
 

1 
 

 

 

 

Rys. Mariana Khorenko Gr. III 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE NR 16 

BYDGOSZCZ 

WIOSNA 2021 



 

2 
 

 

 

                                                        

 

     

 

 

         Rys. Jaś Grochowski Gr. V                    Rys. Oliwia Górska Gr. V                       Rys. Ania Sobolak Gr. IV 

GŁOSY RODZICÓW: Jak wspieram dziecko w nauce samodzielności? ……………………… 3 

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW: Wiosenne zagadki ………………..…………….5 

WYPOWIEDZI DZIADKÓW: Czy Wielkanocne Święta są ważne dla Polaków? ………… 7 

POCZYTAJMY RAZEM:……………………………………………………………………………………………… 9 

ZADANIE DLA PRZEDSZKOLAKA: …………………………………………………………………………… 10 

RODZICE RADZĄ: Jak radzę sobie z nadmiarem energii u mojego dziecka? …………… 11 

WYPOWIEDZI DZIECI: Co wiedzą dzieci o Świętach Wielkanocnych? ………………….. 13 

KĄCIK SMAKOSZA: Ulubione danie przedszkolaków …………………………….. ………………15 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE ………………….………………………………………………………………… 16 

 

 

 

 

    

             Rys. Sara Kulińska Gr. V                  Rys. Ania Sobolak Gr. IV                        Rys. Maja Zielińska Gr. IV 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

Zaradność i samodzielność to jedne z najważniej-

szych cech dlatego już u najmniejszych dzieci 

powinny być odpowiednio stymulowane przez 

rodziców. Często popełnianym przez nas rodzi-

ców błędem jest nadopiekuńczość i wyręczanie 

swoich pociech w zadaniach, które mogłyby wy-

konać samodzielnie. Żyjemy w ciągłym biegu. 

Bywa że łatwiej i szybciej jest wyręczyć dziecko 

niż poświęcić czas na naukę. Skutkuje to brakiem 

chęci do samodzielnego działania. Dzieci stają się 

wygodne i leniwe. Kolejnym bardzo ważnym 

aspektem wychowania jest danie milusińskim 

prawa wyboru. Pozwoli to uniknąć poczucia bez-

radności i zależności od dorosłych. Bądźmy 

otwarci na propozycje i  sugestie dzieci. Ułatwi 

im to zbudowanie świadomości własnych po-

trzeb. Z samodzielnego dziecka wyrośnie kiedyś 

zaradny dorosły. 

Paweł Włodarski – tata Witka z Gr. III 

 

Samodzielność jest potrzebą rozwoju każdego 

dziecka. Wspieram swoją Córkę w pokonywaniu 

codziennych trudności, przede wszystkim  nie 

wręczając jej z podstawowych obowiązków do-

mowych. Uczę ją opieki i odpowiedzialności za 

słabszych np. codzienne karmienie swojego 

czworonoga lub robienie śniadania sobie i młod-

szemu bratu. Nie unikamy trudnych sytuacji, w 

których my dorośli myślimy, że sobie nie pora-

dzi. Takie sytuacje sprzyjają rozwojowi oraz 

pozwalają dzieciom dorosnąć. Uważam, że sa-

modzielność w rozwiązywaniu konfliktów z ró-

wieśnikami jest bezcenna. Przełamuje ona barie-

ry społeczne, uczy odwagi oraz komunikacji 

między nimi. Prawdziwa pomoc w procesie jego 

dojrzewania, polega na wzmacnianiu jego po-

czucia własnej wartości, które wynika z sukce-

sów w samodzielnym działaniu. Troska o bez-

pieczeństwo jest konieczna, ale w nadmiarze mo-

że zaszkodzić :-) 

Patrycja Rydelska – mama Mai z Gr. IV 

GŁOSY RODZICÓW:  

Jak wspieram dziecko w nauce samodzielności? 

