
I. Kongres 
 Wychowanie do Wartości. 

 

 21 września 2018 r. 

jako przedstawicielki 

Szkolnego Koła 

Caritas udałyśmy się do 

Krakowa, aby 

uczestniczyć w Kongresie 

Wychowanie do Wartości : 

„Wychowanie, ale 

jakie?”. 

          Organizator 

wydarzenia to Instytut 

Dialogu 

Międzykulturowego im. Jana Pawła II na 

Białych Morzach.  

           Kongres podjął temat   wychowania 

młodego pokolenia, pilnej  potrzeby 

posiadania 

autorytetów oraz 

współpracy rodziców i 

szkoły, a także jej 

znaczeniu w 

wychowaniu i rozwoju 

dziecka.  

Rozmowy dotyczyły 

współczesnych autorytetów i mistrzów- jakie 



powinni mieć cechy i jakie prezentować 

wartości. Rozmówcy 

przybliżyli także 

odpowiedzi na pytania 

„Czego szuka 

dzisiejsza młodzież?” 

oraz „Jaką rolę w 

wychowaniu pełni 

szkoła i co to znaczy 

w dzisiejszych 

czasach wychowywać?”.         

 Wydarzenie to wpisuje się w 40. rocznicę 

wybrania kardynała Karola Wojtyły na papieża- 

człowieka wielkich wartości , który 

niejednokrotnie mówił i pisał, jak ważne jest 

wychowanie, rola rodziców i odpowiednie 

kształcenie młodego pokolenia.   

Marysia K. 

II. 2 października 

2018 r. 
 

Członkowie  Koła Caritas zorganizowali akcję happeningową na terenie szkoły pt.  

W czym powinno pomagać Szkolne Koło Caritas? 

W trakcie akcji przybliżyliśmy naszym koleżankom i kolegom co robimy w ramach 

Caritasu i zebraliśmy od nich propozycje w co jeszcze możemy się zaangażować. 



                 Akcję przeprowadziliśmy 

 na najczęściej uczęszczanym przez uczniów 

miejscu 

 i najdłuższych przerwach.  

Otrzymaliśmy wiele sugestii, np. 

organizowanie pomocy finansowej  na rzecz 

Nepalu i krajów  afrykańskich ; wspieranie  

rozwoju i edukacji dzieci z uboższych rodzin,  

pomoc ludziom z nałogami, odwiedzanie osób 

chorych i starszych,  

organizowanie zbiórek  żywności i 

produktów pierwszej potrzeby dla osób 

bezdomnych., czy zwyczajnie dawanie uśmiechu. 

Akcji towarzyszyło dużo pozytywnej 

energii, słodki poczęstunek dla nauczycieli i uczniów przygotowany przez członków Koła. 

 

III. „ Papież zza żelaznej kurtyny” - 

międzynarodowa konferencja naukowa  
Kraków, 09.10.2018r. 

 



Dnia 09.10.2018r. członkowie Szkolnego Koła Caritas  

i młodzież naszej szkoły  w tym brała udział w 

międzynarodowej konferencji naukowej, która była 

poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II w jego 40. 

rocznicę wyboru na głowę kościoła katolickiego w auli 

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. 

 Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej oraz węgierskiego 

Komitetu Pamięci Narodowej. 

  Głównym tematem wykładów był wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku 

sowieckiego. W spotkanie było prowadzone między innymi przez zagranicznych  naukowców z 

Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, ale też Stanów Zjednoczonych.  

  Wykłady były dzielone na sesje, w 

których każdy z historyków miał możliwość ujawnienia prawdy o wybranym państwie w okresie 

panowania władz komunistycznych.      Rozdarcie pomiędzy państwami Europy i świadomość jaka 

panowała w tym okresie, dawała wiele do  

 

życzenia. Aczkolwiek kardynał Karol Wojtyła w dniu wybrania na Papieża, ożywił w Katolikach 

nadzieję na lepszy byt.  Pierwszym z wykładowców był Arunas Streiks z Uniwersytetu 

Wileńskiego.  



