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I. To warto wiedzieć 

Jak nauczyć dziecko porządku? 

            Jeśli chcemy nauczyć dziecko porządku warto jak najwcześniej pokazać, że sprzątanie 

jest codzienną czynnością i wcale nie musi być nudne i nielubiane. Oczywiście, dobrze jest 

własnym przykładem pokazać maluchowi, jakie korzyści mamy z tego, że w domu panuje ład 

i każda rzecz ma swoje miejsce – jak przyjemnie jest usiąść w pokoju, w którym pachnie 

czystością i panuje porządek. Poza tym: 

 Bałagan = chaos. Jeśli poszczególne przedmioty nie będą miały swojego miejsca, 

trudno nam będzie sprawnie funkcjonować – np. jeśli klucze od domu będziemy kłaść 

w przypadkowym miejscu, nie będziemy mogli wyjść z domu, dopóki ich nie 

znajdziemy – tracimy wtedy czas i denerwujemy się. Podobnie może być, gdy nasz 

maluch chce się pobawić zabawką, której nie może znaleźć. 

 Jeśli nie będziemy wycierać stołów i sprzątać okruchów jedzenia, nasze rzeczy, 

książki, zeszyty będą poplamione. 

 Jeśli będzie nas otaczał bałagan, trudno zachować nam porządek w głowie 

 i w działaniu. 

Aby nauka była skuteczna, należy dostosować metody do wieku dziecka, bowiem im 

wcześniej zaczniemy naukę, tym lepsze będą jej efekty. Właściwie – już po ukończeniu przez 

np. gdy dziecko lubi bawić się klockami, to po zabawie wkładamy po jednym klocku do 

pudełka, prosząc o to samo dziecko: „ Włóż klocek do pudełka. Teraz wkładamy zielony 

klocek do pudełka. Został jeszcze jeden klocek, włóż go, proszę, do pudełka. 

Podczas wycierania kurzu możemy poprosić o pomoc naszego szkraba, przygotowując dla 

niego kolorowe ściereczki – tak, aby mógł wybrać, którą posprząta. Podobnie możemy zrobić 

z miotełką lub dziecięcym odkurzaczem zakupionym w sklepie z zabawkami. Jeśli nie 

chcemy kupować nowych zabawek możemy dać dziecku zwykłą szmatkę – by mogło robić to 

co my. 

                       .  

Po każdej zabawie przypominajmy dziecku o sprzątaniu i pomagajmy mu. W ten sposób 

stanie się to jego nawykiem. 
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Koniecznie powinniśmy pamiętać, by chwalić, chwalić i jeszcze raz chwalić: mówić o tym, 

jak  dobrze dziecko coś zrobiło, jak wspaniały jest efekt, jak ładnie pachnie, jak błyszczy 

komoda lub podłoga 

 1.      Aby był porządek wprowadźmy….. porządek 

Warto połączyć sprzątanie z zabawą, ale też wytłumaczyć dziecku, że każdy potrzebuje 

swojego miejsca. Każdy ma swój – także zabawki. Możemy ustalić z dzieckiem, które 

zabawki mieszkają na pierwszym regale ( np. maskotki ), które na drugim ( np. samochody ) 

itd. W domku dla lalek możemy powiesić firanki, rozłożyć wykładzinę. Na kartonach lub 

kolorowych koszykach możemy nakleić, wraz synem lub córką, obrazki wycięte  

z kolorowych gazetek, np. klocki, pajacyki, kredki itp. Plastikowe skrzynie lub kolorowe 

kartony możemy kupić niemal w każdym sklepie. Do konkretnych pudeł wkładamy tylko 

określone, oznaczone na pudełku zabawki. W nagrodę można zrobić z dzieckiem piracki 

kufer skarbów lub czarodziejski kufer wróżki, który osłodzi malcowi wszystkie trudy 

sprzątania. Może ono z niego losować nagrody za posprzątanie. W tym celu możemy 

pomalować pudełko po butach złotą farbą w spreju lub okleić kolorowym papierem, a nawet 

ozdobić „ szlachetnymi kamieniami”.: cekinami, koralami, wyciętymi ze złotka kwiatkami. 

 2.      Nakarmijmy słonia 

Zamieniając pracę w zabawę możemy np. karmić stwora. 