Rys. Maja Zielińska Gr. IV 

Rys. Weronika Zielińska Gr. III 
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Sposobów na wspieranie dziecka w nauce samo-

dzielności jest kilka. Moim zdaniem najważniej-

sze jest nie wyręczanie dziecka w wykonywaniu 

czynności, z którymi jest w stanie sobie pora-

dzić. Bardzo często wydaje nam się, że lepiej 

będzie, jak my coś zrobimy, gdyż zrobimy to 

dokładniej, a przede wszystkim szybciej. Sytu-

acja ta bardzo szybko zostanie wykorzystana 

przez naszą pociechę. Ważne jest również nie 

krytykowanie. Każdy człowiek popełnia błędy, 

dziecko zaś ma nawet do tego prawo, gdyż wła-

śnie na wpadkach i pomyłkach uczy się, jak so-

bie radzić z porażkami, których w swoim życiu 

doświadczy jeszcze bardzo wiele. To, o czym 

powinniśmy pamiętać, to chwalenie za każdy, 

nawet najmniejszy przejaw samodzielności, gdyż 

to zmobilizuje naszego brzdąca do jeszcze więk-

szej aktywności na przyszłość. 

Katarzyna Zielińska –  

mama Weroniki z Gr. III i Mai z Gr. IV 

 

Ja moją córkę wspieram w nauce samodzielności poprzez dawania jej zadań oraz obowiązków np.: 

jeżeli gdzieś się wybieramy ona ma swoją walizkę, którą sama zawsze pakuje. Nie ważne, czy to 

zabawki czy inne rzeczy. Po prostu robi to sama. Gdy robię zakupy, moja córka bierze malutki ko-

szyczek. Mam listę z zakupami i mówię jej co mamy kupić. Ona szuka i pakuję do koszyczka po-

trzebne produkty. U nas nauka samodzielności zaczyna się już od otworzenia oczu gdy czas iść do 

przedszkola. Maja ma naszykowane ubranka i ubiera się. Nie z każdym elementem sobie radzi, 

aczkolwiek jest chętna do samodzielnego ubierania i się nie poddaje. Codziennie Maja ma swoje 

obowiązki gdy przychodzi do domu. Rozbiera się sama, bo wie, że trzeba się rozebrać i przebrać w 

domowe ubranka, następnie umyć ręce i może iść się bawić. 

Paulina Springer – mama Mai z Gr. I 

 

                        

 

Rys. Jaś Witkowski Gr. II 

Rys. Mariana Khorenko Gr. III 
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TWÓRCZOŚĆ PRZEDSZKOLAKÓW: 

Wiosenne zagadki 

Siedzą na drzewie, 

słoneczko wypatrują, 

mleczka nie piją. 

Bure kotki na nie mówią 

(bazie) 

Dzieci z Gr. II 

 

 

 

Ptaki wracają z daleka. 

Ze snu budzą się drzewa. 

Listki wypuszczają i do słonka 

się uśmiechają. 

 (wiosna) 

Dzieci z Gr. II 

 

 

 

Do swoich gniazd wracają. 

Wesoło klekotają 

Po łące spacerują i żabki wypatrują. 

(bocian) 

Dzieci z Gr. II 

 

 

 

 

Rys. Jaś Witkowski Gr. II 

Rys. Konrad Łukasik Gr. II 

Rys. Adrian Wnukiewicz Gr. II 

Siejemy ją w ogródku, 

gdy wiosna się zaczyna. 

A potem kosiarką należy ją często przycinać 

(trawa) 

                        Dzieci z Gr. III 
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Zimą jej nie zobaczysz. Lubi słońce, kwiaty i trawę.  

Kiedy się ją zauważy, to czasami mówi się wierszyk.  

Żeby leciała do nieba i przyniosła nam kawałek chleba. 

Jest mała, czerwono-czarna i ma kropki. 

(biedronka) 

              Dzieci z Gr. IV 

 

 

 

 

Jest taka pora roku, kiedy wszystko budzi się ze snu. 

Z dalekich krajów wracają bociany, a niedźwiedzie 

budzą się z zimowego snu. 

Na drzewach pojawiają się malutkie zielone pąki, któ-

re z każdym dniem są coraz większe. 

Możemy podziwiać pierwsze kwiaty  

i słuchać ćwierkania ptaków. 

Jest coraz cieplej i nie musimy już nosić  

takich grubych kurtek i czapek. 

(wiosna) 

Dzieci z Gr. IV 

 

 

 

 

Rys. Ania Rytlewska Gr. IV 

Rys. Maja Zielińska Gr. IV 

Cóż to za sportowiec? 

