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Wymiana darów
Wizyta kolêdowa ksiêdza to sposob-

noœæ do wymiany tego, co nadprzyro-

dzone z tym co ziemskie. Koœcielnego

z rodzinnym. Duchowego z material-

nym. Ksi¹dz b³ogos³awi¹cy – kropi

œwiêcon¹ wod¹ domowników.

W Wadowicach jest piêkny zwyczaj,
¿e w okresie œwi¹tecznym wierni bior¹
z bazyliki poœwiêcon¹ wodê. A¿ 330
litrów poœwiêconej wody zabrano
w tym roku do domów. Woda to znak
¿ycia. Dobra, ¿ywa woda bierze siê ze
Ÿród³a. Wci¹¿ p³ynie. Bagnista woda
jest niebezpieczna dla cz³owieka.

Woda jest symbolem pieniêdzy.
Przyp³ywaj¹ i odp³ywaj¹. Dostajemy
je i wydajemy. Cz³owiek jest zadowo-
lony, gdy prze¿ywa dop³yw finanso-
wy. Ma z czego wydawaæ.

Przy kolêdzie rodzina tyle, ile mo¿e
daje ksiêdzu. P³ynna jest ta ofiara. Cza-

sami zamiast dostawaæ, ksi¹dz – widz¹c
potrzeby, chêtnie daje. Podczas kolêdy
pieni¹dze przyp³ywaj¹ do ksiêdza. Maj¹
racjê bytu, kiedy odp³yn¹ na dobre cele.
Mi³osierny ksi¹dz maj¹c – mo¿e dawaæ.
To te¿ jest b³ogos³awieñstwo kolêdy.

Ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 1)
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7 grudnia 2013 roku poje-
chaliœmy na pielgrzymkê do
Wieliczki. Najpierw nawiedzi-
liœmy Sanktuarium Matki Bo-
skiej £askawej i klasztor Bra-
ci Mniejszych – Reformatów.
Na przykoœcielny dziedziniec
przechodzimy przez bramê
w otaczaj¹cym zabudowania
klasztorne murze, witaj¹ nas
dwie figury – œw. Antoniego z Pa-
dwy i œw. Jacka Odrow¹¿a. W ko-
œciele spotykamy siê z ks. kustoszem
Ludwikiem Kurowskim, który w nie-
zwykle ciekawy i interesuj¹cy spo-
sób zapoznaje nas z histori¹ tego
miejsca. Reformaci przybyli do Wie-
liczki w 1623 roku.

W latach póŸniejszych wybudowali
wielicki koœció³ i klasztor reforma-
tów, mówi siê, ¿e zosta³y zbudowa-
ne z soli. W pewnym sensie jest to
prawda. G³ównym sposobem wspar-
cia zakonu we wszelkich pracach bu-
dowlanych – poza osobistym udzia-
³em górników – by³o przekazywanie
syndykowi klasztoru rocznego depu-
tatu soli, jaki otrzymywa³ ka¿dy pra-
cownik kopalni.

W koœciele znajduje siê siedem dê-
bowych o³tarzy, pomalowanych
zgodnie z reformack¹ tradycj¹ – na
ciemny br¹z. Wszystkie pochodz¹
z pierwszej po³owy XVIII wieku. Po
lewej stronie nawy g³ównej znajduje
siê kaplica, a w niej s³yn¹cy ³askami
obraz Matki Bo¿ej £askawej, zwanej

Pielgrzymka do Wieliczki cz. I

Ksiê¿n¹ Wieliczki. Obraz by³
koronowany w 1995 roku
papieskimi koronami. Wœród
adoruj¹cych obraz Matki
Bo¿ej £askawej jest te¿ dziœ
Brat Alojzy Kosiba, którego
doczesne szcz¹tki, z³o¿one
w metalowej trumience
w 1999r. umieœci³ w pobli¿u
o³tarza ówczesny Metropoli-

ta Krakowski, kard. Franciszek Ma-
charski. Podobizna krakowskiego
metropolity, jako koronatora obrazu,
widnieje na pokaŸnych rozmiarów
p³askorzeŸbie umieszczonej na lewej
œcianie kaplicy. Na przeciwleg³ej
œcianie znajduje siê podobna rzeŸba
b³. Jana Paw³a II.

