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                          REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 
                           DO KLAS PIERWSZYCH  

                      
Zespołu Szkół nr 1 

w Grodzisku Mazowieckim ul. Żwirki i Wigury 4 

                              NA ROK SZKOLNY  2018/2019 
 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 

 
 

§ 1 

Podstawy prawne regulaminu 

1. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – art. 204 
ust. 1 pkt 2 ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) ; 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 
lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586); 

4. Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07 lutego 2018 r.  
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I 
stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019. 
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§ 2 

Informacja o aktualnych kierunkach kształcenia. 

1. Liczbę miejsc i oddziałów ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

2. Kandydat do ZS1 w Grodzisku Mazowieckim może wskazać w podaniu trzy dowolne klasy 
według ustalonej przez siebie kolejności wyborów. 

3. Kandydat może wybierać klasy i nauczane języki obce tylko zgodnie  
z zaproponowaną ofertą szkoły. 

4. Proponowane w roku szkolnym 2018/2019 są następujące kierunki kształcenia: 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 

  Klasa 

 
Przedmioty 
rozszerzone 

Realizowane w cyklu 
kształcenia 

 

Przedmioty 
uzupełniające 

Realizowane w cyklu 
kształcenia 

Nauczane                                  
języki obce 

I A 
LINGWISTYCZNO 
GEOGRAFICZNA 

1. Geografia 
2. Matematyka 
3. Język angielski 

 

1. Historia i 
społeczeństwo 

2. Krajoznawstwo                            
i turystyka  

I - język angielski 
II - (język rosyjski, 
język niemiecki, język 
francuski)  
do wyboru przez 
ucznia. 

I B HUMANISTYCZNA 

1. Język polski 
2. Historia 
3. Wiedza o 

społeczeństwie  

1. Przyroda 
2. Elementy 

dziennikarstwa 

I - język angielski 
II - język rosyjski 

I C 
BIOLOGICZNO 
CHEMICZNA 

1. Biologia 
2. Chemia 
3. Język angielski 

lub Matematyka 
 

1. Historia i 
społeczeństwo 

2. Ochrona zdrowia                       
i racjonalizacja 
żywienia 

3. Podstawy ratownictwa 
przedmedycznego 

I - język angielski 
II - (język rosyjski, 
język niemiecki, język 
francuski)                  
do wyboru przez 
ucznia. 

I D 
KULTUROWO 
SPOŁECZNA 

1. Geografia 
2. Wiedza                          

o społeczeństwie 
3. Język francuski 

lub  Język rosyjski 

1. Historia i 
społeczeństwo 

2. Podstawy psychologii                              
i pedagogiki 

I - język angielski 
II - (język rosyjski, 
język niemiecki, język 
francuski)                  
do wyboru przez 
ucznia. 

I E 
MATEMATYCZNO 

FIZYCZNA 

1. Matematyka 
2. Fizyka 
3. Informatyka lub 

Język angielski 
 

1. Historia i 
społeczeństwo 

2. Podstawy psychologii                              
i pedagogiki 

I - język angielski 
II - (język rosyjski, 
język niemiecki, język 
francuski)                  
do wyboru przez 
ucznia. 

I F 
PSYCHOLOGICZNO 

PRAWNICZA 

1. Język angielski 
lub Język polski 

2. Historia 
3. Wiedza o 

społeczeństwie  

1. Przyroda 
2. Elementy prawa 
3. Podstawy psychologii 

I - język angielski 
II - język niemiecki 
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Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. 

  Klasa 

 
Przedmioty rozszerzone 

Realizowane w cyklu 
kształcenia 

 

Przedmioty 
uzupełniające 

Realizowane w cyklu 
kształcenia 

Nauczane                                  
języki obce 

I G 
TECHNIK ŻYWIENIA                                  

I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH 

 
1. Chemia lub biologia 
2. Matematyka 

 

 

 Historia                                    
i społeczeństwo 
 

 
I - język angielski 
II - język francuski                  

I H TECHNIK HOTELARSTWA 

 
1. Geografia 
2. Język angielski 

 

 Historia                                             
i społeczeństwo 
 

I - język angielski 
II - język francuski                  

I C 

TECHNIK TECHNOLOGII 
ŻYWNOŚCI                                                 

Z KWALIFIKACJĄ 
CUKIERNICZĄ  

 
1. Chemia lub biologia 
2. Matematyka 

 

 Historia                                    
i społeczeństwo 

I - język angielski 
II - język francuski lub 
język niemiecki                

I K KELNER  

 
1. Geografia 
2. Język angielski 

 

 Historia                                    
i społeczeństwo 

I - język angielski 
II - język francuski                  
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§ 3 

  Przepisy szczegółowe 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim mogą ubiegać 
się absolwenci gimnazjum. 

2. Rekrutację w roku 2018/2019 przeprowadza się w terminach wymienionych w Załączniku do 
niniejszego Regulaminu. 

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor powołuje szkolną komisję 
rekrutacyjną. 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 
1) Przyjęcie składanych dokumentów i ich weryfikacja; 
2) Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 

w kolejności alfabetycznej w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, 
w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym; 

3) Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 
o systemie oświaty; 

4) Przeliczenie uzyskanych wyników procentowych z egzaminu gimnazjalnego na punkty                        
w naborze rekrutacyjnym; 

5) Ustalenie listy kandydatów zwolnionych z postępowania; 
6) Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom                          

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego; 
7) Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zgodnie z harmonogramem rekrutacji 
będącego załącznikiem do regulaminu. 

8) Przyjęcie i rozpatrzenie odwołania w rekrutacji uzupełniającej, 
9) Przygotowania protokołów postępowania rekrutacyjnego. 

