


20 czerwiec 2019r. 
   Dzień 20 czerwca 2019 r. był ważnym 

dniem dla witkowskich parafian. Podczas 

procesji Bożego Ciała miało miejsce 

poznanie nowego witkowskiego proboszcza, 

ks. kan. dr hab. Franciszka Jabłońskiego, 

któremu towarzyszył obecny wtedy jeszcze 

ks. wikariusz Jacek Wichłacz. Po 

zakończeniu procesji kapłan ofiarował 

wiernym obrazki z patronem oraz swoim krótkim życiorysem, których 

rozdał ok 2200 sztuk. Poprosił również o przysłanie do niego smsa z 

imieniem, nazwiskiem, i kilkoma słowami o sobie. 

 

 

 



23 czerwiec 2019r. 
   Dnia 23 czerwca 2019 r. o godzinie 

17:00 w witkowskiej parafii odbyło się 

uroczyste liturgiczne wprowadzenie 

nowego proboszcza ks. kan. dr hab. 

Franciszka Jabłońskiego. Witkowskiego 

kapłana wprowadzał w urząd proboszcza 

ks. prał. dziekan rejonowy Piotr Kotowski, któremu asystował ks. dziekan 

Andrzej Ziółkowski z Niechanowa.  

Podczas tego ważnego wydarzenia uczestniczył także ks. Jacek 

Wichłacz (wikariusz witkowskiej 

parafii do 1 lipca 2019 roku), a 

także ogromna ilość parafian, 

którzy przywitali nowego 

witkowskiego proboszcza miłymi 

słowami, kwiatami oraz chlebem. 

Msza święta ta rozpoczęła się 

uroczystą procesją, w której 

uczestniczyły organizacje 

witkowskiej parafii ze sztandarami, 

Służba Liturgiczna, Rada Duszpasterska oraz Nadzwyczajni Szafarze. 

 

    

 
W tym ważnym dniu dla witkowskich parafian odbył się także I Niedzielny 

Obiad z Małżonkami na plebanii. 

 



26 czerwiec 2019r. 
   Dnia 26 czerwca 2019 r. witkowską parafię 
odwiedziła misjonarka z Kazachstanu z 
Czkałowa siostra Joanna Gulcz, służebniczka. 
Parafia Witkowo jest jej rodzinną parafią. 
   Siostra Joanna Gulcz posługę w Czkałowie 
sprawowała od 9 października 1998 roku do 26 
sierpnia 2001 roku, gdzie zajmowała się 
prowadzeniem ochronki, katechizacji i innych 
potrzebnych prac na parafii. 
 

28 czerwiec 2019r. 

   Dnia 28 czerwca 2019 roku 
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 
Pan Marian Gadziński gościł w 
Urzędzie Gminy witkowskiego 
proboszcza ks. kan. dr hab. 
Franciszka Jabłońskiego. 
   Na spotkaniu uczestniczyli 
również przedstawiciele Gminy i 
Miasta Witkowo oraz 
Funkcjonariusze Miejskiej 
Komendy Policji w Witkowie 

1 lipiec 2019r. 
Dnia 1 lipca 2019 roku podczas jednej z 
mszy w parafii Witkowo odbyło się oficjalne 
powitanie nowego witkowskiego wikarego, 
księdza prefekta mgr. Juliana Wawrzyniaka, 
który prędzej swoją posługę pełnił w 
wągrowieckiej parafii.  
 
 
 
 

Witkowscy parafianie powitali nowego  
duchownego miłymi słowami,  
a także podarunkami, m. in. kwiatami. 



3 lipiec 2019r.  

   Dnia 3 lipca 2019 roku na wakacyjny pobyt do 

witkowskiej parafii przyjechał ks. Tadeusz Jóźwiak, 

chrystusowiec, który pochodzi z naszej parafii. Ks. 

Tadeusz jest rezydentem w Dobrzanach k. 

Starogardu. Swoją posługę kapłańską pełni 57 lat. 

Chrystusowiec posługiwał w witkowskim 

konfesjonale w piątek 5 lipca od godziny 16:30 oraz 

w niedzielę 7 lipca o 9:00. 