Z koœcio³a udajemy siê do celi Bra-
ta Alojzego Kosiby. S³uga Bo¿y brat
Alojzy Kosiba nazywany Aposto³em
Dobroci i Œwiêtym Ja³mu¿nikiem,
przez 60 lat ¿ycia w wielickim klasz-
torze zas³yn¹³ gorliwoœci¹ w modli-
twie, opiece nad ubogimi przy klasz-
tornej furcie, w ewangelizacji prowa-
dzonej podczas kwestowania. Jego
proces beatyfikacyjny zainicjonowa-
no w 1963 roku. Z klasztoru prze-
szliœmy na dziedziniec, a potem do
ogrodu, gdzie w miejscu dawnego
o³tarza polowego stoi kaplica zbudo-
wana na wzór koœció³ka w Porcjun-
kuli. Tam równie¿ ks. Kustosz opo-
wiada nam o polichromii, witra¿ach
i odpuœcie Porcjunkuli. cdn

W oczekiwaniu na kanonizacjê
Czy macie w domu Jego fotografiê,

portret albo jakieœ zdjêcie grupowe
z pielgrzymki do Watykanu?

Czy On - ten nasz niezwyk³y œwiêty
- ma swoje miejsce w waszym domu,
w waszej rodzinie?

Bo przecie¿ wiemy, ¿e znaliœmy
Œwiêtego. Zostaliœmy obdarowani
przez Opatrznoœæ darem absolutnie
wyj¹tkowym. Otrzymaliœmy w historii
naszego narodu i naszych Wadowic
coœ najwiêkszego. My w³aœnie, którzy-
œmy wtedy ¿yli, s³uchali naszego Pa-
pie¿a i czerpali z Jego si³y, Jego wie-
dzy, Jego nadziei,

W oczekiwaniu na ten dzieñ kwiet-
niowy, na wielkie uroczystoœci kano-
nizacyjne mo¿emy i powinniœmy
uczciwie o tym wszystkim pomyœleæ.
Solidnie odrobiæ lekcjê, któr¹ zada³o
nam ¿ycie i jego Stwórca. Mamy œwiê-
tego, który przebywa³ wœród nas. Spo-
tykaliœmy Go, s³uchaliœmy, dotykali-
œmy Jego dobrych r¹k.

Co teraz powinniœmy zrobiæ z tym
wszystkim? Co nam zostawi³, czego
nas uczy³ i czego od nas oczekiwa³?
Jak mo¿emy okazaæ nasz¹ wdziêcz-
noœæ za to, co nas spotka³o? Jakie s¹
nasze zadania?

To s¹ pytania do ka¿dego z nas i ka¿-
dy musi sam na te pytania odpowie-
dzieæ. Kwiecieñ coraz bli¿ej. W gro-
nie duchownych i osób œwieckich roz-
mawiamy na temat tego, jak wygl¹daj¹
przygotowania Polaków do kanoniza-
cji Wielkiego Jana Paw³a II. I nie cho-
dzi tutaj o liczby zamówionych auto-
karów do Rzymu i podró¿y samolotem,

ale o tê w³aœnie lekcjê, któr¹ nam za-
da³o ¿ycie. Oto mamy Œwiêtego. I co
z tego wynika?

Nasi biskupi (wœród nich równie¿
mianowani przez naszego œwiêtego
Papie¿a) s¹ w³aœnie w Rzymie z wi-
zyt¹, któr¹ nazywa siê „ad limina apo-
stolorum” („u progów apostolskich”)
i oznacza mo¿liwoœæ osobistego spo-
tkania siê z Ojcem œwiêtym oraz spra-
wowanie liturgii w sercu Koœcio³a,
dos³ownie u jego wrót, bo u grobu
œwiêtych Piotra i Paw³a, a tak¿e, ju¿
teraz u grobu Jana Paw³a II.

