pt.

„GENERAŁ MACZEK”

CYKL ZBÓREK ZAPOZNAJĄCYCH ZUCHY Z POSTACIĄ GENERAŁA
STANISŁAWA MACZKA I ZAWODEM ŻOŁNIERZA
Cele:
1. Wykształcenie i uświadomienie cech, którymi charakteryzuje się żołnierz: odwaga,
karność, posłuszeństwo oraz gotowość do poświęcenia najwyższych wartości.
2. Zapoznanie z osobą bohatera hufca.
3. Wzbudzenie u zuchów chęci pełnienia służby dla ojczyzny.
4. Nabywanie nowych umiejętności związanych z samoobsługą
5. Nauka rywalizacji w formie zabawy, pracy w grupie, prezentacji własnych talentów.
6. Promowanie zdrowego stylu życia.
wymagania do sprawności:
1. Poznaliśmy osobę generała Stanisława Maczka
2. Przygotowaliśmy mundury żołnierza i pagony ze stopniami
3. Byliśmy w jednostce wojskowej, rozmawialiśmy z żołnierzami lub odwiedziliśmy
Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie
4. Przeszliśmy podstawowe szkolenie wojskowe, potrafimy składać mundury, słać łóżko.
5. Zorganizowaliśmy festiwal piosenki żołnierskiej.
6. Znamy elementy musztry, stopnie wojskowe, znaki topograficzne.
7. Budowaliśmy czołgi generała Maczka
8. Po krótkim przeszkoleniu złożyliśmy przysięgę wojskową.

Wskazówki bibliograficzne:
 S. Zajączkowski, T. Bereźnicki, Wrzesień Pułkownika Maczka, Rzeszów 2014
▪ J. Forkowicz, Krwią i blizną. ▪ Sz. Kobyliński, Gawędy o broni i mundurze. ▪ Księga
zabaw. Na podwórku i gdzie idziej.
 Kolorowanki patriotyczne. Żołnierskie życie, Wydawnictwo Sfinks.
 Kolorowanki patriotyczne. Od rycerza do żołnierza. Wydawnictwo Sfinks.

CYKL ZBIÓREK „GENERAŁ MACZEK”:
ZBIÓRKA I
TEMAT: Poznajemy pracę żołnierza

Cel: Zuch jest dzielny; pokazujemy zuchom, że żołnierze są bardzo dzielni i staramy się im
uświadomić, że dzięki tej sprawności możemy być równie dzielni jak żołnierze.
L.p.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

czas

1.

5min.

2.

25 min.

3.
4.

20 min
7 min

5.

15 min

6.

10 min

7.

30min

8.
9.

5min
3min

ZZZOT Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie.
GRY I ĆWICZENIA
1.wyścigi w czołgach (potrzebne są puste, dość duże kartony)
2.zorganizowanie małej bitwy między szóstkami (przydadzą się
gąbkowe piłeczki jako granaty lub kulki papierowe)
GAWĘDA - Wrzesień Pułkownika Maczka (na podstawie komiksu)
KRĄG RADY - stawiamy sobie pytanie – czy zuchy chcą zdobywać
sprawność GENERAŁ MACZEK i poznać osobę naszego bohatera gen.
Stanisława Maczka. Drużynowy tłumaczy, że żołnierz musi być bardzo
odważny dzielny, a jego praca nie jest łatwa. Zuchy podejmują decyzję.
Odwiedziny gościa (przebrany w mundur żołnierza gen. S. Maczka
harcerz). Zuchy zapoznają się z częściami munduru wojskowego oraz
poznają anegdotę wojenną.
Pożegnanie gościa wspólnym pląsem i okrzykiem.
Ponieważ zuchy wiedzą już co oznaczają stopnie wojskowe, zapoznają
się z planszą i wybierają stopnie.
MAJSTERKA - robimy pagony wojskowe i zamieniamy stare koszulki
na bluzę mundurową przy pomocy pisaków do tkanin.
Uczymy się piosenki żołnierskiej
ZZZOT Obrzędowe zakończenie zbiórki

