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Witaj
Jacek Wolniewicz z tej strony
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Zobacz na czym pracuję przy produktach online
Jak już zapewne wiesz, jestem szkoleniowcem, który w 2016 roku rzucił pracę 

na sali szkoleniowej i przeszedł do online.

Ale być może nie wiesz, że moje pierwsze lata zawodowe (lata 90 te), to praca 
w branży marketingowej. W reklamie i produkcji telewizyjnej.  Jako copywriter 

reklam tv, scenarzysta i producent programów. 

Miałem okazję być współtwórcą pierwszej ramówki Polsatu w momencie, gdy 
ubiegał się o pierwszą koncesję, jeżeli pamiętasz takie produkcje, jak BAR, 

Fala zbrodni, Świat według Kiepskich — to tam też maczałem swoje palce :) 

Dlatego marketing, zasady produkcji audio-wideo nie są mi obce.
Jednego się nauczyłem. Nawet najdroższy sprzęt sam nic nie stworzy.  A 

świat kusi. 
Dzisiaj technika wideo jakości profesjonalnej tzw. „broadcastowej” jest 

dostępna w najmniejszym sklepie Media-Expert w każdym miasteczku.
Do tego covidowa eksplozja narzędzi do webinariów, spotkań 

online, streamingu, montażu wideo, przechowywania plików, tworzenia stron 
www, pisania hurtowo maili…

Nie dziwię się, że można się w tym pogubić. 
Dlatego przygotowałem ten mały starter 
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Na pierwszym etapie prac nad kursem sięgam po 
informacje z rynku. Do tego celu wykorzystuję programy do 
ankietowania online. 
Jest ich całe mnóstwo i możesz się pogubić. Ja wykorzystuję do budowania 
ankiet i testów wiedzy ( np. przy egzaminach trenerskich w kursie Master 
Teacher) dwa programy

Oto moje wybory 

• Google formularze. 
Jest to opcja warta korzystania i przy okazji zastosowań prywatnych jest 
bezpłatna  
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/

• Typeform. Tworzy ładniejsze szablony ankiet ( sporo gotowych wzorów), 
można go zintegrować łatwo z innymi programami - np. gdy ktoś poda ci a 
ankiecie maila, to Typeform może tej osobie wysłać maila z 
podziękowaniem , prezentem lub dodać adres do bazy mailingowej.   
TYPEFORM https://typeform.com Program w wersji free ma ograniczenia 
do 3 ankiet. Wersja płatna Basic 25 euro/m-c
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Tutaj sprawa jest dość prosta. W opracowaniu 
contentu najbardziej pomocny będą edytory tekstu, 
prezentacji.

Oto moje wybory

Teksty i prezentacje 
• Systemowy pakiet Apple : Pages, Keynote,
• Pakiet dla Windows : Pakiet Microsoft Office 
• Opcja bezpłatna : Pakiet Open Office  https://www.openoffice.org/pl/
• Pakiet Canva.com z jego formatkami dokumentów i prezentacji

Warto rozważyć pracę bezpośrednio w dokumentach Google-a, które 
umożliwiają dostęp w chmurze online, a przy okazji są praktycznie kopią 
programów w pakiecie Microsoft Office   
• Google documents https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/

Dostęp masz z dowolnego urządzenia przez internet. Aktualnie korzystam w 
90 % z tej wersji online.

• Tworzenie plików PDF
Najprościej jest zapisać plik z edytora tekstowego lub z prezentacji do formatu 
PDF i tak robię najczęściej, ale gdy pracuję nad ebookiem lub bardziej 
zaawansowanym PDF, to używam programu Xara.com. Daje świetne 
mozliwości szyvbkiego układania treści do róznych zastosowań. Koszt 19 Euro 
/ m-c
Alternatywnie korzystam z canva.com i gotowych szablonów, jednak w 
porównaniu do Xary jest to praca zbyt żmudna. Na Xara tworzykem niniejszy 
PDF

Publikacja bezpłatna

https://www.openoffice.org/pl/
https://www.openoffice.org/pl/
https://www.openoffice.org/pl/
https://www.openoffice.org/pl/
https://www.openoffice.org/pl/
https://www.openoffice.org/pl/
http://Canva.com/
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
http://Xara.com/
http://Xara.com/
http://Xara.com/
http://canva.com/


Jacek Wolniewicz | Niezbędnik do kursów  online| 20217

PRZECHOWYWANIE 
PLIKÓW

Publikacja bezpłatna



Jacek Wolniewicz | Niezbędnik do kursów  online| 20218

Przechowywanie plików, to nie tylko dokumenty. 
Pracując przy kursach online musimy mieć te miejsce na przechowywanie plików 
wideo, audio. Tutaj trzeba korzystać z dysków w chmurze. Nie zapychamy w ten 
sposób sobie komputera ( o co łatwo), a jeżeli pracujemy w zespole, to łatwo 
możemy zorganizować dostępy dla poszczególnych osób. Pamiętaj, że na przykład 
nie wyślesz pliku PDF do swojej listy mailingowej jako tradycyjny załącznik. Odbiorca 
musi ten plik skądś pobrać. Dlatego wysyłasz link do pliku. Do musisz mieć też dyski 
w chmurze. 