Wystarczy kupić elastyczny pojemnik z materiału w kształcie  

zwierzęcia, np. słonia, świnki lub żaby. 

W odpowiednim momencie możemy powiedzieć, że słoń jest już  

bardzo głodny i trzeba go nakarmić klockami. Karmienie 

 wielkiego zwierzęcia może być przyjemniejsze niż zwykłe  

sprzątanie. 

 3.      Zorganizujmy wieczorny apel zabawek 

Aby zmobilizować dziecko do tego, by wieczorem wszystkie zabawki 

 były na swoim miejscu, możemy zachęcić je do codziennych  

apeli zabawkowych, aby sprawdzić, czy wszystkie zabawki są w swoich domkach. 

 4.      Zamieniajmy sprzątanie w różne zabawy: 

  Kto pierwszy ten lepszy – zaprośmy dziecko do wyścigów, np. kto szybciej 

posprząta klocki, kto sprzątnie więcej klocków. 

 Która zabawka nie mieszka w swoim domku – podczas wspólnego sprzątania 

możemy specjalnie umieścić jedną zabawkę nie na swoim miejscu, a potem zapytajmy 

dziecko, która zabawka nie jest w swoim domku? 

 Ulubiona zabawka jako przewodnik – jeśli dziecko ma swoją ulubioną zabawkę, 

możemy wziąć ją do ręki i zrobić z niej przewodnika po sprzątaniu, np. może nadawać 

tempo i mówić: „ A teraz sprzątamy klocki, lalki idą na ławeczkę przed domkiem”. 

 Zabawa w naśladowanie – pokażmy dziecku jakąś czynność i poprośmy, aby nas 

naśladowało – dzieci uwielbiają robić to, co dorośli. 
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5.        Wprowadźmy jasne zasady: 

 Pomagajmy dziecku, ale  nie wyręczajmy pozwólmy mu też na samodzielne działanie. 

 Chwalmy dziecko i doceniajmy je za wysiłek włożony w sprzątanie. 

 Zmieniajmy naukę w różne zabawy, dzięki czemu proces przyuczania  

do utrzymywania porządku stanie się bardziej przyjemny. 

 Bądźmy cierpliwi, bo sprzątanie w wykonaniu dziecka może trwać dłużej, niż robi  

to dorosły. 

 Bądźmy tolerancyjni i unikajmy poprawiania po dziecku na jego oczach. 

 Zadania dostosujmy do wieku dziecka. 

 Prośby kierowane do dziecka powinny być krótkie, treściwe i skierowane 

bezpośrednio do dziecka, przy zachowaniu kontaktu wzrokowego. 

 

 6.      Porządki porządków 

Oprócz codziennych porządków, co jakiś czas trzeba zrobić te gruntowniejsze, np. mycie 

lalek, czesanie ich, cerowanie ich ubranek. Możemy zachęcić do tego dziecko mówiąc, że 

dziś lalki idą do SPA i fryzjera. Analogicznie możemy zadbać o samochody, które jadą do 

myjni, a ich garaże także są w tym czasie pucowane. Odkurzamy wtedy półkę z samochodami 

i myjemy samochody. 

Pozwólmy dziecku robić coś samodzielnie, inaczej niczego się nie nauczy. 

 

 

                                                                                                                        

Opracowała:Milena Beń 
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II. Klub ciekawej książki 

      Katarzyna Mitros  

 „Jak wychować geniusza przez zabawę. Dziecko twórcze  

i radosne" . 
Książka „Jak wychować geniusza przez zabawę. Dziecko twórcze i radosne” 

Katarzyny Mitros uczy, jak rozwijać naturalną ciekawość dziecka, odkrywać jego twórczy 

potencjał. Jak pokazują badania, mózg człowieka dojrzewa najpóźniej. Na jego rozwój 

znaczny wpływ wywiera środowisko, w którym żyje na co dzień, stąd tak istotną rolę 

odgrywają bodźce, których dostarcza mu najbliższe otoczenie. 

Autorka, dzieli  swoją książkę - adekwatnie do liczby pór roku - na cztery części  

i wybiera spośród zabaw te, które stymulują wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy 

 pozwalają  za pomocą wszystkich pięciu zmysłów odkrywać przez dziecko otaczający go 

świat, zaś z nauki czynią przygodę, a nie przykry obowiązek. 

