Piski Ewangelik
Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu

Luty
Nr (101) 02/2019

Hasło roku:
Szukaj pokoju i dąż do niego.

Psalm 34,15

HASŁO MIESIĄCA LUTY 2019 R.
Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z
chwałą, która ma się nam objawić.

Rz 8,18

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie, drodzy czytelnicy.
czasami stawiamy sobie niesłychanie trudne pytanie: dlaczego mnie to wszystko
spotkało? Myślę, że wielu z nas, jeśli nie wszyscy kiedyś zadaliśmy lub ciągle
zadajemy sobie właśnie to pytanie. Życie nieraz nas doświadczyło.
Doświadczamy osobistego cierpienia, choroby, mniejszych i większych
życiowych porażek, ci co wydają się nam bliscy potrafią boleśnie nas zranić,
doświadczyć, jakże często kłamliwe słowa obdzierają nas z radości pracy,
służby wypowiadane tylko po to, aby zniesławić. Doświadczamy również
cierpienia naszych bliskich, jakże często cierpienia własnych dzieci. O tych
właśnie „utrapieniach teraźniejszego czasu” pisze Apostoł Paweł. Często te
doświadczenia potrafią złamać człowieka, doprowadzić do upadku. W chwilach
cierpienia i utrapienia, naszej słabości zawsze przychodzi do nas Bóg, który w
najbardziej potrzeby sposób pomaga, poprzez budzenie nadziei na poprawę
zdrowia, na to, że życie trafi na właściwe tory, że doskwierająca samotność się
skończy. Nadzieja wypływa z wiary, jaką pokładamy w Bogu. W każdym nawet
najtrudniejszym momencie życia mamy Bożą obietnicę, że Jezus Chrystus nas
wyzwala i uwalnia od więzów tego świata. Może warto spróbować pomyśleć i
poczuć się wolnym w Chrystusie? Jezus mnie uwalnia! Nic, ani nikt nie może
mnie zniewolić! Szukajmy pokoju i radości z Jezusie, on czyni nasze życie
nowym i otwiera je ponownie na otaczający nas Świat i bliźniego. Życzę wam
siostry i bracia, jak i sobie, abyśmy potrafili i zechcieli zaufać Apostolskiemu
zawołaniu, jakie jest hasłem lutego! Niechaj błogosławi nam Bóg w nadziei i
zaufaniu Jego obietnicom! A przede wszystkim w wierze w Jego obecność w
naszym życiu. Zostańcie z Bogiem.

Ks. Marcin Pysz
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Z ŻYCIA PARAFII STYCZEŃ 2019 R.

Nowe tablice informacyjne przed budynkami parafii!
W dniu 24 stycznia br. zostały powieszone nowe tablice informacyjne na
budynku parafii ewangelickiej w Piszu. Tablice informują o działaniu dwóch
najważniejszych instytucji pod adresem pl. Daszyńskiego 12A. W budynkach
należących do piskiej parafii ewangelickiej działa sama parafia oraz
Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, które prowadzi Środowiskowy Dom
Samopomocy w Piszu.
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Zapraszamy na rozmowy duszpasterskie!

Drogie siostry i bracia.
Serdecznie zapraszamy na rozmowy duszpasterskie. Jeśli w Twoim życiu dzieje
się coś ważnego, dobrego lub mniej, zawsze możesz przyjść i porozmawiać o
tym z księdzem. Może warto wygadać się i opowiedzieć „komuś” o swoim
życiu i sytuacjach jakie nas spotykają.
Zachęcam gorąco do spotkań i rozmowy.
Spotkania duszpasterskie mogą się odbyć w siedzibie parafii lub w domu.
Rozmowę duszpasterską można umówić telefonicznie lub mailowo. Namiary na
końcu gazetki!
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Sala konferencyjna w piskiej parafii

