
Biedronka na finiszu 
Przez jednych niecierpliwie oczekiwana, 

przez innych wyklinana, budowa supermar-
ketu Biedronka ma zostać ukończona jeszcze 
w tym miesiącu.

16 października wycięto drzewa pod budowę 
Biedronki w Jastarni i natychmiast rozpoczęły się 
tam prace budowlane. Pracownicy wykonywali 
swoje obowiązki na dwie zmiany, także w soboty, 
a rezultaty tego tempa dziś są już wyraźnie wi-
doczne. W niespełna miesiąc później, 14 listopa-
da, zawieszono wiechę, stan surowy został więc 
już osiągnięty. 

Tempo budowy supermarketu jest doprawdy imponujące

Przedstawiciele przedsiębiorstwa zapewniają, że 
jeżeli tylko pogoda na to pozwoli, supermarket zosta-
nie uruchomiony dla klientów jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia. Jego powierzchnia ma wynosić 
około 1100 metrów kw., a na sklepowym parkingu 
znajdzie się miejsce dla 90 samochodów. Redakcja 
„Jastarnickich Nowin” została zapewniona, że w skle-
pie zostaną zatrudnione osoby spośród tych, które 
złożyły podania o pracę. Zresztą polityka firmy jest 
taka, że woli ona zatrudniać osoby miejscowe, gdyż 
wtedy nie ma problemów z ich transportem. 
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Odwodnienie ulic
Po zakończeniu najbliższego sezonu letnie-

go ma się rozpocząć wymiana nawierzchni uli-
cy Mickiewicza w Jastarni.

Jednak już teraz rozpoczęto prace temu to-
warzyszące, czyli prace nad odwodnieniem tego 
odcinka. Tak więc przypadki ludzi kompletnie 

zmoczonych wodą, rozchlapywaną przez przejeż-
dżające tą ulicą samochody, przejdą nieodwołalnie 
do przeszłości. Okazuje się jednak, że odwodniona 
zostanie nie tylko ulica Mickiewicza, potężne ka-
łuże stojące na wschodnim krańcu ulicy ks. Sychty 
również zostaną zlikwidowane.

Pasowanie na ucznia było dla pierwszoklasistów ogromnym przeżyciem

Złoci jubilaci
W poniedziałek 18 listopada wręczono ko-

lejne medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” parze małżonków, którzy brali ślub 
przed 50 laty.

Medal, nadany przez Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego, oraz nagroda pieniężna 
w  wysokości 800 zł, nadana przez Radę Miasta 
Jastarnia, są wręczane wszystkim małżeństwom 
z 50-letnim stażem.

Władysława i Henryk Szomborg mają 2 dzieci  
i dwoje wnuków
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Stypendystka premiera
Ostatnie miesiące roku to tradycyjnie czas 

wręczania stypendiów uzdolnionej mło-
dzieży. Pewnie wkrótce poznamy nazwiska 
uczniów i studentów, którzy otrzymali sty-
pendia miejskie. Zanim to jednak nastąpi, 
informujemy, że mieszkanka Jastarni, Małgo-
rzata Budda, uczennica II klasy Liceum Ogól-
nokształcącego we Władysławowie, uzyskała 
stypendium prezesa Rady Ministrów. 

Stypendium prezesa Rady Ministrów mogą 
uzyskać uczniowie, którzy uczęszczają do szko-
ły, uprawniającej do zdawania matury, i uzyskali 
promocję z wyróżnieniem, a ponadto najwyższą 
średnią ocen w szkole, lub są szczególnie uzdol-
nieni w jednej dziedzinie (reszta ocen musi być 
co najmniej dobra). To stypendium może otrzy-
mać tylko jeden uczeń z danej szkoły. Wynosi 
ono 258 zł miesięcznie.

Małgosia swoje stypendium odbierała w Gdańsku  
14 listopada

30 lat minęło
W sobotę 16 listopada, jastarnicki oddział 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego obcho-
dził 30-lecie swego istnienia.

