
KALISKA  PRZYGODA 
Z ODPADAMI 

Kalisz, 26 października 2015 r. 



KREATYWNY RECYKLING



ABRYS – WACHLARZ MOŻLIWOŚCI



EDUKACJA EKOLOGICZNA – CO ROBIMY? 

 kreacja i kompleksowa realizacja kampanii z zakresu edukacji ekologicznej

 przygotowanie materiałów edukacyjnych (m.in. komiksów, broszur, ulotek, 

biuletynów)

 produkcje filmowe i radiowe

 kampanie w mediach masowych, reklama zewnętrzna

 organizowanie wydarzeń promujących ekologię (m.in. pikników, festiwali, gier 

miejskich)

 organizacja warsztatów kreatywnych, realizowanych zarówno w plenerze, jak 

i w placówce

 projekty kreatywnie dopasowane do potrzeb klienta



GRA TERENOWA
„NIE SEGREGUJESZ – ODPADASZ”

PRZYKŁAD 1



Witajcie w grze terenowej „Nie segregujesz - odpadasz”! 
Już za parę minut wyruszycie w pełną pasjonujących zadań trasę, która doprowadzi Was do
rozszyfrowania hasła, a tym samym przybliży Was do zwycięstwa! Przygotowaliśmy dla Was
osiem zadań, które są związane z gospodarką odpadami – zlokalizowaliśmy je na terenie
Waszej szkoły. Kolejność ich wykonania nie jest przypadkowa – na każdym stanowisku czeka
na Was wskazówka, która doprowadzi Was do kolejnego punktu zadaniowego. W każdym z
nich otrzymacie także litery – umieszczona przy nich cyfra wskazuje, która w kolejności jest
to litera hasła. Hasło składa się z 16 liter. Rozwiązanie hasła należy wpisać do karty
zadaniowej, którą po wypełnieniu trzeba dostarczyć do prowadzącego zajęcia. Do pakietu
dołączona jest też ZŁOTA KOPERTA – nie otwierajcie jej! Będzie Wam potrzebna w
późniejszym czasie.

POWODZENIA!



ZADANIE PIERWSZE „DOPASOWANIE” 

Zaczynamy! Przed Wami pierwsze zadanie. Dopasujcie pojęcia dotyczące odpadów do opisów. Wszystkie opisy muszą

być wykorzystane – do każdego z nich pasuje tylko jedno pojęcie. Poprawne rozwiązanie wpiszcie do Karty zadaniowej.

1. wszystkie opakowania, również opakowania wielokrotnego użytku wycofane z 
ponownego użycia, stanowiące odpady. 

A. odzysk

B. odpady opakowaniowe 

2. wszelkie działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, 
lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich 
wykorzystania, 

C. opakowanie wielomateriałowe

D. recykling 

3. opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie 
można rozdzielić ręcznie lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych 

E. segregacja 

F. kompostowanie 

4. sposób ochrony środowiska, który polega na odzyskaniu surowców i ich 
ponownym przetwarzaniu, dzięki temu otrzymujemy materiały nadające się do 
ponownego użycia. Wykorzystywać można w ten sposób wiele substancji zawartych 
w odpadach

G. odpady wielkogabarytowe 

H. opakowania



„O zastępstwo ją zapytasz, 
Jeśli ładnie się przywitasz, 

Faks, telefon i …. drukarka… 
nie ma to jak………” 

Wraz z zadaniem w kopercie znajdują się także trzy pierwsze litery hasła. Nie zgubcie ich – będą Wam potrzebne 

później. 
Jeśli już rozwiązaliście zadanie i uzupełniliście Kartę zadaniową, to możecie się udać do kolejnego miejsca. Gdzie się 
ono znajduje? Podpowie Wam to rozwiązanie poniższej zagadki. 



SEKRETARKA



ZADANIE DRUGIE „RECYKLING” 

Gratulacje! Świetnie poradziliście sobie z rozwiązaniem pierwszej zagadki, mamy nadzieję, że kolejne równie szybko 

uda się Wam rozwiązać. Przed Wami kolejne zadanie. 

