
 

E-zasoby   do Kształcenia Zawodowego 

 

https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow.html 

Repozytorium kursów on-line do kształcenia zawodowego Repozytorium składa się z 169 kursów on-

line do kształcenia zawodowego opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model 

systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległośd w uczeniu się przez całe życie”. Kursy 

dedykowane są głównie słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jednak poszczególne 

moduły kursu (prezentacje, filmy, podcasty) można również z powodzeniem wykorzystywad podczas 

zajęd w szkole. 

Zasady korzystania z repozytorium: każda zainteresowana szkoła/placówka może bezpłatnie pobrad 

kurs i zainstalowad go na własnej platformie e-learningowej Moodle (plik w formacie mbz, Moodle 

2.6 oraz materiały źródłowe),  każdy kurs jest dostępny jako podgląd (można zobaczyd jak wygląda 

kurs e-learningowy w danym zakresie tematycznym),     kursy są udostępnione na podstawie umowy 

licencyjnej:  UMOWA LICENCYJNA NIEWYŁĄCZNA Repozytorium dostępne jest na portalu 

„Kształcenie na odległośd”. Bezpośredni dostęp do kursów e-learningowych zapewniony jest również 

ze strony głównej KOWEZiU - zakładka "Repozytorium kursów", niektóre kursy mogą wymagad 

dodatków (HotPot, Drag and Drop Matching), które nie są instalowane w standardowej wersji 

platformy Moodle.  

 Grupa zawodów Ekonomiczno-finansowo-biurowa  

 Grupa zawodów Kosmetyczno-fryzjerska  

 Grupa zawodów Chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewna  

 Grupa zawodów Transportowa  

 Grupa zawodów Budowlana  

 Wspólna grupa zawodów Budowlana i Dróg kołowych i szynowych (kolejowych)  

 Grupa zawodów Instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych i instalacji przemysłowych  

 Grupa zawodów Elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna  

 Grupa zawodów Mechaniczna  

 Grupa zawodów Górniczo-hutniczo-odlewnicza  

 Grupa zawodów Spożywcza  

 Grupa zawodów Gastronomiczna  

 Grupa zawodów Turystyczno-hotelarska  

 Grupa zawodów Uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt  

 Grupa zawodów Kształtowania środowiska  

 Grupa zawodów Leśnictwa  

 Grupa zawodów Ochrony zdrowia  

 Grupa zawodów Ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia  

 Kursy e-learningowe wspólne dla wszystkich zawodów  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/81-grupa-zawodow-ekonomiczno-finansowo-biurowa.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/82-grupa-zawodow-kosmetyczno-fryzjerska.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/83-grupa-zawodow-chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewna.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/84-grupa-zawodow-transportowa.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/85-grupa-zawodow-budowlana.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/86-wspolna-grupa-zawodow-budowlana-i-drog-kolowych-i-szynowych-kolejowych.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/87-grupa-zawodow-instalacji-sanitarnych-sieci-zewnetrznych-i-instalacji-przemyslowych.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/88-grupa-zawodow-elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/89-grupa-zawodow-mechaniczna.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/90-grupa-zawodow-gorniczo-hutniczo-odlewnicza.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/91-grupa-zawodow-spozywcza.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/92-grupa-zawodow-gastronomiczna.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/93-grupa-zawodow-turystyczno-hotelarska.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/94-grupa-zawodow-uprawy-roslin-chowu-i-hodowli-zwierzat.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/95-grupa-zawodow-ksztaltowania-srodowiska.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/96-grupa-zawodow-lesnictwa.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/97-grupa-zawodow-ochrony-zdrowia.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/98-grupa-zawodow-ochrony-i-bezpieczenstwa-osob-i-mienia.html
https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow/99-kursy-e-learningowe-wspolne-dla-wszystkich-zawodow.html


 
 

Pakiety do kształcenia modułowego 

 http://www.koweziu.edu.pl/programy-modulowe 

Programy  nauczania o strukturze modułowej dla 186 zawodów: 

 55 modułowych programów nauczania opracowano w Wydziale Rozwoju Programów, 

w latach 2000-2003, 

 131 modułowych programów nauczania zostało opracowanych w ramach projektu 

EFS „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego”, w 

latach 2004-2008, 

oraz 3438 pakietów edukacyjnych (poradników dla nauczycieli i poradników dla uczniów) 

stanowiących obudowę dydaktyczną modułowych programów nauczania. 