Wśród płazów tak pływa. 

Gdy zbliżysz się i cię zobaczy, 

to wspaniale skacze. 

(żaba) 

                           Dzieci z Gr. V 

 

 

 

 
Znak to wiosny, 

mały biały, 

wyjrzał spod śniegu cały. 

(przebiśnieg) 

Dzieci z Gr. V 

 

 

 

 

Kroczy dumnie po łące 

Pędraki, ślimaki uciekajcie. 

(bocian) 

Dzieci z Gr. V 

 

 

 

 

Rys. Łucja Witkowska Gr. V Rys. Magda Piasecka Gr. V 
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 Święta Wielkanocne są najważniejszymi i naj-

starszymi świętami dla ludzi, którzy wyznają 

wiarę chrześcijańską. Obchodzi się je z okazji 

cudu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z 

grobu, w którym złożono jego ciało po ukrzy-

żowaniu i stanowi najbardziej uroczystą pa-

miątkę tego wydarzenia. W kościołach buduje 

się symboliczne Groby Pańskie, w których 

znajduje się figura Jezusa. W sobotę poprze-

dzającą Wielką Niedzielę wierni udają się do 

kościołów z koszyczkami wypełnionymi po-

trawami świątecznymi i odwiedzają grób 

Chrystusa. Wielkanoc kończy Wielki Tydzień 

stanowiący wspomnienie najważniejszych 

wydarzeń kształtujących wiarę chrześcijańską. Wielka Niedziela rozpoczyna się mszą rezurekcyjną, 

po której rodziny zasiadają do uroczystego śniadania. O randze tego wydarzenia i jego znaczeniu 

dla Polaków świadczy także pozdrowienie „Chrystus zmartwychwstał”, którym oznajmiamy sobie 

fundamentalną prawdę wiary. Wiara ta wypełnia ciemność między pustym grobem, a zmartwych-

wstaniem. Święta te ważne są dla Polaków także z uwagi na fakt, iż zmartwychwstanie Chrystusa 

jest symbolem jego zwycięstwa nie tylko nad śmiercią, ale również nad grzechem. Niedziela Zmar-

twychwstania Pańskiego jest pierwszym i najstarszym świętem w Kościele katolickim, obchodzo-

nym już w czasach apostolskich. Dla chrześcijan symbolicznym wyrazem tego celebrowania jest 

świętowanie niedzieli jako Dnia Pańskiego. 

Adam Piątkowski – dziadek Oli Sobolak z Gr. III i  Ani Sobolak z Gr. IV 

 

Polacy  są narodem religijnym kierującym się 

tradycjami. Wartości te są wpajane nam od 

dziecka.  Święta Wielkanocne z pewnością sta-

nowią temu bezwzględny dowód dlatego są tak  

ważne dla Polaków. Przygotowują się do 

Zmartwychwstania Jezusa w wyjątkowy spo-

sób, począwszy od przestrzegania czterdziesto-

dniowego postu oraz uczestniczenia w wielu 

obrzędach religijnych, takich jak Droga Krzy-

żowa, Gorzkie Żale, również tak bardzo lubia-

ną prze dzieci Niedzielę Palmową, kiedy to do 

Kościoła przynoszą wraz z rodzicami i dziadka-

mi własnoręcznie zrobione Palemki. Podobnie 

WYPOWIEDZI DZIADKÓW: 

Czy Wielkanocne Święta są ważne dla Polaków? 

Rys. Kacper Borowicki Gr. IV 

Rys. Ania Sobolak Gr. IV 
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jest z przygotowaniem koszyczków z potrawami do poświęcenia i wspólnym malowaniem jajek. 

Uwieńczeniem tego wspaniałego czasu jest uroczyste Śniadanie Wielkanocne w gronie najbliższych 

i oczywiście tradycja uwielbiana przez dzieci czyli szukanie pozostawionych w różnych dziwnych 

miejscach prezentów od wielkanocnego zajączka.  

