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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: 

 

 SZKOŁY PODSTAWOWE 

 SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZE 

 INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE 

 
 

o Oferta obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020. 

 

o Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

 

o Wszystkie formy zajęć realizowane są w ramach statutowych zadań Instytutu 

Pamięci Narodowej (zajęcia nieodpłatne). 
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Szanowni Państwo! 

 

Olsztyńska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej od początku swego istnienia 

wspiera wszelkie działania edukacyjne i popularyzujące historię najnowszą. W nowym 

roku szkolnym 2019/2020 również będziemy z Państwem i dla Państwa, czego dowodem 

jest prezentowana oferta edukacyjna przygotowana przez pracowników Delegatury.  

Nasze propozycje to nie tylko bezpłatne wykłady tematyczne i okolicznościowe 

przeprowadzane m.in. w państwa placówkach, to nie tylko lekcje i warsztaty archiwalne 

organizowane w naszej Delegaturze, czy też prezentacje wystaw przygotowanych przez 

pracowników Instytutu, ale to także warsztaty dla nauczycieli, tematyczne bloki lekcji 

historii, turnieje historycznych gier planszowych, konkursy, rajdy terenowe, "Debaty 

historyczne IPN" oraz wiele innych propozycji, o których więcej dowiedzą się Państwo  

z lektury naszej oferty bądź bezpośrednio kontaktując się z edukatorami olsztyńskiej 

Delegatury IPN.  

"Tylko prawda jest ciekawa..." dlatego też szczerze zachęcam nauczycieli  

do korzystania z naszych propozycji i do rozbudzenia w młodzieży pasji historycznych. 

My w tym dziele Państwu pomożemy najlepiej jak potrafimy. W ukazywaniu młodym 

pokoleniom prawdy historycznej, poruszaniu niekiedy ciężkich i bolesnych tematów 

odnoszących się do naszych dziejów, My, tj. edukatorzy i pracownicy naukowi 

olsztyńskiego IPN jesteśmy dla Państwa. Bez Was nauczycieli nasze możliwości dotarcia 

z przekazem historycznym do młodych ludzi są znacznie ograniczone. Z drugiej strony  

z nami Państwa praca i wysiłki będą znacznie ułatwione.  

Razem możemy osiągnąć zdecydowanie więcej. Dlatego też raz jeszcze wszystkie 

szkoły, muzea, stowarzyszenia, a przede wszystkim nauczycieli, którzy dotychczas 

współpracowali z Nami zachęcam do kontynuacji tych działań, a tych którzy jeszcze  

nie mieli sposobności skorzystania z oferty edukacyjnej olsztyńskiego Instytutu Pamięci 

Narodowej zapraszam - bo po prostu warto.  

 

 

        Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie 

          dr hab. Karol Sacewicz 
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I. SEMINARIA EDUKACYJNE 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 po raz drugi zapraszamy do udziału  

w seminariach edukacyjnych, organizowanych przez Delegaturę IPN oraz 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie.  

 Edukatorzy wespół z pracownikami naukowymi IPN przybliżą tematykę 

każdego spotkania w sposób zrozumiały i przystępny dla uczniów, wzbogacając 

swoje wystąpienia odpowiednio dobranym materiałem źródłowym.  

 

 

Najbliższe spotkania: 

 

 Polacy na frontach II wojny światowej  (20 września 2019 r.)  

 

 

Propozycja skierowana do szkół ponadpodstawowych z Olsztyna. 

Szczegółowe informacje poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail. 

      
Kontakt: 

Dawid Zagził, tel. (89) 521–48–14;  

    e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl 

Sebastian Nowakowski, tel. (89) 521–48–07;  

    e-mail: sabastian.nowakowski@ipn.gov.pl 
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II. PRZEZ HISTORIĘ Z „NIEZWYCIĘŻONYMI” 

 

 

Delegatura IPN i Kuratorium Oświaty w Olsztynie ponownie zapraszają  

do udziału w cyklicznych wykładach dla młodzieży, opartych na animowanym 

filmie o najnowszej historii Polski pt. „Niezwyciężeni”. 

W trakcie spotkań omówione zostaną poszczególne wydarzenia, postacie, 

organizacje i miejsca przedstawione w animacji.   

Szczegółowe informacje poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.  