W worku znajdują się różne odpady. Które z nich nie mogą trafić do pojemnika na odpady zmieszane? 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

Rozwiązanie wpiszcie do Karty zadaniowej. 
W kopercie znajdują się też kolejne litery. Strzeżcie ich jak „oka w głowie” 
Teraz musicie udać się do kolejnego punktu zadaniowego. Drogę wskaże Wam rozwiązanie zagadki. 

„Kurtki, płaszcze i szaliki, 
Tam zawieszasz na haczyki”



SZATNIA



ZADANIE TRZECIE „ŁAMIGŁÓWKA” 

Brawo! Wspaniale daliście sobie radę z poprzednim zadaniem! Teraz czas na kolejne wyzwanie. Rozwiążcie rebus: 

Rozwiązanie KONIECZNIE wpiszcie do Karty zadaniowej. 
Nie zapomnijcie też o kolejnych literach hasła. Tym razem zostawiliśmy dla Was dwie kolejne litery. Tym samym znacie 
już sześć liter hasła. Zostało Wam więc jeszcze dziesięć liter! 

Doskonale już znacie zasady gry – wiecie więc, że teraz musicie rozwiązać zagadkę by dowiedzieć się, gdzie ukryte jest 
kolejne miejsce naszej zabawy. 

„Znajdziesz tam encyklopedie, 
komiks, bajkę i …komedię 

Ni to biblia ni to teka… 
To po prostu...” 



BIBLIOTEKA



ZADANIE CZWARTE „ZASZYFROWANY PRZEKAZ” 

Gratulacje! Idzie Wam rewelacyjnie! Przed Wami czwarte zadanie. Dotychczas bardzo dobrze sobie poradziliście, a jak 

będzie tym razem? Czy też wykażecie się otwartymi umysłami i zaradnością? 

Teraz czeka Was niezmiernie trudne zadanie. Komisarz Dymski, który walczy z Dymonami (niską emisją) chce przekazać 

Wam wiadomość, ale ze względu na czyhające na niego niebezpieczeństwo ze strony Arcydymona nie może Wam tego 
powiedzieć wprost. Czy uda Wam się rozszyfrować hasło? 

KAPAKALENIEODPKAADÓWPKALASTIKOKAWYKACHPKAOWOKADUJKAEZANKAIECZYKASZCKAZENKAIEPOKAWIEKATRKA
ZAKAIJKAESTKA SZKAKOKADLIWKAEDKALAZDKAROKAWIAKA 

Rozwiązanie wpiszcie do karty zadaniowej i poszukajcie w kopercie… kolejnych liter naszego hasła. Tym razem 
zostawiamy dwie litery, ale uwaga (!) Arcydymon zamienił ich kolejność miejscami – wpiszcie zatem litery do 
odpowiednich rubryk. 

Gdzie tym razem macie się udać? Pomoże Wam zagadka. 

„Dużo ma w szkole do powiedzenia, 
Jego pokój to takie centrum dowodzenia”



DYREKTOR



ZADANIE PIĄTE „BŁĘDNA SEGREGACJA” 

Doskonale! Jesteście w połowie rozgrywek. Przed Wami cztery ostatnie zadania – trzymamy za Was kciuki i z 

niecierpliwością czekamy na Waszą kartę zadaniową… Zanim jednak to nastąpi najpierw musicie wykazać się 
znajomością segregacji odpadów. 

W workach znajdują się źle posegregowane odpady. Które z nich nie powinny się w nich znaleźć? Pod ilustracjami 
wypiszcie tylko te odpady, które nie powinny zostać do nich wrzucone. 

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.  

Szukanie liter nie przyniesie tym razem rezultatu, bowiem… nie zostały one ukryte. Drugą, dwunastą i dwudziestą piątą 

literę alfabetu wpiszcie kolejno w miejsca, które poznacie dzięki rozwiązaniu zadań liczbowych: 
1. Druga litera alfabetu = (1287 + 145 + 18)/25 -53 
2. Dwunasta litera alfabetu = (151515 + 1515)/30 – (1088 +4000) 

3. Dwudziesta piąta litera alfabetu = 11111111/ 11111111 +22222/22222 + 333/333 +77/77 + 3/3 + (5x2) – 4 

Rozwiązanie zagadki pomoże Wam w zlokalizowaniu kolejnego zadania. UWAGA! Pamiętajcie o polskich literach alfabetu, 

np. ó, o… (liczy 32 litery). 



