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Bioróżnorodność, czyli
w walce o utrzymanie
naturalnej równowagi

Konspekty cyklu trzech zbiórek harcerskich/zajęć
szkolno-pedagogicznych przygotowane przez pracowników
Fundacji Wspólny Nurt w ramach realizacji projektu akcji
pt. „Ratujemy Zielone Płuca Poznania. Edycja IV. Myślimy

(eko)logicznie”, której to mecenasem głównym jest Energa
Grupa Orlen.
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GARŚĆ INFORMACJI
NT. BIORÓŻNORODNOŚCI

Czym jest ta cała bioróżnorodność?

Bioróżnorodność to podstawowa cecha przyrody, która określa całe
otaczające nas bogactwo. Obejmuje różnorodność ekosystemów oraz
gatunków żywych organizmów. Im bardziej zróżnicowane jest środowisko
przyrodnicze, tym lepiej funkcjonuje, jest bardziej stabilne i odporne na
zachodzące zmiany.

Ziemski ekosystem jest jedną, wielką siecią połączeń, której my, jako ludzie,
także jesteśmy częścią. Każdy gatunek żyjący na Ziemi pełni ściśle określone
funkcje, które zapewniają stabilność całego systemu. Niektóre zwierzęta
zapylają kwiaty, inne spulchniają glebę, oczyszczają wodę czy stanowią bazę
pokarmową dla pozostałych gatunków. Drapieżniki z kolei pełnią funkcję
regulatora – utrzymują populacje zwierząt, którymi się żywią, w optymalnej
dla ekosystemu liczbie. Dzięki różnorodności biologicznej mamy dostęp do
czystej wody, powietrza, roślin i innych zasobów. Jakakolwiek zmiana w tej
delikatnej sieci połączeń jest zagrożeniem także dla nas.

Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak istotna?

Różnorodność biologiczna powstała w wyniku 3,8 miliardów lat ewolucji
i jest niezbędna dla przeżycia rodzaju ludzkiego. Czerpiemy z natury wiele
podstawowych zasobów, takich jak żywność, materiały budowlane, energię
cieplną, tekstylia czy też substancje czynne wielu leków. Oprócz tego
przyroda spełnia inne zasadnicze funkcje, od zapylania roślin przez
filtrowanie powietrza, wody i gleby po ochronę przeciwpowodziową.

Życie na Ziemi w znanej nam formie byłoby niemożliwe bez tych
nieodzownych materiałów i usług. Niestety zbyt często zapominamy o tym,
ile zawdzięczamy naturze. Nasze uprzemysłowione społeczeństwa uważają
różnorodność biologiczną za rzecz oczywistą, postrzegając ją jako coś
darmowego iwiecznego.W rzeczywistości jednak coraz bardziej obciążamy
środowisko naturalne, a wiele aspektów ludzkich działań w ogromnym
stopniu zagraża istnieniu licznych gatunków.

Nie znamy dokładnej liczby gatunków występujących na Ziemi. Naukowcy
odnotowali około 8,7 mln rozmaitych gatunków żyjących na Ziemi, jednak
ich faktyczna liczba z pewnością znacznie przewyższa tę liczbę. Wiele z nich
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ma mikroskopijne rozmiary, a inne żyją głęboko pod powierzchnią ziemi.
Część z nich niestety wymiera, zanim jeszcze zostaną odkryte, a wyginięcie
każdego z nich jest stratą nieodwracalną!

Co zagraża bioróżnorodności?

Do najważniejszych czynników powodujących spadek bioróżnorodności
należą:

� zanikanie siedlisk i korytarzy ekologicznych;
� napływ obcych gatunków inwazyjnych;
� zmiany klimatu;
� zanieczyszczenie środowiska;
� nadmierna eksploatacja zasobów żywych.

Liczba obciążeń wpływających na różnorodność biologiczną jest jeszcze
dłuższa i obejmuje takie działania, jak niszczenie i dzielenie ekosystemów,
zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby, przeławianie oraz nadmierną
eksploatację zasobów naturalnych, lasów i gruntów.

Zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza mają wpływ na organizmy żywe.
Reakcja na wszelkie przeobrażenia w środowisku jest różna, zależnie od
gatunku. Począwszy od zmiany tempa wzrostu, reprodukcji, kończąc na
wymieraniu tych najbardziej wrażliwych.

