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  WYWIAD * Public speaking 

 

 

 

P: Jeśli mogłabyś wy-
brać tylko jedno ćwi-
czenie, które zostało 
zaprezentowane na 
warsztatach, to które 
uważasz za najciekaw-
sze?  
 
O: Uważam, że najcie-
kawsze było ćwiczenie 
„lustro”. Dobraliśmy się 
w pary, stanęliśmy na-
przeciwko siebie i na-
śladowaliśmy to, co robi 
nasz partner. To było 
bardzo ciekawe ćwicze-
nie. Oddanie kontroli i 
całkowite skupienie na 
drugiej osobie to coś, 
czego nie robimy na co 
dzień. Było to o tyle 
trudne, że musieliśmy 
patrzeć sobie prosto w 
oczy, nawet z osobami, 
z którymi się nie znamy 
lub nie lubimy. Wyjście 
ze strefy komfortu jest 
ciężkie, ale bardzo roz-
wijające.   

Każde miało wnieść 
coś, co możemy wyko-
rzystać w swoim życiu 
codziennym i komuni-
kacji z innymi ludźmi. 
Często nie zdajemy 
sobie sprawy z mecha-
nizmów, które dyktują 
nasze zachowanie, a 
takie ćwiczenia poma-
gają je zrozumieć.  

 

 

P: Czy uważasz, że to 
ćwiczenie jest prak-
tyczne tylko w szkole z 
rówieśnikami, czy 
przyda się również 
poza nią, w życiu co-
dziennym?  
 
O: Uważam, że przyda 
się zwłaszcza w życiu 
codziennym. Żyjąc w 
społeczeństwie nie da 
się uniknąć kontaktów i 
relacji z innymi ludźmi. 
Warto więc nauczyć się, 
jak takie relacje budo-
wać, żeby były trwałe.   
 
P: Poza tym jednym 
ćwiczeniem, pozostałe 
mogą również być 
przydatne w życiu co-
dziennym? Czy jednak 
zostały przeprowadzo-
ne tylko po to, aby 
zabić czas na zaję-
ciach?  
 
O: Żadne ćwiczenie 
podczas tych warszta-
tów nie było bez sensu.  

     2 

Na zajęciach odbywają-
cych się podczas całego 
czwartkowego dnia 
uczniowie uczyli się jak 
odważnie przemawiać i 
nie bać się popełniania 
błędów. Z każdą z klas 
pan Łukasz prowadził 
krótkie dyskusje, zada-
wał mnóstwo pytań, jak 
i sam na wiele udzielał 
odpowiedzi. Poza samy-
mi rozmowami przepro-
wadzonych zostało kil-
ka ćwiczeń, które na 
celu miały pokazać ucz-
niom postawy pewnych 
siebie osób, pomóc im 
w koncentracji podczas 
robienia kilku czynności 
na raz, jak i uświadomić 
ich, czym jest wspólna 
synchronizacja na zasa-
dzie ćwiczenia „lustra” 
z drugą osobą.   
 
Po zajęciach został 
przeprowadzony wy-
wiad z jedną z uczennic 
trzeciej klasy z profilu 
dziennikarskiego. 

 

P: A więc pozostaje 
ostatnie pytanie. Czy 
warsztaty przeprowa-
dzone przez pana Łu-
kasza powinny mieć 
miejsce ponownie w 
naszej szkole? Jeśli 
tak, to dlaczego?  
 

O: Myślę, że zdecydo-
wanie powinny odby-
wać się w naszej szkole. 
Praca z kimś z ze-
wnątrz, kto zna się na 
danym temacie na pew-
no przyniesie ze sobą 
wiele korzyści dla każ-
dego, kto podejdzie do 
zajęć z zaangażowa-
niem i otwartym umy-
słem.  
 
Podsumowując czwart-
kowe zajęcia, ćwiczenia 
nauczyły uczniów wielu 
nowych rzeczy, które 
będą przez nich prakty-
kowane podczas życia 
codziennego, nawet 
jeśli będzie się to odby-
wało nieświadomie.  
 
Takie wyzwania towa-
rzyszą nam przy każ-
dych sytuacjach, a zaję-
cia takie jak te pozwala-
ją nam je swobodnie 
pokonywać.  
 

