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KOCHANI UCZNIOWIE  
PSP im. Powstańców Śląskich  

w Łubnianach 
 Rozpoczynamy nasz trening                             

umiejetności społecznych                                     
i interpersonalnych, czyli                                   
inaczej mówiąc umiejętności                              
przydatnych w kontakcie                                            
z innymi osobami. 

 Zapraszam Was na I część                        
naszego treningu. 

 W tej części chciałabym opowiedzieć 
Wam  o komnikacji interpersonalnej  
czyli o porozumiewaniu się z innymi. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://expressbydgoski.pl/pewnosc-siebie-od-malego-rozmowa-z-terapeutka-barbara-nasarzewska/ar/c6-13863276&psig=AOvVaw2m0mC5NAk7hObZAq5az2EE&ust=1587166297226000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIipwKON7ugCFQAAAAAdAAAAABAD


KOCHANI UCZNIOWIE  
PSP im. Powstańców Śląskich  

w Łubnianach 
 W przyszłym tygodniu na stronie internetowej 

naszej szkoły w zakładce „Uczniowie” znajdziecie 
kontynuację tej prezentacji - część II  i dwa dni 
póżniej część III.  

 Część II będzie poświęcona umiejętności 
autoprezentacji, a część III – asertywności. 

 Życzę przyjemnego czytania i namawiam Was    
do zastosowania przydatnych wskazówek           
w Waszym życiu.  

 W razie pytań, uwag czy komentarzy           
piszcie śmiało na mój adres mailowy:  

 beatagedzba-kaczmarek@psplubniany.pl  

mailto:beatagedzba-kaczmarek@psplubniany.pl
mailto:beatagedzba-kaczmarek@psplubniany.pl
mailto:beatagedzba-kaczmarek@psplubniany.pl
mailto:beatagedzba-kaczmarek@psplubniany.pl


KOMUNIKACJA 



 Dziś opowiem Wam o werbalnej (słownej)    
i niewerbalnej (bezsłownej) komunikacji 
interpersonalnej (między jedną, a drugą 
osobą) i komunikacji społecznej (w grupie). 

 Dowiecie się na czym polega komunikacja 
werbalna i niewerbalna i czym te sposoby 
komunikacji różnią się od siebie. Poznacie 
też zasady, które wpływają na                         
efektywność czyli skuteczość                
komunikacji oraz zasady                
aktywnego słuchania. 

 

. 

CO ZNAJDZIECIE                          
W PREZENTACJI? 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF1OHM4_HPAhVkD5oKHdckDC0QjRwIBw&url=http://www.hrtrendy.pl/2013/06/27/autoprezentacja-poradnik-trenera-biznesu/&psig=AFQjCNFHvdqriZqIcKDLZmMqAZvVSzKqtg&ust=1477341181695265


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP3bzw4fHPAhVHVywKHQ3aBUsQjRwIBw&url=http://onawbiznesie.pl/jak-rozmawiac-z-szefem/&psig=AFQjCNGkigkLHjuvaFSYFb8F6Ou9rwU3Rg&ust=1477340775230522
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.jezykiobce.pisz.pl/wp-content/uploads/2011/10/berlitz.jpg&imgrefurl=http://www.jezykiobce.pisz.pl/metody-nauczania-jezyka-angielskiego/metoda-berlitza/&docid=FI4ErjgcExE6LM&tbnid=JdNLarycn3BMVM:&w=268&h=200&hl=pl&bih=589&biw=1366&ved=0ahUKEwjDwM3P4fHPAhUC1ywKHcm5BQ8QxiAIAygB&iact=c&ictx=1


KOMUNIKACJA 
INTERPERSONALNA 

Umiejętność 
porozumiewania się, 

określa stosunki  
między ludźmi  

i wpływa na poczucie 
własnej wartości 

 





PROCES KOMUNIKACJI 
INTERPERSONALNEJ 

 nie można się nie komunikować - nawet 
milczenie jest komunikatem, 

 przebiega on na wielu poziomach, z których 
jedne są świadome, a inne nie, 

 proces komunikacji może służyć do: 
porozumiewania się, przekonywania się, wywierania 

wpływu, manipulacji, zdobycia informacji, 

 nie można powiedzieć, że komunikacja jest 
dobra lub zła, można natomiast rozpatrywać 

ją w kategoriach jej skuteczności. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://zdrowyprzedszkolak.pl/wychowanie/869/efektywna-komunikacja-jak-mozna-ja-doskonalic-u-dzieci.html&psig=AOvVaw1tEi0ndeeUgiQ6cNEcpwKR&ust=1587148833165000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDpi6HM7egCFQAAAAAdAAAAABAO


NA CO ZWRACAMY UWAGĘ 
PODCZAS ROZMOWY? 

