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Franciszka z Asyżu. 

Wielkanoc w polskiej tradycji jest niezwykle 

barwnym świętem. To czas radości po zakończe-

niu niegdyś ściśle przestrzeganego postu oraz 

pora praktykowania wielu religijnych i ludowych 

obrzędów. Tradycje pochodzące jeszcze ze  

średniowiecza są bardzo często przestrzegane do 

dziś.  

Świąteczne porządki należą do tradycji, symbo-

lizują bowiem usuwanie z domu śladów zimy,  

a przy okazji zła i chorób, i oczekiwanie na  

wiosnę.  

Wielkanocna palma- Wielki Tydzień zaczyna 

się od Niedzieli Palmowej, upamiętniającej 

wjazd Chrystusa do Jerozolimy. W kościołach 

święci się palemki – wiązki rózg wierzbowych 

oraz gałązek bukszpanu. Symboliczne uderzenie 

domowników palemką zapewnia im szczęście 

przez cały rok. 

 Wielki Piątek-dzień śmierci Chrystusa w trady-

cji chrześcijańskiej ma być smutny i poważny. 

To czas ścisłego postu i nabożeństw Drogi 

Krzyżowej. W kościołach odsłaniane są 

uroczyste Groby Pańskie oraz misteria  

pasyjne. 

Święconka-Wielka Sobota jest dniem rado-

snego oczekiwania na zmartwychwstanie. 

Wtedy przygotowuje się święconkę, ozdob-

ny koszyczek z jedzeniem, który zostaje 

poświęcony w kościele. Nie może w nim 

zabraknąć jajek, które są symbolem  

narodzenia i nowego życia, baranka z cukru 

symbolizującego zmartwychwstałego  

Chrystusa, chleba, soli, wędliny, chrzanu  

i świątecznego ciasta. Święconkę spożywa 

się w niedzielę po rezurekcji.  

Pisanki– jaja królujące na wielkanocnym 

stole są symbolem życia i odrodzenia.  

Pięknie zdobione, od wieków dekorują  

polskie stoły podczas świąt wielkanocnych.  

Przygotowała: M. Zgieb 

Ważne tematy: 

 Wizyta pana starosty  

w SOSW. 

 Zasady dobrego zacho-

wania.  

 Co nowego w szkole? 

 Czy hałas jest niebez-

pieczny? 

 Dzień Ludzi Bezdom-

nych. 

 Konkursy w SOSW. 

Co, gdzie, kiedy, jak?! 

13 marca 2014 r. był dniem wyjątkowym dla  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Nowym Mieście nad Pilicą. Nasza placówka 

miała przyjemność gościć Starostę Grójeckie-

go - pana Mariana Górskiego. W czasie wizyty 

dzieci z radością  prezentowały swoje prace 

plastyczne i dzieliły się wrażeniami ze szkol-

nego codziennego życia. Pan Starosta słuchał, 

oceniał,  wyrażając podziw dla twórczych 

działań naszych wychowanków. Z zaintereso-

waniem obejrzał też nowo otwarty oddział 

przedszkolny, który funkcjonuje w naszej pla-

cówce. Pani Dyrektor ośrodka - Elżbieta Fałek 

towarzyszyła naszemu gościowi podczas  

wizyty i z przyjemnością pełniła rolę przewod-

nika, opowiadając o wszystkim co nowego  

i dobrego dzieje się w naszej szkole. Mamy 

nadzieję, że Pan Starosta miło spędził  z nami 

czas i niebawem znów zawita w nowomiej-

skich  progach ośrodka. 
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Justyna Matuszczak: Dzień dobry, 

jestem dziennikarką gazetki „Promyk”  

i chciałabym przeprowadzić z Panią 

szybki wywiad. 

P. Wiesia Cieślik: Odpowiem na 

wszystkie pytania:)  

J. M.: Co Panią skłoniło do wyboru 

zawodu księgowej? 

P. W.C.: Odpowiedź jest prosta– wzglę-

dy finansowe– jest to trudny zawód, ale 

dobrze płatny. 

