
Wcià˝ doskonale pami´tam dzieƒ pod koniec lat
dziewi´çdziesiàtych XX wieku, kiedy po raz pierwszy
skorzysta∏am z poczty elektronicznej. By∏am ju˝ wte-
dy absolwentkà filologii angielskiej, mia∏am pra-
wie 30 lat i zamierza∏am dalej zajmowaç si´ pracà
naukowà, a droga elektroniczna mia∏a byç najdo-
godniejszym i najmniej k∏opotliwym sposobem ko-
munikacji pomi´dzy mnà a mojà promotorkà.

Dzisiejsi studenci i uczniowie prawdopodobnie
nie pami´tajà jak wyglàda∏ ich pierwszy kontakt
z technologià, gdy˝ jest ona obecna w ich ˝yciu
od zawsze. Zapytani, co uwa˝ajà za najwa˝niejszy
wynalazek XX wieku, cz´sto wymienià Internet,
komputer lub telefon komórkowy.

Dlatego te˝ pozbawianie ich mo˝liwoÊci wyko-
rzystania tych wynalazków w nauce j´zyków obcych
by∏oby nieodpowiedzialne…

Wykorzystanie nowych technologii i narz´dzi
Web 2.0 ma prawdopodobnie tylu zwolenników,
co przeciwników. Zwolennicy post´pu technicz-
nego zgodnie twierdzà, ˝e nie korzystanie ze zdo-
byczy, jakie oferujà nam najnowsze technologie
jest, co najmniej nierozsàdne. Dogmatycy sà
sk∏onni wymieniç 1001 powodów, dla których
pozostanie przy nauczaniu za pomocà kredy i ta-
blicy jest bardziej wartoÊciowe, twórcze i skutecz-
ne. WÊród tych argumentów najcz´Êciej pojawia-
jà si´ te dotyczàce k∏opotów technicznych zwià-
zanych z uruchomieniem sprz´tu, który „nigdy
nie dzia∏a tak jak powinien”, po te doÊç absurdal-
ne, za pomocà, których szuka si´ usprawiedliwie-
nia nie u˝ywania laptopa na zaj´ciach na przy-

k∏ad z powodu… jego ci´˝aru.
Majàc jednak na uwadze wiek naszych

uczniów, którzy urodzili si´ ju˝ w epoce Interne-
tu, mobilnych technologii i wszelkich informacji
dost´pnych na klikni´cie myszki, powinniÊmy
staraç si´ stwarzaç takie mo˝liwoÊci nauki j´zy-
ków obcych, które sà bliskie ich doÊwiadczeniu,
zainteresowaniom i oprócz nauki j´zyka obcego,
pokazujà im jak sami mogà w prosty i szybki spo-
sób rozwijaç znajomoÊç tego j´zyka poza szko∏à
i klasà lekcyjnà.

GdybyÊmy chcieli zastanowiç si´, jakie naj-
wi´ksze bariery muszà pokonaç nauczyciele j´zy-
ków obcych na drodze do innowacyjnoÊci, tu ro-
zumianej, jako innowacyjne technologie wyko-
rzystywane w nauce j´zyków obcych, na pierw-
szym miejscu nale˝a∏oby umieÊciç ich samych,
z ich obawami, oporami i niech´cià nie tylko
do wprowadzania innowacyjnych technologii,
ale przede wszystkim do zmiany sposobu pracy,
sposobu myÊlenia i podejmowania nowych wy-
zwaƒ.

Byç mo˝e ta niech´ç i opory sà wynikiem
z∏ych doÊwiadczeƒ z przesz∏oÊci, kiedy narz´dzia
interaktywne dopiero, co si´ rodzi∏y, a Internet
dzia∏a∏ powoli lub by∏ niedost´pny i kosztowny.
Prawda jest taka, ˝e w bran˝y nowoczesnych
technologii zmiany i post´p nast´pujà b∏yska-
wicznie i z ka˝dym miesiàcem mamy do dyspo-
zycji coraz to nowsze narz´dzia, które dzia∏ajà co-
raz lepiej, coraz bardziej intuicyjnie i dla celów
edukacyjnych sà dost´pne za darmo. 