Martyna  
Tuniewicz 

Fot. G. Podsiadło 

Warsztaty przemówień  
publicznych, czyli jak wyjść 
ze swojej strefy komfortu? 

W 
 naszej szkole 7. kwietnia odbyły się zajęcia z 
„public speaking”, czyli przemówień pu-
blicznych. Pod opieką pana Łukasza Micka 

grupy z pierwszych oraz trzecich klas czynnie brały 
udział w warsztatach. Zajęcia dla każdej z klas trwały 
po dwie godziny lekcyjne.  



 

 

  RAPORT * Egzamin zewnętrzny 

        =przystąpić do 
zdawanego wcześniej 
egzaminu, aby podwyż-
szyć jego wynik 
-absolwenci posiadający 
świadectwo dojrzałości 
sprzed 2005 r. (ok. 330 
egzaminów w części 
pisemnej), 
-uczniowie-obywatele 
Ukrainy, którzy znaleźli 
się na terytorium Polski 
po wybuchu konfliktu 
zbrojnego (41 osób, 
które przystąpią do 201 
egzaminów w części 
pisemnej). 
 
W 2022 r. przeprowa-
dzonych zostanie rów-
nież ok. 1 800 egzami-
nów w części ustnej, w 
tym: 215 egzaminów z 
języka polskiego, 
 
-1 230 egzaminów z 
języka angielskiego, 
-15 egzaminów z języka 
białoruskiego, 
-60 egzaminów z języka 
francuskiego, 

proc. maturzystów przy-
stąpiło do jednego egza-
minu z przedmiotu do-
datkowego. Prawie 30 
proc. (29,5 proc.) zda-
wało egzamin z dwóch, 
a ponad 24 proc. z 
trzech przedmiotów 
dodatkowych. 
 
Najczęściej wybierane 
przez tegorocznych 
maturzystów 
(absolwentów 2022 r.) 
egzaminy z przedmio-
tów dodatkowych na 
poziomie rozszerzonym 
to: 
 
-język angielski – 192 
707 osób (tj. 66,6% 
absolwentów 2022 r.), 
-matematyka – 77 568 
osób (tj. 26,8% absol-
wentów 2022 r.), 
-geografia – 65 311 
osób (tj. 22,6% absol-
wentów 2022 r.), 
-język polski – 63 834 
osoby (tj. 22,1% absol-
wentów 2022 r.), 
-biologia – 46 800 osób 
(tj. 16,2% absolwentów 
2022 r.), 
-chemia – 25 441 osób 
(tj. 8,8% absolwentów 
2022 r.), 
-historia – 20 429 osób 
(tj. 7,1% absolwentów 
2022 r.), 
-fizyka – 19 740 osób 
(tj. 6,8% absolwentów 
2022 r.), 
-wiedza o społeczeń-
stwie – 18 262 osoby 
(tj. 6,4% absolwentów 
2022 r.), 
-informatyka – 9 871 
osób (tj. 3,4% absol-
wentów 2022 r.), 

-170 egzaminów z języ-
ka hiszpańskiego, 
-105 egzaminów z języ-
ka niemieckiego, 
-5 egzaminów z języka 
rosyjskiego. 
 
W 2022 r. każdy absol-
went miał obowiązek 
przystąpić do egzaminu 
maturalnego z jednego 
przedmiotu dodatkowe-
go na poziomie rozsze-
rzonym, a w przypadku 
języka obcego nowożyt-
nego – na poziomie 
rozszerzonym albo 
dwujęzycznym. Absol-
went mógł również 
przystąpić do egzaminu 
dodatkowego z maksy-
malnie pięciu kolejnych 
przedmiotów dodatko-
wych. Wybory maturzy-
stów w tym zakresie 
były najczęściej podyk-
towane wymaganiami 
rekrutacyjnymi określo-
nymi przez uczelnie. 
 
