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XXX Niedziela Zwykła

L I T U R G I A

S Ł O W A

PIERWSZE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE

Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał
cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz
krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś
ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę
ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię
was mieczem i żony wasze będą wdowami,
a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz
pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie
karzesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz
w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś
mu go oddać przed zachodem słońca, bo
jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie
jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił
przede Mną, usłyszę go, bo jestem
litościwy. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie
będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim
ludem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z
obfitości zbiorów i soku wyciskanego w
tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego
syna. To samo uczynisz z pierworodnym z
bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy
matce swojej, a dnia ósmego oddasz je
Mnie.
Oto słowo Boże

Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając
wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród
wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego,
staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by
okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki
wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko
w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga
wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie
trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami
opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia
doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od
bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i
prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego
Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa,
naszego wybawcę od nadchodzącego
gniewu.

Wj 22, 20–26

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 18, 2–4.47.51ab

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja
Miłuję Cię, Panie,
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.
Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego
i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Niech żyje Pan,
niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony
mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

Wszyscyśmy
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1 Tes 1, 5c–10

Oto słowo Boże

ŚPIEW
PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23

Jeśli mnie kto miłuje,
będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go
i do niego przyjdziemy.

EWANGELIA
Mt 22, 34–40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus
zamknął usta saduceuszom, zebrali się
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie,
zapytał, wystawiając Go na próbę:
Nauczycielu, które przykazanie w Prawie
jest największe? On mu odpowiedział:
Będziesz miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem, całą swoją duszą i całym
swoim umysłem. To jest największe
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest
do niego: Będziesz miłował swego bliźniego
jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
Oto słowo Pańskie

KOMENTARZ
Uczeni w Prawie spierali się o to, które
z bardzo licznych przykazań Prawa są najważniejsze. Pytanie postawione Jezusowi
miało Go wciągnąć w ten spór, co ułatwiałoby oskarżenie o bluźnierstwo. Jezus nie
wchodzi w takie dyskusje. Jego stanowcza
odpowiedź pokazuje wszystkim, że jest On
prawdziwym Nauczycielem, a tego co
powiedział, Jego przeciwnicy nie mogą podważyć. Spośród wielu przykazań wskazuje
na miłość jako postawę właściwą wobec
Boga i bliźnich. Szczere i całkowite oddanie
Bogu jest fundamentem życia człowieka.
Miłość bliźniego, jako drugie przykazanie
jest możliwa pod dwoma warunkami:
całkowitego oddania Bogu w postawie
miłości i akceptacji siebie. Akceptacja, a więc
miłość do siebie samego nie jest łatwiejsza
niż miłowanie bliźniego. Taka miłość jest
przeciwieństwem egoizmu. Egoizm przejawia się w nadmiernej trosce o swoje sprawy,
przewrażliwieniu na swoim punkcie, oczekiwaniu od wszystkich posłuszeństwa oraz
wielu innych zachowaniach wynikających
często z poczucia braku, lub zagrożenia
własnej wartości. Swoją postawą egoista
chce wymusić respekt dla siebie, bądź
uzyskać korzyści, które dadzą mu
poczucie wyższości nad innymi.
Tymczasem świadomość swojej wartości
sprawia, że człowiek nie musi na siłę jej
udowadniać. Ona pozwala widzieć w bliźnim
nie zagrożenie, ale kogoś, kto oczekuje
miłości. Prawdziwa godność człowieka
wynika z faktu bycia stworzonym na obraz
i podobieństwo Boże i nikt nas jej nie może
pozbawić. Miłowanie siebie jest uznaniem tej
prawdy i przyjęciem Bożej miłości. Miłość
jaką Bóg nas obdarował domaga się od nas
odpowiedzi miłości do Niego i ludzi, których
stworzył. Dopiero wtedy, jak pisał w swoim
pierwszym liście św. Jan Apostoł, Bóg w nas
mieszka.
ks. Marcin Loretz
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Milanów – Milanowo*

(odcinek 1)