Dlatego te˝ celem tej pracy b´dzie zach´ce-
nie nauczycieli j´zyków obcych do korzystania
z nowych, atrakcyjnych narz´dzi, które uatrakcyj-
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nià ich prac´ z m∏odymi s∏uchaczami, którym
Êwiat wirtualny jest bliski. GdybyÊmy chcieli
stworzyç list´ wskazówek dla nowoczesnego i in-
nowacyjnego nauczyciela j´zyków obcych obej-
mowa∏aby on nast´pujàce punkty:
1. Nie bój si´ nowych technologii; w praktyce

najcz´Êciej okazujà si´ one ∏atwe w obs∏udze,
intuicyjne i cz´Êciej dzia∏ajà dobrze ni˝ nie.

2. Nie bój si´ pytaç i prosiç o pomoc innych bar-
dziej doÊwiadczonych lub ch´tnych do pomo-
cy kolegów lektorów, informatyków, blogge-
rów lub po prostu entuzjastów post´pu tech-
nicznego.

3. Zapisz si´ na kurs nt. wykorzystania nowych
technologii w nauczaniu j´zyków obcych orga-
nizowany dla nauczycieli lub zaproponuj zor-
ganizowanie takiego kursu w twojej szkole.

4. JeÊli wiesz, ˝e twoja kole˝anka lub kolega
z pracy wykorzystuje w swojej pracy kompute-
ry i nowe technologie zaproponuj im, aby
przeprowadzili szkolenie dla pozosta∏ych na-
uczycieli. Koszt takiego szkolenia b´dzie za-
pewne du˝o ni˝szy od szkolenia przez firm´
zewn´trznà i dyrekcja szko∏y na pewno si´
na nie zgodzi.

5. Zawsze mo˝esz liczyç na pomoc swoich
uczniów – prawdopodobnie wiedzà jak roz-
wiàzaç twoje problemy techniczne.

6. Zawsze mo˝esz zaskoczyç swoich uczniów po-
kazujàc im nowe narz´dzia, których oni sami
jeszcze nie znajà – zostaniesz ich „idolem”.

7. U∏atwisz sobie prac´: stworzysz baz´ materia-
∏ów, które b´dzie mo˝na wykorzystaç w przy-
sz∏oÊci, ograniczysz iloÊç prac domowych prze-
kazywanych na papierze i napisanych trud-
nym do rozszyfrowania pismem, w∏àczysz
swoich uczniów w tworzenie kursu, który pro-
wadzisz, wspólnie stworzycie gotowy produkt
koƒcowy waszej wspólnej pracy, którym b´-
dzie mo˝na si´ pochwaliç rodzicom, prze∏o˝o-
nym, kolegom nauczycielom.

8. Wzbogacisz swoje CV; kursy e-learningowe co-
raz cz´Êciej stajà si´ integralnà cz´Êcià kursów
prowadzonych metodami tradycyjnymi. Infor-
macja o twoich umiej´tnoÊciach pos∏ugiwania
si´ najnowszymi technologiami mo˝e zwi´k-
szyç twoje szanse na rynku pracy.

9. Próbuj sam (a) jak najwi´cej; najlepiej uczymy
si´ i najwi´cej zapami´tujemy sami wykonujàc
zadania.

10. Koniecznie zajrzyj na stron´ www.teachertra-
iningvideos.com, na której Russell Stannard
w krótkich filmach b´dàcy zapisem zdarzeƒ
prezentowanych na ekranie komputera poka-
zuje jak u˝ywaç ró˝nych aplikacji przydatnych
w pracy lektora j´zyka obcego; nie koniecznie
tylko angielskiego, gdy˝ na stronie znajduje si´
zak∏adka „Videos for All Languages” (filmy dla
wszystkich j´zyków).

Poni˝ej zostanie zaprezentowany mi´dzyna-
rodowy projekt j´zykowy, który powstaje
w oparciu o mechanizm WIKI na stronie
www.duralex.wikispaces.com.

Jak podaje Wikipedia (najwi´ksza obecnie
encyklopedia internetowa): WIKI to nazwa specy-
ficznych stron internetowych (Web 2.0), które mo˝-
na nie tylko oglàdaç, ale te˝ tworzyç, edytowaç
i zmieniaç bezpoÊrednio za pomocà przeglàdarki in-
ternetowej. 