 

  
 Tego dnia witkowscy duszpasterze ks. 

kan. dr hab. Franciszek Jabłoński oraz 

ks. prefekt mgr. Julian Wawrzyniak 

udali się z oficjalną wizytą do 

Burmistrza Miasta i Gminy Witkowo, 

Pana Mariana Gadzińskiego. 

 

 

 

 

 

4 lipiec 2019r.  
Dnia 4 lipca 2019 roku po wieczornej 

mszy świętej na witkowskiej plebanii 

odbyło się spotkanie chóru parafialnego z 

agapą, w którym uczestniczyli również 

nasi duszpasterze, ks. kan. dr hab. 

Franciszek Jabłoński oraz ksiądz prefekt 

mgr Julian Wawrzyniak, a także 

witkowski organista, pan Mieczysław. 
 



   
   Tego dnia zmieniła się aranżacja wystroju mikołajowego prezbiterium. 

Modyfikacja nastąpiła według zaleceń Soboru Watykańskiego II. 

 

 

 

 

 

 

5 lipiec 2019r.  

   Dnia 5 lipca 2019 roku ( pierwszy 

piątek miesiąca lipca) gościliśmy ks. 

Przemysława Robaszkiewicza, 

pochodzącego z naszej parafii, który z 

dniem 1 lipca 2019r. został mianowany 

wikariuszem w parafii pw. NMP 

Wspomożycielki Wiernych w 

Szamocinie. Tego dnia ks. Przemysław 

sprawował w witkowskim kościele msze 

święte, poranną oraz wieczorną. 

  

 

 

Po porannej mszy świętej  

witkowscy duszpasterze  

wybrali się na pierwsze  

odwiedziny chorych  

z Najświętszym Sakramentem. 



 

 

    A wieczorem po 

odpoczynku trwały dalsze 

prace kapłanów na 

witkowskiej plebanii. Jak 

widać, praca wre. 

 

 

 

 

 

 

7 lipiec 2019r.  

    Dnia 7 lipca 2019 roku po mszy świętej o godzinie 12:00 miał miejsce 

II Niedzielny Obiad z Małżonkami. Podczas posiłku zjawił się miły gość 

ks. Andrzej Graczyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 lipiec 2019r. 

   Dnia 12 lipca we wspomnienie liturgiczne św. małżonków Zelii i 
Ludwika Martin (rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus) o godzinie 
17:00 odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii wyżej wymienionych 
świętych do naszej świątyni. 
   Podczas tego wydarzenia z wizytą do witkowskiego kościoła przybyli 
goście z USA, a kazanie wygłosił ks. mgr Łukasz Wnuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



13 lipiec 2019r.  
   Dnia 13 lipca 2019 roku po 
wieczornej mszy świętej miała 
miejsce pierwsza peregrynacja 
relikwii św. małżonków Zelii i 
Ludwika Martin.    
Podczas mszy świętej małżonkowie, 
którzy przyjęli relikwie do swojego 
domu, służyli do niej czytając 
czytanie, oraz przygotowując Stół 
Liturgiczny.  

 

 

14 lipiec 2019r. 
   Dnia 14 lipca mszę świętą o godzinie 12:00 celebrował ks. mgr Maciej 

Łakomiak, pochodzący z naszej parafii, a obecnie pracujący w 

Kruszwicy. 

   A po południowym nabożeństwie odbył się III Niedzielny Obiad z 

Małżonkami. 

 

 



16 lipiec 2019r. 
   Dnia 16 lipca 2019 roku Siostra Michaela obchodziła 45. rocznicę 

swoich pierwszych ślubów zakonnych, które złożyła w Pleszewie. 

   Tego dnia w witkowskiej parafii gościliśmy kl. Krzysztofa Stawskiego z 

parafii pw. NSPJ w Janikowie, który pomagał nam podczas wieczornej 

mszy świętej.  

 

 

19 lipiec 2019r. 

