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Nr 1                31 października 2014r.       2014/2015 
 

 
Fot. TEAM 

Zespół redakcyjny gazetki Copernicus wraz z opiekunami serdecznie 

witają Naszych Czytelników w nowym roku szkolnym 2014/2015.  

W pierwszym numerze między innymi: relacja z otrzęsin klas pierwszych 

i artykuł o spektaklu w Resursie. 

Zapraszamy do lektury! 
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„Najtrudniejszy pierwszy krok…” - relacja z otrzęsin klas pierwszych  

 

Dnia 22 września wszystkie pierwszaki miały swoje otrzęsiny. O godzinie 8
10

 uczniowie 

zgromadzili się na parkingu przy ulicy Lekarskiej. Każdy był mocno podekscytowany tym, co 

się w tym dniu wydarzy.  

W autokarze unosiła się niepewność i lekki strach z powodu oczekiwania na to, co nas 

spotka za kilka godzin. Kiedy dotarliśmy na miejsce, znaleźliśmy się w środku lasu. Aby dojść 

do celu, musieliśmy na swojej drodze rozwiązywać różne zagadki i zadania.  

Każdy przygotował krótkie show przedstawiające profil swojej klasy. Najlepiej wypadli 

uczniowie z bio-chemu. W nagrodę w przyszłym roku szkolnym 2015-2016 dostaną szafki  

i będą organizatorami następnych otrzęsin klas pierwszych. Oprócz tego, że zyskaliśmy bardzo 

dobre wspomnienia i mnóstwo radości, mogliśmy również przy ognisku usmażyć sobie 

kiełbaski, spędzić trochę czasu we wspólnym gronie oraz  lepiej się poznać. Myślę, że 

największą atrakcją było gaszenie pożaru gaśnicami oraz wejście w symulator palącego się 

domu.  

 Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy tak serdecznie przyjęci przez nowych kolegów  

i koleżanki. Jesteśmy wdzięczni pani dyrektor oraz wszystkim nauczycielom, że podtrzymali 

tradycję i ponownie zorganizowali otrzęsiny „kociaków”. 

 

 

 
 

                                                                                      Fotografia i tekst – Natalia Wachnicka, klasa I b 
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NA SZKOLNEJ SCENIE 

,,Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…” (Jan Twardowski)  

 

 

 

Z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża nasza szkoła w dniu 22.10.14r. 

wybrała się do Resursy Obywatelskiej na przedstawienie, upamiętniające życie i naukę  Jana 

Pawła II, które przygotował  wraz z grupą teatralną naszej szkoły ksiądz Sebastian Kijak we 

współpracy z panią  profesor Anną Mieczkowską. Występ dostarczył wielu wzruszeń, a  w rolę 

papieża wcielił się uczeń klasy III a - Piotr Adamczyk. 

Fot. Kamila Białek 

Fot. Kamila Białek 
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Po krótkiej przerwie w drugiej części widowiska szkolny teatr przygotował spektakl  

pt. ,,Weronika postanawia umrzeć”. Sztuka opowiada historię zagubionej w świecie 

dziewczyny, która marzy o śmierci. Wszystkich, którzy nie mogli zobaczyć przedstawienia,  

a są zainteresowani rozwojem akcji, zachęcam do sięgnięcia po powieść Paula Coelho o tym 

samym tytule, co sztuka.  

Wszyscy, zarówno grono pedagogiczne, jak i my, uczniowie, byliśmy zachwyceni tym 

przedsięwzięciem i z niecierpliwością czekamy na kolejne owoce pracy koła teatralnego. 

 

                                                                                                                                       Fot. Kamila Białek 

                                                                         Tekst napisała Aleksandra Górnicka, kl. II a  
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W jesiennym dymie kartoflisk 

 Październik  to czas,  kiedy w pełni  trwają jesienne prace rolne, między innymi kopanie 

warzyw, dlatego jest to dobra okazja, aby zorganizować chociażby… Festiwal Ziemniaka! 

Wydarzenie to miało miejsce w naszym mieście 5 października w Muzeum Wsi 

Radomskiej. Tego dnia mogliśmy zobaczyć, jak dawniej wykonywane były prace polowe  

i porównać to z metodami nowoczesnej techniki, tak różnej od tego, co dawniej było chlebem 

powszednim naszych dziadków. 

Zainteresowani mogli między innymi uczestniczyć w warsztatach lepienia z gliny oraz 

kiermaszu z twórczością ludową. Chętni mieli możliwość pieczenia ziemniaków oraz kiełbasek 

na ognisku. Na zakończenie w amfiteatrze na terenie muzeum odbył się koncert.  