Opisane  przez Katarzynę Mitros zabawy przeznaczone są dla dzieci w wieku od 1,5 

do 8 lat. Do ich realizacji potrzebne są proste materiały, takie jak dary natury (szyszki, liście, 

piasek, woda etc.) oraz kredki, farby, masa solna, klocki, piłki i surowce wtórne, czyli 

wszystko to, co znajduje się w   najbliższym otoczeniu dziecka i stanowi podstawowe 

wyposażenie  przedszkolaka.  Poprzez proste doświadczenia dziecko poznaje prawa przyrody, 

sprawdza swoje hipotezy, a następnie modyfikuje je w zależności od otrzymanych wyników. 

Sam tytuł książki: „Jak wychować geniusza” brzmi jak prowokacja, wyzwanie 

rzucone rodzicom, dla których miarą rozwoju i wartości dziecka jest wysoki iloraz inteligencji 

traktowany priorytetowo w oderwaniu od rozwoju emocjonalnego, w konsekwencji czego  

w trakcie edukacji szkolnej coraz częstej spotykamy dzieci z wysokim IQ, lecz zarazem 

narcystyczne, pozbawione empatii i kompetencji społecznych, nie potrafiące nawiązywać 

relacji i pracować zespołowo. Pod prąd tej tendencji idzie autorka, która rozumie rozwój 

wszechstronnie, dzięki czemu nie czyni z dzieci niewolników sukcesu i ideologii wyników. 

Książka ma przejrzysty układ, zawiera liczne, barwne ilustracje. Została wydana na 

dobrej jakości papierze i może z powodzeniem funkcjonować jako swoiste kompendium po 

świecie zabaw dziecięcych. 

 

Opracowała: Teresa Smolarek                                                 
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III. Kalendarium wydarzeń przedszkolnych 

Kwiecień: 

 Konkurs recytatorski Wierszolandia – oddział  I, II. 

 Zajęcia otwarte dla rodziców – „Jak dbamy o psa?” – oddział  I – 

nauczyciel Milena Beń. 

 Wycieczka do sklepu zoologicznego – oddział I. 

 Warsztaty z udziałem rodziców i dzieci podsumowujące pracę 

wychowawczo – dydaktyczną    w roku szkolnym 2014/20015 – grupa II. 

 Udział w konkursie plastycznym „Ziemia – Planeta ludzi – Jak długo?” – 

oddział IV, V, 

  Wyjście do Szkoly Muzycznej na koncert – oddział III, V. 

 Zajęcia innowacyjne w planetarium „Astropark” – oddział III, IV, V. 

 Spotkanie z Wesołą Ludwiczką   zorganizowane przez  Klub Kultury 

„Scena” – oddział V. 

 Cykliczne zajęcia teatralne – dzieci z grupy II. 

 Realizacja programu innowacyjnego „Przedszkolaki bliżej Unii 

Europejskiej” – oddział IV 

Maj: 

 Zajęcia otwarte dla rodziców – „Motylek” – grupa I; nauczyciel –  Teresa 

Smolarek. 

 Warsztaty z udziałem rodziców i dzieci podsumowujące pracę 

wychowawczo – dydaktyczną    w roku szkolnym 2014/20015 – grupa I. 

  Udział w między przedszkolnym  konkursie plastycznym zorganizowanym 

przez Przedszkole nr 3 „Herb w moim mieście” – dzieci z oddziału I, II, 

III, IV, V. 

 Wyjazd do Muticentrum – oddział II, III, IV, V. 

 Wyjazd do Biblioteki „Barwnej” – oddział II, III, IV, 

 Cykliczne zajęcia muzyczno – taneczne – dzieci z oddziału IV. 

 Koncert  „Podlasiacy dzieciom” – grupa II. 

 Konkurs wiedzy „Znamy kraje Unii Europejskiej – oddział IV. 
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 Spotkania z artystami -  pisarzem utworów dla dzieci Jackiem Danilukiem, 

malarzem Adamem Korusznem oraz rzeźbiarzem Zbigniewem 

Chalimoniukiem – oddział V. 