W naszej parafii mamy salę, która służy do różnych spotkań.
W niej pracuje Rada Parafialna, Zarząd Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel,
lekcje religii, szkółki niedzielne, ale również w tej sali odbywają się Kawiarenki
Parafialne.
Już teraz serdecznie zapraszamy na spotkania przy kawie, herbacie i cieście w
ramach kawiarenki parafialnej po nabożeństwie w każdą II NIEDZIELĘ
MIESIĄCA!
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Załatw sprawę w Sekretariacie Parafialnym

Zapraszamy do sekretariatu parafialnego, który znajduje się tuż przy wejściu do
domu parafialnego.
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do wtorku w godzinach 08:00 – 14:00.
W tym czasie można opłacić składkę parafialną, umówić spotkanie z księdzem,
wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny oraz załatwić pozostałe administracyjne
sprawy związane z życiem parafialnym.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian piskiej
parafii ewangelickiej oraz sympatyków na
Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne w Piszu w
niedzielę 17 lutego po nabożeństwie o godz. 11:00.
Podczas Zgromadzenia zostaną przedstawione
sprawozdania:
- finansowe za 2018 r.,
- sprawozdanie proboszcza z życia parafii w 2018 r.,
- sprawozdanie z działalności Diakonii Piskiej w 2018 r.,
- preliminarz budżetowy na 2019r.
Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafii.

SPOTKANIA CZWARTKOWE
Jeśli chcesz lepiej poznać swój Kościół, a może jesteś innego wyznania i
chcesz poznać Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce - to serdecznie
zapraszamy na czwartkowe spotkania!
1 i 3 czwartek miesiąca godz. 18:00; pl. Daszyńskiego 12A
1 czwartek miesiąca godz. 18:00 - Nauczanie Katechizmów
3 czwartek miesiąca godz. 18:00 - Studium Biblijne
Zapraszamy!!!
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PLAN NABOŻEŃSTW LUTY 2019 R.

Tekst
Uroczystość
Wejsuny Pisz
kazalny
03.02. 1 Kor 5. Niedziela przed
9:00
11:00
1, 4-9
Postem
Data

10.02.

Mk 4,
35-41

4. Niedziela przed
Postem

17.02.

Kz 7,
15-18

3. Niedziela przed
Postem

24.02.

Dz 16,
9-15

2. Niedziela przed
Postem

03.03.

Łk 10,
38-42

Niedziela
Przedpostna

9:00

11:00

Ełk

Biała
Piska
do
Pisza
godz.
10:30

10:00

do
Ełku
godz.
09:15

Pisz 11:00
Po nabożeństwie o godz.
12:00 Zgromadzenie
Parafialne
9:00
11:00

9:00

11:00

do
Pisza
godz.
10:30

do
Pisza
godz.
10:30

Legenda:
- Spowiedź i Komunia Święta;
- transport na nabożeństwo;
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- Kawiarenka Parafialna;
- nabożeństwo dla dzieci.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA – KRAJ
W pałacu prezydenckim - ekumenicznie
W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z
przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Obecny na nim był bp
Jerzy Samiec.

