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XI (26 marca 2020 roku) 

Nauczanie zdalne, ocenianie i klasyfikowanie 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele, w tej nadzwyczajnej sytuacji, prowadząc nauczanie zdalne, chciałbym 

przypomnieć o kilku ważnych kwestiach. Przyjęta obecnie forma kształcenia, dzięki wysiłkom nauczycieli i rodziców, była 

możliwa prawie od samego początku zawieszenia zajęć w okresie epidemii. Mam pełną świadomość, jak wielki ciężar spadł 

na barki rodziców. Szkoła stara się na bieżąco reagować na różnego rodzaju przeszkody. Proszę rodziców i uczniów oraz na-

uczycieli o zrozumienie. Wszyscy chcielibyśmy, aby to trudne doświadczenie skończyło się jak najszybciej. Cieszę się jed-

nak, że bez większych problemów możemy realizować treści programowe z poszczególnych przedmiotów i oceniać efekty 

kształcenia. Szanowni Państwo, w najbliższym czasie, zajęcia dla wszystkich uczniów prowadzimy on-line według zasad 

przyjętych i podanych przeze mnie w Librus Synergia. Przygotowujemy się również do przeprowadzenia próbnych egzami-

nów ósmoklasisty i maturalnego. Warto śledzić stronę internetową szkoły, CKE, OKE i Kuratorium. O wszelkich działaniach 

będziemy informować na bieżąco poprzez Librus. Gdyby ta forma komunikacji zawiodła, wówczas będziemy kontaktować 

się poprzez komercyjny klasowy e-mail, o którym pisał Wicedyrektor Dariusz Kruca.  

Drodzy Nauczyciele i Maturzyści, na podstawie art. 43 § 13 punkt 3 i punkt 9 Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcą-

cego im. św. Jana Pawła II w Gdyni (Rozdział VI, Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów) zobowiązuję wszystkich nauczycieli 

prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne w klasie maturalnej oraz jej wychowawcę do ustalenia i wpisania do dzien-

nika elektronicznego przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

i religii oraz przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania do dnia 7 kwietnia 2020 r. Ostateczny termin 

ustalenia ocen – roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna w dniu 21 kwietnia 2020 r. (z zastrzeżeniem sytuacji szczegól-

nych oraz art. 44m i art. 44n Ustawy o systemie oświaty).  

Drodzy Młodzi Przyjaciele, myślę o Was i zapewniam wraz z moimi współpracownikami, że Wasze dobro jest dla nas naj-

ważniejsze. Będę Was informował na bieżąco o czekającej nas pracy i formach jej organizacji, gdyż kalendarium szkoły na 

ten moment jest zawieszone do odwołania. Dzięki wspólnej determinacji i wysiłkowi jesteśmy pełni ufności i nadziei. Proszę 

Was, pozostańcie w Waszych domach, mając na względzie zdrowie Wasze i innych.  

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i otaczam nieustanną modlitwą.  

  



* * * * *  

X (24 marca 2020 roku) 

Zasady organizowania i prowadzenia zajęć zdalnych w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II  

w Gdyni na okres  od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. (z możliwością jego przedłużenia) 

Na mocy rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. 2020 r. poz. 493) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), 

Dyrektor Szkoły wprowadza następujące zasady: 

Ad. § 1 pkt 1 

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się za pośrednictwem systemu Librus 

Synergia, który jest podstawową formą komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami). Zaleca się 

wspomaganie nauczania poprzez wykorzystywanie innych narzędzi TI, w szczególności Microsoft Teams oraz Zintegrowa-

nej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl.  

Ad. § 1 pkt 2  

Dyrekcja Szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możli-

wości psychofizyczne dzieci i uczniów kierując się zasadami psychologii i higieny pracy umysłowej ucznia z uwzględnie-

niem zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi TIK (https://sites.google.com/view/naukazdalnazsk/strona-startowa).  