Z modułowych programów nauczania można korzystać po wcześniejszym wypełnieniu 

ankiety Beneficjenta Ostatecznego PEFS. Realizacja projektów współfinansowanych ze 

środków EFS wymaga prowadzenia bazy Podsystemu Monitorowania Europejskiego 

Funduszu Społecznego (PEFS). Wypełnienie ankiety służy celom statystycznym i nie 

zobowiązuje do wdrażania programu do praktyki szkolnej.  

Modułowe programy nauczania i pakiety edukacyjne można bezpłatnie pobierać ze 

strony KOWEZiU. 

 

E-zasoby  z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo  

https://epodreczniki.pl/a/e-zasoby/DDXFxFlqD 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pomoc dla szkół, które uczestniczą w ramach projektu  "Czas zawodowców". Każda szkoła ma 

możliwośd korzystania za darmo z portalu https://zawodowcy.org/  oraz platformy 

https://zawodowcy.org/o-platformie/  zbudowanej na Moodle. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jak prowadzid zajęcia z uczniami na odległośd?  We współpracy z Kancelaria Premiera RP i GovTech 

Polska udostępniamy bezpłatną usługę G Suite dla Szkół i Uczelni, która umożliwia pracę zdalną, w 

tym interaktywne prowadzenie lekcji, dzielenie się plikami oraz komunikację z uczniami.  

Rejestracja szkół na  http://bit.do/gsuiterejestracja 

Przewodnik wideo po rejestracji szkoły i przygotowaniu pierwszych zajęd http://bit.do/gsuitetutoriale 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.koweziu.edu.pl/programy-modulowe?fbclid=IwAR1aGcHnREPm4JPFPn1suWhZBMRbZBxE9_SZrGwXklWXmdnu2eqN9aepdp4
https://epodreczniki.pl/a/e-zasoby/DDXFxFlqD
https://zawodowcy.org/
https://zawodowcy.org/o-platformie/
https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC_w0ZieorhkYyhroX_SnXY1gDClHEIUJcswN4GoCinBsqrXt-KfRhv_q-kLfxeVHQkGOpMkXarNxLP&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/GovTechPolska/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCxA6aG0HYgDDBUIcPcGI_-2QtcZFIa1iNGHFmk9Tgjx1c-zRVstfMd6ghPdUlzDsWxZcmfRkasvMqY&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/GovTechPolska/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCxA6aG0HYgDDBUIcPcGI_-2QtcZFIa1iNGHFmk9Tgjx1c-zRVstfMd6ghPdUlzDsWxZcmfRkasvMqY&hc_location=group_dialog
http://bit.do/gsuiterejestracja?fbclid=IwAR1sNa3SmkAE8ogQCiNg4zY-oLDh5M930Old1SsekQWT-Xu12tomGt888uo
http://bit.do/gsuitetutoriale?fbclid=IwAR2CLI0Bb5XJ0n1nelMAp5vmmbx_50fOdXlv_sRJYracbD0ESRtrZCGGYY4


 
Classroom to bezpłatna usługa dla szkół, organizacji non-profit oraz użytkowników korzystających z 

osobistego konta Google. Ułatwia ona uczniom i nauczycielom komunikację w szkole i poza nią. 

Classroom oszczędza czas i papier, a także pomaga w tworzeniu zajęd, rozsyłaniu zadao, 

komunikowaniu się i organizowaniu pracy. CClassroom pomaga nauczycielom oszczędzad czas, 

organizowad pracę na zajęciach i utrzymywad komunikację z uczniami. Classroom jest nowym 

narzędziem dostępnym w Google Apps dla Szkół i Uczelni, dzięki któremu nauczyciele mogą szybko 

tworzyd i organizowad zadania dla uczniów, sprawnie przekazywad swoje uwagi i łatwo komunikowad 

się z klasą. Uczniom Classroom pomaga zorganizowad pracę na Dysku Google – wykonywad i 

oddawad gotowe zadania, kontaktowad się bezpośrednio z nauczycielami i kolegami. 