 
W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym od kandydatów wymagane są następujące 
dokumenty: 

1) Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (załącznik do Zarządzenia  
Nr  7/2014 Starosty Grodziskiego z dnia 27 lutego 2014 r.) 

2) Podanie o przyjęcie do szkoły wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem prawnego 
opiekuna. (http://rekrutacja.edu.zs1grodzisk.pl) 

a. Do podania należy dołączyć: 

 kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które 
kandydat ukończył; 

 dwie fotografie; 

 odpis skrócony aktu urodzenia (może być kserokopia); 

 kandydaci do technikum: otrzymują ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 
skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie 
(zaświadczenie należy złożyć wraz z oryginałami dokumentów do 12 lipca 2018 r. ) 

 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia,  zobowiązani  są  złożyć opinię Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 Finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim załączają 
zaświadczenia komisji konkursowej danego szczebla. 

 

http://rekrutacja.edu.zs1grodzisk.pl/
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§ 4 

Zasady rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym 

1. Kandydatem do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 1 może być osoba, która w wyniku 
klasyfikacji końcoworocznej uzyskała z zachowania ocenę, pozytywną; 

2. O miejscu kandydata na liście przyjęć do danej klasy decyduje suma punktów, które                      
uczeń  uzyska  na  podstawie  świadectwa  ukończenia  gimnazjum  oraz                                             
szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego. Maksymalna liczba punktów, którą może 
otrzymać kandydat wynosi 200   pkt. 

3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego. 

             Wynik egzaminu wyrażony w procentach z poniższych przedmiotów: 

 języka polskiego, 

 historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 matematyki, 

 przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii i fizyki, 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

                                                mnoży się przez współczynnik 0,2. 

Np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%  - (70 x 0,2 = 14 pkt. w rekrutacji) 

3.1. W przypadku osób zwolnionych ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego przelicza się 
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, 
chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione w świadectwie ukończenia 
gimnazjum przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów, 
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty; 

 
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów, 
b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 
c)  dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 
d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 
e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 
się przez 2 ; 

 
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów, 
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 
się przez 4 ; 

 

 



str. 6 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
a) celującym - przyznaje się 20 punktów, 
b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, 
c) dobrym - przyznaje się 13 punktów, 
d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 
e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

 
3.2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na 
punkty, w sposób określony w pkt. 3.2 regulaminu, oceny wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony dany zakres 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, 
których dotyczy zwolnienie. 

 
3.3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z 
języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym 
za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

 
1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów; 
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 

4. Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych. 
 

4.1. Przeliczenie ocen przedmiotów edukacyjnych: 
-    język polski 
-    język obcy 
-    matematyka 
-    czwarty przedmiot (zależnie od rozszerzenia - tabela poniżej): 
 

Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 1 

Lingwistyczno- 
geograficzna 

Geografia Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

Biologia 

Humanistyczna 

 

Historia 
Technik hotelarstwa Geografia 

Biologiczno-
chemiczna 

Biologia 
Technik technologii 

żywności z kwalifikacją 
cukierniczą 

Chemia 

Kulturowo-społeczna 
Wiedza  

o społeczeństwie Kelner Biologia 

Matematyczno-
fizyczna 

Fizyka   



str. 7 

Psychologiczno-
prawnicza 

Historia   

4.2. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów wymienionych w pkt 5.1 regulaminu : 

a) celujący - 18 pkt  
b) bardzo dobry - 17 pkt  
c) dobry - 14 pkt   
d) dostateczny – 8 pkt  
e) dopuszczający - 2 pkt 

 
4.3. Za świadectwo z wyróżnieniem, przyznaje się 7 pkt. 

 
5. Zasady przyznawania punktów za poszczególne osiągnięcia: 

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się                             

7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się                                

5 punktów. 
2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się  4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się  3 punkty. 
 

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się  
10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 
przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 
przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się  

5 punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się  

3 punkty. 
 

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust 4 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 
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e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty. 
 

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty, 
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkty. 

 
6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 6 regulaminu na tym 
samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych 
zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 
osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, 
przyznaje się 3 punkty. 
 

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki kryteriów rekrutacyjnych niż 
liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 
pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego, 
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki 

oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły 
jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do danego oddziału tej szkoły, 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym: 

 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem                      
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 
na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim; 

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                       
w szczególności w formie wolontariatu. 
 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, 
ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej. 

 
10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie kryteria: 
1) wielodzietność rodziny kandydata 
2) niepełnosprawność kandydata 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
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11. Termin składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia  
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego określa Kurator Oświaty. Listy 
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych zostaną ogłoszone w 
terminie wyznaczonym przez Kuratora Oświaty. 

 
12. W terminie określonym przez Kuratora Oświaty kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do 

klasy pierwszej składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole 
oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 
13. Ostateczne listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej zostaną 

ogłoszone w terminie wyznaczonym przez Kuratora Oświaty. 
 
14. W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się dodatkową rekrutację uzupełniającą na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie z przyjętym harmonogramem 
rekrutacji. 

 
Załącznikiem do Regulaminu jest  harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół 
nr 1 na rok szkolny 2018/2019 (Załącznik 1). 
 
 

Komisja Rekrutacyjna 
 

Grodzisk Mazowiecki  26.03.2018 r.         
 
 

                                                                   Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 
 
                                                                                                   Dyrektor Zespołu nr 1 
                                                                                                                  -/- 
                                                                                                 mgr inż. Cezary Skalski 
 


