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ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ 
W MIERZESZYNIE

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego 
aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił 
do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, 
i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. 
I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, 
który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą 
zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, 
a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: 
„Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie 
Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo 
oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co 
dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. 
A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki 
słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz 
swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa 
oraz ich mieszkańcy” . (Ap 12,7 – 12a).

Tegoroczne święto św. Michała Archanioła 
w Mierzeszynie zbiega się z poświęceniem figury 
Wodza Niebieskich Zastępów (wigilia święta, 28 
września 2019 roku). Figura ta przypominać będzie 
nam o opiece Świętego Archanioła nad całym 
Kościołem, naszą parafią, i nad każdym z nas!

W obecnym kalendarzu liturgicznym 29 września 
przypada święto trzech Świętych Archaniołów. 
Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Michał 
(z hebrajskiego: Mika’el – Któż jak Bóg). Na kartach 
Starego Testamentu określany jest mianem 
Wielkiego Księcia, opiekuna narodu izraelskiego 
(Dn 12,1) oraz jednego z pierwszych książąt (Dn 
10,13). Z kolei w Nowym Testamencie ukazany jest 
przede wszystkim jako pogromca zbuntowanych 
aniołów (Ap 12,7-9). W świetle najstarszej tradycji 
w czasie buntu Lucyfera przeciw Bogu Michał 
opowiedział się po stronie Stwórcy. Wspomina 
o nim również św. Paweł w Pierwszym Liście 
do Tesaloniczan, zapowiadając jako zwiastuna 
powtórnego przyjścia Chrystusa (1 Tes 4,16). 
Pisarze wczesnochrześcijańscy (np. Tertulian, 
Orygenes) ukazują Michała jako księcia aniołów, 
który towarzyszy umierającym i ich duszom 
w drodze do życia wiecznego. W ikonografii 
najczęściej przedstawiany jest jako trzymający 
w dłoni miecz i stopą miażdżący demona. I takie 
przedstawienie św. Michała Archanioła możemy 
zaobserwować w kościele św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie.

Należy zauważyć, iż św. Michał Archanioł od 
początku istnienia wspólnoty Kościoła doznawał 
szczególnej czci. W kult księcia aniołów wpisuje się 
także modlitwa, która swoje powstanie zawdzięcza 
papieżowi Leonowi XIII (pontyfikat: 1878-1903). 
Według tradycji papież ten w 1886 roku miał 
widzenie demonów otaczających Rzym. Głęboko 
poruszony tą wizją ułożył modlitwę (inwokację ku 

czci św. Michała Archanioła). Oto jej treść:
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas 

w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg 
pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, 
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy 
złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie 
krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

W krótkim czasie papież Leon XIII polecił 
rozesłać ją do wszystkich biskupów na świecie. 
Jednocześnie papież zalecił, aby odmawiać ją 
w postawie klęczącej po każdej Mszy świętej.

Trzeba pamiętać, że za pontyfikatu papieża 
Leona XIII masoneria nasiliła swoją działalność 
i przystąpiła do mocnego ataku na Kościół 
katolicki (czy obecnie nie przeżywamy podobnej 
sytuacji – wielkich ataków na Kościół katolicki?). 
Leon XIII wydał encyklikę „Humanum Genus” 
dnia 20 kwietnia 1884 roku, w której ukazał 
główne założenia masonerii, jej strukturę, metody 
działania, zagrożenia, jakie stwarza, i sposoby jej 
przeciwdziałania.

