


1. Przedstawienie projektów zrealizowanych w 2021/22 r.

2. Szczegóły poszczególnych zadań

3. Informacje o tym jak Cech rozwija sposób pracy nad

projektami

Co zawiera niniejsza prezentacja?



Nasz Cech promuje spożycie 
polskiego mięsa tworząc projekty 
społeczne realizowane poprzez 
różne środki przekazu.

W skład naszych działań wchodzą wydarzenia muzyczno-kulinarne 

z dedykowanymi scenami, produkcje radiowe i telewizyjne, ogłoszenia 

i artykuły w prasie, strony internetowe oraz kampanie w social mediach.

Co robimy?



Zadania zrealizowane w 2021 roku 
w ramach Funduszów Promocji 
Mięs
Na przełomie lat 2021/22 zrealizowaliśmy wiele projektów promujących polską 
wieprzowinę i drób. Każde ze zrealizowanych działań zostało dokładnie 
przygotowane, wprowadzone w życie i poddane analizie skuteczności. 

Czym możemy się pochwalić?



1) Smak Wielkopolski – Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska – imprezy plenerowe

2) Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej. Kampania promocyjno-informacyjna.

3) Rolniczy Handel Detaliczny. Sprzedaż bezpośrednia wieprzowiny. Kampania informacyjna.

4) Zabawy kulinarne z wieprzowiną. Promocja polskiego mięsa wieprzowego.

5) Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.

6) Juwenalia z Wieprzowiną

7) Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska na Wielkanoc

8) Pytanie o podroby drobiowe. Działania informacyjne. Internet. Radio. Telewizja

Czym możemy się pochwalić?



Projekt: 

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona 
Wielkopolska.
Strona internetowa dedykowana:
www.kielbasabiala.pl

Środki przekazu:
Imprezy plenerowe, telewizja lokalna, portale internetowe,
strona internetowa

Skuteczność:
Łączna liczba uczestników imprez – ok. 7 000
Łączna oglądalność reportażu - 130 731 odbiorców



Scena kulinarna - Kalisz
Wydarzenie z serii „Smak Wielkopolski” odbyło się 8 sierpnia 2021 r. 
na Placu Św. Józefa w Kaliszu w godz. 12.00 – 18.00.

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.



Scena kulinarna - Poznań
Wydarzenie z serii „Smak Wielkopolski” odbyło się 14 sierpnia 2021 r. 
na Starym Rynku w Poznaniu w godz. 12.00 – 18.00.

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.



Scena kulinarna – Ostrów Wlkp.
Wydarzenie z serii „Smak Wielkopolski” odbyło się 4 września 2021 r. 
w Amfiteatrze Miejskim im. J. Piłsudskiego, ul. Powstańców 
Wielkopolskich w Ostrowie Wlkp. w godz. 12.00 – 18.00. 

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.



Media lokalne
Na portalach epoznan.pl oraz poznan.pl pojawiły się artykuły 

zachęcające do udziału w wydarzeniach, a w lokalnej telewizji 

WTK został wyemitowany materiał filmowy.

Dostępne materiały:

- Portal poznan.pl (kliknij aby wyświetlić)

- Portal e-poznań.pl (kliknij aby wyświetlić)

- Reportaż WTK (kliknij aby wyświetlić)

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.

https://www.poznan.pl/mim/info/news/specjal-z-wielkopolski-na-festiwalu-dobrego-smaku,168212.html
https://epoznan.pl/news-news-120402-biala_parzona_bedzie_miala_specjalne_stoisko_podczas_festiwalu_dobrego_smaku
https://www.youtube.com/watch?v=qAmQdI-P0nA


Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:

www.kielbasabiala.pl 

Zawiera opisy projektu, czyli kampanii informacyjnej z 2021 r., 
prezentuje materiały promocyjne oraz zdjęcia z wydarzeń 
plenerowych w miastach. Na stronie dostępny jest też reportaż 
filmowy zawierający zdjęcia z trzech wydarzeń oraz materiały 
archiwalne z poprzednich lat.

