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W I O S N A  2 0 1 2

D r o g i  M o d l i c i e l u !

E
wangelizowanie jest wielkim zadaniem, które Pan Jezus zlecił wszystkim wierzącym, chociażby w słowach z Ew. Marka 

16, 15: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Akcje podejmowane przez MED służą m.in. głosze-

niu dzieciom i nastolatkom Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Czy wystarczy poprzestać na ewange-

lizowaniu? Nie, gdyż każdy, kto narodzi się na nowo potrzebuje duchowo wzrastać i stawać się uczniem Pana Jezusa 

– kimś, kto będzie Go wiernie naśladował. Czy możemy wspierać innych w procesie duchowego wzrostu? Jak najbar-

dziej! Czynili to apostołowie, np. Barnaba czy Paweł, wykazując wiele troski o ludzi wierzących. 

Z myślą o wspieraniu i zachęcaniu innych organizujemy szkolenia oraz konferencje dla pracowników wśród dzieci. Wierzymy, 

że dzięki takim inwestycjom ich uczestnicy będą lepiej przygotowani i wyposażeni do czynienia innych (a szczególnie dzie-

ci i młodzieży), uczniami Chrystusa. Wiele cennych, praktycznych wskazówek dotyczących tego zagadnienia otrzymaliśmy 

w czasie naszej ogólnopolskiej konferencji, której m.in. poświęcone jest to wydanie Poczty z MED-u.

Zapraszamy też do przeczytania świadectw uczestników szkoleń intensywnych zakończonych w ostatnich miesiącach 

w Gdańsku i Wrocławiu. Jest trochę nowości w naszej siedzibie w Ustroniu, czym również chcemy się z Tobą podzielić.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystko, co mogliśmy robić w ciągu ostatnich trzech miesięcy, kiedy to (jeszcze w grudniu) 

odbywały się w kilku miejscach ewangelizacyjne spotkania dla dzieci z okazji świąt. Później w czasie ferii zimowych pracow-

nicy MED oraz nasi wierni wolontariusze mieli kolejną okazję do ewangelizowania i nauczania dzieci biblijnych prawd, m.in. 

w Zelowie, Golasowicach czy Lesznej.

Teraz, wraz ze zbliżającą się wiosną, rozpoczynamy kolejne szkolenia, odbywają się regularne spotkania w klubach biblijnych, 

prowadzimy spotkania pasyjne dla dzieci i gimnazjalistów w kilku miejscowościach, a także przygotowujemy się już do obo-

zów letnich. A zatem sporo za nami, ale też dużo nowych przedsięwzięć przed nami, więc z pewnością potrzebujemy Twoich 

modlitw. Jednocześnie bardzo dziękujemy za dotychczasowe modlitwy i wszelkie wsparcie dla naszej służby.

Elżbieta Płosa, Danuta Pustówka

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość (…) nas, umarłych na wskutek występków, razem z Chrystusem 

przywrócił do życia (Ef 2:4–5, BT).

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy, aby Twoje serce wypełnione było radością 

i wdzięcznością do Pana Boga, który w swojej wielkiej miłości umożliwił nam życie w Jego bliskości. 

Niechaj Pan Jezus, który ze względu na nas wycierpiał krzyż i jego hańbę, i którego Bóg wzbudził z martwych, 

będzie Twoim i naszym źródłem obfi tego życia, zaufania, siły, pociechy i pomocy.
Zarząd i pracownicy MED

Uwaga! Nowa płyta CD 
Śpiewamy słowami Biblii to kolejna płyta w naszej ofercie. Nasza MED-owska koleżanka 

Gabi Piecha zainspirowana do działania podczas przygotowań do seminarium 

na temat tego, jak śpiewać na spotkaniach z dziećmi, usiadła w studiu nagrań do 

fortepianu i tak oto powstała całkiem przyjemna płyta. Jej szczególną zaletą i cechą 

wyróżniającą ją spośród tysięcy innych jest to, iż tekst każdej z 29 zaśpiewanych na niej 

pieśni oparty jest na wersecie bądź fragmencie biblijnym. Pieśni są mniej lub bardziej 

znane, a dzięki prostej linii melodycznej można łatwo się ich nauczyć, a potem… 

śpiewać je razem z dziećmi podczas spotkań biblijnych albo w gronie rodzinnym.  