WOREK Z TWORZYWEM:
Pagony – wykonanie:
Pagony:
- można uszyć z materiału i wyhaftować muliną – pagon przyszywamy do niepotrzebnej
koszulki
- można wykonać z białej tekturki, nakleić elementy z tasiemki lub kartonika – pagon
przyklejamy do niepotrzebnej koszulki taśmą dwustronną
- wykonujemy z filcu i sklejamy klejem magik

Stopnie wojskowe:

Źródło: http://www.wojskowe.info/stopnie-wojskowe/

Piosenka:
Przybyli ułani pod okienko,/bis
Pukają, wołają: — Puść, panienko!/bis
O Jezu, a cóż to za wojacy!/bis
Otwieraj, nie bój się, to czwartacy./bis
Przyszliśmy tu poić nasze konie,/bis
Za nami piechoty pełne błonie./bis
O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?/bis
Warszawę odwiedzić byśmy radzi./bis
Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno /bis
Zobaczyć, to nasze stare Wilno./bis
A stamtąd już droga nam gotowa,
Do serca polskości do Krakowa”.
Panienka otwierać poskoczyła,
Ułanów do środka zaprosiła.
Jedna z najbardziej popularnych piosenek z okresu I wojny światowej. Autorem jest
najprawdopodobniej legionista 4pp Feliks Gwiżdż. Autor muzyki nie znany, melodia ludowa.
Źródło: http://bibliotekapiosenki.pl/Przybyli_ulani_pod_okienko

Chwyty gitarowe:
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=jUC5d8DCcwI

Nuty:

Źródło: C http://a-pesni.org/polsk/przybulani.htm:

C
ZBIÓRKA II
TEMAT: Wizyta w Jednostce Wojskowej lub w Muzeum Techniki i Militariów w
Rzeszowie
Cel: przybliżenie zuchom pracy w wojsku
L.p.
1.
2.
3.
4.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

czas
5min.
1,5 godz.
20 min.
5min.

ZZZOT Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie.
Wycieczka do jednostki wojskowej lub muzeum
KRĄG RADY – wracamy do zuchówki i podsumowujemy zwiad
ZZZOT Obrzędowe zakończenie zbiórki min.

Podhalańczycy:
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Sekretariat - tel. 261155074
Można zwiedzać :
21.02. – rocznica śmierci patrona gen. Boruty-Spiechowicza
11.09. – święto wojsk lądowych
22.05. – święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
Muzeum Techniki i militariów
https://muzeum-techniki.rzeszow.pl/

ZBIÓRKA III
TEMAT: Budujemy czołg

Cel: Zapoznanie zuchów z cechami żołnierza i predyspozycjami do tego zawodu.
L.p.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

czas

1.
2.

5min.
15min.

3.

30 min

4.
5.
6.
7.
8.

15 min.
5 min.
15min.
10 min.
10min.

9.
10.

10 min
5min.

ZZZOT Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie.
Krąg Rady: Omówienie wrażeń z wycieczki do jednostki, prezentacja
pamiątkowych zdjęć zamieszczonych w kronice.
Majsterka: Budowa czołgu z kartonów, malowanie i oklejanie, nadanie
nazwy. Porządkowanie zuchówki.
Zabawa: snajper
Prezentacja majsterki przez szóstki.
Nauka słania łóżek i składania munduru.
Nauka piosenki
Gawęda – Losy gen. Stanisława Maczka po 1939 do przybycia do
Szkocji
Musztra wojskowa i nauka meldowania
ZZZOT Obrzędowe zakończenie zbiórki