Marzena i Andrzej Szymczak - dziadkowie Emilii Tietz z Gr. III  

 

Wielkanocne święta są bardzo ważne dla na Polaków, ponie-

waż jest to najważniejsze święto katolickie, a co za tym idzie 

również nasze, gdyż w dużej mierze społeczeństwo wyznaje  

wiarę katolicką. My Polacy jesteśmy narodem bardzo rodzin-

nym, posiadamy tradycje przekazywaną z pokolenia na poko-

lenie. Dzięki temu właśnie rozwija się w nas nierozerwalna 

więź. Wielu Polaków będących poza granicami Polski, właśnie 

w tym okresie przebywa tysiące, a czasami setki tysięcy kilo-

metrów, aby spędzić ten czas z rodziną. Święta to czas magicz-

ny, czas połączenia, przebaczenia, czas wspomnień, wspólnych 

rozmów, wspólnych przygotowań. Na pytanie, czy Wielkanoc-

ne święta są ważne dla Polaków? Odpowiem tak, bo chodź w 

dużej mierze stały się to święta komercyjne, to dla nas Polaków 

kojarzą się z uśmiechem najbliższych, z malowanymi pisan-

kami, zajączkiem, wiosną, dzieleniem się jajkiem i życzeniami. 

Wpisały się w naszą kulturę i obyczaje, scalając tym samym 

nas Polaków. 

Joanna Łassa – babcia Mai Pokora z Gr. III 

 

Święta Wielkanocne są w szczególności ważne ze wzglę-

du na upamiętnienie Zmartwychwstania Jezusa Chrystu-

sa. To dla nas szczególny czas modlitwy. Święta Wielka-

nocne to dla nas także okazja do spędzenia czasy tylko i 

wyłącznie z najbliższą rodziną. To czas kiedy można po-

być razem i wspólnie czcić zmartwychwstanie Jezusa. W 

okresie pandemii w szczególnie brakuje nam kontaktów z 

rodziną tym bardziej doceniamy Święta. Bardzo radosny 

jest także czas przygotowań do Świąt. Zazwyczaj razem z 

wnukami pieczemy babeczki w ciekawych kształtach a 

następnie je dekorujemy. Z kolei w niedzielę dzieci szu-

kają smakołyków ukrytych w naszym ogródku. Czekamy 

więc na Święta i w tym roku i mamy nadzieję, że uda się i 

w tym roku spędzić je z rodziną a w szczególności z 

wnukami. 

                        Elżbieta Januszkiewicz -Watola- 

        babcia Jacka i Franka z Gr. II 
 

Rys. Maja Zielińska Gr. IV 

Rys. Agata Hejnowska Gr. IV 
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Poczytajmy razem. 

Dzisiaj      mocno świeci.             coraz gło-

śniej śpiewają.       jest coraz bardziej zielona. 

Zakwitają pierwsze .  Pokazały się pierwsze

 .      wyszły na boisko pograć w    

 . Nagle         schowało się za       .  

Zaczął padać pierwszy   wiosenny     .  

 szybko wróciły do     .  przestał 

padać a na niebie pokazała się piękna . 

  

Rysunki do opowiadania wykonały dzieci z Grupy III: 

Emilia Tietz - słońce 
Hania Brocka - ptaszki 
Maja Wawrzyniak - trawa  
Zuzia Piechowska - dzieci 
Witek Włodarski - piłka 
Ola Sobolak - przedszkole 
Weronika Zielińska - tulipany, chmury, deszcz, motyle, tęczę      
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Rys. Agata Heinowska Gr. IV 

Rys. Michalina Stuczyńska Gr. III 

Jak radzę sobie z nadmiarem energii  
u mojego dziecka? 

 

Zabawa na świeżym powietrzu. Obecna 

aura pozwala na super zabawę na śniegu: 

sanki, robienie orła na śniegu, lepienie bał-

wana, gra w śnieżki. W cieplejsze dni rower, 

plac zabaw, gra w piłkę, trampolina, basen 

Gry planszowe: Kacperek uwielbia chiń-

czyka, warcaby, bierki, dobble, monopol, 

scrabble 

Prace plastyczne: kolorowanie, wycinanie, 

wyklejanie, plastelina, ciastolina, szlaczki, 

łamigłówki matematyczne. 

Budowanie z klocków: uwielbiamy lego 

Kalambury- pozwalają na rozładowanie 

energii i świetną zabawę 

Taniec- lubimy się wygłupiać podczas mu-

zyki i hasać do woli. 

Kacper lubi pomagać w porządkach domowych- 

np. odkurzanie. 