 Miedzy przedszkolny konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej pod 

hasłem „Wędrówki po krajach Unii Europejskiej” zorganizowany przez 

nauczycielki Ewę Marczuk i Dorotę Puczka. 

  Między przedszkolny konkurs plastyczny „Biała Podlaska dawniej i dziś” 

zorganizowany przez nauczycielki Edytę Pawlukiewicz, Urszulę Rafalska. 

 Wycieczka do Muzeum Południowego Podlasia – oddział II, III, IV, V. 

 Cykliczne zajęcia teatralne – dzieci z grupy II. 

 Uroczystość z okazji Dnia Rodziny – oddział  I, V. 

  Konkurs recytatorski zorganizowany przez Przedszkole nr 13 „W krainie 

warzyw i owoców” – oddział V. 

 Realizacja programu innowacyjnego „Przedszkolaki bliżej Unii 

Europejskiej” – oddział IV. 

 Realizacja projektu edukacyjnego „Biała Podlaska moje miasto” – oddział V. 

 Zajęcia pod hasłem „Bajki znad Krzny” prowadzone przez panią Katarzynę 

Bogusz – oddział V. 

 Teatrzyk kukiełkowy „Złoty kurczak” w wykonaniu aktorów z teatru 

Fraszka – oddział  I, II, III, IV, V. 

 Przedstawienie  uczniom z  klasy I d ze Szkoły Podstawowej Nr 9 

inscenizacji pt. „Europa nasz wspólny dom” – oddział IV. 

Czerwiec: 

 Cykliczne zajęcia teatralne –   grupa II. 

 Wyjazd do kina na film „Rechotek” – oddział II, III. 

 Wycieczka do Lublina – oddział IV, V. 

 Olimpiada Przedszkolaka – oddział  I, II, III, IV, V. 

 Wyjazd do sali zabaw z okazji Dnia Dziecka – oddział I. 

 Uroczystość z okazji Dnia Rodziny – oddział II, III, IV. 

 Wycieczka do Grabanowa – oddział II, V 

 Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego – oddział III, IV, V. 
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IV. Coś dla przedszkolaka 
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V. Za mamusię... za tatusia...  

20% dzieci w Polsce waży za dużo (co piąty chłopiec i co siódma dziewczynka).  

Co gorsza, problem zaczyna się już w przedszkolu. Co przyczynia się do tak szokujących 

wyników? Główną przyczyną zbyt wysokiej wagi u dzieci jest wysokokaloryczna dieta,  

w której przeważają słodycze i tłuszcze, a warzywa czy owoce występują w śladowych 

ilościach. Dzieci jedzą nieregularnie, w pośpiechu, wiele z nich wychodzi z domu bez 

śniadania. Innym niezwykle istotnym powodem nadwagi u dzieci jest prawie całkowity brak 

ruchu. Zdarza się, że dzieci poza zajęciami ruchowymi w przedszkolu czy w szkole nie 

podejmują żadnej aktywności fizycznej. Bywa, że rodzice winę za otyłość swojego dziecka 

zrzucają na wadliwe geny. Jak jest naprawdę? Owszem, geny mogą predysponować do 

otyłości, ale jest to jedynie podatność, a nie wyrok. Dziecko, które żyje zdrowo, nawet, jeśli 

jest obciążone genetycznie, nie będzie miało nadwagi. 

 Rodzice czy dziadkowie dzieci często nie zdają sobie sprawę z poważnych konsekwencji, 

jakie niesie przekarmianie dziecka. Mit, że pucołowate policzki są oznaką zdrowia malucha, 

już dawno został obalony. Faktem jest natomiast, że dziecko, które waży za dużo, jest 

zagrożone chorobami sercowo- naczyniowymi, cukrzycą, stłuszczeniem wątroby, wadami 

postawy czy bezdechem sennym i wynikającym z niego niedotlenieniem. Jeśli nasze dziecko 

waży za dużo, konieczna jest zmiana nawyków żywieniowych na stałe- kuracja odchudzająca, 

która trwa miesiąc czy dwa. 