Co zatem robić aby chronić bioróżnorodność?

Działaniami, jakie może podjąć każdy z nas to ograniczanie konsumpcji,
inwestowanie w odnawialne źródła energii, eliminowanie nieszczelnych
szamb, prawidłowa gospodarka odpadami, rezygnacja z plastiku,
oszczędzanie wody, ograniczenie nawożenia, obsadzanie brzegów rzek
i jezior drzewami i krzewami, korzystanie z niezanieczyszczających środków
czystości, ograniczenie zużywania wody pitnej, zmniejszanie spożycia
mięsa, segregowanie śmieci, redukowanie zużycia papieru, ograniczenie
przedostawania się leków do przyrody i wiele, wiele innych.
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SPOTKANIE NR 1.
„Bioróżnorodność, czyli co,

z czym i dlaczego?”

Grupa: dzieci w wieku 6-10 lat

Czas trwania zajęć: 1,5 godziny

Cel ogólny:

� Przybliżenie uczestnikom zajęć tematu szeroko rozumianej
bioróżnorodności, problemu jej zaniku oraz sposobów dbania o dobra
naturalne

Cele szczegółowe:

� Pobudzenie do pracy prawej oraz lewej półkuli mózgu dzieci
� Nauka pracy zespołowej
� Uwrażliwienie na negatywną ingerencję człowieka w przyrodę
� Nauka szacunku dla środowiska naturalnego
� Zwiększanie odpowiedzialności za dobrobyt środowiska naturalnego
� Kształtowanie postaw proekologicznych
� Nauka korzystania z narzędzi ogrodniczych
� Wsparcie poczucia własnej wartości przez wykonywanie aktywności

praktycznych

Scenariusz:

Elementy: Opis zajęć: Forma
pracy:

Czas
trwania:

Materiały/
Uwagi:

Czym jest ta cała
bioróżnorodność?

Uczestnicy zajęć zasiadają w kręgu.
Prowadzący wita uczestników. W tym
czasie do pomieszczenia, w którym
odbywa się spotkanie wchodzą przebrani
instruktorzy/nauczyciele w strojach
różnych organizmów zamieszkujących
Ziemię.

Organizmy zachowują się w sposób dla
siebie adekwatny, tzn. np. lew ryczy, ryba
macha ogonem, pantofelek rusza niby
nóżkami ;) a człowiek mówi.

Scena
rodzajowa

10 min W przypadku
braku
wsparcia ze
strony osób
trzecich,
można
zaprosić
wcześniej
uczestników
zajęć do
wspólnego
działania, tj.
aby na
spotkanie
przyszły
przebrane
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Zadaniem dzieci jest szybka burza
mózgów co te wszystkie organizmy ze
sobą łączy. Odpowiedź: planeta Ziemia!

Po odgadnięciu hasła prowadzący
przedstawia temat spotkania, tj.
bioróżnorodność, której to metaforą są
stojące obok siebie różne organizmy
ziemskie.

jako różne
organizmy
zamieszkując
e planetę
Ziemię.

W różnorodności
nasza siła

Uczestnicy zostają podzieleni na mniejsze
zespoły (max. 6 os.). Otrzymują materiały
w postaci wydrukowanych grafik/zdjęć
różnych organizmów zamieszkujących
planetę Ziemię- zwierząt, roślin, grzybów,
glonów, bakterii oraz wirusów oraz ich
nazwy zwyczajowe. Ponadto nożyczki,
kolorowe pisaki oraz kartki A3/A2.

Na środku plakatu rysują obrazek
przedstawiający planetę Ziemię. Wyżej
wymienione grafiki wycinają wraz z
nazwami i przyklejają wokół planety, tak
aby powstał wielki projekt obrazujący
mnogość występujących organizmów
żywych na Ziemi. Tym właśnie jest
BIORÓŻNORODNOŚĆ!

(Przykładowa realizacja plakatu w
załączniku nr 1.)

Zajęcia
plastyczne

10 min Przygotować:
wydruki
różnych
organizmów
żywisz
zamieszkując
ych planetę
Ziemię,
nożyczki,
kolorowe
pisaki, kartki
A3/A2.

W jaki sposób dbać
o różnorodność
biologiczną?

