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Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej 

nadziei może sprzeciwiać. 

Św. Jan Paweł  
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w  

 Kochane Czytelniczki (i Czytelnicy) „Kurierka”!                          

Trochę się zaniedbaliśmy w kontaktach, choć może w okolicznościach, w 

których przyszło nam obecnie żyć mają one szczególne znaczenie. Teraz, 

kiedy nie możemy się spotykać w  większym gronie, kiedy nawołują nas do 

pozostawania w domu – chyba tym bardziej jest nam potrzebny ten znak 

naszej wspólnoty i więzi, jakim w pewnym sensie jest „Kurierek”. 

Ja ze swojej strony przepraszam za te zaniedbania – po części wynikły one z 

paru problemów prywatnych, które musiałam rozwiązać (a jak wiadomo w 

tzw. jesieni życia rozwiązywanie nawet drobnych problemów staje się czasem 

dużym wyzwaniem i angażuje czas i uwagę w niewspółmierny sposób, czego 

nie przypuszczalibyśmy w młodości), a po części – po prostu z jakiegoś 

„spadku mocy” chyba spowodowanego ogólną atmosferą. 

Ale, jak już wspomniałam, myślę, że teraz właśnie każdy sposób wzajemnego 

kontaktu i pamiętania o tym, co nas łączy jest nam wszystkim potrzebny i 

może nam pomóc przetrwać ten niewątpliwie trudny czas. Bo przecież nie wątpię, że kiedyś ta pandemia się skończy 

i wtedy z podwójną radością powrócimy do naszych spotkań. A na razie przyłączam się do apelu Krysi : piszmy o 

sobie – jak sobie teraz radzimy, czy może któraś z nas potrzebuje pomocy i w czym, jak zagospodarowujemy czas, 

który nagle się pojawił w wyniku przerwy w normalnych zajęciach, jakie mamy przemyślenia związane z nowymi 

przeżyciami…., wszystko o czym chciałybyśmy porozmawiać  i czym się podzielić w naszym wspólnym gronie.  

Ja osobiście ostatnio w szczególnie silny sposób zdałam sobie sprawę z czegoś, co właściwie wiedziałam zawsze, ale 

traktowałam to jako rzecz normalną, tak oczywistą, że właściwie nie ma o czym mówić. Myślę o czymś, co wszystkie 

nas w jakiś sposób wyróżnia, co niewątpliwie wyniosłyśmy z domów niepokalańskich. Jest to pewien sposób podejścia 

do życia i jego problemów, jest to stosunek do otoczenia i ludzi, z którymi się stykamy, to jest coś, co w moim odczuciu 

powoduje, że z każdą wychowanką niepokalańską znajduję od razu wspólny język, po prostu wiem, że wyznajemy 

te same wartości i stosujemy te same kryteria, że jest to środowisko, w którym wzajemna życzliwość i pomoc w razie 

potrzeby jest czymś naturalnym i zawsze można na nią liczyć; że łączą nas wspomnienia wyniesione z lat szkolnych – 

mimo różnic  czasowych i przestrzennych (przecież kończyłyśmy różne szkoły i w różnych latach). Myślę, że jest to po 

prostu fenomen ponadczasowości myśli pedagogicznej Matki Marceliny, co sprawia, że po upływie niemal dwustu lat 

Jej wskazówki i wytyczne wychowawcze nic nie straciły na aktualności. 

Przypomniał nam o tym w pierwszą sobotę września we Wrzosowie tamtejszy Ks. Kapelan, który w czasie homilii 

mówiąc  przeżywaniu trudnych czasów przytoczył na zakończenie słowa M. Marceliny: 

„Obowiązek bez miłości rodzi stres,  

 Odpowiedzialność bez miłości  rodzi bezwzględność, 

 Sprawiedliwość bez miłości rodzi surowość, 

 Mądrość bez miłości rodzi okrucieństwo, 

 Uprzejmość bez miłości rodzi obłudę, 

 Porządek bez miłości rodzi małostkowość, 

 Godność bez miłości rodzi pychę, 
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 Posiadanie bez miłości rodzi chciwość, 

 Wiara bez miłości rodzi fanatyzm. 