       Jako pierwszy wywarł na 

słuchaczach niesamowity podziw, ze 

względu na realia jakie pozwolił nam 

zobaczyć, czyli jak duchowni, katolicy 

byli kontrolowani przez organy władz 

sowieckich. Fale aresztowań, likwidacja 

kościołów, represje, a także 

mordowanie księży. Te wszystkie 

działania były opisywane również w 

wypowiedziach np. Stanislava Balika z 

Uniwersytetu Masaryka w Brnie, który mówił o sytuacji w Czechosłowacji, czy też dr. 

Kostadin Kostandin z Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii oraz w państwach takich jak: 

Rumunia, NRD.  

Chrześcijanie widzieli w Janie Pawle II autorytet, który był niepodważalny i dawał 

ludziom siłę do działania, walczenia o swoje i nie poddawania się w walce, przeciwko organom 

władzy. Nie można również nie wspomnieć o brutalnych, ale jednak faktycznych, masowych 

wywozach do obozów pracy duchownych, czy sióstr zakonnych.  

14 października 2018 r. 

IV. Dzieło Nowego Tysiąclecia 

 

W niedzielę dziewczęta z naszego Szkolnego Koła Caritas  uczestniczyły 

w zbiórce na rzecz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w trakcie której 

zbierały ofiary na stypendia dla zdolnej młodzieży. Akcja została 

przeprowadzona w Par. Najświętszej Rodziny w Zakopanem. 

  Po każdej Mszy Św.( jest ich co niedziela 8) kwestowały kolejne grupy 

członków: 



8.00 - Paulina i Anita, 

11.00 – Agnieszka i  Emilia, 

12.30 – Pola i  Marysia, 

15.00 – Magda i  Justyna 

17.00 – Kasia i Dorota 

 

Kwesta z ubiegłej niedzieli na stypendia dla uzdolnionej 

młodzieży w ramach obchodów Dnia Papieskiego 

wyniosła 8203zł.  

Wszystkim ofiarodawcom jak i wolontariuszom  

serdeczne podziękowanie  „Bóg zapłać” złożył ks.  mgr 

Bogusław Filipiak – proboszcz Parafii.  

 

 

 

    

 

 

 Członkowie Szkolnego Koła Caritas 

ćwiczą wytrwałość  zbierając wspólnie z koleżankami i kolegami plastikowe 

nakrętki. Po uzgodnieniu z odbiorcą należy uzbierać je aż tonę, czyli ok 100 

worków. Czy to jest dużo ?  Oczywiście że tak bo nakrętki są lekkie. 

Jednak stwierdziliśmy że do pomocy wezwiemy posiłki, zapraszając 

sąsiednie szkoły. Czy się udało powiadomimy was w kwietniu.  

 

 



 

 Solidnie  przygotowana i zbiórka okazała 

się zupełnie niewypałem. Członkowie Szkolnego Koła Caritas przez dwa dni zebrała 

niecałe 70  zł.  Było nam przykro, że ludzie z obojętnością przechodzili obok nas. Mimo 

pięknej październikowej pogody nie udało się nam zebrać poważniejszej sumy. 

 Być może zbyt dużo zbiórek jest 

prowadzonych na Krupówkach w Zakopanem. Mimo niepowodzenia postanowiliśmy 

powtórzyć akcję w ferie zimowe. Dziękujemy fundacji Spełniamy marzenia za 

wpieranie naszych akcji. 

 

VII. Spotkanie z 

Misjonarzem z 

Kamerunu. 
 W  ramach Tygodnia Misyjnego 

członkowie Szkolnego Koła zaprosiło  

znajomego misjonarza – brata Łukasza 

Latawca ze Zgromadzenia Księży 

Marianów,   pracującego obecnie w 

Rwandzie. Młodzież miała możliwość 

zapoznania się z codziennym życiem 

swoich rwandyjskich rówieśników. Wiele 

 



emocji wzbudziły pytania, które dotyczyły problemu głodu i edukacji w 

Afryce. Bardzo byliśmy dumni z pracy polskich misjonarzy wśród tych 

najbardziej potrzebujących.  

             W ramach spotkania nawiązała się współpraca, która zaowocowała 

realizacją projektu zbiórki pomocy szkolnych                              i uszyciem 

spódniczek dla dziewczynek                      z przedszkola za zarobione przez 

siebie pieniądze.   

