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Część pierwsza – SYTUACJA DUSZPASTERSKA W PARAFII
Problem podstawowy Parafii (z analizy-diagnozy 2010)
Mieszkańcy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku wykorzenieni przed
laty ze swego środowiska, pomimo zaangażowań duszpasterskich i licznych
grup, są niepewni swojej przyszłości. Nie odnajdują podmiotowości, ani
poczucia tożsamości chrześcijańskiej. Dlatego nie są w stanie skutecznie
budować wspólnoty parafialnej, gdzie każdy odnajduje w różnorodności swoje
miejsce w Kościele jako organicznej komunii.

Mieszkańcy parafii św. Urszuli w Malborku nie czują się zakorzenieni w tradycji
kulturowej. Brak stabilności ekonomicznej powoduje postawę niepewności i lęku o
przyszłość, a także prowokuje do niezdrowej rywalizacji w pogoni za sukcesem. To
utrudnia budowanie wspólnoty.
Mieszkańcy parafii św. Urszuli w Malborku w większości nie biorą udziału w
wyborach, nie wierzą w możliwość osobistego wpływu na życie społeczno-polityczne.
Czuje się rozdział między społeczeństwem (My) a władzą (Wy). Ten dystans przenosi
na relacje wierni – duszpasterze. Powyższe postawy utrudniają budowanie
podmiotowego społeczeństwa, a tym samym wspólnoty parafialnej.
Wśród mieszkańców parafii św. Urszuli w Malborku promowany jest model
rodziny 2+1 (młode małżeństwa). Akceptowane są rozwody i związki nieformalne,
których liczba stale wzrasta. Na skutek wyjazdów zarobkowych i uciążliwych
dojazdów do pracy brak żywych więzów rodzinnych. Taki obraz rodziny utrudnia
budowanie wspólnot i opóźnia proces tworzenia parafii jako wspólnoty wspólnot.
Wśród wielu małżeństw parafii zauważa się brak świadomości sakramentalności
małżeństwa. Duszpasterstwo parafii akcentując głównie aspekt wychowawczy
niewystarczająco pomaga rodzinom budować całe swoje życie w wymiarze wspólnoty
sakramentalnej.
Pośród znacznej liczby wiernych parafii św. Urszuli w Malborku istnieje
rozdźwięk między deklarowaną wiarą a życiem. Zanika poczucie tożsamości
chrześcijańskiej. Wiara jest redukowana do tradycyjnego przyjmowania sakramentów
oraz praktyk religijnych.
Rok 2017/18 przeżywać będziemy w Polsce pod hasłem: Otrzymaliśmy w darze
Ducha Świętego. Celem podstawowym programu rocznego jest podjęcie działań
zmierzających do podjęcia misji głoszenia Królestwa Bożego przez własne świadectwo
wiary i inicjatywy ewangelizacyjne.
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Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku wkracza w ósmy rok Programu
Odnowy i Ewangelizacji. Pragniemy w nim doświadczać braterstwa w sąsiedztwie.
Dlatego jako hasło naszego roku przyjęliśmy prawdę: Sąsiedzi darem Ducha
Świętego. Właściwe relacje sąsiedzkie są podstawą braterskich relacji w każdej
wspólnocie parafialnej. Chociaż nasza parafia liczy dziewięć tysięcy mieszkańców i w
związku z tym nie znamy się wszyscy z imienia, to pragniemy odkrywać i doceniać na
różny sposób więzi osobowe, które pozwolą nam myśleć o sobie nawzajem i mówić do
siebie: Bracie/Siostro. Doświadczanie sąsiedzkiego braterstwa będzie budzić w nas
radość i satysfakcję.
Chcemy wyjść z naszych mieszkań, z naszego najbliższego grona, by naśladować
Pana Jezusa w Jego zatroskaniu o każdego człowieka. Pragniemy dostrzec bliźniego w
sąsiedzie i z nim tworzyć więzi braterstwa. Przypomina nam o tym Ojciec św.
Franciszek, który podczas Światowych Dni Młodzieży wołał 30 lipca 2016r. w homilii
podczas Mszy św. w Brzegach: „Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego
wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody.
Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę
kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie
śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe
horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości
Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę
miłosierdzia. Pójść na ulice naśladując „szaleństwo” naszego Boga, który uczy nas
spotykania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle
skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest
samotny. We wszystkich środowiskach, w jakich jesteście, miłość Boga zachęca nas do
niesienia Dobrej Nowiny, czyniąc ze swojego życia dar dla Niego i dla innych”.
Podejmowane w nowym roku duszpasterskim Wydarzenia Programu Odnowy i
Ewangelizacji mają na celu budowanie naszej wspólnoty parafialnej przez animowanie
i rozwijanie braterstwa w relacjach sąsiedzkich prowadzącego do przeżycia jesienią
2018r. Tygodnia Braterstwa.
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Część druga: PROGRAMOWANIE
Meta Roku duszpasterskiego 2017/2018