Początki dzisiejszego Wilanowa, noszącego w swej początkowej fazie istnienia
różne formy zapisów łacińskich (1338 r. Mylono, Myllonow, 1377 Mylanowo, 1401
Milonowo, 1403 Melenow) swojej nazwy, giną w mrokach historii. Milanów nie miał
tyle szczęścia co choćby sąsiednie Służew i Powsin, gdzie zachowały się
dokumenty lub ich odpisy, dużo starsze niż te, dotyczące średniowiecznego
Milanowa.
Z zapisów, które dochowały się do naszych
czasów wiemy, że jednym z pierwszych
właścicieli terenów ówczesnego Milanowa
i jego okolic, był klasztor benedyktynów
św. Wojciecha z Płocka. Niestety również rok
powstania klasztoru benedyktynów w Płocku,
nie jest potwierdzony żadnym dokumentem.
Historycy na podstawie innych dokumentów
i skojarzeń pośrednich, wysuwają jedynie
hipotezę co do czasu powstania klasztoru
z płockiego grodu. I tak ksiądz W. Mąkowski
lokuje powstanie tego klasztoru w początkach
XII w.; M. Gębarowicz – przychyla się do lat
trzydziestych XII w. i w roli fundatora widzi
księcia Bolesława Krzywoustego; K. Pacuski –
fundację
klasztoru
przypisuje
księciu
Zbigniewowi. Jak było naprawdę możemy się
nigdy nie dowiedzieć, chociaż dzisiejsza nauka
i nowoczesne metody badawcze nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.
Marta Piber w swej ciekawej i napisanej
w bardzo przystępnej formie książce (Służew
średniowieczny) w następujący sposób pisze
o przynależności Milanowa do opactwa
benedyktynów św. Wojciecha w Płocku:
„Niezależnie jednak od opinii na temat
początków tego klasztoru, badacze zgodnie
twierdzą, że do pierwotnego uposażenia
opactwa należała wieś Milanowo (obecny
Wilanów) wraz z Tarnowem (zapewne
Czarnowem – dzisiejsze Siekierki), a także,
leżące po przeciwnej stronie Wisły, Zarzno
wcześniej Krusze (dziś Zerzeń) oraz Ostrów
zwany wcześniej Osmolinem nad Wisłą,
zaginiony już w późnym średniowieczu. (…)
Wydaje się, że można wysunąć hipotezę, że
pierwotnie w skład tego nadania mógł
wchodzić także Służew, jako obszar
znajdujący się pierwotnie w granicach włości
Milanowskiej. Wskazywałaby na to niewielka,
niespełna dwukilometrowa odległość, jaka dzieliła
wczesnośredniowieczną osadę w Milanowie
od służewskiego wzgórza…”.
A zatem można przyjąć, że gdy powstawał
płocki klasztor, obojętnie który to był rok
pierwszej połowy XII w., to osada w Milanowie
była już duża i znacząca, stanowiąc centrum
osadnictwa w okolicy. Mówiąc o początkach
Milanowa, trzeba zadać pytanie, kiedy on
właściwie powstał? Biorąc pod uwagę tylko
osadnictwo istniejące na tym terenie po
powstaniu państwa Piastów, nie zapominając, że
już wcześniej, na tym tak dobrym do zamieszkania terenie, żyli ludzie.
Badania archeologiczne prowadzone na
terenie wokół pałacu wilanowskiego, pozwalają ustalić czas funkcjonowania istniejącego
tam cmentarza na wiek XI–XII, a początki
osady na koniec X wieku.
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Pierwszą informacją pisemną dotyczącą
Milanowa, będącego wówczas w posiadaniu
opactwa św. Wojciecha z Płocka, jest zapis z
12 grudnia 1338 r. Mówi on, że opat klasztoru
w Płocku odstępuje księciu Trojdenowi (ok.
1285 + 1341 syn Bolesława II i księżnej
Gaudemundy Zofii) Milanów i Czarnowo
(dzisiejsze Siekierki) za immunitet dla dóbr
Przybyszew z okolicą, położonych nad Pilicą.
Książę Trojden w dniu 21 stycznia 1339 r.
zamienił również z tym opatem wieś Jeziora
na Zerzno i Ostrów, które wchodziły w skład
parafii Milanów.
W tym samym czasie, gdy nasz Milanów
wchodził na karty historii pisanej, jego mieszkańcy i okolicznych osad mieli możliwość
oglądać, bodaj pierwszy raz w swym życiu,
niesamowity widok. Po zasypanym śniegiem
trakcie, od strony stołecznego wówczas
Czerska, ciągnął z dalekiego Awinionu do
Warszawy pyszniący się swym bogactwem
orszak dostojnych Galharda Cahors i Piotra
kanonika z Annecy, posłów i sędziów
wysłanych przez papieża Benedykta XII na
proces pomiędzy Królestwem Polskim a
zakonem krzyżackim (rozpoczął się 4 lutego
a zakończył 15 września 1339 r.). W drodze
przez swoje księstwo zacnym podróżnym
towarzyszył zapewne sam książę Trojden ze
swoim rycerstwem. Protokoły z zapisami
procesowymi są pierwszymi dokumentami
potwierdzającymi istnienie Warszawy, choć
już w tamtych czasach posiadała ona mury
miejskie, kramy zaopatrzone w towar na
sprzedaż oraz zajazdy dość porządne i bezpieczne. Miał tu swoją rezydencję także
książę Trojden, urzędował wójt i istniał kościół
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. To tak
samo jak z Milanowem, wiemy, że tak
Warszawa jak i Milanów istniały dużo
wcześniej, lecz dokumenty pisane potwierdzające ten fakt się nie zachowały.
Około roku 1350 książę Kazimierz I zwany
Warszawskim (ok. 1330 + 1355, syn ks.
Trojdena i ks. Marii Juriewny) nadaje Milanów
i Ręczaje (k. Wołomina) podkomorzemu warszawskiemu w latach 1350–1381 Stanisławowi
synowi Macieja Pióro cześnika czerskiego
i warszawskiego, pochodzących z rodu
pieczętującego się herbem Rogala, mającego
swe korzenia w Strzelczykowie. Stanisław
dziedzic Milanowa poświadczył dziesięć zachowanych dokumentów wystawionych przez
księcia Janusza I Starego (ok. 1346 + 1429,
syn ks. Siemowita III i ks. Eufemii) z lat 1375–
1381, jak również w 1375 r. dokument
wystawiony przez sąd zakroczymski.
W tym czasie, kiedy Stanisław, z rąk księcia
Kazimierza I otrzymuje Milanów, następuje
potężny najazd zagonów litewskich na
Mazowsze.