         P o l e c a m y !  Cena 20.00 zł.  
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Wspomnienia z XXI Ogólnopolskiej Konferencji 
W zimowe dopołudnie 8 lute-

go, załadowanymi po brzegi 

samochodami pracowników 

MED-u, ruszyliśmy do Wisły. 

Kręta droga zaprowadziła nas 

wkrótce do Hostelu „Krokus”. 

Na miejscu wiele razy poko-

nywaliśmy schody między pię-

trami, aby przygotować salę 

wykładową, salki seminaryjne, 

pomieszczenia na zajęcia dla 

dzieci oraz recepcję, w której 

gorąco witaliśmy uczestników, 

na przekór trzaskającym na ze-

wnątrz mrozom. 

Pełna ciepła i serdeczności była również postawa uczestników tegorocznej konferen-

cji. Dnie spędzaliśmy na słuchaniu wykładów biblijnych oraz udziale w seminariach 

i warsztatach, zaś wieczory na uwielbianiu Boga pieśniami i słuchaniu świadectw. 

Podczas wykładów dra Randalla Faulknera byliśmy zachęcani, aby podobnie jak 

Barnaba z Dziejów Apostolskich czynić innych uczniami, nauczać i zachęcać. Na 

porannych społecznościach pastor Dale Sigafoos dzielił się swoimi doświadcze-

niami dotyczącymi wprowadzania w uczniostwo. Wraz z amerykańskimi misjo-

narkami Judy i Jackie zgłębialiśmy trudne zagadnienia pomocy dzieciom z roz-

bitych rodzin. To tylko niektóre z punktów programu realizowanego podczas tej 

konferencji. Jak wspominają to wydarzenie inni uczestnicy? Przeczytajcie…

Konferencje MED są dla mnie czasem najlepiej spędzonych wakacji. 

Idealnych wakacji, które obejmują odpoczynek psychiczny, odnowę 

duchową, dostarczają wiedzy praktycznej i wyzwań intelektualnych. 

Dają odpoczynek psychiczny od ciągłego, codziennego pośpiechu, 

ale zmuszają mój mózg do pracy na wykładach, a podczas semina-

riów dostarczają praktycznych, codziennych rozwiązań do pracy 

z dziećmi. To wszystko w otoczeniu przepięknej przyrody i w jesz-

cze piękniejszych relacjach z wierzącymi z całej Polski. Dziękuję! 

Magda z Warszawy

Konferencja była dla mnie bardzo dobrym czasem. Mogłam odpocząć od codzienności, spotkać znajomych 

i poznać wspaniałe nowe osoby. Był to także czas rozmyślań nad różnymi sprawami dotyczącymi mojego ży-

cia oraz dobry czas z Panem Bogiem. Bardzo podobały mi się wykłady – szczególnie poranne i popołudniowe 

rozważania oraz seminaria „Dziecko i rozwód”. Jednym słowem konferencję uważam za bardzo udaną. 
Magda z Kuźni Raciborskiej

Tegoroczna konferencja była wyjątkowa – przeżyłam szczególne od-

nowienie i napełnienie mocą Bożą. Odkryłam także pokłady nowych 

sił i zostałam zachęcona do dalszej służby w Klubie ISKIERKA w Nysie. 

Utwierdziłam się w swoim powołaniu i z radością chcę tym dzieciakom 

wskazywać na miłość Chrystusa – tak jak potrafi ę, w pokorze przed 

majestatem Boga.

Poza tym zaciekawił mnie nowy styl utrzymania dyscypliny, który 

przedstawiła jedna z seminarzystek. Podobało mi się rzeczowe zwró-

cenie uwagi na przygotowanie się do zajęć z dziećmi oraz jasne wska-

zówki, jak mam dbać o dzieciaki, którym usługuję oraz jak sama mogę 

dobrze się przygotować. 
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Cieszę się, że odważyłam się podczas konferencji podzielić publicznie świade-