„Wodę tam nieraz lejecie bez liku, 
o co nierzadko było wiele krzyku…” 



ŁAZIENKA



ZADANIE SZÓSTE „KRZYŻÓWKA” 

Przed Wami kolejne zadanie – krzyżówka. Otrzymane hasło wpiszcie do karty zadaniowej, poszukajcie koperty z 

literami, które składają się na hasło i… wróćcie do miejsca, w którym rozszyfrowaliście wiadomość zostawioną przez 
komisarza Dymskiego. 

1. Nawóz naturalny może sam powstawać, gdy resztki jedzenia będziemy tam składać. 
2. Już od przedszkola każdy wie jak śmieci segregować powinno się miejsca do tego są różnokolorowe i do nich śmieci 
wrzucamy prawidłowe. 

3. Gdy plastikowa jest, a nie szklana, przed wyrzuceniem chce być zgniatana. 
4. Stare gazety, papier, tektura, to oczywiście jest … 
5. Zachęca do troski o swe środowisko, o ochronie przyrody wie dosłownie wszystko. 

6. Miejsce nielegalnego wywozu odpadów 
7. Lekki materiał do wyrobu np.: zabawek, jednorazowych naczyń. 
8. Odzysk surowców i ich ponowne przetwarzanie 

9. Znajdziesz je w zabawkach wielu małych dzieci, zużyte wyrzucasz do elektrośmieci. 
10. Czynność polegająca na podziale odpadów według materiału z jakiego zostały wykonane. 



BIBLIOTEKA



ZADANIE SIÓDME „UKŁADANKA” 

Jesteście niesamowici! Poradziliście sobie z większością zadań. Teraz czas na układankę! 

Waszym zadaniem jest ułożenie hasła z rozsypanki wyrazowej. 

SE WYCH KO GACJA DÓW

OPA NA ODPA WA NA

KIEM GRE SZYM NIO WY

W tym miejscu znajdziecie też ostatnie litery, które pozwolą Wam ułożyć hasło. I to właśnie będzie Wasze ostatnie zadanie. 
Znalezione litery należy wpisać w odpowiednie miejsce na specjalnej karcie, której miejsce wskaże rozwiązanie zagadki: 

„Niczym cenny skarb ukryta 
Złotym brokatem pięknie spowita, 

Od początku i do końca, 
Mieni się w blasku dzisiejszego słońca…” 



ZŁOTA KOPERTA



ZADANIE ÓSME „PODAJ HASŁO” 

Gratulacje! Dotarliście do końca. To już ostatnie zadanie. Z liter odnalezionych w każdym punkcie zadaniowym ułóżcie 

hasło. Do każdej litery jest przypisana liczba, dzięki czemu łatwiej będzie Wam je rozszyfrować. Pamiętajcie by wpisać 
je do Karty zadaniowej!

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16
HASŁO: ………………………………………………………..



KARTA ZADANIOWA

Wszystkie rozwiązana zadań muszą być wpisane do Karty zadaniowej, którą jak najszybciej należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego. Musi 
to zrobić dorosła osoba, niekoniecznie kapitan Waszej drużyny! Oprócz punktów za poprawność wykonania zadań liczy się też czas, więc 
zróbcie to jak najszybciej! 

Zad. 1 „Dopasowanie” (maks. 4 pkt.) 
1 – 3 –
2 – 4 –

Zad. 2 „Recykling” (maks. 4 pkt.) 
1 – 3 –
2 – 4 –

Zad. 3 „Łamigłówka” (1 pkt.) 
HASŁO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 4. „Zaszyfrowany przekaz” (1 pkt.) 
HASŁO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 5 „Błędna segregacja” (9 pkt.) 
1 – 4 – 7 –
2 – 5 – 8 –
3 – 6 – 9 –

Zad. 6 „Krzyżówka” (1 pkt.) 
HASŁO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 7 „Układanka” (1 pkt.) 
HASŁO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zad. 8 „Podaj hasło” (1 pkt.) 
HASŁO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HASŁO: 
………………………………………





