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W dniu 7 maja br. odbyło się po-
siedzenie Prezydium Zarządu 
Głównego SBP, które prowadziła 
Przewodnicząca SBP ElŜbieta 
Stefańczyk. W programie znala-
zły się m.in.: 
• Stan przygotowań do Jubile-

uszu SBP 
• TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2007, 

w tym informacje o konferencji 
prasowej inaugurującej TB 

• Aplikacje SBP do programów 
operacyjnych MKiDN - wyniki 
starań w pierwszym naborze 

oraz wnioski złoŜone w drugim 
naborze. 

W trakcie obrad dyskutowano teŜ 
na temat nowelizacji ustaw: o bi-
bliotekach, o egzemplarzu obo-
wiązkowym, a takŜe o Narodo-
wym Zasobie Bibliotecznym. Po-
wołano takŜe grupę roboczą w 
celu opracowania schematu elek-
tronicznej wersji „Biuletynu infor-
macyjnego SBP”. W jej skład we-
szli kol. B. Drewniewska-Idziak, 
S. Błaszczyk, J. Nowicki. 

Obrady prezydium ZG SBP 

W dniach 7-13 maja br. biblioteki w całym 
kraju organizowały obchody TYGODNIA 
BIBLIOTEK 2007 pod hasłem „Biblioteka 
mojego wieku”. Celem tegorocznej edycji 
było ukazanie moŜliwości bibliotek XXI w., 
postępu, jaki dokonał się w przeszukiwaniu 
zbiorów i korzystaniu z nowych form zapi-
su treści, a takŜe przygotowania placówek 
do realizacji indywidualnych potrzeb czytel-
ników. Ponadto biblioteki miały okazję 
propagowania aktywnych form spędzania 
czasu z ksiąŜką, integracji czytelników z 
róŜnych środowisk i grup wiekowych, łą-
czenia tradycji i innowacji w kulturze oraz 
rozwijania wiedzy o regionie. Do Biura ZG 
SBP nadesłano 75 programów obchodów 
TB. Zdecydowana większość z nich (84%) 
wpłynęła z bibliotek publicznych, swoje 
programy przesłały takŜe biblioteki szkolne, 
centra kultury, Zarządy Okręgów SBP, bi-
blioteki pedagogiczne oraz Sekcja Bibliote-
karska przy Oddziale ZNP. Wśród imprez 
dla czytelników największą popularnością 
cieszyły się konkursy (czytelnicze, recytator-
skie, literackie, plastyczne, fotograficzne), 
wieczory autorskie, kiermasze ksiąŜek, lek-
cje biblioteczne, a takŜe warsztaty edukacyj-
ne dotyczące obsługi Internetu. Wśród im-
prez dla bibliotekarzy przewaŜały konferen-
cje i warsztaty szkoleniowe oraz spotkania 
z nestorami bibliotekarstwa i samorządow-
cami. Podobnie jak w poprzednich latach 
TB 2007 miał charakter integracyjny; w 
organizację imprez włączyły się szeroko 
szkoły, przedszkola, świetlice, domy pomo-
cy społecznej, domy dziecka, samorządy, 
parafie, oddziały SBP, a takŜe Związek Au-
torów Polskich oraz Sanepid. Wszystkie 
przedsięwzięcia były szeroko reklamowane 
na stronach internetowych bibliotek, urzę-
dów miejskich, gmin, w prasie lokalnej, po-
przez ulotki, plakaty, gadŜety a takŜe imien-
ne zaproszenia na poszczególne imprezy. 
Do Biura ZG SBP nadeszło kilkadziesiąt 
zaproszeń na obchody Dnia Bibliotekarza i 
Bibliotek, organizowane w ramach TB 
2007. Za wszystkie zaproszenia serdecznie 
dziękujemy! 