Oto moje wybory.

• Podstawowy magazyn, to Google Drive https://www.google.com/drive/ 

• Drugie miejsce z którego korzystam do udostępniania np. multimediów, to 
rozbudowany wirtualny dysk Amazon S3 https://aws.amazon.com/s3

• Trzecie miejsce, to dyski na DropBox , który ma też tę opcję (często przydatną), 
dzięki której mogę wykorzystać tzw. wygasające linki - czyli mój odbiorca nie 
pobierze np. pliku po określonym czasie ( np ma na to tylko 10 minut) 
https://www.dropbox.com/home

• Przetrzymywanie i udostępnianie komercyjnie plików wideo - VIMEO
https://vimeo.com  (plany PLUS i wyższe). Uwaga. Nie rekomenduję Yotu Tube, jako 
serwisu do udostępniania komercyjnych lekcji. 
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Absolutnie najważniejszym narzędziem jest program 
do zarządzania listami mailingowymi, które będziesz 
tworzyć podczas działań marketingowych. To trzon Twojego 
biznesu. Wybór platform jest trudny, ponieważ wiele z nich ma zbyt 
zaawansowane funkcje, które na początku nie będą nam potrzebne. 
 
Oto moje wybory 
 
MailerLite -  https://mailerlite.com Doskonały na początek program do 
emailingu. Niezbędne funkcje i wciąż niskie stawki ( nawet free do 1000 maili 
w bazie)  plasuja go w czołówce na start. Cena uzależniona ( jak we wszystkich 
tego typu programach) od liczby osób w bazie. 

 GetResponse - https://www.getresponse.pl/ Polski program pochodzenia 
twórców platformy do webinarów Clickmeeting. dlatego też posiada w 
pakietach również gotowe oprogramowanie do webinarów. Sporo 
automatyzacji, moduły sklepowe, polski support, wysoka dostarczalność 
stawia go u mnie jako główny program do zarządzania moimi dużymi bazami 
mailowymi. Getresponse dla świadomych marketerów może być już 
kompleksowym kombajnem

Są to aktualnie najlepsze rozwiązania na początek w Polsce. Koszty w obydwu 
przypadkach - bardzo akceptowalne. 
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Podczas tworzenia i publikowania kursów online 
potrzebujemy kilku rodzajów stron internetowych. Nie 
tylko chodzi o nasz główny serwis www - blog, czy strona “o nas”. 
Potrzebujemy jeszcze specjalnych stron dedykowanych. Są one budowane wg 
określonych zasad, które omawiam m.in. w kursie online Akademia Kursów i 
Szkoleń Online. 
To tzw. strony lądowania [landing page]. to przez nie zbieramy zapisy na 
webinary, wyzwania, newsletter, to przez nie prowadzimy sprzedaż. Nie polecam 
na początku zlecania ich na zewnątrz. Wbrew pozorom grafik, czy front-developer 
może się nie znać na niezbędnych marketingowych funkcjonalnościach takich 
stron. Dlatego korzystam z serwisów z narzędziami do budowania stron na 
Wordpress, które są przygotowane między innymi przez marketerów.

Podstawowy system to oczywiście platforma CMS Wordress
Do stawianie większych stron używam  gotowych formatek ( themes) dla 
Wordpress-a
• Avada https://avada.theme-fusion.com/demos/
• Kallyas https://demo.kallyas.net/

Polecam szukać inspiracji na https://themneforest.net

• Do zabawy kreatywnej używam czasami “budowniczego stron” - pakietu 
Elementor

• Do budowy landing page używam gotowego software będącego nakładką 
na czystego Wordpress-a. Mam tam gotowe szablony na różne potrzeby. 
Strony zapisu i replay do webinarów, strony sprzedażowe, strony 
podziekowań,sekwencje stron w lejkach sprzedażowych. Oprogramowanie 
łączy się bez problemu z Getresponse i mailer lite.

