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Miejski Rzecznik Praw Ucznia
 

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta
Białegostoku, powołał miejskiego rzecznika
praw ucznia,  który  rozpoczął swoją działalność
1 czerwca 2021 r. Funkcję tę pełni Mariusz
Tarasiuk, pracownik Departamentu Edukacji
Urzędu Miejskiego.

 
Z rzecznikiem można kontaktować się pod
numerem telefonu: 85 869 63 44.

 
Do zadań rzecznika należy:

– upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia,

– informowanie uczniów o ścieżce postępowania

w przypadku łamania ich praw,

– wsparcie uczniów i ich rodziców w zakresie

spraw dotyczących przestrzegania praw

uczniów w szkole,

– propagowanie mediacji między członkami

społeczności szkolnej w sprawach naruszenia

praw ucznia,

– współpraca    z   samorządami   uczniowskimi

w zakresie upowszechniania praw i obowiązków

ucznia,

– wsparcie działań szkolnych rzeczników praw

ucznia,

– współpraca ze wszystkimi podmiotami,

których   celem   jest   upowszechnianie   wiedzy

o prawach ucznia.

Czytaj więcej...

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/miejski-rzecznik-praw-ucznia.html
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REKRUTACJA
 

Nabór do przedszkoli 

Rekrutacja uzupełniająca do
przedszkoli

Nabór do szkół
podstawowych

Rekrutacja dla absolwentów
szkół podstawowych

Nabór do internatów i bursy
szkolnej

Nabór do Młodzieżowego
Domu Kultury

Nabór do Samorządowego
Ogniska Baletowego

      i oddziałów „0” w szkołach
Sprawdź...

                     Sprawdź...

                     Sprawdź...

Sprawdź...

Sprawdź...

Sprawdź...

Sprawdź....
 

Od 16 maja 2022 r. od godz. 9.00
do 20 czerwca 2022 r. do godz.
15.00 elektroniczny system
rekrutacji będzie dostępny dla
kandydatów na stronie:
http://bialystok.e-omikron.pl
Kandydat, wypełniając wniosek,
może    wybrać    maksymalnie  
 3 szkoły ponadpodstawowe.

Pierwszą z nich jest zróżnicowanie wyników uczniów
na egzaminie ósmoklasisty. Im niższe nierówności,
tym wyższa pozycja w rankingu.
Drugą   składową   są   wyniki   najsłabszych   uczniów
w gminie na tym samym egzaminie. Im wyższe są
wyniki najsłabszych, tym wyższa pozycja w rankingu.
Ostatnia składowa to procent dzieci w wieku 3-5 lat
objętych edukacją przedszkolną. Im większy, tym
wyższa pozycja w rankingu.

Białystok zajął czwarte miejsce w rankingu „Miejsca
Edukacyjnych Szans 2020-2021” w kategorii miasta
wojewódzkie. Ranking tworzony jest przez Pismo
Samorządu  Terytorialnego  „Wspólnota”  we współpracy
z Fundacją Naukową Evidence Institute. 
Celem inicjatywy jest wskazanie samorządów, w których
edukacja stoi na najwyższym poziomie. Szczególny nacisk
położony jest na jakość kształcenia najmłodszych
uczniów.
Na stronie Evidence Institute możemy przeczytać, że
samorządy oceniane są według trzech składowych:

Autorzy zestawienia korzystają z publicznie dostępnych
danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz
Głównego Urzędu Statystycznego. Uwzględniają również
zamożność samorządów, ich wielkość oraz wskaźnik
bezrobocia.
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Warto wiedzieć

To może Cię
zainteresować!

NOWE Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego

 

Dni otwarte w szkołach
ponadpodstawowych 2022

 

Klasy sportowe 2022/2023
 

Kształcenie zawodowe 
w Białymstoku

Białystok na 4 miejscu w rankingu
 „Miejsca Edukacyjnych Szans 2020-2021”

Ranking poszczególnych miast i gmin można znaleźć na stronie
Fundacji Naukowej Evidence Institute

 https://www.evidin.pl/ranking-samorzadow/ranking-2021/ 

Rafał Rudnicki, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, 
oraz Wiesława Ćwiklińska, 

Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_innych_placowek/
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_innych_placowek/nabor-do-mlodziezowego-domu-kultury-w-bialymstoku.html
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_innych_placowek/nabor-do-samorzadowego-ogniska-baletowego-w-bialymstoku.html
http://bialystok.e-omikron.pl/
http://pracownia.ckubialystok.pl/wp-content/uploads/2022/04/LOmistrzostwasportowego.pdf
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html
https://ksztalceniezawodowe.bialystok.pl/szkoly-zawodowe-miasta-bialegostoku/
https://ksztalceniezawodowe.bialystok.pl/szkoly-zawodowe-miasta-bialegostoku/
https://ksztalceniezawodowe.bialystok.pl/szkoly-zawodowe-miasta-bialegostoku/
https://www.evidin.pl/ranking-samorzadow/ranking-2021/
https://www.evidin.pl/ranking-samorzadow/ranking-2021/
https://www.evidin.pl/ranking-samorzadow/ranking-2021/


Szkoły otwarte
na ukraińskich

uczniów

 
Włącz się w pomoc

humanitarną dla mieszkańców
Ukrainy

Co zbieramy?
– środki opatrunkowe, leki, produkty
medyczne, apteczki,
– NOWE śpiwory, koce, karimaty,
– NOWĄ odzież i bieliznę termiczną
dla osób dorosłych,
– żywność z długim terminem
ważności (konserwy, dania gotowe),
– środki pielęgnacyjne oraz
higieniczne,
– kosmetyki i żywność dla dzieci,
– ładowarki, powerbanki, baterie,
latarki, stare telefony komórkowe.

WAŻNE! NIE ZBIERAMY ODZIEŻY,
OBUWIA, ZABAWEK, RZECZY

UŻYWANYCH!

Gdzie dostarczyć produkty?
 

– do punktu na Stadionie Miejskim
(wjazd od ul. Słonecznej, magazyn
przy boisku bocznym) w godz. 9:00-
19:00,

– do szkół publicznych
(podstawowych i
ponadpodstawowych) w godz. 8:00-
18:00,

– w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego do punktów w
lokalizacjach: ul. Słonimska 1, 
ul. J.K. Branickiego 3/5, 
ul. Składowa 11, 
ul. Legionowa 7 (Departament
Edukacji), ul. Bitwy Białostockiej 2/2.
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Na dobry początek. Powitalna książka dla
dzieci i rodziców z Ukrainy
Publikacja Na dobry początek. Powitalna książka dla
dzieci i rodziców z Ukrainy pomoże dzieciom
uchodźców   zaaklimatyzować   się   w   nowym   miejscu
i nauczyć języka polskiego. Wydanie zostało
sfinansowane przez Miasto Białystok i Unię Metropolii
Polskich. Sprawdź...

Dzieci z Ukrainy w białostockich szkołach
Białostockie szkoły przyjmują dzieci i młodzież z Ukrainy
do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych. Większość ukraińskich uczniów w
Białymstoku trafia bezpośrednio do klas
ogólnodostępnych,     aby     umożliwić     im     integrację
z polskimi koleżankami i kolegami. Czytaj więcej...

Zasady   przyjmowania   dzieci   i młodzieży
z    Ukrainy    do    białostockich   przedszkoli
i szkół
Dzieci z Ukrainy są przyjmowane do publicznych
przedszkoli i szkół oraz obejmowane wychowaniem
przedszkolnym i szkolnym na identycznych zasadach jak
obywatele polscy. Czytaj więcej...

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw
Dziecka: 800 12 12 12
W kwietniu został zwiększony zakres pomocy
psychologów biegle mówiących po ukraińsku
dyżurujących przy Dziecięcym Telefonie Zaufania.
Pomoc można uzyskać również w języku rosyjskim.
Rzecznik uruchomił dodatkowe specjalistyczne dyżury
prawnika – pomoc w zakresie praw uchodźców można
uzyskać w każdy poniedziałek w godzinach 18:00-20:00. 
Czytaj więcej...

PRZYDATNY LINK
https://bialystokpomaga.pl/dodatkowe-informacje/

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/wyjatkowa-ksiazka-dla-ukrainskich-gosci.html
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/ukrainskie-dzieci-w-bialostockich-szkolach.html
https://bialystokpomaga.pl/dodatkowe-informacje/
https://brpd.gov.pl/2022/03/30/uwaga-rozszerzamy-wsparcie-psychologow-mowiacych-po-ukrainsku/
https://bialystokpomaga.pl/dodatkowe-informacje/


„Do nauczania
poszczególnych

przedmiotów ks. dyrektor
zaangażował nauczycieli,
którzy przeważnie zostali
sprowadzeni z Warszawy
lub Wilna. W Białymstoku

znalazło się tylko kilka
osób, które spełniały

wymagania. Musieli to
być Polacy posiadający

przygotowanie
nauczycielskie,

ukończone studia wyższe
oraz predyspozycje

zawodowe”.
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Znane, ale czy pamiętane?