(merytoryczna
pogadanka
poprzedzająca zajęcia
praktyczne)

Krótka treść wykładowa w postaci
historyjki tematycznej. Uczestnicy
zasiadają w kole, a prowadzący czyta na
głos:

„To opowieść, wydawałoby się, jak każda
inna. Nie bądźcie jednak zaskoczeni-
trochę w niej będzie łez i smutku, choć na
końcu, obiecuję, czeka nas wszystkich
pozytywne zakończenie.

Przytoczę Wam dzisiaj historię życia
pewnej małej, czarno-żółtej istotki.
Pszczółka Gucio, bo o niej mowa,
mieszkała razem ze swoimi braćmi i
siostrami w gnieździe, która mieściła się
w starej lipie, w ogrodzie pewnego
markotnego, ale w gruncie rzeczy
sympatycznego staruszka.

Pszczółka, jak co dzień rano, udała się do
fabryki miodu- założyła pracowniczy,
czarno-żółty mundurek i razem z resztą
swoich współpracowników poleciała na
zwiad w poszukiwaniu roślin
miododajnych, aby zebrać pyłek i zanieść
go wprost do wielkiej manufaktury
płynnej, złotej słodyczy, dzięki której
istoty ludzkie leczą chore gardełka oraz

Historyjka 5 min



Partner merytoryczny : Mecenas główny akcji:

6

dolewają go do herbatki w zimne,
jesienne wieczory.

Pszczółka znała trasę na pamięć. W końcu
pokonywała ją przynajmniej kilka razy w
tygodniu. Szybki lot na wprost, potem na
drugiej przecznicy w lewo, potem w
prawo i jeszcze kilka machnięć
skrzydełkami dalej. I eureka! Wielkie pole
kwiatowe. Kolorowe, pachnące- no raj dla
takich małych stworzonek, jak ona.

Nic nie wskazywało zatem na to, że ten
produktywny, słoneczny poranek będzie
inny niż wszystkie dotychczas. Pszczółka
bowiem- zgodnie ze znaną sobie trasą,
obrała kierunek- prosto, w lewo, w prawo
i jeszcze raz prosto. Na mecie jednak tym
razem, zamiast wielkich połaci łąki
zastała… olbrzymie buldożery i inne bliżej
niezidentyfikowanepojazdy. Wszystko
było głośne i chaotyczne, a po łące nie
zostało ani śladu… Pszczółka natychmiast
zawróciła- w popłochu. Miała jednak tylko
jedną myśl w głowie- co powie swojemu
szefostwu, kiedy wróci do gniazda.
Buldożery, koparki; no jak to? Nikt jej
przecież nie uwierzy.

Była cała zestresowana, zaczęła się trząść.
Uciekała tak szybko, że pogubiła drogę
powrotną i nagle znalazła się dalej od
domu niż kiedykolwiek była wcześniej.
Przysiadła na betonowym chodniku, na
betonowym osiedlu, wśród betonowych
parkingów. Rozejrzała się ostatni raz
dookoła. Niestety, nigdzie nie dostrzegła
choćby odrobinki kwiatowego jestestwa.
Pochyliła główkę i cicho zapłakała.
Płakała, płakała i płakała- aż nadszedł
wieczór. Jak podejrzewała ostatnie
pszczółki lądowały właśnie w gnieździe. A
ona? Z pustą baryłką na pyłek,
osamotniona, w zupełnie nieznanym
sobie miejscu. Pomyślała o swoim
cieplutkim, przytulnym domku i raz
jeszcze zasępiła się mocno.

Wtem! Nagle, znikąd doleciał do niej
świeży zapach maków, niesiony
najprawdopodobniej przez zachodni
wiatr. Zapach jednak był tak intensywny,
że wskazywał na to, że kwiaty musiały
znajdować się w niedalekiej odległości.
Pszczółka otrząsnęła z siebie smutki.
Podjęła decyzję, że oto jest jej ostatnia
szansa na wykonanie swej dzisiejszej
pracy. Może się uda, może tam za rogiem
czeka na nią choćby doniczka z
kwiatkiem. Może są tam też jej bracia i
siostry. Może… choć tylko może, jest już
uratowana!
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Trzepnęła ostatni raz skrzydełkami i
wzbiła się do lotu gnana nadzieją. Leciała
prosto, w lewo, w lewo, w prawo, prosto,
w lewo i raz jeszcze w prawo. A tam? Nie
uwierzycie! Pośród całego tego
betonowego osiedla, w samym jego
centrum przed malutkim domkiem ktoś
posiał najprawdziwszą łąkę kwietną!
Wielobarwną, pachnącą, miłą dla oka
małą łączkę. I jeszcze co? Pełną pyłku!

