
ZARZĄDZENIE NR 104/2022 
BURMISTRZA BYCZYNY 

z dnia 4 lipca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminów gminnych konkursów dożynkowych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się niżej wymienione regulaminy gminnych konkursów dożynkowych 
w Dożynkach Gminnych w 2022 r.: 

1.  Regulamin Gminnego Konkursu na Najładniejszy wieniec dożynkowy/koronę dożynkową, 
w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Regulamin Gminnego Konkursu na Najładniejszy pojazd korowodu dożynkowego, 
w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Rozwoju w Byczynie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104/2022 

Burmistrza Byczyny 

z dnia 4 lipca 2022 r. 

Regulamin Gminnego Konkursu 
na Najładniejszy wieniec dożynkowy/koronę dożynkową 

Gminy Byczyna 2022 r. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia 
konkursu pn. „Najładniejszy wieniec dożynkowy/korona dożynkowa Gminy Byczyna 2022”, 
organizowanego podczas Dożynek Gminnych, zwanego dalej „Konkursem”. 

§ 2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zwanym dalej 
„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora określonego w § 4 oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.byczyna.pl. 

Rozdział 2. 
Organizator 

§ 4. 1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Byczyny. 

2. Techniczną stroną organizacji i przeprowadzeniem Konkursu zajmuje się Ośrodek Kultury 
w Byczynie oraz Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju UM  
w Byczynie, w którym przechowuje się całość dokumentacji. 

3. Do zadań Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju UM Byczyna 
należy m.in.: 

- rozesłanie informacji o organizowanym konkursie do wszystkich sołectw gminy Byczyna oraz 
Samorządu Mieszkańców Byczyny 

- zebranie kart zgłoszeniowych, oświadczeń i dokumentacji poświadczającej przygotowanie 
wieńca dożynkowego/korony dożynkowej (zdjęcia, opis) 

4. Do zadań Ośrodka Kultury Byczyna należy m.in.: 

- przygotowanie i wydrukowanie dyplomów 

Rozdział 3. 
Przedmiot Konkursu 

§ 5. 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych wieńców i koron dożynkowych 
zgodnych z kryteriami Konkursu, o których mowa w § 9 ust. 3. 

2. Forma i technika wykonania wieńca/korony dożynkowej ma nawiązywać do okresu żniw. 

§ 6. Celem Konkursu jest: 

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji związanych ze Świętem Plonów. 

2. Rozbudzanie zainteresowań i popularyzacja twórczości artystycznej. 

3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy, koronę dożynkową. 

4. Pobudzanie wyobraźni i popularyzacja różnorodnych technik rękodzielnictwa. 

5. Aktywacja i integracja życia kulturalnego mieszkańców. 
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Rozdział 4. 
Komisja Konkursowa 

§ 7. 1. Komisja Konkursowa powołana jest Zarządzeniem Burmistrza Byczyny. 

2. W Skład Komisji Konkursowej wchodzą minimum 4 osoby, w tym przedstawiciele Rady 
Miejskiej w Byczynie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie wyznaczeni przez Burmistrza 
Byczyny oraz mogą to być także osoby nie wystawiające swoich prac, reprezentujące miejscowe 
środowisko i posiadające wystarczającą wiedzę w zakresie sposobu komponowania wieńca 
dożynkowego/korony dożynkowej oraz metod i techniki ich wykonania itd., wyznaczone przez 
Burmistrza Byczyny. 

3. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego 
laureatów na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami konkursowymi. 

4. Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad. 

5. Komisja Konkursowa obraduje w dniu 27 sierpnia 2022 r. w  Biskupicach w trakcie 
obchodów Dożynek Gminnych. Dla ważności obrad w posiedzeniu Komisji Konkursowej muszą 
brać udział minimum 3 osoby. 

Rozdział 5. 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§ 8. 1. W Konkursie mogą brać udział wieńce/korony dożynkowe przygotowane przez 
sołectwa gminy Byczyna i Samorząd Mieszkańców Byczyny. 

2. Każde sołectwo oraz Zarząd Samorządu Mieszkańców Byczyny może zgłosić do Konkursu 
wyłącznie jeden rodzaj pracy dożynkowej. 

3. Każdy w/w podmiot winien dokonać zgłoszenia. Karta zgłoszeniowa, stanowiąca załącznik 
nr 1 do Regulaminu Konkursu wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu są dostępne w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, 
w Referacie Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju (II piętro, pok. Nr 23). 
Ponadto karta zgłoszeniowa wraz z regulaminem i oświadczenie będą dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie tj. www.byczyna.pl Warunkiem dopuszczenia do 
zgłoszenia  jest złożenie powyższego Oświadczenia. 

4. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub listownie pod adres: Urząd 
Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna - Sekretariat Urzędu, (z dopiskiem na kopercie: 
„Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy/koronę dożynkową 2022”) w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. W przypadku listu decyduje data wpływu do wyżej 
wymienionej instytucji. Karta zgłoszeniowa i oświadczenie powinny być podpisane przez osobę 
reprezentującą sołectwo lub Samorząd Mieszkańców Byczyny. 

5. Zgłoszony wieniec/korona dożynkowa musi zostać zaprezentowany/a podczas dożynek 
gminnych w Biskupicach w, dniu 27 sierpnia 2022 r. 

6. Każda praca dożynkowa powinna posiadać informację zawierającą nazwę wystawcy. 

7. Wszystkie elementy niezbędne do wykonania wieńca dożynkowego/korony dożynkowej 
każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie. 

8. Delegacje przyjeżdżają na miejsce Konkursu na koszt własny. 

9. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się  niniejszym regulaminem. 

Podpisane karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z jego akceptacją. 

Do zgłoszenia powinna być dołączona dokumentacja zdjęciowa i opisowa                  
z wyplatania wieńca/korony dożynkowej. Dokumentację zdjęciową i opisową  należy 
dostarczyć najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00 do Urzędu 
Miejskiego w Byczynie - sekretariat urzędu. Zgłoszenia koron dożynkowych bez 
dołączonej dokumentacji zdjęciowej i opisowej lub dołączonej dokumentacji po 
wyznaczonym terminie tj. po 19 sierpnia 2022 r. zostaną wykluczone z Konkursu 
i nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 
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Dokumentacja zdjęciowa i opisowa z wyplatania wieńców/koron dożynkowych 
nie podlega zwrotowi, lecz pozostaje w siedzibie Organizatora Konkursu. 

Rozdział 6. 
Rozstrzygnięcie Konkursu 

§ 9. 1. Oceny wieńców/koron dożynkowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez 
Burmistrza Byczyny. 

2. Komisja Konkursowa ocenia wieńce/korony dożynkowe podczas Dożynek Gminnych 
organizowanych w Biskupicach, w dniu 27 sierpnia 2022 r. 

3. Ocenie podlega sposób prezentacji wieńca/korony dożynkowej, w tym stroje delegacji, 
wykorzystanie tegorocznych płodów rolnych, m.in. kłosów zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, owies, 
pszenżyto, proso, len), owoców (jabłka, gruszki, śliwki, winogrona, orzechy), warzyw z pól 
i ogrodów z naszego regionu, ziół i innych elementów dekoracyjnych tj.: kwiatów, ręcznie 
wykonane elementy konstrukcji: pręt wiklinowy, leszczyna, metal opleciony tak aby nie było go 
widać oraz inne materiały niezbędne do zrealizowania koncepcji i pomysłu na przygotowanie 
oryginalnego wieńca/korony dożynkowej. 

4. Ocenie będzie podlegała także staranność wykonania i walory artystyczne. 

5. Decyzje komisji będą ostateczne. 

6. Ze względów bezpieczeństwa wieńce/korony dożynkowe biorące udział w korowodzie 
należy przenosić ręcznie lub na wózkach/środkach transportu bezsilnikowych. 

§ 10. 1. Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców I,II,III miejsca w Konkursie. 

2. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania miejsc równorzędnych, wyróżnień 
i nagrodzenia pozostałych uczestników (poza laureatami) Konkursu nagrodami za udział. 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Burmistrz Byczyny. 

4. Planuje się przyznanie czterech nagród finansowych: 

I miejsce:         700,00 zł. 

II miejsce:        600,00 zł 

III miejsce:       500,00 zł 

za udział:          400,00 zł 

5. Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne w formie bonu. 

6. Sołectwa gminy oraz Samorząd Mieszkańców Byczyny będą mogły zrealizować nagrody 
pieniężne przyznane w postaci bonu o konkretnej wartości od 1 września 2022 r. najpóźniej do 
dnia 30 listopada 2022 r. po wcześniejszym otrzymaniu stosownego upoważnienia z Gminy 
Byczyna na dany zakup/usługę. 

7. Środki pieniężne mogą być przesuwane pomiędzy konkursami dożynkowymi na podstawie 
decyzji Komisji Konkursowej w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie 
przesunięcia (np. zbyt mała liczba uczestników zgłoszonych do danego Konkursu) 

8. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu 
27 sierpnia 2022 r. w czasie obchodów Dożynek Gminnych w Biskupicach. 

Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe 

§ 11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu 

na Najładniejszy wieniec dożynkowy/koronę 

dożynkową Gminy Byczyna 2022 r. 