• OptimizePress  http://optimizepress.com/  koszt licencji rocznej ok 180USD

Publikacja bezpłatna
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Sprawne przyjmowanie płatności, to krwiobieg 
biznesów online. Na szczęście korzystanie z online-owych bramek 
płatności jest banalnie łatwe, a co ważne - koszty ponosimy tylko wtedy, gdy 
ktoś dokonuje transakcji. 

Oto moje wybory 

• Bramka DOTPAY ( dzisiaj to ju Przelewy24) https://dotpay.pl.  Stosuję ją 
jako awaryjną. Obsługuje wszystkie typy płatności. Również BLIK 

• Bramka główna PAYU - to główny procesor obsługi płatności online 
dlatego, że przez podłączenie go przez Allegro stał się najbardziej 
rozpoznawalnym znakiem płatności online. https://payu.pl. Obsługuje 
wszystkie typy płatności. Również BLIK

• Bramka PAYPAL - głównie wykorzystuję ją do tzw. automatycznych 
płatności cyklicznych ( abonamenty) . PayPal ma dobrze i stabilnie 
działającą tę funkcję z czym do tego momentu nie za dobrze radzą sobie 
inne polskie bramki. Minus. tylko karty płatnicze. Nie do końca cieszy się 
zaufaniem w Polsce ( nie wiem dlaczego)

Podpowiedź. Na ostanie 200.000 zł obrotu, aż 64% transakcji realizowane było 
przez BLIK.
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Obsługę zamówień, inicjowania płatności i automatyzację 
przydzielania dostępów do kursów zapewnia mi gotowa platforma 
(wspomnę więcej o niej później).
Natomiast, dane sprzedażowe od razu lądują w programie do 
fakturowania, rozliczania Vat.

Mój wybór to 

• Fakturownia .- fakturownia.pl  

Program przyjazny, który ma sporo integracji z innymi programami
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W tej działce wybór jest ogromny. 
Polecam moje sprawdzone oprogramowanie do nagrywania i montowania 
dźwięku - zwłaszcza do podcastów. Pamiętaj, ze tutaj chodzi tylko o ścieki 
dźwiękowe. W przypadku wideo programy montażowe mają opcję pracy z 
dźwiękiem

• Pracuję na macach, więc pierwszym wyborem jest doskonały - systemowy 
program GarageBand ( aplikacja dla sprzętu Apple)

• Hindenburg https://hindenburg.com/  Świetny program do nagrań i 
montażu. Niestety drogi, ale warto czaić się na promocje.

• Bezpłatny program Audacity. Popularny program do do nagrań i montażu 
i post produkcji. Posiada wiele funkcji. Jest darmowy, ale mnie osobiście 
męczy interfejs

• Moje odkrycie roku 2020. Platforma Spreaker. Nie tylko do hostowania i 
publikacji podcastów w Internecie, ale też, jako świetne mini studio nagrań. 
Ostatnio nagrywam podcasty bez montażu. Za pomocą Spreaker Studio 
miksuję głos i efekty w locie. Fajna sprawa, jeżeli potrafisz mówić czysto. 
https://spreaker.com 

• AUPHONIC .Automatyczny korektor i automatyczna usługa sieciowa do 
postprodukcji dźwięku dla podcastów, nadawców, programów radiowych, 
filmów, screencastów i nie tylko. Ustawi ci poziomy, skoryguje szumy etc. 
https://auphonic.com Polecam.
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Kolejne miejsce do drenażu kieszeni. Trzeba być czujnym.

Mój sprzęt : 

• Recorder ZOOM H2N - działa jako mikrofon usb do komputera i jako 
recorder audio. 90% dźwięku robię na nim, ponieważ ma powalającą 
jakość i można go zabrać na wywiady (zasilanie z baterii i  zapis na karcie 
SD). Przy okazji  link do ulubionego sklepu 
https://www.thomann.de/pl/zoom_h2n.htm

• Mikrofon krawatowy BOYA-BY-M1. Polecam na początek zabawy z 
nagrywaniem dźwięku. Koszt ok 70zł. Kiedy się ruszasz przed kamerą 
mikrofon wpięty w klapę podąża za Tobą. Nie ma pływania dźwięku.

• Mikser audio Behringer Xenyx Q502 ( rzadko stosuję, ale czasami 
podczas nagrań z kilkoma osobami jak znalazł - 
https://www.thomann.de/pl/behringer_xenyx_q502_usb.htm

• Interfejs audio Behringer Uphoria- Gdy chcę dograć sobie gitary do 
podkładu lub skorzystać z mikrofonu wymagającego zasilania np.

