
           Scenariusz lekcji religii dla kl. 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej 

 

Temat: Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko -   

            duszpasterz, patriota. 
 

1. CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

• Ukazanie postaci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko, wybitnego Kapłana  

            i Patrioty 

• Przedstawienie postaci bł.księdza Jerzego jako wzoru do naśladowania i autorytetu  

 

2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 

 

Uczeń: 

• Wyjaśnia kim był bł. ks. Jerzy Popiełuszko  

• Definiuje pojęcia: duszpasterz, patriota, autorytet 

• Wskazuje na te cechy bł.ks. Jerzego, które sam może naśladować      

 

3. POJĘCIA, POSTACI 

• Bł.ks. Jerzy Popiełuszko  

• Duszpasterz 

• Patriota 

• Ojczyzna 

 

4. WARTOŚCI 

• Formowanie  postawy uznania i naśladowania  wielkiego Polaka, kapłana 

• Interpretowanie utworów literackich przez odwołanie do wartości uniwersalnych, 

związanych z postawami społecznymi, narodowymi,  religijnymi, etycznymi,                     

dokonując ich hierarchizacji   

• Ukazanie integralności rzeczywistości, w której żyjemy, tak by uczniowie potrafili             

na wszystkie aspekty życia patrzeć jako ludzie wierzący 

  

5. SCHEMAT LEKCJI 

• Polskość, patriotyzm – odczytanie wiersza 

• Działalność bł. ks. Jerzego Popiełuszko  

• Bł. ks. Jerzy Popiełuszko duszpasterz, patriota  

6. PROPOZYCJA REALIZACJI 

Wprowadzenie:                                                                                                                  

Metoda – praca z tekstem. Nauczyciel prosi uczniów, żeby w skupieniu wysłuchali czytanego 

przez niego tekstu wiersza pt.: Polskość. Następnie wyświetla na tablicy lub rozdaje uczniom 

tekst wiersza (zał.nr 1).  Pyta, co to znaczy być dobrym Polakiem ?  Kto w historii Polski uczył 

bycia dobrym Polakiem, tzn. uczył wzbijać się Białe Orły wysoko w górę? Dziś opowiemy 

sobie o takim człowieku. Nauczyciel pokazuje zdjęcie (lub wyświetla) bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki pytając się czy wiedzą kogo przedstawia?  

 

Zapowiedź tematu: Bohaterem dzisiejszej katechezy będzie błogosławiony ks. Jerzy 

Popiełuszko.                              Podaje temat lekcji.                                                                s.1 



Rozwinięcie tematu:                                       

Metoda – praca z tekstem. Katecheta  przekazuje  młodzieży  kalendarium  życia                                    

i działalności bł. księdza Jerzego Popiełuszki (zał. nr 3), wskazując wybranych uczniów                             

by przeczytali go na głos.                                                                                                                                 

W dalszej kolejności rozdaje wiersze o bł. ks. Jerzym (zał.nr 1) prosząc ochotników 

o przeczytanie ich na głos, aby klasa wybrała  te wydarzenia z życia bł. ks. Jerzego, do których 

nawiązała poetka w omawianych wierszach. 

Metoda – karta pracy. Uczniowie otrzymują do uzupełniania kartę pracy (zał. nr 2).  

Prowadzący prosi o wpisanie w 2 i 3  kolumnie tabeli treści, które wynikają z przeczytanych 

wierszy o bł. ks. Jerzym Popiełuszko:”Nie zna ks. Jerzego kto…”, „Duszpasterz ludzi pracy”, 

„O Ks. Jerzym”, „Dziwili się ks. Jerzy…”,  „Ewa Lekarz”, „Śmierć ks. Jerzego”, „Matka ks. 

Jerzego” (zał.nr 1).                                              

(1.Nauczyciel w zależności od poziomu klasy, może też podzielić klasę na grupy tak, by na nie 

przypadała jedna karta pracy. 2.Może także polecić 1,2 lub 3 wiersze do opracowania w karcie 

pracy. 3.Może ten temat przeprowadzić na dwóch lekcjach.) 