Strona internetowa typu WIKI mo˝e wi´c byç
tworzona przez ka˝dego uczestnika projektu i nie
wymaga od niego znajomoÊci j´zyka HTML. Tego
rodzaju edycja jest prosta i intuicyjna. WIKI po-
zwala wi´c na tworzenie stron poprzez wspó∏pra-
c´ uczestników i daje im mo˝liwoÊci ogromnej
kreatywnoÊci poprzez w zasadzie nieograniczone
mo˝liwoÊci edycji stron i zamieszczanie na nich
ró˝norodnych materia∏ów stworzonych przy po-
mocy dowolnych narz´dzi.

Pomys∏ za∏o˝enia WIKI o nazwie DURALEX
narodzi∏ si´ w lipcu 2010 roku, kiedy dwie wy-
k∏adowczynie j´zyka angielskiego prawniczego
(z Polski i z Rosji) spotka∏y si´ przypadkiem
na kursie Computer Assisted Language Learning
(Wykorzystania komputerów w nauczaniu j´zyka
obcego) zorganizowanym przez Uniwersytet
w Edynburgu. 

W paêdzierniku zosta∏a za∏o˝ona strona inter-
netowa na portalu www.wikisapces.com, który
pozwala na b∏yskawiczne darmowe stworzenie
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swojej strony WIKI. Nasza uzyska∏a nazw´ DURA-
LEX, gdy˝ jest przewidziana dla polskich i rosyj-
skich studentów prawa.

Celem projektu DURALEX by∏o stworzenie
miejsca, w którym studenci prawa mieliby mo˝-
liwoÊç dodatkowego kontaktu z j´zykiem angiel-
skim. Najwi´kszà bolàczkà kursów j´zyka praw-
niczego na uniwersytetach jest, bowiem ich du˝a
monotonia i brak materia∏ów pozwalajàcych
na rozwijanie sprawnoÊci mówienia i komunika-
cji. Napi´ty program takich kursów pozostawia
niewiele czasu na omówienie innych tematów
ni˝ prawnicze, a zdecydowany nacisk k∏adziony
jest na rozwijanie sprawnoÊci czytania i pisania
oraz znajomoÊci fachowego s∏ownictwa. Dlatego
te˝ DURALEX ma byç miejscem, w którym przy-
szli prawnicy b´dà mogli pos∏ugiwaç si´ j´zykiem
angielskim w nieco mniej formalnym kontekÊcie,
a zaproszenie do wspó∏pracy partnera zagranicz-
nego stwarza bardzo naturalne Êrodowisko
do u˝ycia j´zyka angielskiego, jako Êrodka komu-
nikacji.

Pierwszym i jednoczeÊnie najprostszym po-
mys∏em by∏o zaproszenie studentów do dyskusji.
Na poczàtek zaproponowano temat „Texting and
Driving” (Wysy∏anie wiadomoÊci tekstowych
w czasie prowadzenia samochodu), a nast´pnie
„Cheating” (Âciàganie). Wprowadzenie do tema-
tów zosta∏o przygotowane przez lektorki, które

konsultowa∏y si´ za pomocà maili i komunikato-
ra Skype.

Oto jak wyglàda wprowadzenie do tematu
„Âciàganie”:

Zapoznanie si´ z tà stronà jest pierwszym eta-
pem pracy studentów. Jak widaç powy˝ej we
wprowadzeniu znajdujà si´ linki do tekstów wy-
jaÊniajàcych zjawisko Êciàgania, opisujàcych ne-
gatywne zachowania wÊród uczniów oraz dwa
teksty pokazujàce specyfik´ narodowà Êciàgania:
polskà i rosyjskà. Poni˝ej testów zamieszczono 3
filmy (nie wszystkie sà widoczne powy˝ej
na zrzycue ekranu), które pokazujà, cz´sto
w dowcipny sposób, wymyÊlne sposoby Êciàga-
nia, ale równie˝ prezentujà opinie uczniów, na-
uczycieli oraz mediów.

Zadaniem uczniów jest zapoznanie si´ z za-
prezentowanym materia∏em i zabranie g∏osu
w dyskusji, która toczy si´ w zak∏adce „Discus-
sion” w górnej cz´Êci okna widocznego na ilustra-
cji 1, a której wpisy widoczne sà poni˝ej.

