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Zadania na  Wojewódzki Konkurs – Edukacja regionalna w szkole  

„Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…”- Jan Paweł II w roku szkolnym 2015/2016 

 

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy (istnieje 52 lata) znajduje się w dzielnicy Rokitnica,  w tzw. ,,nowej” części Zabrza, powstałej                                

w latach 60-tych XX wieku. Społeczność stanowi ludność napływowa, stąd świadomość poczucia przynależności do regionu śląskiego nie jest tu duża. 

Efektem realizacji od wielu lat w szkole edukacji regionalnej było podjęcie, m.in. przez rodziców i nauczycieli działań prowadzących do nadania szkole 

imienia ,,Miłośników Rokitnicy”. Takie właśnie imię zyskało najwięcej głosów w  przeprowadzonym  powszechnym głosowaniu naszej lokalnej społeczności, 

co  ukierunkowuje podejmowane w szkole działania (np. obowiązkowe zajęcia regionalne w klasach I-III, plany pracy szkoły, autorskie programy o tematyce 

regionalnej, konkursy związane z regionalizmem, tematykę imprez szkolnych, uroczystości dla środowiska lokalnego). Edukacja regionalna stała się, obok 

edukacji teatralnej, europejskiej czy wychowania  przez sport, najważniejszym priorytetem szkoły, co wynika przede wszystkim z Koncepcji pracy dyrektora, 

gdzie określono wizję i misję szkoły.  

,,Jesteśmy szkołą osadzoną w tradycji, otwartą na potrzeby naszych uczniów, o których rozwój i bezpieczeństwo dbamy”                                                            

(wizja szkoły z ,,Koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły” opracowana przez dyrektora szkoły – Bożenę  Olichwer). 

  ,,Nasza szkoła: 

– pomaga uczniom w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu na drodze rzetelnej pracy w osiąganiu celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia 

własnego miejsca w świecie, 

– jest środowiskiem bezpiecznym i zapewniającym wszechstronny i twórczy rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, społecznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, 

– umożliwia każdemu uczniowi poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy umożliwiającej kontynuację nauki na następnym etapie 

kształcenia, 

– naucza w sposób pozwalający lepiej zrozumieć świat, ludzi i siebie, 

– umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej w perspektywie kultury europejskiej. 

Grono pedagogiczne naszej szkoły stale poszukuje nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych. 

Pracownicy niepedagogiczni przyczyniają się do realizacji celów szkoły.” (misja szkoły z ,,Koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły” opracowana przez 

dyrektora szkoły – Bożenę Olichwer). 
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Programy edukacji regionalnej: 

1)  ,,Edukacja regionalna w klasach I - III inspirowana pedagogiką C. Freineta” autor: Ewa Rogacka 

(SP28-zał.3/2009) – realizowany w klasach I-III oraz  w klasach II – III na dodatkowej obowiązkowej godzinie lekcyjnej ;                               

2) "Jak dobrze być Ślązakiem" autorki: Dorota Zabielna, Anna Mazurkiewicz,  Iwona Boborowska (SP28-zał.6/2009) – realizowany w klasach IV-

VI podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 

Nauczyciele posiadają przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji regionalnej, ponieważ ukończyli szkolenia i kursy  

z tego zakresu: 

-,,Edukacja regionalna w szkole i placówce” (szkolenie); 

- ,,Edukacja regionalna w nauczaniu początkowym” (warsztaty metodyczne); 

- ,,Folklor gwary śląskiej. Sztuka słowa mówionego” (zajęcia warsztatowe), 

- ,,Rola doświadczeń poszukujących w badaniu środowiska lokalnego – Perły Architektury Zabrza” (warsztaty doskonalenia zawodowego); 

- ,,Praktyczna realizacja programu edukacji regionalnej w nauczaniu początkowym” (warsztaty metodyczne); 

- warsztaty historyczno-językoznawczo-teatralne przygotowujące do konkursu w gwarze śląskiej; 

- Budowanie programów autorskich inspirowanych pedagogiką Celestyna Freineta (warsztaty metodyczne); 

- ,,Śląskie zwyczaje i obrzędy ludowe okresu jesieni i zimy” (warsztaty etnograficzne); 

Ewaluacja zajęć regionalnych obejmowała: 

- analizę testów ,,Wiedza o Zabrzu” i ,,Wiedza o regionie”  

- przegląd albumów prowadzonych przez uczniów, 

- rozmowy z uczniami, 

- analizę udziału oraz sukcesów uczniów w konkursach związanych z posługiwaniem się gwarą, znajomością własnego regionu, miasta. 