J.M.: Na czym polega Pani praca i czy 

jest  Pani z niej zadowolona? 

P.W.C.: Praca księgowej to przede 

wszystkim dbanie o wszystkie doku-

menty związane z finansami, z faktura-

mi, z zestawieniami, z bilansami, z lista-

mi płac itd. Niesamowicie dużo zadań  

i dużo dokumentacji– trzeba być dokład-

nym i wszystkiego pilnować. Ale bardzo 

lubię tę pracę. 

J.M.: Czy ktoś kto nie jest " orłem "  

z matematyki da sobie radę w tym zawo-

dzie ? 

P. W. C.: Podobno  trening czyni  

mistrzem– więc jak ktoś  chciałby zostać 

księgowym to od samego początku musi 

przyłożyć się do zadań z matematyki:)  

i wtedy na pewno da sobie radę.  

J. M.: Jakie cechy i umiejętności są szcze-

gólnie ważne na Pani stanowisku pracy?  

P. W. C.: Według mnie najważniejsza jest 

koncentracja, skupienie, sumienność,  

dokładność,  umiejętność organizacji  

pracy, zdolności analityczne, termino-

wość, komunikatywność i przede wszyst-

kim kwalifikacje zawodowe.  

J.M.: Jaki ma Pani sposób na relaks po 

ciężkim dniu pracy? 

P. W. C.: Bardzo lubię oglądać filmy-  

stawiam na dobre kino oraz na relaks w 

ciszy– czyli rozwiązywanie krzyżówek:)  

J.M.: Ostatnie pytanie– chyba najtrudniej-

sze:) Gdzie Pani  widzi siebie za 5 lat? 

P. W. C.: Rzeczywiście trudne pytanie:) 

Hmm, może na bezludnej wyspie lub  

w górskiej chacie–  w miejscu, w którym 

bym się wyciszyła i zrelaksowała:) 

Wysłuchały: J. Matuszczak, M. Zgieb 

społeczeństwa i żyją wśród nas  

każdego dnia. Mijamy ich na  

dworcach i ulicach. Widujemy   

w pobliżu naszych domów. Często 

bywają chorzy i samotni. Święto jest 

obchodzone poprzez organizowanie 

rozmaitych akcji pomocy ludziom 

bezdomnym oraz akcje informacyj-

ne mające zwrócić uwagę całego 

społeczeństwa na problemy ludzi 

bezdomnych.  

Osoby bezdomne -to takie które  

w danym czasie nie posiadają  

i własnym staraniem nie mogą zapew-

nić sobie takiego schronienia, które 

mogłyby uważać za swoje i które 

spełniałoby minimalne warunki  

pozwalające uznać je za pomieszcze-

nie mieszkalne.  

Dzień ten jest okazją, by uświadomić 

sobie, że osoby nie mające stałego 

adresu zamieszkania są częścią  

 

 

 

 

 

Przygotował: Zespół Wychowawczy  

Poznajmy się bliżej. Wywiad z księgową– panią Wiesławą Cieślik. 

14 kwietnia obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych! 

Ślachetne zdrowie,  

Nikt się nie dowie,  

Jako smakujesz,  
Aż się zepsujesz.  

Tam człowiek prawie  
Widzi na jawie  

I sam to powie,  

Że nic nad zdrowie  
Ani lepszego,  

Ani droższego; 

Bo dobre mienie,  
Perły, kamienie,  

Także wiek młody  

7 kwiecień– Światowy Dzień Zdrowia. 
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Drodzy Czytelnicy zdrowie mamy 

tylko jedno, więc szanujmy je, 

dbajmy o siebie. Zdrowie to nasz  

skarb, ponieważ dzięki niemu mo-

żemy realizować nasze plany, ma-

rzenia, bo mamy na to siły. Unikaj-

my sytuacji, które zagrażałyby utra-

cie zdrowia. 

 

Przygotował: R. Sierajewski. 

I dar urody,  

Mieśca wysokie,  

Władze szerokie  

Dobre są, ale -  

Gdy zdrowie w cale.  