 

Podsumowanie: Nauczyciel zadaje pytania: 

➢ Dlaczego bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko jest nazwany patriotą ? 

➢ Po przeczytaniu wierszy powiedzcie dlaczego bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko był nazwany 

duszpasterzem?  

➢ Jakie cechy ks. Jerzego wymienione przez poetkę moglibyśmy naśladować ?  

Odpowiedzi uczniowie wpisują w tabelę karty pracy, w kolumnie 4. Po zakończonej pracy 

chętni uczniowie odczytują treści z ostatniej kolumny. 

 

Zakończenie:                                                                                                                      

Nauczyciel modli się wraz z uczniami, za wstawiennictwem ks. Jerzego, aby mieli odwagę 

naśladować wybrane przez nich cechy (zał.nr2, kolumna 4) bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Niech 

patriotyzm będzie dla nich stawaniem w prawdzie i służeniem dobru by „zło dobrem 

zwyciężać” (Rz12,21).  

 

Notatka:                      

Wklejenie karty pracy do zeszytu lub wpisanie w nim odpowiedzi nt. : W czym mogę  

naśladować bł. ks. Jerzego Popiełuszko dzisiaj (zał.nr2, kolumna 4)? 

 

Korelacja z edukacją szkolną:  

 

• Język polski – analiza i interpretacja wiersza, czytanie ze zrozumieniem 

• Historia – komunizm w Polsce 

• WOK - wkład ks. Jerzego Popiełuszki w budowanie ładu społecznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              s.2 

 



Załącznik 1 

„Polskość” 

 

Polskość 

 to nie tylko 

             łzy, straty i bóle 

 to nadzieja zwycięstwa 

 to honor i walka do końca  

            o Czerwone Maki  

             i Białe Orły  

          by wzbiły się w górę...             

--- 

„Nie zna ks. Jerzego” 

 

Nie zna ks. Jerzego 

kto  

    Baczyńskiego i Norwida  

                      z nim nie czytał  

kto 

 z nim nie śpiewał 

     na jego gitarze klasycznej nie grał 

i nie doświadczył 

    jak delikatnie w strunę serc uderzał 

gdy z różańcem w kieszeni 

                    zło w dobro przemieniał…   

--- 

„Duszpasterz ludzi pracy” 

 

Pierwszy był człowiek 

 jego sprawy 

    by zapłacił opłaty… 

Potem  

        długie rozmowy… 

Zwyczajna przyjaźń  

                       sprawiała 

         że przebaczali… 

--- 

„O Ks. Jerzym” 

 

Ciemność 

 w bagażniku auta 

Cisza na ambonie 

Szloch serc… 

Z krzyżem  

     podniesione dłonie 

              na Placu Zwycięstwa 

by zło dobrem zwyciężać… 

--- 

           s.3 

„Dziwili się Ks. Jerzy…” 



Dziwili się 

      wrażliwości słowa 

            że tyle poezji w głowie… 

Przedstawieniom  

     chroniącym nienarodzonych… 

Zachęcaniu do 

„Kielicha Życia”  

 niesionym Maryji od Polek 

że do dziś 

podpowiadasz jak żyć  

                           ks. Jerzy…                         

--- 

  „Ewa Lekarz” 

Gdy 

niosła Kielich Życia 

zdziwiona 

   że ją ks. Popiełuszko prosi  

by 

  Królowej Maryji 

od kobiet polskich 

                            obiecać 

obronę życia nienarodzonych…  

nie wiedziała  

    że przez jej dom 

kiedyś  

tyle dzieci 

     powróci do rodzin… 

--- 

„Śmierć ks. Jerzego” 

Odpuść nam  

jak i my odpuszczamy 

Ks. Feliks Folejewski prosił 

                         aby powiedzieli… 

Dopiero 

      za trzecim razem powtórzyli 

I otwarło się Niebo 

       by wysłuchać ich modlitwy…     

---                                                                                                                                                  

„Matka ks. Jerzego” 

Co matka ks. Jerzego czuła 

gdy jego relikwie niosła ? 