Najwięcej, bo prawie 38  
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Przystąpienie do egza-
minu maturalnego w 
maju 2022 r. zadeklaro-
wali: 
 
-uczniowie ostatnich 
klas liceum ogólno-
kształcącego, techni-
kum, branżowej szkoły 
II stopnia oraz szkół 
artystycznych, tj. tego-
roczni (2022) absolwen-
ci (ok. 289 300 osób, 
które przystąpią do ok. 
1 426 800 egzaminów w 
części pisemnej), 
-absolwenci liceum 
ogólnokształcącego 
oraz technikum z lat 
ubiegłych (do roku 
2021 włącznie; ok. 105 
800 egzaminów), którzy 
zdecydowali się: 
        -przystąpić do eg-
zaminu bądź egzami-
nów niezdanych w ubie-
głych latach, 
        -przystąpić do eg-
zaminu z nowego 
przedmiotu, 

-język niemiecki – 5 
516 osób (tj. 1,9% ab-
solwentów 2022 r.), 
-historia sztuki – 3 785 
osób (tj. 1,3% absol-
wentów 2022 r.). 
 
Prace maturzystów zo-
staną sprawdzone przez 
egzaminatorów. Świa-
dectwa zostaną przesła-
ne do szkół przez okrę-
gowe komisje egzami-
nacyjne do 5 lipca br. 
Tego samego dnia (5 
lipca) ogłoszone zostaną 
również ogólnopolskie 
wyniki tegorocznego 
egzaminu maturalnego. 
 
– Matura ogólnie była 
łatwa, nie była jakaś 
zaskakująca. Jedynie 
zaskoczyło mnie, że 
była taka łatwa, przygo-
towałem się na trudniej-
szą – mówi Bartek, 
uczeń jednej ze szkół 
szkół.  
 
– Tegoroczny egzamin 
maturalny z języka an-
gielskiego na poziomie 
podstawowym nie od-
biegał poziomem trud-
ności od egzaminów z 
ubiegłych lat. Ucznio-
wie standardowo musie-
li wykazać się znajomo-
ścią języka angielskiego 
w zakresie rozumienia 
tekstów słuchanych, 
czytanych, środków 
leksykalno-gramatycz-
nych oraz poproszeni 
zostali o napisanie wpi-
su na bloga – komentuje 
bydgoski nauczyciel 
języka angielskiego, 
Rafała Schaffrath. 

Na podst..: MEiN,  
Strefa Edukacji

Matura w liczbach 

P 
rawie 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów 
ogólnokształcących, techników, branżowych 
szkół II stopnia oraz szkół artystycznych przy-

stąpiło do egzaminu dojrzałości w 2022r. 



 

 

  SUKCESY * Najlepsi w województwie 

 

 
W Zwolnionych z Teo-
rii biorą udział ucznio-
wie i uczennice ze szkół 
średnich w całej Polsce. 
W realizacji projektu 
pomaga platforma 
www.zwolnienizteorii.p
l oraz mentorzy z bizne-
su. W tej chwili ucznio-
wie realizują ponad 450 
projektów społecznych. 
 
Do współpracy ZWZT 
fundacja zaprosiła me-
nedżerów z różnych 
firm odpowiedzialnych 
za rozwój pracowni-
ków, programy sukcesji, 
komunikację, public 
relations, zrównoważo-
ny rozwój. Udział w 
programie Zwolnieni z 
Teorii uczy kompetencji 
takich jak – kreatyw-
ność, krytyczne myśle-
nie, współpracy w gru-
pie i komunikacji.   
 
 

 
Najwięcej punktów 
otrzymał Piotr Hartopp, 
który zajął pierwsze 
miejsce w wojewódz-
twie opolskim i 27 w 
kraju tuż za nim uplaso-
wali się Piotr Miszke i 
Kacper Bilko. Wszyst-
kim 25 uczestnikom 
serdecznie gratulujemy. 
 
-W The Big Challenge 
pomagamy nauczycie-
lom w motywowaniu 
uczniów do nauki języ-
ka angielskiego. Two-
rzymy zabawne gry i 
inspirujące wydarzenia, 
w które nauczyciel mo- 
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W trakcie realizacji 
zadań uczniowie zdoby-
wają liczne umiejętno-
ści potwierdzone certy-
fikatami, które dotyczą 
zarządzania projektami. 
W naszej szkole realizo-
waliśmy dwa projekty: 
Serwis Myślenia i Ki-
liński dla Jeżyków, oba 
ukończone w terminie 
potwierdzone certyfika-
tami. Projekt Serwis 
Myślenia zdobył I miej-
sce w województwie 
opolskim i otrzymał 
nagrodę SREBRNEGO 
WILKA Olimpiady 
Zwolnionych z Teorii. 
Dzięki tym projektom 
szkoła uplasowała się 
na 77 miejscu w Polsce. 
To ogromne wyróżnie-
nie dla uczniów i nau-
czycieli.  
 