Rozkład procentowy 

mowa ciała
55%

głos 38%

treść 7%

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.przedszkole.szarytki.pl/mowa dzieci&psig=AOvVaw3tGjRaRwPQUnbC78rb32P_&ust=1585841093572000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODSy8LEx-gCFQAAAAAdAAAAABAE


KOMUNIKACJA: 

WERBALNA: 

 Porozumiewanie się  
przy użyciu mowy          
i słów, np. rozmowa, 
monolog, opowiadanie, 
odpowiadanie, 
zadawanie pytań, 
wypowiadanie się itp.  

NIEWERBALNA: 

 Porozumiewanie się 
bez użycia słów,  
np. poprzez gesty, 
minę, wyraz twarzy, 
postawę, mowę 
ciała itp. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.miod-malina.pl/komunikacja-niewerbalna-mowa-ciala.html&psig=AOvVaw3Z89fUEekv8EOxAkIdoJLk&ust=1587152972734000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCx283b7egCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.sourcekids.com.au/did-you-know-all-the-things-a-speech-therapist-can-help-with/&psig=AOvVaw1MxpUDGcGdCs3DWEtwLs-I&ust=1587155288133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjkhqXk7egCFQAAAAAdAAAAABAR


KOMUNIKACJA  
WERBALNA 

 Jest to podstawowy sposób 
komunikacji międzyludzkiej, której 

środkiem jest język mówiony 

 Aby komunikacja werbalna mogła mieć 
miejsce, muszą istnieć osoby:             

mówiąca i słuchająca.  

 Posługują się one kodem (językiem), 
który musi być znany obu osobom. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_m%C3%B3wiony
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.theschoolrun.com/what-is-a-talk-partner&psig=AOvVaw2mM7mE2ExsCNgPpmR3GuXt&ust=1587149633447000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDGsJrP7egCFQAAAAAdAAAAABAN


KOMUNIKACJA  
WERBALNA 

W komunikacji werbalnej dużą rolę 
odgrywają takie czynniki, jak: 

 akcent i modulowanie wypowiadanych 
kwestii 

 stopień płynności mowy 

 zawartość (treść) wypowiedzi  

 iloczas (zmniejszanie lub wydłużanie 
czasu wypowiadanego słowa). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Iloczas
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.pracownialogopedy.pl/kategoria/terapia/mutyzm/rozwoj-mowy-i-jezyka-2/mowa-dziecka-2&psig=AOvVaw27UtPQVHgdHou8UAVFq_b7&ust=1587149849418000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODTzIfQ7egCFQAAAAAdAAAAABAK


DO KOMUNIKATÓW 
WERBALNYCH ZALICZAMY: 

 wypowiedzi nieformalne (pogawędki, żarty, plotki), 

 wypowiedzi formalne (przepraszanie, dziękowanie, witanie), 

 wypowiedzi dokonujące czegoś (osądzanie, nazywanie)        
lub skłaniające do czegoś (instruowanie, zastraszanie), 

 wypowiedzi wyrażające emocje i postawy, 

 pytania lub odpowiedzi ukierunkowane na uzyskanie 
informacji, 

 wypowiedzi o samym sobie, 

 wypowiedzi ukryte  
(ich właściwe znaczenie  
jest na drugim planie). 



KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 
MOŻE WYRAŻAĆ SIĘ POPRZEZ: 

 sposób, w jaki tworzymy otoczenie fizyczne 

 odległość, w jakiej stajemy od kogoś 

 gesty 

 wzdychanie 

 płacz 

 marszczenie brwi 

 uśmiechanie się,  

 śmianie się 

 błaznowanie 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxsv6FitHTAhUD1iwKHX8fCi0QjRwIBw&url=http://mowaciala.net/postawa-ciala/otwarcie-i-zamkniecie-postawy-ciala/&psig=AFQjCNFwJjOHM5WK4C2wV0auOIhS0fJDtA&ust=1493809719562354
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.national-geographic.pl/traveler/porady/mowa-gestow&psig=AOvVaw0IWS9L7yhh_PjRSBzZjn2A&ust=1587153569390000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDTuurd7egCFQAAAAAdAAAAABAO


KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 
MOŻE WYRAŻAĆ SIĘ POPRZEZ: 

nasz wygląd: 

 twarz,  

 makijaż (u dorosłych)  

 włosy, fryzurę 

 ciało 

 odzież i jej kolor 

 dodatki do stroju 

nasze otoczenie: 

 dom, szkołę 

 biurko, ławkę 

 przedmioty 

 zabawki 

 przyjaciół 

 rodzinę 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://gramha.net/explore-hashtag/biurkonastolatka&psig=AOvVaw1wg0YtP_JS2uag_kH638z4&ust=1587153466102000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPikv7zd7egCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://kobieta.interia.pl/dziecko/news-gestykulacja-rozwija-kreatywnosc-dziecka,nId,2323000&psig=AOvVaw0IWS9L7yhh_PjRSBzZjn2A&ust=1587153569390000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDTuurd7egCFQAAAAAdAAAAABAT


KOMUNIKACJA JEST 
NIEEFEKTYWNA GDY: 

 jesteś tak przejęta/y tym, co chcesz 
powiedzieć, że nie zwracasz uwagi  

na to, co mówią inni, 

 słuchasz wybiórczo – słyszysz tylko to, 
co chcesz usłyszeć, przerywasz 
mówiącemu i kończysz za niego 
wypowiedź, zniekształcając ją  

dla własnych celów.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.hellozdrowie.pl/artykul-rozmawiasz-nie-przerywaj/&psig=AOvVaw1rb7gpSef2Hdqe-Rs4F-ni&ust=1587153778334000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjWgdbe7egCFQAAAAAdAAAAABAD


ELEMENTY  
EFEKTYWNEJ  
KOMUNIKACJI 

 AKTYWNE SŁUCHANIE  

 KOMUNIKAT  TYPU „JA” 

 PARAFRAZA 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://odwaznabyc.pl/aktywne-sluchanie/&psig=AOvVaw37D0K8kEB93LxYjSIF2Im8&ust=1587154205024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC27Jzg7egCFQAAAAAdAAAAABBB


AKTYWNE  
SŁUCHANIE 

 To najskuteczniejszy sposób 
zdobywania ludzkiej sympatii  
i podtrzymywania rozmowy.  

 To umiejętne i uważne słuchanie  
z jednoczesnym okazaniem rozmówcy 

zainteresowania i zrozumienia.  

 To proces wymagający skupienia 
uwagi, to próba wejścia w świat myśli  

i uczuć innego człowieka. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.kubach.pl/trudna-sztuka-aktywnego-sluchania/&psig=AOvVaw37D0K8kEB93LxYjSIF2Im8&ust=1587154205024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC27Jzg7egCFQAAAAAdAAAAABAD


AKTYWNE  
SŁUCHANIE 

 Umiejętność skupienia się  

 Umiejętność podążania 

 Umiejętność odzwierciedlania uczuć 

 Umiejętność dowartościowania 

 Umiejętność wyjaśniania 

 Umiejętność podsumowania 

 Umiejętność parafrazowania 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://mamanawypasie.pl/2017/10/moje-dziecko-nie-mowi-czy-powinnam-isc.html&psig=AOvVaw1MxpUDGcGdCs3DWEtwLs-I&ust=1587155288133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjkhqXk7egCFQAAAAAdAAAAABAY


BŁĘDY W AKTYWNYM 
SŁUCHANIU: 

 porównywanie, domyślanie się, 

 przygotowywanie odpowiedzi  
w myślach, osądzanie, skojarzenia, 

 utożsamianie się, udzielanie rad, 

 sprzeciwianie się, zmiana toru, 

 przekonywanie o swojej racji,  

 zjednywanie, emocje (nerwy), 

 dekoncentracja , rozkojarzenie,  

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.okti.pl/zarzadzanie/umiejetnosc-sluchania&psig=AOvVaw37D0K8kEB93LxYjSIF2Im8&ust=1587154205024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC27Jzg7egCFQAAAAAdAAAAABAK