Organizacja polskiego szkolnictwa 
w Białymstoku w latach 1915-1916

Jan Dworakowski – emerytowany nauczyciel historii,
pasjonat historii regionalnej, kustosz muzeum w VI Liceum
Ogólnokształcącym     im.     Króla     Zygmunta     Augusta 
 w Białymstoku, wieloletni metodyk i autor publikacji dla
uczniów i nauczycieli.

W okresie przemian politycznych, jakie następowały
podczas pierwszej wojny światowej, polskie
społeczeństwo Białegostoku podejmowało szereg
inicjatyw zmierzających do wskrzeszenia polskości. Wśród
nich mocno została zaakcentowana sprawa powołania
polskich szkół.
Białystok  należący  od  1843 r.  do  guberni grodzieńskiej
w Cesarstwie Rosyjskim podlegał prawom zatwierdzonym
przez  cara  Mikołaja  II.  Uchwalona  przez Dumę Rosyjską
1 lipca 1914 roku ustawa o szkolnictwie prywatnym dawała
szansę utworzenia polskich szkół.
W „Gazecie Białostockiej” wydawanej pod redakcją
Konstantego Kosińskiego 12 lipca 1915 r. ukazał się artykuł
wzywający do zbiorowego wysiłku nad stworzeniem
polskiej  szkoły  w  Białymstoku  pod  tytułem  Do czynu.
W imię obrony zagrożonych interesów polskich ogłoszono
projekt Towarzystwa Popierania Szkoły Polskiej, którego
głównym celem było zakładanie szkół elementarnych.
Ucieczka władz carskich na początku sierpnia 1915 r.,
wywózka ludności polskiej oraz dóbr materialnych na
wschód cesarstwa zmieniły białostocką rzeczywistość.
Pierwsze oddziały wojsk niemieckich wkroczyły do miasta
13    sierpnia    1915  r.   Okupacja   przez   nowego   zaborcę
i wprowadzenie pruskich rządów były odebrane przez
białostoczan bardzo negatywnie. Niemcy zaabsorbowani
wprowadzaniem swoich rządów okazywali pozorną
życzliwość w stosunku do Polaków.
Kwestia powołania polskich szkół wciąż była istotna – 23
sierpnia 1915 r. w mieszkaniu Apolonii Srzedzińskiej przy ul.
Żwirki i Wigury 14 odbyło się tajne zebranie dotyczące
oświaty w mieście. Postanowiono wtedy powołać polską
instytucję, która zajęłaby się organizacją szkolnictwa.
Równocześnie przeprowadzano    zbiórkę     pieniędzy  na
szkołę  polską.   Kolejne   zebrania dotyczące szkolnictwa 
 odbywały   się   w prywatnych mieszkaniach Wincentego
Hermanowskiego   i    Witolda    Kości    oraz    na    plebanii
u księdza dziekana Antoniego Songajły. Przy udziale coraz 

Ksiądz dr Stanisław Hałko (1884-1943),
twórca Polskiego Gimnazjum

Realnego w Białymstoku w 1915 r. 
W latach 1919-1939 Dyrektor

Państwowego Gimnazjum im. Króla
Zygmunta Augusta w Białymstoku

przy ul. Kościelnej 9. Zginął w 1943 r. 
w hitlerowskim obozie

koncentracyjnym w Oświęcimiu.  
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Gmach rosyjskiej szkoły handlowej (do 1915 r.) przy dzisiejszej
ul. Warszawskiej 63. Od listopada 1915 r. siedziba Polskiego
Gimnazjum Realnego (męskie i żeńskie) na drugim piętrze.

„Na otwarcie gimnazjum
wybrano 29 listopada 1915 r.