Świętowanie rozpoczęło się od mszy świę-
tej, potem zaś w hotelu Lido było przyjęcie dla 

członków ZK-P oraz zaproszonych gości. Każdy 
z przybyłych otrzymał egzemplarz książki „Zo-
lojka” Jerzego Bandrowskiego, wydaną nakładem 
oddziału.

Prezes oddziału, Lucyna Konkol, przedstawiła dokonania oddziału w tym czasie



Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości  i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Rok 2014 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. 
 
Właściciele i Pracownicy Pensjonatu**  i Restauracji Admirał w Jastarni

Na Święta Bożego Narodzeniaoraz na nadchodzący Nowy Rokdużo radości i dobroci od ludzi.Szczęścia rodzinnego oraz niosącegopokój błogosławieństwa Bożego.

Mieszkańcom i kontrahentomGminy Jastarnia
życzą
Zarząd i pracownicy PUK Komex.

Zdrowia i pogody ducha

w radosny czas Narodzenia Pańskiego

oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzą mieszkańcom  

gminy Jastarnia
pracownicy firmy KRAAL

Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu,

zimowych na zewnątrz, pachnących choinką,

jaśniejących pierwszą gwiazdką, co daje nadzieję na 

następny rok. Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku 

spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, 

wiary,  szczęścia i powodzenia.

życzy
Paweł Mądry wraz z pracownikami sklepów

Delikatesy Jastarnia i Delikatesy Jurata.

Dużo szczęścia, zdrowia  i powodzenia, to tradycyjne, najszczersze życzenia. Wesołych Świąt i roku szczęśliwego. Niech obficie da, co ma najlepszego!

życzy firma Netrix

Niechaj szczęście i radość zagości

w sercach Waszych w ten Wigilijny  

wieczór kiedy opłatkiem łamać się 

będziecie….

Życzenia Wesołych Świąt  

składa redakcja  
„Jastarnickich nowin”.

Czarodziejskich chwil, 
ciepłej, rodzinnej atmosfery, uśmiechów, zdrowia, 
pyszności na stole, cudownych prezentów, spełnienia marzeń, wyjątkowego Sylwestra  
i wszystkiego, co najlepsze  w Nowym Roku

życzy Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie /o Jastarnia



Wiele radości na Boże 

Narodzenie
i wszelkiej pomyślności  

w Nowym Roku

życzą właściciele 
i pracownicy
saloniku prasowego 

Brado

Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.
Życzy
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „Ekiwok” Sp. z o.o. Władysławowo

Dużo szczęścia, zdrowia  i powodzenia, to tradycyjne, najszczersze życzenia. Wesołych Świąt i roku szczęśliwego. Niech obficie da, co ma najlepszego!

życzy firma Netrix

Pełnych ciepła,  
spokoju i radości  

Świąt Bożego  
Narodzenia oraz  
pomyślności  
i sukcesów w Nowym  

2014 roku.

życzą
Dyrekcja i pracownicy

Banku Pekao SA w Jastarni

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego 2014 Roku 
całej Społeczności Juraty, Kuźnicy i Jastarni, wszystkim 
czytelnikom Jastarnickich Nowin oraz Przyjaciołom  
i Sympatykom naszego Półwyspu

życzą
Rada Miasta Jastarni, Burmistrz  
i Pracownicy Ratusza.

Dużo szczęścia, miłości a przede wszystkim zdrowia
oraz dużo radości rodzinnych z okazjiŚwiąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnościw Nowym Roku 2014

życzy
Dom „U Wawrzyniaka” Placówka dla Osób Starszych  
i Niepełnosprawnych w Jastarni.

Życzymy mieszkańcom Jastarni, władzom  

i naszym miłym klientom, aby Święta 

Bożego Narodzenia upłynęły w szczęściu 

i radości, przy kolędach, rodzinie i małym 

Jezusie, niosącym moc nadziei i miłości, 

która nigdy nie gaśnie

J. T. Riedel WERANDA

wraz z współpracownikami
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Promocja książki
W niedzielę 17 listopada w Szkole Podstawo-

wej odbyła się promocja książki ks. Antoniego 
Konkola „Rozmowy o wszystkim i o niczym”.