Ad. § 1 pkt 3  

Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym dotychczas tygodniowym planem lekcji w szkole – do dnia 10 kwiet-

nia 2020 r., chyba że okres ten zostanie przedłużony. Uczeń, uczestnicząc w zajęciach, wypełnia obowiązek szkolny (obo-

wiązek nauki). Nauczyciel, tylko w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z dyrekcją oraz po przekazaniu informacji 

rodzicom, może dokonać modyfikacji planu w sposób, który nie zakłóci pracy innych nauczycieli oraz uczniów. Uczeń ma 

obowiązek każdego dnia, w godzinach zgodnych z jego planem lekcji, zalogować się na konto uczniowskie Librus Synergia  

i podejmować zadania wyznaczane przez nauczycieli. Służy to również do monitorowania frekwencji. 

Ad. § 1 pkt 4  

Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się w sposób zdalny w formach i warunkach określonych przez nauczy-

ciela oraz zgodny z zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego (Statut Szkoły, Rozdział VI). Każdorazowo, nauczyciel planu-

jąc formę sprawdzającą, określa jego formę oraz wagę możliwej do uzyskania oceny. Nauczyciel może dokonać modyfikacji 

wagi oceny w stosunku do wcześniej zaplanowanej. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do wszystkich form weryfikacji wie-

dzy i umiejętności w terminie wskazanym przez nauczyciela. Uczeń i jego rodzice informowani są o postępach ucznia w na-

uce, a także o uzyskanych przez niego ocenach za pośrednictwem Librus Synergia.  

Ad. § 1 pkt 5 

Uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe będą uwzględnione podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej. Jeżeli okres prowadze-

nia działalności dydaktycznej i wychowawczej w trybie zdalnym przypadnie na czas obejmujący zakończenie zajęć dydak-

tyczno-wychowawczych, zostaną zastosowane zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowe-

go, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także sposób zaliczania zajęć realizowa-

nych w formach pozaszkolnych, w trybie zdalnym, zgodnie z terminami wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej. 

Ad. § 1 pkt 7  

Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną w systemie Librus Synergia. Zobowiązany jest do bieżącego rejestrowania 

prowadzonych zajęć oraz oceniania uczniów. Wychowawca klasy, każdego dnia, po zakończeniu zajęć danego oddziału, mo-

nitoruje udział uczniów w procesie zdalnego nauczania poprzez sprawdzenie statystyki logowań. W przypadku braku aktyw-

ności ucznia wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców, którzy proszeni są o monitorowanie udziału dzieci i młodzie-

ży w zajęciach oraz wspieranie działań szkoły. 

Ad. § 1 pkt 8  

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane w szczególności: 

1) z wykorzystaniem:  

a) materiałów i funkcjonalności platformy edukacyjnej Librus Synergia, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym 

na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,  



c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;  

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wska-

zanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;  

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, 

uczniem lub rodzicem;  

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu. 

Ad. § 1 pkt 9  

Uczniowie i rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez narzędzia komunikacyjne 

systemu Librus Synergia. W sytuacjach szczególnych zaleca się kontakt telefoniczny poprzez sekretariat szkoły (58 665 42 

80). Dopuszcza się, po uzgodnieniu z nauczycielem, inne formy komunikacji zdalnej. 

Ad. § 1 pkt 10  

Dyrektor na uzasadniony wniosek nauczyciela może wyrazić zgodę na modyfikację szkolnego zestawu programów naucza-

nia, z zastrzeżeniem jednak, że zmiany te nie zakłócą realizacji podstawy programowej. 

Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem 25 marca 2020 r. 