Strona do wyświetlenia:

Smak Wielkopolski. Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska.

DOKUMENTACJA

Dokumentacja filmowa
do wyświetlenia tutaj:

OTWÓRZ STRONĘ

https://www.youtube.com/watch?v=H19RrgZC59U
https://kielbasabiala.pl/


Projekt: 

Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej

Strona internetowa dedykowana:
www.podrobyregionalne.pl

Środki przekazu:
Prasa, radio, tv, strona internetowa

Skuteczność:
Łączna oglądalność TV – 551 000 widzów
Łączna słuchalność - 1 779 000 słuchaczy



Programy telewizyjne
Seria programów TV w lokalnych stacjach z udziałem kulinarnych 
bohaterów: Patryk Dziamski, Ernest Jagodziński, Remigiusz Rączka. 
Programy były wyemitowane na przełomie sierpnia i września 2021 r. 
w telewizjach:

• TVP 3 Poznań

• TVP 3 Kraków

• TVP 3 Katowice

Realizacje filmowe do obejrzenia na kanale YouTube OCRWK:

Dodatkowo w telewizjach wyemitowane zostały spoty i zaproszenia 
zachęcające do oglądania programów.

Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej

POZNAŃ KATOWICEKRAKÓW

https://youtu.be/X8V-gK_PNcE
https://youtu.be/3gW2myWaKW4
https://youtu.be/XI14Qt4DRdg


Spoty radiowe
Zrealizowane zostały cykle spotów reklamowych w trzech 
rozgłośniach radiowych we wskazanym regionie:  

• Radio Złote Przeboje

• Rock Radio

• Radio Pogoda

Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej

POSŁUCHAJ SPOTÓW

Radiowe spoty do odsłuchania:

https://podrobyregionalne.pl/#radio


Materiały prasowe
Zamieściliśmy ogłoszenia prasowe 
o programach w lokalnych dziennikach, 
odpowiednio do regionu, w którym 
wyświetlany był program:

• Gazeta Wyborcza – wyd. katowickie

• Gazeta Wyborcza – wyd. krakowskie 

• Gazeta Wyborcza – wyd. poznańskie

Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej



Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:

www.podrobyregionalne.pl 

Zawiera opis projektu, kilka słów o kampanii, prezentuje 
materiały promocyjne oraz zdjęcia. Na stronie dostępne są też 
materiały wideo ze znanymi szefami kuchni, którzy prezentują 
dania z wykorzystaniem regionalnych składników i podrobów 
wieprzowych.

Strona do wyświetlenia:

Podroby wieprzowe w kuchni regionalnej

OTWÓRZ STRONĘ

https://podrobyregionalne.pl/


Projekt: 

Rolniczy Handel Detaliczny. 
Sprzedaż bezpośrednia wieprzowiny.
Strona internetowa dedykowana:
www.handelrolniczy.pl

Środki przekazu:
Prasa, radio, telewizja, strona internetowa

Skuteczność:
Słuchalność w zasięgu tygodniowym - 530 000 słuchaczy
Łączna oglądalność – 86 000



Programy telewizyjne
W ramach projektu wyemitowano 6 programów w lokalnych 
stacjach telewizyjnych, które zawierały:

- Przekazanie konsumentowi wiedzy nt. wyrobów 
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej jako produktów 
bezpiecznych, podlegających rygorom sanitarnym, tym 
samym które obowiązują w sprzedaży ogólnej

- Podniesienie wiedzy konsumenckiej dot. wyrobów w obrocie 
RHD jako spełniających wysokie normy jakościowe, jako 
produktów ekologicznych

Materiały filmowe dostępne na stronie projektu:

Rolniczy Handel Detaliczny

MATERIAŁY VIDEO

https://handelrolniczy.pl/#tv


Ogłoszenia prasowe
W celu poinformowania zarówno sprzedawców jak 
i konsumentów, informacje o programie zostały wydrukowane 
i opublikowane w gazetach i czasopismach:

Gazeta Lubuska i magazyn Top Agrar.

