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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus !
Drogi Ojcze Œwiêty, najukochañszy i niezast¹piony Kap³an Niebieski obdarzy³ mnie
odpowiednimi zdolnoœciami, abym mog³a wykonywaæ odwieczny plan Jego odnoœnie do
nadprzyrodzonej misji mej, któr¹ z tak wielkim oddaniem i namaszczeniem prowadzê
w Nim, a skoro Stolica Apostolska milczy i wszyscy duchowni milcz¹ w obliczu
zakoñczonego ju¿ pod wzglêdem pisemnym Dzie³a Jego, dlatego te¿ piszê ponownie, aby
kompetentnych synów Oblubieñca Niebieskiego pobudziæ do dzia³ania, i aby oni do swoich
niekompetentnych pomocników nie odsy³ali tak wa¿nej sprawy Bo¿ej, któr¹ powinni zaj¹æ
siê sami.
Nigdy nie zwa¿am na ciszê na moje duchowe przesy³ki, które zosta³y wkomponowane
w odwieczny plan Wszechmocnego, bo ona jest wielkim b³ogos³awieñstwem, bo dziêki niej
dopracowa³am Dzie³o Umi³owanego, dziêki któremu dusza ma poprzez uczestnictwo sta³a
siê Nim Samym, i bêd¹c w Nim poza czasoprzestrzeni¹ w œwiat³oœciach wiekuistych,
w œwietle chwa³y Jego kontempluje ona niepojête tajemnice Jego, które przekazuje mi
do pamiêci, a ja z kolei w ogólnych zarysach czasami coœ w skrócie napiszê o tych
bezdennych otch³aniach niezg³êbionej Trójcy Œwiêtej.
K Szanowna Eminencjo, w dyscyplinie Najœwiêtszego w œwielte wiary, które
przekszta³ci³o siê w nadprzyrodzone œwiat³o Pana naszego wype³niam umi³owan¹ wolê
Jego na chwa³ê Królestwa Niebieskiego, i obecnie Przewielebna Eminencja, jak i duchowni
do tego powo³ani bêd¹ mieæ bardzo, ale to bardzo u³atwione zadanie, bo przecie¿ co
poniektórzy czytaj¹ moje wymonitorowane duchowe komentarze w R a d i o M a r y j a,
które pisa³am Samym Bogiem, czyli zaczê³am z pomoc¹ Gwiazdy Morza, Maryi w Jej Synu
Jezusie Chrystusie odrobinê przelewaæ duchowego mistycznego soku z nadprzyrodzonej misji
mej, która skierowana jest do ca³ej zniewolonej ludzkoœci. W obliczu wyemitowanych
86 - ciu moich duchowych komentarzy w Radiu Maryja na intencjê 86 lat Ojca, które
Przewielebny Ojciec bêdzie w tym roku obchodzi³, pod emailem: anna z Lublina, gdzie
ostatnio na zakoñczenie zaczê³am podpisywaæ siê: Anna Aniela F., bêdzie lepiej
zinterpretowaæ stan duszy mej, a co za tym idzie zostan¹ wszczête kroki do otwarcia
przewodu badawczego duchowego Dzie³a Pana naszego, które tak intensywnie ju¿ 30 lat
prowadzê w Nim.
W œwietle zmartwychwsta³ego Chrystusa w œwietlistej m¹droœci Jego wszystko
odczytujê w Nim, i duchowymi listami napisanymi w Nim pobudzam te¿ do dzia³ania
duchownych synów Jego, aby móg³ rozpocz¹æ siê proces badawczy mej nadprzyrodzonej
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prawdziwy sens ¿ycia.
K W ca³y zlaicyzowany, w nad wyraz zdemoralizowany œwiat mog³a “ uderzyæ ”
jedynie taka dusza, która ¿yje w najg³êbszych g³êbinach duchowego ¿ycia, bo tylko ona
ma wiele do powiedzenia na podstawie prze¿yæ swych, które mo¿e przekazaæ œwiatu, jak
to bywa³o w przesz³oœci czego przyk³adem jest np. Œwiêta Faustyna Kowalska, a obecnie
przysz³a pora na Dzie³o Pana mego, które prowadzê w Nim, tak¿e ono ma byæ “ sol¹
ziemi i œwiat³em œwiata ” ( Mt 5, 13 ).