Tworzenie i zbieranie zadao.  Classroom współpracuje z Dokumentami i Dyskiem Google oraz 

Gmailem, co pomaga nauczycielom tworzyd i zbierad zadania bez użycia papieru. Mogą oni szybko 

sprawdzad, kto skooczył już pracę, a kto jeszcze nie, oraz bezpośrednio przekazywad uwagi w czasie 

rzeczywistym poszczególnym uczniom. https://classroom.google.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bezpłatne funkcjonalnosci rozwiązania Webex Teams pozwolą m.in: prowadzid zdalne lekcje lub 

wykłady, nagrywad je, pracowad projektowo na wspólnych dokumentach i komunikowac się zdalnie : 

https://www.webex.com/webexremoteedu.html 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Darmowy kurs Pythona od Cisco *Rejestracja w języku EN, kurs PL+ Trzeba założyd na stronie konto, 

podając i weryfikując adres e-mail. https://www.netacad.com/.../pcap-programming-essentials... 

Discord - bezpłatna aplikacja służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą 
wiadomości tekstowych, ze zdjęciami oraz filmami. Umożliwia pracę w konferencji 
wieloosobowej dla określonych użytkowników. Bardzo dobrze sprawdza się do prowadzenia 
lekcji „online”  
https://discordapp.com/ 
 
Poradniki do Discorda – filmiki instruktażowe ma kanale YouTube  
https://www.youtube.com/watch?v=Qr8V8n5WwP0 - poradnik dla początkujących  
https://www.youtube.com/watch?v=9h8_CFEFtq4 – gdzie klikad jak zapraszad  
https://www.youtube.com/watch?v=ZcJg-ZwyqEw&list=PLyBTvYfUy4lGGowlB5xXb44JKsd211gYx  
- seria poradników (konfiguracja, tworzenie serwera, itp.)  
 
Skype – komunikator internetowy z możliwością prowadzenia rozmów głosowych lub wideo 
między użytkownikami. Skype umożliwia również prowadzenie konferencji przez maksymalnie 50 
użytkowników. Jako alternatywa dla Discord, chod zdecydowanie silniej obciąża komputer.  
https://www.skype.com/pl/  
 
Quizlet - Darmowa platforma do tworzenia fiszek online. Tworzymy własne fiszki lub 
wykorzystujemy gotowe. Dostępne są cztery warianty uczenia się zestawów. Przydatne narzędzie 
do nauki słówek.  
http://quizlet.com/  
 

https://classroom.google.com/
https://www.webex.com/webexremoteedu.html
https://www.netacad.com/virtual/pcap-programming-essentials-python?fbclid=IwAR0ZSWILkFD2fnl80tKHAFA2-fCgT8ichGMoiqX93ih8oOpY0lsaaUSnYNE
https://discordapp.com/


 
LearningApps.org - aplikacja wspierająca proces uczenia się i nauczania za pomocą małych 
interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą byd bezpośrednio wykorzystywane w 
nauczaniu, lub też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie. Celem jest 
zebranie aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnienie ich publicznie. Aplikacje nie zawierają 
zatem żadnych specjalnych ram lub konkretnego scenariusza lekcji, są ograniczone wyłącznie do 
interaktywnej części. Aplikacje nie stanowią zatem jednostki lekcyjnej, lecz muszą byd osadzone 
w odpowiednim scenariuszu nauczania” – cytat ze strony producenta  
https://learningapps.org/  
 
Edpuzzle – program do łatwej edycji filmów przydatny do obróbki nagrywanych przez 
nauczyciela filmów, które przeznaczone są do udostępnienia uczniom.  
 
https://edpuzzle.com/  
Krótki poradnik obsługi Edpuzzle: http://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/ 

Otwarte zasoby edukacyjne AGH w Krakowie - treści repozytorium dostępne za darmo. Są 
opublikowane na otwartej licencji Creative Commons, która pozwala na kopiowanie, modyfikację 
i tworzenie na ich podstawie swojego własnego materiału. Chemia, fizyka, matematyka, 
materiały z zakresu kształcenia w zawodach.  
https://open.agh.edu.pl/course/index.php 

Otwarte zasoby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – artykuły, kursy e-learningowe na 
licencji CC  
http://portal.umk.pl/web/otwarte-zasoby  
Pasja informatyki – kanał na YouTube o tematyce informatycznej – zarówno programowanie jak 
i treści do egzaminu zawodowego  
https://www.youtube.com/channel/UCzn6vAfspIcagLax1fck_jw 

 