  

 

 

  

VIII. Znicz dla bohatera – 
zbiórka zniczy dla 
bohaterskich 
zakopiańczyków. 

11 listopada 2018 r. 



                              W ramach przygotowania do uroczystego Świętowania 100 –

lecia Niepodległości naszej Ojczyzny  Szkolne Koło Caritas rozpoczęło w 

październiku zbiórkę zniczy dla naszych polskich bohaterów walczących o 

wolność Ojczyzny. Przygotowaliśmy do celu specjalne kartony zatytułowane 

celem akcji i ustawiliśmy je w widocznych miejscach naszej Szkoły.  Do 

końca miesiąca zebraliśmy nie 100, ale 110 zniczy, które zapaliliśmy 11 

listopada na grobach zasłużonych dla naszego 

kraju  i Zakopanego osób. Biało czerwone 

znicze stały się wymownym znakiem naszej 

pamięci.  

 

 

 

 

 

 

Zadumę nad 

losami 

naszych bohaterów ubogaciliśmy 

modlitwą za zmarłych dziękując w ten 

sposób Bogu za ich świadectwo życia.  

 

 

 



 

IX. Wśród nas są też 
potrzebujący. 

 

 Na prośbę P. Dyrektora LO im O. Balzera w 

Zakopanem mgr Marka Donatowicza 

zorganizowaliśmy Festiwal ciast pt. 

 Babeczka dla Babeczki.  

 

Członkowie Koła wraz 

zaprzyjaźnionymi 

wolontariuszami sprzedawali  za 

dobrowolną ofiarę przygotowane 

porcje ciast i częstowali wszystkich napojami takimi jak: woda 

niegazowana, sok pomarańczowy i grejpfrutowy. 

W radosnej atmosferze udało się  nam zebrać 368 zł. 

   Dziękujemy społeczności szkolnej i Gronu Pedagogicznemu wraz 

z Pracownikami Szkoły. 

 

 

 



 

X. Światowy Dzień Ubogich 

Nasze Szkolne Koło Caritas jak co roku włączyło się w przygotowanie 

uroczystego Dnia Ubogich, które w tym roku odbyło się w Kuchni Brata Alberta 

w dniu 26 listopada 2018 r. W niedzielę 25 listopada młodzież kwestowała pod 

kościołem po Mszach Św. Łączna suma zebranych funduszy to 5242 zł, które 

przekazaliśmy do dyspozycji Ks. Proboszcza i asystenta Koła Bogusława Filipiaka. 

W  zbiórce udział wzięli: Marysia, Kamila, Pola, Kasia, Joanna, Paulina, Anita, 

Magdalena, Joanna. 

W poniedziałek, tj. 27 listopada  po uzgodnieniu z Dyrektorem LO P. 

Markiem Donatowiczem, w Kuchni Brata Alberta pomagali: Maria, 

Joanna, Sebastian oraz Wiktoria. Do grupy Caritasu dołączyła Maria 

oraz Jan z II LO. 

  Młodzi ludzie podawali do stołu, wydawali okolicznościowe paczki 

oraz zmywali naczynia. Wszyscy otrzymali piękne podziękowanie w 

postaci uśmiechu podopiecznych Kuchni Brata Alberta i S. Dyrektorki. 

  

 

 

 

 



 

XI. Dla kraju tego… - wieczór pieśni patriotycznej. 

              Projekt wspólnego 

świętowania 100 – lecia 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości rozpoczęliśmy od 

przygotowania własnoręcznie 

wykonanych zaproszeń , które 

wysłaliśmy do: zaprzyjaźnionego 

szkolnego Koła Caritas działającego 

na terenie Liceum Plastycznego im 

A. Kenara w Zakopanem;  dzieci ze Świetlicy  Parafialnej Naj. Rodziny w Zakopanem 

oraz młodzieży naszej  szkoły. 

     Do grona jury zaprosiliśmy znamienitych 

członków naszego Miasta: Pana Burmistrza 

Dorulę, Starostę Powiatu Bąka Ks. Proboszcza 

Parafii Naj Rodziny  Bogusława Filipiaka, rektora 

Domu Ks. Pallotynów na Krzeptówkach  ks. 