Odnosząc się do tragicznej śmierci Pawła Adamowicza prezydent stwierdził, że
w Polsce są przekraczane granice "relacji międzyludzkich, wewnętrznych, w
niektórych aspektach, zwłaszcza w tych aspektach politycznych", zaznaczając,
że nie w wymiarze religijnym, narodowościowym czy etnicznym, "a w tym
ujęciu, które czasem niektórzy socjolodzy nazywają międzyplemiennym podziale na różnego rodzaju poglądy ideologiczne i pojawiające się na tym tle
starcia".
Prezydent wyznał także, że mimo iż uważa się za wyważonego, robiąc rachunek
sumienia dostrzegł słowa, których żałuje. Wezwał, by każdy zrobił sobie taki
rachunek sumienia i dążył do poprawy.
Jako wzór relacji i dialogu prezydent Duda wskazał na doświadczenia
ekumeniczne i międzyreligijne, gdzie osoby o różnej tożsamości potrafią w
szacunku, bez obrażania nikogo, wspólnie rozmawiać. "Bardzo bym chciał
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żebyśmy my, jako wspólnota ludzi żyjących na polskiej ziemi, mających różne
poglądy też się tego nauczyli" - zaznaczył prezydent.
W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej głos zabrał jej prezes bp Jerzy Samiec.
Podkreślił, że początek roku, to czas karnawału, kiedy radość powinna
towarzyszyć człowiekowi.
"Ale w tym roku w Polsce czas żałoby. Stąd też wszyscy powinniśmy spojrzeć
na siebie i próbować odnaleźć te elementy, które możemy poprawić, które
powinny ulec zmianie w każdym z nas. Mam nadzieję, że ten czas żałoby, to
będzie także czas pewnego rodzaju zadumy nad tym, co się dzieje, nad tym,
dokąd zmierzamy" – powiedział prezes PRE i zwierzchnik Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego bp Samiec.
Nawiązując z kolei do zakończenia dwóch wojen – 100-lecia zakończenia I
wojny światowej i 80-lecia II wojny światowej, bp Samiec powiedział: "Niech
one będą takim impulsem do tego, byśmy spoglądali w tę naszą rzeczywistość,
umieli robić wszystko, by zachować pokój – pokój między narodami, ale także
pokój w naszej ojczyźnie, byśmy szukali dróg pokoju i do tego każdy z nas jest
zobligowany, niezależnie od tego, czy jesteśmy duchownymi Kościołów
chrześcijańskich, czy duchownymi innych religii, mniejszości etnicznych czy
też politykami, dziennikarzami, którzy publicznie się wypowiadają".
Prezes PRE wyraził też obawę, że czas po żałobie "nie do końca będzie czasem
zadumy, znowu będzie czasem, kiedy będziemy się przerzucali różnego rodzaju
argumentami". Dodał, że "Kościoły będą pamiętały o modlitwie, bo tego, czego
człowiek nie jest w stanie zrobić sam z siebie, jest w stanie zrobić Bóg".
W noworocznym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim udział wzięli m.in. z
Kościoła rzymskokatolickiego: abp Stanisław Gądecki - przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski, kard. Kazimierz Nycz - metropolita warszawski,
sekretarz KEP bp Artur Miziński, a także abp Sawa - prawosławny metropolita
warszawski i całej Polski, Michael Schudrich - naczelny rabin Polski, mufti
Tomasz Miśkiewicz - reprezentujący Muzułmański Związek Religijny oraz
przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
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HISTORIA MAZUR
Piskie mosty
Na ziemi piskiej, ze względu na bogatą sieć wodną mamy wiele mostów.
Większość z nich to budowla drewniana. Wytwory rodzinne, które mają
wielowiekową tradycję. Już w 1450r. istniał most zwodzony na Pisie, zwany
"mazowieckim". Nazwa wskazuje, że użytkowana w tym miejscu przeprawa
znajdowała się na trakcie prowadzącym do Mazowsza.
Od osób przechodzących lub przejeżdżających pobierano myto, z którego
2/3 otrzymywał zamek, a 1/3 osada. Warto tu wspomnieć, że pierwszy most na
Wiśle w Warszawie został zbudowany dopiero 120 lat później, tj. w 1573r..
Wspomniany most ze względu na drewnianą konstrukcję nie dotrwał do
naszych czasów. Na jego miejscu zbudowano most murowany jednołukowy o
rozpiętości 40 metrów. Zniszczony w okresie kampanii wojennej 1914-1915,
został odbudowany by ponownie w styczniu 1945r ulec zniszczeniu przez
wycofujące się wojska niemieckie.
Przez pewien czas komunikacja odbywała się po prowizorycznym moście
drewnianym. W latach pięćdziesiątych został zbudowany most betonowy,
jednołukowy który służy do dziś. Na południe od mostu betonowego (zwanego
warszawskim) istniały też mniejsze kładki i mostki, które ułatwiały komunikację
przez Pisę.
26 czerwca 2009 r. otwarto w Piszu nową przeprawę drogową stanowiącą
zaczątek przyszłej obwodnicy Pisza.
W związku z regulacją Pisy w pobliżu budynku ratusza na przedłużeniu
ul. 1-go Maja przerzucono drewnianą kładkę dla pieszych. Była to wysoka
budowla, gdyż musiały się pod nią zmieścić statki pływające po Pisie. Jednak w
drugiej połowie XX wieku istniejąca konstrukcja nie gwarantowała już
bezpieczeństwa. Wybudowano więc w tym samym miejscu kładkę betonową,
która funkcjonuje do dziś. Prace te wykonało Piskie Przedsiębiorstwo Dróg i
Mostów.
Jeszcze o jednym moście należy wspomnieć. Jest to most kolejowy
żelazny, zbudowany w 1895r. w czasie budowy linii kolejowej Pisz - Ełk.
Zniszczony pod koniec pierwszej wojny światowej, został po wojnie
odbudowany już w kształcie łukowym. Ponownie zniszczony podczas drugiej
wojny światowej, odbudowany w latach czterdziestych służy do dziś.
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Jeżeli chodzi o drewniane, zabytkowe mosty na Pisie, to w Dziadowie na
miejscu drewnianego powstał w 2004r. monument żelbetowy o szumnej, nie
wiadomo skąd, nazwie "Most św. Jana". Jego wygląd pasuje raczej do dużej
miejskiej metropolii, a nie do Puszczy Piskiej. Jeszcze bardziej zdumiewa fakt,
że w miejscowości Szast ustawiony został szlaban, blokujący leśną drogę w
kierunku mostu. Okazuje się, że imponujący most prowadzi do nikąd. Jak wieść
gminna niesie most ten był częścią ogólnej strategii dróg o celach
strategicznych. Najdłużej, bo do 2009r. zachował się most w Cieciorach.
Obecnie na jego miejscu stoi most żelbetonowy.
Mosty drewniane, tak jak wszystkie dzieła dawnego budownictwa
ludowego, miały niepowtarzalny charakter. Każdy z nich był inny. Ich wygląd
był tutejszy tzw. mazurski. Pasował do krajobrazu, czego nie można powiedzieć
o nowych czasach.