Prezi – Darmowy, innowacyjny system do tworzenia i przechowywania prezentacji online. Prezi 
charakteryzuje się łatwością tworzenia prezentacji z elementami typu tekst, grafika, filmy (np. 
linkowane z Youtube), importowanymi materiałami z PowerPointa oraz ciekawym sposobem 
animacji. Prezi wymaga aktywnego Flash’a w przeglądarce internetowej Zaczynając tworzenie 
prezentacji mamy do wyboru wiele ciekawych szablonów. Prezi daje możliwośd pracy grupowej 
nad jedną prezentacją - autor wysyła zaproszenia do współpracy (link z uprawnieniami do 
prezentacji) i wszyscy zaproszeni mogą pracowad nad nią w tym samym czasie. Prezentacje 
przechowywane są w chmurze, można je udostępnid innym osobom (dołączyd do strony WWW, 
itp.), podając bezpośredni link do prezentacji. Możliwe jest zapisanie prezentacji na dysku 
komputera.  
Żeby założyd darmowe konto należy na stronie głównej prezi.com wybrad „Get started” -> 
spośród wariantów kont wybrad panel: „Basic” (domyślnie widzimy panel „Individual” gdzie 
wszystkie konta są płatne), a w panelu „Basic” konto typu „Basic” - darmowe. Po założeniu 
darmowego konta otrzymujemy 100MB powierzchni na prezentacje.  
https://prezi.com/ 
 
Przykładowa prezentacja:  
https://prezi.com/axvfvo2zaynd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

http://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/
https://open.agh.edu.pl/course/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCzn6vAfspIcagLax1fck_jw
https://prezi.com/
https://prezi.com/axvfvo2zaynd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


 
Opisy ikon nawigacji na dolnej belce okna prezentacji Prezi:  
Glogster - Plakaty multimedialne - Serwis daje możliwośd tworzenia multimedialnych plakatów z 
grafiką, animacjami, podkładem audio i wideo. W celu założenia konta należy wybrad przycisk 
„Get started” i wybrad typ konta „Educator” (w wersji podstawowej jest ono darmowe, lecz 
większa funkcjonalnośd innych wersji, wiąże się z opłatami. Dla uczniów - konto Student 
(darmowe). Może byd to ciekawe narzędzie na twórczą pracę domową dla uczniów.  
www.glogster.com  
Film w serwisie Youtube - krótki poradnik dla początkujących w Glogster  
https://www.youtube.com/watch?v=iAvZ3cB5vb4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W nauczaniu wielu zawodów można wykorzystad. http://www.physics-chemistry-interactive-

flash-animation.com/ 

Platforma https://quizizz.com 

Jest tam bardzo dużo testów, egzaminów online z kwalifikacji A54 i innych. Można zadawad 

prace domowe w postaci testów. Dostajemy po wykonaniu zadao od razu gotowe wyniki wraz ze 

skalą procentową i informacją kto jak odpowiedział. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

87 lekcji o sprzedaży, marketingu, wycenie usług, budowaniu bloga, kursów, delegowaniu i 

produktywności (+ dużo więcej oczywiście za darmo) https://akademia.pl/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PORTALE-PLATFORMY Z E-ZASOBAMI DO  KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

www.e.ksztalcenie-zawodowe.pl 

Elektroniczne wersje programów nauczania o strukturze modułowej dla 186 zawodów: 

131 modułowych programów nauczania- 3438 pakietów edukacyjnych (poradników dla nauczycieli i 

poradników dla uczniów) stanowiących obudowę dydaktyczną modułowych programów nauczania. 

Poradniki dydaktyczne oraz pakiety  do kształcenia  zawodowego np.dla Technika Mechatronika dl 

całego cyklu kształcenia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iAvZ3cB5vb4
http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/
http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/
https://quizizz.com/?fbclid=IwAR1iFCV5SZJMZjQbD1Eba5p9kcYKRfmgvIALjuXn8v6fPreJGfaasbIj-X0
https://akademia.pl/?fbclid=IwAR3DoHCL1h7r1kZIHhPnALMj2Pj-jQXNsfQAPQfxwMmXpliNai4wVVoyyr8
http://www.e.ksztalcenie-zawodowe.pl/


 
http://zawodowaedu.pl 

Na portalu udostępniane są e-zasoby, które zostały stworzone w ramach projektu „Model systemu 

wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległośd w uczeniu się przez całe życie” realizowanego 

przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Linki 

https://otwartezasoby.pl/narzedzia-i-zasoby.../... 

https://it-szkola.edu.pl/kursyu,kat 

http://zawodowaedu.pl/ 

https://it-szkola.edu.pl/kursyu,kat 

 

 

 

Portale dotyczące egzaminu zawodowego: 

https://e-zawodowe.pl/ 

https://arkusze.pl/ 

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/ 

https://www.egzaminzawodowy.info/ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Komercyjne  portale  które udostępniły  swoje zasoby na okres 30 dni 

Darmowy dostęp do Branżowych Symulacji Biznesowych  dla nauczycieli oraz 

wykładowców w prowadzeniu zajęć on line związanych z przedsiębiorczością i biznesem. 

