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KATOWIC

ywalizująca w rozgrywkach katowickiej Klasy B drużyna MK Górnik Katowice rozpoczęła wiosenne zmagania. Piłkarze z Kostuchny po rundzie jesiennej znajdowali się na trzecim, premiowanym awansem, miejscu w tabeli.
Łatwo, więc wysnuć z powyższego cel, jaki nasi piłkarze sobie
postawili, a jest nim bez wątpienia awans do Klasy A.

S

port jest składową polityki
społecznej
nowoczesnego
państwa. Stymuluje wiele gałęzi gospodarki. Tworzy swoisty rynek
pracy. Dzięki swojej specyfice jest
istotnym czynnikiem kształtowania
zdrowia, rozwijania nawyków i zachowań prozdrowotnych, a także wartościową formą spędzania czasu po ciężkim dniu pracy.
Z tych względów pastwo jest żywotnie
zainteresowane rozwojem i upowszechnieniem sportu. W 2007 roku
Ministerstwo
Sportu
przygotowało
przyjętą
przez
Radę
Ministrów
„Strategię rozwoju sportu w Polsce
do roku 2015”, w której określone
zostały priorytety i jednoznaczna
wizja rozwojowa, z której wynika, że
„sport będzie zajmował coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym
systemie wartości indywidualnych i
społecznych, służąc wszechstronnemu
rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu
wolnego”

(Ciąg dalszy na stronie 3)

90-TA ROCZNICA
PRZYŁĄCZENIA
GÓRNEGO ŚLĄSKA
DO POLSKI

W

wyniku rozbiorów dokonanych
przez Austrię, Prusy i Rosję, po
123 latach niewoli Polska, 11go listopada 1918 roku odzyskała niepodległość. W granicach wolnej Polski nie znalazł się Śląsk.

Sytuacja taka była nie do przyjęcia przez
część mieszkańców Górnego Śląska. Gdy
Polska była uwikłana w wojnę z bolszewicką Rosją, na Górnym Śląsku wybucha w
1919 roku pierwsze powstanie śląski, a w
następnym roku drugie. Powstania te nie
przynoszą spodziewanego efektu. Losy
przynależności Śląska miał rozstrzygnąć
plebiscyt, który został przeprowadzony 20go marca 1921 roku. W wyniku plebiscytu
44,7 % uprawnionych do głosowania opowiedziało się za przyłączeniem Górnego
Śląska do Polski, reszta była za pozostaniem tego obszaru w granicach Niemiec.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

„Rok Konstantego Wolnego”

5.04.1877
9.11.1940

(Ciąg dalszy na stronie 4)

W

XVII Sesja
Rady Jednostki

dniu 23 marca 2012 roku odbyło się
kolejne posiedzenie Rady Jednostki
Nr 21 w Kostuchnie, na której gościliśmy
mieszkańców z naszej dzielnicy.
Na wstępie Przewodniczący Zarządu Rady
przywitał gości — mieszkańców ulicy Hierowskiego, mieszkańców ulicy Zabłockiego
oraz Zarząd klubu sportowego MK Górnik
Katowice.
Po przyjęciu porządku sesji przystąpiono
do rozpatrywania wniosków mieszkańców.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