Kiedy polscy biskupi byli po raz
ostatni z tak¹ wizyt¹ u Papie¿a – Ro-
daka w roku 1998, przekaza³ on bar-
dzo wa¿ne przes³anie:

„W spo³eczeñstwie polskim –
mówi³ – upadek systemu komuni-
stycznego opartego na walce klas od-
s³oni³ ma³o widoczne dot¹d bariery
podzia³ów, zastarza³ych nieufnoœci
i lêków istniej¹cych w sercach ludzi.
Ods³oni³ te¿ rany sumieñ, które pod-
dawane ciê¿kim nieraz naciskom nie
wytrzymywa³y próby, na jak¹ zosta³y
wystawione. Te rany uleczyæ mo¿e
tylko Boska i ludzka mi³oœæ, której
znakiem jest przebite na krzy¿u Ser-
ce Chrystusa.

Ludzie œwieccy – mówi³ te¿ nasz Pa-
pie¿ – nie mog¹ rezygnowaæ z udzia-
³u w polityce. Maj¹ wrêcz szczególne
zadania, aby o¿ywiæ duchem chrze-
œcijañskim doczesn¹ rzeczywistoœæ,
s³u¿¹c osobie i spo³eczeñstwu.”
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/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

Poniedzia³ek 10 lutego
  6.00 Œp. Edward Gurdek
  6.45 Œp. Józef ̄ ak
  7.30 Œp.  Stefania Leœniowska
  8.00 O pomyœlny przebieg badania
12.00 Œp. Zofia Bieniek
18.00 O szczêœliwe rzowi¹zanie problemów

dla Alfredo Kryspin
Œp. Barbara Opidowicz

Wtorek 11 lutego
  6.00 Œp. Zofia Bieniek
  6.45

  7.30 Œp. Jan Pomiet³o - 27 r.œm.
  8.00 Œp. Monika Ka³u¿a
12.00 Œp. Edward Gurdek
18.00 Œp. Maria, Tadeusz, Maria, Zofia Olech

Œp. Barbara Opidowicz
Œroda 12 lutego
  6.00 Œp. Józef Warmuz
  6.45 Œp. Kazimierz Kolber
  7.30 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z proœb¹ o dalsze i zdrowie dla Joanny
  8.00 Œp. Barbara Opidowicz
12.00 Œp. Zdzis³aw Szczurek z rodzicami - r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O uzdrowienie dla ks. Bronis³awa Predera
Za zmar³ych:
Œp. Eugeniusz Dudziñski
Œp. Zbigniew K³aput
Œp. Tadeusz Palichleb
Œp. Edward Gurdek
Œp. Bogdan Biernat
Œp. W³adys³aw Szyd³owski
Œp. Stanis³awa Byrska - 7 r.œm.
Œp. Stanis³aw £opatecki - 2 r.œm.
Œp. Marianna i Stanis³aw KaŸmierczak
Œp. Cecylia Jutka - 10 r.œm.
Œp. Stefania Leœniowska
Œp. Józef ¯ak

Œp. Danuta Wcis³o
Œp. Stanis³aw Kajdas
Czwartek 13 lutego
  6.00 Œp. Helena i Marian Gêbczyk
  6.45 Œp. Jan Œliwa
  7.30 Œp. Józef Warmuz
  8.00 Œp. Stefania Leœniowska
12.00 Œp. Tadeusz Paj¹k, Mieczys³aw Dubel
18.00 Œp. Edward Gurdek

Œp. Barbara Opidowicz
Pi¹tek 14 lutego
  6.00 O zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej dla

Bogumi³y i Zdzis³awa Piotrowskich
  6.45 Œp. Jan Œliwa
  7.30 Œp. Stanis³aw Kajdas
 8.00 Œp. Krzysztof Kurek
12.00 Œp. Edward Gurdek
18.00 Œp. Micha³ Mytnik - 2 r.œm.

Œp. Stefania Leœniowska
Sobota 15 lutego
  6.00 Œp. Jan Œliwa
  6.45 Œp. Józefa Czopek
  7.30 Œp. Monika Ka³u¿a
  8.00 Œp. Helena Koryga - 4 r.œm.
12.00 Œp. Edward Gurdek
18.00 Œp. Maria Mrowiec

Œp. Marian Pióro - 3 r.œm.
Niedziela 16 lutego
  6.00 Œp. Wojciech Stanek - 3 r.œm. i rodzice
  7.30 Œp. Boles³aw Putek - 27 r.œm., c. Kazimiera

Œp. Józef Sowa - 17 r.œm.
 9.00 Œp. Adolf Gonet - 19 r.œm.
 9.00 Roków: Pawe³ Kurek - 7 r.œm.
10.30 Œp. Zofia i Edward Skiba
12.00 Œp. Stanis³aw Górak - 6 r.œm.
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Maria Dudoñ

Dziecko z dziadkami

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. We wtorek wspomnienie Naj-
œwiêtszej Maryi Panny z Lourdes.
Z woli Ojca Œwiêtego obchodzimy
XXI Œwiatowy Dzieñ Chorego. Cho-
rych parafian zapraszamy w tym dniu
na mszê œw. na godz. 12.00.

