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Protokół Nr 40/17 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 23 maja 2017 r. w godz. od 15:00 do 16:05 

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Radny Zbigniew Kuzdżał.  

Spóźnił się Radny Marcin Zwierzyński. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury  

p. Mariusz Stolecki, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych 

gości. Stwierdził, że Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują 

quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2016 

roku. 

2. Informacja o prowadzonej działalności w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące 

na terenie powiatu. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – przedstawił informację o realizacji „Programu Współpracy 

Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego” w 2016 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Komisja informację przyjęła. 

 

Ad.pkt.2 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – przedstawił informację o prowadzonej działalności  

w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące na terenie powiatu. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Komisja informację przyjęła. 

 

Ad.pkt.3 Sprawy bieżące. 

3a Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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P. T. Grobelny, Starosta – Mając w pamięci bohaterski czyn Wielkopolan i mieszkańców 

ziemi jarocińskiej, którzy jako pierwsi, przed 100 laty, chwycili za broń w walce pruskim 

okupantem, zwracamy się do Sejmu RP o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 2018 

roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 

 

Radny P. Franczak – wczytywałem się w treść apelu i w jednym miejscu znalazłem 

literówkę. Prosiłbym, aby dopisać „d” w wyrazie oddział jarociński oraz o zredagowanie 

zdania: „To tutaj w Jarocinie miały miejsce pierwsze działania organizacyjne i militarne  

na terenie Wielkopolski, poprzedzające wybuch zasadniczego powstańczego zrywu 

niepodległościowego. W przededniu wybuchu walk odział jarociński liczył 600 ludzi, finalnie 

ponad 1000 powstańców.” 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – czy ktoś ma pytania? Nie widzę. 

Przechodzimy do zaopiniowania wraz z poprawką zgłoszoną przez Pana radnego Franczaka. 

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Edukacji i Kultury, 

5 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

3b Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa 

Polskiego dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – zdaję sobie sprawę, że Związek Nauczycielstwa Polskiego 

biorąc pod uwagę sytuację w Zespole Szkół Ogólnokształcących opiniuje naszą uchwałę 

negatywnie. Z drugiej strony patrząc nie tylko na aspekt ludzki, zdajemy sobie sprawę z tego, 

że istnieją teraz dwa licea dla dorosłych, jedno jest w Tarcach, a drugie jest w Jarocinie. 

Oddziały są bardzo małe. W liceum dla dorosłych na Kościuszki jest to a 6 czy 8 słuchaczy. 

Podobna ilość jest w Tarcach. Stąd powiatu nie stać, żeby utrzymywać tak małe oddziały. 

Takie jest stanowisko związku zawodowego, ale prosiłbym zwrócić uwagę na to, że nie 

wiemy jaki będzie nabór do naszych szkół, być może sytuacja zmieni się jeśli chodzi godziny 

dla nauczycieli w naszych szkołach.  Wrócimy do tego tematu. Na dzień dzisiejszy jestem  

za tym, żeby to stanowisko odrzucić w tej kwestii.  

 

P. H. Czerniak, Prezes ZNP w Jarocinie - nasze stanowisko pozostanie nieugięte. 

Zaproponowalibyśmy wariant wygaszania tej szkoły, nie dokonywania naboru w tym roku. 

Natomiast jest to jedyna placówka, z której dostałam dnia 5 maja informację  

o 19 ograniczeniach etatów. Jest to sytuacja niepokojąca dla nas jako organizacji, która 

zajmuje się ochroną praw pracowniczych i miejsc pracy. Uważam, że funkcjonowanie przez 

rok ułatwiłoby organizację pracy. W sytuacji, która w tej chwili jest w oświacie, kiedy jest 

wprowadzane nowe prawo oświatowe, ilość aktów normatywnych, które wprowadzają 

placówki oświatowe w życie jest tak duża, że uważam, że byłaby to konieczność, aby 

zachować drugi etat dyrektorski, żeby polepszyć funkcjonowanie tej placówki.  

