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NASZA REDAKCJA 

OD REDAKCJI 

Listopad i grudzień to miesiące, w których co roku przyjmowani są 

w poczet uczniów CKZiU pierwszoklasiści. Uroczyste pasowania 

przyciągają szczególnie rodziców, którzy ostatni raz w szkolnej 

karierze swoich dzieci mogą oglądać pasowanie! Tak było i w tym 

roku. Poprzednio pisaliśmy o pasowaniu klas mundurowych, tym 

razem opisujemy pasowanie pozostałych klas. 

Z okazji świąt Iga Bakulińska zrobiła przegląd filmów o tematyce 

bożonarodzeniowej. Okazuje się, że nie tylko Kevin gości co roku 

na ekranach naszych telewizorów! Naprawdę mamy w czym wy-

bierać! 

W numerze znajdziecie także przepis świąteczny, ciekawy serial 

oraz kilka innych informacji. 

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt! 

Redakcja 

Skład redakcji: 

Redaktor naczelna: Paulina Hadryś 

Sekretarz: Martyna Haniszewska 

Skład: Dominika Kułakowska 

Dział Ludzie: Zosia Szwajgiel, Marty-
na Haniszewska 

Dział Recenzje: Jakub Cisek,  Alicja 
Uszynska—Łasak, Iga Bakulińska, 
Weronika Łoboda 

Dział Wydarzenia:  Daria  Lech, 
Wiktoria Myśliwiec, Wiktoria Wi-
śniowska, Jakub Gawron 

Dział Inne: Anna Zimny, Klaudia 
Perzyńska, Wiktoria Gawron 

Opiekun gazetki:  
Magdalena Maziarz 

Korekta: Magdalena Frontkiewicz 

Wydawca: CKZiU w Oławie 

Spis treści: 

STR.3—Wycieczka świąteczna do 

Wiednia 

STR. 4—Niełatwe życie pracującego 

ucznia 

STR.5—Pasowanie uczniów klas 1G  

i 1H oraz podsumowanie projektu 

STR.6 i 7—Pasowanie klas 1R, 1C  

i 1D/d, rozdanie nagród oraz konfe-

rencja klas medialnych, reklamy  
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 Jarmark Bożonarodzeniowy w Wiedniu 

Julia Janiuk 

15 grudnia 2017 roku odbyła się wycieczka 

na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wiednia. 

Brało w niej udział kilkudziesięciu uczniów  

z różnych klas, z naszej szkoły. 

Podróż do Austrii trwała dosyć długo, lecz prze-

biegała w miłej atmosferze. Na miejscu mieli-

śmy okazję zobaczyć wiele zabytków m.in. Kate-

drę św. Szczepana, Galerię Sztuki Albertina czy 

Kościół Minorytów, w którym znajduje się mo-

zaika odtwarzająca obraz Leonarda da Vinci - 

„Ostatnia Wieczerza”. 

Główną atrakcją był Jarmark Świąteczny zlokali-

zowany przy Nowym Ratuszu, którego tradycja  

i historia mają już ponad 7 wieków. 

Organizatorem wycieczki była pani Agnieszka 

Szawan - Paras.  
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Pierwszy krok w dorosłość, czyli praca po szkole 

Wielu uczniów naszej szkoły nie tylko odrabia 

zadania domowe czy powtarza do kartkówek, ale 

również popołudniami pracuje. Jest to odpowie-

dzialność, którą podjęła znaczna część młodzieży 

z CKZIU. Nie tylko  w weekendy i wolne dni, ale 

także popołudniami, po szkole pracują w różnych 

miejscach w całej okolicy. 

Jednym z takich uczniów jest Kuba Kokosza z klasy 

4C, który podjął pracę w kinie. Wybrał to miejsce, 

ponieważ lubi filmy, zdobywa doświadczenie  

w pracy z ludźmi i dużo się tam uczy. Oprócz tego 

praca nie jest bardzo ciężka. Sprzedaje bilety lub 

sprawdza, czy wszyscy wchodzący na seans je 

kupili.  - Praca w kinie umożliwia mi bycie na bieżą-

co z najnowszymi filmami - mówi Kuba. -  Mogę 

również oglądać je na wielkim ekranie, zanim będą 

dostępne w internecie. Po godzinach pracy mogę 

zostawać na seansie za darmo, to też sprawia, że 

coraz częściej bywam w kinie. Kuba podjął pracę, 

bo po prostu potrzebuje pieniędzy. Ma 19 lat i jest 

w stanie zapracować na własne potrzeby. Może 

zabrać dziewczynę na randkę, ale także powoli 

zbiera na zakup auta. 