Gdzie nie masz siły,  

I świat niemiły.  

Klinocie drogi,  

Mój dom ubogi  

Oddany tobie  

Ulubuj sobie!  

Autor: Jan Kochanowski 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezdomno%C5%9B%C4%87


Drodzy Czytelnicy wielkimi kroka-

mi zbliża się wiosna, zatem czas na 

aktywny wypoczynek.  

Przypomnę Wam co oznacza stwier-

dzenie „aktywnie wypoczywać”- jest 

to forma aktywności umysłowej lub 

fizycznej podejmowana poza obo-

wiązkami np. zawodowymi, społecz-

nymi, domowymi i nauką. Stosowa-

na w celu odpoczynku i rozrywki.  

Moi Drodzy aktywny wypoczynek 

przyczynia się do rozwoju zaintere-

sowań, do podwyższenia aktywności 

fizycznej, do rozładowania napięcia 

nerwowego oraz zapobiega choro-

bom cywilizacyjnym (np. rakowi). 

Wypoczynek z założenia jest aktyw-

nością dobrowolną. Formy aktywne-

go wypoczynku wynikają głównie  

z typu zainteresowań i miejsca poby-

tu człowieka.  

Podpowiem Wam, że aktywną formą 

wypoczynku jest np.:  

 jazda na rowerze lub rolkach; 

 bieganie na długie lub krótkie 

dystanse; 

 wyjazdy na basen; 

 wędrówki piesze po okolicach; 

 różnorodne gry i zabawy  

sportowe. 
 

Oczywiście zawsze należy pamiętać 

o  zasadach bezpieczeństwa i odpo-

wiednim wyposażeniu i stroju,  

dostosowanym do wybranej przez 

Was formy wypoczynku:)  

 
 

 

Przygotowała: 

J. Ostrowska 

Konkurs plastyczno– literacki.  
                                                                                       
 
 
 

„Przyroda bez człowieka może 
żyć, 

                                                                                       
ale człowiek bez przyrody 

                                                                                       
ZGINIE.” 

 

Szanujmy Zdrowie. 

Uwaga, Uwaga !!! 

Zacznijmy Moi Drodzy od wyjaśnienia słowa hałas.  

 

Hałas- dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu 

(zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, odbierane jako: 

"bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, 

wreszcie szkodliwe”.  

Reakcja na hałas w dużym stopniu zależy od naszego 

nastawienia psychicznego. Na ochronę przed hałasem 

nasz organizm zużywa ogromne ilości energii. Do hałasu 

nie można się przyzwyczaić. Przyczyną hałasu mogą być 

dźwięki zarówno intensywne, jak również wszelkiego 

rodzaju niepożądane dźwięki wpływające na nasze oto-

czenie, uciążliwe z powodu długotrwałości, jak na przy-

kład stały odgłos pracujących maszyn lub muzyki.  

Hałas może być szkodliwy dla zdrowia człowieka,  

ponieważ jego zbyt duże natężenie może prowadzić do 

uszkodzenia narządu słuchu.  

Czy hałas jest niebezpieczny? 
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 Samorząd Wychowanków serdecznie 

zaprasza wszystkich chętnych  

d o  u d z i a ł u  w  k o n k u r s i e  

p l a s t y c z n o - l i t e r a c k i m  : 

„MOJA PLANETA ZIEMIA”. 

Indywidualne bądź grupowe prace, 

płaskie lub przestrzenne, wykonane  

w formacie A4 i dowolną techniką 

plastyczną lub wiersze, opowiadania 

o Ziemi należy składać na ręce  

organizatorów do dnia 30.04.2014r. 

 
Przygotowały: L. Gaca, K. Grzywacz 

Hałas negatywnie wpływa na naszą psychikę. Im dokuczli-

wość dźwięku jest większa i dłuższa tym poważniejsze są 

konsekwencje: od zdenerwowania, poprzez agresywność, po 

depresje i zaburzenia psychiczne.  