Cieszyła się ona ogromnym powodzeniem, 
a sala stołówki, gdzie spotkanie z autorem się od-

bywało, była zapełniona do ostatniego miejsca. 
Zyski ze sprzedaży książki zostaną przekazane, 
tak jak i w przypadku poprzednich pozycji tego 
autora, na rozwój działalności misyjnej. 

Ksiądz Antoni podczas podpisywania swoich książek

Poetyckim okiem
Przemijanie

Tyle pięknych wspomnień, tęsknoty,
za tym, co utraciłem, co odeszło.
Rodzice, od nich bezinteresowna miłość,
przestroga, rada, dobre słowo.
Oddani, opiekuńczy dziadkowie.
Rodzeństwo, które zaistniawszy,
nie poznało smaku istnienia..
Jak zrozumieć smutną tajemnicę
przemijania, wieczności ciszę.
Czy bliscy szczęśliwi? Wykąpani
w miłosierdzia bieli. Ja, pokorny
pielgrzym, głodny Bożych łask, na
kolanach proszę, prowadź ich
Królowo Świata, przed tron Syna.

Sen

Za kurtyną wiecznego snu
cisza, spokojna ciemność.
Życie w żyłach przestało pulsować.
W niemych ustach brak słów, powietrza.
Oczy nie spotykają nic na swej drodze.
Dusza płynie coraz wyżej i wyżej
Długo była poza domem
minął czas zmartwień, niepokoju
pożegnała go na zawsze.
Przerażoną ktoś czule przytula
delikatną, matczyną dłonią.
Cicho szepcze „Spokojnie, nie trwóż się.
Kocham Cię synu. Jesteś w domu,
Chodź, pokażę Cię Ojcu”.

                                                 Toni!
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Podwójny sukces Dance Flow
Ukazujący się na terenie całego wojewódz-

twa pomorskiego „Dziennik Bałtycki” ogło-
sił w ubiegłym miesiącu plebiscyt na najlep-
szego sportowca roku oraz na najlepszego 
trenera roku.

W kategorii trenera, w powiecie puckim zwy-
ciężył Daniel Choiński, prowadzący od 2008 
roku w Helu Studio Tańca Dance Flow. Tance-
rze, trenujący w Studiu, odnoszą liczne sukcesy 
na organizowanych w kraju turniejach tanecz-
nych, a  przyznany teraz tytuł najpopularniej-
szego trenera naszego powiatu jest jeszcze jed-
nym wyrazem uznania dla ich trenera.

W wymienionym plebiscycie Studio Tańca 
Dance Flow odniosło także inny sukces, gdyż 
jeden z jego tancerzy, Paweł Struck, został wy-
brany najpopularniejszym sportowcem powia-
tu puckiego. Paweł jest mieszkańcem Jastarni, 
biorącym udział w zajęciach tanecznych, który 
niemal z każdego turnieju tańca wraca z jakąś 
nagrodą. Tak więc znamy już najpopularniej-
szego trenera i sportowca powiatu puckiego. 
Tym samym obaj rozpoczęli walkę na nieco 
wyższym poziomie, ubiegają się bowiem o tytuł 
najpopularniejszych w województwie pomor-
skim.

Daniel Choiński oraz Grażyna Rotta z Pawłem Struck i Natalią Herman
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300 lat tradycji
W niedzielę 1 września, jak co roku, przy ka-pliczce świętej Rozalii odprawiono odpustową Mszę świętą, w której udział wzięło ponad 400 osób. Tradycja takich nabożeństw przy tej wła-śnie kaplicy liczy sobie już trzy stulecia. Jest to  widoczne świadectwo dramatycznych wydarzeń, mających miejsce na początku XVIII wieku. Dokładnie w 1709 roku, znaczną część Europy objęła kolejna epidemia dżumy. Choroba dotarła również na Półwysep Helski. W rybackich wio-skach zagościł strach, ludzie umierali, zdawałoby się bez przyczyny, nikt nie był pewny następne-go dnia. W takich to trudnych czasach pojawił się 