Kolejnym pracującym uczniem jest Andrzej Urbań-

ski z klasy 3C, który również pracuje w kinie. 

-Lubię moją pracę, ponieważ jest dobrze płatna,  

a nie jest męcząca - mówi Andrzej. - Podoba mi się 

w niej również to, że grafik jest elastyczny i nie 

mam problemu z pogodzeniem szkoły z dojazdami 

i z godzinami pracy. Mieszkam w innym mieście  

i martwiłem się, że dojazdy będą kłopotem, jednak 

nie mam z tym żadnego problemu. 

Zapytany o to, kiedy się uczy, skoro pracuje po 

lekcjach odpowiada, że przede wszystkim stara się 

jak najwięcej wynieść z lekcji. Nie pracuje też co-

dziennie, dlatego nadrabia w dni wolne od pracy. 

Zarobione pieniądze wydaje na zwyczajne, co-

dzienne potrzeby, jednak zbiera również na nowy 

komputer oraz auto, więc stara się jak najwięcej  

odkładać. 

Zosia Szwajgiel 
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Przyjęliśmy kolejnych uczniów! 
22 listopada, w Hotelu Oławian  

w Oławie odbyło się pasowanie klas 

pierwszych o profilu hotelarskim  

i gastronomicznym, a także zakoń-

czenie projektu Erasmus+. 

Przybyli goście mogli obejrzeć przy-

gotowane prezentacje związane  

z projektem i posłuchać krótkiej 

opowieści Marii Bednarczyk na te-

mat kuchni hiszpańskiej . Atrakcją był 

pokaz barmański przygotowany 

przez Jakuba Kauczuka  

i Damiana Owczarka, podczas które-

go chętni uczniowie także mogli  

sprawdzić swoje umiejętności. Po 

zakończeniu projektu przyszedł czas 

na pasowanie, którego podekscyto-

wani uczniowie nie mogli się docze-

kać. Klasy pierwsze pasowała dyrek-

tor Centrum Kształcenia Zawodowe-

go  

i Ustawicznego w Oławie Pani Maria 

Domaradzka, w asyście Marceliny 

Grochaly, menadżerki Hotelu Oła-

wian, a także Bożeny Worek, zastęp-

cy Starosty Oławskiego.  Po skończo-

nym pasowaniu goście mogli spróbo-

wać paelil (hiszpańskiego dania)  

przygotowanej przez Sebastiana 

Majgiera, Macieja Falińskiego i Kry-

spina Jastrzębskiego a także tortu, 

który dekorowała Weronika Żygadło. 

  Wiktoria Myśliwiec 

Fot. Martyna Haniszewska  



 

6 Listopad/ grudzień 2017 

Medialne pasowanie i złote nagrody!  

11 grudnia 2017 roku w Sali Rajców, 
w oławskim Ratuszu odbyło się 
pasowanie klas pierwszych oraz 
tradycyjne wręczenie nagród: Zło-
tych Żubrów i Złotych Czcionek. 

Na początku uczniowie klas 2R, 2D/d  
i 2R zaprezentowali gościom oraz 
młodszym kolegom krótkie film o tym, 
co się robi na lekcjach w cyfrowych 
procesach graficznych, w organizacji 
reklamy oraz klasie dziennikarsko-
filmowej  

Nadają się czy nie? 

W dalszej części uroczystości spraw-
dzona została wiedza kandydatów. 
Przedstawiciele klasy 1C musieli odpo-
wiedzieć na pytania z zakresu poligra-
fii, przedstawiciele klasy 1R odgady-
wali melodie z reklam oraz loga firm,  
a przedstawiciele klasy dziennikarskiej 
zmierzyli się z przeczytaniem serwisu 
składającego się z łamańców języko-
wych oraz odgadywali tytuły zaprezen-
towanych filmów. 