Wyniki ewaluacji programu wskazują na pozytywne efekty prowadzonych zajęć. Uczniowie: 

- znają wybrane zwyczaje i obyczaje świąteczne charakterystyczne dla Śląska, 

- znają wybrane elementy historii  i zabytków Zabrza oraz ważne miejsca w regionie, 

- potrafią śpiewać i recytować w gwarze, 

- znają  wyrazy i zwroty w gwarze śląskiej dotyczące  wyglądu, stroju, jedzenia. 

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Z dużym zaangażowaniem tworzą  m.in. ilustracje tematyczne, które stają się z czasem  swoistymi 

albumami z zajęć i stanowią ciekawą pamiątkę. 

Pozytywne efekty prowadzonych zajęć potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez uczniów  w  konkursach miejskich, 

wojewódzkich, festiwalach ( w recytacji wierszy w gwarze śląskiej, w przygotowanych inscenizacjach teatralnych, w pracach plastycznych}. 
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 Rada Pedagogiczna efekty zajęć ocenia pozytywnie. 

Szkoła prowadzi zajęcia regionalne w formie: 

- obowiązkowych zajęć regionalnych dla uczniów klas II-III; 

- zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI (zajęcia kółka tanecznego, zajęcia z historii miasta i regionu), 

- poszerzonej tematyki zajęć na lekcjach historii, języka polskiego ( wiedza o mieście i regionie). 

 

Uczniowie klas I-VI czynnie włączają się w poznawanie środowiska lokalnego, swojej miejscowości i miasta, badają i dokumentują  ślady 

przeszłości, co najczęściej odbywa się w formie: 

1) wycieczek: po najbliższej okolicy – do lasu, do miejsc zabytkowych Rokitnicy, do miejsc ważnych na Śląsku – Częstochowa, Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu, do szybu Maciej w Zabrzu, Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, Muzeum Odlewnictwa w Gliwicach, 

Palmiarni w Gliwicach, Skansenu Etnograficznego w Chorzowie 

2) szkolnych konkursów:  

- ,,Zabrze Moje Miasto” dla uczniów klas I-VI ( każdego roku poświęcony innej tematyce, np. zabytkom przemysłowym w naszym mieście, 

dzielnicom); 

 - konkurs informatyczny ,,Zabrze moje miasto” (kartki w formie elektronicznej); 

3) imprez dla uczniów i środowiska lokalnego zachęcających do posługiwania się gwarą śląską, promującą tradycyjną kulturę naszego regionu, 

poznawanie śląskich autorów książek (wystawka książek w szkolnej bibliotece), uczących dawnych zabaw i gier podwórkowych; 

 4) albumów, plakatów, które dokumentują ślady przeszłości, zwyczaje i obyczaje w śląskich rodzinach. 

 

 

 

Podsumowanie obszaru I: 

W ramach realizacji jednego z naszych priorytetów, do których zaliczamy edukację regionalną stworzyliśmy szeroką ofertę metod związanych                                     

z osiąganiem celów  w tym zakresie. Od kilku lat wykorzystujemy opracowane przez siebie programy autorskie, których realizacja umożliwia zdobywanie 

przez uczniów w atrakcyjny sposób konkretnej wiedzy. Klasy młodsze uczestniczą w ujętych w szkolnym planie lekcji zajęciach regionalnych, na których 

realizowany jest również zatwierdzony konkretny zakres materiału.  Programy i projekty te mogą  być realizowane dzięki kwalifikacjom i zaangażowaniu 

grupy nauczycieli. Wyniki systematycznie prowadzonej  ewaluacji działań w zakresie edukacji regionalnej są  potwierdzeniem, iż realizacja tej tematyki 

uznawana jest przez uczniów i ich rodziców za potrzebną, skuteczną, a przyjęte różnorakie metody jej realizacji za atrakcyjne i dostosowane do wieku uczniów. 
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W szkole zorganizowano kącik regionalny, który mieści się w jednej z sal lekcyjnych, gdzie odbywają się obowiązkowe zajęcia regionalne 

we wszystkich klasach II-III.  