Kapliczka znajduje się w miejscu, w którym przed 300 laty spowiadał ów ksiądz

w  Borze (wschodnia część dzisiejszej Jastarni) katolicki ksiądz, który spowiadał ludzi, rozgrze-szał, niósł im duchowe pokrzepienie w obliczu śmierci. Za jego poradą, ludzie oddali swoją wioskę w  opiekę świętej Rozalii – orędownicz-ki od wszelkich zaraz. Kiedy epidemia wygasła, wdzięczni ludzie wybudowali kapliczkę swojej patronce. Od tamtego czasu kaplica była już kil-kakrotnie odbudowywana, co świadczy o ciągle żywej pamięci tamtych wydarzeń. Takim świa-dectwem są również odprawiane tu co roku na-bożeństwa, w których uczestniczą obecni miesz-kańcy Boru i Jastarni.

Dzień Dawcy SzpikuWe środę 16 października w Gimnazjum 

imienia Jana Pawła II w Jastarni zorganizowa-

no Dzień Dawcy Szpiku. 
Najważniejszym zadaniem tego dnia było prze-

konywanie ludzi do wpisania się na listę dawców 

szpiku kostnego. W tym celu przygotowano mnó-

stwo atrakcji. Rozpoczęto od wielkiej manifestacji 

uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy 

przeszli ulicami Jastarni, skandując okrzyki zwią-

zane z oddawaniem krwi oraz szpiku. Przy okazji 

trzeba zauważyć, że była to chyba największa, bo 

licząca około 400 osób, manifestacja w dziejach 

Jastarni (pod tym względem może ustępowała je-

dynie pochodom pierwszomajowym).

Przejście tak potężnego pochodu uczniów budziło 

zrozumiałe zainteresowanie mieszkańcówPozostała część obchodów odbywała się już na 

terenie szkoły. Przybyli tu dość nietypowi go-

ście – członkowie klubu motocyklowego – którzy 

postanowili wesprzeć tę szczytną akcję i przy-

byli na swoich motorach. Można było obejrzeć 

pokaz szkolenia psa tropiącego narkotyki, swoje 

umiejętności pokazywali także saperzy w poka-

zie rozminowywania. Ratownicy medyczni z po-

morskiego oddziału PCK urządzili pokaz reani-

macji oraz przeszkolili w tym zakresie wszystkich 

chętnych. Strażacy z OSP Jastarnia przyjechali 

swoim wozem bojowym i udostępnili go do zwie-

dzania, czym sprawili ogromną frajdę najmłod-

szym uczestnikom. Podczas pokazów wszystkim 

chętnym rozdawano wojskową grochówkę oraz 

grillowanie kiełbaski, działała także kawiarenka 

uczniowska, z której cały dochód przeznaczono 

na wycieczkę klasową. Kawiarenka cieszyła się ta-

kim powodzeniem, że większość potrzebnych na 

to pieniędzy została już uzbierana. Wymienione 

wyżej pokazy odbywały się na zmianę z występa-

mi zespołów muzycznych, unikając tym samym 

pewnej monotonii. Po raz kolejny też na hali wi-

dowiskowo-sportowej wystąpiła grupa taneczna 

DANCE FLOW, a zaprezentowane przez nią tańce 

były pokazem gracji i elegancji. 
Najważniejsze jednak były deklaracje poten-

cjalnych dawców szpiku. Tego dnia złożono 48 ta-

kich pism. W ambulansie, który zaparkował obok 

szkoły, można było oddawać krew, co cieszyło się 

takim powodzeniem, że zebrano jej więcej, niż po-

zwalały na to możliwości ambulansu. Z tego po-

zytywnego powodu trzeba było akcję zakończyć 

wcześniej niż przewidywano. 
W tym szczególnym dniu odbywały się także au-

kcje na rzecz fundacji zajmującej się pobieraniem 

szpiku, na których licytowano np. kolacje lub ma-

saże w okolicznych hotelach, i tutaj zebrano około 

2300 złotych.