* * * * *  

IX (23 marca 2020 roku) 

Organizacja i koncepcja pracy szkoły 

Szanowni Nauczyciele, w związku z pilną realizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

Dyrekcja Szkoły – we współpracy z Państwem – przygotowuje szczegółowe zasady prowadzenia nauczania na odległość 

oraz oceniania i klasyfikowania. Proszę o aktywne włączenie się w konsultacje prowadzone przez Wicedyrektorów. Temat 

jest naglący, a wypracowany system będzie obowiązywał obligatoryjnie już od najbliższej środy - 25 marca 2020 roku. 

Wszystkie wcześniejsze moje zalecenia pozostają w mocy: do wtorku 24 marca 2020 r. organizujemy pracę z uczniami  

w trybie zdalnym oraz ją dokumentujemy zgodnie z zasadami przekazywanymi w komunikatach Dyrekcji Szkoły; do środy 

25 marca wychowawcy przekazują Wicedyrektorom zestawienia zbiorcze dotyczące realizacji zajęć w okresie 12-24 marca 

2020 r.; przekazane informacje będą podstawą do naliczenia wysokości wynagrodzenia za miesiąc marzec 2020 r.; nie będzie 

konieczności wypełniania kart pracy za okres nauczania zdalnego; wychowawcy sprawdzają w systemie Librus Synergia 

(zakładka Statystyki - statystyki logowań) aktywność uczniów na platformie za okres 12-24 marca 2020 r. W przypadku bra-

ku logowań należy poinformować uczniów i ich rodziców, że od 25 marca 2020 r. logowanie do systemu i uczestniczenie  

w zajęciach jest obowiązkowe dla ucznia; z dniem 24 marca br. szkoła zostanie całkowicie zamknięta, nie będą pełnione  

dyżury przez pracowników, w związku z czym nie będzie możliwości przebywania na jej terenie. W razie niezbędnej  

konieczności wizyty w szkole należy to uczynić przed wyznaczonym dniem. Kontakt z sekretariatem tylko drogą telefo-

niczną (58 665 42 80) bądź mailową; we wtorek 24 marca 2020 r. o godz. 12:00 na platformie Microsoft Teams zostanie 

przeprowadzone szkolenie w zakresie organizacji zajęć w trybie on-line. Zachęcam do uczestnictwa, ponieważ MT jest  

rekomendowany do wykorzystania w pracy z uczniami jako narzędzie wspomagające system Librus Synergia. Bardzo proszę 

raz jeszcze o aktywne włączenie się w prowadzone przez Wicedyrektorów konsultacje. Planowane przesłanie Państwu do-

kumentu na temat kształcenia na odległość, oceniania i klasyfikowania w naszej szkole – 24 marca br. w późnych godzinach 

południowych. 

* * * * *  

VIII (20 marca 2020 roku)  

Tworzenie zasad nauczania zdalnego 

W nawiązaniu do informacji adresowanej głównie do uczniów i ich rodziców (która też trafiła do Państwa wiadomości),  

niniejszym proszę o zapoznanie się z informacjami na temat zasad prowadzenia nauczania na odległość oraz oceniania i kla-

syfikowania ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej (nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do  

10 kwietnia 2020 r.): https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne. Stworzenie takiego 

spójnego systemu będą koordynowali wicedyrektorzy we współpracy z nauczycielami, aby system ZSK był zunifikowany  

i skuteczny. 

  



* * * * *  

VII (20 marca 2020 roku)  

Zawieszenie zajęć dydaktycznych do Wielkanocy 2020 

Drodzy Uczniowie, Młodzi moi Przyjaciele! Bardzo Wam dziękuję za troskę o zdrowie i przebywanie w domu w okresie 

epidemii koronawirusa. Zawieszenie zajęć szkolnych zostało przedłużone do Wielkanocy. Chociaż martwię się o Was i pa-

miętam w modlitwie, to jestem pewien, że wspólna nasza postawa solidarności oraz odpowiedzialna praca e-learningowa, 

wsparta Bożym błogosławieństwem, przyniesie dobre owoce. Proszę was, abyście korzystali z form pracy zaproponowanych 

przez nauczycieli. Wkrótce otrzymacie szczegółowe informacje na temat zasad prowadzenia nauczania na odległość oraz 

oceniania i klasyfikowania (nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.). 

