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Veni, vidi, Deus vicit 
 Odsiecz wiedeńska z 1683 r., była ukoronowaniem i zakończeniem wojen krzy-
żowych, triumfem Krzyża, skutecznym załamaniem się potęgi Półksiężyca. Nie stało się to 
bez szczególniejszej Bożej pomocy, czemu dał wyraz Sobieski, pisząc do Papieża po zwy-
cięstwie nie jak poganin Juliusz Cezar: Veni, vidi, vici – "Przybyłem, zobaczyłem, zwycię-
żyłem", – lecz jak żołnierz Chrystusowy: Veni, vidi, Deus vicit – "Przybyłem, zobaczyłem, 
a Bóg zwyciężył". 
  Na to religijno-kulturalne znaczenie wiedeńskiej rocznicy zwrócił uwagę Prymas 
Polski, ks. Kard. Hlond, gdy pisał w swym orędziu: "Zwycięstwo pod Wiedniem nie było 
przygodnym triumfem, lecz wyrosło z dziejową koniecznością z wyższości ducha polskie-
go, spotęgowanego pięciowiekowym bojowaniem o wiarę i cywilizację. Szło ku nam od pól 
legnickich, poprzez Warnę, Cecorę i Chocim. Dojrzało w bojach i wyprawach bez liku. 
Było potężnym finałem wielkiego zmagania się z naporem zbrojnego Półksiężyca. A zrzą-
dzeniem Opatrzności Bożej było, że tej wiekopomnej rozprawie przewodziły królewskie 

znaki Jana III i że areną jej stały się słoneczne przedpola naddunajskiej stolicy. Pod okiem świata cywilizowanego prowadził ge-
niusz królewskiego wodza żelazne rycerstwo polskie i barwne armie sprzymierzone do zwycięstwa, które z istoty swej było trium-
fem Krzyża i kultury europejskiej"  

Całkiem inaczej wyglądałaby Europa, gdyby pod Wiedniem w 1683 r. zwyciężyły były wojska wielkiego wezyra Kara 
Mustafy. A byłyby zwyciężyły na pewno, gdyby nie był pośpieszył z odsieczą Jan III Sobieski. Nie zmienią tego faktu wszelkie 
usiłowania historyków niemieckich, zmierzające do pomniejszenia zasług króla Jana i Polski w oswobodzeniu Wiednia. 

Niebezpieczeństwo, grożące Europie ze strony tureckiej, rozumieli najlepiej Papieże. Dlatego zmierzali ustawicznie do 
połączenia chrześcijańskich władców przeciw niebezpieczeństwu, wiszącemu ciągle nad Europą ze strony Wielkiej Porty. Papież 
Innocenty XI, który za młodu walczył osobiście z Turkami, pracował przez swych legatów tak na dworze cesarskim w Wiedniu, jak 
i na dworze królewskim w Warszawie nad zawarciem "świętej Ligi" przeciw Turkom. I dopiął swego. Dnia 31 marca 1683 r. za-
warto w Warszawie zaczepno-odporne przymierze Austrii z Polską, skierowane przeciw Turkom. W razie wojny cesarz zobowiązał 
się wystawić 60 tys. żołnierza, Polska zaś miała dostarczyć 40 tys. Na wypadek oblężenia Krakowa przez Turków, pośpieszyć miał 
z odsieczą cesarz, a na wypadek oblężenia Wiednia, król polski. Naczelne dowództwo miał sprawować ten z władców, który się 
znajdzie osobiście w obozie. Traktat przypadał do smaku więcej niż dotychczasowa przyjaźń francuska nie tylko królowi, wielo-
krotnemu pogromcy Turków na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, ale i rycerstwu polskiemu, pragnącemu złamania potęgi 
otomańskiej. Tym się tłumaczy, że Sejm zatwierdził ten traktat już 17 kwietnia, a Senat uwiadomił o tym natychmiast Papieża. 