   Dnia 19 lipca 2019 roku gościliśmy 

w naszej parafii gości z Kaszub z 

diecezji pelplińskiej. Byli to: ks. dr 

Tadeusz Knut z Sierakowic, w których 

uczęszcza 80% mieszkańców do 

kościoła oraz ks. kan. Paweł Rąbca z 

Grabowa, wybitny muzykolog, który 

pomagał nam w instalacji nowych 

pieśni. 



 
   Tego dnia gościliśmy także w naszej 

parafii ks. kan. Jerzego Szczepaniaka,  

który jest przyjacielem rodziny Jabłońskich. 

Ksiądz Jerzy sprawował w naszym kościele 

Mszę św. ślubną. 

 

 

 

 

 

 

 

21 lipiec 2019r. 
   Dnia 21 lipca po południowej mszy św. odbył się IV Obiad z 

Małżonkami.  

Tego dnia podczas posiłku towarzyszył kleryk Krzysztof Stawski z 

Janikowa. 

 

 

 

 

 

 



22 lipiec 2019r. 

   Dnia 22 lipca gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów Pieszej 
Pielgrzymki Złotej Grupy z Górki Klasztornej, w której uczestniczyło 65 
osób. 
   Po przybyciu odbyło się przywitanie w witkowskim Kościele, następnie 
przemieściliśmy się do sali św. Wojciecha na odpoczynek oraz posiłek, 
którzy przynieśli witkowscy parafianie. 
   Po odpoczynku pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę na Jasną Górę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        24 lipiec 2019r.  

   Dnia 24 lipca gościliśmy w witkowskiej parafii  

ks. Piotra Modrzejewskiego, który jest Ekonomem  

w Archidiecezji Rjeka w Chorwacji. 

   Ksiądz Piotr jest rodem z Gniezna. 

 

 

 

   A wieczorem, gdy dzień się już nachylił, a słońce nisko już… mały 

relaksik ks. kanonika Franciszka na ogrodzeniu plebanii. 

 

 

 



25 lipiec 2019r. 
   Dnia 25 lipca gościliśmy krótko w naszej 

parafii Ojca Aleksandra Dońca OMI, który 

jest proboszczem w parafii pw. św. 

Szczepana w Gent w Belgii. Razem z ojcem 

Aleksandrem przyjechała jego rodzona 

siostra Józefa, która jest zakonnicą w 

Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Karola 

Boromeuszka w Trzebnicy. 

 

   Tego dnia z okazji wspomnienia 

św. Krzysztofa, patrona kierowców 

po wieczornej Mszy św. o godz. 

17:00 miało miejsce poświęcenie 

pojazdów, wręczenie breloczków z 

patronem oraz ulotki o trzeźwości na 

drodze, które otrzymało 70. 

kierowców. Podczas tego wydarzenia 

uczestniczyła Komenda Policji w 

Witkowie, która propagowała akcję “Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. 

Witkowska parafia zebrała wtedy na MIVA-Polska (pomoc polskim 

misjonarzom w zakupie środków transportu) 861,95 zł. 

 

27 lipiec 2019r. 
   Dnia 27 lipca gościliśmy w witkowskiej 
parafii 53 pielgrzymów z Gniezna, którzy 
podążali na Jasną Górę. Przewodnikiem 
pielgrzymki był ks. Jacek Orlik, a wspierali go 
także ks. dr. Przemysław Grzybowski i  
s. Zacharia Niemiec z Krzywinia.  

 

    

 



Pielgrzymi po modlitwie w mikołajowym 
kościele udali się do salki św.  

Wojciecha na odpoczynek oraz obiad,  
po czym wyruszyli w dalszą drogę. 

 

 

 

 

 

28 lipiec 2019r. 
   Dnia 28 lipca podczas mszy świętej, ksiądz kan. Franciszek Jabłoński 

rozdawał dzieciom ulotki Mini Kombonianie. 

   Po mszy świętej, która odbyła się o 12:00 odbył się V Obiad z 

Małżonkami. 

 

 

 

 

 



29 lipiec 2019r. 
   Dnia 29 lipca wyruszyła Parafialna Piesza Pielgrzymka Witkowska na 

Jasną Górę, podczas której pierwsze dni przewodniczył ks. kan. 

Franciszek Jabłoński, a pozostałe dni ks. prefekt Julian Wawrzyniak. 