Do końca czerwca 2018r. w ramach ósmego roku odnowy
wspólnoty parafialnej św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku,
wszyscy jej mieszkańcy zostali uwrażliwieni
na doświadczanie braterstwa w sąsiedztwie na drodze
odnowy parafii przez wydarzenia ewangelizacyjne i
przygotowanie parafii do przeżycia Tygodnia Braterstwa.
WYJAŚNIENIE TERMINÓW METY

Do końca czerwca 2018

Do przyszłych wakacji;

W ramach siódmego
roku odnowy wspólnoty
parafialnej św. Urszuli L.
W Malborku

Wspólnota parafialna podejmuje systematyczne i organicznie
skoordynowane we wspólnym procesie odnowy inicjatywy
duszpasterskie stopniowo obejmujące wszelkie poziomy i
środowiska parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku;

wszyscy jej mieszkańcy

Wszyscy ludzie, którzy mieszkają na terenie parafii, bez
względu na to, czy uczęszczają na nabożeństwa, czy są
świadomi zobowiązań swojego chrztu – nie będzie
wykluczony żaden człowiek dobrej woli, gdyż wolą Bożą jest,
aby misja ewangelizacyjna była wspólną odpowie-dzialnością
wszystkich, którzy otrzymali dar chrztu św.

Zostaną uwrażliwieni

Nie chodzi tu o stawianie od razu wysokich wymagań
wszystkim ani o proponowanie wszystkim pogłębionego
doświadczenia wiary, czy pełnego zaangażowania w życie
parafialne, ale z pedagogicznym nastawieniem podejmuje się
inicjatywy, żeby do każdego dotarła informacja o możliwości
skorzystania z propozycji zaproszenia do realizowania
wspólnej drogi (przez obecność, wykonanie wspólnego gestu,
itp.) przy okazji kolejnych inicjatyw;

Na doświadczenie
braterstwa w sąsiedztwie
na drodze odnowy
parafii

W kolejnym roku odnowy parafii zamierza się podkreślić, że
proponowane inicjatywy będą starały się pomóc w
doświadczaniu braterskich więzi międzysąsiedzkich

poprzez wydarzenia
ewangelizacyjne

Tradycyjne i popularne wydarzenia roku dusz-pasterskiego,
które są wykorzystywane jako narzędzie do uwrażliwiania
wszystkich na wartość roku podejmowaną z różnej perspektywy.
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UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Nie czujemy się braćmi w relacjach sąsiedzkich. Zbyt mało jest okazji do
doświadczania braterstwa w sąsiedztwie. Przez to nie doceniamy wartości
tego braterstwa, bez czego niemożliwe jest doświadczanie wspólnoty
Kościoła.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Wolą Bożą jest byśmy byli dla siebie braćmi i tworzyli jedną rodzinę.
Dlatego Bóg przedstawia się nam jako Ojciec.