Relacja z  przebiegu TB 2007 

7 maja br. odbyła się w gmachu 
Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego konferencja prasowa Nowe 
oblicza bibliotek inaugurująca TY-
DZIEŃ BIBLIOTEK 2007. Pod-
czas konferencji przewodnicząca 
SBP ElŜbieta Stefańczyk przed-
stawiła załoŜenia programowe IV 
edycji TYGODNIA pod hasłem 
„Biblioteka mojego wieku”. 
W tym roku szczególna uwaga 
została zwrócona na działania, 
które w sposób praktyczny uświa-
domią odbiorcom nowy warsztat 
bibliotekarza i nowe moŜliwości 
korzystania ze zbiorów i źródeł 
informacji.  
Program i zadania Instytutu 
KsiąŜki omówiła ElŜbieta Kali-
nowska.  
Ewa Dobrzyńska – Lankosz, 
przewodnicząca Konferencji Dy-
rektorów Bibliotek Szkół WyŜ-
szych przedstawiła nowoczesne 
oblicze bibliotek akademickich w 
Polsce, skupiając się na takich pro-
blemach jak tworzenie bibliotek 
cyfrowych oraz udostępnianie 
dokumentów elektronicznych.  

O wpływie nowoczesnego budow-
nictwa bibliotecznego na nowe 
formy udostępniania zbiorów śro-
dowisku naukowemu mówiły dr 
Danuta Konieczna, dyrektor 
Biblioteki Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego oraz Ewa 
Chrzan, wicedyrektor Biblioteki 
Uniwersytetu Gdańskiego. Uczest-
nikom konferencji zaprezentowa-
no nowe budynki bibliotek akade-
mickich w Olsztynie i w Gdańsku. 
Konferencja prasowa zorganizo-
wana została przez Zarząd Głów-
ny Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Warszawie, we współ-
pracy z Instytutem KsiąŜki w Kra-
kowie oraz z Konferencją Dyrek-
torów Bibliotek Szkół WyŜszych. 
Po konferencji nastąpiło uroczyste 
otwarcie wystawy Nicolasa Gr-
ospierre’a „Biblioteka”. 

Biuro ZG SBP zwraca się z uprzejmą 
prośbą o nadsyłanie sprawozdań  z 
obchodów TYGODNIA BIBLIO-
TEK 2007 do 15 czerwca. Będą one 
brały udział w konkursie na najlep-
szy program TB. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. 

Konferencja prasowa Nowe oblicza bibliotek 
inaugurująca TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2007 
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Otrzymaliśmy z Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich odpowiedź 
na prośbę przewodniczącej SBP 
E. Stefańczyk skierowania wnio-
sku do Trybunału Konstytucyjne-
go w sprawie stwierdzenia nie-
zgodności artykułu 264 ust. 7 Pra-
wa o szkolnictwie wyŜszym z 
Konstytucją RP, czego wynikiem 
jest pozbawienie bibliotekarzy 
prawa do korzystniejszego wymia-
ru urlopu wypoczynkowego. W 

uzyskanej odpowiedzi czytamy 
m.in.: 
„Zdaniem Rzecznika kwestiono-
wanym przez Państwa przepisom 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
nie moŜna skutecznie zarzucić 
naruszenia standardów konstytu-
cyjnych, wobec czego Rzecznik 
nie znajduje podstaw do występo-
wania w sprawie do Trybunału 
Konstytucyjnego.” 
List z Biura RPO dostępny jest na 

www.ebib.info 

Odpowiedź RPO w sprawie urlopów bibliotekarzy 

Informujemy, Ŝe wpłaty na rzecz 
SBP z odpisów 1% od podatku 
dochodowego osób fizycznych i 
prawnych za rok 2006 wyniosły 
6600 zł. 
Wszystkim darczyńcom serdecz-
nie dziękujemy. 
O celu przeznaczenia uzyskanych 
środków zadecyduje Zarząd Głów-
ny SBP na najbliŜszym, czerwco-
wym posiedzeniu. 