SN 
 
 

 
że zaangażować całą 
swoja klasę. - informują 
organizatorzy konkursu. 
- Pierwszy konkurs The 
Big Challenge miał 
miejsce we Francji w 
1998 roku a dziś skupia 
ponad 630 000 uczestni-
ków ze szkół w całej 
Europie. W 2019 roku, 
w naszej darmowej plat-
formie treningowej En-
glish Every Day zanoto-
waliśmy ponad 10 mi-
lionów rozegranych 
gier. 
 

SN 

Kiliński i olimpiada  
Zwolnieni z Teorii 

O 
limpiada Zwolnieni z Teorii 
to inicjatywa, w której mło-
dzież realizuje projekty 

społeczne, by uczyć się pracy w 
zespole, a biznes jest ciałem dorad-
czym, które wzmacnia kompetencje 
i dzieli się wiedzą.  

Całe podium nasze! W wojewódz-
twie nie ma lepszych od nas! 

Z 
akończyła się rywalizacja w 
The Big Challenge. Do kon-
kursu przystąpiły 4873 szkoły 



 

 

 ENGLISH CORNER * Volleyball  

On this memorable Sa-
turday for the team, 
after a fierce match, the 
girls won their first me-
dal in the league! After 
a five-set competition, 
the team from Krapko-
wice finally stood on 
the podium.   
 
The match was decided 
after a very even fight  
 

Jak głosi Operon MEiN 
zapowiedziało wprowa-
dzenie do szkół nowego 
przedmiotu – w najbliż-
szym roku szkolnym 
będzie to historia i  

in the last set with the 
result of 15:13 for the 
team from Krapkowice, 
from the very begining  
it was a hard fight, the 
first set ended with the 
result of 25:16, and the 
second with the same 
outcome but for the 
opposing team (16:25). 
The third and fourth sets 
went very similarly  
 

teraźniejszość, a w ra-
mach edukacji dla bez-
pieczeństwa mają też 
wrócić elementy przy-
sposobienia obronnego. 

 
 
 
care not only of medals 
but also of individual 
distinctions for the play-
ers. One of them can 
boast our student Pauli-
na Emerling for the best 
player of the match for 
the third place, for 
which of course congra-
tulations are deserved. 
 
 
 

ci uczniów w obszarze 
emocjonalnym, społecz-
nym, jak i związanym z 
przyswajaniem wiedzy. 
 
Atak Rosji na Ukrainę  

(21:25, 25:22). Huge 
support from the trainer 
Justyna Taboł, who also 
teaches at our school, 
gave the girls a lot of 
motivation to win. The 
effort put into training  
certainly paid off and 
effected in a bronze 
medal.   
 
The organizers took  
 

Nauczyciele kolejny rok 
rozwijali umiejętności 
prowadzenia zajęć w 
formie zdalnej i hybry-
dowej, co przełożyło się 
na zwiększenie trudnoś- 

  

Our amazing girls 
 
 
The referee also congra-
tulated, he praised the 
team from Krapkowice 
for their determination 
and will to fight, he also 
saw the great potential 
and prospects facing the 
players.  
 
So how about this vol-
leyball adventure?  

Dawid Matyja 
 

to kolejny ważny mo-
ment dla polskich szkół – 
do klas dołączyli ukraiń-
scy uczniowie, których 
rodzice znaleźli w Polsce 
schronienie.        SN, op. 
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H 
ave you ever thought about starting your ad-
venture with volleyball? But you decided that 
Krapkowice is a too small city to achieve suc-

cess? Well, on Saturday, April 23rd girls from the Pv 
Volley in the junior/cadet range won bronze after a 
fierce fight in the Women's League in Racibórz.   