3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)
Należy pomóc ludziom w doświadczaniu braterstwa w sąsiedztwie
poprzez stworzenie okazji do bycia razem jako rodzina Boża przeżywająca
wspólne wartości.

PROPONOWANE

INICJATYWY

Wartość

1.
2.
3.
4.
5.
6.

wspólnota sąsiedzka
bliskość, obecność
wspólne inicjatywy
przebaczenie
gościnność
pomoc

„MIESIĘCZNE”

Okoliczność

Różaniec - Fatima
Wszystkich Świętych
Rekolekcje Adwentowe

2017/18:

Termin
7 października 2017
1 listopada 2017
14-17 grudnia 2017

Środa Popielcowa

14 lutego 2018

I Komunia św.

19 maja 2018

Pielgrzymka Mątowy

30 czerwca 2018
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I. DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI
1. Różaniec - 100-lecie Fatimy – 7 października 2017r.
Temat:

Modlitwa buduje wspólnotę

Wartość:

Wspólnota sąsiedzka

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na odkrywanie wartości
wspólnoty sąsiedzkiej przy okazji Różańca Sąsiedzkiego .
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Zanikła wspólna modlitwa rodzinna a tym bardziej sąsiedzka. Nie doceniamy
wartości modlitwy różańcowej. Mało wiemy na temat wartości modlitwy
wspólnotowej.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Pan Bóg pragnie bliskiej relacji z każdym z nas. Czeka na nas na modlitwie. Chce
nas widzieć na modlitwie jako wspólnotę.
3. Przemiana (dlatego powinniśmy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)
Należy pomóc ludziom w odkrywaniu wartości wspólnoty sąsiedzkiej poprzez
stworzenie okazji do sąsiedzkiej modlitwy we wzajemnych intencjach.

HASŁO: RAZEM JAK PACIORKI RÓŻAŃCA
GEST

EWANGELIZACYJNY:

Wszyscy mieszkańcy parafii są zaproszeni do wspólnej modlitwy dziesiątkiem
Różańca podczas Różańca Sąsiedzkiego. W Liście będzie wkładka - kartka do
wpisania swojej intencji modlitwy różańcowej. Podczas Różańca Sąsiedzkiego
każdy może odczytać swoją intencję i włączyć ją do wspólnej modlitwy.
Kartka z Listu zawiera puste koraliki na wpisanie nazwiska (imienia), a każdy z rodziny może
powiedzieć swoimi słowami intencję.

GEST LITURGICZY:

Parafianie są zaproszeni, aby w niedzielę 1 października 2017r. przynieść
różaniec i podczas adoracji na końcu Mszy św. odmówić wspólnie
dziesiątek z sąsiadem z ławki trzymając razem różaniec. W związku z 100
rocznicą objawień fatimskich są też zaproszeni na specjalne nabożeństwo w
pierwszą sobotę października, na którym zostanie przedstawiona propozycja
włączenia się w modlitwę Róż Różańcowych.
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2. Dzień Zaduszny – 2 listopada 2017r.
Temat:

Bliscy sobie także po śmierci

Wartość:

Bliskość, obecność

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość bliskości przez
doświadczenie bliskości przy okazji modlitwy za zmarłych sąsiadów z okazji
Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Skupiamy się na rodzinie i o niej pamiętamy. O sąsiadach myślimy, gdy są
nam potrzebni. Zwykle po ich śmierci zapominamy o nich.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Życie uczy nas Bożego patrzenia na sąsiadów. Z doświadczenia widzimy, że
bywa iż sąsiad jest ważniejszy niż rodzina. To, że mieszkamy obok siebie jest
dla nas darem i jednocześnie zadaniem od Boga.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę):

Należy ludziom stworzyć okazję, aby pamiętali o sąsiadach również po
śmierci.