Ośrodek wypoczynkowy Muza był tylko jednym z długiej 

listy sponsorów

„Jastarnickie Nowiny” są wydawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni. 
Redaktor naczelny: Ryszard Struck. Nasz adres: Jastarnia, ul. Wydmowa 34, tel. 509 616 404.  
Korespondencję prosimy przesyłać na adres e-mailowy: ryszards1@poczta.onet.pl. 

Coś się kończy, coś zaczyna
Obecny, 54 numer „Jastarnickich Nowin”, 

który w tej chwili Państwo czytacie, jest ostat-
nim numerem. Dlaczego tak nagle kończymy 
działalność, przecież jeszcze w sierpniu świę-
towaliśmy wydanie 50 numeru gazety.  

Decyzja o zamknięciu wcale nie jest taka nagła. 
Pierwsze myśli o niej zrodziły się kilka miesię-
cy temu, kiedy to jasne stałosię , że wiadomości 
z  „Jastarnickich Nowin” publikowane w Inter-
necie cieszą się znacznie większą poczytnością, 
aniżeli te z wydania papierowego. 

Jednak likwidacja papierowej wersji „Jastar-
nickich Nowin” nie oznacza, że rezygnujemy 
z przedstawiania wydarzeń dziejących się w na-
szym mieście. Wręcz przeciwnie, nastąpi tu na-
wet pewien rozwój. Otóż dalej zamieszczane 
będą owe wiadomości na Facebooku, poza tym 
w  najbliższej przyszłości uruchomimy własną 
stronę internetową „Jastarnickich Nowin”. Tak 
więc nie jest to koniec gazety, ale przekształ-
cenie jej w coś nowego, co cieszy się znacznie 
większą poczytnością i łatwością w dotarciu do 
potencjalnego Czytelnika.
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Jastarnia wybrała burmistrza

W niedzielę 5 grudnia  w gminie Jastarnia odbywała się II tura wyborów na burmistrza 

Jastarni. Tego dnia mieliśmy duży mróz, który nie zachęcał do pójścia do lokalu wy-

borczego. Tym większe uznanie należy się ludziom, którzy mimo to zdecydowali się zagłoso-

wać. Oto wyniki głosowania:

Lp Imię i nazwisko kandydata OKW
Nr 1 OKW

Nr 2 OKW
Nr 3 RAZEM

%

1. BOIKE-CHMIELIŃSKA
Lucyna Irena

348
138

63
549

33 %

3. NARKOWICZ 
Tyberiusz Zygmunt 873

131
125

1.129
67%

Frekwencja w I turze wyborów wyniosła 61%, w drugiej turze – 52%.

PODZIĘKOWANIEBardzo serdecznie dziękuję tym 

wszystkim Mieszkańcom Gminy 

Jastarnia, którzy oddali na mnie 

głos w wyborach samorządowych. 

Szczególnie dziękuję tym oso-

bom, które okazały mi  wielką 

życzliwość   po wyborach.  Wszyst-

kim pozostałym składam życzenia 

spełnienia pokładanych w Wybra-

nym Burmistrzu nadziei. 
Z wyrazami podziękowania
Lucyna Boike-Chmielińska

Jastarnickie Nowiny �

Nr 10 (40) październik 2012 

Cena 3 zł

Jastarnia–Jurata–Kuźnica  
ISSN 2080–7120

Wymiana szyn kolejowych

Od 10 września na trasie 

kolejowej Hel–Władysła-

wowo zostanie uruchomiona 

zastępcza komunikacja auto-

busowa.
Na początku tegorocznego lata 

rozeszła się po Półwyspie Hel-

skim wiadomość, że Polskie Ko-

leje Państwowe będą wymieniać 

szyny kolejowe. Pierwszą tego 

oznaką było połamanie drzewek 

znajdujących się w sąsiedztwie 

torowiska, które mogłyby prze-

szkadzać w planowanej wymia-

nie. Jednak zrobiono to w sposób 

tak niechlujny, że sterczące ułom-

ki połamanych drzewek po prostu 

szpeciły półwyspowy krajobraz. 

Wskutek sprzeciwu Urzędu Mor-

skiego, mieszkańców i lokalnej 

prasy, połamane drzewka zostały 

ścięte, co wygląda już znacznie 

estetyczniej. 