 

Ciekawostka: kobiety są bardziej odporne na hałas niż  

mężczyźni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała: M. Zgieb 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_%28dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozrywka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_cywilizacyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_cywilizacyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nat%C4%99%C5%BCenie_d%C5%BAwi%C4%99ku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ucho
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychika


W tym miesiącu Samorząd 

Uczniowski  zajmie się następujący-

mi  sprawami: 

- Przeprowadzenie konkursu  

plastycznego: „Najpiękniejsza Pisan-

ka”, 

- Wykonanie gazetki na temat 

„Szkolny Kodeks dobrego zachowa-

nia”, 

- Rozprowadzenie wśród uczniów 

naszej szkoły  ulotek zawierających 

„ Zasady Dobrego Zachowania”, 

- Przygotowanie plakatu z życzenia-

mi świątecznymi dla Rady Pedago-

gicznej, pracowników szkoły oraz 

dla uczniów, 

- Przeprowadzenie  kontroli zmiany 

obuwia, noszenia identyfikatorów 

oraz sprawowania dyżurów między-

lekcyjnych przez uczniów, 

- Wykonanie gazetki na temat: 

„Zwyczaje Wielkanocne” . 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

Uczniowie, którzy przyszli tego dnia 

ubrani na zielono zostali obdarowani 

słodyczami. 

Kontynuacją Pierwszego Dnia  

Wiosny w szkole było wyjście naj-

młodszych klas wraz z opiekunami 

nad rzekę w celu utopienia Marzan-

ny. Dzień był bardzo udany, ucznio-

wie zadowoleni z tak spędzonego 

czasu. Na wielu twarzach gościł  

ciągły uśmiech i widać było ogrom-

ną radość. 

W dniu 21 marca tradycyjnie, jak co 

roku w naszej szkole obchodziliśmy 

Pierwszy Dzień Wiosny, czyli poże-

gnanie zimy. Podczas porannego 

apelu uczniowie pod czujnym okiem 

p. Elżbiety Gajewskiej przedstawili 

krótki  program artystyczny. 

 W trakcie występu przybyła do nas 

Pani Wiosna, która zadawała  

dzieciom zagadki dotyczące tej pięk-

nej pory roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: K. Zielińska 

Z życia Samorządu Uczniowskiego 

Co nowego w szkole?  

Przypominamy, że  Dyżurni  

zobowiązani  są nosić odznaki 

Dyżurnego, po które należy  się 

do Opiekunów Samorząd 

Uczniowski. 

Pamiętajcie -  Dyżurny ma być 

wzorem do naśladowania przez 

innych.. 

Przygotowały: M. Bednarska,  

K. Zielińska 

Samorząd Uczniowski przypomi-
na, iż ciągle trwa konkurs 
„SUPER DYŻURNY.  

Konkurs kierowany jest do 
uczniów sprawujących dyżury 
międzylekcyjne. 

Osoby chętne do pełnienia dyżu-
rów prosimy o zgłaszanie się do 
opiekunów Samorząd Uczniow-
ski każdorazowo do 25 dnia  da-
nego miesiąca. 

Uwaga, uwaga !!! 
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 ZASADY 

DOBREGO ZACHOWANIA 

„Zasady proste w życiu mam  nie 
rób drugiemu tego, czego Ty nie 
chcesz sam” 

(„Bałkanica”, Piersi) 

1. Nie używam wulgaryzmów. 

2. Nie niszczę mienia szkolnego. 

3.  Nie przerywam kiedy ktoś  
mówi. 

4.  Okazuję wszystkim życzliwość  
i szacunek. 

5.  Używam zwrotów grzecznościo-
wych. 

6.  Dbam o bezpieczeństwo. 

7. Nie pale i nie spożywam alkoholu. 

8.  Szanuję pracę i własność drugie-
go człowieka. 

9.  Jestem prawdomówny. 

10. Reaguję na dostrzeżone przejawy 
zła. 

11. Ubieram się stosownie do sytu-
acji - strój świadczy o mnie. 

12. Dbam o higienę osobistą   
i  porządek wokół  mnie. 

13. Jestem punktualny. 

14. Pamiętam, że wszyscy mają  
jednakowe prawa. 

15. Nie używam przemocy. 

16. Wyrażam własne zdanie i szanuję 
opinię innych. 

17. Jestem dumny, że jestem uczniem 
SOSW w Nowym Mieście n/Pilicą 
i zrobię wszystko, żeby szkoła była 
dumna ze mnie. 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: K. Zielińska 