Proszę jeszcze raz i apeluję do Państwa o przemyślenie naszej propozycji. 
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P. M. Drzazga, Wicestarosta – mimo, że jestem sercem ze związkowcami uważam, że 

należy podtrzymać w tym przypadku nasza uchwałę. Chciałbym zwrócić uwagę, że  

w uzasadnieniu do tej uchwały Związek Nauczycielstwa Polskiego zaopiniował uchwałę 

negatywnie, natomiast Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ Solidarności zaopiniowała uchwałę pozytywnie. Mamy dwa związki, dwa zdania 

odnośnie całej uchwały. Rozumiem, dlaczego tak się mogło się tak zdarzyć, jeżeli chodzi  

o ZSO tam jest mniej członków solidarności i ta część związkowców nie była zainteresowana. 

Taka uchwała na dzień dzisiejszy jest zasadna. Zawsze wybory będą trudne, ale nie możemy 

przed nimi uciekać. Na pewno zrobimy wszystko, żeby te etaty nauczycielskie, jeśli chodzi  

o naszych nauczycieli, którzy mają w tej chwili zagrożenie pod względem całości etatu 

uważam, że powinny być w naszych szkołach zagospodarowane. Czy ZSP nr 1 czy ZSP nr 2, 

czy Tarce, gdzie można te godziny znaleźć dla nauczycieli. Przede wszystkim na wszystko 

ma wpływ demografia, nie mamy się, co czarować. Uważam, że bum do szkół będzie, kiedy 

będziemy mieli równolegle uczniów po gimnazjum i po szkole podstawowej, ale to będzie 

krótki okres czasu. Być może to wtedy pozwoli znormalizować całą sytuację.  

Ościenne powiaty też walczą o uczniów, wiedzą, że to są pieniądze, że to są etaty, oddziały. 

Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, żebyśmy wygaszali to liceum dla dorosłych 

etapami. Chciałbym żeby ta uchwała była utrzymana.  

 

Na posiedzenie przybył Radny Marcin Zwierzyński. 

 

Radna B. Włodarczyk - w zasadzie muszę się przyznać Pani Przewodniczącej związku 

Nauczycielstwa Polskiego, że na pewno mój wniosek likwidacji tej szkoły przy liceum 

Kościuszki. uzasadniałam to na sesji, iks lat temu, kiedy w liceum dla pracujących, było coraz 

mniej uczniów, byli, albo ich nie było a ja byłam zobowiązana nauczycielowi mimo, że 

uczniowie się nie pojawiali zapłacić. Jeżeli w ZSO jest dwóch w jednej klasie, czy  

6 w drugim to uważam, że to jest nie fair żebyśmy taki stan utrzymywali. Wiedzieli ze tak jest 

a my to przyklepujemy, bo to jest nie fair. Na poprzedniej komisji edukacji, kiedy 

zatwierdzaliśmy czy omawialiśmy kierunki kształcenia w naszych szkołach 

ponadgimnazjalnych to wtedy stawiałam i pytałam Pana Wicestarostę czy ma rozeznanie.  

I ma rozeznanie jak wygląda sprawa etatów dla nauczycieli w poszczególnych szkołach. 

Dobitnie wyszło dla liceum, myślę, że dyrektor to powtórzy. 19 nauczycieli, którzy nie będą 

na pełnych etatach. Mam nadzieję, że godziny, które w następnych zespołach szkół  

z polskiego to, jeżeli w tych 2 zespołach tych godzin będzie więcej to nie będą przydzielane 

nauczycielom emerytowanym. Nauczyciel emerytowany ma środki do utrzymania, natomiast 

ten pracujący połowa etatu mu się liczy, że praca, ale trzeba brać pod uwagę, że będą się 

ciągnęło dwa lata, pokaże się w szkołach ponadgimnazjalnych. W tej chwili jest trudno. 

Pytałam, dlaczego przez szereg lat w ZSP nr 1 mieliśmy 2 klasy licealne a teraz mamy 

przydział na 3 oddziały. Uważam, że można było i kieruję do zarządu, aby po dzisiejszym 

spotkaniu żeby się zastanowić, czy zrobić 6 oddziałów dla liceum Kościuszki przez dwa lata  

i w ten sposób rozładowałoby się sytuację. Zawsze były 2 licealne klasy.  