Gucio gdy tylko z zaświeconymi oczami
podleciała do łączki dostrzegła, że wśród
kwiatków baraszkują jej bracia i siostry.
Pyłku starczyło dla wszystkich! Tak mało
brakowało, aby pszczółki tego dnia
pomarły bądź zostały pozbawione pracy.
Nic z tych rzeczy jednak. Dzięki jakimś
dobrym, szczodrym, mającym na uwadze
dobro małych istotek ludziom- wszyscy
zostali uratowani.

Kochane dzieci nie zapomnijcie o
pszczółkach i ich dobrobycie, dbajcie o
nie i nie bójcie się sadzić, nawet
najmniejszych, łączek kwietnych!”

Sadzimy łąkę kwietną Uczestnicy przygotowują się do wyjścia
na zajęcia plenerowe. Prowadzący dzieli
uczestników na mniejsze grupy- max. 6-
osobowe.

Każda grupa otrzymuje 3 łopaty, 2 duże
worki ziemi, nasiona łąki kwietnej
(odpowiednie do sadzenia w danej porze
roku), 2 pary grabi, konewkę oraz wiadro
pełne piasku.

Uczestnicy udają się na wyznaczone
miejsce siewu.

Uczestnicy kolejno wykonują następujące
zadania:

1. zagrabienie ziemi
2. wybranie korzeni i kamieni
3. rozsypanie ziemi

i rozprowadzenie po poletku
4. zasianie łąki (ziarna należy

uprzednio wymieszać z jasnym
piaskiem i wtedy rozsypywać)

5. wgniecenie ziarenek w ziemię
6. podlanie

Zajęcia
plenerowe

1 godzina Przygotować
odpowiednią
ilość
materiałów:
łopaty, worki
ziemi, nasiona
łąki kwietnej,
grabie,
konewki oraz
wiadra z
piaskiem.

Warto
przemyśleć
również czy
uczestnicy
zajęć nie chcą
zrobić
tabliczek z
informacją o
tym co
i przez kogo
zostało
zasiane.

Podsumowanie Dzieci po odbytych zajęciach
praktycznych zasiadają w kole.
Prowadzący pyta co dzieci wyniosły
z zajęć i jak się podczas konkretnych
aktywności czuły oraz co podało/nie
podobało im się najbardziej.

Ewaluacja 5 min
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Następnie spotkanie dobiega końca.

� Załącznik nr 1.- przykładowa realizacja zadania
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SPOTKANIE NR 2.
„Bioróżnorodność, czyli słów kilka

o zagrożonych gatunkach”

Grupa: dzieci w wieku 6-10 lat

Czas trwania zajęć: 1,5 godziny

Cel ogólny:

� Przybliżenie uczestnikom zajęć tematu szeroko rozumianej
bioróżnorodności, zwłaszcza w kontekście zagrożonych gatunków na
świecie

Cele szczegółowe:

� Pobudzenie do pracy prawej oraz lewej półkuli mózgu dzieci
� Nauka pracy zespołowej
� Uwrażliwienie na negatywną ingerencję człowieka w przyrodę
� Nauka nazw gatunków zagrożonych wyginięciem
� Poznanie przyczyn ginięcia różnorodności biologicznej
� Wspieranie rozwoju motorycznego poprzez organizację zajęć

majsterkowych
� Nauka szacunku dla środowiska naturalnego
� Zwiększanie odpowiedzialności za dobrobyt środowiska naturalnego
� Kształtowanie postaw proekologicznych

Scenariusz:

Elementy: Opis zajęć: Forma
pracy:

Czas
trwania:

Materiały/
Uwagi:

Podsumowanie
poprzedniego
spotkania

Prowadzący pyta uczestników zajęć o
wrażenia z poprzedniego spotkania.
Ponadto prosi o przypomnienie terminu
„bioróżnorodność” oraz prosi o
przypomnienie nazw kilku organizmów
zamieszkujących planetę Ziemię- zgodnie
z wyklejankami.