It’s always worth  
fighting to the end  

Podsumowanie roku szkolnego 



 

 

  ŚWIAT * Ukraińcy w polskich szkołach 

Wyniki analiz, cytowa-
ne w magazynie 
Wszystko Co Najważ-
niejsze przez Piotra 
Długosza wskazują, że 
ponad siedemdziesiąt 
procent badanych osób 
doświadcza zaburzeń 
wywołanych trauma-
tyczną sytuacją. Powo-
duje to konieczność 
objęcia ich szczególnie 
troskliwą opieką z za-
kresu pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej 
oraz wdrażanie proce-
dur pozwalających na 
budowanie odpowied-
nich relacji na gruncie 
nauczyciel – uczeń oraz 
w komunikacji rówie-
śniczej. Jak podają 
wspomniane badania, 
blisko połowa osób 
obecnych dzisiaj w pol-
skich szkołach nie pla-
nuje osiedlania się na 
stałe, ponieważ ich ma-
rzeniem jest powrót do 
domu. Chociaż więk- 

wane rozwiązaniom 
nierefleksyjnie dobra-
nym czy kompromiso-
wym. Zła sława kom-
promisu, zwanego nie-
jednokrotnie zgniłym, z 
założenia wiąże się z  
niezadowoleniem każ-
dej ze stron. 
 
Dążąc do rozwiązania 
zapewniającego kom-
fort wszystkim, warto 
zwrócić uwagę na tech-
niki mediacyjne, które 
mogą służyć konstruk-
tywności, kształtowaniu 
przyjaznego środowiska 
oraz podnoszeniu kultu-
ry dialogu. Wyraźnie 
rysuje się tu szansa na 
zakotwiczenie takiego 
modelu komunikacji, 
który pozwoli nie tylko 
otoczyć odpowiednią 
opieką nowych gości w 
szkole, lecz także bę-
dzie szansą na postępu-
jącą, oddolną rewolucję 
szkolnictwa. Intensyfi-
kujące się przechodze-
nie do relacyjnego mo-
delu kształcenia, które 
stosuje coraz więcej 
nauczycieli i nauczycie-
lek, wsparte mediacjami 
dbającymi o zabezpie- 

szość osób uchodźczych 
deklaruje chęć naucze-
nia się języka polskiego, 
traumy i oczywiste 
przeszkody to duża pró-
ba dla wielu obszarów 
dydaktyczno-
wychowawczych. 
 
Rzetelne zdiagnozowa-
nie bieżących potrzeb w 
placówkach, z uwzględ-
nieniem aktualnej sytua-
cji geopolitycznej i jej 
skutków dla kształtu 
klas to pierwszy krok w 
kierunku budowania 
rozwiązań mających 
praktyczne zastosowa-
nie. Pomaga to też w 
doborze odpowiednich 
narzędzi, które w danej 
sytuacji mogą być sku-
teczne i dać efekty sa-
tysfakcjonujące wszyst-
kich uczestników proce-
su. Wyzwania, o któ-
rych wspomniano wy-
żej, są na tyle złożone, 
że nie mogą być podda- 
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Zależnie od źródła, sza-
cuje się, że do polskich 
szkół od początku woj-
ny w Ukrainie trafiło 
między 140 a 160 tysię-
cy uczniów i uczennic z 
doświadczeniem 
uchodźctwa. W dużych 
miastach ten napływ 
jest szczególnie widocz-
ny. Pojawienie się w 
szkołach i klasach no-
wych osób, które po-
trzebują przejść proces 
adaptacyjny w szczegól-
nych warunkach, stano-
wi duże wyzwanie dla 
całej społeczności. 
 
Bariera językowa, 
wskazywana często na 
pierwszym miejscu jako 
przeszkoda w płynnym 
włączeniu się do pol-
skiego systemu, to tylko 
jeden z aspektów pro-
blemu. Równie istotna 
jest kondycja emocjo-
nalna uczniów i uczen-
nic z Ukrainy.  

źr.fot.bbc.com 

czenie potrzeb każdej ze 
stron, wydaje się zatem 
rozwiązaniem korzyst-
nym zarówno obecnie, 
jak i w przyszłości. 
 
Co na to MEiN? 
 
Uczniowie z Ukrainy 
mają prawo do konty-
nuowania nauki w pol-
skiej szkole. Dzieci i 
młodzież w wieku 7-18 
lat korzystają z nauki i 
opieki na takich samych 
warunkach jak polscy 
uczniowie. Wystarczy, 
że rodzice zgłoszą się 
do danej placówki i 
wypełnią stosowne do-
kumenty.  
 
Dziecko nie zna do-
brze języka polskiego, 
jak sobie poradzi w 
szkole?  
 