Drewniany most w Cieciorach

Dziadek
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KILKA MYŚLI NA TEMAT...
Sola Scriptura – część pierwsza.

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania
błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży
był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. - II List do
Tymoteusza 3, 16
Wyznania chrześcijańskie łączy jedna, najważniejsza rzecz – wszystkie one
wyznają, że Jezus Chrystus był i jest prawdziwym Synem Bożym oraz Bogiem.
Łączy je wiara, że Jego śmierć na krzyżu przyniosła każdemu żyjącemu
człowiekowi nadzieję zbawienia.
Poza wymienionymi oczywistościami, które są absolutnymi fundamentami
wiary, ciężko jest znaleźć te rzeczy, które byłyby rzeczywiście wspólne, tj.
bezwzględnie wyznawane przez wszystkich chrześcijan.
Jedną z różnic w łonie chrześcijaństwa jest podejście do prymatu Pisma
Świętego. Utarł się pogląd, że luteranie (czy szerzej – protestanci) wyznają
zasadę Sola scriptura, która głosi, że jedynie Pismo Święte jest głównym
źródłem zasad wiary chrześcijańskiej, i to jemu powinny być podporządkowane
wszelkie inne tradycje. Pogląd ten jest, zdaniem wielu katolików, niezgodny z
Tradycją Kościoła, a według bardziej ortodoksyjnych – wprost herezją.
W tym artykule odpowiemy sobie na pytanie – czy zasada uznania prymatu
Pisma rzeczywiście jest niezgodna z Tradycją Kościoła? Czy Luter, a za nim
Kalwin, rzeczywiście wprowadzili nowinkę do chrześcijaństwa?’
Po pierwsze odpowiedzmy sobie na pytanie, czym Kościół Katolicki
nazywa Tradycję? Terminem tym określa m.in. nauczanie starożytnych i
średniowiecznych teologów, które zostało uznane za zgodne z… właśnie
Pismem Świętym! Czy i to nie powinno być wystarczającym argumentem, że to
Biblia jest ostatecznym fundamentem?
Ale mimo wszystko przyjrzyjmy się, co mówi nam o Piśmie Świętym
Tradycja Kościoła Katolickiego. W II wieku Ireneusz, jeden z najstarszych
znanych teologów chrześcijańskich, w swym piśmie zatytułowanym Adversus
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haereses („Przeciwko herezjom”) mocno podkreślił, że to wyłącznie Pismo
Święte powinno być uznane za podstawowe źródło nauki Kościoła. Myśl tę
powtórzyło na przestrzeni wieków wielu innych chrześcijańskich myślicieli,
których nauczanie uznaje sam Kościół Katolicki: Augustyn z Hippony, Tomasz
z Akwinu czy Jan od Krzyża. Pismo Święte daleko wcześniej niż w XVI wieku
zostało uznane przez teologię za jedyny fundament wiary. Luter czy Kalwin nie
okazali się pod tym kątem ani trochę oryginalni – ich działalność nie była
żadnym „odejściem od Tradycji”, ale właśnie powrotem do niej.