Na mojej ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci jestem wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ mojego
duchowego Niebieskiego Przewodnika, Jezusa Chrystusa, który duszê m¹ wprowadzi³
w trynitarne tajemnice Swe, które maj¹ miejsce w nieziemskim œwiecie Jego, dlatego te¿
dziêki mi³oœci Jego coraz bardziej ona zag³êbia siê w nieskoñczonym mi³osierdziu Jego,
i dziêki te¿ ³asce Jego czyta ona w duszach ludzkich, st¹d niezmiern¹ mam ³atwoœæ
w opisywaniu konkretnych dusz, bo po prostu wchodzê w ich ducha, który niejednokrotnie
powala mnie, gdy mam do czynienia np. ze zwyrodnia³¹ dusz¹.
Ca³a moja nadprzyrodzona misja ma sens i przeolbrzymi¹ wartoœæ, bo wynika
z planu Bo¿ego i zamiaru Boga objawionego w Chrystusie, i objawionego nadal przez Ducha
Œwiêtego za pomoc¹ œwiêtych znaków czasu ( W. Œwierzawski ), które s¹ drogowskazami
i maj¹ charakter wizyjny, i poprzez interpretacjê tych znaków czasu ludzkoœæ wejdzie na
prawid³ow¹ drogê Bo¿¹ dostaj¹c olœnienia Bo¿ego, ¿e nareszcie trafili na nadprzyrodzon¹
p r a w d ê niewidzialnej rzeczywistoœci, która tak mocno wkroczy³a w duszê wybran¹.
Skoro duchowe Dzie³o Ojca Niebieskiego, które z wielk¹ pokor¹ i mi³oœci¹ prowadzê
w Nim skierowane jest do ca³ego œwiata, zarówno do katolików, do ludzi o przeró¿nych
religiach, jak i do ludzi niewierz¹cych, to wiadomo, ¿e musia³am byæ zwi¹zana poprzez
œwiête znaki czasu z ca³ym œwiatem przyrodzonym i nadprzyrodzonym, które s¹ ¿ywymi
zapalonymi lampami Bo¿ymi, które zawsze odczytuje siê w S³owie i w Czynie Wcielonego
Logosu Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego Pana naszego, tak¿e te œwietliste znaki
czasu upewniaj¹ ludzkoœæ o widzialnym, nadprzyrodzonym powo³aniu duszy mej.
W moim mistycznym ¿yciu, które nie jest na³o¿one na ¿ycie zmys³owe lecz jest
ono sublimacj¹, pe³ni¹ tego ¿ycia ( Görres ) liczy siê tylko w o l a, natomiast p a m i ê æ
i w y o b r a Ÿ n i a s¹ wy³¹czone, a je¿eli dzia³aj¹, to dzia³aj¹ niezauwa¿alnie, tak¿e dziêki
Wcieleniu Boga maj¹cego Swoje a p o g e u m (Swój szczyt) w œmierci i zmartwychwstaniu
dobrowolnie zaanga¿owa³am siê w paschê Chrystusa, aby przekroczyæ granicê naturaln¹
i rozumow¹, aby po wype³nieniu misji swej dusza ma mog³a znaleŸæ siê w Bogu na ca³¹
wiekuist¹ wiecznoœæ.
Z pomoc¹ S³owa Wcielonego nad wyraz uwielbiam pisaæ w Nim duchowe teksty,
bo przecie¿ poprzez modlitewne pisanie wielbiê Ukochanego, przekazuj¹c wszystko
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Dzie³o Jego na wiekuist¹ chwa³ê Jego, dlatego te¿ w liœcie skierowanym do Prefekta
Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera podam trochê innych kolejnych
œwiêtych znaki czasu, które jakby przed³u¿aj¹ treœæ mych ostatnich listów napisanych
w Chrystusie, bo w³aœnie one najbardziej przemówi¹ do ludzkoœci, bo mówi¹ nam
o obecnoœci niewidzialnych Rodziców Niebieskich.