ctwem dotyczącym służby w ISKIERCE – to dla mnie WIELKIE przeżycie. Cóż, 

mam swoje ograniczenia i nie nadaję się do takich wystąpień. Pomimo zdener-

wowania, chciałam opowiedzieć innym o tym, co robię u siebie. To niepraw-

dopodobne, ale nie miałam żadnych przykrych odczuć, żadnego niepokoju, 

w ogóle nie miałam żadnej blokady – DLA MNIE TO CUD! 
Zosia z Nysy

Jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystkich uczestników konferencji, za wszystkie osoby, które 

nam usługiwały: za wykładowców, tłumaczy, za prowadzących seminaria i warsztaty, za 

grupy uwielbiające oraz za wszystkich, którzy przed i w czasie konferencji pomagali nam 

w jakikolwiek sposób, a  także za tych, którzy modlili się o to wydarzenie.

Organizujemy ogólnopolską konferencję tylko raz w roku, więc jeśli ją przegapiłeś, możesz 

żałować, o czym pewnie przekonały Cię przytoczone wcześniej opinie uczestników. Jed-

nak dobra wiadomość jest taka, że jeśli Bóg pozwoli, za rok znowu się spotkamy na XXII 

konferencji. Zapraszamy Cię już teraz!
Elżbieta Płosa, Danuta Pustówka

  Przeczytaj i zobacz więcej na: www.med.org.pl 

Poważny problem!
Wskaźnik rozwodów w Polsce nie jest jeszcze tak wysoki jak w innych krajach na świecie, ale rośnie i to jest alarmująca sytua-

cja. Jedno ze źródeł podaje, że od roku 1980 liczba rozwodów w Polsce wzrosła dwukrotnie.

Rozwód to śmierć rodziny, dlatego takie rodziny potrzebują wsparcia w nauczeniu się, jak przejść przez proces żalu i straty. 

Wyobraźmy sobie, jak czuje się dziecko, kiedy jego świat zostaje postawiony na głowie i kiedy nie wie, jak poradzić sobie ze 

zmianami, które rozwód rodziców wnosi do jego życia.

Judy Edinger i Jackie England, misjonarki związane z organizacją REST Ministries przyjechały z USA, aby poprowadzić na 

konferencji MED serię seminariów dla liderów oraz osób pracujących z dziećmi. Celem tych seminariów była pomoc w zro-

zumieniu problemu oraz praktyczne wskazówki, jak pomóc dziecku po rozwodzie rodziców. Uczestnicy otrzymali również 

materiały, które mogą wykorzystać, przekazując te wiadomości innym. 

Wszystkie sesje tego seminarium zostały nagrane i modlimy się o to, aby pomogły kościołom, a poprzez nie także każdemu 

dziecku, w odnalezieniu łaski i uzdrowienia.
Jackie England

Szkolenie Intensywne w Gdańsku
Daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy; poucz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej! (Prz 9:9).

Te cenne słowa mają szczególny wydźwięk w czasie szkoleń. Obserwu-

ję to na przykładzie studentów biorących udział czy to w intensywnych 

szkoleniach dla pracowników wśród dzieci, czy to w czasie Letniej Szkoły 

Biblijnej MED. 

Powyższy werset mógłby być również mottem Szkolenia Intensywnego 

(SI 1) w Gdańsku, które odbywało się w czasie trzech weekendów od paź-

dziernika do grudnia 2011, a zorganizowanego przez przyjaciół MED-u 

– Ilonę i Marka Kaczeńskich. Brała w nim udział duża grupa studentów 

z różnych kościołów, niejednokrotnie mających już doświadczenie w pra-

cy z dziećmi, ale gotowych poszerzać swoją wiedzę biblijną i umiejętności 

praktyczne. Niektórzy z nich podzielili się z nami swoimi refl eksjami…

Długo już pracuję z dziećmi w kościele i korzystałam z różnych 

materiałów, ale dopiero na Szkoleniu Intensywnym przekonałam 

się, że czegoś mi brakowało. Teraz wiem, że najlepiej nauczać jed-

nej prawdy biblijnej podczas jednego spotkania i zawsze zwra-

cać się do dzieci zbawionych i niezbawionych. Z pomocą Instruk-

torek z MED-u przygotowałam własną lekcję i miałam możliwość 

ją zaprezentować, co przydało mi wiary we własne możliwości. 
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Teraz moje zajęcia z dziećmi są o wiele ciekawsze i bardziej owocne! Dziękuję Bogu za możliwość skorzysta-

nia z tego kursu, tym bardziej, że mogłam też zakupić profesjonalne materiały do dalszej pracy. 
Ewa M.