• Mikrofony Behringer, które pozostały mi z ery nagrań zespołów 
https://www.thomann.de/pl/behringer_c2_stereoset.htm 

• Do tego: statywy mikrofonowe, kable pantograf mikrofonowy i pop 
filtry https://www.thomann.de/pl/akcesoria_do_mikrofonow1.html

• Oraz pudełko wygłuszające DYI wg. tych pomysłów z Pinteresta 
https://pl.pinterest.com/pin/584693964125538182/
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Mój soft do nagrań i post produkcji  wideo

• Bardzo dobry program do nagrań wideo i montażu CamtasiaStudio

• LOOM - szybki program screencastowy do wideo feedbacku, omawiania 

zadań z zespołem i powitań kursantów.

• Screen-cast-o-matic - program, którym nagrywam i montuję lekcje 

wideo oparte na nagraniu wykładu z prezentacją i tutoriali w których 

koniecznie jest pokazanie np. działających w tym momencie programów na 

moim komputerze https://screencast-o-matic.com/refer/cbQO2Ciyf1

• Update -Screen-cast-o-matic ma świetnie działająca apkę na mobile. 

• EcammLive - co prawda - to program do streamingu, ale ma świetną opcję 

nagrywania.  (alternatywnie OBS Studio)

• Reflector - program do mirroringu. Przesyła obraz z kamer smatrfona na 

komputer.www.airsquirrels.com/reflector

 

• Kalibracja dla kamer Logitech - Logi Capture i apka na maca WebCam 

Settings
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WIDEO - Mega miejsce do drenażu kieszeni. Trzeba być podwójnie czujnym.

Mój sprzęt do nagrań filmów wideo

• Lustrzanka Nikon D5100 + obiektyw Nikkor 1,8 50mm ( trochę z 

sentymentu

• Sony A7

• Iphone XR i Iphone 13

• Logitech c920 kamera webowa

• Dodatkowo aplikacje zamieniające smartfony w kamery Epocam, Camo,

W planie przesiadka na coś z  Panasonica
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GRAFIKA, ZDJĘCIA, 
OBRÓBKA, 
PROJEKTOWANIE
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Mój soft do pracy grafikami, zdjęciami i i materiałami do social 
mediów. 

• canva.com , crello.com, snappa.com - to doskonałe programy do tworzenia 

wszystkich grafik, jakie będą Ci niezbędne w kursie i podczas promocji. 

To podobne programy.

• Różne programy z pakietu Adobe w wersjach online 

https://www.adobe.com/pl/creativecloud.html

• Online-owa wersja uproszczonego programu opartego na Adobe 

Photoshop https://pixlr.com/

• Ciekawa alternatywa do Photoshopa : GRAVIT https://designer.gravit.io

• Bank zdjęć CC0 Unsplash.com  pexels.com 

• Płatny stock foto wideo, audio, themesy WP  https://envato.com

• Okładki 3D - ebook https://www.adazing.com/cover-mocks/

• Okładki 3D i Mockupy -Placeit.net
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KOMPRESJA PLIKÓW
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Mój soft do pracy grafikami, zdjęciami i i materiałami do social 
mediów. 

canva.com , crello.com, snappa.com - to doskonałe programy do tworzenia 

wszystkich grafik, jakie będą Ci niezbędne w kursie i podczas promocji. 

To podobne programy.

Różne programy z pakietu Adobe w wersjach online 

https://www.adobe.com/pl/creativecloud.html

Online-owa wersja uproszczonego programu opartego na Adobe 

Photoshop https://pixlr.com/

Ciekawa alternatywa do Photoshopa : GRAVIT https://designer.gravit.io

Kompresja wideo 

• Bardzo dobry i konfigurowany program HandBrake  
http://handbrake.fr/

Kompresja obrazów

• https://tinypng.com/

• https://imageengine.io/ 

• dla Maców aplikacja ImageOptim
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OŚWIETLENIE 
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Baza:
• Zestaw oświetleniowy oparty na świetle żarowym

https://allegro.pl/oferta/2x-lampa-fotograficzna-softbox-zarowka-statyw-
10776681101

• 2x Blenda - https://allegro.pl/oferta/blenda-fotograficzna-owalna-
100x150-bialo-srebrna-10495322919

• Tło materiałowe ( szare, baiłem zielone) https://allegro.pl/oferta/zestaw-
tlo-fotograficzne-biale-5m-statyw-belka-10687402525

• 1x Panel LED efektowy https://allegro.pl/oferta/reczne-swiatlo-panel-
lampa-led-60-cm-z-statyw-11059271553
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Podstawa platforma do kursów

Aktualnie, po wielu testach rozwiązań lepionych z różnych 
półproduktów stosuję gotową platforma WebToLearn. 
Załatwiam mi marketing, sprzedaż, księgowanie automatyzuje 
dostępy do kursów i wiele, wiele więcej. 