Ale wróćmy do prywatnego widzenia wielkiego 
papieża z roku 1886. Giuseppe Ferrari, we włoskim 
miesięczniku „Madre di Dio” [Matka Boża] (numer 2, 
z lutego 1984 roku, strona 4), w artykule „La visione 
diabolica di Leone XIII” (Widzenie diabelskie Leona 
XIII), przytacza fragment artykułu ojca Domenico 
Pechenino, zamieszczonego w czasopiśmie 
o niewątpliwej powadze „Ephemerides Liturgicae” 
(rok 1955, strony 58-59), w którym wspomina 
o widzeniu, jakie miał Leon XIII. Pisze tam: „Nie 
pamiętam dokładnie roku. Pewnego ranka wielki 
papież Leon XIII odprawiał swoją Mszę świętą 
i uczestniczył w drugiej, w ramach dziękczynienia, 
jak to miał zwyczaj czynić. W pewnej chwili 
zobaczono, że energicznie podniósł on głowę, 
potem utkwił mocno wzrok w czymś nad głową 
celebransa. Patrzył nieruchomo, bez poruszania 
powiekami, ale z uczuciem strachu i zdziwienia, 
zmieniając kolor i rysy twarzy. Coś niezwykłego, 
wielkiego, działo się w nim... Wreszcie, jakby 
wracając do siebie, czyniąc lekki, ale energiczny 
ruch ręką, wstał. Udał się do swojej Biblioteki 
Prywatnej. Jego najbliżsi współpracownicy udali 
się za nim z pośpiechem i niepokojem. Zapytali 
go delikatnie: ‘Czy Ojciec Święty nie czuje się 
dobrze? Czy potrzebuje czegoś?’ Odpowiedział: 
‘Nic, nic’, i zamknął się w pokoju. Po upływie pół 
godziny kazał wezwać Sekretarza Kongregacji 
Obrzędów, wręczył mu kartkę papieru, i polecił 
mu wydrukować napisany na niej tekst i rozesłać 
go do wszystkich Ordynariuszy świata. Co ta 
kartka zawierała? O widzeniu papieża Leona XIII 
i jego modlitwie wspominał też kardynał Nasalli 
Rocca w swoim Liście Pasterskim na Wielki Post 
(Bologna 1946). Kardynał pisał: ‘Leon XIII osobiście 
napisał tę modlitwę... Słowa: <które krążą po 
świecie> (złe duchy) mają wyjaśnienie historyczne, 
które wiele razy powtarzał mi sekretarz osobisty 
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Papieża, ks. prałat Rinaldo Angeli. Leon XIII 
miał naprawdę widzenie złych duchów, które 
gromadziły się nad Wiecznym Miastem (Rzymem); 
z jego doświadczenia pochodzi modlitwa, którą 
chciał, aby była odmawiana w całym Kościele. Tę 
modlitwę sam Papież odmawia głosem drżącym 
i mocnym: słyszałem go wiele razy w Bibliotece 
Watykańskiej. Nie tylko tę modlitwę napisał, 
ale napisał także, własnoręcznie, specjalny 
egzorcyzm’ ”.

Pobożna praktyka modlitwy autorstwa papieża 
Leona XIII została utrzymana do drugiej połowy 
XX wieku. Jej kres położyła reforma liturgiczna 
Soboru Watykańskiego II. Obecnie „Modlitwa 
do św. Michała Archanioła” wykorzystywana 
jest w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. 
Dzisiaj można zaobserwować powrót do 
wspólnego odmawiania inwokacji do św. Michała 
Archanioła. W niektórych diecezjach, jak również 
poszczególnych parafiach wprowadzono na nowo 
praktykę tej modlitwy po zakończeniu Mszy 
świętej. Ta praktyka została wprowadzona także 
w Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
dnia 30 sierpnia 2019 roku.

W 2018 roku papież Franciszek zwrócił się 
także z prośbą, aby do październikowej modlitwy 
różańcowej dołączyć dwie modlitwy w intencji 
Kościoła: „Pod Twoją obronę” oraz „Modlitwę do 
św. Michała Archanioła”, aby Najświętsza Maryja 
Panna i św. Michał Archanioł chronili Kościół od 
diabła, który zawsze stara się oddzielić nas od 
Boga i poróżnić nas między sobą. W modlitwie 
tej wybrzmiewa prośba do Wodza Niebieskich 
Zastępów, św. Michała Archanioła, aby wspomagał 
nas w walce ze złym duchem. Choć nie zawiera ona 
formuły egzorcyzmującej, niekiedy bywa nazywana 
„egzorcyzmem prywatnym”. W kościołach 
w Mierzeszynie dostępne są obrazki z „Modlitwą 
do św. Michała Archanioła”. Zachęcam, aby pod 
koniec Mszy świętej odmawiać modlitwę do Wodza 
Niebieskich Zastępów, ale także korzystać z niej 
w czasie prywatnej modlitwy.

Pamiętajmy: szatan nadal podstępnie działa we 
współczesnym świecie. W Polsce ciągle, niestety 
nasilają się ataki na prawowierny Kościół, na 
etykę ewangeliczną i ogólnoludzką... Niewątpliwie 
w ogóle diabeł wstępuje w serca wielu. Przykładem 
ostatniego czasu są antychrześcijańskie marsze 
LGBT, profanacje świątyń katolickich, ataki 
na duchownych... Wielkim głosem modlitwy 
w ostatnim czasie stała się ogólnopolska akcja 
„Polska pod Krzyżem” (14 września 2019 roku).