2. W sobotê 15 lutego spotkanie
Grupy o. Pio o godz. 10.00.

3. Na Apel Jasnogórski pielgrzymuje-
my w niedzielê 16 lutego. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt przejazdu 35 z³. Do sanktu-
arium w £agiewnikach wraz z nawiedze-
niem Sióstr Norbertanek na Salwatorze
pojedziemy w pi¹tek 28 lutego. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt 20 z³.

Bóg zap³aæ za sk³adane ofiary na  monstarncjê , któr¹ chcemy z³o¿yc jako wotum
podczas Apelu Jasnogórskiego 16 kwietnia 2014 roku. W dalszym ciagu przyjmu-
jemy datki na wotywne dzie³o. X JG

Wiêc jak przygotowujemy siê do
kanonizacji?

Mo¿e jeszcze jeden cytat z Jana Paw-
³a II, s³owa, które skierowa³ do naszych
biskupów, ¿e maj¹ rolê formowania pra-
wego sumienia, uzdolnionego do m¹-
drego i odpowiedzialnego dzia³ania
w s³u¿bie spo³eczeñstwu, tak aby aktyw-
noœæ polityczna nie dzieli³a, ale by do-
konywa³a siê w prawdzie, sprawiedliwo-
œci, mi³oœci i poszanowaniu godnoœci
cz³owieka, maj¹c na uwadze tylko jeden
cel – wzrost dobra wspólnego.

Taki Papie¿, taki czas by³ nam dany
raz na cale tysi¹clecie, raz na ca³a
wielk¹ epokê, która zaczê³a siê wraz
z naszym chrzeœcijañstwem. Nied³ugo
bêdzie tego ju¿ 1050 lat. Przyjedzie do

nas nowy papie¿, którego daru te¿ nie-
rzadko nie umiemy doceniæ. A przecie¿
wiernoœæ temu papie¿owi jest te¿ wier-
noœci¹ wobec dziedzictwa Jana Paw³a
II. Co prawda, nie wyra¿a siê ona w sen-
tymentalnych gestach i s³owach, ale jest
bardzo czytelna w aktach œwiadomego
dzia³ania. Jestem katolikiem, ale czy
broniê mojego Koœcio³a, tak jak uczy³
mnie b³ogos³awiony, a wkrótce œwiêty
Jan Pawe³ II?

Zbli¿aj¹ca siê kanonizacja to równie¿
wielki osobisty i narodowy rachunek
sumienia z tego, co zosta³o z Jego na-
uczania w naszych sercach, rodzinach,
w  naszym i Jego mieœcie, w Jego i na-
szej OjczyŸnie.

Ksi¹dz Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz
Wadowice,  5 II 2014r.

Urzeka mnie opis ofiarowania Pana
Jezusa w œwi¹tyni. Bardzo bogata
sceneria. Wystêpuj¹ rodzice, kap³a-
ni, dziadkowie. Wszystkich skupia
Bo¿e Dzieci¹tko. Ewangelista pod-
kreœla rolê Symeona i Anny. Ciesz¹
siê, ¿e mog¹ Jezusa wzi¹æ w swoje
dr¿¹ce ramiona.  On oœwietli ³ ich
szar¹, trudn¹ staroœæ.