Konstanty Wolny, to obok Wojciecha Korfantego jedna
z najwybitniejszych postaci w historii Górnego Śląska.
O ile jednak Korfanty jest dosyć powszechnie znany i
kojarzony, o tyle pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego
przez lata pozostawał w cieniu. Sytuację ma nieco
poprawić „Rok Konstantego Wolnego”, który decyzją
Zarządu województwa obchodzimy w tym roku w
województwie śląskim.
Ten wybitny polityk śląski urodził się w nieodległym
Bujakowie, gdzie ukończył też szkołę podstawową.
Dalszą edukację kontynuował w gimnazjum w Katowicach (dzisiaj Liceum im. M. Curie-Skłodowskiej).
Tam po raz pierwszy zetknął się z Wojciechem Korfantym, który wciągnął go w działalność propolską.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Uwzględniając wynik plebiscytu, zaproponowany przez Komisję Plebiscytowa podział Górnego Śląska nie zyskał aprobaty
żadnej z stron. Dlatego 3-go mają 1921
roku wybucha Trzecie Powstanie Śląskie.
Kończy się ono sukcesem, gdyż jego efektem jest bardziej korzystny dla Polski podział Górnego Śląska. Obszarowo do Polski
wraca 29,0 % terenów plebiscytowych, z
miastami: Katowice, Królewska Huta, Lubliniec, Tarnowskie Góry, Rybnik i Pszczyna. Ważniejsze jednak jest to, że na terenie
tym znajduje się większość przemysłu górniczego i hutniczego. Kazimierz Kutz nie
omieszkuje się nazwać tego „perłą w koronie”, wniesioną przez Śląsk dla Polski.
Formalne przejmowanie przyznanej Polsce
części Górnego Śląska rozpoczęło się 20go czerwca 1922 roku na rynku w Katowicach, a zakończyło się uroczyście 16-go
lipca tegoż roku w Parku Kościuszki.
Naczelnik państwa Józef Piłsudski, którego
w lipcu zatrzymało w Warszawie przesilenie rządowe, przybył do Katowic 27 VIII
1922 roku. Podczas uroczystości na Rynku
dekorował wysokimi odznaczeniami
uczestników powstań śląskich.
Z ziem dawnego Śląska pruskiego włączonych do Polski, utworzono w Rzeczypospolitej województwo śląskie, którego stolicą
zostały Katowice. Miało ono status szczególny, gdyż na mocy wcześniejszej decyzji
Sejmu Ustawodawczego z dnia 15 VII
1920 roku otrzymało autonomię (jej zasady
określał Statut Organiczny Województwa
Śląskiego) Najbardziej instytucjonalnym jej
wyrazem był własny parlament — Sejm
Śląski, — którego inauguracyjna sesja odbyła się 10 października 1922 roku w daw-

XVII Sesja
Rady Jednostki
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Mieszkańcy ulicy Hierowskiego zrelacjonowali problemy związane z funkcjonowaniem bazy transportowej, sklepu wielkopowierzchniowego LIDL oraz nadmiernego
nasilenia ruchy pojazdów, zwracając uwagę
na następujące sprawy:
 Mieszkańcy stwierdzają, że nie został
wykonany pas zieleni mający ograniczyć hałas dochodzący z marketu LIDL
oraz bazy transportowej.
 Brak ciągu komunikacyjnego wzdłuż
skweru od ul. Hierowskiego do przystanku przy ul. Armii Krajowej.
 Braku kanalizacji sanitarnej.

nej Szkole Rzemiosł Budowlanych, dziś
rektorat Akademii Muzycznej przy ul. Wojewódzkiej.
O tym jak przebiegała uroczystość przejmowania poszczególnych miejscowości
dowiadujemy się z zapisu zamieszczonego
w kronice nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 38. Oto ten zapis: „Dnia 29
czerwca 1922 roku przez Kostuchnę
przeszły dwa szwadrony polskiego wojska pod komendą generała Kazimierza
Horoszkiewicza, celem objęcia części
Górnego Śląska przez władze polskie.
Wojsko zatrzymało się na początku wioski przy domu obywatela Hantulika i tu
odbyło się powitanie przez przedstawiciela gminy. Dzieci szkolne tworzyły
szpaler. Uroczystość odbyła się około 10
godziny przed południem, poczem wojsko odmaszerowało przez Podlesie, Zarzecze do Mikołowa”.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń ówcześni
mieszkańcy Kostuchny wybudowali pomnik, który stanął przy skrzyżowaniu obecnych ulic: Armii Krajowej i Szarych Szeregów. W wyniku działań wojennych pomnik
został zburzony.

Odbudowana w 2002 roku replika tamtego
pomnika stanęła na skwerze błogosławionego Stanisława Kubisty. Na pomniku
zachowano pierwotny napis: ,,Na pamiątkę 16 lipca 1922 roku”. Na cokole pomnika umieszczono natomiast nazwiska powstańców związanych z Kostuchną.