balonik i oplatamy  go sznurkiem, 

smarujemy klejem i czekamy  

kilka godzin do wyschnięcia.  

W następnej kolejności przekłu-

wamy balon i nasze jajko gotowe. 

W tym numerze PROMYKA  

zachęcamy do wykonania bardzo 

prostej a jakże efektownej  

dekoracji - JAJKA Z NIESPO-

DZIANKĄ. Do wykonania  

naszego jajka potrzebujemy:  

balon, kolorową włóczkę, klej 

typu wikol, czekoladowe jajko.  

Do balonu wkładamy czekolado-

we jajko (koniecznie w zapako-

wane), następnie nadmuchujemy 

Powodzenia, życzymy miłej  

pracy. 

 

Przygotowała: K. Zielińska 

 

Ważne sprawy ! 

Pomysł na …  

Prace należy oddać do  

dn.11.04.2014r  na ręce organizato-

rów. 

Zachęcamy do wzięcia udziału  

w konkursie- najciekawsze stroiki 

zostaną nagrodzone! 

 

Przygotowały: J. Skrzydłowska,             

E. Kwiatkowska 

W związku ze zbliżającymi się 

Świętami Wielkanocnymi zaprasza-

my wszystkich chętnych do wzięcia 

udziału w ogólnoszkolnym konkur-

sie pt: „Najładniejszy wielkanocny 

stroik”.  

Zachęcamy wszystkich uczniów do 

samodzielnej pracy– pamiętajcie, że 

w każdym z Was kryje się mały arty-

sta:)                                              

Uwaga konkurs!  
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Drodzy Czytelnicy przypominam, że 

22 kwietnia obchodzimy Międzyna-

rodowy Dzień Ziemi.  

Moi Drodzy czy wiecie, że Dzień 

Ziemi obchodzony jest w momencie 

równonocy wiosennej na Półkuli  

Północnej, czyli w dniu równonocy 

jesiennej na Półkuli Południowej. Ten 

dzień wyróżnia się tym, że na całej 

planecie dzień trwa tyle samo, co noc. 

Równonoc wiosenna w starożytnych 

kulturach wiązała się ze świętem  

rodzącego się życia. 

 Współcześnie podkreśla się, że jest 

to dzień swoistej równowagi mogącej 

pomóc w odrzuceniu wzajemnych 

różnic między ludźmi odmiennych  

Rzodkiewki pokroić w krążki. 

Szczypiorek drobno posiekać. Jajka 

p o k r a j a ć  w  d u ż ą  k o s t k ę . 

Ser zetrzeć na tarce o dużych 

oczkach. Wszystkie składniki  

delikatnie wymieszać. Na koniec  

dodać majonez, śmietanę oraz sól  

i pieprz. Odstawić do lodówki na  

kilka godzin.  

 

Życzę smacznego!!! 

„Sałatka kwietniowa” 

Składniki:  

-5 średnich ziemniaków, 

-1 pęczek rzodkiewek,  

-1/2 pęczka szczypiorku, 

-2 jaja na twardo, 

-10 dkg żółtego wędzonego sera, 

-4 łyżki majonezu. 

-2 łyżki śmietany, 

-sól, pieprz. 

Wykonanie: Ziemniaki umyć i ugotować 

w  łupinach w osolonej wodzie.  

 

 

Przygotowała: L. Gaca 

                 Ekoludzik– tajemnice przyrody. 

Coś na ząb wg przepisu pani Lidki:) 

i przyzwyczajenia... To się okaże 

już niebawem!  