Jako uczennica Mistrza Niebieskiego drog¹ ascezy idê w Nim, karmi¹c siê S³owem
i Chlebem ¯ycia Wiecznego, które s¹ nieroz³¹czne, jak to bardzo dobrze wiemy z Pisma
Œwiêtego, tak¿e przepojona ca³ym swym jestestwem tj. myœl¹, duchem i cia³em, realizujê
swoje odwieczne powo³anie przy jednoczesnym prze¿ywaniu tajemnic Pana naszego.
Z woli mi³oœciwego Pana naszego powróci³am w dogodnym czasie z Ameryki, tak
jak Pan Jezus w bezpiecznym czasie powróci³ po 7 - miu latach z Egiptu do ziemi Izraela,
aby kontynuowaæ swoj¹ odwieczn¹ misjê, tak¿e pod czujnym okiem Mistrza Niebieskiego,
gdy w³adze duszy mej s¹ uciszone pracujê w winnicy Jego dla dobra zdemoralizowanego
œwiata, jak i dobra Ukochanego, który tak bardzo wywy¿szy³ duszê m¹, bo przecie¿ podczas
mistycznych nocy wchodzi ona w Nim poza czas i poza przestrzeñ, tak¿e przemieniona
jest ona w Niego, i w jednej istnoœci i jednoœci poznaje tajemnice Jego, dlatego te¿ w tym
mistycznym przeobra¿eniu nie odczuwa ona ¿adnej odrêbnoœci w Nim.
Wszechmocny za wstawiennictwem Najœwiêtszej Maryi Panny okaza³ nieskoñczone
mi³osierdzie dla duszy mej, dlatego te¿ wyp³ynê³a ona na g³êbie Jego i poi siê mi³oœci¹
i m¹droœci¹ Jego, dziêki któremu tak czêsto przebywa ona w pozaziemskim, nadprzyrodzonym
œwiecie Jego, gdy we œnie opuszcza ona w Nim czasoprzestrzeñ.
P r z e w i e l e b n y O j c z e, umi³owany Zbawiciel przyszed³ do Œwi¹tyni mej, tj.
do twierdzy duszy mej, gdzie rz¹dzi tylko prawo mi³oœci, i dziêki nieskoñczonemu
mi³osierdziu Jego wesz³am w przestrzeñ paschalnych prawd i wydarzeñ Jego, tak¿e
za pomoc¹ œwiêtych znaków czasów za przyczyn¹ Ducha Œwiêtego prowadzona jestem do
Ukochanego, rozpatruj¹c Dzie³o Jego w Œwietle Chwa³y Jego poprzez w³aœnie te ¿ywe,
widoczne œwiête znaki czasu, co wszystko jest zgodne ze œwiêtymi prawdami dogmatów
Bo¿ych. Z niez³omn¹ ufnoœci¹ dajê ¿ywe, ewangeliczne œwiadectwo nadprzyrodzonej misji
mej, a tak liczne znaki czasu, które maj¹ wymowê opatrznoœciow¹ utwierdz¹ Ojca o mym
g³êbokim ¿yciu duchowym, które wysz³o poza rzeczywistoœæ przemijaj¹c¹, w którym
mieszcz¹ siê ostateczne i jedyne niepojêtoœci S³owa Przedwiecznego, które nie maj¹ koñca
w nieskoñczonoœciach Jego.
K Droga Eminencjo, od samego pocz¹tku pontyfikatu Waszej Œwiêtobliwoœci
poprzez Wcielenie i Odkupienie Pana naszego wszystko stopniowo wyjaœnia³am w Nim,
aby Dzie³o Jego w jak najwiêkszej dojrza³oœci by³o przekazane z ogrodu oliwnego Jego dla
ca³ej grzesznej ludzkoœci, a poniewa¿ prowadzi mnie Ró¿a Duchowa, Maryja, to wiem,
¿e zwyciê¿ê w Jej Synu Jezusie Chrystusie na Chwa³ê Królestwa Jego.
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te¿ idê drog¹ wiecznoœci, i poprzez prowadzenie Dzie³a Nieœmiertelnego oddajê chocia¿
odrobinê wszystkiego tego, co da³ mi najmilszy Pan mój, który tak czêsto wprowadza
duszê m¹ w Ocean Wszechbytu Swego w wiecznotrwa³ym œwiecie Swym. Dusza ma w Bogu
Ojcu, Synu i Duchu Œwiêtym poprzez Niepokalan¹ wesz³a w dobra i wiedzê nieskoñczon¹
nieœmiertelnej wiecznoœci i w niepojêtych g³êbinach Niebios w dyscyplinie Pana naszego
uczestniczy ona w Ÿródle ³ask Jego, dlatego te¿ tak têskno jej za wiecznymi wczasami
w Chwale Majestatu Bo¿ego.