Uważam, że takie imprezy kulturalne są bardzo wartościowe dla mieszkańców Radomia. 

Możemy poznać nie tylko życie w odległej przeszłości, ale również współczesne, a poza tym 

miło spędzić wolny czas.  

                                                                     Aleksandra Górnicka, klasa II a 

 

Marsz Różowej Wstążeczki 

 W dniu 17 października 2014 roku ulicami Radomia przeszedł Marsz Różowej 

Wstążeczki, organizowany przez Stowarzyszenie Amazonek „DANA” w Radomiu, na który 

została zaproszona nasza szkoła I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  

w Radomiu. Marsz Różowej Wstążeczki odbywa się corocznie w naszym mieście. Jego celem 

jest zwrócenie uwagi mieszkańców Radomia na problem zachorowalności na raka piersi wśród 

kobiet oraz na profilaktykę i wczesne wykrywanie zmian chorobowych. Wczesne wykrycie 

zmian nowotworowych jest szansą na wyleczenie. Nasza szkoła bierze udział w programie 

Profilaktyki Raka Piersi, którego celem jest budowanie świadomości dotyczącej dbania  

o zdrowe piersi wśród uczniów. W ramach programu Profilaktyki Raka Piersi, uczniowie 

naszej szkoły wzięli udział w tegorocznym marszu Różowej Wstążeczki. Byli to:  

z kl. 2a: Adrianna Bińkowska, Marta Chojnacka, Aleksandra Imiołek, Paulina Serafin, Justyna 

Żak; z kl. 2b: Patryk Hebda, Wojciech Kustra; z kl. 1d: Agnieszka Rudecka, Anita Gorczyca;  

z kl. 1a:  Martyna Gołąbek, Anna Bielecka. 

Elżbieta Derleta
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LISTOPADOWE ŚWIĘTOWANIE 

I znów jesienne mgły i szarugi, chwila  refleksji, 

świąteczny czas spędzony w gronie bliskich, z którymi 

spotykamy się na grobach w dzień Wszystkich Świętych  

i w Dzień Zaduszny. 

Odwiedzamy w te dni  także groby  zmarłych 

nauczycieli, którzy kiedyś pracowali w naszym liceum. 

Zapalamy znicze, szepczemy: „Wieczny odpoczynek racz im 

dać, Panie…” Pogrążamy się w zadumie. 

Taki to czas. Święty czas pamięci, miłości  

i wdzięczności. 

 

SZKOŁA DIALOGU 

 

 Nasza szkoła od roku 2011 realizuje projekt "SZKOŁA DIALOGU", w ramach którego 

w dniu 6 listopada 2014r. młodzież wzięła udział w kolejnym już spotkaniu z liderami 

społeczności żydowskiej odwiedzającymi nasze miasto. Nasi uczniowie przygotowani przez 

swoich starszych kolegów biorących udział w projekcie w latach ubiegłych oprowadzali grupę 

ośmiorga liderów społeczności żydowskiej z USA i Australii, którzy mają korzenie w Polsce, 

kilkoro z nich jest dziećmi ocalonych. Wśród nich znaleźli się: kompozytor muzyki filmowej  

z Los Angeles, nauczycielka i działaczka organizacji charytatywnej American Jewish World 

Service, kompozytor muzyki filmowej i scenarzysta, redaktorka w Jewish Daily Forward, 

doradczyni w sektorze NGO z ogromnym doświadczeniem biznesowym (prawniczka  

i działaczka charytatywna), biznesmen w sektorze medycznym i jeden z liderów australijskiej 

Partii Pracy, edukatorka i doradczyni organizacji pozarządowych w Australii (Melbourne), 

pozostali goście z Los Angeles, Nowego Jorku i Bostonu. 

 Nasi goście brali udział w tygodniowej wizycie studyjnej organizowanej przez Forum 

Dialogu, poświęconej historycznym i współczesnym relacjom polsko-żydowskim.  

W Warszawie, zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich, wzięli udział w konferencji  

z okazji stulecia urodzin Jana Karskiego „Pamięć i odpowiedzialność”, wzięli udział  

w spotkaniach w Radomiu i Krakowie. Zwiedzili też Muzeum Miejsce Pamięci Auschwitz-

Birkenau. Projekt wizyt studyjnych jest współfinansowany ze środków finansowych 

otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania 

"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.". 

Koordynatorami projektu są:  Ewa Kutyła, Agnieszka Brzeska–Pająk, Kinga Rutka i Sylwia 

Głowacka. 