W ten sposób planowano
uczcić pamięć młodych

powstańców listopadowych 
z 1830 r. Oprócz uczniów –

dziewcząt i chłopców – w tym
szczególnym wydarzeniu 

w Białymstoku uczestniczyli
przedstawiciele

społeczeństwa, rodziców,
członkowie Rady

Pedagogicznej oraz
reprezentanci władz

okupacyjnych”.

większej grupy białostoczan opracowano projekt polskiej instytucji społecznej organizującej
szkoły polskie. Zgłoszono go władzom niemieckim i uzyskano akceptację. Zaopatrzono młodzież w
odpowiednią liczbę podręczników szkolnych polskich, które zakupiono w Warszawie. Wprawdzie
Niemcy zabronili kontaktów z terenem dawnej kongresówki, lecz książki przewożono przez rzekę
Narew między Łapami i Uhowem. 
Różnorodne prace związane z zakładaniem i utrzymywaniem polskiego szkolnictwa w naszym
mieście od 18 listopada 1915 r. prowadziło Towarzystwo Pomocy Młodzieży Szkół Polskich na mocy
zezwolenia władz niemieckich. Nazwę Towarzystwa zmieniono 12 grudnia 1915 r. na Towarzystwo
Pomocy Szkołom Polskim w Białymstoku. W skład zarządu wchodzili wówczas: ks. dziekan
białostocki Antoni Songajło (kurator), dr Aleksander Talheim (prezes), Witold Kościa (wiceprezes),
Oswald Gessner (sekretarz), Czesław Moskalewski (skarbnik) oraz członkowie – Feliks Filipowicz,
Wincenty Hermanowski, Stanisław Homan, Wacław Fijałkowski i Władysław Ostrowski. Po
wyjeździe dr. A. Talheima do Grodna funkcję prezesa objął W. Kościa, a od lipca 1917 r. do 1919 r.
sprawował ją dr Witold Bajenkiewicz. Poszczególni członkowie zarządu pełnili bezpośrednią
opiekę nad powstającymi w Białymstoku szkołami, dbając w równej mierze o szkoły elementarne,
jak i średnie.
Jeszcze przed zatwierdzeniem statutu Towarzystwa przez niemieckie władze miasta 6 listopada
1915 r. nastąpiło otwarcie pierwszej od 1831 r. na terenie miasta i powiatu polskiej szkoły
elementarnej z polskim językiem wykładowym. „Na uroczystość poświęcenia i otwarcia szkoły
przyszło mnóstwo osób, cała inteligencja polska, rodzice zapisanej do szkoły dziatwy – odczuwano
powszechnie   doniosłość   tej   chwili,   na   którą   z   upragnieniem   wyczekiwano   tyle lat” – pisał
M. Goławski w 1934 r. Szkoła ta mieściła się w budynku prywatnym przy ul. Kraszewskiego 13
należącym do Władysława Ostrowskiego. Jej kierownikiem był Michał Motoszko, znany w mieście
nauczyciel tajnego nauczania w czasach carskich. Nauczycielami byli: ks. Paweł Piekarski (prefekt),
Zofia Szmidtówna, Czesława Ostaszewska-Kosińska oraz Emilia Węclikówna. Naukę rozpoczęto w
czterech oddziałach koedukacyjnych, do których uczęszczało 129 dzieci. Rodzice wpłacali
miesięcznie po dwa ruble. W zatwierdzonym przez władze niemieckie planie lekcyjnym były
następujące przedmioty: religia, język polski, język niemiecki, rachunki, geografia, przyroda,
rysunki, roboty, kaligrafia, gimnastyka i śpiew. Brak historii wśród nauczanych przedmiotów
potwierdzał niemiecki sprzeciw wobec żądań Polaków i był zapowiedzią przyszłych restrykcji
germanizacyjnych. 
Czytaj dalej...

http://pracownia.ckubialystok.pl/wp-content/uploads/2022/04/OrganizacjaSzkolnictwaCzytajDalej.pdf


 
„Być zwyciężonym

i nie ulec to
zwycięstwo,
zwyciężyć 

i spocząć na
laurach 

to klęska”.

Marszałek
Józef Piłsudski
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Sławne postacie związane 
z Białymstokiem

Julius Jääskeläinen, Marszałek Józef Piłsudski 
Źródło: Wikimedia Commons, licencje Creative Commons.

Wraz z pierwszym numerem kwartalnika
rozpoczynamy   cykl   Sławne   postacie   związane
z Białymstokiem, którego celem jest popularyzacja
ważnych osobistości historycznych oraz
współczesnych. Wspólnym mianownikiem tych
osób jest Białystok jako miasto, które odegrało
znaczącą rolę w ich życiach, zarówno jako miejsce
urodzenia, jak i miejsce ich działalności.
 