Chodz¹c w tym roku po kolêdzie,
du¿o nas³ucha³em siê zwierzeñ ludzi
starszych. Na naszych osiedlach,
zw³aszcza na XX-lecia, Westerplatte
i Wadowity spotka³em du¿o starszych
ma³¿eñstw. Byli tak¿e wdowcy i wdo-
wy. Ile¿ oni prze¿yli zdarzeñ. Najbole-
œniejsza jednak by³a œmieræ w³asnego,
ma³ego czy du¿ego dziecka. Du¿o
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Rozalia Borkowska

Po co jeŸdzicie?
smutnych wspomnieñ ³¹czy³o siê
z odejœciem do wiecznoœci wspó³ma³-
¿onka. O wiele ³atwiej siê
¿y³o, gdy byli razem. By³y
dwie emerytury. By³a brat-
nia dusza. £atwiej siê nam
¿y³o. Teraz jest tylko jedna.
Trzeba siê bardzo skurczaæ.
Gorsza od biedy materialnej
jest samotnoœæ. Dzieci doro-
s³e, s¹ dobre, ale maj¹ swo-
je problemy. Nie zawsze ro-
zumiej¹ moje sprawy. Py-
taj¹ czemu mama siê skar¿y? Czego
ci brakuje? W³aœnie mê¿a, czy ¿ony,
z któr¹ prze¿y³o siê 50 lat.

Przypominam sobie biblijne opo-
wiadanie o stworzeniu kobiety
z ¿ebra Adama. Obrazowy opis –
Bóg jako chirurg wycinaj¹cy z wnê-
trza Adama ¿ebro. Oblepia je cia³em.
Ukszta³towana jest Ewa. Ten prehi-
storyczny obraz biblijny podkreœla
prawdê, i¿ Adam i Ewa s¹ równi.
Maj¹ tê sam¹ godnoœæ. S¹ stworze-
ni, a¿eby jeden drugiego uzupe³nia³.
Têskni¹ za sob¹. Mi³oœæ ma³¿eñska
bazuje na tej biblijne prawdzie. Kie-
dy zabraknie wspó³ma³¿onka to po-
zosta³a strona têskni za utracon¹ po-
³ówk¹. Odczuwa bolesny brak. Nie-
jednokrotnie podczas kolêdy s³ucha-
³em tych wyznañ. W podesz³ym wie-
ku sprawdzaj¹ siê s³owa Pana Jezu-
sa: „Gdy siê zestarzejesz, wyci¹-
gniesz rêce swoje, a inny ci opasze
i poprowadzi dok¹d nie chcesz”. Ten
inny – to wszelkie dolegliwoœci zwi¹-

zane ze staroœci¹. Ten inny – to cz³o-
wiek, który traktuje starego przed-
miotowo. Podchodzi do niego jak do

rzeczy. Wielkie jest staranie
o sensown¹ staroœæ. Za przy-
k³adem Symeona i Anny
trzeba szukaæ pociechy nie
tylko w ludziach, ale i w
Bogu. W staroœci trzeba na
nowo nauczyæ siê modlitwy.
Dziêki niej pokonywamy sa-
motnoœæ.

Patrz¹c na tych starszych
ma³¿onków, którzy ze sob¹
prze¿yli pó³ wieku, a nawet

wiêcej myœla³em o ich wybrañstwie.
Oparli siê silnym wiatrom, które
chcia³y zniszczyæ ich jednoœæ. Nie
zatopi³y ich wielkie fale zalewaj¹ce
gor¹ca mi³oœæ. Przez tyle lat pozo-
stali sobie wierni. Czy¿ to nie boha-
terstwo? Uwidacznia siê ono tym bar-
dziej, gdy obserwujemy wspó³czesn¹
wojnê o kszta³t ma³¿eñstw.

Kiedy ¿egna³em weteranów ma³-
¿eñskich, którzy zamieszkuj¹ nasze
parafialne osiedla – patrzy³em na nich
z uznaniem. Tak b³ogos³awiony Jan
Pawe³ II jak i obecny papie¿ Franci-
szek podkreœlaj¹ wielkie znaczenie
w œwiecie i w Koœciele ludzi star-
szych. Niejednokrotnie patrz¹c w ich
oczy nuci³em sobie: Jeszcze Polska
nie zginê³a dziêki waszemu ¿yciu.
Nie zginê³a w Polsce wiara katolic-
ka. Nie zaros³y drogi do koœcio³a.
Œciskam wasze dr¿¹ce, wypracowa-
ne d³onie i z wielkim uczuciem mó-
wiê: Bóg wam zap³aæ!