GRA
„wKOŁO odpadów”

PRZYKŁAD 2



KATEGORIE:

1. PYTANIE
2. ZADANIE
3. REBUS
4. KALAMBURY
5. ZAGADKA
6. WYMYŚL HASŁO
7. MASZ WYBÓR
8. NIESPODZIANKA
9. CIEMNE PUDEŁKO



KATEGORIA „PYTANIE” 

1. Co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym? 

a. wyrzucić do kosza na śmieci 
b. wrzucić do pojemnika na plastik 
c. oddać do urzędu miasta/gminy 

d. oddać do PSZOK 

2. Do jakiego koloru pojemnika/worka wrzucamy butelkę typu PET? 

a. brązowego 
b. zielonego 
c. żółtego 

d. pojemnika na odpady zmieszane 

3. Co to jest recykling? 

a. likwidacja szczególnie toksycznych odpadów przemysłowych 
b. odsiarczanie spalin 
c. ponowne wykorzystanie odpadów w produkcji 

d. obniżenie odporności gatunków roślin na skażenie pyłowe środowiska

4. Co należy zrobić z przeterminowanymi lekami? 

a. wyrzucić do pojemnika na szkło 
b. spalić je w piecu 
c. wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane 

d. oddać do apteki 



KATEGORIA „ZADANIE” 

1. Czego  nie można wrzucić do pieca?

2. Posegreguj przygotowane odpady

3. Z przygotowanych odpadów wykonaj mozaikę.

4. Których odpadów nie wrzucisz do pojemnika na plastik? 



KATEGORIA „ZAGADKA” 

1.  „Niepotrzebne papiery i stare gazety 

dla wielu problem stanowią niestety 
my jednak podpowiadamy, 
że sposób na nie dobry mamy 

tworzenie z nich kolczyków wisiorków i dekoracji 
przysporzyć może sporo atrakcji. 
Stare gazety, papier, tektura, to oczywiście jest…”

2. „Znajdziesz je w zabawkach wielu małych dzieci, 
zużyte wyrzucasz do elektrośmieci „

3.  „Niektórych odpadów ponownie użyć już nie możemy 
więc w przeznaczonym do tego miejscu je składujemy.”

4.  „Już od przedszkola każdy wie 
jak śmieci segregować powinno się 

miejsca do tego są różnokolorowe 
i do nich śmieci wrzucamy prawidłowe”



KATEGORIA „REBUS” 



KATEGORIA „KALAMBURY” 

1. SEGREGACJA ODPADÓW

2. RECYKLING

3. NISKA EMISJA

4. SKŁADOWISKO

5. ELEKTROŚMIECI

KATEGORIA „WYMYŚL HASŁO”

1. ODPADY  

2. RECYKLING

3. SEGREGACJA

4. PORZĄDEK



KUPUJESZ? MINIMALIZUJESZ.

PRZYKŁAD 3





Lista zakupów 

mleko
 kasza gryczana lub pęczak
 serwetki
 coś słodkiego 
 pasta do zębów
 jajka



Na półkach

mleko

pasta do zębów

kasza jajka



Na półkach

słodycze

serwetki



Dobry wybór!



Zły wybór!



SKLEPY BEZOPAKOWANIOWE



MISJA: EMISJA

PRZYKŁAD 4



KOMIKS

• komiks „Dymski kontra dymony” –

przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które
biorą udział w programie edukacyjnym,
realizowanym w ramach projektu „Misja-

emisja” (np. w ramach Dni Otwartych
Ciepłowni, czy też konkursu dla gmin).

Bohaterem komiksu jest Dymski, który

walczy z niską emisją i uświadamia
czytelnikom, jakie zagrożenia się z nią
wiążą.



• symulator niskiej emisji – aplikacja, mająca na celu oszacowanie ilości

emitowanych substancji na skutek spalania w piecu odpadów, takich jak pieluchy,
gazety, kapcie, butelek czy mebli.