Zapraszam do lektury i życzę wielu 

niezapomnianych chwil z nową  

koleżanką Valentiną i jej szalonymi 

przyjaciółmi:).  

 

 

 

 

Przygotował: K. Zdrojewski 
 

 Moi Drodzy chciałbym Wam  

zaproponować zabawną, pełną  

humoru książkę o dziewczynce  

Valentinie, która mogłaby być  

Waszą koleżanką.  

Otóż Valentina ma czternaście lat  

i właśnie idzie do gimnazjum.  

W przeciwieństwie do swoich  

przyjaciół nie jest specjalnie przeję-

ta, ponieważ uwielbia zmiany.  

Ciekawe, czy w nowej szkole uda 

się zachować dawne przyjaźnie  

Strefa Kultury!!!  
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Przygotował: R. Sierajewski 
 

ras i religii. Niezależnie od 

wyznawanej wiary czy przyna-

l eżności  e tnicznej ,  wszyscy       

LUDZIE dzielą między siebie tę  

samą planetę, która jest naszym 

wspólnym dobrem, o które powinni-

śmy dbać i pielęgnować naszą plane-

tę Ziemię, aby była czysta,  

zdrowa, nieskażona żadnymi  

trującymi substancjami. 

Musimy sobie uświadomić, że  

dbając o Ziemię, dbamy tak napraw-

dę o siebie i o swój los.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc_wiosenna
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc_jesienna
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc_jesienna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Noc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rasa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiara_religijna


- Od dziś będziemy liczyli na  

komputerach! - oznajmiła  

nauczycielka 

- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą 

się uczniowie. 

- No to kto mi powie, ile będzie 

pięć komputerów dodać dwadzie-

ścia jeden komputerów? 

Kwietniowym solenizantom życzymy 

wszystkiego najlepszego, a przede 

wszystkim zdrowia i spełnienia ma-

rzeń. 

 

 

 

 

 

Zespół Redakcyjny 

 Kwietniowi solenizanci: 

 Grażyny, Franciszka, Małgorzaty, 

Michała, Justyny, Roberta, Bartosza,  

Jerzego, Pawła, Piotra. 

 Drodzy Czytelnicy czy wiecie co 

oznacza imię Michał? Jest to imię 

biblijne, nosił je pierwszy z archa-

niołów. Oznacza: do Boga podobny.  

O Michałach krąży takie powiedzon-

ko: „Smutnie przeżyjesz lata stare, 

gdy zakochasz się w Michale. ”   

        Garść dobrego humoru                       Rozwiąż rebusy 

 W tym miesiącu imieniny obchodzą:  

(Baran 21.03.-20.04.): 

Dumni i odważni.  

Odznaczają się wszech-

stronnymi zdolnościa-

mi i niezwykłą energią. 

W uczuciach są stali  

i wierni. Można na nich 

polegać w przyjaźni lub w trud-

nych sytuacjach. 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska  

(Ryby 20.02.-20.03.): Duża ener-

gia życiowa, zdecydowanie              

w działaniu i ogromne ambicje 

sprawiają, że są sprawnymi 

kowalami własnego     losu. 
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 Horoskop. 

 

Przygotował: K. Zdrojewski 



 

„Dobrze widzi się tylko sercem. 

Najważniejsze jest niewidoczne 

dla oczu” -Antoine de Saint-

Exupéry (z książki Mały Książę)  
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SOSW Nowe Miasto  

nad Pilicą 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 

Zespół Redakcyjny w składzie:  

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych  

pragniemy życzyć wszystkim pracownikom 

oraz wychowankom SOSW  

im. św. Franciszka z Asyżu zdrowych  

i pogodnych Świąt, obfitości na  

Świątecznym stole, smacznego jajka oraz 

wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.  

 

Redakcja    „PROMYKA” 

http://lubimyczytac.pl/autor/14276/antoine-de-saint-exupery
http://lubimyczytac.pl/autor/14276/antoine-de-saint-exupery
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/20946/maly-ksiaze