 Życie bez miłości jest bez sensu, 

lecz  ŻYCIE W MIŁOŚCI JEST SZCZĘŚCIEM I RADOŚCIĄ.” 

 

Marta Mieszkowska 

Październik 2020                                                               

 P.S. Listy możecie przysyłać na mój adres mailowy: mieszek@tlen.pl  bądź też (dla tych, które nie dysponują 

internetem)  na adres:  Sułkowskiego 1 m 5; 01-602 Warszawa 

Albo bezpośrednio do redaktorki „Kurierka”  Beaty Rudnickiej 

W tym zwariowanym czasie być może będą dla nas pewnym oderwaniem od trudnej codzienności  wspomnienia 

naszych koleżanek z lat młodości, które i nas   przeniosą w lata młodości. 

CO PAMIĘTAM O S. KLARZE 

Niewiele. Hala Włoszczewska była w Nowym Sączu  chyba o 2 klasy wyżej ode mnie. Niknęła w tłumie starszych 

koleżanek. Jedyne co mi z tych czasów utknęło w pamięci to jej występy na scenie i utwór napisany na prośbę mojej 

klasy.  Jego streszczenie zamieściłam w moich wspomnieniach klasztornych. Bowiem był zwyczaj, że tradycyjnie VI 

klasa urządzała przedstawienie na św. Mikołaja.  Gdy przyszła nasza kolej, nie mogłyśmy nic wymyśleć i 

poprosiłyśmy Halę, żeby coś nam napisała. Wyszedł utwór naprawdę zabawny, bardzo dobra satyra aktualna na 

poszczególne dziewczynki, a nawet były aluzje do niektórych  Sióstr.  

Pamiętam także występ Hali w roli Zagłoby w inscenizacji scen z „Ogniem i Mieczem” przez kilka starszych klas. W 

pewnym momencie zauważyłyśmy  ze zgrozą że Zagłobie zsuwa się sztuczny brzuch. Obok siedziały małe, które 

jeszcze nie znały Trylogii i wpatrywały się w scenę z przejęciem. I w takiej chwili przerwać przedstawienie? 

Patrzyłyśmy z widowni, jak Hala pod jakimś pretekstem odwróciła się, czy też schowała za plecami  

Wołodyjowskiego, błyskawicznie poprawiła charakteryzację i kontynuowała swoją kwestię. 

Po powrocie do Polski po wojnie dowiedziałam się, że Hala wstąpiła do klasztoru śladem swoich sióstr, s. Beaty 

(mojej dyrektorki gimnazjum) i siostry Jolanty. Będąc parę razy w Szymanowie długo z nią rozmawiałam i 

pisywałyśmy do siebie. Nie pamiętam tematyki rozmów i listów. Ostatni raz widziałam Siostrę w szpitalu w 

Warszawie. Nie lubiła, żeby ją odwiedzać, mówiła mi, że jest ciągle zajęta bo daje pacjentom lekcje łaciny. Prosiła, 

żeby poprosić Siostry na Idzikowskiego żeby przysłały jej grzałkę do robienia herbaty. Zaraz tam poszłam i 

zadzwoniłam, choć był to już wieczór. Mimo to Siostra Furtianka otworzyła i przyjęła do wiadomości prośbę Siostry 

Klary. 

Niedługo potem Siostrę zabrano do Szymanowa, gdzie umarła. 

Aleksandra Biedrzycka-Czudowska 

NIE UMARŁA BEZPOTOMNIE 

Wielkim olśnieniem jest, kiedy człowiek w pewnym momencie uświadomi sobie, że nasi wychowawcy, nasi nauczyciele 

nie odeszli bezpotomnie, ale pozostawili w naszych duszach, w naszych sercach i umysłach cząstkę swego rozumienia 

otaczającego świata, swego stosunku do Boga i ludzi, zostawili w nas cząstkę siebie. 

mailto:mieszek@tlen.pl
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Mój pierwszy kontakt z łaciną, a więc i – s. Klarą był raczej smutny, trafiłam bowiem do klasy dziesiątej po odbyciu 

zaledwie kilku lekcji z tego przedmiotu. Brakowało podręcznika w piśmie Brajla. Lekcje trzeba było więc 

przygotowywać tak, że najpierw przepisywało się (pod dyktando koleżanek) na tabliczce cały tekst, a potem trzeba 

było wypisywać znaczenie wszystkich właściwie słówek. 