Tuląc go do Boga 

             przebaczyła 

I o nawrócenie oprawców 

            prosiła syna… 

                                                                                                                                    

        / autorka wierszy Zofia Zawadzka ,Warszawa 23.04.2021r., 5, 7.11.21r        / s.4 

 

 

 



Załącznik 2                                 Dla uczniów  

 

s.5. 

Wiersze 

Słowa wiersza opisujące 

postawę i nauczanie 

ks. Jerzego 

Jakiego wydarzenia                 

w życiu ks. Jerzego 

dotyczy ? 

W czym mogę                   

ks. Jerzego dziś 

naśladować? 
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Załącznik  3      Opracowane w oparciu o:                                                                              s.6 

• Nasz Dziennik 5.VI.2010r., Życiorys Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Jerzego 

Popiełuszki, Maria Popielewicz                                                /z dn.1.11.21r./             

14 IX 1947  Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach k.Suchowoli na ziemi 

białostockiej, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Był czwartym dzieckiem 

w rodzinie państwa Marianny i Władysława Popiełuszków. Dwa dni później został 

ochrzczony w kościele parafialnym w Suchowoli.  

Matka jeszcze w stanie błogosławionym ofiarowała Go na służbę Bogu. 

1954 Rozpoczął naukę w szkole podstawowej, a później kontynuował ją w liceum w 

Suchowoli. Po zdaniu matury wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. 

1955 Po roku studiów został powołany do wojska i wcielony do jednostki kleryckiej                     

w Bartoszycach o zaostrzonym regulaminie, której celem było niszczenie 

powołań. W tym czasie pisał liczne listy do przełożonych w seminarium. Dwa lata 

spędzone w wojsku bardzo nadwerężyły zdrowie alumna. Później wielokrotnie 

utrudniało Mu to kapłańską posługę. 

12 XII 1971  Święcenia subdiakońskie 

12 III 1972  Święcenia diakonatu 

28 V 1972  Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Na obrazku 

prymicyjnym napisał znamienne słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię 

i leczył rany zbolałych serc”. 

1972-1980 Wikariusz w parafiach: Świętej Trójcy w Ząbkach, Matki Bożej Różańcowej                        

w Aninie i Dzieciątka Jezus w Warszawie, jednak z powodu słabego zdrowia                                

i niemożności kontynuowania zadań wikariusza został skierowany do pracy ze 

studentami w kościele akademickim św. Anny w Warszawie. 

1979 Tam rozpoczął posługę jako duszpasterz środowisk medycznych Archidiecezji 

Warszawskiej. [Gdzie założył Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Stawał w obronie 

życia dzieci poczętych wraz z lekarzem ginekolog doc. Emilią Paderewską- 

Chrościcką, nazywaną Matką Tysiąca dzieci. Wspólnie wyznaczyli studentkę 

Akademii Medycznej Ewę Zawadzką do niesienia Kielicha Życia Królowej Polski 

i złożenia w imieniu Kobiet Polskich obietnicy obrony życia tych najmłodszych.]   

20 V1980  Przeniesiony do parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu. Tam 

kontynuował dotychczasową posługę i jako rezydent pomagał w parafii. 

31VIII 1980  Na prośbę ks. kard. Stefana Wyszyńskiego odprawił Mszę Świętą w Hucie 

„Warszawa” dla strajkujących. To wydarzenie było początkiem Jego pracy 

duszpasterskiej wśród robotników. Jednocześnie ks. Jerzy cały czas był 

zaangażowany w pomoc potrzebującym – zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, 

ubogim, bliskim osób internowanych. Gromadził dla nich żywność i leki. 

Uczestniczył w procesach aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu 

wojennego. Wspierał więźniów politycznych. 