7 
 

    
 

    
 

   
 

   



8 
 

 

W ramach obchodów Roku Karskiego I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 

współorganizuje wystawę i grę miejską. 

 17 listopada godz. 12.00 - otwarcie wystawy „Jan Karski. 

Człowiek wolności”. Wystawa, którą można oglądać do 

końca listopada prezentuje postać legendarnego kuriera, 

jego młodość w rodzinnej Łodzi, studia, czas wojny  

i działalność powojenną. Po wernisażu montaż słowno-

muzyczny w wykonaniu uczniów I LO im. Mikołaja 

Kopernika w Radomiu.  

 18 listopada godz. 17.00 - montaż słowno-muzyczny  

w wykonaniu uczniów I LO im. Mikołaja Kopernika  

w Radomiu oraz Projekcja filmu: „Emisariusze” 

 20-21 listopada godz.10.00-12.00 - wykład Teda Bartona, 

stypendysty Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta  

(w języku angielskim), "Karski oczami Amerykanów" 

oraz Zajęcia edukacyjne dla młodzieży: warsztaty, 

wycieczka po Radomiu „Śladami kultury żydowskiej” – I Liceum Ogólnokształcące 

im. Mikołaja Kopernika w Radomiu.  

 20 listopada godz.18.00 - wykład otwarty Teda Bartona "Karski oczami 

Amerykanów" w American Corner Radom ul. Traugutta 31/33.  

 24-28 listopada - oprowadzanie po wystawie dla grup młodzieży. 

 25 listopada - gra miejska dla grup ze szkół ponadgimnazjalnych pt. "Dzień  

w wojennym Radomiu" - prowadzenie I LO im. M. Kopernika w Radomiu  

 

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska  

w Radomiu, ul. Malczewskiego 16 (oprócz wykładu 20 listopada) 

Dni Karskiego w Radomiu zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta 

Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka. 

Organizatorzy: Muzeum Historii Polski w Warszawie, Radomski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska 

Partnerzy: Urząd Miasta Radomia, American Corner Radom, IPN Delegatura  

w Radomiu, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu. 

Koordynatorzy obchodów "Dni Jana Karskiego w Radomiu" w naszej szkole: Ewa Kutyła, 

Agnieszka Brzeska–Pająk, Sylwia Głowacka 
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Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w naszej szkole 

 „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie" - słowa te – 

wypowiedziane przez znanego włoskiego pisarza - Umberta Eco 

stały się hasłem tegorocznych obchodów Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 

Święto to, ustanowione w 1999 r. z inicjatywy 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego, 

początkowo obchodzono w czwarty poniedziałek października. 

Jednak ze względu na jego rosnącą popularność podjęto decyzję  

o rozszerzeniu świętowania na cały miesiąc. Główny cel 

przedsięwzięcia to przede wszystkim zwrócenie uwagi na 

ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce oraz rozwijaniu 

zainteresowań czytelniczych (bo przecież "szkoła bez biblioteki 

jest jak twierdza bez zbrojowni").  

Nasza biblioteka szkolna już od kilku lat systematycznie włącza się w obchody 

Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. Zgodnie z tradycją w tym roku nauczyciele 

bibliotekarze przygotowali dla wszystkich czytelników konkurs plastyczno-fotograficzny na 

ilustracje do ulubionych książek „Z książką przez życie” oraz plebiscyt na ulubioną książkę; 

odbyło się także spotkanie z twórcą – p. Jerzym Sekulskim; przez cały miesiąc uczniowie 

poznawali szczegóły z życia i twórczości wielkiego polskiego etnografa przy okazji obchodów 

Roku Oskara Kolberga. W Galerii MOL trwa wystawa pokonkursowa „Z książką przez życie” 

prezentująca ilustracje do ulubionych książek. 

W plebiscycie na ulubioną książkę najwięcej głosów zebrał tytuł „Gwiazd naszych 

wina” Johna Greena, drugie miejsce zajęła i tu NIESPODZIANKA… …„Ferdydurke” 

Witolda Gombrowicza, a trzecie miejsce zajęły ex-eaquo „Harry Potter i więzień Azkabanu” 

J.K. Rowling i „Hobbit” J.R.R. Tolkiena. Spośród uczestników plebiscytu wylosowano głos 

Anity Golanowskiej z klasy 3D, która została nagrodzona książką „Miasto 44”. 

Dziękujemy wszystkim za udział w obchodach Międzynarodowego Święta Bibliotek 

Szkolnych i zapraszamy do wypożyczania nie tylko ulubionych książek oraz korzystania  

z pomocy dydaktycznych oferowanych przez bibliotekę szkolną. 