Rolniczy Handel Detaliczny



Spoty radiowe
Informacje o programie zostały wyemitowane w lokalnych 
rozgłośniach radiowych:  

• Radio Złote Przeboje (Zielona Góra)

• Rock Radio (Poznań)

• Radio Pogoda (Poznań)

Rolniczy Handel Detaliczny

POSŁUCHAJ SPOTÓW

Radiowe spoty do odsłuchania:

https://handelrolniczy.pl/#spoty


Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:

www.handelrolniczy.pl 

Zawiera opis projektu, opis zmian w ustawie o handlu rolniczym, 
kilka słów o kampanii, prezentuje materiały prasowe. Na stronie 
dostępne są też materiały wideo, podzielone na 6 tematycznych 
odcinków.

Strona do wyświetlenia:

Rolniczy Handel Detaliczny

OTWÓRZ STRONĘ

https://handelrolniczy.pl/


Projekt: 

Zabawy kulinarne z wieprzowiną. 
Promocja polskiego mięsa wieprzowego.
Strona internetowa dedykowana:
www.zabawykulinarne.pl

Środki przekazu:
Wydarzenia dla dzieci, telewizja lokalna, strona internetowa

Skuteczność:
Liczba uczestników wydarzeń – 420 dzieci
Łączna oglądalność - 47 375 widzów



Spotkania z przedszkolakami
Akcja „Zabawy Kulinarne z Wieprzowiną” to cykl 20 spotkań w formule Warsztatów Kulinarnych 
realizowanych w wybranych jednostkach przedszkolnych w porozumieniu lokalnym kuratorium.

Czas trwania jednego spotkania to min. 2 godziny zegarowe.

Działania  „Zabawy Kulinarne z wieprzowiną. Promocja polskiego mięsa wieprzowego” zrealizowano w 
poniżej wymienionych PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE M. POZNANIA:

1. Przedszkole nr 87,im. Jacusia i Agatki, ul. św. Czesława 6A, Poznań – 8.09.2021 (2 grupy)

2. Przedszkole nr 16, Pszczółki, ul. Sarmacka 105A, 61-616 Poznań – 13.09.2021 (2 grupy)

3. Przedszkole nr 141 im. Dziadka Borodzieja, Sarmacka 5, 61-616 Poznań – 14.09.2021 (2 grupy)

4. Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk”, ul. Michała Sobeskiego 1, 60-566 Poznań 16.09.2021 (3 grupy)

5. Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne Akademia Smyka, ul. Grudzieniec 34, 60-601 Poznań, 21.09.2021 
(1 grupa)

6. Przedszkole nr 8, ul. Bosa 16, 60-125 Poznań, 23.09.2021 (2 grupy)

7. Przedszkole Gaudium et Studium, ul. Św. Michała 56, 61-118 Poznań, 20.09.2021 (1 grupa)

8. Przedszkole Chatka Puchatka, Os. Cegielskiego 36, 62-020 Swarzędz, 22.09.2021 (2 grupy)

9. Przedszkole nr 6 Polne Kwiatki, Os. Lecha 79, 61-296 Poznań, 27.09.2021 (2 grupy)

10. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Warzywna w Poznaniu – realizacja programu TVP 3 Poznań –
22.11.2021

Zabawy kulinarne z wieprzowiną



Cel akcji
Dzięki programom zwiększamy wiedzę dotyczącą walorów zdrowotnych 
mięsa wieprzowego. Głównym celem akcji jest kształtowanie 
pozytywnych nawyków żywieniowych i zachęcenie najmłodszych 
konsumentów do częstszego wykorzystania wyrobów wieprzowych w 
codziennej diecie

Za powodzenie naszej kulinarnej misji edukacyjnej odpowiedzialni są 
profesjonaliści. W spotkaniach biorą udział:

• Dyplomowany pedagog

• Zawodowy kucharz

• Aktor animator

Zabawy kulinarne z wieprzowiną



Materiały multimedialne
Uzupełnieniem każdego z 20 spotkań jest przygotowanie materiału 
dokumentacyjnego video, które – jeśli rodzice uczestniczących dzieci 
wyrażą zgodę – zostało upowszechnione jako materiał w Internecie.