Wspólne gotowanie: Kacperek lubi obierać warzywa, ugniatać ciasto, ubijać kotlety  

Wspólne śpiewanie. 

Zabawa w chowanego.   

                                                  Anna Borowicka - mama Kacperka z Gr. IV 

 
 

Nadmiar energii u dziecka może być cza-

sem problemem dla rodzica, szczególnie po cięż-

kim dniu w pracy. Dziecko potrzebuje naszego 

zainteresowania i uwagi nawet wtedy, gdy nie 

mamy na to siły. Jednym z naszych sposobów na 

spożytkowanie energii córki jest „domowa dysko-

teka”, czyli włączanie jej ulubionych piosenek na 

kanale muzycznym. Sara tańczy i śpiewa, a my 

wraz z   mężem siedzimy i jej kibicujemy. Jesteśmy 

jej wierną publicznością. Ta zabawa może trwać 

praktycznie bez końca.   W czasie od wiosny do 

jesieni, gdy tylko pogoda na to pozwala, preferujemy aktywne spędzanie czasu na świeżym powie-

trzu – najczęściej jest to wspólna jazda na rolkach (ro-

dzice i starsze rodzeństwo), córka natomiast jeździ na 

hulajnodze lub rowerze. 

Jak widać na przykładzie naszej rodziny, radzenie sobie z nadmiarem energii u dziecka, może wyjść 

całej rodzinie na zdrowie. 

 

                                                                        Marzena Wąsikowska - mama Sary z Gr. III 
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Rys. Maja Zielińska Gr. IV 

Rys. Zuzia Piechowska Gr. III 

Jako mama dwóch chłopców w wieku przedszkolnym temat nadmiaru energii u dziecka jest 

mi bardzo dobrze znany i „rozpracowany”. W sytuacji gdy któryś z chłopców jest wulkanem ener-

gii, a okoliczności i pora dnia sprzyjają raczej wyciszeniu- staram się zachęcić dzieci do pomocy 

przy pracach domowych, pomagają mi np. podczas wieszania prania, zmiany pościeli, angażuję ich 

również w sprzątanie po posiłku lub spacer z psem.  

Aby zmotywować dziecko do zajęcia kojarzącego się raczej  z przykrym poczuciem obo-

wiązku trzeba jednak prace domowe kreatywnie urozmaicić np. organizując konkurs na „skarpet-

kowe memo” czy rundkę dookoła bloku z psem na czas i na koniec oczywiście nagrodzić dziecko 

za zaangażowanie i pomoc. Zwykle odwdzięczam się dłuższym niż zwykle czytaniem bajek przed 

snem lub gdy mowa o weekendzie- wieczornym seansem pełnometrażowej bajki przy sałatce owo-

cowej i ciepłej herbacie.  

Ważną sprawą jest odpowiednio zmoty-

wować dziecko do „zużycia” zapasu energii. 

Wymaga to od nas rodziców inwencji twórczej i 

zaangażowania, jednak efekty mówią same za 

siebie. Budujemy w dziecku poczucie obowiązku 

w sposób kojarzący się z zabawą, nadmiar energii 

zostaje w sposób pożyteczny i kreatywny wyko-

rzystany a rodzic ma  spokojniejsze dziecko czu-

jące się jak mały- wielki bohater w swoim domu.  

                                                                                               

            Natalia Toda - mama Jasia z Gr. II 
  
 

 
 
 
 

 

 

Kiedy mój czterolatek ma nadmiar energii i 

dopisuje pogoda za oknem najczęściej po prostu 

wychodzimy na spacer do pobliskiego lasu. Tam 

mały może się wybiegać, pograć w piłkę , berka 

oraz przy okazji spędzić czas na świeżym powie-

trzu.  

 Jednak gdy pogoda nam nie sprzyja, staram 

się w domu także znaleźć sposób na rozładowanie 

energii. Rozkładam poduszki po całym salonie  

i bawimy się w ,,Skaczące żabki po liściach,, gdzie 

Mikołaj może skakać z poduszki na poduszkę nie 

dotykając przy tym podłogi. Kolejnym sposobem 

jest po prostu taniec przy muzyce gdzie skoków  

i wygibasów nigdy dosyć. 