Wojciecha Jurkowskiego Dyrektora Liceum 

Plastycznego im. A. Kenara Pana Stanisława 

Cukra, dyrektorkę Kuchni Brata Alberta w 

Zakopanem S. i całe Grono Pedagogiczne  Liceum 

Ogólnokształcącego im. O. Balzera w 

Zakopanem. Członkowie Koła starali się 

reklamować projekt poprzez rozwieszenie 

plakatów i koleżeńskie zachęty. Dzięki reklamie do  wspólnego śpiewania zgłosiło się 

40 osób.  Dla każdego uczestnika została przygotowana nagroda i dyplom.   

Naszymi darczyńcami byli: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Towarzystwo  



 

Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek 

Apostolstwa Katolickiego z Warszawy , Terma Bukowina Tatrzańska oraz Pani 

Lucyna Galica -  radna Miasta  Zakopane. 

      Szkolne Koło Caritas uszyło  50 opasek biało czerwonych oraz zakupiło 20 

pierniczków okolicznościowych dla zaproszonych gości.  

   Wszyscy członkowie Koła byli bardzo zaangażowani 

zarówno  w przeprowadzeniu Przeglądu Pieśni 

Patriotycznej jak i ugoszczeniem wszystkich jego 

uczestników. Na tę uroczystość upiekliśmy ciasto, 

babeczki, zakupiliśmy napoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII. Grosz dla nieznanego grobu 

Żołnierza Niezłomnego. 

 W salce katechetycznej na stoliku 

ustawiliśmy mały pojemnik na tzw.  grosze. 

Każdy  z dobrego serca mógł tam wrzucić swój 

uczniowski grosz. I tak przez miesiąc 

uzbieraliśmy 40 zł . 

        Zebraną kwotę wpłaciliśmy na Fundację 

Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, która zajmuje 

się poszukiwaniem pochówków naszych 

Polskich  Bohaterów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. Akcja: 
  BUDUJEMY HOSPICJUM. 
 

 

Propozycję udziału w tej akcji otrzymaliśmy od  wicedyrektor 

LO im O. Balzera w Zakopanem Pani Małgorzaty Gładoch. Podjęliśmy 

się tego zadania wyznaczając osiem osób do jego realizacji.  Z Fundacji 

otrzymaliśmy identyfikatory, formularze sprawozdawcze oraz puszki. 

Zbiórkę przeprowadziliśmy w dniach 4-19  listopada 2019 r. na terenie 

szkoły oraz Urzędu Miasta Zakopane i Starostwa Powiatu 

Tatrzańskiego.  

Wszystkim chętnym rozdawaliśmy 

ulotki i naklejki z logo Fundacji. 

Łączna zebrana kwota to 397,78 zł. 

W zbiórce udział wzięli: 

Magdalena, Justyna, Pola, Emilia, 

Zofia, Katarzyna, Kamila. 

 

 

 
  
 
 
 
 
   



                   XIV. Sprzedaż  kartek  
świątecznych na rzecz Fundacji.  
 

 Systematyczność działań 

Szkolnego Koła Caritas sprawia, że poszczególne fundacje 

sukcesywnie zapraszają nas do współpracy. Do nich m.in. należy  

Stowarzyszenie Sursum Corda dla którego co roku rozprowadzamy 

kartki świąteczne.  Celem akcji jest wsparcie programu leczenia i 

rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych dzieci.  W tym roku 

zadania tego podęli się: Marysia Krawczyk, Pola Grześkowiak i 

Sebastian Gawlak Socka. Kwota jaką uzbierali  ze sprzedaży 40 

kartek to 115 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
    
 
 



 
 
XV. Kiermasz bożonarodzeniowy. 
 

 Przygotowania do kiermaszu tak naprawdę rozpoczynają się podczas  wakacji. 