Szkolenie rzeczywiście było intensywne, a ja spodziewałam się niezobowiązujących zajęć w miłym gro-

nie... Zaskoczył mnie również tak serio przeprowadzony egzamin! A jednak, zwłaszcza teraz, z pewnej per-

spektywy, widzę, jak wiele skorzystałam z tych zajęć!

Szkolenie potraktowałam bardzo serio, odrabiałam więc zadania domowe, a potem egzaminacyjne. 

W ten sposób intensywnie uczyłam się prowadzenia zajęć z dziećmi w nieco inny sposób niż dotychczas. 

Bardzo pomogła mi zasada „im mniej, tym więcej” – przestałam się oskarżać o te wszystkie nieprzekazane 

dzieciom podczas lekcji wiadomości. Przygotowywanie planu lekcji według wskazanych wzorów pomaga 

znacznie lepiej i  spokojniej przygotowywać się do zajęć. Podobnie z uczeniem dzieci wersetu. Umiem też 

teraz konkretnie (i odważniej) zwracać się do dzieci zbawionych i niezbawionych. To największa korzyść 

z tego kursu dla mnie; podobnie utrwalanie głównej prawdy biblijnej – lekcja ma naprawdę inny sens, 

kiedy przytaczam prawdę, wtedy cały czas wiem, o czym uczę, nic (a może prawie nic?) nie wymyka się 

spod kontroli. 

Jednym słowem, przygotowywanie się do zajęć z dziećmi stało się dla mnie znacznie przyjemniejsze i ła-

twiejsze. Czuję się bardziej pewna siebie, prowadząc lekcję w sposób pokazany na szkoleniu. 
Ewa z Gdyni

Wyrażamy Bogu wdzięczność za czas, jaki pozwolił nam spędzić wraz ze studentami na tym szkoleniu. Wierzymy, że zostali 

dobrze wyposażeni do dalszej służby. 
Joanna Pilch-Lewicka

 

Szkolenie we Wrocławiu
Szkolenie Intensywne (SI 1), które odbywało się we Wrocławiu w grudniu i styczniu już za nami. Poprosiłam niektórych absol-

wentów, aby podzielili się swoimi myślami na temat tego szkolenia. Oto co m.in. napisali:

Szkolenie było fantastyczne – nie przypuszczałam, że lekcje biblijne mogą być przeprowadzane tak pasjo-

nująco. Uważam, że wszyscy rodzice, nawet ci, którzy nie myślą o  prowadzeniu szkółek, powinni przejść 

taki kurs, żeby zrozumieć, jak należy rozmawiać z  dzieckiem o Bogu i jak należy dziecku opowiadać Biblię, 

aby pokochało Pana Boga i  widziało Jego rękę w swoim życiu.

Zdecydowałam się na udział w tym szkoleniu, gdyż zauważy-

łam, że lekcje biblijne nie sprawiają mi satysfakcji, a obserwu-

jąc dzieci, też niestety odnosiłam takie wrażenie. Myślałam, 

że potrzebuję nauczyć się paru „chwytów”, paru metod, jak 

pracować z maluchami, wydawało mi się, że poznając kilka 

gier i zabaw, zażegnam problemy, z którymi zmagałam się 

na szkółkach. Jednak szybko zdałam sobie sprawę, że szkółka 

to coś więcej niż 40 minut spędzonych z dziećmi na krótkiej lek-

cji biblijnej, grach i pracach plastycznych. Szkółka to spotkanie 

z Panem Bogiem – nie tylko dla dzieci, ale też i dla prowadzące-

go. W  myśl słów Psalmu 78 (przerabianego na szkoleniu) szkółka 

jest misją do spełnienia – nauczyciele mają wielkie zadanie na-

uczenia dzieci ufania Panu Bogu w każdej sytuacji, powierzania 

Mu swego życia. Lekcja biblijna ma się koncentrować na charakte-

rze Pana Boga i powinna być tak nauczana, żeby dziecko widziało, 

że to jest nie tylko opowieść sprzed tysięcy lat, ale że ten sam Bóg 

z mocą może działać teraz w jego życiu. Cel szkółki nie byłby jednak 

osiągnięty, gdyby forma przekazu nie była dopasowana do małych 

odbiorców. Szkółka musi być ciekawa, wręcz porywająca – osoby 

prowadzące szkolenie przez wszystkie spotkania pokazywały nam, 
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jak łączyć przekaz biblijny z interesującą oprawą i dobrą zabawą, jak uczyć wersetów, aby było to niesa-

mowitym przeżyciem. 