Mieszkańcy wnioskują monitorowanie
sprawy likwidacji bazy transportowej,
która jest uciążliwa dla mieszkańców.

Mieszkańcy ulicy Zabłockiego wskazują na
wadliwe wykonanie połączenia ulicy Zabłockiego w kierunku Ronda Józefa Nowary. Mieszkańcy wnioskują o zamknięcie
drogi z wyłączeniem dojazdu do posesji do
czasu wyremontowania i przystosowania
drogi do istniejącego natężenia ruchu.
Przewodniczący przywitał nowy zarząd
klubu sportowego MK Górnik Katowice w
osobach: Janusz Wieluszewski — Prezes
Zarządu oraz Marek Baron, Piotr Nikodem
oraz Waldemar Wójcik. Zarząd klubu
przedstawił istniejącą, trudną sytuację finansową klubu. Zwrócono uwagę na zadłużenie sięgające 300 tys. zł względem ZUS,
Urzędu Skarbowego oraz Katowickiego

Nie wiele wiemy o naszych powstańcach.
Jednym z nich był Ludwik Kłakus, który
urodził się 25 czerwca 1887 roku, a zmarł
11 listopada 1968 roku; jego grób znajdował się na naszym cmentarzu. Był on wielkim społecznikiem. To między innymi z
jego inicjatywy 90 lat temu powołano w
Kostuchnie Ochotniczą Straż Pożarną.
Przewidując zagrożenie, które przyniosła
druga wojna światowa, zakopał swój powstańczy mundur w ogrodzie. Nie uchroniło go to jednak przed aresztowaniem i więzieniem, z którego po pewnym czasie
szczęśliwie wyszedł na wolność. Po wojnie
wielu z nas miało go okazję poznać, jako
woźnego w Szkole Podstawowej Nr 38.
Jest on patronem jednej z ulic w Kostuchnie. Warto by, póki czas, zadbać o spisanie
życiorysów powstańców, których nazwiska
znajdują się na naszym pomniku.
Tegoroczne obchody w dniu 3-go mają
zbiegają się z 90-tą rocznicą wybuchu
Trzeciego Powstania Śląskiego.
Warto zadbać, aby tegoroczne uroczystości wzorem lat ubiegłych miały również należytą oprawę, do czego bardzo
zachęcamy wszystkich mieszkańców
Kostuchny. Niech nie zabraknie nas na
mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz
pod pomnikiem.
Bernard Uszok
Holdingu Węglowego, który jest właścicielem terenu boiska piłkarskiego. Nowy zarząd klubu prosi Radę Jednostki Nr 21 o
poparcie wniosku do Urzędu Miasta o dofinansowanie szkolenia młodzieży.
W kolejnym punkcie sesji Przewodniczący
Rady Jednostki złożył sprawozdanie z posiedzenia Komisji Infrastruktury przy Radzie Miasta Katowice, które odbyło się w
dniu 29.02.2012 r. Posiedzenie poświęcone
było między innymi: projektowi powołania
na lotnisku Muchowiec, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, regulacji gospodarki
ściekami w mieście oraz monitoringu w
mieście Katowice.
Omówiono również problemy zgłaszane
przez mieszkańców w trakcie pełnienia
dyżurów radnych w MDK oraz w OSP.
Krzysztof Kukliński — Sekretarz Rady
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Obserwując rozgrywki katowickiej klasy B
należy jasno stwierdzić, że drużyna MK od
samego początku sezonu była stawiana w
gronie faworytów do awansu. Często zdarza się jednak, że presja
otoczenia pęta nogi zawodnikom.
Na szczęście młodzież z Kostuchny wsparta grupą doświadczonych
zawodników pamiętających występy drużyny MK w III lidze poradziła sobie z odpowiedzialnością. W tytule wspomniałem o rozpoczęciu wiosennych rozgrywek – przejdźmy, więc do szczegółów.
Piłkarze MK Górnika rozpoczęli piłkarską wiosnę bardzo udanie
inkasując w dwóch rozegranych dotąd meczach komplet sześciu
punktów. Nasza drużyna pozostawiła w pokonanym polu drużyny
Wawelu II Wirek oraz Pogoni II Imielin. W pierwszym meczu padł
wynik 4: 0 a bramki zdobyli: Krystian Czyżo, Dominik Libront,
Kamil Rekowski oraz Mateusz Wójcik. Natomiast zawody w Imielinie zakończyły się najniższym z możliwych zwycięstw 1: 0, a
zwycięską bramkę zdobył najlepszy strzelec naszej drużyny, posiadający na swoim koncie dziewięć trafień, Mateusz Wójcik.