 

 

 
może przynieść więcej szkód niż korzyści. Najlepiej, jeśli proces, (odchudzanie jest 

procesem) obejmie całą rodzinę. Po pierwsze- rodzice powinni dawać dziecku przykład także 

w dziedzinie odżywiania, po drugie- o ileż praktyczniej jest ugotować jeden obiad, niż dwa- 
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zdrowy dla dziecka i tzw „normalny” dla reszty rodziny Dziecko, zwłaszcza to, u którego 

chcemy obniżyć wagę, powinno jeść piec posiłków dziennie, co trzy godziny, przy czym 

ostatni nie później, niż trzy godziny przed snem. Warto zapamiętać zasadę: ŚNIADANIE 

JEDZ JAK KRÓL, OBIAD JAK KSIĄŻĘ, A KOLACJĘ JAK ŻEBRAK, czyli śniadanie ma 

być najbardziej sycące, kolacja najmniej, a oprócz głównych posiłków w menu każdego 

dziecka powinny znaleźć się dwie niewielkie przekąski. Na każdy główny posiłek powinny 

składać się: w ponad połowie WĘGLOWODANY (np. kasza, makarony razowe, pieczywo 

razowe, brązowy ryż), ZDROWE TŁUSZCZE (np. zawarte w rybach morskich) oraz 

BIAŁKO, w szczególności pochodzenia roślinnego.  

 

 
Warto porozmawiać z dzieckiem o tym, co się dzieje, dostosowując rozmowę do poziomu 

rozwoju dziecka. Należy pamiętać o tym, że przekaz takiej rozmowy ma być pozytywny. Nie 

mówimy: jesteś gruby i musisz schudnąć, ale: byliśmy u pani doktor i okazało się, że to, 

co jedliśmy do tej pory, nie było dobre dla naszego zdrowia; cała nasza rodzina 

postanowiła być silna i zdrowa, dlatego będziemy jedli inaczej niż dotychczas. Czy 

zdrowe odżywianie jest równoznaczne z rezygnacją ze słodyczy? Niekoniecznie. Najlepszym 

rozwiązaniem jest umówienie się na jeden słodki dzień w tygodniu. Nie warto również 

straszyć dziecka, że słodycze to samo zło- dużo korzystniejsze będzie nauczenie go umiaru  

w ich spożywaniu, lub wytłumaczenie, że po zjedzeniu czegoś słodkiego dobrze jest się 

poruszać.  

Sama zmiana nawyków żywieniowych nie wystarczy. Aby dziecko straciło 

bezpowrotnie dodatkowe kilogramy musi być aktywne fizycznie. Zalecana jest minimum 

godzina wysiłku każdego dnia- może to być np. bieganie, jazda na rowerze, jazda na rolkach, 

gra w piłkę, pływanie. Warto pamiętać o tym, że przez pierwsze pół godziny aktywności 

organizm spala jedynie cukry zgromadzone w wątrobie i w mięśniach, a dopiero po tym 

czasie sięga po tłuszcze! 
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Zdrowe pyszności dla naszych pociech 

Biedroneczki są w kropeczki:) 

 

Składniki: 100 g twarogu, 2 łyżki gęstego naturalnego jogurtu, 2 rzodkiewki,  

4 wafelki Vafini, szczypiorek, sól i pieprz 

Dodatki: ser na skrzydełka, ketchup, 4 pomidorki koktajlowe, kukurydza na kwiatek  

  Ugnieść twaróg z jogurtem, startymi rzodkiewkami i posiekanym szczypiorkiem, 

doprawić sola i pieprzem, nałożyć do wafelków, dorobić głowy, skrzydełka i gotowe!  

 

                                    Zupa marchewkowa 

                           

Składniki: 3 marchewki,  1/2 pomarańczy, 1.5 szklanki delikatnego wywaru z kurczaka, 

1/2 łyżeczki startego imbiru, sól, pieprz, szczypta cukru, 2 łyżeczki sera białego, Dymka,                                                                    

kromka bułeczki, 2 łyżeczki masła 

Sposób przygotowania:                                                 

1. Marchewki obierz i pokrój w kawałki.  

2. Zalej wywarem z kurczaka, dodaj łyżeczkę masła, przykryj i gotuj aż lekko zmięknie. 

3. Dodaj pomarańczę, imbir i gotuj do miękkości. 

4. Zmiksuj, dopraw do smaku solą, pieprzem i szczyptą cukru. 

5. Na pozostałym maśle zrumień lekko kawałki bułeczki.  

6. Z serka uformuj kuleczki, dymkę pokrój na długie kawałki i zanurz w zimnej wodzie, 

aby się pozwijała. 