Eksponaty pochodzą  ze zbiorów prywatnych nauczycieli, darczyńców. W kolekcji znajdują się: stare radio, żelazko ,,z duszą”, stare 

naczynia, łyżki, bogata kolekcja makatek, serwetek, wyszywanych obrusów, zabawek z dawnych lat, mundury górnicze, ozdoby z wełny  

i kordonka, płaskorzeźba. 

W trakcie ważnych uroczystości organizuje się wystawy wypożyczając przedmioty z izby regionalnej stowarzyszenia DKF w Rokitnicy lub 

od prywatnych właścicieli. 

Zbiór eksponatów jest  zabezpieczony  w zamykanych szafach. Część z nich znajduje się w stałej ekspozycji, niektóre natomiast 

wywieszane są tylko okazjonalnie. Bogatą część zbiorów stanowi pokaźny zestaw  książek, których tematyka dotyczy Zabrza i regionu. 

Także zbiór czasopism wydawanych w Zabrzu służy do bieżącego śledzenia ważnych wydarzeń w naszym mieście. Pozyskano również,  w 

liczbie 30 sztuk ,,Elementarz Śląski - Górnoślonski Ślabikorz” (autor: Mirosława Syniawy). 

W procesie edukacyjnym wykorzystywane są różnorodne środki i pomoce dydaktyczne. Do ważnych należą: 

1) ,,Elementarz Śląski - Górnoślonski Ślabikorz” autor: Mirosława Syniawy, z którego korzystają uczniowie klas III. Książka ma formę 

tradycyjnego elementarza -  do każdej litery przyporządkowany jest wierszyk,  krótkie opowiadanie, piosenka z nutami - oczywiście 

wszystkie słowa są po śląsku. Uczniowie podejmują próby samodzielnego ich czytania.  

2) przewodniki i mapy  Zabrza i regionu, które przede wszystkim przydatne są w realizacji projektów edukacyjnych w grupach. Uczniowie 

dokumentują swoją wiedzę w albumach (zeszytach formatu A-4).  

3) eksponaty z kącika regionalnego, które przybliżają dawne przedmioty codziennego użytku.  

4) ekspozycje tematyczne zdjęć, plakatów reklamujących i prezentujących najciekawsze zabytki i miejsca oraz wystawki  czasopism 

wydawanych w Zabrzu; 

5) ekspozycje książek o różnej tematyce, nawiązującej jednak do tematyki regionu lub będące autorstwa pisarzy pochodzących ze Śląska;  

6) ekspozycje wyrazów zapisanych po śląsku a wywieszanych w różnych miejscach w szkole i w klasie; 

7) stroje śląskie dla dziewczynek i chłopców, które wykorzystywane są głównie przez zespół taneczny  prezentujący tańce śląskie. 

Za salę nr 17, w której znajduje się kącik regionalny odpowiedzialna jest H.Maśnica,  prowadząca  zajęcia regionalne w klasach II i III. 

Przygotowuje ona również wystawki czasowe ( np. prezentujące wielkanocne zwyczaje),  napisy z wyrazami po śląsku, które następnie 

wywieszane są na szkolnych korytarzach.   

W szkolnej bibliotece znajduje się bogaty księgozbiór z zakresu edukacji regionalnej, wykorzystywany przez uczniów przy realizacji 

projektów edukacyjnych oraz w czasie przygotowywania się do konkursów o tematyce regionalnej.  