 

 

30 lipiec 2019r.  
   Dnia 30 lipca podczas porannej Mszy św. 

pomagał nam ks. Konstanty Mrozek, który 

jest proboszczem parafii pw. św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Opatówku. 

 

 

Tego dnia w godzinach porannych odbyło się 

sprzątanie obejścia Kościoła przez Rycerzy Kolumba wraz z ks. kan. 

Franciszkiem Jabłońskim. 

 

 

 

 

 



   Natomiast wieczorną Mszę św. sprawował gość ks. mgr. 

Marcin Słodczyk z Sosnowca. 

   Ksiądz Marcin pasjonuje się w poznawaniu historii 

powstania monstrancji, kielichów oraz pozostałych 

paramentów liturgicznych. 

 

 

 

 

1 sierpień 2019r.  
   Dnia 1 sierpnia ks. kan. Franciszek Jabłoński uczestniczył w 

obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wraz z 

Panem Marianem Gadzińskim – Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo 

oraz przedstawicielami władz. 

   Obchody miały miejsce przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w 

Witkowie od godziny 17:00 podczas której zabrzmiały syreny alarmowe. 

   Po krótkiej przemowie Pana Burmistrza, uroczystość zakończyła się 

zwiedzaniem wystawy okolicznościowej w Sali Historii. 

 

 

   Tego dnia obchodziliśmy także I czwartek miesiąca, podczas którego 

miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu w godzinach  

19:30 – 20:30. 

   Można było również skorzystać z sakramentu pojednania, którego 

udzielał ks. prał. Florian Cieniuch – misjonarz z Wenezueli. 

 



    2 sierpień 2019r. 
   W sobotni dzień do Parafialnej Pieszej Pielgrzymki  

Witkowskiej dołączył ks. prefekt Julian Wawrzyniak,  

który uczestniczył z pielgrzymami aż do dotarcia  

na Jasną Górę. 

 

   Tego także dnia odwiedził naszą witkowską parafię  

ks. kan. dziekan Janusz Łomzik z Hranic w Czechach  

na Morawach wraz z parafianami, który uczestniczył w wieczornej Mszy 

św, którzy przybyli na odpoczynek do Ośrodka Skorzęcin. 

Po nabożeństwie nasi goście śpiewali piękne pieśni po czesku. 

 

 

3 sierpień 2019r.  
   Dnia 3 sierpnia miały miejsce  

sobotnie generalne porządki  

w witkowskim Kościele,  

które wykonywali wolontariusze  

wraz z ks. kan. Franciszkiem  

Jabłońskim. 

   Przy okazji zostało uporządkowane 

 także biuro parafialne. 

 

 



5 sierpień 2019r.  
   Dnia 5 sierpnia po krótkiej modlitwie w witkowskim kościele o godz. 

5:00 wyruszyła Witkowska Pielgrzymka Autokarowa na Jasną Górę. 

   Zadowoleni pielgrzymi po modlitwie w późnych godzinach wieczornych 

wrócili do Witkowa. 

 

  

   Po kilkunastu dniach pieszej wędrówki tego dnia dotarła na Jasną 

Górę także Piesza Pielgrzymka Witkowska. Pielgrzymi uczestniczyli w 

Apelu Jasnogórskim w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. 

   W ramach podziękowania uczestnicy pielgrzymki otrzymali upominki 

od ks. kan. Franciszka Jabłońskiego oraz ks. prefekta Juliana 

Wawrzyniaka. 

 

 



   Natomiast ks. kan. Franciszek w poniedziałkowe popołudnie 

porządkował ogród plebanii na przywitanie witkowskiego prefekta, 

umęczonego pielgrzyma. 

 

 

  Około godziny 19:00 przybyło do nas około 60. pielgrzymów z 37. 

Pieszej Pielgrzymki Koszalińsko-Kołobrzeskiej ( 5 ze Słupska ). Goście 

otrzymali pyszne drożdżówki ofiarowane przez panią Glanc. 

   Pielgrzymi po modlitwie w witkowskim kościele udali się na nocleg do 

domów witkowskich parafian, którzy bardzo miło ugościli naszych gości. 