Nikt jednak nie sądził, że tak prędko przyjdzie do wykonania zawartego traktatu. Tymczasem w dniu podpisania tego przy-
mierza ruszył Kara Mustafa z Adrianopola na "świętą wojnę", na podbój Austrii. Już 12 lipca ukazały się oddziały janczarów pod 
murami Wiednia, a 14 lipca armia turecka opasała miasto silnym pierścieniem oblężniczym. Sobieski poczuwał się do wykonania 
warunków traktatu. Jeszcze przed alarmującymi listami i poselstwami z Austrii i Rzymu gromadził wojsko, wiedział bowiem, że na 
wypadek zdobycia Wiednia nie utrzyma się i Kraków. Na uzbrojenie wojska przysłał mu Papież 500000 guldenów w złocie, tyle 
samo posłał Papież na Węgry, a do lata 1683 r. pobrał cesarz od Papieża przeszło milion guldenów w złocie na zbrojenia przeciw-
tureckie. Sejm polski uchwalił wystawić 35540 wojska koronnego, Litwa miała dostarczyć 15 tysięcy. Gdy jednak niebezpieczeń-
stwo było coraz groźniejsze, król ruszył 15-go sierpnia z Krakowa pod Wiedeń z samym wojskiem koronnym, którego było z 
30 tysięcy. Z początkiem września złączył się ze sprzymierzonymi wojskami austriackimi i niemieckimi, objął naczelne dowódz-
two, przeprawił się przez Dunaj, a w dniu 12 września stoczył walną bitwę z muzułmanami. Zieloną chorągiew proroka posłał król 
Pa-pieżowi z wiadomością o zwycięstwie, a strzemię złote siodła wezyra, wiszące po dziś dzień u krucyfiksu Jadwigi w wawelskiej 
katedrze, żonie swej Marysieńce.   

Papież Innocenty Xl po odniesionym przez wojska chrześcijańskie zwycięstwie rzekł: "  Poznajmy i chciejmy uznać 
dzieło prawicy Najwyższego, który dokonał wielkiego czynu w Izraelu i wysłuchał próśb, zanoszonych do Niego. Al-
bowiem najdroższego syna w Chrystusie, cesarza Leopolda, całe rzymskie imperium i miasto Wiedeń ginące, urato-
wał najdroższy również syn nasz w Chrystusie Jan król Polski, którego słynnego z dzielności w wojnach oraz innych 
przesławnych książąt, uczestników w tak wiel-kim zwycięstwie, nie przestaniemy nigdy obsypywać najzupełniej zasłu-
żonymi pochwałami. Jeden bowiem tylko Jan król Polski, odznaczający się podziwienia godną pobożnością i troskli-
wością o dobro religii katolickiej i całego świata chrześcijańskiego, przybył z odsieczą, i z chwałą imienia swego, 
główną chorągiew, którą zerwał ze szczytu namiotu wielkiego wezyra, nam przysłał".  (za ks. F. Kwiatkowskim, M.I.) 



NIEDZIELA, 13 WRZEŚNIA 2015; 24 ZWYKŁA;  
 

     9:30 – Za śp. siostrę + Annę oraz braci + Jana i + Stanisława - dar intencji od rodziny  
                               pp. Aliny i Bernarda Sztyrbickich   
  11:00 – Za śp. córkę + Adelę Piejko w 34. rocznice śmierci - dar intencji od mamy  
                               Magdaleny z rodziną   
Pontefract 16:15 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski  
                               i Dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla syna Kamila Rzegockiego - dar intencji  
                               od rodziców i rodzeństwa  
  19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla żony 
Marty  
                               i dziecka oraz o Boże Błogosławieństwo w 1. Rocznice Ślubu - int. od męża Piotra 
PONIEDZIAŁEK, 14 WRZEŚNIA; ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO; 
 

 10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski  
                               i Dary Ducha Świętego dla siostrzeńców Joanny i Daniela, córek Barbary i Bożeny 
                               i Ich rodzin oraz dla Danuty - dar intencja od mamy 
  19:00 – Za śp. brata + Mirosława Sawosz w 3. rocz. śm. - int. od brata Stanisława z rodziną 
 WTOREK, 15 WRZEŚNIA 2015; Wspomnienie NMP Bolesnej; 
 

  10:00 – Za śp. rodziców + Marię i + Michała Tybińskich - dar intencji od syna Ryszarda 
ŚRODA, 16 WRZEŚNIA 2015; Wspomnienie św. męcz. Kornelisza, pap. i Cypriana, bpa.;                   

 11:00 – Za śp. + Brygidę Donelly, + Bolesława Horodeckiego i + Marię Kostrzewską 
 11:00 – CHRZEST - Natalie SAROTA 
CZWARTEK, 17 WRZEŚNIA 2015; Dzień powszedni;          
 