 
Kontakt: 

Sebastian Nowakowski, tel. (89) 521–48–07;  

    e-mail: sabastian.nowakowski@ipn.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

III. BLOKI TEMATYCZNE 

 

 

 W nadchodzącym roku szkolnym kontynuujemy formę zajęć w postaci 

bloków tematycznych. 

 Każdy blok podzielony został na kilka jednostek lekcyjnych – z myślą  

o pogłębieniu wiedzy uczniów, przy jednoczesnym zachowaniu spójności 

tematycznej i ciągłości chronologiczno-problemowej.  

 

mailto:sabastian.nowakowski@ipn.gov.pl
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* Na prośbę nauczycieli (edukatorów) poszczególne tematy mogą być realizowane w ramach 
osobnych jednostek lekcyjnych. 

 

Propozycja skierowana do szkół ponadpodstawowych.  

 

 BLOK I – „Przystanek Niepodległość” 

1. Odzyskanie niepodległości 

2. Wojna polsko–bolszewicka 

3. Nurty polityczne 

4. Społeczeństwo i gospodarka  

5. Ku wojnie… 

 

 BLOK II – „Bo byli Polakami…” 

1. Operacja polska NKWD 

2. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach (1939–1940) 

3. Katyń 

4. Zbrodnia Wołyńska 

5. Rzeź Woli 

6. Obława Augustowska 

 

 BLOK III – „Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy…” 

1. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919 

2. Polacy i Ukraińcy w II RP 

3. Działalność ukraińskich nacjonalistów 1939–1943  

4. Ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej 

5. Po zbrodni… Wczoraj – dziś – jutro 
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Kontakt: 

Dawid Zagził, tel. (89) 521–48–14;  

e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl 

Sebastian Nowakowski, tel. (89) 521–48–07;  

   e-mail: sabastian.nowakowski@ipn.gov.pl 

 

 

 

 

IV. LEKCJE Z HISTORII NAJNOWSZEJ 

 

 

Na zaproszenie szkół i placówek oświatowych pracownicy Delegatury IPN 

w Olsztynie prowadzą zajęcia z najnowszej historii Polski.  

 
 SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

 KLASY I–III 

 

 Polskie Symbole Narodowe – godło, flaga, hymn 

 

 KLASY IV–VI 

 

 Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski 

 Historia z „Baśką Murmańską” 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sabastian.nowakowski@ipn.gov.pl
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 SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY VII–VIII), 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

 

 Narodziny II Rzeczypospolitej 

 Formacja Korpusu Ochrony Pogranicza 1924–1939 

 „Nieznani sprawcy” – niemieckie akcje dywersyjne na terenie II RP 

 Armia Krajowa – siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego 

 „Nie tylko armia”. Struktury cywilne Polskiego Państwa Podziemnego 

 Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie w czasie II wojny światowej 

 Cichociemni i ich rola w Polskim Państwie Podziemnym 

 Operacja „Burza” – wysiłek zbrojny Armii Krajowej w 1944 r. 

 Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej 

 Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej 

 Wyklęci–Niezłomni 1944–1963 

 „Grudniowy wstał świt, nie widział nikt nic…”. Stan wojenny w Polsce 

 

Dodatkowo proponujemy dwa tematy zajęć w formie warsztatowej (90 min.) 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych: 

 

 „Operacja polska” NKWD 

 Totalitaryzm – antyutopia XX wieku 

 
Kontakt: 

Dawid Zagził, tel. (89) 521–48–14;  

e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl 

Sebastian Nowakowski, tel. (89) 521–48–07;  

e-mail: sabastian.nowakowski@ipn.gov.pl 
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V. ZAJĘCIA „Z TEKĄ” 

 

 

 Propozycja zajęć opartych na tekach edukacyjnych IPN, które od lat 

stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli historii i innych przedmiotów 

humanistycznych. 

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy zajęcia w oparciu o teki 

przygotowane przez Delegaturę IPN:  

 

 Warmia i Mazury 1945–1950. Społeczeństwo – polityka – aparat represji 

 Policja Państwowa 1919–1939  (NOWOŚĆ!) 