Mimo to przedmiot ten od początku mnie zainteresował. Nie zdarzyła mi się dwójka na okres. Za moje szczególne 

osiągnięcie uważam fakt, że zdarzały mi się nawet czwórki ze sprawdzianów, które odczytywałam s. Klarze. 

Pewnego razu, kiedy czytałam siostrze tłumaczenie tekstu, za które mnie zresztą pochwaliła, zapytała o kilka form 

gramatycznych. Moje odpowiedzi nie były rewelacyjne. S. Klara zamyśliła się, po czym powiedziała spokojnie: 

-Dziecko, gramatyki to ty zbyt dobrze nie umiesz, ale do tłumaczenia masz węch – dodała z pewnym uznaniem. 

Przed maturą, kiedy zanosiło się na to, że będziemy zdawać ją ze wszystkich przedmiotów, s. Klara poświęciła mi 

sporo czasu na indywidualne przygotowanie za mną tłumaczeń tekstów, których mogłam spodziewać się na maturze. 

Nigdy przy tym nie okazała mi najmniejszego nawet zniecierpliwienia. 

Niezwykle cenne były dla nas wszystkich zajęcia z historii sztuki. Nie było takich – rzecz jasna – w programie 

szkolnym, ale dla nas były one obowiązkowe, choć nikt nie zdawał z nich egzaminów. 

Na jednym ze zjazdów absolwentek moja koleżanka z klasy, która dalszej przyszłości zwiedzała świat, powiedziała 

mi, że notatki z tego przedmiotu stały się dla niej bezcennym przewodnikiem w świat piękna. Ja, niestety, dając 

wyraz wielkiemu zmęczeniu napięciami tego okresu, wyrzuciłam swoje notatki, czego od wielu lat żałuję. 

Posługiwaliśmy się na tych zajęciach reprodukcjami  i zwykłym rzutnikiem,  ale s. Klara tak doskonale malowała 

dzieła sztuki słowem, że nigdy nie czułam się w grupie wyobcowana. 

Któż  z  nas nie pamięta owego gromkiego  „Laudetur Jesus Christus”   s. Klary, kiedy wchodziła do klasy, któż 

mógłby zapomnieć rytmiczne, chóralne recytacje heksametrów, któż nie pamięta pytań typu: „Pierwsza deklinacja – 

rana” odmień mi…dwa, następna i następna, i następna. Wywoływanie odbywało się z niezwykłą szybkością. U nas 

jednak wywoływało to raczej uśmiech niż uczucie grozy. 

Wiedziałyśmy, że s. Klara choruje na białaczkę. Co pewien czas znikała, wyjeżdżała do szpitala na transfuzję, a 

potem wracała na zajęcia z tą samą energią. 

Nie pamiętam, aby któraś z nas narzekała na  brak życzliwości ze strony  s. Klary. Bardzo Ją szanowałyśmy i z 

pewnością lubiłyśmy, choć niewątpliwie budziła w nas respekt. 

Teraz, pochylona nad kartką papieru i pisząca te słowa, zadaję sobie pytanie:” Czy potrafiłam nauczyć się od s. 

Klary Jej samodyscypliny, czy byłam pojętną uczennicą w poruszaniu się w arkanach  świata sztuki…” 

Niech każda z nas postawi sobie to pytanie i zrobi osobisty rachunek sumienia, a potem może niech coś jeszcze 

spróbuje w swym, życiu zmienić, może nadrobić, może zwrócić się do s. Klary o przebaczenie…  

Anna Kaźmierczak, (niewidoma) 

CZY NARZEKAĆ NA OGRANICZENIA STARSZEGO WIEKU? 

Zastanawiam się czasem dlaczego starość często jest postrzegana negatywnie, zarówno przez osoby młodsze jak i 

przez samych seniorów. Częściej chyba jednak sami seniorzy, szczególnie chyba ci sprawniejsi, skarżą się na swój los i 

zarzucają Panu Bogu, że starość Mu się nie udała. Czy rzeczywiście Pan Bóg mógł się na moment zdekoncentrować i 

nie wyszło Mu to najlepiej? Postrzegając starość  jedynie  w ten sposób i  wchodząc bezrefleksyjnie w utrwalony 
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wizerunek osoby starszej, która nie jest już taka piękna jak  w młodości, nie taka zgrabna, nie taka sprawna 

intelektualnie i fizycznie, można  twierdzić, że  coś Panu Bogu nie wyszło.  