Jeśli materiały ci się przydały, i chcesz przetestować platformę to 
zapraszam to założenia tam dostępu testowego przez mój link 
referencyjny - https://webtolearn.pl/?polecajacy=41
Zawsze potem, dzięki temu możesz negocjować lepsze warunki.
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PROWADZENIE LIVE’ÓW I 

WEBINARÓW (SOFTWARE)
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Live’y i Webinary 
Przypominam, że to - to samo. Każda z tych form oznacza przekaz “1do wielu”. 
Różnica jest tylko w tym, że utarło się, że Live prowadzimy na platformach 
social mediowych, a webinar poprzez specjalne oprogramowanie, które 
umożliwia nadawać dostępy dla widzów. 

W przypadku live-ów na Facebook-u korzystam z aplikacji: 

• Belive.tv http://belive.tv  (wywiady) i multistream.

• Ecamm (live z udostępnianiem prezentacji lub grafik) tylko dla MAC -
https://www.ecamm.com. Bardzo dobre stydiuo emisyjne.

W przypadku webinarów korzystam aktualnie z dedykowanych do tego 
dwóch systemów :

• Pakiet webinarów zawarty w programie do mailingu Getresponse

• Live Webinar - program można mieć w pakiecie platformy WebtoLearn
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DODATKI
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LINKI DO SKLEPÓW I APLIKACJI

STUDIO  FOTO https://allegro.pl/kategoria/wyposazenie-studia-oswietlenie-148924

STUDIO WIDEO https://allegro.pl/listing?string=studio%20wideo

MIKROFONY https://www.thomann.de/pl/mikrofony2.html?ref=idx_allworec_cat_9_MI

MONTOWANIE  WIDEO https://www.techsmith.com/video-editor.html .| https://screencast-o-matic.com/home

LIVE  https://www.ecamm.com | https://streamyard.com | https://belive.tv

APLIKACJE LIFE TIME https://appsumo.com

SCREENACAST https://screencast-o-matic.com/home | https://loom.com

SPRZĘT FOTO/WIDEO https://www.cyfrowe.pl
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LINKI DO SKLEPÓW I APLIKACJI

MAILING https://getresponse.pl   | https://mailerlite.com

WEBINAR https://webtolearn.pl | https://getresponse.pl | https://livewebinar.pl | https://clickmeeting.pl 

ANIMOWANE POSTY https://lumen5.com

PUBLIKOWANIE W SM https://publer.io
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DODATKOWA 

WIEDZA

K U R S Y , 
W E B I N A R Y , 
E B O O K I
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Oto prawdopodobnie najbardziej przydatny DLA POCZĄTKUJĄCYCH pakiet 
szkoleń o kursach i szkoleniach online.

Praktyczne szkolenia online dla trenerów, coachów i mentorów, którzy chcą 
zarabiać na swojej wiedzy przez Internet. Stworzony przez Jacka Wolniewicza -
doświadczonego mentora prowadzącego szkolenia i kursy off i online. 

ZOBACZ OPIS
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TO #kursoebook 

SPECJALNIE NAPISANY DLA OSÓB BEZ 
DOŚWIADCZENIA W ONLINE!
INSTRUKTAŻE I SCHEMATY DZIAŁAŃ, KTÓRE:

Pozwolą Ci znaleźć najlepszą tematykę kursu i skutecznie angażują pierwszą grupę 
zainteresowanych kursem.

Pozwolą Ci stworzyć idealny scenariusz kursu online, dobrać niezbędną technikę do 
produkcji  stworzenia oferty

Pozwolą Ci skutecznie uruchomić pierwszą sprzedaż Twojego kursu, szkolenia lub 
programu coachingowego online

Wyeliminują ryzyko poniesienia strat  i niepotrzebnych kosztów przy zaczynaniu produkcji 
kursu

CZYTA J WIĘCEJ
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KONTAKT 
Spotkajmy się 

jacek.wolniewicz@kursyonline.guru
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Zapraszam do polubienia mojegoFanpage 
https://www.facebook.com/jacekwolniewiczmasterteacher

Dołącz do mojej grupy i ucz się więcej 
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Moje narzędzia do 
tworzenia kursów online 
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