Podsumo
wanie

5 min Pomocą w
przypomnieni
u sobie nazw
organizmów
ziemskich
mogą być
wykonane na
poprzednim
spotkaniu
plakaty.

TYGRYS, ŻYRAFA, SŁOŃ- Mini gra
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Tygrys, żyrafa i słoń-
wprowadzenie w
tematykę zajęć

Prowadzący stoi w środku i wskazuje
kogoś z kręgu, mówiąc jedno ze słów:
tygrys, żyrafa lub słoń. Na polecenie
wskazana osoba wykonuje określone
gesty:

TYGRYS: Wskazana osoba układa rączki
przy brodzie i wystawia palce wskazujące
imitując zęby tygrysa. Sąsiedzi „zębów”
wyciągają pazurki i zaczynają drapać
powietrze.

ŻYRAFA: Wybraniec jest tym razem
głową- wyciąga szyję w stronę sufitu i
udaje, że sięga rączkami do buzi po liście.
Osoby stojące po bokach wystawiają po
nodze oddalonej od „głowy” i imitują
długie, cienkie nóżki zwierzęcia.

SŁOŃ: Wskazana osoba wystawia lewą
rękę do przodu, następnie prawą
przekłada pod lewą i chwyta się za nos i
imituje trąbę słonia! Brakuje jeszcze uszu
- te tworzą sąsiedzi słonia, wyciągając
ręce i tworząc z nich półkole. Dłonie
skierowane są w stronę „trąby”.

10 min

Ile ich jeszcze
pozostało?

Uczestnicy zostają podzieleni na mniejsze
zespoły (max. 4 os.). Otrzymują materiały
w postaci wydrukowanych grafik/zdjęć
określonych zagrożonych wyginięciem
zwierząt oraz liczbę ile osobników tego
gatunku jeszcze pozostało na Ziemi.
Zwierzę – liczba tworzą swego rodzaju
puzzle (należy je wydrukować i wyciąć w
taki sposób, aby do siebie pasowały), aby
łatwiej było uczestnikom zajęć połączyć
ze sobą dane.

TYGRYS – 3900
PANTERA ŚNIEŻKA – 4000
NOSOROŻEC – 4800
RYŚ – 150 (liczba osobników w Polsce)
PANDA – 1900
PŁETWAL BŁĘKITNY – 1500
ZEBRA - 1600
SZYMPANS – 300 000
CZŁOWIEK – 8 000 000 000

Puzzle 15 min

Po śladach do
zwierzyny

Należy podzielić uczestników na kilka
grup. Każdej grupie zostają rozdane
następujące materiały: 1 szklanka mąki, 1
szklanka soli i 0,5 szklanki wody.

Uczestnicy wyrabiają masę solną. Tworzą
z niej formę niewielkiego prostokąta.
Następnie dzięki dostępnym narzędziom
odciskają kształt śladu wybranego
zagrożonego gatunku z poprzedniego
zadania.

Majsterka 45 min Przygotować
odpowiednie
materiały:
miski, mąkę,
sól, wodę oraz
narzędzia do
robienia
śladów.
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Zanim uczestnicy przystąpią do
odciskania śladów zwierząt warto, aby
Prowadzący przygotować gotowe szkice
śladów.

(Przykładem może być załącznik nr 1.)

Gotowe figury z masy solnej należy
odstawić do wyschnięcia.

Podsumowanie Dzieci po odbytych zajęciach
majsterkowych zasiadają w kole.
Prowadzący pyta co dzieci wyniosły
z zajęć i jak się podczas konkretnych
aktywności czuły oraz co podało/nie
podobało im się najbardziej.

Ponadto po krótce przedstawia powody,
dlaczego niektóre gatunki są aktualnie
zagrożone wyginięciem:

� polowania i kłusownictwo
� ocieplanie się Ziemi
� przemieszczanie się gatunków

Następnie spotkanie dobiega końca.