Nauczyciele w liceum dobrze pracują i wypracowują to, że nasz powiat jest w szeregu 

najwyżej stawianych powiatów w Wielkopolsce i taka gratyfikacja by się przydała.  

Kieruję te swoje spostrzeżenia do zarządu. Myślę, że zarząd może przemyśleć te sprawy  

i może inaczej podejść. Jestem za kształceniem zawodowym, bo tak idzie polityka oświatowa, 

żebyśmy mieli dobrych fachowców. Oprócz tego, jeżeli mają ochotę dzieciaki iść do licka  

na Kościuszki to niech idą. A nie 5 oddziałów i koniec. Kieruję apel do władz o to, żeby 

przemyślały, automatycznie zniknęłaby sprawa tej prośby związkowej, a że związki proszą, 

żeby się namyśleć, to nie ma się, co dziwić, bo taki mają zakres działania.  

 



4 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta –  z uwagą przysłuchiwałem się co Pani Dyrektor przekazała. 

Sytuacja wygląda tak, że mamy wstępnie przygotowane arkusze organizacyjne do wszystkich 

szkół, zostały zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty. W tym momencie po naborze 

nastąpią przesunięcia, jeśli chodzi o uczniów i jakie oddziały zostaną utworzone.  

Wtedy jeszcze raz wrócimy do etatów nauczycielskich i jeszcze raz się pochylimy.  

To nie jest do końca, że sprawa jest zamknięta, jest otwarta. Żaden z Dyrektorów nie jest  

w tej chwili w stanie powiedzieć jaki będzie nabór, jakie będą przesunięcia. Jest nacisk żeby 

przesunąć młodzież w kierunku kształcenia zawodowego. Zobaczymy jaki będzie nabór, jeśli 

chodzi o szkoły zawodowe, technika, do branżówki będziemy przyjmowali. Potrzebuję trochę 

czasu, żeby rozeznać pełną sytuację, za moment przełom maja, czerwca, będziemy wiedzieli 

wszystko już. Proszę o trochę cierpliwości, sam patrzę z niepokojem na nabór.  

Z tego, co obserwuję to ościenne powiatu podobnie patrzą z pewnego rodzaju kłopotami, 

powiat słupecki organizuje dojazdy do Słupcy, powiat średzki myśli podobnie, jeśli chodzi  

o zorganizowanie dojazdu. W tej chwili jest walka o tego ucznia, bo to jest bon oświatowy, 

który przynosi konkretne pieniądze. Chciałbym, żeby nasze szkoły obroniły się wynikami, 

jeśli chodzi o egzaminy zawodowe czy wyniki matur. Staramy się dołożyć 3 godziny  

na przedmioty w klasie 3, jeśli chodzi o liceum, a w pozostałych szkołach wszędzie jest 

dołożona godzina matematyki w klasach maturalnych.  Ze strony samorządu staramy się jak 

najlepiej dbać o nasze szkoły, ale nie ukrywam, że czekamy na wyniki naboru.  

Wtedy będziemy mogli powiedzieć jak wygląda sprawa nauczycieli i zatrudnienia ich na 

pełnych etatach.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - słuchajcie, od dłuższego czasu bronię szkoły takiej 

czy takiej, bo radny odpowiada za wszystkie szkoły. I przyświeca mi taki cel, ale jak 

zatrzymać ruch dzieci. Jeżeli dzieci nie chcą iść do „licka” tylko do „jedynki”, wolą  

u dyrektora B, to jest jego wybór. Jak to zrobić, czy my mamy kierować? O ile mi wiadomo 

Panie Wicestarosto to Pan zniósł punktację. Mimo, że Pan Wicestarosta zniósł punktacje  

to dobiliśmy ledwo do 5 klas. Młodzież odwraca się do ogólniaka. Chcą iść Ci, którzy są  

na 100% zdeklarowani, że chcą iść na studia. Zawsze się obawiałem, że sztucznie zrobimy, 

zabieramy, tutaj dajemy, a jak nam uciekną do innych powiatów? Mało, że idzie niż, to, co 

wybrać. Dzielę podobny los z koleżankami, od iluś lat nie mam w jednej szkole etatu.  