Zbieramy i suszymy kwiatki, ozdobne gałęzie, mech, szyszki, orzechy czy mech. Wymaga 

to wysiłku ponieważ nie zawsze i wszędzie można spotkać  owe produkty. Najbardziej 

trudno jest zdobyć kasztany. Do naszej akcji angażujemy wszystkich znajomych, Grono 

Pedagogiczne, czy naszych rodziców. Wszystko 

zależy od tego gdzie spędzamy wakacje i co 

możemy stamtąd przywieźć. Poszukiwane są 

szyszki z Włoch, muszelki znad Oceanu, czy” 

Jezuski” od Grobu Jana Pawła II z Rzymu i pobłogosławione przez Papieża. 

Brat S. Grażyny przygotowuje nam tzw. plastry brzozowe, jako podstawy do 

stroików. Pozostałe artykuły przynosimy sami. I tak powstają piękne wieńce , 

bombki regionalne, czy ozdobne stroiki.  

W tym roku przygotowaliśmy na 

kiermasz 10 wianków, 20 bombek, ozdobne 

drzewko szczęścia i 30 stroików. Kiermasz 

ozdób świątecznych przeprowadziliśmy na 

terenie szkoły oraz na Placu Wolności 

 w Zakopanem .  

W ramach kiermaszu uzbieraliśmy 

kwotę 1000 , 25 zł. Część funduszy tj. 375 zł  

przeznaczyliśmy na uszycie 25 spódniczek dla 

dziewczynek z Przedszkola w Kamerunie. 

600 zł stanowić będzie kwotę którą przeznaczymy na  wyjazd do Krakowa w celu odwiedzenia Świetlicy 

środowiskowej i Centrum Caritasu. 25, 25 zł przeznaczymy na zakup potrzebnych przyborów do kolejnej akcji. 

 

 

 

 



 

 

 

XVI. JALO PAKIETII – paczka dla domu  dziecka. 

W obliczu nagromadzonych akcji w czasie przedświątecznym zadanie to zrealizowane 

zostało tuż po Świętach. Każdy członek Szkolnego Koła Caritas  zrobił od siebie  paczkę ze 

słodyczami, przyborami szkolnymi, maskotą. Przygotowano  20 bardzo obfitych 

prezentów. Zawieźliśmy je osobiście do Centrum Caritasu w Krakowie z przeznaczaniem 

dla dzieci z Domu Dziecka.  

XVII. Szukamy człowieka – Człowieku gdzie mieszkasz? 

Na terenie Zakopanego żyje wiele osób bezdomnych, którzy podczas zimy bardzo marzną. Kropla naszej 

pomocy może uratować od zimna jednego człowieka, którego życie  jest  bezcenne. W czasie silnych 

mrozów członkowie naszego Koła rozdawali  skromne pakiety dla bezdomnych: coś ciepłego, konserwę, 

skarpety, konserwę. Skromne,  ale dla tych ludzi bardzo ważne. 

XVIII. Wigilia dla Bezdomnych w Kuchni Brata Alberta w 
Zakopanem. 

 

 

 Przygotowania do Wigilii rozpoczęliśmy już w piątek tj. 21 grudnia 2018 r. od 

pakowania paczek świątecznych w liczbie 16 dla dzieci ze Świetlicy  przy Par. Najświętszej 

Rodziny w Zakopanem, 30 paczek dla rodzin potrzebujących  oraz 70 dla osób bezdomnych  

będących pod opieką Kuchni Brata Alberta. W niedzielę tj.  23 grudnia zajęliśmy się 

bezpośrednim   przygotowaniem stołów  do Wieczerzy Wigilijnej. Dekorowaliśmy stoły i 

pomieszczenie. 

W tym zadaniu wykazali się: Sebastian , Pola, Dorotka, Marysia., którzy zaraz po szkole udali 

się do  Kuchni Brata Alberta. Przez 3 godziny każdego dnia wspomagali pracę Siostry 

Albertynki. 



 24 grudnia już uroczyście zameldowaliśmy się do wspólnego świętowania.  

 XIX. Zbiórka żywności  - wspomagamy akcję 

diecezjalnego oddziału Caritas w Krakowie. 

 Nasze Szkolne Koło Caritas pierwszy raz rozpoczęło przygotowanie do zbiórki 

żywności w sklepach sieci  Biedronka. Zgłosiliśmy się już w centrum Caritasu w Krakowie by 

pozałatwiać wszelkie formalności. Wybraliśmy ten sklep ze względu na dużą liczbę klientów 

i miłą obsługę.  