Ewaluacja
i
pogadank
a

15 min

� Załącznik nr 1.- przykładowa realizacja zadania
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SPOTKANIE NR 3.
„Bioróżnorodność, czyli ochrona

przyrody w praktyce”

Grupa: dzieci w wieku 6-10 lat

Czas trwania zajęć: w zależności od sposobów dojazdu

Cel ogólny:

� Przybliżenie uczestnikom zajęć tematu szeroko rozumianej
bioróżnorodności, zwłaszcza w kontekście jej ochrony
instytucjonalnej

Cele szczegółowe:

� Nauka sposobów instytucjonalnej ochrony przyrody w Polsce
� Nauka sposobów ochrony bioróżnorodności w Polsce i w Europie
� Wsparcie motoryczne poprzez organizację zajęć w plenerze
� Poznawanie różnorodnych zjawisk świata przyrody w naturalnym

środowisku
� Kształcenie umiejętności obserwacji przyrody
� Nauka szacunku dla środowiska naturalnego
� Zwiększanie odpowiedzialności za dobrobyt środowiska naturalnego
� Kształtowanie postaw proekologicznych

Scenariusz:

Elementy: Opis zajęć: Forma
pracy:

Czas
trwania:

Materiały/
Uwagi:

Wycieczka -
Rezerwat Meteoryt
Morasko

Trasa: 4,5 km, 1h 15 min

Parking Góra Moraska do pętla
Sobieskiego

Na terenie rezerwatu poprowadzona jest
ścieżka dydaktyczna, dotycząca
meteorytów i kraterów, czyli
największych atrakcji rezerwatu.

Trasa prowadzi z parkingu Góra Moraska
ścieżką edukacyjną w rezerwacie
Meteoryt Morasko, wokół kraterów
powstałych w skutek uderzenia

Wycieczka
krajoznaw
czo-
przyrodnic
za

W przypadku
dojazdu
samochodem
trasę można
skrócić do 3
km,
organizując
miejsce
odbioru przy
końcu ulicy
Polarnej
(punkt 5 na
trasie).

Możliwe
odwrócenie
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meteorytu, następnie przez najwyższe w
okolicach Poznania wzniesienie – Górę
Morasko (wysokość - 154 m n.p.m.) i
wzdłuż torfowiska. Trasa kończy
się na pętli autobusowej i tramwajowej
Sobieskiego, skąd można też dotrzeć
autobusem linii 902 na punkt początkowy
trasy.

(Mapa poglądowa trasy- załącznik nr 1.)

� Materiał informacyjno-
dydaktyczny dla prowadzącego:

Rezerwat Meteoryt Morasko to zespół
kraterów powstałych w wyniku upadku
meteorytu, znajdujący się na stoku Góry
Moraskiej. Oprócz owych walorów
„kosmicznych” i krajobrazowych, jest to
także zabytek przyrodniczy wysokiej
klasy.

Większość kraterów położona jest w
niegdyś typowym dla Wielkopolski, a
obecnie coraz rzadziej spotykanym lesie
dębowo - grabowym, zwanym grądem.
Występują tu także interesujące
fragmenty łęgu wiązowo - jesionowego
oraz dąbrowy świetlistej, boru i olsu. W
runie spotkać możemy wiele rzadkich i
chronionych roślin takich jak lilia
złotogłów, kopytnik pospolity itp.

Na terenie rezerwatu żyje także wiele
gatunków zwierząt. Oprócz ogromnego
bogactwa świata bezkręgowców, na
uwagę zasługują gniazdujące tu liczne
gatunki ptaków (np. dzięcioł czarny czy
lelek kozodój), a spośród ssaków borsuk.

kierunku
przebiegu
trasy.

� Załącznik nr 1- propozycja trasy wycieczki:
https://pl.mapy.cz/s/lasonalete
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Źródła:
� https://wfos.gdansk.pl/bioroznorodnosc-dlaczego-tak-wiele-od-niej-

zalezy/?fbclid=IwAR3q9H1VG5y3mK15Nr_smjWpaYzWz67qM_r7X6IfCZqIfD
RYht6KlxHacJ8

� https://www.wwf.pl/aktualnosci/rozwiazania-sa-w-przyrodzie-jak-ratuje-
nas-roznorodnosc-
biologiczna?fbclid=IwAR0XF03TDD5tY0lPGlP6_BquraKOVKkFYLQlyb-
SpY2rSShWMlj9MD2YPVU

� wwf.pl

� www.polska.travel

� zpppn.pl

� kierunkowo.pl

� wielkopolskipn.pl

� ine.eko.org.pl

� regionwielkopolska.pl

� wielkopolska.travel