M∏odzie˝ zazwyczaj z zainteresowaniem pod-
chodzi do aktywnoÊci, które wykorzystujà nowe
technologie. W przypadku WIKI dochodzi rów-
nie˝ element ciekawoÊci, gdy˝ zazwyczaj studen-
ci s∏yszeli o WIKIPEDII, rzadko jednak sami
uczestniczyli w podobnym projekcie. Bardzo mo-
tywujàcy jest równie˝ udzia∏ kolegów z Rosji,
gdy˝ pot´guje on ciekawoÊç i oczekiwanie
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na wpisy drugiej strony.
Jednak˝e jak w przypadku ka˝dego innego

rodzaju çwiczeƒ, których wymagamy od naszych
uczniów tak i tu wa˝ny jest czynnik motywujàcy
do pracy. Zasady oceniania wk∏adu naszych stu-
dentów w projekt muszà byç jasno okreÊlone
i egzekwowane. Wa˝nym elementem jest te˝ wy-
znaczenie terminów, do kiedy okreÊlone zadania
majà zostaç wykonane. W przypadku WIKI istot-
ne jest te˝ uzmys∏owienie naszym uczniom, ˝e
jest to projekt wspólny, który ka˝dy mo˝e two-
rzyç, wzbogacaç i rozbudowywaç, ale ka˝dy te˝
mo˝e go zniszczyç. Takie dzia∏ania sà jednak za-
wsze odnotowane w historii zmian na naszej stro-
nie i nauczyciel, jako osoba prowadzàca – twór-
ca WIKI wie, kto i kiedy wniós∏ wk∏ad w rozbu-
dow´ naszego projektu.

Niekiedy nale˝y naszych studentów nieco
przymusiç do udzia∏u w projekcie. Bardzo dobrze
sprawdzajà si´ wtedy lekcje w laboratorium
komputerowym, które warto zorganizowaç
zw∏aszcza na poczàtku ka˝dej nowej dyskusji. Zy-
skujemy wtedy pewnoÊç, ˝e studenci zapoznali
si´ z materia∏em przygotowanym przez nas, jako
wprowadzenie do dyskusji, wiedzà, jakie sà nasze
oczekiwania, majà szans´ przedyskutowania te-

matu w gronie kolegów ma zaj´ciach, a tylko
wpis na forum dyskusyjnym pozostaje ich pracà
domowà, którà majà wykonaç przed up∏ywem
konkretnego terminu. W przypadku studentów
uczelni termin ten mo˝e zostaç ustalony w dro-
dze negocjacji, jako najbardziej dogodny i reali-
styczny. Wtedy jego przekroczenie nie powinno
ju˝ podlegaç ˝adnym negocjacjom i usprawiedli-
wieniom.

Jako informacj´ zwrotnà dotyczàcà wpisów
na forum dyskusyjnym studenci otrzymujà notat-
k´ z wybranymi b∏´dami pope∏nionymi przez
wszystkich bioràcych udzia∏ w dyskusji, które in-
dywidualnie poprawiajà. Warto jest próbowaç
przekonywaç uczniów, aby przed umieszczeniem
wpisu na forum sprawdzili jego poprawnoÊç
przy u˝yciu weryfikatora ortograficznego (np.
w edytorze tekstu WORD), który wyeliminuje
przynajmniej b∏´dy ortograficzne. Regu∏ami, któ-
re powinna bezwzgl´dnie obowiàzywaç ka˝dego
uczestnika WIKI sà:
1. Pisz uwa˝nie.
2. Czytaj uwa˝nie
3. WyÊlij po korekcie. 

WIKI Duralex z za∏o˝enia mia∏a byç miej-
scem, w którym studenci prawa b´dà mieli oka-
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zj´ do dodatkowego, mniej formalnego kontaktu
z j´zykiem angielskim. Dlatego te˝, nied∏ugo
po rozpocz´ciu projektu zostali oni poproszeni
o zaproponowanie tematów, które chcieliby
omawiaç w dyskusjach formowych. Oto propozy-
cje polskich studentów I roku prawa:
1. Kara Êmierci.
2. Ubóstwo w Afryce.
3. Legalizacja narkotyków.
4. Korupcja w pi∏ce no˝nej.
5. Terroryzm.
6. ¸amanie prawa przez pos∏ów.
7. Zapisywanie majàtku w spadku zwierz´tom.
8. Wybrane zagadnienia prawa mi´dzynarodo-
wego.