Pierwszą osobą, której sylwetkę prezentujemy jest
marszałek Józef Piłsudski. Tej postaci z pewnością
nie trzeba nikomu przedstawiać – żołnierz, polityk,
działacz społeczny, mąż stanu, naczelny wódz
armii polskiej, naczelnik państwa, pierwszy
marszałek   polski.   Mówi   się o nim jako o jednym
z ojców polskiej niepodległości. Jednak mało kto
wie, że jest on związany z naszym miastem. Został
nawet uznany honorowym obywatelem
Białegostoku. 

W artykule doktora Marka Kietlińskiego
przeczytacie o życiu Piłsudskiego oraz o jego
związku z Białymstokiem.

https://www.rodm-bialystok.pl/index.php/nasze-
dzialania/publikacje/378-publikacja-wizyty-jozefa-
pilsudskiego-w-bialymstoku

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
Źródło: Wikimedia Commons, licencje Creative Commons.

https://www.flickr.com/people/155661213@N08
https://www.rodm-bialystok.pl/index.php/nasze-dzialania/publikacje/378-publikacja-wizyty-jozefa-pilsudskiego-w-bialymstoku


Młodzieżowa Rada Miejska
 w Białymstoku

Młodzieżowa Rada Miejska w Białymstoku
pełni rolę reprezentacji młodzieży na
terenie miasta i ma na celu uwrażliwienie
władz samorządowych na potrzeby
młodych mieszkańców oraz wyrażanie
opinii młodzieży o działaniach organów
samorządu terytorialnego w zakresie
dotyczącym młodzieży. Czytaj więcej...
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Najlepsze książki 
według białostockiej młodzieży

Uczniowie, oddajemy Wam głos!
Zapraszamy wszystkich białostockich uczniów do
wzięcia udziału w głosowaniu na najlepszą ostatnio
przeczytaną książkę. 
Czytanie to bardzo rozwojowe hobby. Rozwija pamięć,
wyobraźnię, empatię, rozbudza kreatywność. Książki to
również źródło ogromnej wiedzy o świecie. Pokażcie, że
czytanie wciąż jest modne. Razem wybierzcie najlepsze
książki, które ostatnio czytaliście. Czytanie ma moc! 

Rozpoczynamy głosowanie! Kliknij...
Wyniki pierwszego głosowania ukażą się 

w następnym numerze kwartalnika.

 
Gry to aktualnie najpopularniejszy tekst kultury. Grają
wszyscy – młodzi,   starzy,   mężczyźni  i  kobiety. Streamy
z gier     często    gromadzą    publiczność,    którą   tylko
w naszym kraju można liczyć w setkach tysięcy. Poza
tym, branża gier to jedna z najprężniej rozwijających się
gałęzi gospodarki. Przychody z tego sektora już w 2018 r.
przekroczyły wpływy Hollywood. Jedna z najbardziej
rozpoznawalnych   gier – Minecraft – została   sprzedana
w ponad 200 milionach kopii! 
Uczniowie, oddajemy Wam głos! 
Zapraszamy wszystkich białostockich uczniów do
wzięcia udziału w głosowaniu na najlepszą grę
komputerową. Pokażcie, w co Wy lubicie grać, po które
tytuły sięgacie najczęściej. 

 
Rozpoczynamy głosowanie! Kliknij...
Wyniki pierwszego głosowania ukażą się 

w następnym numerze kwartalnika.
 

Najlepsze gry komputerowe
 według białostockiej młodzieży

Warto wiedzieć

Redakcja:  Jerzy Mantur, Anna Jankowska, Karol Urbański, Magdalena Bienasz
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
e-mail: sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl

Ranking książek – marzec 2022
 

1. Czuła przewodniczka. Kobieca
droga do siebie, Netalia De Barbaro;
2. Skazanie, Remigiusz Mróz;
3. Wowa, Wołodia, Władimir.
Tajemnice Rosji Putina, Krystyna
Kurczab-Redlich;
4. Nadchodzi III wojna światowa,
Piotr Zychowicz, Jacek Bartosiak;
5. Start a fire. Runda pierwsza, P.S.
Herytiera;
6. Mentalista, Camilla Läckberg,
Henrik Fexeus ;
7. Miasto z mgły, Carlos Ruiz Zafon;
8. Fighter, Paulina Świst;
9. Święto ognia, Jakub Małecki;
10. Wojenka. O dzieciach, które
dorosły bez ostrzeżenia, Magdalena
Grzebałkowska.