II  1982  Zaczął odprawiać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca Msze Święte za Ojczyznę, 

które zapoczątkował w żoliborskim kościele ks. prałat Teofil Bogucki. Ks.Jerzy 

dużo czasu poświęcał na przygotowanie tych Mszy św., zwłaszcza kazań                               

o tematyce religijno-patriotycznej, w których mówił o miłości Ojczyzny, wolności, 

prawdzie, wierze. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób przyjeżdżało na te 

Msze św., już nie tylko spoza parafii, ale także spoza Warszawy. Ówczesnym 

władzom komunistycznym nie podobała się działalność ks. Jerzego i szacunek, 

jakim się cieszył wśród ludzi z całej Polski. Coraz częściej dochodziło do zdarzeń, 

które miały zastraszyć Kapłana i nakłonić Go do rezygnacji ze swojej posługi. 

Dwukrotnie włamano się do Jego mieszkania, był nieustannie śledzony, nękany, 

zatrzymywany przez milicję. Nieznani sprawcy wrzucili do mieszkania ładunek 



wybuchowy, oblali Jego samochód farbą. Jednocześnie do księży biskupów 

docierały pisma urzędowe z zarzutami, że kazania głoszone przez ks. Jerzego 

„godzą w interesy PRL”. 

IX 1983  Wszczęto przeciwko Niemu śledztwo w sprawie „nadużywania wolności sumienia 

i funkcji kapłana na szkodę PRL”. 

XII 1983  Został aresztowany, uwolniono Go po interwencji Kościoła. Groziło mu 10 lat 

więzienia. Został zwolniony z kary na mocy amnestii z 1984 roku. Jednocześnie 

oszczerczą kampanię przeciwko ks. Jerzemu prowadził Jerzy Urban (piszący pod 

pseudonimem), ówczesny rzecznik prasowy rządu. 

I-II 1984  Był przesłuchiwany 13 razy. 

13 X 1984  Koło Ostródy próbowano dokonać zamachu na życie ks. Jerzego Popiełuszki, 

który wracał z Gdańska do Warszawy.                                                    

18 X 1984 Wieczorem – na dzień przed uprowadzeniem – uczestniczył we Mszy św. 

koncelebrowanej dla personelu medycznego w kościele Sióstr Wizytek                                

w Warszawie, której przewodniczył ks. bp Zbigniew Kraszewski. Odbył także 

spowiedź u ks. Wiesława Kądzieli. 

19 X 1984 Wraz z kierowcą Waldemarem Chrostowskim pojechał do Bydgoszczy. O godz. 

18.00 odprawił nabożeństwo różańcowe w kościele Świętych Polskich Braci 

Męczenników i Mszę Świętą. W drodze powrotnej około godz. 22.00 został 

uprowadzony w okolicach miejscowości Przysiek k. Torunia przez trzech 

urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Został brutalnie pobity, związany 

w taki sposób, że próba ruchu zaciskała pętlę na Jego szyi, a następnie zamknięty 

w bagażniku samochodu. Przywiązawszy Mu do nóg 11-kilogramowy kamień, 

wrzucono Go do Zalewu Wiślanego na tamie włocławskiej. 

30 X 1984  Jego ciało odnaleziono. [Pallotyn ks. Feliks Folejewski SAC przekonał wiernych 

czuwających wtedy w Kościele do powtórzenia za nim modlitwy” …Odpuść nam 

nasze winy ,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”]. 

2 XI 1984 Po uroczystym pożegnaniu ks. Jerzego w Białymstoku, gdzie przeprowadzono 

sekcję zwłok, przywieziono trumnę do kościoła św. Stanisława Kostki                                     

w Warszawie. Zorganizowano całonocne czuwanie przy zamordowanym 

Kapłanie. Został On pochowany na przykościelnym placu w parafii św. Stanisława 

Kostki w Warszawie. W pogrzebie wzięło udział kilkaset tysięcy wiernych z całej 

Polski. Mszę św. pogrzebową koncelebrowało 6 biskupów i ponad tysiąc kapłanów 

Od tamtej pory do dzisiaj miejsce pochówku ks. Jerzego jest przestrzenią 

szczególnej modlitwy. W ciągu minionych lat grób Męczennika nawiedziło ponad 

18 mln osób z całego świata. 