W zwiàzku z tym, ˝e niektóre zaproponowa-
ne tematy sà doÊç zaskakujàce (np. nr 7) narodzi∏
si´ pomys∏, aby to studenci sami przygotowywa-
li stron´ wprowadzajàcà do dyskusji na wzór tej
przedstawionej na rys. nr 1. W tym celu nale˝a-
∏o przeszkoliç studentów w zakresie tworzenia
stron na WIKI. Jak ju˝ wspomniano wczeÊniej nie
jest zadanie skomplikowane, a raczej intuicyjne
i ka˝dy, kto ma do czynienia z komputerem i In-
ternetem powinien sobie bez trudu poradziç.

Ka˝da osoba, która do∏àczy∏a do WIKI
na www.wikisapces.com ma do dyspozycji nast´-
pujàce narz´dzia do edycji strony:

Widoczne powy˝ej narz´dzia umo˝liwiajà
wklejanie linków do innych stron internetowych
(link), za∏àczanie plików z dysku naszego kompu-
tera (file), zamieszczanie tabel a tak˝e wiele in-
nych funkcji dost´pnych pod klikni´ciu przycisku
wid˝et (widget). Pod tà troch´ dziwacznà nazwà
kryje si´ kopalnia mo˝liwoÊci.

Jak widaç obok, edytujàc stron´ WIKI, mo˝e-
my na niej umieszczaç rozmaite pliki poczynajàc
od filmów wideo, przez pliki audio, kalendarze,
arkusze kalkulacyjne, pokazy slajdów, mapy, pla-
katy i wiele innych. Wszystko to uzupe∏nione od-
powiednim tekstem mo˝e pos∏u˝yç, jako bodziec

do dyskusji, ale nie tylko.
Innym pomys∏em,

który mia∏ pozwoliç
na zapoznanie si´ studen-
tów w obu krajach by∏o
przygotowanie przez nich
prezentacji swoich uczelni
oraz swoich wydzia∏ów
prawa. Oprócz terminu
wykonania pracy ˝adne
techniki ani narz´dzia nie
zosta∏y narzucone stu-
dentom, którzy sami
zg∏osili si´ do wykonania
tej pracy. Prowadzàca li-
czy na kreatywnoÊç i po-
mys∏owoÊç m∏odzie˝y.

Innym pomys∏em na zaprezentowanie si´ sa-
mych studentów sobie nawzajem by∏o stworze-
nie strony www, na której wszyscy uczestnicy WI-
KI zamieszczajà tzw. mówiàce pocztówki (spe-
aking postcards), które mo˝na tworzyç przy po-
mocy programu FOTOBABBLE dost´pnego
na www.fotobabble.com. Program FOTOBABBLE
pozwala na nagranie krótkiej w∏asnej wypowie-
dzi i za∏àczenie jej do wybranej fotografii. Mó-
wiàce pocztówki zamieszone na stronie WIKI
pod tytu∏em: Let’s Introduce Ourselves (Przed-

stawmy si´) stworzà kolekcj´ autoprezentacji
wszystkich uczestników projektu. Poni˝ej znajdu-
je si´ wizualizacja strony z zamieszczonymi
na niej pierwszymi pocztówkami. W czasie prze-
glàdania strony, klikni´cie na czerwone strza∏ki
powoduje ods∏uchanie nagrania.

Dodatkowym elementem projektu DURALEX
ma te˝ byç stworzenie strony pod tytu∏em „Com-
mercial Awareness” (ÊwiadomoÊç biznesowa),
która jest uznawana za jednà z najwa˝niejszych
umiej´tnoÊci, jakà powinni posiadaç absolwenci
prawa, ubiegajàcy si´ o prac´ w mi´dzynarodo-
wych firmach prawniczych. „Commercial Aware-
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ness” jest definiowana, jako zainteresowanie
sprawami rynku i rozumienie procesów zacho-
dzàcych w otoczeniu firmy, ale równie˝, jako wie-
dza o aktualnych wydarzeniach na Êwiecie
i w kraju, sytuacji gospodarczej i finansowej.