 
Kontakt: 

Dawid Zagził, tel. (89) 521–48–14;  

e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl 

Sebastian Nowakowski, tel. (89) 521–48–07;  

e-mail: sabastian.nowakowski@ipn.gov.pl 

 

 

 

 

VI. CO KRYJĄ ARCHIWA? 

 

 

 Propozycje zajęć, które odbywają się w siedzibie Delegatury IPN–KŚZpNP  

w Olsztynie. 

 

 

 

mailto:sabastian.nowakowski@ipn.gov.pl


 

 11 

 

 SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

 

 Lekcja archiwalna – uczniowie poznają zasady funkcjonowania archiwum 

oraz sposoby postępowania z materiałami archiwalnymi.  

 

 SZKOŁY WYŻSZE 

 

 Warsztaty studenckie – praca z dokumentacją. 

 
Kontakt: 

Daniel Białuński, tel. (89) 521–48–03;  

e-mail: daniel.bialunski@ipn.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

VII. SEMINARIA – SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 

 

 

 Zapraszamy nauczycieli i edukatorów na seminaria–szkolenia, prowadzone 

przez pracowników Delegatury IPN. 

Spotkania odbywają się na zaproszenie szkół, placówek edukacyjnych, 

ośrodków doskonalenia nauczycieli itd., w oparciu m.in. o pakiety i teki edukacyjne 

IPN. W trakcie zajęć prezentujemy i przekazujemy materiały, które mogą pomóc  

w opracowywaniu scenariuszy lekcji.  
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 Ponadto, od 2016 r. Delegatura wespół z Kuratorium Oświaty prowadzą 

szkolenia nauczycieli w ramach porozumienia Instytutu Pamięci Narodowej  

i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

* Szczegóły dotyczące nowego cyklu szkoleń IPN–MEN wkrótce.  

 
Kontakt: 

Dawid Zagził, tel. (89) 521–48–14;  

e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

VIII. REGIONALNY TURNIEJ GIER HISTORYCZNYCH 

 

 

 Po raz trzeci zapraszamy chętnych do udziału w Regionalnym Turnieju Gier 

Historycznych IPN. 

 Instytutu Pamięci Narodowej od wielu lat opracowuje gry historyczne, 

które poprzez zabawę uczą o wybranych aspektach historii Polski. Tym razem 

Delegatura wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej proponują 

turniej w oparciu o gry „Pamięć ‘39” oraz „303”. 

Szczegółowe informacje poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.  
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Kontakt: 

Dawid Zagził, tel. (89) 521–48–14;  

e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl 

Sebastian Nowakowski, tel. (89) 521–48–07;  

e-mail: sabastian.nowakowski@ipn.gov.pl 

 

 

 

 

IX. TURNIEJ DEBAT HISTORYCZNYCH IPN 

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału  

w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym jakim jest Turniej Debat Historycznych 

Instytutu Pamięci Narodowej.  

Projekt od lat cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, która pragnie 

poszerzyć swoją wiedzę historyczną, poznając przy tym reguły debat oksfordzkich. 

Cel to przygotowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu publicznym.  

Na poziomie województwa warmińsko–mazurskiego projekt realizowany 

jest przez Delegaturę IPN oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. 

Szczegółowe informacje poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.  

 
Kontakt: 

Dawid Zagził, tel. (89) 521–48–14;  

e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl 
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X. PRZYSTANEK HISTORIA 

 

 

 „Przystanek Historia” to cykliczne spotkania z najnowszą historią Polski. 

Projekt ma charakter otwarty – w jego ramach organizowane są prelekcje, wykłady 

oraz pokazy filmowe, służące popularyzacji historii. Propozycja skierowana  

do wszystkich miłośników dziejów najnowszych.  

Informacje dotyczące dat i tematyki spotkań wkrótce. 

 
Kontakt: 

Sebastian Nowakowski, tel. (89) 521–48–07; 

e-mail: sabastian.nowakowski@ipn.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

XI. Z FILMOTEKI IPN – ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 

 

 

 Kontynuacja projektu ukazującego formacje i sylwetki żołnierzy 

antykomunistycznego podziemia po 1944 r., w oparciu o filmy dokumentalne 

współtworzone przez IPN. Spotkania odbywają się w Ostródzie i Olsztynie. 

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. 