16 stycznia 2014 roku to ju¿ 148.
comiesiêczna pielgrzymka apelowa
i 6. wielka nowenna przed kanoni-
zacj¹ b³og. Jana Paw³a II.

Czêsto zadaje siê nam pytanie: Po
co jeŸdzicie? Bo odczuwamy tak¹ po-
trzebê. Pragniemy stan¹æ przez obli-
czem Maryi. Patrz¹c w Jej zatroskane
oczy – wypowiadamy swoje proœby
i podziêkowania.

W drodze na Jasn¹ Górê s³uchamy
rozwa¿añ tajemnic œwiat³a prowadzo-
nych przez ks. inf. Jakuba Gila. To Jan
Pawe³ II w 2002 roku wprowadzi³ te
tajemnice, obejmuj¹ce najwa¿niejsze
wydarzenia z okresu publicznej dzia-
³alnoœci Jezusa. Odmawianie ró¿añca
œwiêtego to po³¹czenie modlitwy ust-
nej z rozwa¿aniem Ewangelii. Chry-
stus jest œwiat³oœci¹ œwiata. Jego bli-
skoœæ rozœwietla nasze drogi.

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie to
upublicznienie boskoœci  Jezusa Chry-
stusa. Chrzest, jako sakrament obmy-
wa nas z grzechu pierworodnego, daje
nam ¿ycie Bo¿e. Daje wiarê, nadziejê
i mi³oœæ. W rodzinach, gdzie nie ma
w pe³ni wierz¹cych, to chrzestni ro-
dzice maj¹ obowi¹zek w ochrzczo-
nym dziecku rozwijaæ wiarê.  Jak st¹-
gwie z wod¹ w Kanie, tak i my winni-
œmy siê przemieniaæ. Zaprosiæ Chry-
stusa i przyj¹æ w swoim sercu, swoim
¿yciu. Byœmy nie odk³adali œlubu,
chrztu, spowiedzi na póŸniej. Jezus
wzywa do nawrócenia i pokuty. Na-

wrócenie, to odkrycie, ¿e œwiat³o jest
piêkniejsze od ciemnoœci, mi³oœæ jest sil-
niejsza ni¿ egoizm.

SpowiedŸ jest dla cz³owieka oczysz-
czeniem. Sakramentem, który dodaje
mocy i si³y Bo¿ej. Ksi¹dz w konfesjo-
nale, moc¹ Chrystusa, leczy nasz¹ du-
szê. W imieniu Chrystusa odpuszcza
nam grzechy. Nie odwlekajmy spowie-
dzi. Jezus pomaga dŸwigaæ cierpienie
i opanowaæ lêk. W swoim ¿yciu spoty-
kamy osoby, które nas skrzywdzi³y, po-
wodowa³y nasze cierpienie.

Karmi¹c siê Nim, zdobywamy moc
potrzebn¹ na drodze naszego ziemskie-
go pielgrzymowania. Bo¿emu mi³osier-
dziu powierzamy kap³anów, przez któ-
rych pos³ugê Chrystus odpuszcza nam
grzechy w sakramencie pokuty.

Po mszy œw. odprawionej przez
ks. Infu³ata uczestniczymy w Apelu. Na
Jasnej Górze to Œwiêto Matki Bo¿ej Kró-
lowej Pustelników, patronki Zakonu Bia-
³ych Mnichów. O. Zachariasz Jab³oñski
zawierza Maryi Zakon Paulinów Zgro-
madzeni na Apelu Ojcowie odœpiewuj¹
jedn¹ z najstarszych antyfon ku czci
Maryi: „Monstra Te esse Matrem” –
„Oka¿ siê nasz¹ Matk¹”. Jeszcze przy-
klêkamy, ¿egnamy siê z Maryj¹ sk³ada-
j¹c w Jej d³oniach samych siebie i roz-
poczynaj¹cy siê rok.

Wracaj¹c, tradycyjnie odmawiamy
„ró¿aniec pielgrzyma” przeplatany œpie-
wem naszych piêknych, polskich kolêd.

Dziêkujemy ks. Infu³atowi za to, ¿e
jest z nami. Kto ma ochotê – mo¿e te¿
pojechaæ. Trzeba siê tylko zapisaæ
w kancelarii. Do zobaczenia!