„Commercial Awareness” jest wymienia-
na przez wszystkich specjalistów od rekrutacji, ja-
ko jedna z najbardziej po˝àdanych umiej´tnoÊci
u kandydatów ubiegajàcych si´ o prac´, ale rów-
nie˝, jako ta umiej´tnoÊç, której najbardziej kan-
dydatom brakuje. Uniwersytet Kent podaje brak
tej umiej´tnoÊci u 67% kandydatów do pracy.
(êród∏o http://www.kent.ac.uk/careers/sk/com-
mercialawareness.htm: odczytano 12.11.2010)

Dlatego te˝, prowadzàca kurs j´zyka prawni-
czego w Polsce uzna∏a za wartoÊciowe stworzenie
bazy stron internetowych, które pozwalajà
na rozwijanie ÊwiadomoÊci biznesowej. Baza ma

byç tworzona przez uczestników WIKI DURALEX,
ale równie˝ docelowo znajdà si´ w niej linki re-
komendowane przez studentów starszych roczni-
ków, jako strony wyjàtkowo pomocne, przejrzy-
ste, bogate w treÊci przydatne przysz∏ym prawni-
kom, zarówno pod wzgl´dem merytorycznym
jak i j´zykowym.

Narz´dzie WIKI zaprezentowane w tej pracy
jest aplikacjà, która pozwala na zaanga˝owanie
ca∏ej grupy uczniów w tworzenie wspólnego pro-
jektu. Celem projektu DURALEX by∏o umo˝liwie-
nie studentom prawa dodatkowego kontaktu
z j´zykiem angielskim. DoÊwiadczenie jednak po-
kazuje, ˝e oprócz rozwijania znajomoÊci j´zyka
obcego projekt ten pozwala studentom i prowa-

6

Rys. 5 . Strona z mówiàcymi pocztówkami na www.duralex.wikispaces.com

Podsumowanie 



NR 5/2010 4 LISTOPAD/GRUDZIE¡ J¢ZYKI OBCE W SZKOLE

dzàcym na znaczne udoskonalenie znajomoÊci
nowych technologii, wyzwala kreatywnoÊç, a po-
przez zaproszenie do wspó∏pracy studentów ro-
syjskich równie˝ zwi´ksza wiedz´ i ÊwiadomoÊç
ró˝nic kulturowych, a tak˝e rozwija umiej´tnoÊç
komunikacji mi´dzykulturowej. 

Jako projekt grupowy wykorzystanie WIKI
w pracy na zaj´ciach j´zykowych rozwija równie˝
wÊród studentów umiej´tnoÊci pracy w grupie
i wspó∏dzia∏ania, a z pewnoÊcià pe∏ni te˝ funkcj´
integrujàcà. AktywnoÊci tego rodzaju w du˝ej
mierze przesuwajà obowiàzek za wykonanie za-
dania z nauczyciela na studentów, czyniàc ich od-
powiedzialnymi za koordynacj´ projektu czy do-
trzymanie terminów. Ponadto studenci sà anga-
˝owani w proces tworzenia kolejnych stron i to
od ich pomys∏owoÊci i kreatywnoÊci zale˝y jak
projekt b´dzie si´ rozwija∏.

Wykorzystanie WIKI mo˝e przynieÊç równie˝
wiele korzyÊci dla nauczyciela. Oprócz oczywistej
korzyÊci w postaci zwi´kszenia kompetencji na-
uczyciela w wykorzystaniu innowacyjnych tech-
nik nauczania, WIKI mo˝e te˝ wp∏ywaç na lepsze

zorganizowanie pracy lektora j´zyka obcego.
Prywatnà stron´ typu WIKI mo˝na z powodze-
niem wykorzystaç, jako miejsce gromadzenia
materia∏ów wykorzystywanych na zaj´ciach j´zy-
kowych. Powstanie baza danych na kszta∏t strony
pokazanej na rys. nr 1, która b´dzie gotowym
scenariuszem lekcji, do wykorzystania przy kolej-
nym omawianiu danego tematu lub w sytuacji
awaryjnej, np. na zast´pstwie. Materia∏y groma-
dzone na WIKI majà t´ przewag´ nad materia∏a-
mi gromadzonymi na twardym dysku, ˝e sà one
dost´pne w ka˝dym miejscu na Êwiecie i z ka˝de-
go komputera, który ma tylko dost´p do Interne-
tu. 

XXI wiek, to wiek innowacyjnoÊci. Nie bójmy
si´ jej. To szansa dla nas nauczycieli na rozwój za-
wodowy, a dla naszych uczniów na nauk´ w ich
naturalnym Êrodowisku.
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