SYMULATOR NISKIEJ EMISJI



FILMY



WARSZTATY KREATYWNE

PRZYKŁAD 5



Warsztaty kreatywne

• Warsztaty kreatywne to ciekawa forma nauki 
połączona z doskonałą zabawą. Zajęcia 
propagują ekologiczne zachowania ponieważ 
w sposób praktyczny pokazują, jak nadać 
drugie życie niepotrzebnym rzeczom 
codziennego użytku i przemienić je w 
unikatowe przedmioty. Zajęcia to również 
doskonała okazja do rozwijania zdolności 
manualnych. Taka lekcja recyklingu z  
pewnością pozostanie w głowach na długo.



5 kroków do udanych warsztatów

• dobierz zajęcia do odpowiedniej grupy wiekowej – te 
bardziej skomplikowane zostaw dla starszych dzieci jeżeli 
warsztaty będą zbyt trudne młodsze dzieci będą się nudzić

• połącz teorię z praktyką, kiedy dzieci poznają zagadnienia w 
praktyczny sposób szybciej i łatwiej przyswajają wiedzę 

• Nie nadawaj zajęciom sztywnych ram - pozwól dzieciom na 
kreatywność – pamiętaj że pomyły rodzą się w głowach 
dzieci niech dziecięca wyobraźnia nie ma granic.

• prowadząc warsztaty skup się tylko na jednej formie, kiedy 
realizujesz wiele pomysłów naraz może to doprowadzi do 
zamieszania i dezorientacji uczestników

• pamiętaj o małych grupach - zajęcia praktyczne absorbują 
bardziej niż teoretyczne 



Na makulaturę pomysłów kilka 

• wiklina papierowa
To zadziwiające, jakie unikatowe przedmioty można 
wyczarować ze starej gazety…
Za pomocą kawałka makulatury można zrobić kolczyki, 
podstawki, zawieszki, breloczki bransoletki, naszyjniki a nawet 
wazony…

Przygotuj:
• gazetę 
• drewniany patyczek do szaszłyków
• klej Wikol
• nożyczki



PRZYKŁAD I



Krok 1 – gazetę tniemy na 
kilkucentymetrowe paski 



Krok 2 – z kawałka gazety, za pomocą 
drewnianego patyczka tworzymy 

papierową rurkę 



Krok 3 – wiklinę papierową zawijamy 



Krok 4  - z wikliny papierowej 
tworzymy małe kółeczka 



Krok 5 - kółka łączymy ze sobą za 
pomocą sznurka 



Krok 6 – sznurek związujemy i 
powstaje papierowa branzoletka



Przykłady



Poza biżuterią, czy podkładkami pod kubek z 
wikliny papierowej można również stworzyć 
recyklingowe serca. Serducho można wykonać w 
dowolnym kolorze



PRZYKŁAD II



Zacznijmy od ukręcenia kilkudziesięciu rureczek
z gazety. Na podstawkę przyda nam się niecałe 30 sztuk.
Rozłożoną gazetę tniemy na 4 części. Z powstałych
pasków kręcimy rureczki.

źródło:www.dekoeko.com



Z 8 rureczek tworzymy krzyż.

źródło:www.dekoeko.com



Następnie dwa razy, naprzemiennie oplatamy krzyż 1 
rureczką. Rurki przedłużamy, wtykając kolejną 

w poprzednią

źródło:www.dekoeko.com



Zaczynamy pleść naprzemiennie. W pierwszym 
okrążeniu oplatamy po 2 rureczki z początkowego 

“krzyża”.

źródło:www.dekoeko.com



W kolejnych okrążeniach oplatamy 
każdą rureczkę osobno.

źródło:www.dekoeko.com



Pleciemy do momentu aż rozmiar 
podkładki nas zadowoli

źródło:www.dekoeko.com



Gdy chcemy zakończyć wypleciony krążek, załamujemy 
rureczki “krzyża”, podkładając je pod spód następnej 

i tak by oparła się na kolejnej.

źródło:www.dekoeko.com



Resztę przycinamy. Należy zwrócić uwagę, by nie 

skrócić rurek za bardzo.

źródło:www.dekoeko.com



Krążek możemy polakierować lub pomalować 
farbą.