HASŁO: SĄSIAD BLISKI JAK RODZINA
PAMIĘTAJMY O NIM PO ŚMIERCI
GEST

EWANGELIZACYJNY:

W Liście wszyscy parafianie zostaną zaproszeni do zapalenia znicza na grobie
kogoś z naszych sąsiadów i odmówienia modlitwy za tych sąsiadów, których Pan
Bóg nam podarował jako osoby bliskie.
GEST LITURGICZNY:

Zaproszenie na Mszę św. za zmarłych w ciągu ostatniego roku. Podczas liturgii
zachęta do modlitwy za zmarłych sąsiadów. Rodzina zmarłych otrzyma po dwa
znicze – jeden dla swojego zmarłego a drugi dla sąsiada.

7

3. Rekolekcje Adwentowe - 14 – 17 grudnia 2017r.
Temat:

Razem możemy wiele

Wartość:

Wspólne inicjatywy

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość wspólnej inicjatywy
przygotowania sąsiedzkich choinek przy okazji rekolekcji adwentowych.
UZASADNIENIE:

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Uważamy, że jesteśmy samowystarczalni. Trudno nam współpracować z
sąsiadami. Nie ma wiele okazji do podejmowania wspólnych inicjatyw.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Bóg pragnie, byśmy jednoczyli się w działaniu. Razem znaczy skutecznie
i pięknie. Wspólne działanie daje radość i satysfakcję.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)

Należy ludziom pomóc w odkrywaniu wartości wspólnych inicjatyw
przez stworzenie okazji do satysfakcjonującej współpracy przy
dekorowaniu choinek w kościele na Boże Narodzenie.
HASŁO:
GEST

SĄSIEDZKA CHOINKA

EWANGELIZACYJNY:

W liście parafianie zostaną zaproszeni do przygotowania sąsiedzkich
dekoracji rejonowych choinek w kościele na Boże Narodzenie. W pierwszą
Niedzielę Adwentu odbędzie się w kościele po Mszach św. spotkanie w
grupach z poszczególnych rejonów. Sąsiedzi wspólnie przygotują
dekorację choinki ze swojego rejonu. Podczas rekolekcji będą
przygotowane kosze na dekoracje według rejonów.
GEST LITURGICZY:

Wnoszenie dekoracji choinkowych w niedzielę na zakończenie rekolekcji
adwentowych w czasie procesji z darami (przez dzieci).

8

4. POPIELEC – 14 lutego 2018r.
Temat:

Sąsiedzkie przebaczenie

Wartość:

Przebaczenie

META:

Wszyscy mieszkańcy parafii są uwrażliwieni na wartość przebaczenia przy
okazji przygotowania do obrzędu posypania głów popiołem w Środę
Popielcową.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Trudnością dla nas są zwykłe, powszednie, nieuregulowane sytuacje sąsiedzkie.
To utrudnia przeżywanie ewangelicznego braterstwa w sąsiedztwie.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Pan Bóg jest miłosierny. Piotr pyta: Ile razy mam przebaczać? Bóg pragnie
ciągłego odnawiania przebaczenia i pojednania.
3. Przemiana (dlatego musimy zmienić/ przyjąć następującą postawę:)

Należy stworzyć okazję do uwewnętrznienia przebaczenia przy okazji
przeżywania powszechnego gestu liturgicznego w Środę Popielcowa.

HASŁO:
GEST

PRZEBACZENIE NAS BRATA

EWANGELIZACYJNY I LITURGICZNY:

W Liście parafianie zostaną zaproszeni do przebaczenia sąsiedzkiego w
Środę Popielcową 14 lutego 2018. We wprowadzeniu do znaku posypania
popiołem zostaną zachęceni do wyrażenia przebaczenia przez gest podania
ręki sąsiadom w ławce ze słowem: Przebaczam.
W Liście będzie umieszczona zachęta do przeżycia rachunku sumienia na
początku Wielkiego Postu w świetle relacji sąsiedzkich.
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5. I Komunia św. - 19 maja 2018r.
Temat:

Sąsiedzka gościnność komunijna

Wartość:

Gościnność

META:

Wszyscy parafianie są uwrażliwieni na wartość gościnności poprzez
przygotowanie majowego nabożeństwa w rejonach z udziałem dzieci
komunijnych w niedzielę 27 maja 2018r.
UZASADNIENIE:
1.