Mam nadzieję, że kryzys minie, że te czwarte licealne, ale jest nadzieja, że będzie  

20 oddziałów. Musimy poczekać. Współczuje, bo wiem, co to jest, ale tak to wygląda. 

Znajdźmy dobrą drogę, ograniczysz a on powie, że tam chce iść.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – to jest tak samo jak w ZSP nr 2, bo mamy tam klasy licealne 

o profilu policyjno - prawnym, ale też klasę licealną o profilu wojskowym, gdybyśmy 

zlikwidowali te dwa profile w liceum to wiadomo, że my tych klas nie mamy.  

Jeśli byśmy pozbawili możliwości wyboru takiego profilu kształcenia to ich stracimy.  

To ja tracę dwa oddziały na samym wejściu. Z jednej strony to jest wybór młodzieży, mody, 

patrzą na swoją przyszłość. Komenda policji, ogłasza nabór, bo brakuje ludzi w policji. 

Młodzież patrzy pod względem wykształcenia, ale też pod względem miejsc pracy.  

W jednostce wojskowej są też dziewczyny w naszej jednostce zatrudnione.  

Nie możemy rezygnować z pewnych rzeczy, bo inni przejmą naszych uczniów, zawsze  

to są wybory. Wybory wiążą się z odpowiedzialnością, jeśli chodzi o samorząd  

za nauczycieli, którzy pracują w naszych szkołach, bo to są ich miejsca pracy, pensje, 

rodziny. Nie wszystko można pogodzić. Mimo wszystko powinniśmy odrzucić stanowisko 

związku naucz polskiego. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to dla członków związku sytuacja 

komfortowa, ale nie ma innego wyjścia. Nie możemy tworzyć kolejnych oddziałów. 

Najprościej by było powiedzieć zróbmy w naszych szkołach oddziały po 20-22 uczniów, ale 
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jest to niemożliwe, rachunek ekonomiczny mówi o tym, że można tyle i tyle wydać a nie 

więcej. Uważam, że ta uchwała powinna być podjęta. 

 

Radny P. Franczak - czy jeszcze w wyniku tej reorganizacji są inne skutki ekonomiczne  

dla budżetu powiatu?  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – na tym etapie nie, dopiero podsumowanie naboru odpowie 

nam jakie będą inne skutki ekonomiczne, nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć  

na to pytanie. To jest pytanie za miesiąc czy za dwa będziemy wiedzieli, jeszcze we wrześniu 

są różne przetasowania pomiędzy oddziałami.  

 

Radna B. Włodarczyk – odniosę się do tego, co przed chwilą powiedział  

Pan Przewodniczący Jan. Fakt jest faktem, że dużo młodzieży wybiera ZSP nr 1, ale to się 

zrobiło 5, 6 lat temu, kiedy wtedy Pan był członkiem zarządu i wprowadziliście 5 klas 

pierwszych. Byłam świadkiem ile dzieciaków i rodziców przyszło do mnie z prośbą żebym 

coś zrobiła, bo oni chcą chodzić do liceum na Kościuszki, ale nie ma miejsca, bo są 

przyjmowania na punkty. W związku z powyższym to się utrwaliło i nie ma już punktacji, ale 

uważają, że jest lepiej w „jedynce”. Co do oddziałów policyjnych i wojskowych to też bym 

się nie odważyła, żeby je zmieniać. Ilu z tych uczniów maturzystów wybiera sie na studia 

dalej wojskowe i na studia policyjne? Ilu mamy naszych absolwentów?  