WOREK Z TWORZYWEM:
Przykłady do majsterki:
https://www.youtube.com/watch?v=53_KdwkV3KA
czołg z pudeł kartonowych:
https://www.youtube.com/watch?v=iSQJNWPhlp4

czołg z recyklingu:
http://bystredziecko.pl/czolg-recykling-tworzyw-sztucznych-plastyka/
https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,173c6c.html
https://blogkreatywny.pl/projekt-czolg/
Zabawa „SNAJPER”:
Jeden z zuchów jest snajperem i jego zadaniem jest złapanie pozostałych zuchów. Snajpera
można rozroić poprzez zabranie mu trzech pasków z bibuły zawiązanych na jego ręce, nodze i
plecach. Jak wszystkie paski będą zerwane snajper jest pokonany, a jeśli zostanie choć jeden
zuch „żywy” – wygrywają zuchy. Jeśli wszystkie zuchy są złapane wygrywa snajper. Ten,
kogo snajper dotknie odpada z zabawy, ale stoi nieruchomo – w takiej pozycji jak został
złapany.
Jeśli snajper wygra sam wyznacza następcę.
Nauka słania łóżek żołnierskich:

Źródło: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/niesamowite-miejsce/news-rosomaki-blekitnej-brygady-czyli-zwizyta-u-12-brygady-zmech,nId,2344353

Nauka składania munduru
https://www.youtube.com/watch?v=6nEjKIwn7BQ

Źródło: https://arda46.wixsite.com/wroc/harcerskie-umundurowanie
Nauka piosenki hufca
Słowa i muzyka: phm. Anna Kurowska
Generał Maczek
Byłeś Żołnierzem Niezłomnym,
Zawsze śmiało szedłeś w bój.
I walczyłeś o zwycięstwo
W burzy wojny w deszczu kul.
Czołg twym druhem, przyjacielem
W nim Twojego świata skraj.
Żołnierz walczy o świat cały

CadG

Lecz umiera za swój kraj.
Ref: Generale, Generale
na Twej ziemi Hufiec nasz.
Generale, Generale
Rzeszów Cię pamięta, zna.
Generale, Generale
w świat pójdziemy drogą Twą,
Generale, Generale
z nami bądź.

dGCa
dGCC7
dGCa
dGC

Serce Twoje tu zostało,
Choć po świecie gnał Cię los.
My harcerze w wolnej Polsce
Rozumiemy dobrze to.
Trzeba śmiałym być, odważnym,
W dal spoglądać a nie wstecz.
Walczyć dzielnie do zwycięstwa,
Nigdy nie poddawać się

ZBIÓRKA IV
TEMAT: Od woja do współczesnego żołnierza.
Cel: Przybliżenie zuchom historii wojska i uzmysłowienie jak ważna to rola dla każdego
społeczeństwa.
L.p.

czas

1.
2.

5min.
20min.

3.
4.
5.
6.

30min.
10min.
30min.
15min.

7.
8.

12min.
15min.

9.

3min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
ZZZOT Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie.
Gawęda: Opowieść drużynowego: „Od woja do współczesnego
żołnierza” lub spotkanie z żołnierzem w służbie czynnej, który opowie
o swojej służbie.
Musztra wojskowa, tor przeszkód
Zapoznanie z podstawowymi znakami topograficznymi
Zabawa: Podchody
Śpiewami i ćwiczymy piosenki na Festiwal Piosenki Żołnierskiej
„KOŁORZECH”
Gra w okręty – nagroda dla zwycięzcy
KRĄG RADY – Co już wiemy o gen. S. Maczku. Podsumowanie
wiedzy zuchów.
ZZZOT Obrzędowe zakończenie zbiórki

Worek z tworzywem:
1. Literatura do gawędy:
 Tadeusz M. Nowak i Jan Wimmer: Historia oręża polskiego 963-1795, Wiedza
Powszechna, Warszawa 1981, ISBN 83-214-0133-3





Eligiusz Kozłowski i Mieczysław Wrzosek: Historia oręża polskiego 17951939,Wiedza Powszechna, Warszawa 1984, ISBN 83-214-0339-5
Apoloniusz Zawilski: Polskie fronty 1918-1945, Bellona, Warszawa 1997, ISBN 8311-08683-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_wojska_polskiego