  10:00 – NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ - Konferencja dla księży PMK w Anglii i Walii 
PIĄTEK, 18 WRZEŚNIA 2015; ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI - PATRONA KOŚCIOŁA; 
 

  10:00 – ZA PARAFIAN W DNIU ODPUSTU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski  
                               i Dary Ducha Świętego oraz zdrowie na długie wspólne życie małżeńskie dla córki 
                               Aleksandry i Jej męża Łukasza z okazji 1. Rocznicy Ślubu - dar intencji od  
                               rodziców pp. Małgorzaty i Wiesława Mucha 

       19:30 – 21:00 GODZINA ŚWIĘTA - Okazja do Sakramentu Pokuty 
SOBOTA, 19 WRZEŚNIA 2015; Wspomnienie św. Januarego, bpa i męcz.; 
 

   8:30 – Za śp. tatę + Mieczysława Mróz w 1. rocz. śmierci - int. od syna i córki z rodzina-
mi 

 15:00 – CHRZEST - Jessica Nadia KOSCHNIK & Oliwia Nadia JAŚKIEWICZ 
                               XXV TYDZIEŃ  ZWYKŁY 

 18:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski  
                               i Dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla synów Bartosza i Patryka Kowalczyków - 
                               dar intencji od rodziców Anety i Sylwestra 
NIEDZIELA, 20 WRZEŚNIA 2015; ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI - ODPUST PARAFIALNY;  
 

   9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski  
                               i Dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla córki Lidii Lesiak z okazji 18 Rocznicy 
                               Urodzin - dar intencji od rodziców i siostry 
  11:00 – Za śp. Dowódców Generała + Stanisława Sosabowskiego i Generała  
                               + Antoniego Rawicz Szczerbo, oraz za ++ poległych i zmarłych  
                               ++ Spadochroniarzy i ++ Członków Koła Spadochroniarzy w Leeds z prośbą  
                               o Błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących Członków Koła - dar intencji  
                               od Spadochroniarzy 1 Samodzielnej Brygady z Leeds  
Harrogate   16:30 – MSZE ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

      Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za szczęśliwe powroty z wakacji  
                    z prośbą do Ducha Świętego o Jego dary na Nowy Rok Szkolny dla Dzieci, 
                    Młodzieży Nauczycieli i Rodziców z prośbą o szczególne Błogosławieństwo  
                    i zdrowie dla córki Tersy Dyrektor Polskiej Szkoły w Harrogate z okazji  

P O R Z Ą D E K    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H    I    N A B O Ż E Ń S T W 



                    Jej urodzin - dar intencji od mamy 
  19:00 – Za śp. żonę + Kazimierę Rabuszko i rodziców z obu stron - int. od męża z 
dziećmi 
*  NIEDZIELA FATIMSKA - Dziś – 24 w ciągu roku, a zarazem kolejny dzień fatimski i rozpo-

częcie V Tygodnia Wychowania, którego częścią są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież 
i wychowawców. Przeżywać go będziemy pod hasłem: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa”. 
*  KOLEKTA NA FUNDACJĘ KARDYNAŁA JÓZEFA GLEMPA - zostanie przeprowadzona 
w całej Polskiej Misji Katolickiej dzisiejszej niedzieli. Polecamy ją ofiarności Parafian. 
  W TYM TYGODNIU W LITURGII: 
 14 IX - w poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii 
krzyża, na którym umarł Pan Jezus, i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwych-
wstania Chrystusa. Żyjemy w czasach, gdy znak krzyża bywa źle traktowany przez niektórych, zatem weźmy udział we 
Mszy Świętej. 
 15 IX - we wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jej opiece powierzymy wszystkich cho-
rych i cierpiących w naszej parafii.  