Szkolenie bardzo mocno wpłynęło na moje życie i pogłębiło moją relację z Panem Bogiem. Do dziś z wy-

piekami na twarzy opowiadam o nim znajomym. Jestem po pierwszym stopniu szkolenia i nie mogę się 

doczekać drugiego. Edyta Godziszewska

Dziękujmy Bogu za to szkolenie i za osoby, które wzięły w nim udział. Za ich chęć uczenia się, choć sami mieli już ogromną 

wiedzę na temat pracy z dziećmi, gdyż większość z  nich z  wykształcenia to nauczyciele i pedagodzy. Prośmy Boga o to, aby 

wykorzystywali zdobytą wiedzę w niesieniu dzieciom Dobrej Nowiny, tak aby wiele chłopców i dziewczynek mogło poznać 

drogę do Niego. 

Lidia Króliczek

W naszym biurze
Biuro MED w Ustroniu. Co tutaj robimy? Prowadzimy korespondencję, odbieramy telefony, realizujemy zamówienia na wy-

dawane przez nas materiały do pracy z dziećmi, wysyłamy lekcje korespondencyjnych kursów biblijnych, zajmujemy się 

organizacją ogólnopolskiej konferencji, obozów i innych akcji dla dzieci, przygotowujemy pomoce wizualne oraz zajmujemy 

się wszelkimi sprawami administracyjnymi Stowarzyszenia. Spotykamy się też w  każdy poniedziałek w poszerzonym, o pra-

cowników spoza biura mieszkających w pobliżu, gronie na porannej społeczności, aby rozważać fragmenty Słowa Bożego, 

modlić się i  rozmawiać o naszej służbie. 

To tutaj rodzi się wiele pomysłów. Oj, dzieje się wiele… Najlepiej, jeśli przekonasz się sam. Zapraszamy! 

Po wymianie okien (w październiku 2010) nasze pomieszczenia biurowe nie prezentowały się najlepiej, ale ściany zostały już 

pomalowane, więc tym bardziej zapraszamy do odświeżonej siedziby MED-u. 

Można tutaj wypożyczyć książki i pomoce do prowadzenia zajęć bi-

blijnych z dziećmi. Można też zaopatrzyć się w nasze wydawnictwa 

albo podzielić się z nami swoimi doświadczeniami w  służbie lub za-

pytać, w czym można nam pomóc. 

Nasze biuro jest też teraz dłużej czynne, od 7.00 – 16.30 (w piątki 

do 15.00).

Jesteśmy bardzo wdzięczni za to miejsce, które Bóg nam dał 9 lat 

temu. Pragniemy, aby jeszcze lepiej było wykorzystywane i bardziej 

służyło innym. Dlatego chcemy stworzyć tutaj również miejsce 

wspólnych spotkań pracowników wśród dzieci. Może mogłyby to 

być warsztaty plastyczne, seminaria na wybrane tematy… a może 

Ty masz pomysł, jakiego rodzaju mogłyby to być zajęcia? Podziel się 

nim z nami.

I jeszcze jedno… Mamy nowego pracownika w biurze. Bóg, znając 

nasze potrzeby, zatroszczył się o to, aby do Danusi Plinty i Danusi 

Pustówki od stycznia 2012 dołączyła Ela Płosa. Dziękujemy za Twoje 

modlitwy w sprawie zatrudnienia Eli. Chwała Bogu! Elżbieta Płosa

Bóg na pierwszym miejscu?
W czasie ferii dzieci się nudzą…. Ale w Lesznej nie musiały, bo mogły spędzić 3 dni z rówieśnikami na zorganizowanym dla 

nich Zimowym Klubie Biblijnym. 