2. Przykładowy tor przeszkód:
Bieg z piłeczką na łyżce
Rzut do celu
Napełnianie kubka strzykawką
Bieg w worku
Napełnianie butelki fasolkami
Skoki – klasy
Rzut do ruchomego celu
+ podstawowe komendy wojskowe: baczność, spocznij, kolejno odlicz, w dwuszeregu
zbiórka, wystąp, itp.
3. Znaki topograficzne:

Orientowanie mapy:

przykład mapki
4. Podchody
Podchody – rodzaj prostej gry terenowej. W najmniej złożonej postaci polega na tym, że
jedna grupa ucieka, zostawiając po drodze strzałki, ślady i zadania do rozwiązania (listy), a
druga grupa musi ją złapać. W typach bardziej skomplikowanych to organizatorzy układają
łamigłówki i zadania, mające doprowadzić do odnalezienia miejsc, do których zawodnicy
mają dotrzeć.
Grupa pościgowa wyrusza 15-30 min. po grupie uciekającej. Należy odnaleźć i rozwiązać
wszystkie pozostawione przez pierwszą grupę zadania. Drużyna uciekająca wygrywa, kiedy
zadania nie zostaną rozwiązane. Drużyna pościgowa wygrywa, kiedy złapie drużynę
uciekającą przed dotarciem do określonego celu.
Do gry potrzebne są:
 blok rysunkowy
 coś do pisania (mazaki, długopisy, itp.)
 wstążka lub nitka do przyczepiania kartek do drzew lub słupów
Bawić się można:
 las - ze względu na spory obszar oraz wiele ścieżek las oraz droga do niego prowadząca
są bardzo dobrym miejscem do zabawy w podchody. W lesie zostawia się zwykle strzałki
z gałęzi.
 Miasto [park, teren wokół szkoły] - tu strzałki można rysować kredą na betonie.

ZBIÓRKA V
TEMAT: Przechodzimy szkolenie wojskowe.

Cel: zapoznanie zuchów z osiągnięciami generała Stanisława Maczka oraz przeżycie przez
zuchy małej rekonstrukcji wydarzeń z okresu wojny.
L.p.
1.
2.
3.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

czas

4.

5min.
10 min.
20min.
10 min.
20 min.

5.
6.
7.
8.
9.

15 min.
10 min.
20 min.
5 min.
3min.

ZZZOT Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie.
Nauka pląsu: Czterej pancerni, Wstań unieś głowę, mój hełm
Zabawa w skradanie się
Nauka szyfrowania i obsługi telefonu wojskowego
Łączność – zabawa telefonami polowymi [przekazywanie meldunków,
przekazywanie i odszyfrowywanie meldunków]
Gawęda: Losy generała Maczka i jego Dywizji Pancernej
Przygotowanie scenografii do rozegrania scenki o generale
Rozegranie scenki w szóstkach
KRĄG RADY: podsumowanie scenki,
ZZZOT Obrzędowe zakończenie zbiórki

WOREK Z TWORZYWEM
Źródło: http://www.zuchy.zhp.pl/plasy.html

Pląs:
Czterej pancerni
1. Wiatry niespokojne
2. Potargały sad
3. A my na tej wojnie
4. Ładnych parę lat
5. Do domu wrócimy
6. W piecu napalimy
7. Nakarmimy psa – masz, jedz!
8. Przed nocą wrócimy,
9. Tylko zwyciężymy
10. Bo to ważna gra
Opis:
1. Machamy rękami nad głową imitując gałęzie poruszane wiatrem
2. Targamy osobę stojąco obok
3. Rozkładamy ręce
4. Wyliczamy na palcach lata
5. Idziemy w miejscu
6. Wykonujemy gest imitujący wsypywanie węgla do pieca
7. Podajemy jedzenie psu
8. Podkładamy ręce pod głowę, udając sen lub w inny sposób pokazujemy noc
9. Pokazujemy zwycięstwo
10. Rozdajemy karty, imitując grę
Mój hełm
Mój hełm, on ma trzy rogi

Trzy rogi ma mój hełm
Bo gdyby nie trzy rogi
To nie byłby mój hełm
Sposób pokazywania słów:
Mój – wskazujemy na siebie
Hełm – dotykamy dłońmi głowy
Trzy – wyciągamy do przodu odpowiednią liczbę palców
Rogi – przykładamy palce do głowy, imitując rogi
Bo gdyby nie – kiwamy głową lub ręką
Za każdym razem, kiedy powtarzamy pląs przestajemy wymawiać jedno słowo, pokazując tylko jego
znaczenie.