Tak się bawią kulinarne przedszkolaki:

Zabawy kulinarne z wieprzowiną

OBEJRZYJ FILM

Relacje ze spotkań dostępne 
na kanale YouTube OCRWK:

https://youtu.be/3TGjBcAQXL4


Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:

www.zabawykulinarne.pl 

Zawiera cel projektu, materiały archiwalne z poprzednich lat, 
materiały wideo z aktualnej edycji, zdjęcia z zajęć i planów 
filmowych.

Strona do wyświetlenia:

Zabawy kulinarne z wieprzowiną

OTWÓRZ STRONĘ

https://zabawykulinarne.pl/


Projekt: 

Mięsna Wszechnica. 
Porady kulinarne. Polska wieprzowina.
Strona internetowa dedykowana:
www.miesnawszechnica.pl

Środki przekazu:
Prasa, radio, telewizja, strona internetowa, social media

Wyniki wydarzeń:
Słuchalność w zasięgu tygodniowym – ca. 802 000 słuchaczy
Łączna oglądalność - 3 866 651 widzów
Liczba odbiorców w social mediach – 94 393



Programy telewizyjne
Emisje telewizyjne obejmują 6 odcinków programu, w którym 
rozpoznawalni szefowie kuchni oraz eksperci kulinarni 
i żywnościowi prezentują ciekawe przepisy na wieprzowinę, 
podkreślają wartość i znaczenie wieprzowiny w diecie człowieka.

Wśród nich występują:
- Szef kuchni Patryk Dziamski
- Szef kuchni Andrzej Gołąbek
- Dr hab. Dariusz Lisiak
- Dr Bożena Grześ

Odcinki kręcone były w różnych lokalizacja, jak np. restauracja, 
zakład przetwórczy czy sklep mięsny. Przedstawione zostały w 
nich walory technologiczne mięsa wieprzowego, umiejętność 
sprzedaży i ekspozycja towaru, czy rola sprzedaży mięsa w 
usługach cateringowych.

Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.



Spoty radiowe
Wyemitowane zostały spoty reklamowe w rozgłośniach 
radiowych: Radio Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda 
w Poznaniu. 

Badanie słuchalności zostało przeprowadzone w RadioTracku, 
dla fali październik 2021- grudzień 2021 r.

Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.

POSŁUCHAJ SPOTÓW

Radiowe spoty do odsłuchania
na oficjalnej stronie projektu:

https://miesnawszechnica.pl/#radio


Ogłoszenia prasowe
W celu poinformowania zarówno sprzedawców, jak 
i konsumentów, informacje o programie „Jak sprzedawać więcej 
mięsa i wędlin” zostały wydrukowane w prasie branżowej:

Gospodarka Mięsna, Top Agrar.

Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.



Strona internetowa
Do projektu powstała dedykowana strona internetowa:

www.miesnawszechnica.pl

Zawiera opis projektu, prezentuje materiały promocyjne oraz zdjęcia z 
planów filmowych.

Mięsna Wszechnica. Porady kulinarne. Polska wieprzowina.

OTWÓRZ STRONĘ

https://miesnawszechnica.pl/


Projekt: 

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska 
na Wielkanoc.
Strona internetowa dedykowana:
www.kielbasabiala.pl

Środki przekazu:
Prasa, Radio, telewizja, strona internetowa, social media

Wyniki wydarzeń:
Oficjalne dane w przygotowaniu



Programy telewizyjne
W roku 2022 wraz z coroczną certyfikacją prowadzimy kampanię 
informacyjną „Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska na 
Wielkanoc”. W ramach projektu wyemitowaliśmy 7 odcinków 
telewizyjnych emitowanych w telewizji TVP:
• Odcinek 1: 7 kwietna pasmo 20:10, 8 kwietnia pasmo 14:40