Ks. arcybiskup Angelo Camastri, autor 
tekstu „Drogi Krzyżowej” w 2006 roku, której 
przewodniczył Ojciec Święty Benedykt XVI 
w Koloseum, napisał: „Zgubiliśmy sens grzechu. 
Dziś przez oszukańczą propagandę szerzy się 
głupia apologia zła, absurdalny kult szatana, 
szalone pragnienie łamania zasad, kłamliwa 
i pusta wolność, która wynosi kaprys, wadę 

i egoizm, ukazując je jako zdobycze cywilizacji  
(stacja III). Wydaje się, że mamy do czynienia 
z diaboliczną pychą, która zamierza zmieść 
rodzinę (stacja VII)”.

Niech św. Michał Archanioł będzie nam obroną 
każdego dnia na naszej drodze życiowej. Ta droga 
ciągle narażona jest na pokusy złego ducha. 
Wódz Niebieskich Zastępów dany jest światu, 
Kościołowi, każdemu z nas jako autentyczna 
pomoc. Pamiętajmy o tym!

d. A.

Mierzeszyn, w wigilię święta św. Michała Archanioła 
A.D. 2019

POŚWIĘCENIE FIGURY 
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Mierzeszyn, 28 września 2019 roku

Uwielbiamy Cię, Boże, bo tylko Ty jesteś 
święty. Ty ulitowałeś się nad ludźmi i zesłałeś 
na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, 
który udziela świętości i doprowadza ją do 
pełni. On w początkach Kościoła posłał Ducha 
Pocieszyciela, który jest głosem pouczającym 
o głębiach świętości, tchnieniem mocy 
i łagodności, ogniem rozpalającym miłość 
w sercach wiernych, Bożym nasieniem, z którego 
wyrastają obfite owoce łaski.

Ciebie więc, Boże, dzisiaj wychwalamy, bo 
darami tegoż Ducha ubogaciłeś świętego Michała 
Archanioła, na cześć którego Twoi słudzy 
wykonali tę figurę.

Wszechmogący, wieczny Boże, pobłogosław + tę 
figurę świętego Michała Archanioła. Pomóż nam, 
abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, 
ale stawali się także na co dzień wiernymi 
świadkami Twojej prawdy i miłości.

Spraw, prosimy: niech Twoi słudzy krocząc 
śladami Pana i wpatrując się w świętego Michała 
Archanioła, dążą do doskonałości, do miary 
wielkości według Pełni Chrystusa. Niech słowem 
i życiem głoszą Ewangelię, gotowi nawet krew za 
nią przelać.

Niech codziennie dźwigają Krzyż z Chrystusem, 
ofiarnie służąc Tobie i braciom. Przez wierne 
wypełnianie doczesnych obowiązków niech 
przemieniają świat mocą Ducha Świętego 
i wznoszą oczy ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie 
Ty, Ojcze, przyjmiesz ich do współdziedzictwa 
z Twoim Synem.

Wszechmogący, wieczny Boże, który 
ustanowiłeś świętego Michała Archanioła 
obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za 
jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności 
i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały 
w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.
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W czwartkowe przedpołudnie, 26 września 2019 roku, Metropolita Gdański spotkał się z klerykami rozpoczynającymi 
formację do kapłaństwa. – Po długim czasie dryfowania po oceanach życia dotarliśmy do portu Chrystusowego. 
Przychodzimy do Ekscelencji, aby podziękować za przyjęcie nas do seminarium oraz za zaufanie, jakim zostaliśmy 
obdarzeni – mówił w imieniu nowych alumnów Kamil Romanowski.

- Oddajemy was pod matczyne skrzydła Gdańskiego Seminarium Duchownego: ks. Rektora, ojców duchownych 
i profesorów. W seminarium jest regulamin, który porządkuje życie. Rozpoczynacie wielką przygodę życia. Z Bożą 
pomocą podołacie. Trzeba się o to modlić, a my również będziemy was wspierać naszą modlitwą. Seminarium jest nośne, 
piękne, ma swoją historię. Powołanie jest w rękach Pana Boga i waszych. Życzę, byście do kapłaństwa doszli, a jeśli Pan 
Bóg wybierze dla was inną drogę, to również trzeba wsłuchać się w ten głos – podkreślił Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź.