Sytuacja (tacy jesteśmy):
Jest coraz mniej sytuacji sprzyjających okazywaniu sobie gościnności w
sąsiedztwie.

2.

Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Wiele opowieści biblijnych wskazuje na gościnność jako podstawową
formę okazywania miłości bliźniemu.

3.

Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę):
Należy pomóc ludziom w docenieniu gościnności przez stworzenie okazji
do przeniesienia prywatnego święta I Komunii św. na całe sąsiedztwo.
Powiększenie kręgu świętowania i stworzenie okazji do gościnności.
HASŁO: SĄSIEDZTWO => GOŚCINNOŚĆ => KOMUNIA

GEST

EWANGELIZACYJNY:

W Liście parafianie zostaną zaproszeni do przygotowania sąsiedzkiej
majówki w niedzielę 27 maja ze szczególnym udziałem dzieci komunijnych
i rocznicowych, zakończonej ugoszczeniem dzieci komunijnych z danego
rejonu.
GEST LITURGICZNY:

Celebracja majówek w rejonach. Msza św. rocznicowa o godz. 12 w
niedzielę 27 maja 2018r.
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6. Pielgrzymka do Mątów - 30 czerwca 2018r.
Temat:

Razem możemy więcej pomóc

Wartość:

Pomoc

META:

Wszyscy parafianie są uwrażliwieni na wartość dążenia do wspólnego celu
przez włączenie się przy okazji Pieszej Pielgrzymki do sanktuarium bł. Doroty
w pomoc w organizacji pielgrzymki oraz potrzebującym za pośrednictwem
parafialnej Caritas.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (tacy jesteśmy):

Obecna sytuacja życiowa bardzo zawężyła grono sąsiedzkie, na które liczymy
w sytuacji potrzeby. Z drugiej strony na co dzień potrzebujemy pomocy
właśnie najbliżej mieszkających osób.
2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Sąsiedztwo stwarza okazje do bycia dla siebie bliźnim. To najczęstsza okazja
do praktykowania miłości bliźniego.
3. Przemiana (dlatego musimy przyjąć następującą postawę):

Należy pomóc ludziom w docenieniu wartości sąsiedzkiej pomocy przez
otwarcie się na pomoc i ofiarowanie tej pomocy innym przy okazji
Pielgrzymki Pieszej do Mątów.

HASŁO:
GEST

SĄSIEDZKA POMOC W PIELGRZYMOWANIU

EWANGELIZACYJNY:

W liście zapraszającym na Trzecią Pieszą Pielgrzymkę Malborską do
sanktuarium bł. Doroty w Mątowach Wielkich parafianom proponuje się różne
formy udziału w pielgrzymce:
- modlitwa w intencji pielgrzymów („duchowe” pielgrzymowanie)
- produkty żywnościowe na rzecz Caritas
- podwiezienie z powrotem do Malborka
- podanie swoich intencji pielgrzymom
- zaproszenie sąsiadów do udziału w pielgrzymce
GEST

LITURGICZNY:

Msza św. o godz. 12 w Mątowach. W tym czasie osoby, które pozostały w
domach odmówią w łączności z pielgrzymami modlitwę Anioł Pański za
sąsiadów.
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II. STRUKTURY
1. Duszpasterstwo środowiskowe
PROBLEM: Niewystarczająco współpracują ze sobą grupy i wspólnoty parafialne.
META: Do czerwca 2018r. wspólnoty i grupy parafialne w ramach
duszpasterstwa środowiskowego są uwrażliwiane na wartość doceniania
braterstwa przy okazji współpracy w realizowaniu Wydarzeń
ewangelizacyjnych w ramach ósmego roku procesu Odnowy.
1.
2.
3.
4.