• Odcinek 2: 8 kwietnia pasmo 19:40, 9 kwietnia pasmo 14:40

• Odcinek 3: 9 kwietnia pasmo 20:00, 10 kwietnia pasmo 14:40

• Odcinek 4: 10 kwietnia pasmo 17:20, 11 kwietnia pasmo 14:40

• Odcinek 5: 11 kwietnia pasmo 19:40, 12 kwietnia pasmo 14:40

• Odcinek 6: 12 kwietnia pasmo 16:40, 13 kwietnia pasmo 14:40

• Odcinek 7: 24 kwietnia pasmo 11.25

W ramach projektu powstał artykuł na portalu e-poznań.pl oraz 
materiał filmowy emitowany w telewizji lokalnej WTK.

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska na Wielkanoc.

OTWÓRZ ARTYKUŁ OTWÓRZ REPORTAŻ

https://epoznan.pl/news-news-127535-biala_parzona_z_wielkopolski_ktora_najlepsza
https://www.youtube.com/watch?v=4iYglxQD9kA


Spoty radiowe
Wyemitowane zostały spoty reklamowe w rozgłośniach 
radiowych: Radio Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda 
w Poznaniu. 

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska na Wielkanoc.

POSŁUCHAJ SPOTÓW

Radiowe spoty do odsłuchania
na oficjalnej stronie projektu:

https://kielbasabiala.pl/#multimedia


Strona internetowa
Do projektu powstała zmodernizowana strona internetowa:

www.kielbasabiala.pl

Zawiera opis projektu, prezentuje materiały promocyjne, zdjęcia z planów 
filmowych oraz odnośniki do multimediów.

Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska na Wielkanoc.

OTWÓRZ STRONĘ

https://kielbasabiala.pl/


Projekt: 

Juwenalia z wieprzowiną

Strona internetowa dedykowana:
www.juwenaliazwieprzowina.pl

Środki przekazu:
Scena kulinarna, telewizja lokalna, strona internetowa, social media

Wyniki wydarzeń:
Oficjalne dane w przygotowaniu



Wielkie Grillowanie
Juwenalia to jedna z największych cyklicznych imprez 
organizowanych w Poznaniu. Jest skupiona wokół środowisk 
akademickich i życia studenckiego, a w ramach imprezy odbywa 
się wydarzenie o nazwie ‚Wielkie Grillowanie’.

W ramach projektu Stworzyliśmy scenę kulinarną, prezentujemy 
reportaż w telewizji WTK, prowadzimy kampanię informacyjną na 
Facebooku oraz zamieszczamy filmy na naszym kanale YouTube.

Ponadto przeprowadziliśmy kampanię w Social Mediach, w której 
odbiorcy mogli dowiedzieć się więcej o imprezie, cechu a przede 
wszystkim o wysokiej jakości i walorach polskiej wieprzowiny.

Juwenalia z Wieprzowiną

OTWÓRZ REPORTAŻ

https://www.youtube.com/watch?v=kytoL-gNETU


Wysokie zainteresowanie
Scena kulinarna Cechu a także osoby zaangażowane w projekt cieszyły 
się zainteresowaniem studentów. Dzięki temu promowaliśmy polską 
wieprzowinę w dobrej atmosferze, co widać na zdjęciach.

Tak uczestniczyliśmy w Wielkim Grillowaniu:

Juwenalia z Wieprzowiną

OTWÓRZ ZDJĘCIA

Więcej zdjęć
na stronie projektu:

https://juwenaliazwieprzowina.pl/#scena


Strona internetowa
Do projektu powstała zmodernizowana strona internetowa:

www.juwenaliazwieprzowina.pl

Zawiera opis projektu, prezentuje materiały promocyjne, zdjęcia z planów 
filmowych oraz odnośniki do multimediów.