Matka Bo¿ego ¯ycia, Maryja wyjedna³a mi œwiat³o Ducha Œwiêtego, dlatego te¿
nikt mnie nie zmêczy i nie zniechêci, bo duch mój jest nieustannie odnawiany w Panu
mym, dziêki któremu zostaliœmy zrodzeni ze œmierci Jego, dlatego te¿ za nic mam te
przemijaj¹ce “ bogactwa ” tj. marnoœci i nicoœci tego naturalnego i zmiennego œwiata.
Na mojej duchowej drodze ci¹gle jestem udoskonalana w Chrystusie przede wszystkim
przez choroby, najprzeró¿niejsze przeciwnoœci czy te¿ osch³oœci duszy, ale s³u¿ê z pe³nym
oddaniem Bogu ¯ywemu, który wprowadzi³ duszê m¹ ponad wszelkie poznanie, gdzie
w jednej Istnoœci i jednej Wszechmo¿noœci, najwy¿szej M¹droœci S³owa Przedwiecznego
przebywa ona w Jego niematerialnym duchowym Bycie.
Na podstawie prowadzenia duchowego Dzie³a Pana naszego bardzo dobrze
zorientowa³am siê jak duchowieñstwo traktuje duchowe przesy³ki od osób œwieckich, tak¿e
tutaj trzeba mieæ anielsk¹ cierpliwoœæ, tak jak wielu poprzedników moich w prowadzeniu
Dzie³ Bo¿ych, chocia¿by Œwiêta Faustyna Kowalska, tak¿e oni zajmuj¹ g³os wówczas, gdy
odwaga jest bardzo tania i przede wszystkim przy nag³oœnionych sprawach, kiedy ju¿ nie
maj¹ wyjœcia, o czym ju¿ poprzednio na ten temat pisa³am, tak¿e wed³ug mego rozeznania
powinni oni zabraæ g³os ju¿ teraz tym bardziej, ¿e zosta³o sporo moich duchowych
komentarzy wymonitorowanych w Radio Maryja.
Nigdy nie bêdê zrozumiana, gdy nie s¹ czytane chocia¿by tylko moje duchowe
listy, ale przyjdzie moment, ¿e w koñcu duchowieñstwo na tak liczne listy me, nie maj¹c
wyjœcia zacznie wczytywaæ siê w nie, tak¿e wierna swemu powo³aniu z radoœci¹ s³u¿ê
Panu swemu, który nic nie czyni na pró¿no, bo przecie¿ ta b³ogos³awiona cisza na
duchowe przesy³ki me doprowadzi³a do tego, ¿e doszlifowa³am w Bogu ju¿ koñcowe
niedoci¹gniêcia w Dziele Jego, ¿e ono sta³o siê nareszcie dojrza³e, czyli mo¿e byæ ju¿ ono
przekazane w tajemnicy Chrystusa i Koœcio³a Jego na ca³y totalitarny œwiat na czele
z imperium unijno - europejskim, gdzie przy liberalno - lewackiej polityce rz¹du walczy siê
z owcami Bo¿ymi, które s¹ bezkrytyczne wobec fa³szu i z³a.
Jako uczennica Pana naszego mimo, ¿e jestem nieudolnym
Jego, ale jestem odwa¿nym œwiadkiem Ewangelii Jego i poprzez
które prowadzê w Nim niosê w³aœnie œwiat³o prawowitej Ewangelii
nam ¿yæ ju¿ tutaj na ziemi odrobin¹ wiekuistego szczêœcia, nawet

narzêdziem w rêkach
duchowe Dzie³o Jego,
Jego, która pozwala
w mrokach dotkliwej
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z³a, którzy zag³uszaj¹ nie tylko s³owa Bo¿e, ale równie¿ g³os sumienia ludzkiego.