W tym roku 11 młodych mężczyzn rozpoczyna formację w Gdańskim Seminarium Duchownym. Łącznie do kapłaństwa 
przygotowuje się 50 młodych mężczyzn. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

ks. MACIEJ ŚWIGOŃ
www.gdansk.gosc.pl

ROZPOCZYNAJĄ PRZYGODĘ ŻYCIA
- Gratuluję wam odwagi. Pamiętajcie, że powołanie jest w rękach Pana Boga i waszych – mówił 
Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź do kleryków pierwszego roku Gdańskiego Seminarium Duchownego.

NOWY DYREKTOR GDAŃSKIEGO 
„GOŚCIA NIEDZIELNEGO”

Ks. mgr MACIEJ ŚWIGOŃ, ur. 23 maja 1989 roku w Gdańsku. 
Pochodzi z Parafii św. Jadwigi Królowej w Gdańsku Oruni. 
Wyświęcony na prezbitera 18 maja 2019 roku przez Ks. Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia Metropolitę Gdańskiego w Archikatedrze 
Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie. Wikariusz parafii archikatedralnej 
w Oliwie. Od 1 lipca 2019 roku Dyrektor Gdańskiego Oddziału „Gościa 
Niedzielnego”. W Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
gościł jako kleryk Gdańskiego Seminarium Duchownego dnia 27 
listopada 2016 roku. 

Księdzu Maciejowi życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa 
w posłudze kapłańskiej dla dobra Kościoła. Szczęść Boże!

d. A.

GOSC.PL Gdański

GOSC.PL Gdański
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INTENCJE  MSZALNE  październik  2019

 1. wtorek 
 2. środa
 3. czwartek
 4. piątek
 5. sobota 
 
 6. niedziela

 7. poniedziałek
 8. wtorek
 9. środa
10. czwartek 
11. piątek 
12. sobota
13. niedziela

14. poniedziałek
15. wtorek
16. środa
17. czwartek
18. piątek 
19. sobota  

20. niedziela

21. poniedziałek
22. wtorek
23. środa
24. czwartek
25. piątek
26. sobota
27. niedziela

28. poniedziałek
29. wtorek
30. środa
31. czwartek

1800      
700      
700      

1800      
1600      
1800      
730      

 930

 1100

      
1800      
700      

   700      
700      

1800

1800      
730

930

 1100

1800      
1800      
700      
700      

1800      
1500      
1800      
730      
930

1100      
1800      
1800      
1800      
700

1800      
1800      
730

930

1100

1800

1800      
1800      
700      

+ brat Marian: rocznica śmierci
+ Mieczysław Fryca: rocznica śmierci oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
+ Jan Kapanke: rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Ewy Szuba: 45. rocznica urodzin
ślub: Tomasz Jaszewski i Angelika Antoniewicz
+ Tadeusz Muszyński oraz zmarli z rodzin Muszyńskich i Mocarskich
+ dziadkowie i babcie z obojga stron
+ Jadwiga i Konrad Lewandowscy: rocznica śmierci
+ Helena Mejer, rodzice, rodzeństwo z rodzin Tarczewskich, Mejer, Guźniczak, Wozińskich, 
Kowalczyk i Juszczak
dzięk. błag. w intencji Bernadety i Kazimierza Kolbusz: 41. rocznica sakramentu małżeństwa
+ wypominkowa za zmarłych
+ Henryk Chodukiewicz
+ Hanna Żbikowska
+ Weronika Klinkosz: 1. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Mai i Michała Bagińskich: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
+ rodzice Andrzej i Feliksa Bąk oraz zmarli z rodzin Baków i Bieleckich
+ Adam Langowski; bracia: Franciszek, Edmund, Jan oraz szwagierka Janina
+ Elżbieta i Jan Dawidowscy
+ Helena i Leon Wenta
dzięk. błag. w intencji rodziny Szymczyk
+ Bronisław Damps
+ Adam Rywacki
+ Henryk Plata: rocznica śmierci; zmarli z rodzin Plata, Döring, Sarek, Troka i Tisler
ślub: Wojciech Korycki i Katarzyna Bukowska
+ Kazimierz Kąkol: rocznica urodzin i śmierci
+ Jan i Irena Wohlert; zmarli z rodzin Wohlert, Kolbusz i Szymanowskich
+ Urszula Kolberg: z okazji imienin
+ Czesław Ronowicz oraz dzięk. błag. w intencji Karoliny Ronowicz: 30. rocznica urodzin
+ Hanna Żbikowska
+ Henryk i Maria Piekarscy oraz rodzice z obojga stron
+ Władysław Niemykin: rocznica śmierci; rodzice oraz bracia Kolbusz
+ Bronisław Damps
+ Hanna Żbikowska
+ Jan Kluskiewicz: 6. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Katarzyny i Grzegorza Antoniewicz: 28. rocznica sakramentu 
małżeństwa
+ Zofia, Szczepan i Zenon Kolbusz
+ zmarli z rodzin Wohlert, Antoniewicz i Kuchnowskich
+ Kazimierz Kucmann: 13. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Ewy i Jacka Szuba: jubileusz 25. rocznicy sakramentu małżeństwa
+ Zygmunt Walkowski oraz rodzice z obojga stron
+ Marianna Pieczykolan: rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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w ostatnim czasie...
ZOSTAŁ OCHRZCZONY:
1. SZYMON SOSIŃSKI, zam. Miłowo, ul. Brzozowa 3, ur. 28 lipca 