Pasowanie 

Nadszedł czas na pasowanie.  Ucznio-
wie klasy 1C pasowani byli repliką 
wiecznego pióra, 1R- rulonem z re-
klam, natomiast dziennikarze rulonem  
z gazet. Pasowania dokonali: Dyrektor 
– Maria Domaradzka oraz wychowaw-
cy klas: Agnieszka Szawan- Paras (1C), 
Elżbieta Harańczuk (1R) i Artur Mar-
szałek (1D). 

Uczniowie klasy 1R otrzymali firmowe 
koszulki, a dziennikarze legitymacje 
dziennikarskie. 

Nagrody na koniec 

Po uroczystym pasowaniu klas pierw-
szych odbyło się wręczanie nagród 
uczniom klas maturalnych. 

Nagrody klasy dziennikarskiej - "Złote 
Żubry" przyznawane były w czterech 
kategoriach: dziennikarz roku, filmo-
wiec roku, absolwent oraz osoba/
instytucja wspierająca. Nagroda 
‘’Dziennikarz roku’’ oraz ‘’Filmowiec 
roku’’ wręczana została przez kolegów 
klasy maturalnej komuś ze swojego 
grona. 

Nagrodę „Dziennikarz Roku „ otrzyma-
ła Aleksandra Jabłońska, uczennica 
klasy 3D/d. 

Nagroda „Filmowiec Roku” przypadła 
Katarzynie Żydło, również uczennicy 
klasy  3D/d. 

Nagrodę „Absolwent Roku” przyznano 
Mateuszowi Widerze, który tego 
samego dnia chętnie podzielił się 
swoją wiedzą z naszymi młodszymi 
kolegami podczas warsztatów w Ratu-
szu. 

Ostatnią nagrodę w kategorii „Osoba/
instytucja” wręczono Uniwersytetowi 
SWPS reprezentowanemu przez  
dr hab. Monikę Lewandowicz - Mach-
nikowską, Dziekan Wydziału Prawa  
i Komunikacji Społecznej wrocławskiej 
uczelni, która od roku 2014 współpra-
cuje z naszą szkołą. 

Poza Złotymi Żubrami rozdane zostały 
również  „Złote Czcionki’’. 

Złote Czcionki w tym roku przyznane 
zostały w trzech kategoriach. Kandy-
daci do tych statuetek wytypowani 
zostali przez nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. 

Nagrodę „Fotograf Roku” otrzymała 
Agata Piasecka. 

„Grafik Roku”trafił do Justyny Kiedro-
wicz, natomiast „Poligraf Roku” do 
Oliwii Paluszczak. 

Po pasowaniu uczniów klas pierwszych 
oraz rozdaniu wszystkich nagród ucz-
niom klas starszych, na rodziców oraz 
uczniów czekał słodki poczęstunek (od 
klasy 4G) zakańczający całą uroczy-
stość. 

Wiktoria Wiśniowska  
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11 grudnia 2017 roku, w Sali Rajców oławskiego Ratu-

sza odbyła się regionalna konferencja dla uczniów  

i nauczycieli klas dziennikarskich, cyfrowych i reklamy 

pod tytułem „Jak sprawić, aby ludzie czytali?”.  

Gośćmi tego wydarzenia byli dr hab. Igor Borkowski, 

dziennikarz Jerzy Kamiński, Szymon Barabach oraz 

pisarz Krzysztof Tokarz. Wydarzenie to zostało przygo-

towane przez nauczycieli naszej szkoły: Magdalenę 

Maziarz, Magdalenę Frontkiewicz, Joannę Puławską, 

Jacka Skórskiego oraz Anitę Weber-Weller. Konferencję 

poprowadzili: Kaja Wojciechowska, Kordian Korczyński, 

Damian Wróblewski i Ada Najgebaur. Klasa 4G, wraz  

z nauczycielkami Kamilą Rosińską i Małgorzatą Słabicką 

-Kędra przygotowali smaczny poczęstunek. 

Konferencja rozpoczęła się od rozdania nagród w ogól-

nopolskim  konkursie na opowiadanie, pt. „Uwięzieni  

w szybie” o ludziach, których umysły i miasto zostały 

zawładnięte przez wirusa urządzeń mobilnych.  Nagro-

da główna przypadła Bernadecie Winnickiej, wyróżnie-

nie otrzymali Kaja Wojciechowska i Patryk Warwas. 