ZBIÓRKA VI
TEMAT: Przyznanie sprawności, czyli jesteśmy żołnierzami.
Cel: Podsumowanie osiągnięć zuchów.
L.p.
czas
1.
2.

5min.
15 min.

3.

30 min.

4.
5.

15 min.
5min.

6.

20 min.
25 min.

7.

5min.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

ZZZOT Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki. Powitanie zuchów i gości.
Majsterka: Przygotowanie sceny i strojów do występu na Festiwalu
Piosenki Żołnierskiej „KOŁORZECH”
Festiwal – zuchy przebierają się w „żołnierskie” koszulki, (jury to
drużynowy i przyboczni, ewentualnie zaproszeni goście). Każdy zuch
lub szóstka prezentuje wybraną piosenkę.
Powtórzenie musztry wojskowej i pląsu
Gawęda: opowiadanie o chłopcu, który zawsze marzył o tym, żeby
zostać żołnierzem, pokonał różne trudności i w końcu mu się to udało.
Pokazanie dzieciom, że marzenia się spełniają.
Wykonanie przez każdego zucha czołgu z origami
Krąg Rady: Omówienie gawędy, podsumowanie festiwalu oraz
przyznanie wyróżnień i złożenie przysięgi wojskowej. Przyznanie
sprawności żołnierza
ZZZOT Obrzędowe zakończenie zbiórki

Worek z tworzywem:
Czołg orgiami
Instrukcja:
https://www.youtube.com/watch?v=53_KdwkV3KA

Przysięga

"Ja, żołnierz Wojska Polskiego
przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie,
krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg."

Przysięga
wojskowa jest aktem
ślubowania wyrażającym
cele
i
zadania
postawione żołnierzom przez ich narody. Jest zobowiązaniem żołnierzy wobec państw i
narodów, stanowi źródło ich siły moralnej. Zgodnie z postanowieniem ustawy każdy
żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej składa przysięgę wojskową. Uroczysty akt
przyrzeczenia składanego według określonej roty na sztandar, banderę lub działo, po
ukończeniu przez żołnierzy szkolenia unitarnego. Przysięga jest najwyższym zobowiązaniem
żołnierza wobec państwa i narodu.
Worek z tworzywem:
Dodatkowe zabawy:



Kamuflaż, czyli jak pozostać niezauważonym – maskowanie twarzy odpowiednimi kolorami
oraz wykorzystanie elementów otoczenia
Zuchy dzielimy na dwie grupy. Pierwsza to strażnicy, druga to atakujący. Strażnicy siedzą w
różnych miejscach pomieszczenia na krzesłach, stołach, podłodze – z zawiązanymi oczami.
Atakujący startują z jednej strony sali i idą na drugi jej koniec. Starają się to uczynić jak
najciszej, żeby strażnicy ich nie usłyszeli. Jeśli któryś ze strażników sądzi, że usłyszał
poruszenie atakującego woła STOP i pokazuje dokładne miejsce jego pobytu. Jeśli trafi –
atakujący wraca na start, jeśli nie, atakujący idzie dalej. Strażnik pokazuje miejsce
atakującego w sposób zdecydowany i niedwuznaczny. Potem zamiana ról.