Głównym bohaterem spotkań był Dawid – nastolatek, który miał odwagę przeciwstawić się złu. Nie zgadzał się z tym, by 

imię Pana Boga było lżone i, zawstydzając wojsko izraelskie na czele z królem Saulem, pokonał mierzącego ok. 3 metry 

wroga nr 1 – Goliata. 

Czy współczesne dzieci mogą być podobne do Dawida? Czy są w stanie poradzić sobie z takimi olbrzymami jak: strach, 

śmierć w rodzinie, utrata pracy przez rodziców albo jeszcze gorzej: rozwód rodziców? Tak, jeśli swoją ufność pokładać będą 

w Bogu, który jest wszechmocny, jeśli szczerze będą trwać w Nim i nie będą się wstydzić tego, że Bóg jest dla nich najważ-

niejszy.

Nam, nauczycielom, bardzo zależy na tym, aby to, czego uczy Biblia, mogło się zakorzenić w sercach tych, przed którymi jest 

całe życie, żeby mogli wydawać owoc we właściwym czasie, gdy trzeba będzie podejmować różne decyzje. 
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Działalność statutowa Stowarzyszenia jest możliwa tylko dzięki fi nansowemu wsparciu przyjaciół takich jak Ty.

Powierzajmy nasze dzieci opiece Pana Boga codziennie i módlmy się, aby wybrały to, co najcenniejsze i nigdy nie przeminie 

– życie z Bogiem.

Oprócz historii o Dawidzie, zabaw, konkursów i prac plastycznych, dzieci poznały też Jonathana Gofortha i Georga Muellera 

– mężczyzn, którzy postawili Boga na pierwszym miejscu i mogli doświadczać Jego szczególnej opieki i wsparcia w codzien-

nym życiu oraz w służbie dla Niego. 

Utrwaliliśmy wiele momentów tych spotkań w aparacie fotografi cznym, ale cóż, zgubił się podczas saneczkowania i wszyst-

ko przepadło… za wyjątkiem tego, co mam nadzieję, zostało w umysłach i sercach dzieci.

Danuta Plinta

    Już dziś zaplanuj Lato 2012 z MED-em...
 Nasza oferta na nadchodzące lato skierowana jest do... 

    ... dzieci i nastolatków:
–  obozy OMO 8–12 lat Wisła Czarne 

 (I turnus 8-14 lipca, II turnus 15–21 lipca, III turnus 29 lipca - 4 sierpnia)

–  POMO 8–12 lat Szarlota k/Kościerzyny 5-11 sierpnia 2012 r.

–  SOMO 8–15 lat Wisła Czarne 22-28 lipca 2012 r. 
 (dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie)

–  WiEC 13–16 lat Wisła Głębce 18-28 lipca 2012 r.

... pracowników wśród dzieci:
–  wolontariat na jednym z w/w obozów (zainteresowane osoby prosimy o  kontakt z naszym biurem) 

–  szkolenie Letnia Szkoła Biblijna MED 5-15 sierpnia, Zelów

UWAGA!  W tym roku planujemy także drugi stopień szkolenia LSB 

 (tylko dla absolwentów stopnia pierwszego).

...każdego, komu zależy na dzieciach, ich zbawieniu i duchowym wzroście: 
–  modlitwa o  przygotowania do letnich akcji (np. przygotowywanie programu, sprawy organizacyjno-administracyjne, 

duchowe przygotowanie pracowników i wolontariuszy, zaopatrzenie fi nansowe)

–  fi nansowe lub rzeczowe wsparcie (np. stypendia dla uczestników szkolenia, dofi nansowanie do obozów dla dzieci, któ-

rych nie stać na pełną opłatę, rzeczy na nagrody lub na zajęcia plastyczne dla obozowiczów. Darowizny na te i inne cele 

można wpłacać na nasze konto). Zapraszamy!

Nowe propozycje
Na stronie internetowej MED-u www.med.org.pl w zakładce: Szkolenia doraźne 

ukazały się nowe propozycje tematów wykładów, którymi możemy usłużyć. 

Wykłady skierowane są do nauczycieli szkółek niedzielnych, katechetów, rodziców, kobiet oraz młodzieży. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty!