BŁĘDY W AKTYWNYM 
SŁUCHANIU: 

 lekceważenie rozmówcy (wyższość), 

 kierowanie się uprzedzeniami, 

 pozorne słuchanie,  

 skupianie się na sobie, 

 własne zdanie na dany temat ,  
„wiem lepiej”,  

 antypatia do rozmówcy, 

 brak znajomości tematu, 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://kobieta.wp.pl/komunikacja-interpersonalna-w-rodzinie-jak-ja-poprawic-6353645964757121a&psig=AOvVaw30VGavnB3xpNXuEkLCs99o&ust=1587156883439000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCgnKLq7egCFQAAAAAdAAAAABAJ


BŁĘDY W AKTYWNYM 
SŁUCHANIU: 

 brak kontaktu wzrokowego,                     
brak szczerości, 

 słuchanie z grzeczności, kompleksy, 

 monolog/ brak zrozumienia,  

 okazywanie braku zainteresowania 
(ziewanie, spoglądanie na zegarek), 

 zakłócenia zewnętrzne,  

 hałas, 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.smartparents.sg/parenting/relationships/10-signs-youre-toxic-parent-without-realising-it&psig=AOvVaw30VGavnB3xpNXuEkLCs99o&ust=1587156883439000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCgnKLq7egCFQAAAAAdAAAAABAS


BŁĘDY W AKTYWNYM 
SŁUCHANIU: 

 przerywanie, 

 pospieszanie, 

 brak empatii, 

 przechodzenie w rozmowie  
na swój temat, 

 nieszczere pocieszanie, 

 bagatelizowanie problemu. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.kiasuparents.com/kiasu/article/speak-better-english-tips-from-the-ksp-community/attachment/50798085-vector-illustration-original-paintings-and-drawing/&psig=AOvVaw37D0K8kEB93LxYjSIF2Im8&ust=1587154205024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC27Jzg7egCFQAAAAAdAAAAABAQ


CECHY DOBREGO 
SŁUCHACZA: 

 motywacja do  słuchania – od drugiej 
osoby można dowiedzieć się czegoś 

ważnego, 

 szanowanie sposobu myślenia rozmówcy, 

 cierpliwość – słuchanie całości 
wypowiedzi, 

 wnikliwość – dążenie do zrozumienia 
najważniejszego sensu wypowiedzi,  

jej intencji, 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.freepik.com/premium-photo/happy-women-friends-talking-together_1893312.htm&psig=AOvVaw37D0K8kEB93LxYjSIF2Im8&ust=1587154205024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC27Jzg7egCFQAAAAAdAAAAABBX


CECHY DOBREGO 
SŁUCHACZA: 

 dokładność – oddzielanie własnych 
interpretacji od tego, co rozmówca 

rzeczywiście przekazał, 

 otwartość – umożliwienie rozmówcy 
przedstawienia swoich przekonań, 

 wrażliwość – wychwytywanie wszelkich 
przejawów reakcji emocjonalnych, 

 wsparcie – okazywanie rozmówcy 
zainteresowania i aprobaty. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://rozwojznatalia.blogspot.com/2013/07/komunikacja-i-suchanie.html&psig=AOvVaw37D0K8kEB93LxYjSIF2Im8&ust=1587154205024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC27Jzg7egCFQAAAAAdAAAAABA8


KOMUNIKAT TYPU „JA”  
– zaczynający się od „Ja” - mówienie 

o tym co się myśli i czuje, czego się 
oczekuje od innych, co chciałoby się 
zmienić, a nie krytykowanie innych 

czy ocenianie ich. 

JA CZUJĘ/JESTEM ...... 
 

KIEDY TY ...... 
 

PONIEWAŻ …… 
 

     OCZEKUJĘ/CHCĘ, ŻEBY ..... 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/&psig=AOvVaw3jWbWHUpGeHSY1Pia1b3SS&ust=1587678882854000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC04OqC_egCFQAAAAAdAAAAABAF


PARAFRAZA  
Potwierdzenie tego, co zostało                       
powiedziane i upewnienie się,                      
czy dobrze zrozumieliśmy  
naszego rozmówcę i jego intencje.  

  
 „O ile dobrze rozumiem, chodzi Ci o to, że...” 

 „A więc zależy Ci na tym, żeby...”  

 „Innymi słowy chcesz ...” 

 „Rozumiem, że ...” 