„Wieśniacy z Wilanowa w odświętnych strojach”
Fot. ze zbiorów Muzeum Narodowego

Mazowsze. Litwini pod wodzą Kiejstuta pustoszą okolice Milanowa, niszcząc Warszawę
i Czersk. Szybka reakcja i pogoń za napastnikami, króla Kazimierza III Wielkiego i książąt
mazowieckich Bolesława III i Siemowita III,
doprowadziły do bitwy w Żukowie koło
Sochaczewa, podczas której wojska litewskie
doznały druzgocącej porażki. Bitwa miała
miejsce 20 maja 1350 r. Dwadzieścia trzy lata
później córka tegoż Kiejstuta, palącego
i pustoszącego ziemię czerską i warszawską,
została księżną i panią tych ziem poślubiając
księcia Janusza I Starego.
W dniu 7 stycznia 1377 r. książę Janusz I
Stary potwierdził, temuż Stanisławowi z Milanowa, nadanie dóbr Milanów i Ręczaje,
wystawione
wcześniej
przez
księcia
Kazimierza I, nadając mu na nie immunitet
ekonomiczny z możliwością wyboru prawa
polskiego bądź chełmińskiego. Zazwyczaj
wybierano prawo chełmińskie jako bardziej
korzystne finansowo. Stanisław otrzymał
również prawo do zakładania barci i polowań
na wszelką zwierzynę. Te dwa ostatnie prawa
dotyczyły zapewne tylko dóbr Ręczaje
ponieważ w Milanowie nie było terenów
leśnych z drzewami, na których można by
było założyć barcie i polować na grubego
zwierza, chyba że na zające. Jednocześnie
książę zagwarantował sobie daninę od
obdarowanego, wynoszącą jeden korzec
owsa z włóki osiadłej.
Ciąg dalszy w następnym wydaniu „Klimatów”

Krzysztof Kanabus
Na podstawie:

- A. Wolff i K. Pacuski – „Słownik historycznogeograficzny Ziemi Warszawskiej w średniowieczu”
- Ks. prof. dr Józef Nowacki – „Archidiecezja
poznańska w granicach historycznych i jej ustrój”
- Janusz Grabowski – „Dynastia Piastów
mazowieckich”
- Małgorzata Wilska – „Mazowieckie środowisko
dworskie Janusza Starszego”
- Marta Piber – „Służew średniowieczny”
- S. K. Kuczyński – „Poczet królów i książąt
polskich” – Siemowit III Mazowiecki
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Zbiórka
darów
dla Ukrainy
Caritas Polska do 31 października br.
przeprowadza w parafiach Archidiecezji
Warszawskiej zbiórkę darów dla ofiar
wojny na Ukrainie. Zbiórką objęte są
artykuły spożywcze trwałe, art. higieniczne i chemiczne, oraz nowa odzież
i obuwie. Zachęcamy do przynoszenia
darów do zakrystii i kancelarii,
a w środę 29 października, w godz.
16.00–18.00 do siedziby parafialnego
Caritas.

Ministranci
ŚWIĘTEJ ANNY

Autor: Maciej Lichota

zadanie: Rozwiąż test, wybierając jeden z podanych wariantów odpowiedzi.
Które tajemnice Różańca Św. zostały włączone przez św. Jana Pawła II w 2002 r.?

□ a) Tajemnice Radosne
□ b) Tajemnice Światła
□ c) Tajemnice Bolesne
□ d) Tajemnice Chwalebne
W poniedziałki i soboty odmawiamy (I.) …… Różańca Św., do których należą
m.in.: Zwiastowanie NMP i (II.) …….. .

□ a) I. –
□ b) I. –
□ c) I. –
□ d) I. –

Tajemnice Radosne, II. – Ofiarowanie Pana Jezusa
Tajemnice Światła, II. – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Tajemnice Światła, II. – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Tajemnice Radosne, II. – Przemienienie na Górze Tabor

 W (I.) ……… i środy odmawiamy Tajemnice Chwalebne Różańca Św., do których należą
m.in.: (II.) ……… i Wniebowzięcie NMP.

Serdecznie zapraszamy chłopców
na zbiórki ministrantów
w soboty o godz. 10.30 w Kanonii.
Po zbiórce gramy razem
w piłkę nożną / koszykówkę.
Dołącz do nas :-)

□ a) I. –
□ b) I. –
□ c) I. –
□ d) I. –

niedziele, III. – Wniebowstąpienie Pańskie
poniedziałki, III. – Zwiastowanie NMP
niedziele, III. – Nawiedzenie św. Elżbiety
środy, III. – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Do Tajemnic Bolesnych Różańca Św., które odmawiamy we wtorki i (I.) ……….,
należą m.in.: (II.) ……… i Wniebowzięcie NMP.

□ a) I. –
□ b) I. –
□ c) I. –
□ d) I. –

piątki, II. – Ustanowienie Eucharystii
poniedziałki, II. – Zwiastowanie NMP
piątki, II. – Dźwiganie Krzyża
środy, II. – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza obchodzimy:

□ a) 29 czerwca
□ b) 28 października
□ c) 6 maja
□ d) 14 maja
Rocznicę poświęcenia własnej świątyni, w kościołach, których data konsekracji
jest nieznana obchodzimy co roku:

od 12.10.2014 do 9.11.2014

□ a) w przedostatnią niedzielę października
□ b) w XXXII niedzielę zwykłą
□ c) 26 października
□ d) w ostatnią niedzielę października

Módlmy się
za dusze w czyśćcu cierpiące,
aby dostąpiły
łaski przebaczenia,
darowania kar
i cieszyły się radością Nieba.
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXX Niedziela Zwykła – 26 października 2014 r.
5. W dniach od 1 do 8 listopada można
codziennie zyskać odpust zupełny za
pobożne nawiedzenie cmentarza i
odmówienie modlitwy za zmarłych.
Odpust ten wolno ofiarować jedynie za
zmarłych. Warunkiem podstawowym
uzyskania odpustu jest stan łaski
uświęcającej.

1. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione dziś o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych
polecanych w wypominkach rocznych.
2. W tym tygodniu przypada I sobota
miesiąca. W sobotę, 1 listopada, ze
względu na przypadające uroczystości
nie można odprawiać Mszy św. wotywnych.
3. W najbliższą sobotę, 1 listopada, przeżywać
będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. w kościele będą sprawowane
według następującego porządku: o godz.
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00.
Procesja na cmentarz wyruszy z naszego
kościoła zaraz po Mszy św. o godz. 13.00.
Po procesji, ok. godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. na cmentarzu w intencji
zmarłych, polecanych w wypominkach.
Uprzejmie informujemy, że w tym dniu nie
będzie Mszy św. o godz. 20.00.
4. 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny –
w naszym kościele Msze św. będą
odprawiane według porządku niedzielnego. Po Mszy św. o godz. 18.00
odbędzie się procesja żałobna wewnątrz
kościoła. W tym dniu można uzyskać
odpust zupełny, który można ofiarować
tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W
tym celu należy nawiedzić pobożnie
kościół i odmówić w nim Modlitwę Pańską
i Wyznanie Wiary, zachowując inne
zwykłe warunki: stan łaski uświęcającej,
Komunia święta, modlitwa wg intencji
Ojca świętego oraz wykluczenie
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

6. Prosimy o uporządkowanie grobów
i naszego cmentarza. Zwracamy się
również z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać do przeznaczonych na ten
cel kontenerów.
7. W listopadzie, w sposób szczególny,
modlimy się za zmarłych z naszych
rodzin, dlatego też przez cały miesiąc
o godz. 18.00, w naszym kościele będzie
odprawiana Msza św. w intencji zmarłych
z naszej parafii i zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. W zakrystii
i kancelarii parafialnej przyjmujemy na
wypominki i listopadową Mszę św. za
naszych zmarłych.
8. Caritas Polska do 31 października br.
przeprowadza w parafiach Archidiecezji
Warszawskiej zbiórkę darów dla ofiar wojny
na Ukrainie. Zbiórką objęte są artykuły
spożywcze trwałe, art. higieniczne i chemiczne, oraz nowa odzież i obuwie.
Zachęcamy do przynoszenia darów do
zakrystii i kancelarii, a w środę 29
października, w godz. 16.00 – 18.00, do
siedziby parafialnego Caritas.

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@paraﬁawilanow.pl
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11. Zapraszamy na spotkanie z rozważaniem
słowa Bożego, w ramach Lectio Divina,
które odbędzie się w sobotę, 8 listopada
o godz. 19.00 w dzwonnicy.
12. Zapraszamy dzieci, które lubią i chcą
śpiewać na próby Scholi, które odbywają
się w każdą niedzielę o godz. 10.00 w
Kanonii.
13. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 9150,PLN na pomoc misjonarzom. Wszystkim
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg
zapłać.
14. W tym tygodniu przypadają następujące
święta liturgiczne:
– we wtorek, 28 października, święto
św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza,
– w sobotę, 1 listopada, uroczystość
Wszystkich Świętych,
– w niedzielę, 2 listopada, wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy serdeczne życzenia
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

9. W niedzielę 9 listopada, na Mszy św. o
godz. 11.30, nastąpi zakończenie Konkursu
Różańcowego i rozdanie nagród dla dzieci
i młodzieży biorących udział w konkursie.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie

Wydawca

10. Spotkanie dla młodzieży pragnącej
rozpocząć przygotowanie do sakramentu
bierzmowania odbędzie się 30 października o godz. 19.00, w sali widowiskowej.
Zapraszamy młodzież z trzeciej klasy
gimnazjum i klasy pierwszej szkoły średniej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do tworzenia naszego pisemka parafialnego, tych, którzy
chcieliby pisać o Wilanowie dawnym i współczesnym, i tych, którzy dysponują materiałami
– również archwalnymi – o naszej parafii.
Wszelkie pytania i propozycje można kierować do ks. proboszcza, do któregoś z członków
redakcji bądź na redakcyjny adres mailowy:
klimaty@parafiawilanow.pl
Redakcja
Zarówno nasza paraﬁa,
jak i Fundacja Ecclesia
Villanovensis są także
obecne na Facebooku.

www. facebook.com/paraﬁa.wilanow
Zeskanuj kod QR
i czytaj „Klimaty”
w smartfonie lub
na tablecie.
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