Karta zgłoszeniowa do konkursu na „Najładniejszy wieniec/koronę dożynkową” 

Kategoria: 

Najładniejszy wieniec/korona dożynkowa 

Dane uczestnika: 

Imię i Nazwisko, 
osoby zgłaszającej 

wieniec/koronę 
dożynkową 

 

Nazwa sołectwa  
 

Dane kontaktowe 
(nr telefonu) 

 

Liczba osób 
uczestniczących 
 w korowodzie 
dożynkowym 

 

 

1. Karty do konkursu pn. „Najładniejszy wieniec/korona dożynkowa” należy składać do dnia 

19 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Byczynie, I piętro, Sekretariat Urzędu. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, 

a także wprowadzanie ich do systemów informatycznych przez Urząd Miejski w Byczynie. 

 

 

…………………………………………………………………… 
Podpis osoby zgłaszającej 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Gminnego Konkursu 

na Najładniejszy wieniec dożynkowy/koronę 

dożynkową Gminy Byczyna 2022 r. 

 
…………………………………………… 

(miejscowość i data) 

………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej prace do konkursu) 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wieniec dożynkowy/korona dożynkowa sołectwa ………………………………………… 

została wykonana samodzielnie w roku 2022 przez mieszkańców naszego Sołectwa. 

Niniejsze oświadczenie składam z odpowiedzialnością karną. 

 

 

……………………………………………………………………………. 
(czytelny podpis osoby reprezentującej sołectwo) 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/2022 

Burmistrza Byczyny 

z dnia 4 lipca 2022 r. 

Regulamin Gminnego Konkursu 
na Najładniejszy pojazd korowodu dożynkowego Gminy Byczyna 2022 r. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia 
konkursu pn. „Najładniejszy pojazd korowodu dożynkowego Gminy Byczyna 2022”, 
organizowanego podczas Dożynek Gminnych, zwanego dalej „Konkursem”. 

§ 2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zwanym dalej 
„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora określonego w § 4 oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.byczyna.pl. 

Rozdział 2. 
Organizator 

§ 4. 1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Byczyny. 

2. Techniczną stroną organizacji i przeprowadzeniem Konkursu zajmuje się Ośrodek Kultury 
w Byczynie oraz Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju UM w 
Byczynie, w którym przechowuje się całość dokumentacji. 

3. Do zadań Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju UM Byczyna 
należy m.in.: 

- rozesłanie informacji o organizowanym konkursie do wszystkich sołectw gminy Byczyna oraz 
Samorządu Mieszkańców Byczyny 

- zebranie kart zgłoszeniowych, oświadczeń i dokumentacji poświadczającej przygotowanie 
wieńca dożynkowego/korony dożynkowej (zdjęcia, opis) 

4. Do zadań Ośrodka Kultury Byczyna należy m.in.: 

- przygotowanie i wydrukowanie dyplomów 

Rozdział 3. 
Przedmiot Konkursu 

§ 5. 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najładniejszego pojazdu korowodu 
dożynkowego. 

§ 6. Celem Konkursu jest: 

1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji związanych ze Świętem Plonów. 

2. Rozbudzanie zainteresowań twórczością artystyczną. 

3. Pobudzanie wyobraźni mieszkańców na tematy związane z obecną sytuacją rolniczą, 
gospodarczą, polityczną i społeczną w kraju i na świecie. 

4. Szlifowanie umiejętności promocyjnych, reklamowych i aktorskich mieszkańców 
przygotowujących pojazdy dożynkowe. 

5. Aktywacja i integracja życia kulturalnego mieszkańców. 

Rozdział 4. 
Komisja Konkursowa 

§ 7. 1. Komisja Konkursowa powołana jest Zarządzeniem Burmistrza Byczyny. 
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2. W Skład Komisji Konkursowej wchodzą minimum 4 osoby, w tym przedstawiciele Rady 
Miejskiej w Byczynie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie wyznaczeni przez Burmistrza 
Byczyny, a także osoby nie biorące udziału w korowodzie, reprezentujące miejscowe środowisko 
i posiadające wystarczającą wiedzę w zakresie techniki oraz sposobu tworzenia i przyozdabiania 
pojazdu dożynkowego, znające obecną sytuację rolniczą, gospodarczą itd. wyznaczone przez 
Burmistrza Byczyny. 

3. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i sporządza protokół 
ze swoich obrad. 

4. Komisja Konkursowa obraduje w dniu 27 sierpnia 2022 r. w Biskupicach w trakcie 
obchodów Dożynek Gminnych. Dla ważności obrad w posiedzeniu Komisji Konkursowej muszą 
brać udział minimum 3 osoby. 

5. Decyzje Komisji będą ostateczne. 

Rozdział 5. 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

§ 8. 1. W Konkursie mogą brać udział pojazdy dożynkowe przygotowane przez sołectwa 
gminy Byczyna i Samorząd Mieszkańców Byczyny. 