Szczegółowe informacje poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.  
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Kontakt: 

   Michał Ostapiuk, tel. (89) 521–48–06;  

e-mail: michal.ostapiuk@ipn.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

XII. AKADEMIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

Akademia Niepodległości to ogólnopolski, czteroletni projekt Instytutu 

Pamięci Narodowej w postaci cyklicznych spotkań, przedstawiających drogę do 

niepodległości, budowę nowej państwowości i syntetyczny bilans dwudziestolecia 

międzywojennego. Patronat honorowy nad Akademią Niepodległości sprawuje 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

Od września 2019 r. zapraszamy do udziału w spotkaniach, które ponownie 

odbywać się będą na Zamku w Nidzicy. 

Projekt realizowany we współpracy z Nidzickim Ośrodkiem Kultury.  

Szczegółowe informacje poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail. 

 
Kontakt: 

Krzysztof Kierski, tel. (89) 521–48–06; 

e-mail: krzysztof.kierski@ipn.gov.pl 

 

 

 



 

 16 

 

XIII. WYSTAWY 

 

 

Delegatura IPN w Olsztynie dysponuje wystawami edukacyjnymi, które  

są nieodpłatnie wypożyczane szkołom, muzeom, ośrodkom i placówkom kultury.  

Wypożyczający organizuje oraz pokrywa koszty transportu ekspozycji  

we własnym zakresie. 

 
 WYKAZ: 

 

 Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. na ziemiach Polski północno–wschodniej 

Wystawa IPN dotycząca agresji ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 r. (175x150; 20 plansz) 

 
 Internowani, aresztowani i skazani w stanie wojennym  

regionu warmińsko-mazurskiego 
 

Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie. Ekspozycja prezentuje m.in. 
sylwetki osób represjonowanych w stanie wojennym oraz przykłady procesów 
politycznych na terenie Warmii i Mazur. (100x70, 30 plansz) 

 
 Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939 

Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie, poświęcona działalności 
Korpusu Ochrony Pogranicza. (200x100, 13 paneli) 

  
 Kresy. Pamiętamy 

Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie w oparciu o zdjęcia Krzysztofa  
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Gargasa, prezentujące najważniejsze miejsca związane z historią i losami Polaków  
na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. (100x70, 24 plansze) 

 
 Marcin Antonowicz 

Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie, poświęcona jednej  
z tragicznych ofiar stanu wojennego. (100x70, 15 plansz) 

 
 Olsztyńska „Solidarność” 1980–1981 

Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie. Prezentowane materiały  
i dokumenty pochodzą z zasobów IPN, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Domu 
„Gazety Olsztyńskiej”, Muzeum Warmii i Mazur oraz zbiorów prywatnych. Celem 
ekspozycji jest przedstawienie najważniejszych etapów tworzenia, rozwoju i działalności 
olsztyńskiej „Solidarności”, a także przybliżenie klimatu społeczno-politycznego tamtego 
okresu. (100x70, 30 plansz) 

 
 Olsztyński Czerwiec ‘89 

Wystawa przygotowana z okazji 20. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 r. przez 
Delegaturę IPN w Olsztynie przy współpracy z Ośrodkiem Badań Naukowych  
im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie i NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego. 
(100x70, 22 plansze) 

 
 Plebiscyt 1920 r. Walka o polskość Warmii i Mazur 

Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie. Wykorzystane materiały 
pochodzą z zasobów IPN, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Olsztynie, 
Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Zielonogórskiej Biblioteki 
Cyfrowej, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie oraz zbiorów 
prywatnych. (200x100, 14 paneli) 
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 Policja Państwowa 1919–1939 

Wystawa Delegatury IPN w Olsztynie przybliża historię, organizację i działalność polskiej 
policji w okresie międzywojennym. Ekspozycję opracowano w oparciu o materiały IPN, 
Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej 
Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz zbiory prywatne. (200x100, 16 paneli) 

 
 Polska Walcząca 

Ogólnopolska wystawa IPN dotycząca struktury i funkcjonowania Polskiego Państwa 
Podziemnego. (170x130, 20 plansz) 

 
 Prasa i wydawnictwa niezależne na Warmii i Mazurach 1980–1989 

Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie. (170x120, 1 baner; 150x100, 
4 banery) 

 
 Służba Alumnów w „ludowym” Wojsku Polskim w latach 1959–1980 

Ekspozycja przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie. Wykorzystane materiały 
pochodzą m.in. z zasobów Archiwum IPN, Archiwum Wojskowego w Oleśnicy, Archiwum 
Wojskowego w Toruniu, Archiwum Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki oraz Archiwum Archidiecezji Warmińskiej. (200x100; 22 panele) 