Nasza parafia otrzymała medal za wspaniałe przyjęcie pielgrzymów. 

 

 

 



6 sierpień 2019r.  
Dnia 6 sierpnia około godz. 6:00 z 

witkowskiej parafii wyruszyła 37. Piesza 

Pielgrzymka 5. ze Słupska, która 

gościła u nas od poprzedniego dnia. 

   Pielgrzymi mile podziękowali ks. kan. 

Franciszkowi oraz witkowskim 

parafianom za miłą gościnę. 

Na gości czekała miła niespodzianka w 

Mielżynie, przygotowana przed ks. 

kanonika, pyszne pączki od Pani 

Aleksandry. 
 

   

 

Tego dnia w godzinach wieczornych do Witkowa powróciła z Jasnej 

Góry Piesza Pielgrzymka Witkowska wraz z ks. prefektem Julianem 

Wawrzyniakiem. 

 

 

 

 

 

 



8 sierpień 2019r.  
   Dnia 8 sierpnia gościliśmy w naszej parafii dwóch Prałatów Misjonarzy. 

Ks. Henryk Micek, który od 1987 r. posługuje na misjach w Papui Nowej 

Gwinei oraz ks. Florian Cieniuch, przebywający w Wenezueli od 1986 r. 

  Ich praca oraz pozostałych 70 Prałatów Misjonarzy została 

udokumentowana w książce : ” Błogosławione stopy Świętowojciechowi 

Misjonarze” autorstwa ks. dr. hab. Franciszka Jabłońskiego. 

 

 

9 sierpień 2019r.  
   Dnia 9 sierpnia podczas wieczornej Mszy św. modlił się z nami, a za 

swoją parafię w Szamocinie ks. mgr neoprezbiter Przemysław 

Robaszkiewicz, a pochodzący z witkowskiej parafii. 

   Przed błogosławieństwem ks. Przemysław podzielił się z nami swoimi 

wrażeniami z pierwszej swojej parafii. 

 

 

 

 

 

 



11 sierpień 2019r.  
   Dnia 11 sierpnia po południowej Mszy św. odbył się VII Obiad dla 

Małżonków z parafii. 

 

 

   Natomiast podczas Mszy św. o godz. 17:00 

gościliśmy dwóch kapłanów : ks. ppłk. prob. 

Henryka Kaczmarka z Ostrowitego, a 

pochodzącego z naszej parafii oraz ks. mgr 

Łukasza Parzniewskiego z Sędziszowa ( diecezja 

kielecka ), który modlił się o powołania do służby 

Bożej w naszej parafii. 

 

 

14 sierpień 2019r.  
   Dnia 14 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 17:00 odwiedzili naszą 

parafię członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza z parafii pw. św. Andrzeja 

Ap. w Kleczewie, czyli pierwszej parafii, w której posługę pełnił ks. Julian 

Wawrzyniak. 

 

 

 

 



   Po wieczornej Mszy św. odbył się Koncert pieśni maryjnych i 

patriotycznych w wykonaniu małżeństwa : Pani Izabeli ( sopran ) oraz 

Pana Krzysztofa ( organy ) Fryska z Bydgoszczy. 

   Była to prawdziwa uczta duchowa i artystyczna, a osoby słuchające 

były bardzo zadowolone i z zachwytem wsłuchiwali się w występ. 

 

 

15 sierpień 2019r.  
   Dnia 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w czasie każdej Mszy św. święciliśmy kwiaty oraz zioła. Podczas 

Nabożeństwa o godz. 9:00 matkom w stanie błogosławionych zostało 

udzielone ” Błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa “, a także 

modliliśmy się za małżonków, którzy z różnych powodów nie mogą mieć 

dzieci. Natomiast o godz. 10:30 modliliśmy się za Ojczyznę oraz 

żołnierzy z okazji święta Wojska Polskiego. 

 

 



18 sierpień 2019r.  
   Dnia 18 sierpnia gościliśmy w 

naszej parafii ks. Marka 

Januchowskiego z parafii pw. św. 

Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy, 

a także kl. Krzysztofa Stawskiego z 

Janikowa, który jest częstym 

gościem w Witkowie. 

 

 

   Tego dnia odbył się już VIII Obiad dla Małżonków, w którym 

towarzyszył nasz gość kleryk Krzysztof. 

 

 

21 sierpień 2019r.  
   Dnia 21 sierpnia podczas wieczornej Mszy św. uczestniczył w 
modlitwie ks. Konstanty Mrozek, który jest proboszczem w parafii pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku oraz Rycerzem Kolumba. 
   Po nabożeństwie w sali św. Wojciecha odbyło się spotkanie Rycerzy 
Kolumba, w którym towarzyszył wyżej wspomniany gość oraz Rycerze z 
Poznania i Radomia. 
   W naszej parafii wstąpiło wtedy 11 Rycerzy Kolumba. 

 
 

 



22 sierpień 2019r.  
   Dnia 22 sierpnia ks. prefekt Julian 

Wawrzyniak odprawił Mszę św. w 

intencji witkowskiej parafii w 

sanktuarium Matki Bożej na wzgórzu 

Trsat w Rijece. 

   Ten ” Chorwacji Nazaret ” odwiedził 

w 2003 roku św. Jan Paweł II. 

 

 

 

   W godzinach wieczornych odwiedził 

nas ks. doktorant Andrzej Szułczyński, 

pochodzący z archidiecezji 

gnieźnieńskiej, a obecnie pełniący 

posługę w diecezji w Graz w Irlandii. 

 

 

 

23 sierpień 2019r.  
   Dnia 23 sierpnia Rycerze Kolumba porządkowali obejście wokół 

kościoła. Vivat Jezus!!! 

 

 

 

 

 

 

 



25 sierpień 2019r.  
   Dnia 25 sierpnia po porannej Mszy św. o godz. 7:30 pierwsza grupa 

Rycerzy Kolumba otrzymała z rąk ks. kan. Franciszka Jabłońskiego 

szarfy. 

 

 

   W słoneczną niedzielę Gmina Witkowo obchodziła uroczyste Święto 

Plonów. 

   Obchody Dożynkowe rozpoczęły się od uroczystej, dziękczynnej mszy 

św. o godz. 12:00, którą odprawił proboszcz witkowskiej parafii p.w. św. 

Mikołaja w Witkowie – Ksiądz kan. dr hab. Franciszek Jabłoński wspólnie 

z ks. prefektem Julianem Wawrzyniakiem. W eucharystii udział wzięli 

przedstawiciele samorządu Gminy, starostowie tegorocznych dożynek, 

delegacje wieńcowe oraz zaproszeni Goście. W czasie mszy św. zostały 

poświęcone wieńce 

dożynkowe i bochny 

chleba. 

Po Nabożeństwie przez 

ulice Witkowa przeszedł 

uroczysty, kolorowy 

i tłumny korowód, który od 

kościoła na Stadion Miejski 

poprowadziła Orkiestra 

Dęta Kopalni Węgla 

Brunatnego „Konin”. 



 

   Istotę święta 

dożynkowego 

podkreśla obrzęd 

przekazania i dzielenia 

chleba. Jako 

wymowny symbol 

Dożynek, na ręce 

Burmistrza Gminy 

i Miasta Witkowa 

oraz Księdza 

Proboszcza dorodne 

bochny chleba złożyli Starostowie dożynek. Rolę Starostów w tym roku 

pełnili: Pani Marta Staniszewska z Gorzykowa oraz Pan Andrzej Słomka 

z Kołaczkowa. 

 

31 sierpień 2019r.  
   Dnia 31 sierpnia witkowscy 

duszpasterze – ks. kan. Franciszek 

Jabłoński wraz z ks. prefektem Julianem 

Wawrzyniakiem uczestniczyli podczas 

Dożynek sołectwa Małachowo Złych 

Miejsc. 

 

 

   W godzinach późno popołudniowych ks. kan. Franciszek oraz ks. 

prefekt Julian przybyli jako zaproszeni gości na przyjęcie weselne 

witkowskich nowożeńców Marty i Bartłomieja. 

 

 

 

 

 