Podziękowania za 
Kampanię Społeczną 

1% 

Trwają przygotowania do uczczenia 
Jubileuszu 90-lecia SBP i 80-lecia 
Przeglądu Bibliotecznego. Wystąpi-
liśmy do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego o objęcie pa-
tronatem naszych uroczystości. Do 
Biura ZG SBP napływają informa-
cje o obchodach Jubileuszu w po-
szczególnych okręgach. Centralne 
uroczystości rocznicowe, łącznie z 
VI Forum SBP oraz dekoracją za-
słuŜonych bibliotekarzy odznacze-
niami państwowymi, resortowymi i 
stowarzyszeniowymi, odbędą się w 
Warszawie w Bibliotece Narodowej 
w dniach 11-13 października br. W 
programie przewidziana jest między 
innymi Ogólnopolska Konferencja 
pt. Przyszłość bibliotek w Polsce. Pro-
gram konferencji obejmuje sesję 
plenarną oraz 4 panele: 
I. Nauka o ksiąŜce w bibliotece i 

informacji 
II. Zawód bibliotekarza 
III. Przyszłość czasopism bibliote-

karskich fachowych i nauko-
wych w dobie ery cyfrowej 

IV. Przyszłość bibliotek: akademic-
kich i naukowych, publicznych, 
szkolnych i pedagogicznych. 

O szczegółach przygotowań bę-
dziemy informowali. Program ra-
mowy Jubileuszu będzie dostępny 
wkrótce na naszej stronie www. 
Serdecznie zapraszamy do 
udziału. 

Jubileusz 90-lecia SBP 
i 80-lecia Przeglądu 

Bibliotecznego 
W nawiązaniu do wniosków przy-
jętych na konferencji pt. „Model 
biblioteki powiatowej – jaki?”, zor-
ganizowanej w dniach 19-20.04 br. 
z inicjatywy ZG SBP oraz PiMBP 
w Pile, przewodnicząca SBP 
E. Stefańczyk skierowała pismo 
do Tomasza Merty - Podsekretarza 
Stanu w MKiDN, informujące mi-
nistra o stopniu zrealizowania usta-
wy o bibliotekach i ustawy o samo-
rządzie powiatowym, w zakresie 
powoływania bibliotek powiato-
wych. W piśmie czytamy m.in. 
„Do końca 2006 roku w 379 po-
wiatach działały 282 biblioteki po-
wiatowe, w tym 210 w powiatach 
ziemskich, 26 w powiatach ziem-
skich i grodzkich oraz 46 w powia-
tach grodzkich. Oznacza to, Ŝe 
blisko 79% ogółu powiatów 
grodzkich i ziemskich, w tym nie-
spełna 75% powiatów ziemskich 
zrealizowało przypisane im funkcje 
wynikające z zapisów ustawy. Tyl-
ko dwa województwa (łódzkie i 

wielkopolskie) posiadają pełną sieć 
bibliotek powiatowych.” Z dalszej 
części listu wynika, Ŝe w niektó-
rych województwach powiaty bar-
dzo słabo realizują nałoŜone na nie 
zadania, np. w woj. lubuskim 83% 
powiatów nie powołało biblioteki 
powiatowej, w mazowieckim - 
51%, dolnośląskim - 38,5%, kujaw-
sko-pomorskim - 36,8%. Niepełna 
sieć bibliotek powiatowych desta-
bilizuje pracę w obrębie trzech po-
ziomów bibliotek publicznych, 
zmniejsza sprawność obsługi bi-
bliotecznej oraz zasięg czytelnic-
twa, utrudnia przepływ informacji 
i moŜliwości korzystania z niej. W 
tej sytuacji przewodnicząca SBP 
zwróciła się z prośbą do Pana Mi-
nistra o wystosowanie pism do 
wojewodów, aby zainteresowali się 
stopniem realizacji wymienionych 
ustaw w podległych regionach i 
przekazali do MKiDN informacje 
o podjętych działaniach napraw-
czych. 

Pismo przewodniczącej SBP do Podsekretarza Stanu w MKiDN 

 W dniach 29-31 br. maja 
odbyły się w Bibliotece Narodowej 
IX Ogólnopolskie warsztaty Język 
Haseł Przedmiotowych BN, zorganizo-
wane przez Komisję Opracowania 
Rzeczowego Zbiorów przy ZG SBP. 
Słowo wstępne wygłosiła kol. E. Ste-
fańczyk. Tematyka warsztatów obej-

mowała nowe słownictwo, najnow-
sze ustalenia metodyczne, stosowanie 
języka haseł przedmiotowych w kata-
logach bibliotek, UKD, zmiany w 
opracowaniu rzeczowym i porządko-
waniu katalogów. W warsztatach 
uczestniczyło blisko 220 osób.  
Więcej informacji na stronie Komisji. 