7. Zupę przelej do miseczek, udekoruj kulkami sera, kawałkami bułki i dymką. 

Smacznego! 
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VI. Darczyńcy- Przyjaciele przedszkola 

„Dzielimy się tym co mamy” 

Dyrektor, personel oraz dzieci Przedszkola Samorządowego 

Nr 17 składają serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc 

i życzliwość wszystkim, którzy w  szczególny sposób przyczynili 

się do realizacji naszych planów i zamierzeń: 

 Zarządowi Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej za przekazanie środków 

pieniężnych na modernizację przedszkolnego placu zabaw; 

 

   Panu Dariuszowi Stefaniukowi Prezydentowi Miasta Biała Podlaska – za 

przekazanie  nagród  na wewnątrz grupowy konkurs wiedzy o Białej Podlaskiej 

 „Biała Podlaska moje miasto”; 

 

   Panu Stanisławowi Parafiniukowi  Prezesowi  Zarządu Instytutu Maszyn 

Spożywczych Sp. z o. o.- za przekazanie  nagród rzeczowych na  między 

przedszkolny konkurs plastyczny   „Biała Podlaska - dawniej i dziś”; 

 

 Panu Wojciechowi Guzowskiemu Dyrektorowi Sklepu Bricoman w Białej 

Podlaskiej pomoc i wsparcie w  modernizacji łazienki dzieci; 

 

 Punktowi Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin za przekazanie  nagród 

rzeczowych na  między przedszkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej  

„Wędrówki po krajach Unii Europejskiej”; 

 

 Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji 

Społecznej w Warszawie za przekazanie  nagród rzeczowych na  między 

przedszkolny konkurs wiedzy  o Unii Europejskiej „Wędrówki po krajach Unii 

Europejskiej; 

 

 Lokalnemu  Punktowi Informacyjnemu Funduszy Europejskich w Białej 

Podlaskiej  za przekazanie  nagród rzeczowych na  między przedszkolny konkurs 

wiedzy o Unii Europejskiej  „Wędrówki po krajach Unii Europejskiej”; 

 

 Państwu Annie i Konradowi Twarowskim za podarowanie firan do dwóch 

oddziałów oraz tkaniny na stroje do tańców i serwety na stoły; 
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  Panu Dariuszowi Rogacin właścicielowi hurtowni  „Select” – za przekazanie  

nagród rzeczowych na międzygrupowy konkurs recytatorski  „Wierszolandia 5”; 

 

  Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białej Podlaskiej - za 

przekazanie  nagród rzeczowych na między przedszkolny konkurs plastyczny „Biała 

Podlaska - dawniej i dziś” oraz wewnątrz grupowy konkurs wiedzy o Białej 

Podlaskiej  „Biała Podlaska moje miasto”; 

 

   Pani Justynie Górskiej – Dyrektor Oddziału Centrum Nauki  

i Biznesu ŻAK - za przekazanie  nagród rzeczowych  

na między przedszkolny konkurs plastyczny  „Biała Podlaska  

- dawniej i dziś” oraz wewnątrz grupowy konkurs wiedzy  

o Białej Podlaskiej  „Biała Podlaska moje miasto”; 

 

  Panu Adamowi Melaniuk za przekazanie biurka nauczycielom oddziału 3 – latków; 

 

 Panu Adamowi Trochimiuk za przekazanie  nagród rzeczowych na między 

przedszkolny konkurs plastyczny    „Biała Podlaska - dawniej i dziś”. 

  

Życzymy, aby wszelka okazywana innym pomoc, 

dawała Państwu zadowolenie. 
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SZANOWNI RODZICE! 

Życzymy Państwu i wszystkim naszym 
wychowankom udanych, słonecznych i pełnych 

przygód wakacji. Odpoczywajcie i nabierajcie sił 
na kolejny rok przedszkolny i szkolny. 

Czekamy na was we wrześniu. Starszakom życzymy 
samych sukcesów w szkole! 

Do zobaczenia po wakacjach! 

 

                                                           

                                                                                                                     Zespół w składzie : 

                                                                                                                          Milena Beń 

                                                                                                                     Teresa Smolarek 
 