14 VI 1987 Sługa Boży Jan Paweł II 

25 V 2002 ks. kard. Józef Ratzinger,  [późniejszy]  Papież Benedykt XVI.  

Spontaniczny i bardzo żywy kult Męczennika, który rozpoczął się zaraz po Jego 

śmierci, trwa do dzisiaj. Do parafii św. Stanisława Kostki nieustannie napływają 

liczne świadectwa o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Księdza Jerzego.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          

https://tiny.pl/9cmvw           /z dn.7.XI.2021r./ 
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https://tiny.pl/9cmvw


• Ks. Jerzy obrońca życia, Ewelina Steczkowska, Idziemy, wrodzinie.pl   /z dn.1.11.21r./ 

 

„Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia 

nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa”- powtarzał ks. Popiełuszko. 

W filmie Rafała Wieczyńskiego „Popiełuszko. Wolność jest w nas” jest taka scena: ks. Jerzy 

wiezie do szpitala zrozpaczoną kobietę, będącą w ciąży, której przed chwilą mąż został 

internowany. Krzyczy, że nie urodzi dziecka a mąż pewnie zostanie wywieziony na Syberię. 

Ks. Popiełuszko wtedy odpowiada: „Marysiu, dziecko musisz urodzić. Urodzisz dziecko 

to i Zygmunt szybciej wróci. A o pieniądze się nie martw. Ja wam pomogę”. 

Scena ta pokazuje bardzo ważny element w posłudze duszpasterskiej ks. Jerzego- troskę 

o życie poczętych dzieci. Mimo tak licznych obowiązków bardzo chętnie współpracował 

z duszpasterstwem służby zdrowia. W czasie spotkań z lekarzami, pielęgniarkami, położnymi 

a także studentami medycyny, wiele uwagi poświęcał obronie życia dzieci nienarodzonych. 

„W szpitalach istnieją oddziały ginekologiczne, gdzie pracują ludzie często gotowi bronić 

nienarodzonego dziecka, ale nie zawsze znają oni naukę Kościoła w tej dziedzinie”- powiedział 

w jednym z wywiadów. Zapewne dlatego dla służby zdrowia zorganizował specjalną, medyczną 

bibliotekę.        Legendarna lekarka ginekolog, Emilia Paderewska- Chróścicka, nazywana 

Matką Tysiąca dzieci” wspominała, że ks. Jerzy Popiełuszko przyszedł do kard. Stefana 

Wyszyńskiego na imieniny z bardzo symbolicznym prezentem: bucikami niemowlęcymi 

zrobionymi na drutach. Prymas od razu zrozumiał, co chciał w ten sposób wyrazić ks. Jerzy.         

Zresztą, ks. Jerzy często powoływał się na nauczanie Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego 

w kwestii obrony życia. jednak oprócz nauczania, ks. Popiełuszko podejmował konkretne 

działania.          „Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa 

do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba 

podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu udzielanie pomocy samotnym matkom, 

dziewczętom w ciąży, które wahają się, czy urodzić dziecko”- powiedział w wywiadzie.       

Ks. Jerzy pomagał w szczególny sposób samotnym matkom, przygotowywał wyprawki dla 

nowonarodzonych dzieci, rozdawał paczki żywnościowe a także z ubrankami, przekazywał 

lekarstwa dla dzieci. A chyba każdy, kto pamięta czasu PRL, wie, jak trudno dostępne były 

to rzeczy. 

To, że ks. Jerzy zasiał w ludziach troskę o poczęte życie, pokazują działania podjęte już 

po męczeńskiej śmierci kapłana.         „Przygotowywałem mowę pożegnalną środowiska lekarzy 

na pogrzeb ks. Jerzego. Bardzo mocno podkreśliłem w niej, jak bliska była temu kapłanowi 

obrona życia najmłodszych. Przemówienie zakończone było wezwaniem do ślubowania 

obrony dzieci przed narodzeniem, tak jak życzyłby sobie tego ks. Jerzy. Wszyscy obecni 

na uroczystościach pogrzebowych trzykrotnie zawołali: “Ślubujemy!”- napisał swoje 

wspomnienia na stronie Radia Maryja Marian Jabłoński, lekarz, który działał 

w duszpasterstwie służby zdrowia, które prowadził ks. Popiełuszko. 