Warsztaty Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów 
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W dniu 17 maja br., Przewodnicząca 

SBP ElŜbieta Stefańczyk uczestni-

czyła w spotkaniu z okazji Dnia Bi-

bliotekarza w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. dr. Michała Marczaka 

w Tarnobrzegu, podczas którego 

wygłosiła wykład Bibliografia narodowa 

w 2007 r. 

Uroczystość odbyła się w głównej 

siedzibie biblioteki i zgromadziła 

władze miasta, pracowników i sym-

patyków placówki oraz lokalne me-

dia. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tar-

nobrzegu posiada bogate zbiory – 

ponad 201.000 tys. wol./j., w tym 

zbiory specjalne. Na terenie miasta 

funkcjonuje Biblioteka Główna oraz 

7 filii bibliotecznych. 

Biblioteka prowadzi szeroką i róŜno-

rodną działalność edukacyjną i wy-

dawniczą. Organizuje warsztaty po-

etyckie dla młodzieŜy, konkursy, np.  

konkurs literacki - śycie wierszem pisa-

ne, czy ekologiczny - Najpiękniejsza 

jest nasza Ziemia. Uczestniczy teŜ 

w ogólnopolskich imprezach typu 

Cała Polska czyta dzieciom oraz lokal-

nych - m.in. Lato i zima w mieście. 

W trakcie uroczystości ElŜbieta 

Stefańczyk w imieniu ZG SBP wrę-

czyła medal SBP „W dowód uzna-

nia” telewizji lokalnej oraz Odznakę 

Honorową SBP pracownikom bi-

blioteki. 

W uroczystościach uczestniczył Sta-

nisław Czajka Honorowy Prze-

wodniczący SBP. 

W dniach 11-12 maja 2007 w Biblio-

tece Narodowej w Warszawie odby-

ła się I Ogólnopolska Konferencji 

Fonotek, zorganizowana przez Za-

rząd Główny SBP, przy współudzia-

le Biblioteki Narodowej. Wsparcia 

finansowego udzielił Związek Sto-

warzyszeń Artystów Wykonawców 

STOART. 

W Konferencji wzięło udział ponad 

50 bibliotekarzy bibliotek nauko-

wych, publicznych, akademii mu-

zycznych i instytutów muzykologii, 

pracownicy archiwów fonograficz-

nych Instytutu Sztuki PAN, Związ-

ku Kompozytorów Polskich, Pol-

skiego Radia, przedstawiciele 

„Polskich Nagrań”, stowarzyszeń 

muzycznych i innych instytucji gro-

madzących nagrania.   

Uczestników Konferencji powitali: 

Przewodnicząca ZG SBP ElŜbieta 

Stefańczyk, Dyrektor BN dr To-

masz Makowski oraz wiceprze-

wodnicząca Sekcji Bibliotek Mu-

zycznych SBP Jolanta Byczkow-

ska-Sztaba.  

Tematyka obrad obejmowała: 

• prezentacje wybranych kolekcji 

fonograficznych, 

• zagadnienia ochrony zbiorów, z 

uwzględnieniem najnowszych 

tendencji i prowadzonych prac, 

• opracowanie dokumentów 

dźwiękowych, 

• sposoby informowania uŜytkow-

ników nagrań, 

• literaturę fonograficzną. 

Wprowadzeniem był referat Marii 

Wróblewskiej Fonoteki na świecie. 