Dobre wejście w piłkarską wiosnę zaowocowało odrobieniem dystansu do lidera rozgrywek, co spowodowało, że po dwóch wiosennych kolejkach na czele Klasy B znajdują się ekipy Górnika II Wesoła, Podlesianki II oraz MK Górnika mające na koncie identyczną
liczbę punktów oraz sporą przewagę nad grupą pościgową.
Na koniec garść informacji na temat zmian, jakie zaszły w ostatnim
czasie w strukturach Klubu.
W dniu 27 stycznia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków
K.S. „MK Górnik” Katowice, które dokonało wyboru nowych
władz Klubu. Można bez przesady stwierdzić, że w składzie zarządu klubu doszło do rewolucji. Rewolucja to duże słowo, ale pasuje
ono do wyboru delegatów Walnego Zgromadzenia. Otóż w nowym
zarządzie K.S. „MK Górnik” nie zasiadł żaden z dotychczasowych
jego członków.
Obecnie skład zarządu przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu – Janusz Wieruszewski,
Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych – Sebastian Tkacz,
Wiceprezes ds. piłki nożnej – Piotr Nikodem,
Wiceprezes ds. strzelectwa sportowego – Janusz Brzozowski,
Sekretarz Klubu – Marek Baron
oraz Waldemar Wójcik – Członek Zarządu.
Należy nadmienić, że nowy zarząd zastał Klub w bardzo trudnej
sytuacji organizacyjnej, co nie znaczy jednak, że na samym starcie
swojej kadencji ma zamiar poddać partię. Wszelkimi dostępnymi
możliwościami dążymy, aby nie tylko piłkarze MK wrócili na należne im miejsce w hierarchii śląskiego futbolu, ale także przedstawiciele z sekcji strzelectwa sportowego odnosili sukcesy.
Marek Baron

Aktualności
z ŹRÓDEŁKA

„Rok Konstantego Wolnego”
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Sam Korfanty został wkrótce wyrzucony za
tę aktywność ze szkoły, Wolnemu udało
się szczęśliwie ukończyć katowickie gimnazjum bez większych problemów. Do ich
spotkania doszło ponownie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie Wolny studiował
prawo. Wspólnie podjęli aktywność w
nielegalnym Towarzystwie Akademików
Górnoślązaków. Po ukończeniu studiów
wraca na Górny Śląsk i podejmuje praktykę
adwokacką.
Po 1918 roku włącza się w walkę o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Wraz z
Korfantym i Rymerem działa w Naczelnej
Radzie Ludowej, gdzie zajmuje się opracowaniem Statutu Organicznego Województwa Śląskiego. Dokument ten określa
kształt i zasady funkcjonowania autonomicznego województwa śląskiego, a na
okres plebiscytu staje się głównym argumentem mającym przekonać Górnoślązaków do głosowania za Polską.
Po przyłączeniu części Górnego Śląska do
Polski i pierwszych wyborach do Sejmu
Śląskiego, Konstanty Wolny zostaje jego
pierwszym marszałkiem. Funkcję tę pełni
przez trzy kolejne kadencje – w niezwykle
burzliwych czasach międzywojennych sam
ten fakt dowodził niezwykłego wprost
autorytetu i umiejętności przywódczych
Wolnego. Dał się poznać, jako nieprzejed-