W tym wyjątkowym okresie pamiętajcie również o relaksie, wypoczynku, dobrym słowie i geście wobec rodziców i rodzeń-

stwa. Nie zapominajcie o Panu Bogu, który może nas uwolnić ze szponów wszechobecnego wirusa. Pamiętajcie o niedzielnej 

Eucharystii on-line (mnóstwo propozycji transmisyjnych) oraz codziennej modlitwie. Warto śledzić stronę internetową szko-

ły i wysłuchać niedzielnej Ewangelii („Słowo życia”) wraz z modlitwą dedykowaną w tym szczególnym czasie. 

Drodzy Uczniowie, życzę Wam zdrowia, pogody ducha i zawierzam Opatrzności Bożej. 

* * * * *  

VI (19 marca 2020 roku) 

Zabranie Rady Pedagogicznej 

Szanowni Nauczyciele i Współpracownicy! W ostatnich dniach otrzymaliście sporo informacji organizacyjnych. 

Dziękuję za bieżącą realizację ich treści. Informuję równocześnie, że zebranie Rady Pedagogicznej oraz inne wcześniej za-

planowane spotkania są odwołane. W zaistniałej sytuacji proszę nie zapominać o własnej kondycji i zdrowiu swoich rodzin. 

O kolejnych działaniach będę informował niezwłocznie. Otaczam Państwa żarliwą modlitwą, do której również zachęcam. 

* * * * *  

V (12 marca 2020 roku) 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych 

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za odpowiedzialne podejście do rozwiązań edukacyjnych przyjętych w okresie epidemii. 

Wspólna nasza troska i solidarność (w miarę możliwości pozostanie w domu i unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi) 

powinny ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Nauczyciele i wychowawcy pozostają w kontakcie z uczniami  

poprzez platformę Librus (logowanie na konto ucznia), aby w miarę możliwości realizować zaplanowane wcześniej treści 

programowe i efekty kształcenia. 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, niniejszym przypominam: 

˗ kontakt ze szkołą jedynie telefonicznie (58 665 42 80) w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze lub e-mailem sekreta-

riat@katolik.info.pl 

˗ informacje dla uczniów i rodziców są przekazywane na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus  

(w przypadku problemów z logowaniem do systemu proszę o kontakt mailowy na adres: sekretariat@katolik.info.pl) 

˗ osoby zainteresowane wsparciem pedagogiczno-psychologicznym proszone są o kontakt telefoniczny lub elektroniczny 

z sekretariatem szkoły bądź poprzez platformę Librus bezpośrednio z psychologiem lub pedagogiem szkolnym 

˗ rekrutacja do szkoły odbywa się wyłącznie elektronicznie za pomocą strony internetowej. Po wznowieniu zajęć dydak-

tycznych będzie można dostarczyć dokumenty w wersji papierowej 

˗ kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasistów zostaje zawieszony. 

Drodzy Rodzice, w przypadku ewentualnego wystąpienia u dziecka lub u Państwa objawów koronawirusa proszę o tym fak-

cie niezwłocznie poinformować szkołę telefonicznie lub e-mailem.  

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i otaczam modlitwą, o którą również proszę. 

* * * * *  

IV (12 marca 2020 roku) 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniach 12-25.03.2020 r. 