Następnie został rozstrzygnięty konkurs na okładkę 

książki. Nagrodę główną otrzymała Klaudia Ćwik,  

a wyróżnienia Bartłomiej Bieszczad i Aleksandra Koło-

dziejczyk. 

W pierwszej części uczestnicy wysłuchali wykładów 

zaproszonych gości m.in. "Bierzcie, czytajcie, śmiejcie 

się, płaczcie"( I. Borkowski), „Się pisze, się ma” (Sz. 

Barabach), „Atrakcyjność świata fantasy i jej wpływ na 

czytelnictwo- na przykładzie świata opisanego przez 

Tolkiena i okładek książek fantasy” (A.Weber). 

W drugiej części konferencji odbyło się pięć warsztatów 

dla młodzieży, które poprowadzili - Kamil Tysa-

(dziennikarstwo), Mateusz Widera (reklama), Marta 

Świętach (artystyczno-graficzny), Paulina Kaleta 

(Creative Writing) i Mateusz Starowicz- Design Thin-

king. 

Fot. Z lewej: Aleksandra Kołodziejczyk, wyróżnienie 

Fot. Z prawej, u góry: Jerzy Kamiński, redaktor naczelny 

„Gazety Powiatowej—Wiadomości Oławskie” oraz  

dr hab. Igor Borkowski, Uniwersytet Wrocławski 

Tekst: Martyna Haniszewska 

 

 Jak sprawić, aby ludzie czytali? 

Martyna Haniszewska 
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Kręcimy film o prawach człowieka 

Paweł Przewoźny to twórca filmowy, reżyser  

i raper. Na początku warsztatów opowiedział  

o sobie, swoim życiu i dotychczasowych osiągnię-

ciach. Zamiłowanie do kręcenia filmów miał od 

zawsze, a pierwszy film nakręcił na prośbę swoje-

go kolegi, na urodziny. Za swoją dotychczasową 

twórczość otrzymał wiele nagród. Nakręcone 

przez niego teledyski i filmiki można oglądać na 

YouTube. 

Na warsztaty przyniósł sprzęt, na którym pracuje. 

Opowiadał o nim, rozbierał go na części i pokazy-

wał, z jakich elementów się składa. Uczniowie 

pierwszy raz tworzyli scenariusz i kręcili krótki 

filmik. 

Wszyscy z niecierpliwością czekali na pokazy dro-

na, ale brzydka pogoda pokrzyżowała plany jego 

użycia na zewnątrz.  Jednak to nie zniechęciło 

uczniów do wykonywanie innych ćwiczeń. Warsz-

taty były bardzo ciekawe i udane. 

Jakub Gawron 

17 listopada 2017 roku, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyły się warsztaty 

filmowe prowadzone przez Pawła Przewoźnego.  Udział w zajęciach wzięli uczniowie pierwszej klasy 

dziennikarsko - filmowej. Zajęcia są częścią projektu edukacyjnego realizowanego przez Regionalny 

Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu.  
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SERIALE I FILMY 

„Drogi przyjacielu. Brzmi słabo. Chciałbym cię jakoś 

nazwać, ale to śliska droga. Jesteś tylko w mojej głowie. 

Pamiętajmy o tym.’’ 

Już w pierwszych sekundach zostaje przełamana czwar-

ta ściana filmowa. Elliot (Rami Malek) opowiada nam  

o swoich lękach i przemyśleniach. Siedzimy w jego 

głowie, wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji 

poznamy go, będziemy mieli realny obraz jego świata. 

Nic bardziej mylnego. Elliot Alderson jest bohaterem 

niewiarygodnym, świadomie ukrywa przed nami swoje 

sekrety, a jak się póżniej okazuje, robi to również przed 

samym sobą . 

Wiecznie skryty za kapturem swojej czarnej bluzy, nie 

radzi sobie z nawiązywaniem relacji międzyludzkich. 

Cierpi na fobie społeczne, a kontakt utrzymuje jedynie  

z przyjaciółką z dzieciństwa Angelą (Portia Doubleday). 

Poznaje ludzi przez hakowanie ich kont na Facebooku, 

Gmailu i innych serwisach. 