LABIRYNT [kot i mysz] uczestnicy stoją w kolumnach na odległość wyciągniętych ramion.
Są przygotowani, że na sygnał (klaśnięcie lub gwizdek) kolumny wykonują zwrot umówiony
wcześniej np. w lewo. Zmienia się wówczas kierunek utworzonych z rąk korytarzy. Tymi
korytarzami porusza się uciekający i goniący.
UCIECZKA Z OKRĄŻENIA – uczestnicy dzielą się na grupy. Jedna tworzy ścisły krąg,
druga jest w kręgu. Zadaniem drugiej grupy jest przedrzeć się na zewnętrzną stronę kręgu. Po
upływie określonego czasu zmieniamy grupy. Wygrywa zespół, którego więcej osób zdołała
uciec z okrążenia – nie robiąc nikomu krzywdy!
Wojskowy tor przeszkód- Do zabawy najlepiej wykorzystać plac zabaw, ale są pewne stałe
elementy: czołganie, turlanie, przeskok przez przeszkodę, wspinanie, bieg, zeskok. Zawodnicy
startują z wyznaczonego miejsca i pokonują tor przeszkód zespołowo. Czas liczy się od
momentu startu pierwszego zawodnika do chwili minięcia mety przez ostatniego zawodnika
drużyny. Jeżeli przeszkoda nie zostanie pokonana przez zawodnika – zgodnie z poniższym
opisem - to po komendzie sędziego WRÓĆ musi on daną przeszkodę pokonać ponownie.
Niewykonanie czynności na komendę WRÓĆ spowoduje dodanie do czasu drużyny 10
sekund karnych.

Stanisław Władysław Maczek - https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Maczek

Tulipan gen Maczka
Tulipan Generał Stanisław Maczek (Tulipa 'Generał Stanisław Maczek') – odmiana uprawna rośliny
z rodzaju tulipan(rodzina liliowate Liliaceae). Wyhodowana została w Holandii przez Jana Ligtharta w
2012 i nazwana na cześć polskiego generała Stanisława Maczka.
Odmiana posiada barwę biało-czerwoną z białym brzegiem płatków, który nawiązuje do
kolorystyki polskiej flagi, jak również miejskich barw Bredy. Jej przygotowanie zajęło Ligthartowi 16
lat. Jest zarejestrowana przez Holenderskie Królewskie Powszechne Stowarzyszenie dla Cebul
Kwiatowych jako jedna z 4500 odmian tulipanów. Kwiat jest odporny na stosunkowo niskie
temperatury i nagłe zmiany pogodowe. Kwiat nazwany imieniem generała został publicznie
zaprezentowany 25 kwietnia 2013 w warszawskiej rezydencji Królestwa Niderlandów w Warszawie,
w obecności prof. Andrzeja Maczka, syna generała. Bukiet tulipanów „Generał Stanisław Maczek”
ochrzczono na cmentarzu wojskowym w Bredzie. Uroczystości odbyły się przy grobie gen. Stanisława
Maczka, z udziałem polskich weteranów walk 1 Dywizji Pancernej. Na cmentarzu wojskowym w
Bredzie znajduje się grób generała Maczka, przy którym posadzono jesienią 2012 roku 500 cebulek
tulipana „Generał Stanisław Maczek”. Tulipany te posadzono również przed budynkiem ambasady RP
w Holandii.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tulipan_Generał_Stanisław_Maczek

Holenderskie tulipany
Wiosną 1948 roku mieszkańcy powojennej Warszawy mogli cieszyć się widokiem tysięcy kwitnących
tulipanów. Holandia podarowała je miastu jako wyraz wdzięczności za udział Wojska Polskiego w jej
oswobodzeniu w 1944 r. – za walkę 1 Dywizji Pancernej, dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka,
na froncie zachodnim II wojny światowej, a zwłaszcza za ciężkie walki pod Bredą, które
doprowadziły do wyzwolenia miasta bez zniszczeń i strat wśród ludności cywilnej. Jednym z

dowodów wdzięczności Holandii był dar dla Warszawy – 20 tys. cebulek tulipanów, które zakwitły na
warszawskich skwerach w maju 1948 roku. Tulipany ozdobiły m.in. skwer przy pl. Zbawiciela,
zakwitły również w innych miastach Polski, m.in. w poznańskim Parku Wilsona. Wśród kwiatów
umieszczono tabliczki wyjaśniające ich pochodzenie.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Holenderskie_tulipany_wdzięczności