 16 IX - w środę – święci męczennicy Korneliusz papież i Cyprian biskup, obrońcy prawdziwej wiary. 
 17 IX - w czwartek przypada 76. rocznica najazdu Związku Radzieckiego na Polskę. W naszych modlitwach 
będziemy polecać Bogu wszystkich, którzy zginęli na Wschodzie, a także naszą Ojczyznę i sprawę pokoju na świecie. 
 18 IX - w piątek będziemy obchodzić święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski i naszego ko-
ścioła, a także patrona młodzieży i wielu z nas. Parafian zapraszamy na Mszę Świętą celebrowaną o godz.10:00 w Ich in-
tencji. 
*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 
odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie 
na probostwie - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. 
*  ZMARŁA ŚP. LEON KOŁODZIEJSKI - w poniedziałek 7 września br. zmarła  w Wolver-
hampton w wieku 79. lat nasza Ks. Proboszcz od 10.04.1987 do 2.10,1993r. oraz wikariusz w latach 
1978-1979. Polecamy Go szczególnej modlitwie Parafian. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie... 
*  ZMARŁA ŚP. JADWIGA BASZCZAK - W niedzielę 30. sierpnia zmarła  w  Klinice St Ja-
mes’ w wieku 84-ch lat nasza Parafianka, członkini KŻR, śp. Jadwiga Baszczak. Msza pogrzebowa śp. 
Jadwigi odbędzie się 16.09.2015r. o godz. 10:45 w kościele pw. św. Teresy w Cross Gates, Station 
Road, LS15 7JY. Po Mszy żałobnicy udadzą się do krematorium w Lawnswood. Po spopieleniu Rodzi-
na zaprasza  na poczęstunek. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie... 
. Apel Jasnogórski w łączności z Polską będzie o godz. 20:00 czasu angielskiego. 
 
 
 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela   13.09.15  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela   20.09.15  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   27.09.15      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
Niedziela   04.10.15   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka                     *   g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela   11.10.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
♦ ZAPISY DZIECI I KOMUNIJNYCH NA KATECHEZĘ - 2015/2016 - Prosimy rodziców dzieci, 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2015 OTWARTA  - Prosimy Parafian o skła-
danie intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Św.  
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczo-
rem. Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA JESIENNA 2015 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 26 WRZEŚNIA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz. 1 
godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, a po Mszy Św. 
godz. 18:00 – 2. konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. I 
        W NIEDZIELĘ 27 WRZEŚNIA O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz. 2 
godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz. II, a po Mszy Świętej 
godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 



którzy pragną przygotować Je do I Komunii Św. w naszej Parafii lub w polskich parafiach rodzin-
nych, aby zgłosili swoje pociech na katechezę u Ks. Proboszcza.  

♦   Katecheza w soboty GRUPA 1 - godz. 9:30 + GRUPA 2 - godz. 11:45 w kościele. 
*  ZAPISY NA KATECHEZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ DO BIERZMOWANIA 2016 - dla mło-
dzieży i dorosłych - Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej parafii. Prosimy je składać w za-
krystii na ręce Ks. Proboszcza. Przyjęcie sakramentu bierzmowania planujemy dla kandydatów w 2016 
roku z okazji obchodów 40-lecia Poświęcenia Naszego Kościoła. Do Bierzmowania może przystąpić 
młodzież, która w przyszłym osiągnie wiek 14-nastoletni. 1 Katecheza odbędzie się:  

4.10.br, + I NIEDZIELĘ PAŹDZIERNIKA O GODZ. 12:00 + PO SUMIE W KOŚCIELE.  
*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  (II)  w 
sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić 
zamieszkali w Leeds Dariusz Mateusz SMEJA, 
kawaler i Klaudia Joanna JAŚKIEWICZ, panna. 
*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  (II)  w 
sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić 
zamieszkali w York Paweł GÓRNY, kawaler i Mile-

na Sylwia KUSOWSKA, panna. 
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 

KOMITET PARAFIALNY SPRZEDAJE SYMBOLICZNE DACHÓWKI NA KOŚCIÓŁ  
Szanowni Parafianie. Ruszyła FUNDACJA symbolicznych dachówek nowy dach kościelny. Wpłat dokonywać można u Ks. 
Proboszcza lub dyżurującego członka Komitetu Parafialnego, w Sklepiku lub w Szkole. Każda osoba, która dokona wpłaty 
dostanie świadectwo potwierdzające ten fakt. Bardzo liczymy na państwa hojność. Wzrost funduszów na pokrycie da-
chu będziemy mogli obserwować na "termometrze" przy wejściu do naszej świątyni. Koszt zmiany dachu to 30.500GBP. 
Również wszelkie uroczystości, akcje i imprezy urządzane przez Komitet Parafialny będą miały na cel wspomożenie budowy 
dachu. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać. 