2019, och. 21 września 2019 (rodzice wyrażają zgodę na 
publikację informacji).

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, ABY ZAWRZEĆ SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia  5 października 2019 o godz. 16.00:
 TOMASZ JASZEWSKI, zam. Ełganowo, ul. Asfaltowa 66 

i ANGELIKA ANTONIEWICZ, zam. Mierzeszyn, ul. Kasztanowa 
6A (narzeczeni wyrażają zgodę na publikację informacji).

ZMARŁY:
1. IRENA KRYKOWSKA, zam. Zaskoczyn 11 (DPS), ur. 30 

czerwca 1957, zm. 15 września 2019, pogrzeb odbył się 19 
września 2019 w Mierzeszynie i w Redzie (DPS wyraża zgodę 
na publikację informacji).

2. TERESA WLAZŁO, zam. Mierzeszyn, ul. Gdańska 9, ur. 4 
kwietnia 1930, zm. 22 września 2019, pogrzeb odbył się 25 
września 2019 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na 
publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH

374. Angelika Konkol i Kacper Wojtyra, Domachowo
375. Bronisława Malec, Mierzeszyn
376. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
377. Angelika Konkol i Kacper Wojtyra, Domachowo
378. Krystyna i Dariusz Dusza, Błotnia
379. Julianna i Kamil Peplińscy, Domachowo
380. Dariusz Radecki, Zaskoczyn
381. Teresa i Stanisław Rakowscy, Domachowo
382. Lucyna i Marek Leszka, Mierzeszyn
383. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
384. Magdalena i Ireneusz Sosińscy, Miłowo
385. Maria Szulc, Zaskoczyn
386. Monika i Grzegorz Zielke, Przywidz
387. Ewelina i Tomasz Surma, Zaskoczyn
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na październik 2019
Ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego 

wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 
W PAŹDZIERNIKU 2019 

W NASZEJ PARAFII

- dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku  
 do soboty po Mszy świętej;

- dla dzieci w poniedziałki i piątki 
 o godz. 17.30.



8
1 października 2019

NUMER KONTA PARAFIALNEGO  Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL34833500030303243720000001    Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII: www.parafia.i3k.pl

U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE – Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Pismo przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej w Mierzeszynie.
Redaktor naczelny: ks. Andrzej Sowiński, zastępca red. naczelnego: Irena Krzemińska, red. techniczny: Franciszek Sowiński. 

Wydawca: Parafia św. Bartłomieja Apostoła, ul. Wolności 17, 83-041 MIERZESZYN, tel. (0048) 58 682 81 78, 
e-mail: mierzeszyn@diecezja.gda.pl        Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.

U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 42 (359)

K
S.

 K
A

N
O

N
IK

 G
E

R
A

R
D

 B
O

R
Y

S 
SE

R
D

E
C

ZN
IE

 P
O

ZD
R

A
W

IA
 W

IE
R

N
Y

C
H

 
PA

R
A

FI
I 

ŚW
. B

A
R

T
ŁO

M
IE

JA
 A

PO
ST

O
ŁA

 W
 M

IE
R

ZE
SZ

Y
N

IE
 

Zb
le

w
o,

 2
3 

w
rz

eś
ni

a 
20

19
 r

ok
u