Dla uczniów, którzy nie 
posługują się językiem 
polskim w stopniu 
umożliwiającym korzy-
stanie z nauki, dyrektor 
szkoły będzie mógł zor-
ganizować dodatkowe 
zajęcia języka polskie-
go. W szkole może być 
także utworzony oddział 
przygotowawczy, w ra-
mach którego nauczanie 
będzie dostosowane do 
możliwości ucznia.  

źr.: MEiN, operon.pl 

Optymalizowanie relacji  

D 
uży napływ osób z Ukrainy, który obserwuje 
się w polskich szkołach, to jednocześnie szan-
sa i wyzwanie dla całego procesu oświatowe-

go. Dobrze odrobiona lekcja będzie procentować w 
przyszłości. 



 

 

  WYWIAD * Kolarstwo 

na karkołomnych zjaz-
dach. Ja specjalizuję się 
w konkurencji cross-
country. Ścigam się na 
rundach od 3 do 4 km. 
Wyścig trwa zazwyczaj 
lekko ponad godzinę, a 
trasa naszpikowana jest 
ciężkimi podjazdami 
oraz różnymi przeszko-
dami w postaci np. 
głazów. 

2019 zająłem 4 miejsce, 
a rok później zdobyłem 
tytuł mistrza śląska. U-
dało mi się również za-
jąć 2 miejsce na Maja 
Race (zawody współor-
ganizowane przez me-
dalistkę olimpijską Ma-
ję Włoszczowską, pre-
stiżowy wyścig w Pol-
sce. dop.red.) Mam na-
dzieję, że największe 
sukcesy jeszcze przede 
mną. 
 
JD. Jak osiągnąłeś te 
sukcesy, jak przygoto-
wujesz się do zawo-
dów? 
 
BD. Trenuję 5/6 razy w 
tygodniu.Średnio na 
rowerze spędzam 9 go-
dzin tygodniowo a w  

JD. Jak zaczęła się 
twoja przygoda ze 
sportem? 
 
BD. Od dziecka lubiłem 
współzawodnictwo. W 
pewnym momencie mój 
ojciec zafascynował 
mnie rowerami. W wie-
ku 7 lat zabrał mnie na 
pierwsze zawody i tak 
mi się spodobało, że 
trenuję do dziś. 
 
JD. Skoro trenujesz 
już tyle lat to na twoim 
koncie jest pewnie wie-
le sukcesów? 
 
BD. Czy wiele ja osią-
gnąłem to nie wiem, ale 
są wyniki z których 
jestem dumny. W trak-
cie Mistrzostw Polski  
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JD. Trenujesz kolar-
stwo górskie od dłuż-
szego czasu. Co mo-
żesz nam opowiedzieć 
o tej dyscyplinie? 
 
BD. Kolarstwo górskie 
to nie rurki z kremem. 
To forma kolarstwa, 
która polega na jeździe 
w wymagającym tere-
nie, czasem na stromych 
podjazdach, a czasem  

ciągu roku przejeżdżam 
około 9 000 km. Moim 
trenerem jest pan Woj-
ciech Halejak, który 
rozpisuje mi treningi 
oraz dba o moją moty-
wację. Czasem treningi 
polegają na dłuższej 
jeździe 3-4 godziny, a 
niekiedy na krótkich 
jazdach, za to z inten-
sywnymi powtórzenia-
mi.' 
 
JD. Czy masz jakieś 
sportowe marzenia? 
 
BD. W przyszłości 
chciałbym wystąpić na 
zawodach rangi Pucharu 
Świata i móc reprezen-
tować biało-czerwone 
barwy na arenie mię-
dzynarodowej. Marze-
nie trochę kosmos, od 
którego dzieli mnie 
jeszcze droga mleczna, 
lecz w sumie ten cel 
motywuje mnie do cięż-
szej pracy. 
 

rozm.  
Julia Dąbrowska 

Beniamin Dąbrowski: Mam  
nadzieję, że największe  
sukcesy jeszcze przede mną. 

U 
czeń naszej szkoły, Beniamin 
Dąbrowski to młody pasjonat 
kolarstwa. Sport uprawia już 

parę lat a na arenie krajowej osiąga 
nietuzinkowe sukcesy. O kilka kwe-
sti związanych z jego hobby został 
zapytany przez Julię Dąbrowską. 

fot. Leszek Jaśkiewicz 