FUNDACJA jednej DACHÓWKI - symbolicznej cegiełki - to £5.00.  
DACHÓWKA - BOGEN - PLANO 11 ZALETY I OPIS - 1/ Idealne linie modelu tworzą jego minimalistyczny kształt.  
2/ Całkowicie płaska dachówka przeznaczona jest do wyjątkowego, wymagającego, nowoczesnego budownictwa. 
3/ Zakończenie okapowe z prostą nowoczesna krawędzią (nie zaokrąglone). 4/ Harmonijny wygląd szczytów bez widocznej 
ramy z dachówek skrajnych, poprzez zastosowanie szczytowych dachówek połówkowych. 5/ Najlepszy wynik zabezpieczenia 
przeciwdeszczowego 22o dzięki podwójnej w koło w zakładce bocznej. 6/ Brak szorstkich i ostrych krawędzie cięcia na da-
chówce. 7/ Wyposażony w system wiatrowy "STURM FIX". 8/ Pełna boczna zakładka i wysokie ożebrowanie dla lepszego 
zabezpieczenia przeciwdeszczowego. 9/ Przeznaczona do układania tak w szeregu jak i naprzemiennie. 10/ Ekstremalnie 
lekka - waga ok. 3,7 kg/szt. (40 kg / m2). 11/ Wypalana na płasko w najnowszej technologii w pojedynczych "H-KASETACH". 

Dlaczego dachówka ceramiczna jest lepsza od cementowej czyli dlaczego lepiej wydać więcej pieniędzy na ceramiczną. 
1. ceramiczna jest lżejsza      2. mniej nasiąkliwa      3. ma trwalszy kolor i powłokę   

ZAPRASZAMY TAKŻE DO FUNDACJI KRZYŻA NA KOŚCIÓŁ W FORMIE GĄSIORU OZDOBY DACHOWEJ  
* NIEODPŁATNE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NASZYM OŚRODKU OD WRZEŚNIA - Osoby zainteresowane bez-
płatnymi kursami języka angielskiego, tak odbywającymi się w tygodniu, jak i weekendowymi, prosimy o podawanie swych 
nazwisk z nr kontaktowymi paniom w sklepiku lub w bibliotece. Ułatwi to zawiadomienie państwa o terminie wstępnego 
spotkania, na którym chętni kwalifikowani będą do grupy o odpowiednim dla nich poziomie znajomości języka.  
* KOMITET PARAFIALNY ZAPRASZA SERDECZNIE NA DOROCZNY  ODPUST PARAFIALNY W NIEDZIELE 20 WRZEŚNIA z 
okazji święta naszego patrona Św. Stanisława Kostki. Bawimy się przy cieście i lampce wina, choć nie tylko przecież! Jak 
zwykle będą wszelkie możliwe atrakcje, a więc stoiska z rękodziełem artystycznym, stoisko z książkami, loteria, lody, grill, 
bouncy castle itd. A gdy nabawimy się już do woli czyli do 13:30 Patriae Fidelis zaprasza nas na spotkanie z Grzegorzem 
Braunem.  Tak, tak - z TYM Grzegorzem Braunem. Wrażeń na pewno nie zabraknie. Zapraszamy! 
* ŚWIĘTO ZIEMNIAKA - pierwszy raz w historii Dożynek Parafialnych - odbędą się w tym roku 18 października, organi-

zujemy Święto Ziemniaka. Kuchnia polska jest efektem procesów zachodzących na przestrzeni  wieków w całej Europie. 
Rozwój regionalnych kuchni datuje się od XVI w. i wiąże się z odkryciami kontynentów, a więc także ziemniak od początku 
wpisuje się w powstawanie sztuki kulinarnej. Wpływ na polską kuchnię miały kuchnie: włoska, niemiecka, orientalna, fran-
cuska, żydowska, rosyjska, węgierska, czeska i angielska. Największą rolę w polskiej kuchni odegrały zabory. Widać wpływy 
kuchni galicyjskiej na pd. Polski, a kuchni niemieckiej na Śląsku, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazurach. Zabór rosyjski nie 
pozostawił swych śladów w polskiej kuchni. Po II Wojnie Światowej zaznaczył się wpływ kuchni kresowej, gdzie były skupi-
ska przesiedleńców. Kuchnia kresowa najwięcej ubogaciła polską kuchnię w ziemniaki pod różnymi postaciami. Nie może-
my zmarnować tej tradycji. Zapraszamy znających przepisy na potrawy z ziemniaków/ kartofli/ pyrów czy gruli do zabawy. 

K O M U N I K A T Y 
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