Juwenalia z Wieprzowiną

OTWÓRZ STRONĘ

https://juwenaliazwieprzowina.pl/


Projekt: 

Pytanie o Podroby Drobiowe. Działania 
informacyjne. Internet. Radio. Telewizja
Strona internetowa dedykowana:
www.podrobydrobiowe.pl

Środki przekazu:
Telewizja TVP2, radio, strona internetowa, social media

Wyniki wydarzeń:
Oficjalne dane w przygotowaniu



Popularyzacja drobiu
Polska niezmiennie od 2014 roku utrzymuje pozycję lidera 
w produkcji drobiarskiej wśród wszystkich krajów Unii 
Europejskiej – 72% całego eksportu produktów drobiarskich 
trafiło na rynki krajów członkowskich UE.

Pomimo niewielkiego spadku spożycia mięsa w większości krajów 
Unii Europejskiej, spożycie mięsa drobiowego wykazuje 
tendencję wzrostową.

W ramach Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego od 2010 roku 
realizowane są projekty, które obejmują kampanie promocyjne 
budujące wizerunek mięsa drobiowego oraz kreację potrzeb 
konsumenckich.

W tym projekcie postawiliśmy na telewizję śniadaniową, radio 
oraz kampanię w Social Mediach.

Pytanie o Podroby Drobiowe



Telewizja śniadaniowa
To już kolejny raz gdy projekt realizowany przez OCRWK trafia 
na antenę TVP2 do programu Pytanie na Śniadanie. Dzięki 
eksperckiej wiedzy oraz zaangażowaniu osób związanych 
z Cechem nasza marka rośnie w siłę wśród publiki.

W tym projekcie, na antenie TVP2 wyemitowany był zwiastun 
oraz 4 wejścia w studio PNŚ.

Pytanie o Podroby Drobiowe

OTWÓRZ FILMY

http://podrobydrobiowe.pl/#telewizja


Spoty radiowe
Wyemitowane zostały spoty reklamowe w rozgłośniach 
radiowych: Radio Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda 
w Poznaniu. 

Pytanie o Podroby Drobiowe

POSŁUCHAJ SPOTÓW

Radiowe spoty do odsłuchania
na oficjalnej stronie projektu:

http://podrobydrobiowe.pl/#radio


Strona internetowa
Do projektu powstała strona internetowa:

www.podrobydrobiowe.pl

Zawiera opis projektu, prezentuje materiały promocyjne, zdjęcia z planów 
filmowych oraz odnośniki do multimediów.

Pytanie o Podroby Drobiowe

OTWÓRZ STRONĘ

https://podrobydrobiowe.pl/




Pilnujemy spójności przekazu
Aby wzmocnić rozpoznawalność wśród odbiorców dofinansowanych projektów, 
przy każdym zadaniu używamy ujednoliconych symboli graficznych. Znajdują one 
miejsce m.in na strojach kucharzy, stronach internetowych oraz w social mediach.

Spójne znaki graficzne stosowane w naszych kampaniach sprawiają, 
że ich odbiorcy trafiając na kolejny dofinansowany projekt, chętnie 
sięgają po nowe informacje i uczestniczą w wydarzeniach.  

Działania uniwersalne



Powiększamy grono odbiorców
Kampanie internetowe OCRWK w social mediach wywołują efekt kuli śnieżnej. Przy 
okazji prowadzonych kampanii zdobywamy polubienia strony na Facebooku, a co za 
tym idzie, pozyskujemy większą ilość użytkowników wysokiej jakości na terenie 
całego kraju.

Ci użytkownicy otrzymają informacje o kolejnych projektach realizowanych 
z ramienia naszego Cechu.

Liczba obserwujących w dniu 25/06/2022 to 3440 osób, a przed przeprowadzeniem 
pierwszej kampanii wynosiła zaledwie 380. Publika powiększyła się niemal 
10-krotnie, a kolejne kampanie są już realizowane lub zaplanowane.

Działamy długofalowo!



Dziękujemy za uwagę.

Ogólnopolski Cech Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy
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