2. Każde sołectwo oraz Zarząd Samorządu Mieszkańców Byczyny może zgłosić do Konkursu 
wyłącznie jeden pojazd dożynkowy. 

3. Każdy w/w podmiot winien dokonać zgłoszenia. Karta zgłoszeniowa, stanowiąca załącznik 
nr 1 do Regulaminu Konkursu jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1,  
46-220 Byczyna, w Referacie Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju (II piętro, 
pok. Nr 23). Ponadto karta zgłoszeniowa wraz z regulaminem będą dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie, tj. www.byczyna.pl 

4. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub listownie pod adres: Urząd 
Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna - Sekretariat Urzędu (z dopiskiem na kopercie: 
„Konkurs na najładniejszy pojazd korowodu dożynkowego 2022”) w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19 sierpnia 2022 r. W przypadku listu decyduje data wpływu do wyżej wymienionej 
instytucji. Karta zgłoszeniowa i oświadczenie powinny być podpisane przez osobę reprezentującą 
sołectwo lub Samorząd Mieszkańców Byczyny. 

5. Zgłoszony pojazd dożynkowy musi zostać zaprezentowany podczas dożynek gminnych 
w Biskupicach w dniu 27 sierpnia 2022 r. 

6. Każdy pojazd dożynkowy biorący udział w korowodzie powinien posiadać informację 
zawierającą nazwę uczestnika Konkursu. 

7. Wszystkie elementy niezbędne do przygotowania pojazdu dożynkowego każdy uczestnik 
zapewnia we własnym zakresie. 

8. Delegacje przyjeżdżają na miejsce Konkursu na koszt własny. 

9. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się  niniejszym regulaminem. 

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z jego akceptacją. 

Rozdział 6. 
Rozstrzygnięcie Konkursu 

§ 9. 1. Oceny pojazdów dożynkowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez 
Burmistrza Byczyny. 

2. Komisja Konkursowa ocenia pojazdy dożynkowe podczas Dożynek Gminnych 
organizowanych w Biskupicach, w dniu 27sierpnia 2022 r. 

3. Każdy pojazd zarówno zaprzęgowy, mechaniczny, bez względu na gabaryty biorący udział 
w korowodzie dożynkowym powinien być przygotowany ze szczególną starannością, oryginalnym 
pomysłem i przedstawiać scenki tematyczne na dowolny temat bez obraźliwych i gorszących 
kwestii, z jasnym przekazem treści i łatwą komunikacją z odbiorcami. 

4. Decyzje komisji będą ostateczne. 
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§ 10. 1. Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców I,II,III miejsca w Konkursie. 

2. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania miejsc równorzędnych, wyróżnień 
i nagrodzenia pozostałych uczestników (poza laureatami) Konkursu nagrodami za udział. 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Burmistrz Byczyny. 

4. Planuje się przyznanie czterech nagród finansowych: 

I miejsce:          700,00 zł. 

II miejsce:        600,00 zł 

III miejsce:       500,00 zł 

za udział:          400,00 zł 

5. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. 

6. Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne w formie bonu. 

7. Sołectwa oraz Samorząd Mieszkańców Byczyny będą mogły zrealizować nagrody pieniężne 
przyznane w postaci bonu o konkretnej wartości od 1 września 2022 r. najpóźniej do dnia 
30 listopada 2022 r. po wcześniejszym otrzymaniu stosownego upoważnienia z Gminy Byczyna 
na dany zakup/usługę. 

8. Środki pieniężne mogą być przesuwane pomiędzy konkursami dożynkowymi na podstawie 
decyzji Komisji Konkursowej w przypadki zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie 
przesunięcia (np. zbyt mała liczba uczestników zgłoszonych do danego Konkursu) 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu 
27 sierpnia 2022 r. w czasie obchodów Dożynek Gminnych w Biskupicach. 

Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe 

§ 11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 

Karta zgłoszeniowa do konkursu na „Najładniejszy pojazd korowodu dożynkowego” 
DOŻYNKI GMINNE 

BISKUPICE, 27 SIERPNIA 2022 r. 

Kategoria: 

Najładniejszy pojazd korowodu dożynkowego 
 

Dane uczestnika: 

Imię i Nazwisko, 
osoby zgłaszającej 
pojazd korowodu 

dożynkowego 

 

Nazwa sołectwa  
 

Dane kontaktowe 
(nr telefonu) 

 

Liczba osób 
uczestniczących 
 w korowodzie 
dożynkowym 

 

 

1. Karty do konkursu pn. „Najładniejszy pojazd korowodu dożynkowego” należy składać do 

dnia 19 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Byczynie, I piętro - Sekretariat Urzędu. 

2.  Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych, a także wprowadzanie ich do systemów informatycznych przez Urząd Miejski w Byczynie. 

 

 

……………………………………………………………………… 

Podpis osoby zgłaszającej 
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