Ranking gier komputerowych 
– marzec 2022

 

1. Library of Ruina, Project Moon, RPG;
2. American Truck Simulator:
Wyoming,  SCS Software, symulacja;
3. Gothic II: Kroniki Myrtany: Archolos,
Piranha Bytes, RPG;
4. ATOM RPG: Trudograd,  Atom
Team, RPG;
5. Kursk, Jujubee S.A., przygodowa;
6. Forza Horizon 5,  Playground
Games, wyścigowa;
7. Realpolitiks II, Jujubee S.A.,
strategiczna
8. Resident Evil Village, Capcom,
akcja;
9. Psychonauts 2,  Double Fine
Productions, zręcznościowa;
10. Dying Light: Platinum Edition,
Techland, akcja.

https://pl-pl.facebook.com/mlodziezowa.rada.miejska.bialystok/
http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/278322?lang=pl
http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/729549?lang=pl
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBuZhrXVzed5ip07IfGA__CYERg0CQ:1650631369339&q=SCS+Software&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDRMSrbIM1fiAnGMigrSCnO1VLKTrfSTy9L1k_NzC0pLUoviyzJTUvPTE3NTrVJSy1Jz8gtSixax8gQ7BysE56eVlCcWpe5gZdzFzsTBAAAPEFEHWAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwietbKD2af3AhVBw4sKHZlGA94QmxMoAXoECFkQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBvR56ztbAT_xcTkzsJtiRD89A4kxg:1650631405439&q=Piranha+Bytes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sEhPKkxRAjONk4rLDLRUspOt9JPL0vWT83MLSktSi-LLMlNS89MTc1OtUlLLUnPyC1KLFrHyBmQWJeZlJCo4VZakFu9gZdzFzsTBAABUQ8j2VgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiW282U2af3AhUvpIsKHcMdDi8QmxMoAXoECGUQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBs1Yucrt-cl5tN2XkrtdcqWMxl13w:1650631462229&q=atom+team&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwrKTczq8g1UoJw0w2yUyyKLUq0VLKTrfSTy9L1k_NzC0pLUoviyzJTUvPTE3NTrQpKk3IyizNSixaxciaW5OcqlKQm5u5gZdzFzsTBAADWSvwfWgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjehNiv2af3AhWVzYsKHRswCooQmxMoAXoECFoQAw
https://store.steampowered.com/publisher/jujubee?snr=1_5_9__2000
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBsZ0o_2PKi_mZtciFUaX-cpQ0wf_A:1650631579082&q=Playground+Games&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxJK7TIMTUsV-LSz9U3yDLPLcio0lLJTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbVKSS1LzckvSC1axCoQkJNYmV6UX5qXouAOlCvewcq4i52JgwEA4SuUdl4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwizlrTn2af3AhXksYsKHTtKCLgQmxMoAXoECF8QAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBubV4mMK3arGqkhhuTEsOVIMs9lzA:1650631605753&q=Jujubee+SA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwrrkrKTq9MUoJyDQwzDIzSkrRUspOt9JPL0vWT83MLSktSi-LLMlNS89MTc1OtUlLLUnPyC1KLFrFyeZVmlSalpioEO-5gZdzFzsTBAAAzLrssWwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwipiZD02af3AhWGjosKHbXuAMgQmxMoAXoECE8QAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBtfoAQK_GyPhVQuy0Ir6w7yfhMXow:1650631643641&q=Capcom&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKTjLKLTFOUuLQz9U3MMxLKdZSyU620k8uS9dPzs8tKC1JLYovy0xJzU9PzE21SkktS83JL0gtWsTK5pxYAFSxg5VxFzsTBwMAu5fSb1IAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3m5iG2qf3AhVoiYsKHcsSC_oQmxMoAXoECFAQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBtxAkqSTGVcJPCI9D2vObMAJ54Brw:1650631681349&q=Double+Fine+Productions&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqMDUtsMjKU-LUz9U3MErKrrDQUslOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtUpJLUvNyS9ILVrEKu6SX5qUk6rglpmXqhBQlJ9SmlySmZ9XvIOVcRc7EwcDAI6AiJRkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic85WY2qf3AhVqwosKHRu6Bz0QmxMoAXoECE4QAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBttzeP_Jpk-8Ra9zpTEVmyYSIydLA:1650963298250&q=Techland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyzLLPMqoiPV-LUz9U3MEsqzK3Uks1OttJPLkvXT0_MTY0vTi3KTC22SkktS83JL0gtWsTKEZKanJGTmJeyg5VxFzsTBwMAKVQuTk4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKuLfHrbH3AhVK-yoKHQunBboQmxMoAXoECGQQAw