Pewnego dnia poznaje hakera i anarchistę Mr.Robota 

(Christian Slater), który tak jak on nienawidzi korpora-

cyjnej Ameryki. Mr.Robot uważa, że Elliot, pracujący  

w firmie AllSafe, zajmującej się cyberbezpieczeństwem 

m.in. wielkiej korporacji E Corp, jest w stanie pomóc  

w zniszczeniu jej systemu. 

Serial ukazuje anarchistyczna wizję wolnego świata oraz 

jej konsekwencje. Łamie podstawowe zasady kompozy-

cji kadru i za pomocą umieszczania postaci w dole  

i rogach ekranu oraz pozostawiania dużej, wolnej prze-

strzeni, tworzy schizofreniczną i klaustrofobiczną at-

mosferę. 

Jest to również produkcja, która nie pokazuje procesu 

hakowania w wymyślny i nierealny sposób. Jedyną 

nieścisłością są tu adresy IP czy czas łamania haseł. 

Sam Esmail (reżyser i scenarzysta), zafascynowany 

kulturą hakerską, pracował nad serialem 15 lat. Dzięki 

wcześniejszemu filmowi “Comet’’ mógł to robić z pełną 

swobodą, co przyniosło serialowi 13 nagród, a w tym 

Złote Globy i Emmy. 

,,Mr. Robot’’ 

Ala 
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ALTERNATYWA DLA KEVINA  

Święta to czas, który spędzamy w gronie 

bliskich. Mogą się one kojarzyć z choinką  

i prezentami, barszczem i uszkami, ale oczy-

wiście film „Kevin sam w domu” to najwięk-

szy, popkulturowy symbol świąt. 

Historia i zabawne przygody małego chłopca zawsze 

podbijały serca rodzin, ale co, jeśli po tylu latach nam 

się znudził? Właśnie dlatego w tym wydaniu podję-

łam ten temat. W święta emitowany jest nie tylko  

"Kevin", ale również wiele innych filmów, o których 

mogliście nie wiedzieć m.in.:  

 

 1) ,,W krzywym zwierciadle; 

Witaj Święty Miko-

łaju’’ (1989r.). 

Clark Griswold postanawia 

zorganizować piękne święta 

całej rodzinie. Przyłączają się  

jego rodzice i teściowie. Wy-

dawałoby się, że te święta 

będą szczególne.  

I byłyby, ale z powodu licz-

nych komplikacji. Lampki pięknie przyozdabiające 

dom nie chciały się świecić, pojawił się brat Clarka, 

choinka była za duża, zabrakło premii z zakładu pracy. 

  

2) ,,Kochajmy się od świę-

ta’’ (2015r.) 

 Charlotte Cooper chciałaby 

spędzić idealne święta. Jej 

rodzina nie należy jednak do 

najbardziej statecznych. Se-

nior rodu Bucky postanowił 

zaprosić na wigilijny wieczór 

młodziutką kelnerkę z okolicz-

nej knajpy. Syn Charlotte, 

Hank nie może zapanować nad swoją uroczą, acz 

niesforną, czteroletnią córeczką, która klnie jak szewc 

i każdą rodzinną uroczystość zamienia w piekło. Sio-

stra Hanka, Eleanor, ma romans z żonatym mężczy-

zną i aby uniknąć złośliwych komentarzy, zaprasza na 

kolację nowopoznanego żołnierza i przedstawia go, 

jako swojego chłopaka. A jest jeszcze czarna owca 

rodu kleptomanka Emma. Jak zakończą się te święta? 

  

3) „Cztery Gwiazd-

ki” (2008r.) 

Jak odwiedzić każdego  

z rozwiedzionych rodziców 

młodej pary w czasie świąt 

Bożego Narodzenia? Takie 

wyzwanie staje przed Bra-

dem i Kate, którym na nie-

szczęście los nie sprzyja. 

Z powodu zamkniętych lot-

nisk para jest zmuszona do świętowania czterech, 

rodzinnych świat Bożego Narodzenia podczas jedne-

go, szalonego dnia. Czy Bradowi z Kate uda się 

wszystkich odwiedzić i spędzić dobrze te święta? 

 

4) ,, 12 świątecznych 

randek” (2011r.)  