Sięgajmy po dobre książki, pamiętając o tym, że: „ludzie przestają myśleć, gdy 

przestają czytać”. 

Przedstawiamy statystykę wypożyczeń za miesiąc październik
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Mariusz Wesołowski 
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Nasza szkoła uczestniczy 

w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym 

Twoje dane - twoja sprawa 
Skuteczna ochrona danych osobowych - 

inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów  

i nauczycieli 

V edycja na rok szkolny 2014/2015 
 

Celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej 

szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych oraz placówek doskonalenia 

nauczycieli o treści związane z ochroną danych 

osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie 

świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów  

ETAPY:  
1. przeszkolenie i przygotowanie nauczycieli do kształtowania 

świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród 

uczniów/GIODO/GOM  

 

2. wyposażenie kadry pedagogicznej w pakiety edukacyjne 

zawierające m.in. materiały informacyjne dotyczące zasad 

ochrony danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje 

multimedialne i pomoce dydaktyczne, służące realizacji 

Programu/GIODO  

 

3. prowadzenie w szkołach lekcji tematycznych i innych zajęć 

związanych z tematyką ochrony danych osobowych/ 

NAUCZYCIELE  

4. tworzenie sieci wsparcia i samokształcenia dla nauczycieli/ PLACÓWKI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  

5. organizowanie wydarzeń tematycznych w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych/SZKÓŁY I PLACÓWKI 

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  

 

6. Podsumowanie i ewaluacja (seminarium)  

 

PROGRAM  

wrzesień 2014 (ew. do 15.10.2014 r.)  

rekrutacja do Programu poprzez stronę internetową GIODO - www.giodo.gov.pl  

październik 2014, Warszawa  

uroczysta inauguracja Programu:  

obowiązkowe dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli placówek, które przystąpiły do V edycji Programu  

cały okres trwania Programu, działania lokalne  

prowadzenie lekcji wychowawczych i przedmiotów ogólnokształcących o lekcje z zakresu ochrony danych 

osobowych i prawa do prywatności każdego człowieka  

styczeń/luty 2015  

Dzień Ochrony Danych Osobowych w szkołach i placówkach doskonalenia zawodowego nauczycieli  

Działania:  

 lekcje na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności  

 wydarzenia dodatkowe organizowane przez szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli w ramach 

obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych 

 

kwiecień/maj 2015  

konkurs ogólnopolski dla placówek i konkurs ogólnopolski dla uczniów  

maj/czerwiec 2015, Warszawa  

seminarium podsumowujące realizację Programu w roku szkolnym 2014/2015  

30 maj 2015  

ewaluacja działań – raporty końcowe przysyłane do GIODO z realizacji Programu w poszczególnych 

placówkach w roku szkolnym 2014/2015. 

Mariusz Wesołowski 
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„Mój staż  moja przyszłość” 

 

 Podczas tegorocznych wakacji miałam okazję uczestniczyć w projekcie „Mój staż, moja 

przyszłość”, który jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

 W I LO zakwalifikowało się do niego 7 uczniów. Głównym kryterium przyjęcia była 

średnia ocen, szczególne osiągnięcia oraz ocena z przedsiębiorczości. Celem tego projektu było 

pokazanie uczniom, jak może wyglądać ich przyszła praca, na czym polegają poszczególne 

obowiązki pracowników danej instytucji. Spośród możliwości wyboru dowolnej instytucji 

zdecydowałam się na szpital. Swoje praktyki odbyłam w Radomskim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Dra Tytusa Chałubińskiego, dokładniej w Kancelarii RSS. Pracowałam 

tam, jako pomoc biurowa. Odpowiadałam m.in. za odbiór i wysyłanie korespondencji 

szpitalnej. Miałam okazję zwiedzić wszystkie oddziały szpitalne. Szczególne wrażenie zrobił 

na mnie Oddział Dziecięcy, o także OIOM. Wybrałam to miejsce, gdyż kierując się na profil 

biologiczno-chemiczny swoją przyszłość chciałabym powiązać z pomocą chorym. Staż ten 

umożliwił mi poznanie na czym polega praca szpitala od kuchni. Mogłam porozmawiać  

z lekarzami, pielęgniarkami, zapytać o ich obowiązki, o to, jak wygląda ich dzień pracy. Bardzo 

pomocne okazały się zajęcia ze szkolnym doradcą zawodowym, dzięki nim poznałam swoje 

predyspozycje zawodowe. Za swoją pracę otrzymałam wynagrodzenie, a także dyplom 

Ukończenia Stażu.               Katarzyna Chodyra, III D 

  