Niecałe dwa miesiące po śmierci księdza, przy kościele św. Stanisława Kostki powstał Ruch 

Obrony Życia im. ks. Jerzego Popiełuszki. Funkcjonuje on prężnie do dziś. Natomiast co roku, 

14 września, w dniu urodzin ks. Jerzego, w żoliborskim kościele zgromadzeni podejmują się 9-

miesięcznej adopcji dziecka poczętego. 

Pamiętny dzień, związany z ks. Jerzym i obroną życia miał miejsce 23 kwietnia 1990 r., 

a więc w dniu, kiedy wspominamy imieniny kapłana- męczennika. To wtedy odbył się II 

Krajowy Zjazd „Solidarności”. W czasie jego trwania, została przyjęta uchwała o ochronie 

życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. 

„Dziś zastanawialiśmy się nad prezentem dla ks. Jerzego Popiełuszki w dniu jego imienin. 

Ks. Popiełuszko był orędownikiem i inicjatorem ruchu obrony poczętego życia w naszym 

kraju  nie widzę piękniejszego prezentu w dniu jego imienin, jak właśnie podjęcie jednogłośnie 

tej uchwały”-                                        / tłum. dr Barbara Frączek./                                 s.8 



Materiał 1                      Przykłady nie obowiązkowe  dla nauczycieli 

 

Wiersze 

Słowa wiersza opisujące 

postawę i nauczanie  

ks. Jerzego  

Jakiego wydarzenia w życiu 

ks. Jerzego dotyczy ? 

W czym mogę go 

naśladować dziś? 

„
N

ie
 z

n
a
 k

s.
 J

er
ze

g
o
 

kt
o
…

”
 

Baczyńskiego i Norwida  

z nim nie czytał … 

kto 

 z nim nie śpiewał                  

na jego gitarze klasycznej 

nie grał… 

Duszpasterstwo akademickie  

gdy z różańcem w kieszeni 

zło w dobro przemieniał 

Duszpasterz ludzi pracy  

D
u

sz
p

a
st

er
z 

lu
d

zi
 p

ra
cy

 Pierwszy był człowiek 

 jego sprawy 

Duszpasterz ludzi pracy  

długie rozmowy… 

Zwyczajna przyjaźń  

 Sprawiała  że przebaczali… 

Udział w rozprawach 

sądowych 

 

„
O

  
ks

. 
Je

rz
ym

”
 

 

Ciemność w bagażniku auta 

Duszpasterz ludzi pracy  

 

Cisza na ambonie 

Śmierć księdza  

 

Z krzyżem  

podniesione dłonie 

na Placu Zwycięstwa 

Beatyfikacja ks. Jerzego   

„
Ś
m

ie
rć

 k
s.

 

Je
rz

eg
o
”

 Odpuść nam  

jak i my odpuszczamy 

/zło dobrem zwyciężaj/ 

Śmierć księdza  

   

„
D

zi
w

il
i 

si
ę 

ks
. 
Je

rz
y…

”
 

            że tyle poezji w 

głowie… 

Przedstawieniom  

     chroniącym 

nienarodzonych… 

Zachęcaniu do 

„Kielicha Życia”  

 niesionym Maryji od 

Polek 

Ks. Jerzy który założył 

Duszpasterstwa Służby 

Zdrowia w kościele św. 

Anny w Warszawie, 

zorganizował z lekarzem 

ginekolog Emilią 

Paderewską, ofiarowanie 

„Kielicha Życia” Matce 

Bożej na Jasnej Górze od 

Polek broniących życia 

poczętych dzieci, który 

niesiony był m.in. przez 

studentkę Akademii 

Medycznej Ewę Zawadzką  

 

M
a
tk

a
 k

s.
 

Je
rz

eg
o
  o nawrócenie oprawców 

prosiła 

Beatyfikacja ks. Jerzego 

 

 

   

Opracowała mgr lic. Zofia Zawadzka                                                                                 s.9 