W sali, w której odbywają się zajęcia regionalne, znajdują się, systematycznie wykorzystywane takie pozycje:  
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1),,Elementarz Śląski - Górnoślonski Ślabikorz” autor: Mirosława Syniawy, z którego korzystają uczniowie klas III; 

2) przewodniki i mapy  Zabrza i regionu, przydatne  przede wszystkim przy  realizacji projektów edukacyjnych w grupach. Uczniowie 

dokumentują swoją wiedzę w albumach (zeszytach formatu A-4); 

3) ekspozycje tematyczne zdjęć, plakatów reklamujących i prezentujących najciekawsze zabytki, miejsca, zbiór czasopism wydawanych  

w Zabrzu; 

4) ekspozycje książek  nawiązującej do tematyki regionu lub będące autorstwa pisarzy pochodzących ze Śląska; 

5) płyty z nagraniami piosenek ze Śląska, w wykonaniu np. zespołu ,,Śląsk”,  

Podsumowanie obszaru II: 

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość różnorakiego poznawania zagadnień dotyczących placówki, dzielnicy, miasta i regionu. W ofercie są m.in. 

wycieczki, udział w projektach, festyny, konkursy, akademie. Ważną stroną edukacji regionalnej jest u nas również stworzenie oraz systematyczne poszerzanie 

bazy wspierającej i ułatwiającej  krzewienie wiedzy w tym zakresie wśród naszych uczniów, a także wśród  przybywających do nas na różne okazje gości. 

Możemy się pochwalić dużym księgozbiorem, kompletem płyt oraz zestawem eksponatów związanych z przeszłością regionu śląskiego. Wszystkie 

wymienione pomoce są systematycznie wykorzystywane w procesie edukacyjnym, zwłaszcza na zajęciach regionalnych. 
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Szkoła prowadzi współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami: 

1) Towarzystwo Miłośników Rokitnicy; 

2) Stowarzyszenie Kartel Kulturalny; 

3) Rada Dzielnicy; 

4) Klub Twórczych Nauczycieli 

5) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, oddział DFK w Rokitnicy; 

6) Parafia p.w. NSPJ w Rokitnicy; 

7) rokitnickie koło emerytów i rencistów.  

Realizując edukację regionalną, aktywnie uczestniczymy w życiu różnych placówek i instytucji kulturalnych, m.in. z: 

1) Muzeum Miejskim w Zabrzu; 

2) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu; 

3) Teatrem Nowym im. G. Morcinka Zabrzu; 

4) Filią nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu; 

5) Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 3 i 4 w Zabrzu; 
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6) Miejskim Ogrodem Botanicznym Zabrzu; 

7) Palmiarnią w Gliwicach; 

8)  Zabytkową Stacją Wodociągową „Zawada" w Karchowicach (woj. śląskie); 

9) Parkiem Etnograficznym w Chorzowie 

Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Najważniejszymi partnerami są: 

1) rodzice, którzy aktywnie włączają się we wszystkie działania z zakresu edukacji regionalnej (aktywne uczestnictwo w imprezach 

środowiskowych- Skarbnikowe Gody, w przygotowywaniu wystawek dawnych zdjęć, prezentacji lokalnych potraw,  w wycieczkach 

terenowych, krajoznawczych); 

2) dziadkowie, którzy zawsze towarzyszą w imprezach szkolnych i środowiskowych; 

3) artyści ( aktor Jerzy Kuczera); 

4) twórcy regionalni (spotkania tematyczne). 

Szkoła promuje się w lokalnych mediach, stąd informacje o ważnych wydarzeniach zostają zaprezentowane w: 

1) prasie (Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, Nowiny Zabrzańskie, Nasze Zabrze Samorządowe, Dziennik Zachodni); 

2) lokalnej telewizji GTV Zabrze. 