 Na przełomie lipca i sierpnia miałam okazję odbyć staż unijny w I Urzędzie Skarbowym 

w Radomiu przy ul. Zbrowskiego. Cały staż trwał 150 godzin. W tym czasie poznałam pracę 

urzędników w dziale kontroli podatkowej. Tym razem nie tylko przyglądałam się ich pracy, 

lecz sama aktywnie brałam w niej udział. Kilkakrotnie uczestniczyłam w szkoleniach 

dotyczących m.in. mandatów i podatków, zdobywając w ten sposób cenną wiedzę. Te krótkie 

szkolenia zostały zorganizowane przez pracowników urzędu, którzy w ciekawy sposób starali 

się przekazać nam najcenniejsze informacje.     Małgorzata Gałkowska, III C 

 

 Od dnia 14 lipca do 12 sierpnia 2014r. miałam okazję brać udział w projekcie „Mój staż, 

moja przyszłość”. Miejscem odbycia stażu był Radomski Szpital Specjalistyczny. Przydzielono 

mnie tam zgodnie z moimi preferencjami, które skłaniają mnie ku pracy związanej z medycyną, 

gdyż uczę się w klasie bio-chemicznej.  

 Staż był okazją do poznania prawdziwego życia szpitala i obserwowania pracy lekarzy 

od strony, o której wie niewiele osób. Przydzielono mnie do „Sekcji organizacji i rozliczeń  

z NFZ”. Mimo, że nie miałam okazji chodzić w szpitalnym fartuchu i nie miała kontaktu  

z pacjentami, to poznałam zupełnie nieznane ogółowi społeczeństwa aspekty pracy lekarzy, 

którzy oprócz leczenia spędzają drugie tyle czasu na wypełnianiu dokumentacji medycznej na 

potrzeby rozliczenia poszczególnych procedur.   

 Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym projekcie, bo poznałam dzięki temu 

wielu wspaniałych ludzi, bardzo miło i z dużym pożytkiem spędziłam miesiąc na stażu, ucząc 

się tworzenia różnego rodzaju dokumentów, poznając procedury medyczne oraz metody ich 

wyceniania i rozliczania. To było bardzo cenne doświadczenie, za które jestem niezmiernie 

wdzięczna dyrekcji naszej szkoły oraz dyrekcji szpitala. Myślę, że ten staż może się stać 

fundamentem mojej kariery zawodowej.          Paulina Kustra, III D 
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  Celem projektu było podniesienie  atrakcyjności oferty edukacyjnej radomskich liceów 

poprzez zorganizowanie w ramach programu rozwojowego szkół poradnictwa edukacyjno-

zawodowego i staży dla 52 uczniów. Wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego 

zatrudnienia poprzez udział w stażach u pracodawcy, wsparcie  w programowaniu i realizacji 

ścieżki edukacyjnej i zawodowej, w tym dostosowaniu przyszłych absolwentów do potrzeb 

rynku pracy poprzez zapewnienie indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, 

nawiązanie współpracy szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne  

z pracodawcami: 

- Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym, 

- Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu, 

- Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Radomiu, 

- Pierwszym Urzędem Skarbowym w Radomiu, 

- Radomskim Szpitalem Specjalistycznym, 

- Strażą Miejską w Radomiu, 

 

 W ramach projektu uczniowie byli objęci sześciogodzinnym indywidualnym 

doradztwem edukacyjno-zawodowym. Obejmującym rozpoznanie preferencji zawodowych  

i potrzeb rozwojowych uczniów, udzielenie informacji o rynku pracy, zawodach i drogach 

edukacyjnych. Doradztwo miało na celu przygotowanie uczniów do świadomego planowania 

edukacji, kariery i podjęcia roli zawodowej a także zbadanie możliwości i predyspozycji 

zawodowych pod kątem oczekiwań pracodawców. Wszyscy uczniowie biorący udział  

w projekcie odbyli 150 godzinny staż u pracodawcy. Przed rozpoczęciem stażu odbyli 

szkolenie BHP i przeszli badania lekarskie. W czasie stażu mieli zapewnioną pomoc opiekuna 

stażu, ubezpieczenie, środki BHP i materiały opatrunkowe, odzież ochronną, posiłki i napoje, 

stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu.  

 

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PRIORYTET: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Urząd 

Miejski) 

           

 

Mariusz Wesołowski 