Katie cierpi po rozstaniu 

się z ukochanym. Żeby  

o nim zapomnieć posta-

nawia się umówić na 

randkę w ciemno. Jednak 

plan kończy się niepowo-

dzeniem i dziewczyna 

wybiega z kawiarni pod-

czas randki, gdy dzwoni do niej były chłopak. Dziew-

czyna przeżywa rozczarowanie, ale los się do niej 

uśmiechna i daje drugą szansę. 
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 5) ,,Listy do M” (2011r.) 

Drogi życiowe kilkunastu osób 

zmieniają się i wzajemnie krzy-

żują w czasie świąt Bożego 

Narodzenia. Bohaterowie zdają 

sobie sprawę, że w ten dzień 

połączyło ich wspaniałe uczucie

-miłość. Pięć kobiet i pięciu 

mężczyzn przekona się, że 

przed miłością w święta nie da się uciec. 

  

6) ,,Jack Frost”/ ,,Świąteczny 

bałwan” (1998r.) 

Jack Frost jest słynnym muzy-

kiem, szczęśliwym małżon-

kiem i ojcem Charliego. Czę-

ste koncerty powodują, że ma 

coraz mniej czasu dla rodziny, 

a jego syn bardzo go potrze-

buje. Trenuje hokej i bardzo 

chciałbym, aby ojciec przychodził na mecze. Podczas 

świąt Bożego Narodzenia Jack znowu jest  

w drodze do rodzinnego domu. W drodze dochodzi 

do tragicznego wypadku, w wyniku którego umiera.  

Rok później powraca na ziemię w ciele bałwana. 

Pragnie wynagrodzić synowi długie nieobecności. 

Chłopiec świetnie się z nim bawi i spędza czas, ale 

wiosna zbliża się coraz szybciej… 

Na koniec proponuje Wam bajkę, która w 2012 roku 

została nominowana do Złotego Globu w kategorii 

najlepszy film animowany! 

 

7) ,,Artur ratuje Gwiazdkę” (2011 r.) 

Jak Święty Mikołaj dostarcza miliardy prezentów na 

całym świecie w zaledwie jedną noc? Jest to możliwe 

dzięki elitarnej armii miliona Elfów Polowych, ogrom-

nemu centrum dowodzenia znajdującemu się pod 

lodem na Biegunie Północnym! Jak to zatem możliwe, 

aby przy tak perfekcyjnie przygotowanej akcji, jedno 

dziecko nie dostało swojego prezentu? Artur, naj-

młodszy syn Świętego Mikołaja, razem z dziadkiem, 

emerytowanym Mikołajem i zbuntowanym młodym 

elfem, rozpoczyna misje, by dostarczyć na czas ostat-

ni prezent!  

Myślę, że w święta nie tylko Kevin jest 

"obowiązkowym" filmem do obejrzenia wspólnie  

z rodziną.  

                                                                                             

 

Iga Bakulińska 
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Tradycyjna kutia wigilijna  

W Polsce przyjęło się, że Boże Narodzenie zaczynamy świętować już 24 grudnia, wtedy wspólnie  

z całą rodziną, siadamy do Wigilii. Tradycyjnie na stole powinno znaleźć się 12 potraw m.in. karp, 

barszcz czerwony z uszkami, kompot z suszu, pierogi z kapustą, krokiety. U mnie w domu, co roku 

przygotowuje się również kutię.  

Składniki: 

- 1 szklanka ziaren pszenicy, 

- 1 szklanka maku, 

- 4 łyżki miodu, 

- 50 g rodzynek, wcześniej namoczo-

nych w wodzie, 

- 50 g migdałów, 

- 50 g suszonych moreli, wcześniej 

namoczonych w wodzie. 

Sposób przygotowania: 

Kutię zacznij przygotowywać na dzień przed Wigilią. 

Oczyść pszenicę, zalej ją wrząca wodą i odstaw na noc. Następnego dnia 

odcedź, zalej świeżą wodą i gotuj do miękkości przez ok. 3 godziny. Opłucz 

mak, sparz, odcedź i zmiel dwukrotnie w maszynce do mielenia. Wymie-

szaj go z odcedzoną pszenicą, rozpuszczonym i podgrzanym miodem. 

Dodaj posiekane orzechy, rodzynki, morele i migdały. Wszystko razem 

wymieszaj i schłodź w lodówce. Kutia najlepiej smakuje właśnie zimna. 

Wierzch udekoruj bakaliami.  

Arch. Wiktoria Gawron 

Wiktoria Gawron  