INICJATYWY:
Spotkanie wprowadzające we wrześniu 2017r. ukazujące grupom możliwość
praktycznego włączenia się w przygotowanie Wydarzeń w ciągu najbliższego
roku duszpasterskiego.
Dzień Wspólnoty dla wszystkich grup i wspólnot w parafii dwukrotnie w
ciągu roku.
Spotkanie opłatkowe wspólnot.
Spotkanie wspólnot podsumowujące i oceniające ich zaangażowanie w roku
duszpasterskim – czerwiec 2018r.

2. Struktury realizacji wydarzeń całości
PROBLEM: Zaniedbujemy ocenę Wydarzeń po ich przeżyciu.
META: PZK zostanie uwrażliwiony na prawdę, że czas poświęcony na
podsumowanie i ocenę Wydarzenia ubogaca nas poprzez zdobywanie
doświadczenia podczas realizacji Wydarzeń ewangelizacyjnych.
INICJATYWY:
- Dopilnować przeprowadzenia oceny Wydarzenia na spotkaniu PZK
przygotowującym następne

3. Struktury komunikacji
PROBLEM: Nie umiemy dotrzeć do ludzi, by była wystarczająca liczba
posłańców; niektórzy posłańcy nie odbierają Listu, albo wrzucają go do skrzynki.
META: Sieć posłańców i rejonowych zostanie umocniona poprzez
podkreślanie znaczenia łatwiejszej pracy w zespole przy przygotowaniu i
realizacji inicjatyw ewangelizacyjnych w ramach piątego roku realizacji
Programu Odnowy parafii .
INICJATYWY:
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1. Zachęta wszystkich do udziału w listopadowej sesji dla posłańców (dwa
terminy weekendowe).
2. Pozyskiwanie Posłańców w niedziele w ciągu roku – krótkie spotkania po
Mszach św. z osobami z poszczególnych rejonów.
3. Propagowanie prawdy, że im więcej nas będzie tym mniej będzie wymagało
to zaangażowania jednostek m.in. w Biuletynie Parafialnym, plakatach.
******
PROBLEM: Nie formujemy odpowiednio posłańców.
META: Posłańcy zostaną uwrażliwieni na wartość udziału w spotkaniach
formacyjnych w najbliższym roku duszpasterskim.
INICJATYWY:
1.
Spotkanie integracyjne we wrześniu – Dzień Posłańca
2.

Sesja listopadowa dla posłańców

3.

Spotkanie opłatkowe dla posłańców

******
PROBLEM: Nie pozyskaliśmy grafika do Zespołu Redakcyjnego „Listu”
META: Struktury komunikowania zostaną umocnione, aby uwrażliwić
parafian na wartość wspólnie przeżywanego czasu poprzez zaangażowanie
kilku współpracujących ze sobą grafików spośród młodzieży w ramach
trzeciego roku Programu.
INICJATYWY:
1.
Zachęta wśród lektorów
2.

Szukanie chętnych przez katechetów

******
PROBLEM: Nie potrafimy uzyskać informacji zwrotnej o Wydarzeniach
META: Struktury komunikowania zostaną uwrażliwione na zbieranie
świadectw ustnych o poprzednim Wydarzeniu podczas rozdawania
następnego Listu i przekazanie ich podczas spotkania posłańców w ramach
trzeciego roku Programu.
INICJATYWY:
1. Podczas spotkania z posłańcami zbierane będą relacje z ich rozmów z
parafianami o poprzednim Wydarzeniu.
2. Zachęcić posłańców do pisania osobistych świadectw oraz zbierania
świadectw od osób, którym roznoszą List.
3. Podczas oceny Wydarzenia poprosić osoby chętne do spisania świadectwa.
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4. Redagowanie świadectw do Listu „Bądźmy razem”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NOTATKI WŁASNE:
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