Z pe³nym oddaniem uczestniczê w misterium odkupienia, bo przecie¿ zawierzy³am
Panu naszemu, który zaspakaja moje najg³êbsze oczekiwania, tak¿e rozgrzana mi³oœci¹ Jego
poprzez Maryjê Dziewicê w sposób niewymowny, w milczeniu i ciszy dusza ma wchodzi
w tajemnice Niebios, które napawaj¹ j¹ niewys³owion¹ s³odycz¹. Gdybym mi³oœci Bo¿ej nie
mia³a, o czym to ju¿ pisa³am, to wiadomo, ¿e do niczego bym siê nie nadawa³a, a poniewa¿
dusza ma opancerzona jest mi³oœci¹ Najœwiêtszej Maryi, która jest niewyczerpan¹ Stolic¹
M¹droœci, dlatego te¿ realizowanie odwiecznego testamentu moc¹ Pañsk¹ jest nie tylko ³atwe,
ale nadzwyczaj upojne, tym bardziej, ¿e dusza ma ogrom razy przebywa³a w najg³êbszych
tajemnicach Pana swego, które kontemplowa³a w Nim.
Przy wielkich Dzie³ach Pana naszego zachodzi zawsze b³ogos³awiona prawid³owoœæ,
która zawsze powtarza siê, ¿e Kap³an Niebieski ogrom ³ask daje wybranym owcom Swym
nie tylko dla nich samych, ale przede wszystkim dla potomnych, dlatego te¿ z moj¹ duchow¹
misj¹ jest podobnie, bo bez tych ³ask nie mia³abym si³y przebicia, aby obroniæ duchowe
Dzie³o Niebios.
Na szlaku mego pielgrzymowania jako ¿ywy kamieñ Pasterza Niebieskiego z wielk¹
ofiarnoœci¹ i oddaniem z pomoc¹ Gwiazdy Ewangelizacji, Maryi wykonujê odwieczny
plan Jego wzglêdem duszy mej, aby w pe³ni czasów przynieœæ duchowe owoce z winnicy
Ukochanego na chwa³ê Imienia Jego. Analizuj¹c chocia¿by moje duchowe teksty, to przecie¿
wynika jasno, ¿e jestem bardzo o¿ywiona w Dziele Boskiego Oblubieñca, tak¿e moja
s³aboœæ i bezbronnoœæ nie ma tutaj ¿adnego i to nawet najmniejszego znaczenia, bo
dotkniêta ³ask¹ Umi³owanego, dziêki mi³oœci i nadziei Jego w gorliwej pracowitoœci
i ofiarnoœci pokonam ca³y œwiat i wydam dojrza³y owoc w Nim, zanim dusza ma bêdzie
zabrana do Niego, gdzie jest On na wieki ( J 14, 2 - 3 ).
Duchowe Dzie³o S³owa Przedwiecznego, które prowadzê w Nim mo¿e byæ zrealizowane
jedynie przez Niego i dla Niego, bo przecie¿ tylko w Nim mo¿na tak naprawdê zrealizowaæ
siê, bo przecie¿ On w blaskach i cieniach drogi krzy¿owej prowadzi nas poprzez czas do
wiecznoœci, aby dusze nasze mog³y przejœæ w wiekuist¹ nieœmiertelnoœæ Jego na wieczne
odpoczywanie w Nim, oczywiœcie je¿eli sobie na to zas³u¿y³y doczesnym pielgrzymowaniem.
Z bezgraniczn¹ wiernoœci¹ niestrudzenie pracujê w winnicy Wcielonego Syna Jezusa
Chrystusa i ochoczo odpowiadam na wezwania Jego, uciekaj¹c siê do Matki Jego, Maryi,
która wspomaga gorliwie wype³niaæ mi powinnoœci w stosunku do Dzie³a Odkupiciela,
który jest jedynym naszym œwiat³em i zbawieniem.
Przepojona niewypowiedzian¹ radoœci¹ Pana mego bezwarunkowo zawierzy³am Mu
we wszystkim, tak¿e zjednoczona z Nim przez Niego w Duchu Œwiêtym i Ojcem z ¿arliw¹
pobo¿noœci¹ przezwyciê¿am niezliczone przeszkody przy jednoczesnym otworzeniu siê na
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wspomnia³am, aby zasiaæ ziarno mi³oœci Najœwiêtszego w zagubionych owcach Jego, a czy
jeszcze bêdê je wysy³aæ ?, to zale¿y tylko i wy³¹cznie od woli Bo¿ej.