Następnie wzdłuż całej linii kole-

jowej zostały ułożone nowe szyny, 

więc dla każdego stało się jasne, co 

wkrótce tutaj się będzie działo. 

Teraz, gdy sezon letni właściwie 

się skończył, Polskie Linie Kole-

jowe rozpoczynają wymianę szyn. 

Pociągnie to za sobą pewne niedo-

godności dla pasażerów, ponieważ 

na trasie Władysławowo–Hel na 

czas wymiany szyn zostanie uru-

chomiona zastępcza komunikacja 

autobusowa. Autobusy w godzi-

nach odjazdów pociągów będą 

podstawiane na przystankach au-

tobusowych. Te niedogodności 

mają potrwać do 19 grudnia, kie-

dy to prowadząca wymianę torów 

włoska firma Salcef ma ją zakoń-

czyć. Prowadzona wymiana toro-

wiska ma z jednej strony wpłynąć 

na wzrost bezpieczeństwa, z dru-

giej zaś spowodować wzrost pręd-

kości pociągów, gdyż torowisko 

zostanie dostosowane do prędko-

ści pociągu 100 km/godz., co ma 

skrócić jazdę na trasie Hel–Reda 

o około 20 minut.

Jeden z ostatnich pociągów przejeżdżających przez Półwysep Helski. 

Następny będzie przed świętami Bożego Narodzenia
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Wtorek 2 kwietnia w życiu Parafii pod 

wezwaniem św. Antoniego Padewskiego 

w Kuźnicy był dniem godnym zapamięta-

nia. Wówczas wprowadzono do kościoła 

relikwie błogosławionego Jana Pawła II. 

Nowe relikwie w Kuźnicy
Obecnie w kuźnickim kościele znajdu-

ją się trzy relikwie: Świętego Antoniego, 

Świętego Ojca Pio oraz błogosławionego 

Jana Pawła II.

Relikwie niesie ksiądz proboszcz z Kuźnicy - Marek Lange. fot. Bogna Konkel

Pierwszego dnia marca 2013 r. wziąłem udział 

w Metropolitarnym Konkursie Biblijnym wraz 

z kolegą z klasy I A Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Jastarni oraz kilkorgiem uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni.

W tym roku zagadnienia obejmowały 

Ewangelię św. Marka łącznie ze wstępem. 

Choć nie zajęliśmy miejsca na „biblijnym 

podium”, osiągnęliśmy wysokie wyniki, co 

można uznać za sukces.

„Biblia” – dla kogo, po co?
Refleksje, jaki nasuwają się w związku 

z tym wydarzeniem, nie dotyczą zajętego 

miejsca, a ogólnego poziomu wiedzy do-

tyczącej tej najważniejszej dla chrześcijan 

księgi. Mam wrażenie, że w naszych domach 

Pismo Święte służy, niestety, najczęściej 

jako dekoracja.
Nie pozwólmy na to! Zetrzyjmy z  niego 

kurz! Jeżeli wierzymy w Boga, musimy Go 

poznawać, a poznajemy, czytając Jego Słowa.

 Sebastian Pieper
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Jastarnickie Nowiny

Wprowadzamy dzisiaj do „Jastarnickich 

Nowin” coś nowego, mianowicie „Galerię 

portretu”, mając 

nadzieję, że spotka 

się ona z Państwa 

zainteresowaniem. 

  
Każdy będzie mógł 

tutaj zamieścić portret swojego autorstwa 

pod warunkiem, że będzie on prezentował 

pewien poziom artystyczny, a osoba por-

Galeria portretu
tretowana wyrazi zgodę na zamieszczenie 

go w gazecie. Przewidujemy przede wszyst-

kim zamieszczania 

portretów fotogra-

ficznych, jednak nie 

wykluczamy także 

zamieszczania ry-

sunków. Wszystko 

będzie zależało od jakości nadsyłanych na 

nasz adres prac.

Nowy cykl 

w Jastarnickich Nowinach

Na początek zamieszczamy portret autorstwa Natalii Szulc