Aktywizując naszych uczniów w zakresie edukacji regionalnej organizujemy w szkole: 

1) tematyczne imprezy ,,Graczki Śląskie - dawne gry i zabawy na Śląsku”, ,,Tydzień śląski w szkole”, jasełka;  

2) projekty edukacyjne ,,Zwyczaje wielkanocne w moim domu”, ,,Godomy po śląsku”, ,,Jesteśmy Miłośnikami Rokitnicy”; 

3) tematyczne wystawy książek pisarzy promujących kulturę śląską, twórczość śląskich pisarzy, 

4) konkursów wiedzy o regionie ,,Zabrze moje miasto”, ,,e-pocztówka z Zabrza”,   

5) spotkania z ciekawymi postaciami świata kultury (spotkania z aktorami, lokalnymi twórcami, górnikami); 

6) konkursy scenek teatralnych w gwarze śląskiej; 

Edukacja regionalna jest realizowana przez naszych uczniów  także poprzez udział w ważnych wydarzeniach poza szkołą: 

1)  w warsztatach tematycznych (warsztaty w muzeum miejskim, ogrodzie botanicznym, muzeum odlewni); 

2) w konkursach recytatorskich, teatralnych zarówno na szczeblu miejskim jak i wojewódzkim; 

3) w konkursach wiedzy o mieście i regionie.  

Podsumowanie obszaru III: 

Mamy świadomość, iż jako ważna placówka odgrywamy dużą rolę w krzewieniu edukacji regionalnej w najbliższym otoczeniu. Uczestniczymy w ważnych 

wydarzeniach mających miejsce w dzielnicy i w mieście. Wychodzimy z ciekawymi pomysłami i ofertami mającymi na celu krzewienie tradycji, zwyczajów 

oraz popularyzowanie regionu. Podejmowane przez nas działania stanowią atrakcyjną ofertę dla rożnych instytucji, które utrzymują z nami systematyczną 

współpracę i doceniają nasze przedsięwzięcia. Nasza szkoła aktywnie współpracuje także  z osobami, dla których  ważne są działania na płaszczyźnie 
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związanej z regionalizmem. Ponadto poprzez swoje działania uatrakcyjniamy życie środowiska lokalnego. Dzięki dużemu zaangażowaniu uchodzimy za 

placówkę mającą duże zasługi w krzewieniu wiedzy, kultury i tradycji związanej z naszym regionem. 
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Szkołą prowadzi różnorodne działania związane z edukacją regionalną: 

- kultywuje zwyczaje naszego regionu, organizując: jasełka, powitanie wiosny,  kiermasze świąteczne, 

- promuje wartości śląskie podczas takich imprez jak:  Dzień Śląski, Tydzień Śląski, 

- przybliża język śląski poprzez organizowanie spotkań z aktorami, lokalnymi artystami, mieszkańcami, 

Prowadzone są ponadto projekty edukacyjne pogłębiające wiedzę z różnych obszarów (zwyczaje i tradycje świąteczne, Graczki śląskie – 

dawne gry i zabawy na Śląsku, Szlakiem Turystyki Przemysłowej, „Godomy po ślonsku”) 

Popularyzowanie wartości śląskich widoczne jest również w tematyce szkolnych konkursów wiedzy i umiejętności uczniów, które już na 

stałe wpisały są w kalendarz szkolnych konkursów: 

- szkolny konkurs ,,Zabrze moje miasto”, adresowany do uczniów klas I-III, podczas którego uczniowie śpiewają i przedstawiają scenki 

teatralne w gwarze śląskiej; 

- szkolny konkurs ,,Zabrze moje miasto”, adresowany do uczniów klas IV-VI, który składa się z dwóch części - najpierw zespoły zdobywają 

wiedzę na dany temat, np. Szlakiem Zabytów Architektury Zabrza”, potem prezentują wykonaną pracę plastyczną przed komisją, która ocenia 

również umiejętność posługiwania się gwarą; 

- szkolny konkurs informatyczny „E – pocztówka z Zabrza” o różnej tematyce, np. „Ilustracja do bajek Janoscha” dla klas I – III i oddziału 

przedszkolnego, a dla klas IV-VI „Legendy zabrzańskie”; 

- międzyszkolny konkurs  wiedzy na temat -„Moja parafia – Rokitnica” 

- konkurs dla szkół podstawowych – „Zabrze – to moje miasto, to miasto, w którym mieszkam i chcę je lepiej znać”. 

Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w przeróżnych konkursach, festiwalach oraz przeglądach, w czasie których z dużym sukcesem 

wykazują się wiedzą na temat miasta i regionu oraz dodatkowo mają okazję zaprezentować swoje talenty w takich dziedzinach jak śpiew, 

gwara, recytacja, gra aktorska, rękodzieło, twórczość literacka i plastyczna. Uczniowie osiągają czołowe miejsca w konkursach na szczeblu 

miejskim i wojewódzkim: 

- Konkurs Miejski „Scenki w gwarze śląskiej”, w którym uczniowie klas młodszych od kilku już lat zajmują I miejsce, 

- Międzyszkolny Konkurs Literacki „Janosch i bohaterowie jego bajek”, 

- Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jestem Ślązakiem – Kronika Rodzinna”, 

- Konkurs Piosenki Śląskiej „Karlik”, 

- Turniej gwary śląskiej Małej Ligi Recytatorów, 

- Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Regionalny „Pocztówka z Zabrza”, 
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- Miejski konkurs „Czy znasz swoje miasto”, 

- Miejski konkurs „Św. Kamil – patron miasta Zabrze”, 

- Konkurs Rysunkowy z cyklu „Zabrze moje miasto”, 

- Konkurs „W żłóbku na sianie”, 

- Regionalny Festiwal Małych Form Teatralnych, 

- Przegląd Piosenki Dziecięcej „Śląskie śpiewanie”, 

- Zabrzański Festiwal Kolęd i Pastorałek „Śpiewajcie Panu z weselem”. 

Nasza szkoła podjęła działania, dzięki którym uczniowie i nauczyciele mają możliwość popularyzowania nie tylko naszej placówki, ale 

przede wszystkim najcenniejszych walorów naszego miasta i regionu poza granicami Polski. 

 - Podjęliśmy owocną współpracę ze szkołami niemieckimi – z miejscowości Zerf oraz Kell am See. Duża grupa uczniów tych szkół,  

w ramach dokładnie przygotowanego projektu  miała okazję zwiedzić najciekawsze miejsca w Zabrzu i okolicach (wycieczki), spróbować 

śląskich potraw oraz usłyszeć gwarę śląską (wizyty w polskich domach), poznać śląskie tańce i zabawy ( wspólne zajęcia zorganizowane na 

terenie naszej szkoły) oraz poznać historię naszej placówki ( obchody 45-lecia SP 28). 

Następnym etapem popularyzowania regionu śląskiego była rewizyta naszych uczniów w zaprzyjaźnionych szkołach w Niemczech, gdzie 

głownie poprzez rozmowy, ale także dzięki pamiątkom (albumy, przewodniki, gadżety symbolizujące nasze miasto i szkołę) była możliwość 

dotarcia do jeszcze większej grupy zainteresowanych Śląskiem odbiorców.   

- Nawiązaliśmy kontakt z uczniami ze Słowacji – projekt „Easter cards for students in Slovakia” – Kartki Wielkanocne dla uczniów  

ze Słowacji (projekt trwa). 

Podsumowanie obszaru IV: 

Zgodnie z  przyświecającym celem nasza społeczność w sposób bardzo aktywny jest zaangażowana w działania mające na celu popularyzowanie naszej szkoły, 

dzielnicy, miasta i regionu. Dzięki fascynacji zagadnieniami związanymi z regionalizmem grupy nauczycieli oraz dużym talentom naszych uczniów nie tylko 

mamy swoją cegiełkę w utrwalaniu poczucia tożsamości regionalnej, lecz także wskazujemy  wartości regionu na tle wartości narodowych i europejskich. 

Wszystkie wskazane przez nas w tym obszarze działania mają na celu utrwalanie przyzwyczajeń związanych z potrzebą identyfikowania się ze swoją Małą 

Ojczyzną. Działania służące tym celom, kończące się wielokrotnie wysokim uznaniem ze strony innych dają nam dużo satysfakcji. 

                     

 Opracowanie: 
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