Z centrali Caritasu na początku grudnia otrzymaliśmy 

specjalne peleryny, plakaty, identyfikatory i formularze 

sprawozdań. Plakaty rozwiesiliśmy w sklepie i na ternie 

szkoły informując o dacie mi miejscu zbiórki tj. 7-8 grudnia 

2018 r.   

 Osoby chętne do udziału w akcji zaopatrzyliśmy 

również w reklamówki Caritasu o 

odliczenia 1% od podatku. Rozdaliśmy ponad 500 ulotek. 

   Zaraz po 6 grudnia, czyli Mikołajkach, byliśmy tym 

bardziej chętni do pomocy tym, którzy nie mogli dostać w tych 

dniach prezentu. Mając na uwadze fakt, iż w okresie 

przedświątecznym artykuły spożywcze są szczególnie istotnym 

dobrem, wolontariusze dzielnie stali z dużym koszykiem na 

zakupy w Biedronce na ulicy Nowotarskiej, czekając na otwartość 

ludzkich serc. Ich zaangażowanie przyniosło efekty, zebrali aż 120 

kg niezbędnej żywności, która trafiła do potrzebujących. 

 

 

 



 

 Ochotnicy stali w sklepie od godziny 16.00  do 20.00 w piątek, natomiast w sobotę - od 

godziny 10.00 do 20.00, rozdzieleni parami: 

 Maria Krawczyk - Katarzyna Migiel  

  Maciej Karcz –  

 Magdalena Bubla – Justyna Pieronek 

 Paulina Kaleta – Emilia Stachoń 

 Pola Grześkowiak –  

 Anita Stasiak -   

Zebraną żywność dostarczyliśmy do Kuchni Brata 

Alberta w Zakopanem. 

XX. Adwentowa Świeca Caritas. 
 

Szkolne Koło Caritas zaangażowało się również do 

rozprowadzania świec na wigilijny stół . W niedzielę 16 grudnia 

2018 r. po każdej Mszy Św. staliśmy pod kościołem Naj. 

Rodziny w Zakopanem zachęcając wiernych do zaopatrzenia 

się w świecę i wsparcia działań diecezjalnego Caritasu. 

Wszystkie świece zostały rozprowadzone. W tej akcji 

szczególnie wyróżnili się: Sebastian Gawlak – Socka oraz  

Joanna Palka. Zebrane ofiary zostały przekazane ks. Proboszczowi Bogusławowi Filipiakowi. 

XXI   KOKURS KOLĘDI PASTORAŁEK 

 Gore gwiazda Jezusowi 



.  

 

9  stycznia 2019 r. o  godz. 14 

nasze Szkolne Koło Caritas 

zorganizowało dla całej szkoły 

konkurs kolęd. Zaprosiliśmy 

wszystkie klasy do czynnego udziału poprzez 

wspólny śpiew. Zachętą do udziału w konkursie 

były zakupione przez członków caritasu ciekawe 

nagrody, ale przede wszystkim aura pogodowa- 

ciągle padający śnieg. Do wspólnego kolędowania 

zaprosiliśmy sąsiadującą ze Szkołą świetlicę 

Par.  Naj. Rodziny w Zakopanem. W jury zasiedli: 

P. Dyrektor mgr Marek Donatowicz oraz P. 

Małgorzata Gładoch , członkowie Szkolnego Koła 

Caritas, zwycięzcy Przeglądu Pieśni 

Patriotycznej oraz gość specjalny: P. Hanna 

Rybka; absolwentka Akademii Muzycznej w 

Katowicach na wydziale Wokalno-Aktorskim, mająca 

a na koncie setki koncertów w kraju i za 



granicą.   Do konkursu przystąpiło 7 klas. 

 

      

I miejsce zajęła klasa II b 

II miejsce  zajęła klasa I b 

III miejsce zajęła klasa I c i II a. 

Indywidualnie nagrodzeni zostali: 

Mikołaj 

Baczyński z klasy III Gimnazjum oraz Jan 

Wojtyła.  

  

Dzię kujemy wszystkim za cudowną  
atmosferę . 