ks. Piotr Uciński
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DAWNE KOŚCIOŁY EWANGELICKIE
POWIATU PISKIEGO

DRIGELSDORF (DRYGALLEN) – DRYGAŁY
Kościół ewangelicki w Drygałach został wybudowany w latach 1732-34. Jego
budowa to prosty, rozczłonkowany i otynkowany budynek posiadający niską
masywną wieżę z dachem hełmowym. Wieża posiadała wiatrowskaz. Kościół
ten zbudowano pod wpływem pruskiego inspektora budownictwa Joachima
Ludwiga Schuldheiβ von Unfriedt. Ambona i ołtarz powstały w XVII i XVIII
ww. i dopiero po tym czasie połączono je w całość. Do wyposażenia kościoła
należą: mosiężna misa chrzcielna oraz stojące i wiszące żyrandole pochodzące z
XVII wieku pozostające w dobrym stanie. Poświęcenie organów nastąpiło po
odrestaurowaniu kościoła w 1860 roku. Budowniczym organów był Schmerberg
– Gumbinnen. Dzwony odlano w Bochum.

Kościół w Drygałąch
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Pieczęć Parafii Ewangelickiej w Drygałach.
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Po stanie 1912 r. Parafia Drygały obejmuje następujące miejsca
Nazwa miejscowości
do 1938 roku

Nazwa
miejscowości
z 1938 roku
Drigelsdorf *

Obecna/ polska
Pozycja geograficzna
nazwa miejscowości
na mapie okręgu

Drygallen D. )* mit
Drygały
Annafelde
Iłki
Neu-Drygallen G. und Neudrigelsdorf
Nowe Drygały
Ziegelei
Danielczyk Zieg.
Nie istnieje
Gilkowo
Nie istnieje
Goullonshof
Skupie - n.i.
Jeglinna, Waldhaus
Jeglina - n.i.
Drygallen G. u. F.
Drigelsdorf *
Vorwerk Dombrowken Altweiden
Dąbrówka Drygalska
Klarashof
Klarewo
Groß Brennen )*
bis 1907: Groß
Pogorzel Wielka
Pogorzellen *
und Klein Brennen
bis 1930: Klein
Pogorzel Mała
(Brandau)
Pogorzellen *
Dupken )*
Lindensee (1926)*
Lipowskie - n.i.
Jurgasdorf
Jurgasdorf *
Zaskwierki
Koslowen
Wildfrieden *
Kozłowo - n.i.
Legenthof Vorwerk
Drogosław - n.i.
Mysken )*
Misken *
Myszki
Nittken )*
Nittken *
Nitki
Ruhden )*
Ruhden *
Ruda
Sabielnen )*
Freundlingen
Zabielne
Salleschen )*
Offenau *
Zalesie
Schlagamühle
Schlahamühle
Młynno - n.i.
Schlagakrug
Schlagakrug *
Bemowo Piskie
Sulimmen )*
Sulimmen *
Sulimy
Uszen F.
Wildfrieden *
Nie istnieje
Vallenczinnen D. und F. Vallenzinnen *
Falęcin - n.i.
Worgullen
Worgullen *
Worgule - n.i.
Bilitzen **
Waldenfried *
Bylice - n.i.