Ja staram się patrzeć na starość moją i innych osób przez porównywanie atrybutów wieku młodego i niemłodego. 

Teraz mam oczywiście rozmaite ograniczenia i ułomności charakterystyczne dla mojego wieku i dotykające wielu 

moich rówieśników, ale równocześnie mam świadomość rozmaitych ograniczeń i ułomności dotykających młodych ludzi. 

Wszak nie wszyscy młodzi są fizycznie i intelektualnie doskonale wyposażeni w urodę, talenty i zdrowie. My zaś już 

byliśmy młodzi, aktywni, wiec już za nami są doświadczenia młodości. Teraz przyszedł czas na doświadczenia 

starości, Dość często bywa, że  nie możemy się obejść bez leków, często bez pomocy młodszych i w ogóle bez tego 

wszystkiego do czego przywykliśmy wcześniej. Niezależnie od nas i od naszej pozycji społecznej zaczynamy żyć 

trochę na uboczu głównego nurtu. No, ale wiemy, że wszystkiego mieć nie można i że taka jest kolej rzeczy, jeżeli 

dożyliśmy naszych lat. 

 A ja nawet lubię tę moją starość i nie czuję, że ona się Panu Bogu nie udała. Miło jest, kiedy młodsza osoba ustępuje 

mi miejsca. Uśmiechamy się do siebie, wymieniamy uprzejmości i przez jakiś czas towarzyszy nam uśmiech. Młodzi 

często skarżą się, że starsze osoby w takich sytuacjach robią wrażenie obrażonych i nieprzyjemnym głosem 

stwierdzają, że nie życzą sobie uprzejmości przeznaczonej dla starszych. Mnie uprzejmość cieszy. Przecież 

uprzejmość wypada odwzajemnić a nie obrażać się. Tym bardziej, że w wyniku tej uprzejmości siedzę sobie 

wygodnie, nikt się obok mnie nie przeciska, nie potrąca mnie, a ja mogę sobie myśleć o niebieskich migdałach i 

uśmiechać się do miłych myśli. Tak odbieram wszystkie kierowane do mnie uprzejmości. Ktoś mi pomaga w zakupach 

– proszę bardzo ☺. Następuje kurtuazyjna wymiana zdań. Ktoś mi wytyka, że coś zrobiłam źle albo zapomniałam o 

czymś – to normalne, bo pamięć przepełniona i trudno z niej coś wydobyć  i trudno coś w nią wtłoczyć. Bez 

specjalnego zakłopotania proszę o powtórzenie lub zapisanie jakiejś informacji. 

Myślę, że jednak Panu Bogu starość udała się tak samo dobrze jak młodość. Jedno i drugie ma  stosowne do wieku 

możliwości, problemy i ograniczenia (np. młodzi nie mogą mieć naturalnych siwiuteńkich włosów ani tylu głębokich 

zmarszczek i innych” uroków”, które miewają seniorzy. A seniorzy? No cóż? Seniorzy już byli młodzi!). 

*************************************** 

Od czasu, kiedy napisałam to, co wyżej moja sprawność znacznie się załamała… Był udar. Teraz bez pomocy 

otoczenia moje życie nie byłoby możliwe. Jednak ta udarowa „przygoda” nie tylko uzależnia mnie od pomocy 

innych, ale pokazuje też jak bardzo jestem otoczona ich życzliwością, jak chętnie radzą sobie ze znalezieniem czasu 

na zajmowanie się mną albo na odwiedziny. Myślę, że bardzo wielu seniorów doświadcza podobnej troski i 