 
 Twarze olsztyńskiej bezpieki 1945–1990 

Prezentowana ekspozycja jest wynikiem badań zespołu pracowników olsztyńskiej 
Delegatury IPN. Wystawa prezentuje sylwetki funkcjonariuszy UB/SB i ich działalność. 
(100x70, 30 plansz) 

 
 Twórcy Niepodległej 

Wystawa przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie, prezentująca sylwetki Ojców  
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Niepodległości – m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa  
i innych. Ekspozycja dostępna w formie cyfrowej. (12 plansz – wersja elektroniczna) 

 
 Wrzesień ‘39 

Ekspozycja przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie, prezentująca zdjęcia 
niemieckich fotografów wojennych wykonane podczas i po ataku III Rzeszy na Polskę  
we wrześniu 1939 r. (100x70, 18 plansz) 

 
 Wyklęci/Niezłomni 

Wystawa przygotowana w oparciu o sylwetki wybranych żołnierzy antykomunistycznego 
podziemia. (100x70, 24 plansze; 105x150, 24 plansze) 

 
 Wypędzeni, przypędzeni… Kształtowanie się nowego społeczeństwa  

na Warmii i Mazurach w latach 1945–1949 

Wystawa Delegatury IPN w Olsztynie, prezentująca zdjęcia i dokumenty z archiwów IPN, 
Archiwum Państwowego w Olsztynie i zbiorów prywatnych. W układzie chronologicznym 
pokazuje m.in. pierwsze wysiedlenia ludności polskiej z Warmii i Mazur po kampanii 
wrześniowej, deportacje na Syberię, powojenną ewakuację ludności Prus Wschodnich  
do Niemiec i osadnictwo Polaków „repatriantów”. (100x70, 25 plansz) 

 
 Zbrodnia Katyńska 

Ogólnopolska wystawa IPN poświęcona zamordowanym w 1940 r. przez NKWD polskim 
oficerom. (130x70, 12 plansz)  

   
Kontakt: 

Dawid Zagził, tel. (89) 521–48–14;  

e-mail: dawid.zagzil@ipn.gov.pl 
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XIV. IPN W SIECI 

 

 

 Wszelkie informacje o bieżącej działalności i planach Instytutu Pamięci 

Narodowej znajdziecie Państwo w Internecie. 
 

 

                                                                            Główna witryna IPN: 
                                                  ipn.gov.pl 
 

 

 

 

     Portal edukacyjny IPN: 

                           pamiec.pl 

 

 

 

 
                      

             Portal o Wrześniu ’39: 

                              1wrzesnia39.pl 

 

 

 

 

                 Profil Delegatury IPN: 

                                                                                            facebook.com/delegaturaipnolsztyn/ 
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XV. KONTAKT 

 

 

Delegatura IPN – KŚZpNP w Olsztynie 

ul. Jagiellońska 46 

10–273 Olsztyn 
 

  tel.: 89 521–48–00; fax: 89 521–48–01 

 

 NACZELNIK 

dr hab. Karol Sacewicz tel. 89 521–48–02 karol.sacewicz@ipn.gov.pl 

   

Daniel Białuński tel. 89 521–48–03 daniel.bialunski@ipn.gov.pl 

Krzysztof Kierski tel. 89 521–48–06 krzysztof.kierski@ipn.gov.pl 

Sebastian Nowakowski tel. 89 521–48–07 sebastian.nowakowski@ipn.gov.pl 

Michał Ostapiuk tel. 89 521–48–06 michal.ostapiuk@ipn.gov.pl 

Dawid Zagził tel. 89 521–48–14 dawid.zagzil@ipn.gov.pl 

 
o bialystok.ipn.gov.pl 

o facebook.com/delegaturaipnolsztyn 

 

* Na okładce generałowie: J. Kustroń, M. Bołtuć, F. Wład i S. Grzmot-Skotnicki (grafiki pochodzą z płyty CD „Najwyższa cena. Generałowie 
   Wojska Polskiego polegli we wrześniu 1939 r.”, opracowanej przez Delegaturę IPN w Olsztynie). 

 

 

oprac. Dawid Zagził 


