
Ten artykuł może składać się 

ze 150-200 wyrazów. 

Stosując biuletyn jako narzę-

dzie promocji, możesz użyć 

treści z artykułów prasowych, 

badań rynku, raportów. 

Niezależnie od właściwego 

celu, przede wszystkim pre-

zentuj przydatne informacje. 

Mogą to być artykuły własne, 
kalendarz nadchodzących 

wydarzeń, promocyjna oferta 

produktu, a także artykuły 

z innych źródeł lub z sieci 

Web. 

Większość danych możesz 

przenieść do witryny sieci 

Web. w programie Publisher 

po utworzeniu biuletynu wy-

starczy dokonać jego konwer-

sji na witrynę i ogłosić ją 

w sieci Web. 

Ten artykuł może składać się 

z 75-125 wyrazów. 

Wybór obrazów lub grafiki to 

ważny etap dodawania zawar-

tości do biuletynu. 

Obraz powinien wiązać się 

z treścią przekazu. 

W programie Microsoft Pu-

blisher znajdziesz tysiące ob-

razków ClipArt, które można 
importować do tworzonych 

biuletynów. Możesz też użyć 

specjalnych narzędzi do ryso-

wania kształtów i symboli. 

Nagłówek artykułu w środku 

Nagłówek artykułu w środku 

Nagłówek artykułu w środku 

Ten artykuł może składać się 

z 100-150 wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić 

innowacjom, trendom finanso-

wym lub prognozom; możesz 

skomentować wdrożone pro-

cedury lub ulepszenia bądź 

scharakteryzować tempo roz-

woju firmy. 

W aktualizowanych kolum-
nach możesz zawrzeć list od 

wydawcy, porady dla czytelni-

ków, recenzję książki lub pre-

zentację nowych pracowników 

albo cennych klientów. 

„Aby przykuć uwagę czytelników, 

umieść tutaj interesujące zdanie lub 

ciekawy cytat z artykułu.” 
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ŻOŁNIERZE PSZ NA ZACHODZIE    

 

   Kapral Stefan Zarzycki ur. 1916 r. w Żychlinie - zmarł 29.01.1944 r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Polski Cmentarz Wojenny 
 w Casamassima 

 

Polski Cmentarz Wojenny pod Casa-

massima, wł. potocznie  il cimitero 

Korpusu – pierwszy polski cmentarz 

wojenny, który powstał w miejscowo-

ści Casamassima, niedaleko Bari, na 

południu Włoch, gdzie znajduje się 

około 431 grobów. Ten mały, najbar-

dziej "włoski" w charakterze, ozdobio-

ny drzewostanem typowym dla tego 

regionu śródziemnomorskiego, cmen-

tarz leży między otaczającymi go winni-

cami. 
Pochowano tam uczestników walk na 

Linii Gustawa nad rzeką Sangro, a także 

żołnierzy, którzy zostali ranni pod 

Monte Cassino i zmarli w szpitalach 

Bari i Neapolu. Spoczął tam zmarły 

w 29 stycznia 1944 kapral Stefan 

Zarzycki ur. w Żychlinie. Na bramie 

wejściowej przypomniano słowa Apo-

stoła Narodów: "W dobrych zawodach 

uczestniczyłem, wiary ustrzegłem... 

 

Wejścia na cmentarz 

strzegą polskie Orły  

 

Ołtarz polowy z wize-

runkiem Matki Bożej 

Miłosierdzia z Ostrej 

Bramy w Wilnie i in-

skrypcją: Nie siłą prawa 

złamani - mężnie i szla-

chetnie zginęli.  

 

  

 

 

Tak rodziny odnajdują 

swoich bliskich. 

NE VI IUS OPPRIMATUR FORTITER ET NOBILITER CECIDERUNT NE VI IUS OPPRIMATUR FORTITER ET NOBILITER CECIDERUNT NE VI IUS OPPRIMATUR FORTITER ET NOBILITER CECIDERUNT    
   

NIE SIŁĄ PRAWA ZŁAMANI, MĘŻNIE I SZLACHETNIENIE SIŁĄ PRAWA ZŁAMANI, MĘŻNIE I SZLACHETNIENIE SIŁĄ PRAWA ZŁAMANI, MĘŻNIE I SZLACHETNIE      ZGINĘLI ZGINĘLI ZGINĘLI    

 W Casamassima, żołnierze gen. Władysława Andersa zostali przyjęci przez 

mieszkańców jak bracia, czemu dali wyraz wdzięczności, pomagając i lecząc 

miejscową ludność. Do dziś pamięć o tych wydarzeniach jest żywa, czego do-

wodem jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie uczucia wielkiego podzi-

wu i sympatii dla Polaków.  

Cmentarz jest zadbany, opie-

kują się nim władze miejskie  

i Konsul Honorowy w  Bari. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostra_Brama
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostra_Brama
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilno

