 
posiada wiele
znaków budujących
wiarę w
Zmartwychwstanie.
Znajduje się w niej 
replika Bożego
Grobu z Jerozolimy
oraz kopia całunu
turyńskiego. Autorem
kopii jest prof. Aldo
Guareschi, który
odwiedził niedawno
przeworską
Jerozolimę i
opowiedział swoją
historię.
Jego niezwykła
przygoda z Całunem
zaczęła się, gdy miał
15 lat i został
asystentem
pierwszego badacza
płótna – Secondo

Pia. Pracował z nim
przez 5 lat. Wiele lat
później A. Guareschi
przeżył szok –
odkrył, że na płótnie
nie widzi nic,
podobnie, jak i na
zrobionych z
niewielkiej odległości
zdjęciach. – Jedną z
cech Całunu jest
bowiem to, że lepiej
go widać z daleka niż
z bliska. Ciało, które
owinięte było
Całunem, miało
„wyrzut” energii,
której po ludzku nie
da się
zidentyfikować.
Ciekawostką jest też
fakt, że na płótnie
najpierw znajduje się
ślad krwi, a dopiero
później ciała. W
„normalnym”
przypadku powinno
być odwrotnie

– przekonuje prof.
Guareschi, który
zaprezentował także
wyniki swoich badań
nad płótnem.
Opowiedział też o
czterech rodzajach
śladów, które
znajdują się na
Całunie (ognia, wody,
krwi i ciała) oraz
zapewnił, że całun
zmienił jego życie,
tak jak może zmienić
życie każdego z nas.
  Na koniec,
przytoczę
wypowiedź niedawno
kanonizowanego
Jana Pawła II, który
nie wątpił w
autentyczność
płótna: „Całun to
wyraz miłości Boga i
grzechu człowieka.
Odbicie umęczonego
ciała
Ukrzyżowanego,

świadczące o tym,
jak bardzo człowiek
zdolny jest do
zadawania cierpienia
i śmierci swemu
bliźniemu, ukazuje
cierpienie, jakiego w
każdej epoce
doświadczają
niewinni”. 
  Aby pogłębić naszą
wiarę w
Zmartwychwstanie,
zapraszam
wszystkich
czytelników do
przeworskiej
Jerozolimy.

MARLENA FUDAŁA
Przy opracowaniu
artykułu
korzystałam z
WIKIPEDII i z
Ewangelii św. Jana

źródło strony: www.calun.pl
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Z uwagi na to, że niedawno pisałam o płk. Cieplińskim, chciałabym podać
Wam jeszcze "garść" informacji o Żołnierzach Wyklętych:

Sowieckie „wyzwolenie”

"Rok 1945 był rokiem wyąjtkowym, gdyż dla
mieszkańców Europy Zachodniej rokiem
zwycięstwa. Adolf Hitler strzelił sobie w
głowę, druga wojna światowa dobiegła końca.
A razem z nią straszliwa niemiecka okupacja.
Nie dostrzeżono, że dla wschodniej części
kontynentu rok 1945 był rokiem klęski. Po
sześciu latach wojny, która dotknęła dużo
bardziej niż Zachodnią, jedna okupacja
została zamieniona na drugą. Gestapo
zastąpiło NKWD, zniknęło SS, ale pojawiła się
Armia Czerwona. Hitlera zastąpił Stalin. Przy
całkowitej obojętności zachodnich
„sojuszników” Polacy zostali wzięci w
żelazne sowieckie kleszcze. Znowu polskim
oficerom strzelano w tył głowy a na wschód
pojechały bydlęce wagony wypełnione
polskimi patriotami. Aresztowani i
uprowadzeni zostali przywódcy Polski
Podziemnej. „Przez pięć lat okupacji
niemieckiej nie zginęło tylu Polaków ile w pięć
miesięcy „demokratycznej niepodległości””.
Wydawało się, że w tej sytuacji Polakom nie
pozostaje nic innego, jak porzucenie nadziei i
ugniecie się komunizmowi. Wówczas na
arenę wkroczyli Wyklęci. Polska zerwała się
do boju i rozpoczęło się wielkie narodowe
powstanie. Przez organizacje
niepodległościowe mogło się przewinąć
nawet pół miliona ludzi. Było więc to zjawisko
o olbrzymiej skali."

""

Strzał w tył głowy
Właśnie w tych czasach narodziły się
legendy. Major Zygmund
Szendzielarz „Łupaszka”, kapitan
Henryk Flame „Bartek”,
podpułkownik Andrzej Rzewuski
„Hańcza” czy Mieczysław
Dziemieszkiewicz „Rój”. Choć
początkowo Żołnierze Wyklęci
osiągnęli spore sukcesy, walka, którą
prowadzili była walką straceńczą. 
Zbrodniarze z UB kierowani przez
„doradców” z NKWD stosowali
ogólną pacyfikacje. Żołnierze
podziemia niepodległościowego byli
rozstrzeliwani w lasach i męczeni  na
śmierć w obozach, poddawani
śledztwu przez UB, torturowani.
Komuniści wprowadzili w
okupowanej Polsce wszystkie
praktyki znane z przesłuchań
sowietów. Nocą wyprowadzano
więźniów z celi, prowadzono do
specjalnego pomieszczenia i
znienacka strzelano w tył głowy. Tak
zginął gen, August Emil Fildorf „Nil”,
mjr „Łupaszka” i legendarny rtm.
Witold Pilecki."
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" "KŁAMSTWO TRWA
Aż do końca swojego 

istnienia  PRL prowadziła kampanię lżenia
Żołnierzy Wyklętych. Komuniści nazywali ich
bandytami i oskarżali ich o zbrodnie. Choć
tragiczna epopeja Wyklętych dobiegła końca  w
1963 r., można było odnieść wrażenie, iż do
1989 r. ludzie ci dla komuny byli wrogiem numer
jeden. Niestety, gdy Polska odzyskała
niepodległość , kampania nienawiści
wymierzona w osatnich żołnierzy nie ustała.  Tę
walkę prowadzą postkomuniści , którzy ostro
sprzeciwili się ustanowieniu 1 marca
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Według nich to, co się działo w
Polsce po 1944 r., było wojną domową. To
nieprawda, bo z wojną domową mamy
odczynienia, gdy ścierają się dwie siły cieszące
się sporym poparciem społecznym. Tymczasem
walka Żołnierzy Wyklętych z komunistami była
walką Polaków z sowieckim okupantem."

źródło obrazka:

źródło obrazka;

           "Polscy bohaterowie
Komuniści wymordowali około 20 tys. Żołnierzy
Wyklętych. W sumie w więzieniach i obozach
znalazło się ćwierć miliona wrogów reżimu. Po
zakończeniu drugiej wojny światowej Polska 
znalazła się w komunistycznej otchłani.
Żołnierze Wyklęci byli pierwszymi, którzy
wystąpili przeciw nowemu okupantowi z bronią
w ręku. Za miłość do 

ojczyzny zapłacili najwyższą cenę. Cześć ich
pamięci.
"

Opracowała:
Anna Socha  Przygotowując artykuł korzystałam ze strony:
historia.wp.pl z artykułu Piotra Zychowicza : Nierówna walka Żołnierzy
Wyklętych z największym mocarstwem Europy

www.zolnierzewykleci.pl

www.jdalodz.pl
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