Prawdopodobnie i z „jedynki” i z „Kościuszki” możemy się pochwalić, że na medycynie  

w tym roku mamy 2 czy 3, że na politechnikę poszło tylu i tylu. A ilu mamy absolwentów  

na studiach policyjnych i wojskowych?  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - jeżeli byłem członkiem zarządu to cały czas 

słyszeliśmy, że poziom, że „liceum” renomę straciło, renomę zawsze miało. Te wszystkie 

czynniki trzeba wziąć pod uwagę. Pan Wicestarosta musiał wyważyć, na pewno moja osoba 

mu nie pomagała, bo zawsze byłem związany z „liceum”. Co miał zrobić? Tu źle i tu źle.  

 

Radna B. Włodarczyk -  jeśli renomę straciło to dzięki komu to się stało?  

 

Radny Sł. Wąsiewski - dyskutujemy dzisiaj o projektach organizacyjnych o strukturze szkół 

czy ilości oddziałów jaka będzie funkcjonowała. O ile pamiętam to do końca maja jest termin 

zatwierdzenia projektów organizacyjnych tak? 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – zostały juz zatwierdzone, nie mamy jeszcze naboru. 

 

Radny Sł. Wąsiewski - jeżeli projekty organizacyjne są zatwierdzone a muszą być do końca 

maja, ze względu na to, że ustawa Karta nauczyciela mówi, że 3 miesiące przez rozpoczęciem 

roku szkolnego ewentualne wypowiedzenia lub zmiany warunków umowy trzeba 

podejmować, bo później jest problem z tym. W związku z tym Zarząd zaplanował już ilość 

oddziałów w każdej ze szkół. Dużo dyskutujemy o „liceum”. Czy w liceum jest tyle samo 

oddziałów, co na chwilę obecną? Nic sie nie zmieniło. Trudno zmieniać ilość oddziałów niż 

to, co jest w chwili obecnej. Natomiast to, co Pani Włodarczyk mówi, że jeśli rzeczywiście 

chętnych uczniów byłoby zdecydowanie więcej to wtedy kosztem innej szkoły należałoby 

zwiększyć nabór. Czy macie takie założenie, że w liceum ma być 5 oddziałów i ani jednego 

więcej? Myślę też, że co do ilości uczniów wszystkie szkoły są traktowane jednakowo. 

Trzecia sprawa gorąco zwracam się do Państwa, że jeśli byłaby taka sytuacja, że nauczyciel 

nie ma pełnych godzin to Karta Nauczyciela daje możliwość uzupełniania etatu w innej 

szkole. Ruchy kadrowe trzeba by zabezpieczyć. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś  
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ma 18 godzin i więcej i później ma 14 godzin, 12 godzin.  Z punktu widzenia placówki 

budżetu można tak zrobić, ale z punktu widzenia kadrowego namawiam, żeby jednak był cały 

etat z możliwością w innej placówce.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – czy ktoś ma jeszcze pytania? Nie widzę. 

Przechodzimy do zaopiniowania. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury, 

6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

3c Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 

31. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – cała dyskusja odbyła się przy uchwale odrzucającej 

stanowisko Związku Zawodowego, a w tej chwili to jest uchwała, która mówi o likwidacji  

I liceum dla dorosłych i stąd moja prośba, żeby tą uchwałę przyjąć. 

 

P.T. Grobelny, Starosta - uczniowie, którzy uczęszczają do liceum mają zapewnione 

miejsce w Tarcach, uczeń żaden nic nie straci.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – czy ktoś ma pytania? Nie widzę. 

Przechodzimy do zaopiniowania. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury, 

6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

3d Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. wraz z autopoprawką. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2017 rok.   

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – czy ktoś ma pytania? Nie widzę. 

Przechodzimy do zaopiniowania. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury, 

6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Radny Sł. Wąsiewski - dziękując za pracę jako wiceprzewodniczący komisji, składam 

wniosek o rezygnacji z tej funkcji. Sprawa dotyczy tego, że mamy nowego kolegę Radnego, 

który jest związany z oświatą i proponuję, żeby zajął moje miejsce jako wiceprzewodniczący.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – kto jest za przyjęciem wniosku?  
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W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury, 

5 radnych głosowało „za”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu. Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Edukacji  

i Kultury, p. M. Stolecki zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           

Mariusz Stolecki 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