 

Anna Żuchowska - mama Mikołaja        

                                 Jachowskiego Gr. I 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Rys. Maciej Góra Gr. III 

WYPOWIEDZI DZIECI: 
Co wiedzą dzieci o Świętach Wielkanocnych? 

 
 

 

W święta zajączek przynosi prezenty,  

   ale nie chowa ich pod choinką. 

                                               Michalina Kapłońska z Gr. II 

 

        W święta jest dużo wody i wszyscy się oblewają. 

                                            Konrad Łukasik z Gr. II 

 

     Jest wiosna i zajączek w koszyku przynosi jajeczka  

                                                     Wiktoria Adamczyk z Gr. II 

 

                   Koloruje się jajeczka.  

                           Michał Wudniak Gr. I 

 

 

                         Dostaje się malutkie prezenciki.  

                                        Adaś Wudniak Gr. I  

 

 

 

 

 

       Zajączek przychodzi do dzieci.  

                  Michalina Wysmolińska Gr. I   

 

            W koszyczku jajeczka się nosi.  

                        Weronika Rutkiewicz Gr. I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malujemy jajka i jest wiosna.  

                     Michał Stuczyński Gr. III 

 

Zając przynosi prezenty, lejemy się wodą.  

                                 Ola Sobolak Gr. III 

 

                                             

Rys. Hania Brocka Gr. III 

Rys. Maja Bruszyńska Gr. V 
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 Malujemy pisanki z mamą i tatą.  

 Chodzimy z koszyczkiem do kościoła.  

               Weronika Zielińska Gr. III   

 

Śpiewa się w przedszkolu wielkanocne piosenki.  

Hania Brocka  z Gr. III 

 

  

Przychodzi zajączek.  

Maja Bruszyńska Gr. V 

 

 

 

 

W święta dostaje się słodycze.  

Brunon Maśliński  Gr. V 

 

 Siada się przy stole do śniadania wielkanocnego  

i dzielimy się jajkiem.  

Łucja Witkowska i Bartek Kuś z Gr. V 

 

Szukamy jajka wielkanocne. 

 Miliia Kostiuchenko     z Gr. V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malujemy jajka, przychodzi zając.  

Ania Sobolak z Gr. IV 

 

Idziemy do kościoła z koszyczkiem.  

Julia Korejba z Gr. IV 

 

Z babcią robię palmę wielkanocną.  

Kacper Hordyński z Gr. IV  

 

Jemy razem świąteczne śniadanie.  

Maja Zielińska z Gr. IV 

 

 

Rys. Maja Pokora Gr. IIII 

 

Rys. Ola Sobolak Gr. III 

Rys. Hania Brocka Gr. III 
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Rozmawiając z dziećmi z naszego przedszkola na temat: „Twoje 

ulubione danie”, większość przedszkolaków wypowiedziała się,  

że jest to: kotlecik, ziemniaki „gniecione” i mizeria, ale też leniwe 

pierogi, kasza Kuskus z mięskiem i sosem, albo makaron z twaro-

giem i sosem truskawkowym. Powodzeniem cieszą się także 

klopsiki rybne oraz mielone mięsne. Z surówek tarta marchewka z 

jabłkiem, buraczki, mieszanka  gotowanych jarzyn, surówki wie-

lowarzywne. Do popicia koniecznie sok pomarańczowy, jabłkowy 

i  napój cytrynowy lub woda. Z zup króluje rosół, pomidorówka i 

brokułowa. Panie z kuchni potwierdziły, że rzeczywiście te dania 

dzieci bardzo lubią. 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys. Ola Sobolak Gr. III 
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Z  OKAZJI   
ZBLIŻJĄCYCH SIĘ  

ŚWIĄT  WIELKANOCNYCH  
 

Rodzicom, Dzieciom oraz naszym Sympatykom 

składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości,  

smacznego jajka, mokrego dyngusa i mnóstwo wiosennego słońca.  

                                            

                                     Dyrektor i Pracownicy 

 

 

 

 

Numer gazetki 89 redagowały panie: Mariola Gołębiewska, Anna Bednarek, 

Elżbieta Sergot (korekta) wspólnie z Rodzicami, Dziadkami i Dziećmi. 
 

Rys. Mariana Khorenko Gr. III 