życzliwości nie tylko od bliskich 

Nie znaczy to oczywiście, że nie zdarza mi się popłakać z bólu albo doznanej przykrości. Kiedy jednak ból zelżeje, a 

od momentu przykrości upłynie trochę czasu albo wyleje się wystarczająca ilość słonych łez, wraca dobry nastrój. W 

młodości przecież też z różnych powodów człowiek cierpi i płacze. Warto więc pamiętać, że nasze radości i smutki 

przez całe życie zamieniają się miejscami. Trwają dłużej lub krócej ale zawsze kiedy jedne się kończą inne się 

zaczynają. Trafnie to oddaje fragment piosenki, który zapamiętałam z lat młodości ”…po deszczu jest słońce, po 

smutku jest śmiech…”. Czasem deszczowe dni trwają długo, jest coraz trudniej pogodzić się z sytuacją,  ale też 

zawsze jest pewność, że musi się to kiedyś skończyć. Wprawdzie nie zawsze można wytrwać w takim przekonaniu, 

ale zawsze ta pewność pomaga przynajmniej złagodzić trudny do zniesienia czas. 

Pisząc ten tekst nie miałam wcale zamiaru udzielać nikomu rad. Napisałam, jak ja widzę mój podeszły wiek i jak 

próbuję sobie poradzić. Wiem dobrze, że każdy senior ma ugruntowane przez lata reakcje, oczekiwania, 

przyzwyczajenia i w ogóle cały charakter. Wielu z tych oczekiwań w starszym wieku trzeba się niestety wyrzec. 

Przyzwyczajenia poddać korekcie. Charakter jednak to już chyba mało realne aby można było coś z nim zrobić. 

Mimo to jestem przeciwniczką narzekania, które jedynie pogłębia a nawet często wyolbrzymia poczucie 

„nieszczęścia” jakiego doznajemy w starszym wieku..  
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A może ktoś też zechce zaproponować jakieś sposoby przeżywania podeszłego wieku lub choćby podzielić się 

własnymi  doświadczeniami z jego przeżywania? Podzielcie się nimi na łamach Kurierka Dobrze byłoby je poznać, 

wszak nie ma jednej recepty na życie. Może byłyby komuś pomocne w przeżywaniu tego trudnego etapu życiowego. 

***************************************8 

NIESPODZIEWANIE dopadł nas czas zarazy. Czas, którego nikt się nie spodziewał. Seniorzy znaleźli się w grupie 

największego ryzyka śmiertelności w przypadku zachorowania. Jest to nagłaśniane  przez media i możemy się czuć 

najbardziej zagrożeni. Jeśli jednak uważniej przyjrzeć się tym zagrożeniom, to  zagrożeni są wszyscy o odporności 

słabszej, głównie  wskutek innych chorób. Zatem wiek nie jest jedynym kryterium. Chyba jednak wiele z nas 

koncentruje się przede wszystkim na własnym położeniu. Sprzyja temu zapewne ograniczenie przestrzeni  i kontaktów 

z innymi. Ten czas określany hasłem „zostań w domu” niektórzy lekceważą, inni starają się jakoś wypełniać pustkę 

różnymi błahymi zajęciami. Jeszcze inni próbują na rozmaite sposoby przymierzać się do przeżycia lub nieprzeżycia 

tego śmiertelnego zagrożenia. Zaczynają intensywniej myśleć o przemijaniu, o zbliżaniu się ku końcowi ziemskiej 

podróży. Jak się zachować? Co robić? Jak sobie radzić z pustką? Z rozmaitymi natrętnymi myślami? Z lękiem itd. itp. 

Wiele pytań, wątpliwości, rozterek, czasem paniki dopada nas w tym czasie. Czasem pomagają rozmowy 

telefoniczne z rodziną albo przyjaciółmi. Wiem, że wiele młodych ludzi chorujących na nieuleczalne choroby, a także 

seniorów, zwłaszcza samotnych, tak właśnie sobie radzi. W długich telefonicznych rozmowach opowiadają sobie o 

wszystkim. O sprawach ważnych i błahostkach, snują rozważania na rozmaite tematy, dyskutują o sprawach ziemskich 

i niebieskich. Często też zwierzają się ze swoich rozterek i lękó, traktując takie zwierzenia jak „lek na skołatane 

serce” zamknięte w czterech ścianach.  

Każdy z nas chyba musi znaleźć własny sposób na radzenie sobie, w tym ogromnie trudnym czasie. Jedno tylko 

powinno dotyczyć nas wszystkich – starać się ze wszystkich sił nie poddać się lękowi i wierzyć, że rozwiązanie 

jakiekolwiek by nie było, będzie na pewno dobre. 