21 km NE Johannisburg
1 km W Drigelsdorf
2 km S Drigelsdorf
7 km W Drigelsdorf
3 km SE Drigelsdorf
6 km SW Drigelsdorf
3 km W Drigelsdorf
5 km S Drigelsdorf
3 km SE Drigelsdorf
4 km N Drigelsdorf
2 km N Drigelsdorf
6 km N Drigelsdorf
3 km S Drigelsdorf
5 km N Drigelsdorf
4 km W Drigelsdorf
4 km SE Drigelsdorf
5 km SW Drigelsdorf
7 km SW Drigelsdorf
5 km NW Gehlenburg
3 km E Drigelsdorf
4 km NW Drigelsdorf
6 km NW Drigelsdorf
4 km S Drigelsdorf
5 km N Drigelsdorf
7 km W Drigelsdorf
5 km SW Drigelsdorf
11 km W Drigelsdorf

D = wioska; G = dobra; M = młyn; F = leśnictwo
** = 1912 r. Należało do parafii Kociołek Szlachecki
* = stoisko parafialne w 1939 r.
kierunki geograficzne: N - północ, S - południe, E - wschód, W - zachód.
n.i. - nie istnieje
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Mapa parafii ew. Drigelsdorf (Drygały) po stanie 1939

Według stanu z 1912r. do Parafia Ewangelicka liczyła 4418 dusz, w tym 2500
Mazurów. Na terenie parafii funkcjonowało 9 szkół, w których uczyło 15
nauczycieli.
Obecnie na terenie byłej parafii ewangelickiej w Drygałach mieszka kilkoro
ewangelików, a kościół należy do katolików.
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OGŁOSZENIA

Mały Wielki Procent
Parafia powołała w 2010 r. Ewangelickie
Stowarzyszenie Betel, którego głównym
zadaniem jest prowadzenie pomocy dla osób
niepełnosprawnych.
W 2013 roku otrzymaliśmy status
Organizacji Pożytku Publicznego i można przekazać na nasze
stowarzyszanie 1 % od podatku.

Prosimy o P O M O C!
Nasze stowarzyszenie prowadzi:
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu dla 40 uczestników terapii
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej dla 50
uczestników terapii
- Stację Socjalną w Piszu - pod opieką mamy 60 pacjentów
Waszą pomoc potrzebujemy na:
- prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej
Piskiej
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu

KRS: 0000373147 - wpisz w podczas wypełniania
deklaracji PIT
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DANE TELEADRESOWE PARAFII
ks. Marcin Pysz- Proboszcz
Tel. kom. służbowy: 502 620 934
ks. Piotr Uciński - Wikariusz
Tel.: 790 763 777
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu
pl. Daszyńskiego 12A
12-200 Pisz
tel. 790 763 777
Sekretariat Parafii
czynny: pn. - pt. w godzinach: 8:00 - 14:00
Strona Internetowa Parafii: www.pisz.luteranie.pl, www.wejsuny.eu
Strona Internetowa Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel: www.esbetel.pl
e-mail: pisz@luteranie.pl
e-mail: luteraniepisz@gmail.com
Numer konta bankowego Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Piszu:
Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu
92 9364 0000 2002 0021 0744 0001
Darowizny i składki przekazane na konto można odliczyć od podatku!
Numer konta bankowego Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel
Warmińsko- Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu
66 9364 0000 2002 0021 6616 0001
Darowizny i składki członkowskie można odliczyć od podatku!
Redakcja: ks. Marcin Pysz, Marcin Redzko
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