Każdy nauczyciel oraz wykładowca, który zgłosi się  zostanie przeszkolony na 

certyfikowanego Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS i otrzyma do nich 

miesięczny dostęp zupełnie za darmo. Zgłoszeń, oraz wyboru terminów szkolenia można 

dokonać pod adresem  www.revas.pl/szkolenia-przygotowujace    

http://zawodowaedu.pl/
https://otwartezasoby.pl/narzedzia-i-zasoby-edukacyjne-na-czas-zamkniecia-szkol/?fbclid=IwAR1cVoESwGTl9l2G8bWYI1qqpleXKu8oc6rduRERV9G570Gcnhb9LhlwNoM
https://it-szkola.edu.pl/kursyu,kat
http://zawodowaedu.pl/
https://it-szkola.edu.pl/kursyu,kat
https://e-zawodowe.pl/
https://arkusze.pl/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/
https://www.egzaminzawodowy.info/
http://www.revas.pl/szkolenia-przygotowujace?fbclid=IwAR0HT3VeChj8VUX6tHccYP-VVHulYVQnim8P6-kHHwwS5dgnaHAo6qYPeYc


 
Informacje o Branżowych Symulacjach Biznesowych  www.revas.pl 

strefakursow.pl Kursy dla uczniów, studentów i nauczycieli w nauce zdalnej dostęp do szkoleo na 30 

dni dla uczniów  Formularz, który w szybki sposób pozwoli dostosowad ofertę do konkretnych 

potrzeb: https://forms.gle/aSd2fwuxPi6hctfTA.  Kontakt  Edyta Kumięga Senior Sales Manager 

www.strefakursow.pl mobile: 539-991-990 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

www.udemy.com częśd kursów z różnych kategorii udostępnione zostały za darmo wystarczy po 

lewej ustawid filtrowanie i można wyszukad ciekawe pomoce dla uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował  nauczyciel doradca  Artur Kowalski  ODN-Kalisz 

Mobil: 606320030 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.revas.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0aCo6yYAztPhMotrRX0WvflR4XYylByRYWSC8CNB7213VS64Ci_0oWt04&h=AT2_7yHJUhHlsekwdOMnXobRHgjW9PzlIEMxiZ1QnAIbmUtemd5ueozdBvaPZCeC-Bi0TUpJqzpVd9fuFy3ZTHdhHIH_vSycyQVxhV5qxjpG8dEtUOgvmWe6sFpVVH7Y329VWGgbrDfNcaOAgJpsAHGCrXdLuQHCxpou
https://www.facebook.com/strefakursow/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAK8MZ4Wv3SMc2bwOlvE3rWjw0OPmgRFTf_LpnoE2zTa5AgJmxwsL9Dx1Lc2Q6ygGtUjFXB51fmw587&fref=gs&dti=2111090589004551&hc_location=group
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FaSd2fwuxPi6hctfTA%3Ffbclid%3DIwAR1SrYItFhH-1pA8FP9eWvyU8d2sSi1rTnCyy-ETMUoKdrz-UPv1vD6OrO4&h=AT14GYKBAi16yqUM5SYgYbVjhS1TFTAvNz1ELCd6Zs2i0aTV29x_ZKyd461GfZ6wqlu97QcE8W3MvIPPIHSJGPLMdgQnS-_0GWtoVbfEQYLo2D5eycXTen5kvwIp8M5E0ziDWN4N77-A-D2O3N9fAg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.strefakursow.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2bdt-eQvTOJxB5F2Bl-Mof2hfAiNPl2HkgL0dRfclRArOJnfzUWzyHC4g&h=AT1SYYvG2ScwFkGR-_dCX7UtvwsXaaTdkzXsqTtViGZKnR1d43fW-h5f1hJ__HiX40ko3bhsRrg54h6azpfoIR5iOE8CPRxsxWo5fzCIpAKPBDetskZzj5WTcHpUU7a7MT4qdcIJRD3NPD58pfHahQ