Na mej umi³owanej duchowej drodze wspó³pracujê z Chrystusem w Bogu, którego
mi³oœæ i wolnoœæ jest wielk¹ konkurencj¹ dla zniewolonego œwiata nape³nionymi k³amstwami,
gdzie “ wielcy ” tej obecnej Sodomy i Gomory za nic maj¹ wspó³pracê ze spo³eczeñstwem,
bo robi¹ wszystko, aby nie by³o jednoœci spo³ecznej, tak¿e w³adza nie s³ucha narodu,
a wszelkie konflikty rozwi¹zuje si³¹ przy narzuconych zniewolonych prawach, w których
najwa¿niejsze jest prawo mordowania nienarodzonych, niechcianych dzieci.
Na obecnym etapie mej drogi œwiêtoœci, nie tylko napisa³am nastêpn¹ tj. 23 - ci¹
duchow¹ ksi¹¿kê pt. ¡ ¯ycie mistyczne Anny Flak na ciernistej i mi³osnej drodze œwiêtoœci ¢,
czêœæ 9 - ta, ale równie¿ przeprowadzi³am korektê tej duchowej ksi¹¿ki, ale czêœci 8 - mej,
której nie zd¹¿y³am przeprowadziæ poprzednio, tak¿e pod wzglêdem korekcyjnym sprawa
jest ju¿ doszlifowana czyli zamkniêta, w zwi¹zku z czym zakoñczone Dzie³o Kap³ana
Niebieskiego, oczywiœcie pod wzglêdem pisemnym, które prowadzê w Nim sk³ada siê nie
tylko z 9 - ciu czêœci wspomnianego tytu³u ksi¹¿ki, ale równie¿ 9 - ciu czêœci : ¡ Dzie³a ascezy
mistycznej ods³oniêcia tajemnicy Trójk¹ta Bermudzkiego ¢, a ponadto ksi¹¿ka zatytu³owana:
¡ Œwiat³oœæ w ciemnoœci w rzeczywistoœci nadprzyrodzonej ¢ oraz ¡ Lewitacje duszy wybranej
w niepojêtych sferach doczesnoœci i nieskoñczonoœci ¢ (4 czêœci), i w sumie sk³ada siê ono
z 30 - tu folderów, które zawieraj¹ 364 podfoldery na 3801 stron, o ³¹cznej zawartoœci 134 MB.
K D r o g i O j c z e moc¹ Niezmiennego swoim ¿yciem dajê œwiadectwo o Nim,
tak¿e dusza ma przenikniêta zbawcz¹ moc¹ Jego idzie œladami Jego niestrudzenie kontynuuj¹c
odwieczn¹ misjê sw¹ dla dobra ca³ej ludzkoœci, która w obecnej dobie czasu powinna
wejœæ frontowymi drzwiami do Kongregacji Nauki Wiary, aby by³ otworzony jej przewód
badawczy za ¿ycia mego, tak¿e jestem pewna w Panu naszym, ¿e tym razem Ojciec nie
zawiedzie mnie i zabierze rzetelne stanowisko w tak wa¿nej sprawie Bo¿ej, dlatego te¿
czekam na upragnion¹ odpowiedŸ, aby mog³y wype³niæ siê odwieczne wyroki we mnie.
Na rêce Waszej Przewielebnej Eminencji wysy³am dwie takie same dyskietki CD - R,
na których nagrane jest ca³e Dzie³o Pana mego, które prowadzê w Nim oraz kopiê listu
skierowanego do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera,
Nuncjusza Apostolskiego abp. Celestino Migliore oraz ojca Tadeusza Rydzyka.
Zgodnie z wol¹ Bo¿¹ wysy³am równie¿ listy do Przewodnicz¹cego Polskiego
Episkopatu abp. Józefa Michalika, Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, kard. Stanis³awa
Dziwisza, kard. Kazimierza Nycza, abp. Stanis³awa Budzika, abp. Andrzeja Dziêgi oraz Przeora
Jasnej Góry ojca Romana Majewskiego, które bez trudu mo¿na odczytaæ na za³¹czonych
dyskietkach CD - R.
Szczêœæ Bo¿e !
Anna Aniela Flak