 „Czy mam rozumieć, że...” 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://mamotoja.pl/czy-mowisz-tak-do-dziecka-sprawdz-jakie-zwroty-ksztaltuja-twoje-dziecko,zasady-wychowania-artykul,18058,r1p1.html&psig=AOvVaw1rb7gpSef2Hdqe-Rs4F-ni&ust=1587153778334000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjWgdbe7egCFQAAAAAdAAAAABAS


PARAFRAZA – PODSUMOWANIE 

TEGO CO POWIEDZIAŁ ROZMÓWCA 

Służy: 

 koncentracji uwagi na rozmówcy, 

 utrzymaniu tematu, 

 uściśleniu faktów, 

 dopytaniu o szczegóły, 

 upewnieniu się czy idziemy tym samym 
tokiem rozumowania, 

 unikaniu nieporozumień, 

 oszczędzaniu czasu. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.evidentlycochrane.net/children-living-with-pain-may-be-helped-by-psychological-therapies/shutterstock_2210685/&psig=AOvVaw30VGavnB3xpNXuEkLCs99o&ust=1587156883439000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCgnKLq7egCFQAAAAAdAAAAABAl


PYTANIA  
ZAMKNIĘTE: 

 zamykają nas w odpowiedziach:  
"tak", "nie", "nie wiem". 

 W języku polskim pytania zamknięte 
zaczynają się zwykle od słowa "czy":  

 "Czy zrobiłeś już zadanie domowe?" 
"Czy pożyczysz mi ołówek?" 
"Czy mogę iść do toalety?" 

"Czy wiesz coś o tym?" 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://szkolenia.avenhansen.pl/artykuly/artykul-mowa-jest-srebrem-a-milczenie-zlotem-czyli-zasady-aktywnego-sluchania.html&psig=AOvVaw37D0K8kEB93LxYjSIF2Im8&ust=1587154205024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC27Jzg7egCFQAAAAAdAAAAABAm


PYTANIA OTWARTE: 

 Zaczynają się zwykle od słów pytających.  

 Oto najważniejsze z nich:  
Jak – np. „Jak to zrobiłaś?"              

Gdzie – np. „Gdzie byłeś tyle czasu?"  

 Kiedy – np. „Kiedy wrócimy do szkoły?"   
Co -  np. „Co będzie na obiad?” 

„Który/a", „Jaki/a”, „Dlaczego” itp. 

 Zachęcają rozmówcę do rozwinięcia 
wypowiedzi. Są bardzo skuteczne,  

            gdy  chcemy zebrać                   
jak najwięcej informacji.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pixabay.com/pl/vectors/pytanie-decyzja-wyb%C3%B3r-pytajnik-1969025/&psig=AOvVaw1LxHAfVc87qucZoKygVn6n&ust=1587159854177000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi-56v17egCFQAAAAAdAAAAABAE


PYTANIA  
OTWARTE: 

 Tego typu pytania mają za zadanie 
„otworzyć" rozmówcę.  

 Powodują, że jego odpowiedź jest  
na ogół obszerna i niesie szereg 

informacji.  

 Można nazwać te pytania również 
aktywizującymi, ponieważ z reguły 
pobudzają one współrozmówcę do 

myślenia, a co za tym idzie,  
także do mówienia.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://poradniknegocjatora.pl/sposoby-zadawania-pytan/&psig=AOvVaw37D0K8kEB93LxYjSIF2Im8&ust=1587154205024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC27Jzg7egCFQAAAAAdAAAAABAr


PODSUMOWANIE: 

 KOMUNIKACJA to wzajemne                       
porozumiewanie się i wymiana informacji.  

 KOMUNIKACJA może być werbalna                       
(słowna) i niewerbalna (bezsłowna). 

 WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA                                     
to nie tylko skuteczne przekazanie informacji,                

ale też aktywne słuchanie i poszanowanie rozmówcy. 

 SKUTECZNA KOMUNIKACJA to także  umiejętność 
mówienia o swoich uczuciach, myślach, emocjach        

i potrzebach oraz umiejętność rozumienia 
komunikatów innych osób oraz umiejętność 

parafrazowania i zadawania właściwych pytań 
otwartych lub zamkniętych.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.okti.pl/inspiracje/komunikacja-jeden-jezyk-wiele-nieporozumien-i-konfliktow&psig=AOvVaw1EhfePiUiOHF9aIwZQFwg9&ust=1587161036640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjuktf57egCFQAAAAAdAAAAABAD


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