źródło:www.dekoeko.com



Przykłady 

źródło: www.nowaera.pl

źródło: ulicaekologiczna.pl

źródło: www.wylegarnia.com

źródło: ulicaekologiczna.pl



Rolki po papierze toaletowym

Z pozoru ten niepotrzebny nam odpad może posłużyć do 
stworzenia wielu ozdób i dekoracji. Z rolek po papierze 
tworzyć możemy również recyklingowe zoo. 
Przygotuj: 
• rolki po papierowych ręcznikach lub papierze toaletowym
• farby plakatowe
• Papier kolorowy
• pianka
• klej Wikol
• oczy plastikowe
• druciki kreatywne



Zwierzątka jak żywe

źródło: www.strefadzieci.pl

źródło: www.ekodziecko.com

źródło: www.ekodziecko.com

źródło: www.ekodziecko.com

źródło: www.stylowi.pl

źródło: www.ekodziecko.com



Kwiaty, kwiatuszki..

źródło: www.stylowi.pl



Recyklingowe pomysły

źródło: www.stylowi.pl



Wyroluj zwierzaki 

źródło: www.stylowi.pl

źródło: www.stylowi.pl

źródło: www.stylowi.pl

źródło: www.strefadzieci.net

źródło: www.strefadzieci.net

źródło: www.strefadzieci.net

źródło: www.strefadzieci.net



Świąteczne
inspiracje

źródło: www.stylowi.pl

źródło: www.stylowi.pl

źródło: www.strefadzieci.pl



Plastik w roli głównej

• Biżuteria z butelek PET

Wykorzystaj butelki typu PET można stworzyć 
unikatową biżuterię. Przepiękne naszyjniki, 
kolczyki, wisiorki, czy bransoletki, których 
elementy wyglądem przypominają małe 
szkiełka. Przy odrobinie wyobraźni z butelek 
można stworzyć przepiękne kwiaty. Wystarczy 
tylko wyciąć odpowiednie kawałki i stopić je nad 
świeczką. 



Krok 1 – plastikową butelkę kroimy na 
małe kawałki 



Krok 2 – kawałki plastiku opal nad świeczką 
i za pomocą szpikulca wypal małą dziurę  



Krok 3 - Przygotowana kawałki plastiku nałóż na 
element do tworzenia biżuterii 



Krok 4 – kolczyk możesz przyozdobić 
koralikami 



Przykłady 



BUTELKOWE INSPIRACJE

Podczas warsztatów dzieci pobudzają swoją 
wyobraźnię. Za pomocą niepotrzebnych butelek  
dzieci stworzyć mogą barwne zwierzątka. Jakie 
one będą? Wszystko zależy od inwencji 
najmłodszych. 



Butelkowa gromada 

źródło: www.belferka1.blogspot.com

źródło: www.stylowi.pl



Pomysł na kwiatki

źródło: www.stylowi.pl

źródło: www.zszywka.pl



Strachy na ... przybory

źródło: www.blekitnyfotel.pl

źródło: www.deqper.wordpress.com



Jabłko w stylu eko

źródło: www.deqper.wordpress.com



Świnka z odzysku 

źródło: www.zabawydladzieci.com



Elektroodpady

• Elektroodpady można ponowienie 
wykorzystać i tchnąć w nie w drugie życie! Ze 
starych komputerowych klawiszy powstać 
mogą pierścionki, wisiorki i bransoletki. Za 
pomocą małych ozdobników, takich jak 
sznurek, guzik i pianka wykonać można 
unikalne dekoracje, a stare płyty CD zamienić 
można w krainę zwierząt



Biżuteria z klawiatury 

źródło: www.majsterki.pl



Zainspiruj się 
płytą CD

źródło: www.strefadzieci.net



Zainspirowani korkiem 
• Jak zapewnić dzieciom kreatywną zabawę? Proponujemy dać 

im do dyspozycji korki po winie, kawałki włochatych drucików 
i plastikowe oczka. Wystarczy tylko sięgnąć po pozornie 
niepotrzebne odpady, by zagwarantować najmłodszym taką 
nietypową rozrywkę. 



KONTAKT:
Małgorzata Masłowska-Bandosz
m.maslowska@abrys.pl
61 655 81 62

Marta Siatka
m.siatka@abrys.pl
61 655 81 34

www.abrys.pl
www.zielonalekcja.pl