Prawne aspekty udostępniania zbio-

rów fonograficznych omówił Lucjan 

Biliński. Swoistym podsumowaniem 

obrad była pasjonująca wręcz dysku-

sja panelowa Nagranie a wykonanie 

koncertowe, którą prowadził dr Kac-

per Miklaszewski – wykładowca 

m.in. Warszawskiej Akademii Mu-

zycznej im. F. Chopina i Uniwersy-

tetu Warszawskiego. Panelistami 

byli: dr Małgorzata Polańska 

(reŜyser dźwięku, producent, właści-

cielka firmy fonograficznej DUX), 

dr hab. Andrzej Miśkiewicz 

(wykładowca m.in. Instytutu Muzy-

kologii UW), światowej sławy muzyk 

jazzowy Krzysztof Sadowski oraz 

prof. dr hab. Irena Poniatowska z 

Instytutu Muzykologii UW. W dys-

kusji ponadto głos zabrali: znana 

pianistka prof. Lidia Kozubek, re-

Ŝyser nagrań w PR Stefan Krucz-

kowski oraz przedstawiciel AM im. 

S. Moniuszki w Gdańsku Jacek Ko-

nieczny. 

Wizyta przewodniczącej SBP w MBP  w Tarnobrzegu 

Ogólnopolska Konferencja Sekcji Fonotek: Fonoteka wczoraj, dziś i jutro 
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Nowości Wydawnicze 
 
 
• Biblioteki cyfrowe. Projekty, realiza-
cje, technologie / pod red. Jadwigi 
Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke. 
- 2007. - 34 zł 

• Źródła do historii bibliotek w Polsce 
w l. 1918-1947. Studium bibliolo-
giczne / Jacek Puchalski. - 2007. - 40 
zł 

• Selekcja materiałów bibliotecznych, 
przekazywanie druków zbędnych / 
Lucjan Biliński. - 2007. - cena 9 zł 

Członek ZG SBP, Halina Ganińska - 

opiekun Okręgu Lubuskiego SBP, 

uczestniczyła 11 maja br. otwarciu IV 

edycji wystawy pod hasłem Przegląd Pasji 

Twórczych Bibliotekarzy, odbywającej się w 

filii Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Lubanicach. Tym razem wystawę, zorga-

nizowały Koła SBP w Bieniowie i śa-

rach. Pomysłodawcą cyklu wystaw uka-

zujących fascynacje bibliotekarzy jest 

dyrektor MBP w śarach Jan Tyra. Na 

tegorocznej wystawie moŜna było obej-

rzeć m.in. prace malarskie, grafiki, utwo-

ry literackie, kolekcje i wyroby rękodzieła 

artystycznego. Swoje prace prezentowało 

18 osób. Na wernisaŜu obecne były wła-

dze samorządowe, gminne i miejskie, 

które przywiązują ogromną wagę do 

kulturotwórczej działalności biblioteka-

rzy. Wójt gminy pan Jan DŜyga wręczył 

bibliotekarkom nagrody za wzorową 

pracę.  

Relacja z uroczystości ze zdjęciami z 

wystawy, dostępna jest na: www.zary.info 

Przegląd Pasji Twórczych 

Bibliotekarzy 

Zaprosili nas: 

• 7 maja - pracownicy Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w śarach na obchody 
60-lecia Biblioteki. List gratulacyjny z 
tej okazji przesłała E. Stefańczyk 

• 8 maja - 15 czerwca - Dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Gusta-
wa Daniłowskiego w Sosnowcu na III 
Sosnowieckie Dni Literatury 

• 9 maja - Burmistrz Dzielnicy Bemo-
wo m.st. Warszawy, Dyrektor Biblio-
teki Publicznej w Dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy na otwarcie wypoŜy-
czalni nr 119. W otwarciu uczestni-
czyła E. Stefańczyk, która przekazała 
pracownikom biblioteki list gratulacyj-
ny w imieniu ZG SBP 

• 10 maja - Wójt Gminy Horodło, PBP 
w Hrubieszowie, Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich O/Hrubieszów 
GBP w Horodle na jubileusz 50-cio 
lecia Biblioteki w StrzyŜowie. Z tej 
okazji Ŝyczenia dalszych sukcesów w 
działalności biblioteki przesłała prze-
wodnicząca SBP. 