W modlitewniku „Spotkanie z Bogiem” na s.520. znalazłam „modlitwę dla samotnych”. Wybrałam z niej tylko te 

fragmenty, które wydawały mi się w samotności niosące trochę pociechy.  

(…) Wołam do Ciebie z głębi mojego mieszkania: napełnij je, Boże, tchnieniem swojej obecności. 

Wołam do Ciebie z ciszy mego serca: wstąp w nie, przemów uraduj swą łaską i błogosławieństwem. 

Wołam do Ciebie z bezruchu ust, które nie mają się do kogo otworzyć: przemów do mnie. 

Boże, naucz mnie rozmowy z Tobą. Niech będzie mi źródłem radości, pokoju i ufności. (…) 

Panie, gdy przerażająca cisza dzwoni mi w uszach, w pustce czterech ścian, gdy słyszę bicie własnego serca, gdy 

mrok wciska się do oczu i duszy, przyjdź, stań u progu, rozbłyśnij blaskiem swej miłości i powiedz, jak niegdyś wołałeś 

do zapłakanej Marii Magdaleny: „Nie bój się. Ja jestem, Twój Bóg i Pan”. 

Otwieram drzwi mej pustelni, bramy mego serca i wołam do Ciebie: Przyjdź, Boże, uraduj mnie, pociesz, podnieś na 

duchu. Już wiem, nie jestem sam, bo Ty ze mną przebywasz, Ty ze mną rozmawiasz, Ty mnie dźwigasz na duchu.” 

Czas zarazy, w którym teraz żyjemy, bardziej niż kiedykolwiek, pokazuje nam, że te wszystkie ziemskie radości, 

smutki i cierpienia mają swój koniec. Nieskończony jest tylko Pan Bóg, w którym możemy szukać i znaleźć odpowiedź 

na pytanie o sens naszych wszystkich ziemskich utrapień, wątpliwości i niepokojów. 

Krysia Pietrzyk matura 1955r. Szymanów 
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PANIENCE NA DOBRANOC  

 

Zapada zmrok, już świat ukołysany, 

Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. 

Panience swej piosenkę na dobranoc 

Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. 

 

I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,  

Opieka Twa rozproszy nocy mrok. 

Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom , 

Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. 

 

I ludzkim snom błogosław dłonią jasną, 

I oddal od nich cień codziennych trosk,  

I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, 

Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc. 

 

A komu noc czuwaniem jest niełatwym 

Na czas bezsenny siłę daj i moc.  

I tym co dzisiaj  zasną raz ostatni 

Panienko, daj szczęśliwą dobrą noc. 

 

Zasypia świat piosenką kołysany. 

Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów. 

Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, 

Piastunko moich najpiękniejszych snów. 
 

 

UŚMIECH 

 

Nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele: 

Bogaczem czyni otrzymującego, 

Nie zubożając dawcy. 

Choć trwa jedną chwilę 

Może na całe życie pozostać w pamięci ! 

 

Nikt nie jest tak bogaty, by wzgardzić 

uśmiechem,  

Nikt nie jest taki biedny, 

By nań nie zasłużyć, 

Bo uśmiech tworzy szczęście w domowym 

zaciszu 

I podtrzymuje szczęście w interesach –  

Ten czuły znak przyjaźni. 

 

Uśmiech to odpoczynek dla umęczonego,  

Bodziec odwagi – w chwili beznadziei,  

W smutku – pociecha, 

Lek naturalny na wszystkie zmartwienia. 

Nie kupisz go, nie pożyczysz, ani nie 

ukradniesz, 

Bo rzecz to bez wartości z chwilą, 

Gdy już drugiemu został przekazany. 

 

Jeżeli spotkasz przypadkiem kogoś,  

Kto Ci odmówi uśmiechu, na który zasłużyłeś, 

Bądź honorowy i obdarz go swoim, 

Bo  nikt tak nie potrzebuje uśmiechu jak ten, 

Który nie może swoim nikogo obdarzyć. 

 

 Z francuskiego przełożyła 

                                                          

Elżbieta Jarochowska Swolkień 

          
 

 