nany obrońca śląskiej
autonomii, o którą
długo kruszył kopie z obozem sanacyjnym i
wojewodą Grażyńskim.
Po napaści hitlerowskiej na Polskę wyjechał do Lwowa, gdzie zmarł w listopadzie
1940. Jest pochowany na cmentarzu Janowskim we Lwowie.
• MDK „Południe” organizuje 15 maja
konkurs gimnazjalny „Konstanty Wolny –
życie i dzieło”. Celem jest upowszechnianie wiedzy o wybitnym Górnoślązaku
wśród młodzieży.
• W Bibliotece Śląskiej w Katowicach
otwarto gabinet Konstantego Wolnego, w
którym można obejrzeć dokumenty związane z jego życiem, oraz księgozbiór przekazany Bibliotece.
• 22 czerwca, w 90 rocznicę pierwszych
wyborów do Sejmu Śląskiego w sali obrad
Sejmiku Województwa Śląskiego odbędzie
się uroczysta sesja poświęcona Konstantemu Wolnemu, z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Towarzyszyć jej
będzie otwarcie wystawy historycznej.
• Marszałek Województwa Śląskiego, Adam Matusiewicz zapowiedział także
wszczęcie starań o sprowadzenie do Polski
prochów Konstantego Wolnego.
Aleksander Uszok

Podczas Walnego Zebrania SprawozdawczoWyborczego Uczniowskiego Klubu Sportowego ŹRÓDEŁKO KATOWICE, w
dniu 6 kwietnia 2012 wybrano nowy Zarząd:
Jan Chudy – prezes, Ewa Ciesielska i Andrzej
Kondla — wiceprezesi, Piotr Plebańczyk —
sekretarz, Wioletta Maciaszek — skarbnik
11 kwietnia br. odbył się I Turniej Minisiatkówki o Puchar Prezesa UKS ŹRÓDEŁKO
KATOWICE. Wzięły w nim udział reprezentacje szkół podstawowych z Podlesia, Kostuchny, Murcek i Ligoty. W czwórkach
dziewcząt zwyciężyła szkoła z Podlesia przed
Murckami, zaś czwórkach chłopców szkoła z
Ligoty przed Podlesiem.
8 maja br. UKS Źródełko i Gimnazjum nr 18
im. Józefa Nowary organizuje VI Sztafetowe
Biegi Przełajowe „Powstańcze Pomniki”.
Wezmą w nich udział reprezentacje katowickich szkół podstawowych i gimnazjów. Zawody odbędą się na terenach obok skweru Bł.
Stanisława Kubisty przy ul. Migdałowców.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 1100.
Patronat nad imprezą objął Prezydent
Katowic, Pan Piotr Uszok.
Bardzo dobrze radzą sobie w turnieju minisiatkówki Kinder-Sport młode siatkarki UKS
ŹRÓDEŁKO. W zespołach czteroosobowych
zawodniczek 12-letnich nasze dziewczęta
wygrały trzy kolejne rundy i znalazły się w
półfinale wojewódzkim. Bardzo dobrze zaprezentowały się również młodsze zespoły.
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KATOWIC
Wychodząc naprzeciw tym wymogom władze
miasta przygotowały „Strategię Rozwoju Sportu
Miasta Katowice do 2020 roku”

Katowice, jako stolica województwa, miasto o
rozproszonej
strukturze architektonicznej
(dzielnice) stoją przed koniecznością realizacji
trzech celów jednocześnie:
1.
Podjęcie działań umożliwiających organizację
imprez o zasięgu światowym (europejskim).
2. Działań „ogólnomiejskich” tj. takich, których rezultatem ma być powstanie, utrzymanie i rozwój obiektów
służących wszystkim mieszkańcom miasta. Jest to
baza, w której określona lokalizacja jest sensowna
ekonomicznie i społecznie.
3. Rozwój i udostępnianie dzielnicowej czy
„osiedlowej” infrastruktury sportowej, służącej głównie
sportowi powszechnemu, czasem celom treningowym.