• 10 maja - Zespół Historyczno-
Pamiętnikarski, Koło Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich Oddziału War-
szawskiego przy BN i Zespół Szkół 
im. Marii Danilewicz Zielińskiej w 
Stawkach na obchody 100 rocznicy 
urodzin Marii Danilewicz Zielińskiej. 
Obecne były kol. E. Stefańczyk, 
J .  P a s z t a l e n i e c - J a r z y ń s k a 
i   J.   Jagielska 

• 10 maja - 8 czerwca - KsiąŜnica Po-
morska im. S. Staszica w Szczecinie na 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki 
KsiąŜki „Czas” 

• 11 maja - R. Kwaśnica - Rektor Dol-
nośląskiej Szkoły WyŜszej i S. Kubów 
- Dyrektor Biblioteki DSWE na uro-
czyste otwarcie nowego gmachu bi-
blioteki uczelnianej we Wrocławiu. 
śyczenia dalszych sukcesów w popu-
laryzacji wiedzy i upowszechnianiu 
czytelnictwa na Dolnym Śląsku prze-
kazała w imieniu ZG SBP E. Stefań-
czyk 

• 11 maja -  Zarząd Okręgu SBP woj. 
Opolskiego ma Jubileusz 55-lecia SBP 
na Opolszczyźnie, połączony z woje-
wódzkimi obchodami Dnia Bibliote-
karza. List z podziękowaniami za do-
tychczasowe zaangaŜowanie oraz Ŝy-
czenia dalszej pomyślności w pracy 
przekazała bibliotekarzom opolskim 
prezes SBP. W spotkaniu uczestniczy-
ła kol. Sylwia Błaszczyk 

• 17 maja - Kapituła Nagrody Literac-
kiej Gdynia na oficjalne ogłoszenie 
listy ksiąŜek nominowanych do Na-
grody Literackiej Gdynia i związaną z 
tym konferencję prasową. Uczestni-
czyła w niej A. Grzecznowska, dyr. 
Biura ZG SBP 

• 17 maja - Biblioteka Publiczna w 
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
na spotkanie „Jaja jak berety” 

• 22 maja - KsiąŜnica Beskidzka w 
Bielsku-Białej na promocję 4-
t o m o w e g o  d z i e ł a  k s .  P r o f . 
T. Borutki, poświęconego związkom 
rodzinnym, turystycznym i pastoral-
nym kardynała Karola Wojtyły - me-
tropolity krakowskiego 

• 23 maja - Biblioteka Publiczna Dziel-
nicy Śródmieście na pokaz filmu pt. 
„Prymas. Trzy lata z tysiąca” oraz: 

24 maja - na spotkanie „33 lata z 
1000-lecia. Stefan Kardynał Wyszyń-
ski” 

• 25 maja - Miejska Biblioteka Publicz-
na w Bartoszycach na Spotkanie Jubi-
leuszowe z okazji 60-lecia Biblioteki. 
Uczestniczyła w nim kol. J. Pasztale-
niec-Jarzyńska, która przekazała list 
gratulacyjny od E. Stefańczyk - Prze-
wodniczącej SBP 

• 28 maja - Zarząd Okręgu Mazowiec-
k i e g o ,  Z e s p ó ł  H i s t o r y c z n o -
Pamiętnikarski i Koło SBP przy Cen-
tralnej Bibliotece Wojskowej na spo-
tkanie wspomnieniowe poświęcone 
Annie Barbarze Gąsiorowskiej 

• 29 maja - Ksiąznica Beskidzka na 
wieczór Marcina Świetlickiego i Ma-
cieja Malickiego Co ich łączy? 

• 30 maja - Dyrekcja Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej KsiąŜnicy Ko-
pernikańskiej w Toruniu i Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich Oddział 
w Toruniu na spotkanie okoliczno-
ściowe w 15 rocznicę śmierci Alojze-
go Tujakowskiego. List z tej okazji 
przesłała przewodnicząca SBP. 

• 30 maja - Stowarzyszenia Księgarzy 
Polskich i Warszawska Szkoła Księ-
garska na XXII Konferencję Dyrekto-
rów i Nauczycieli Szkół Księgarskich 

• 31 maja - Muzeum Drukarstwa War-
szawskiego i Galeria Studio w War-
szawie na FinisaŜ Wystawy Leon 
Urbański: Artysta ksiązki 

Gratulujemy aktywności i dziękujemy 
za zaproszenia. 