Szanowni Państwo, realizując wytyczne Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej, przypominam, 

że nie jest to czas wolny od pracy dla nauczycieli i nauki dla dzieci. E-learningowa forma kształcenia jest możliwa poprzez 



wykorzystanie do komunikacji z uczniami i rodzicami dziennika elektronicznego Librus. Zabezpieczenie czasu naszych wy-

chowanków niech będzie jednocześnie czasem twórczym i zorganizowanym. W tym celu należy ustalić z uczniami sposób 

komunikacji (Librus, WhatsAppe, Skype, e-mail). Wobec powyższego, proszę zachęcać uczniów do samodzielnej pracy, by 

móc na bieżąco sprawdzać wykonanie zadanych zagadnień (np. skany, eseje, wypracowania itp.). Proszę również określić 

formę i termin sprawdzenia wykonania przekazanych drogą elektroniczną zadań po powrocie do szkoły. Uwrażliwiam na ob-

jęcie szczególną opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Koordyna-

torem powyższych działań dla danego oddziału jest wychowawca.  

Wyzwaniem chwili jest zabezpieczenie czasu wolnego naszych uczniów, tak aby był to dla nich czas twórczy i zorganizowa-

ny. Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia! 

* * * * *  

III (11 marca 2020 roku) 

Komunikat organizacyjny – kontakt ze szkołą 

Szanowni Państwo, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od dnia 16 marca br. do dnia 25 marca 

br. informuję:  

 możliwość kontaktu ze szkołą tylko telefonicznie (58 665 42 80 ) w godzinach 9.00-15.00 w dni robocze  

lub e-mailem katolik@diecezja.gda.pl,  

 informacje dla uczniów i rodziców są przekazywane na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego  

Librus Synergia,  

 rekrutacja do szkoły odbywa się elektronicznie za pomocą strony internetowej. Po wznowieniu zajęć dydaktycz-

nych, będzie można dostarczyć dokumenty w wersji papierowej,  

 zajęcia dla ósmoklasistów zostają odwołane. 

W sytuacji wystąpienia u dziecka objawów koronawirusa proszę niezwłocznie poinformować szkołę telefonicznie  

lub e-mailem.  

* * * * *  

II (11 marca 2020 roku) 

Komunikat organizacyjny – zawieszenie zajęć 

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją i ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i Waszego dziecka 

oraz zagrożeniem związanym z koronawirusem, proszę o bezwzględne zastosowanie się do ogłoszonych dzisiaj wytycz-

nych Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i  Ministra Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ustalam: 

 12 i 13 marca br. to dni, w których w szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, 

 od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół – zajęcia w szkole są odwołane, 

 od poniedziałku, 16 marca br. do 25 marca br.  uczniowie nie przychodzą do szkół – zajęcia w szkole są odwołane, 

 proszę na bieżąco śledzić komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epi-

demiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły (Librus) i znajdujące się na stronie interne-

towej szkoły. 

 

Rodzicu, 

 zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole,  

 jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz 

na stronie internetowej ZUS, 

 przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i hi-

gieny, 

 rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz, 

 pamiętaj o bezpieczeństwie dzieci, niech unikają miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, 

teatr, centra handlowe). 

 

Życzymy zdrowia i prosimy na bieżąco śledzić Librus oraz stronę internetową szkoły. 

  

mailto:katolik@diecezja.gda.pl


* * * * *  

I (4 marca 2020 roku) 

Ważne informacje dotyczące koronawirusa 

Szanowni Państwo, przekazuję informację w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM. Przypominamy o podstawo-

wych metodach zapobiegania zakażeniu: 

1. regularne mycie rąk wodą z mydłem i używaniu preparatów antybakteryjnych,  

2. bezpieczna odległość – zachować co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi, którzy kichają lub kaszlą,  

3. podczas kichania lub kaszlu zakrywamy usta i nos w zgięciu łokcia lub w chusteczkę,  

4. nie dotykamy oczu ani ust zanieczyszczonymi rękami,  

5. będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się  

koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne i innych 

zdrowie, NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.  

 

Proszę pamiętać o dbaniu o odporność, wysypianiu się, troszczyć o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

W wyznaczonych miejscach w szkole umieściliśmy informacje na temat zakażenia koronawirusem  

(opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego) oraz plakaty dot. mycia rąk.  

Życzymy zdrowia! 

 

 

 

 