Oczywiście, jako mieszkańcy Katowic zainteresowani jesteśmy wszystkimi trzema aspektami
działań pro sportowych miasta. Jestem jednak
niemal pewien, że główny nacisk powinien zostać położony na trzeci z wymienionych celów.
Dlatego cieszy fakt, że miasto będzie zwiększać dostępność obiektów sportowych dla
wszystkich mieszkańców poprzez budowę nowych, rozbudowę i modernizację istniejących
obiektów w dzielnicach oraz, że będzie kierować
się przy tym następującymi zasadami:
1) „Uniwersalizacja”. Obiekty będą budowane i przebudowywane tak, by można w nich uprawiać różne
dyscypliny sportu, jeśli to możliwe, także na poziomie
profesjonalnym.
2)
„Podwójny dostęp” (otwarte obiekty sportowe).
Obiekty szkolne powinny być budowane
(przebudowywane) tak, by były dostępne dla ogółu
mieszkańców.
3) Udostępnianie mieszkańcom miasta i katowickim
klubom bazy sportowej na preferencyjnych warunkach
– przyjęcie zasady, że w każdym obiekcie miejskim,
jeśli istnieją takie możliwości, wprowadzone są godziny ogólnodostępne.

W Kostuchnie powstają również coraz to nowe
obiekty sportowe, których część realizowana
jest przez inwestorów prywatnych. Wszystkie
obiekty w niedalekiej przyszłości zostaną udostępnione mieszkańcom. Należy mieć tylko nadzieję, że staną się one, zgodnie z założeniami
wspomnianej „Strategii miasta” również powszechnie dostępne.
Krzysztof Kukliński

KORONKOWE
ROZETKI

D

nia 29 marca o godz.17.00 w
Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostuchnie
odbyło się spotkanie z p. Anną Kempiak i pasjonatkami robótek szydełkowych pt. „Koronkowe rozetki”
oraz występ muzyczny dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 29.
Czas przedświątecznych przygotowań
wpłynął na przedstawienie wspaniałych, różnorodnych wyrobów, jakie
można wykonać za pomocą malutkiego szydełka i kolorowego kordonka.
Wszyscy przybyli goście spotkania z
zaciekawieniem i podziwem oglądali
przedstawione przez p. Annę Kempiak
szydełkowe „cudeńka”: serwetki, serwety, ozdoby wielkanocne. Można
było podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z robótkami
ręcznymi oraz dowiedzieć się jak samemu wykonać podobne, co dla wielu
przybyłych osób wydawało się bardzo
trudne. Pomocne w wykonywaniu tego
typu materiałów są czasopisma tematyczne, z którymi również można było
się zapoznać w trakcie spotkania.
Historia koronki jest bardzo długa,
choć tak naprawdę nie wiadomo, gdzie
szukać jej początków. W grobowcach
starożytnego Egiptu znajdowano fragmenty plecione podobne do makram, a
to by oznaczało, że już w starożytności
znano ozdobne sploty.

Również w starożytnych Chinach
prawdopodobnie znano technikę misternego splatania nici. Problem polega
na tym, że nikt nie dokumentował
wzorów, sztukę koronkarską przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie.
Koronki były na tyle cenne, że spisywano je inwentaryzując majątek przekazywany młodej mężatce w posagu.

Do Polski prawdopodobnie koronkową
modę przywiozła ze słonecznej Italii
królowa Bona. Koronka była droga,
nici do jej wyrobu również. Wśród
zamożnych pań panowała moda na
robótki ręczne, którymi umilano sobie
popołudnia i wieczory, rozmawiając
jednocześnie. Niekiedy jedna z pań
zabawiała pozostałe głośnym czytaniem. Na naszym spotkaniu w bibliotece przybyłym gościom umilili czas
uczniowie Szkoły Podstawowej swoim
bardzo bogatym występem wokalno–
scenicznym. Młodzi artyści zostali
nagrodzeni mocnymi brawami zgromadzonych oraz słodkim poczęstunkiem, który zapewnili dla wszystkich
uczestników spotkania nasi darczyńcy,
państwo Lipa - za zawsze okazywaną
pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.
Poniżej mała próbka prac wykonanych
przez panią Annę Kępiak, które zostały
zaprezentowane podczas prelekcji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie pt. „Wędrowanie
po Śląsku z aparatem w ręku”, z
panem Leszkiem Jęczmykie m
„Ślązakiem Roku 2006”, które odbędzie się jak zawsze w naszej bibliotece
dnia 26 kwietnia o godz.18.00.
Dorota Gapys
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