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Dyrektora Zespolu Szkoi Lesnych w Rucianem-Nidzie 
zdnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie powolania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 

Na podstawie § 7.4.8 Statutu Zespolu Szkol Lesnych w Rucianem - Nidzie 

zarz^dzam, co nast^puje: 

§1 

1. Powoluj? Szkoln̂  Komisj? Rekrutacyjno - Kwalifikacyjn^ w skladzie: 

Marianna Wolska - przewodnicz^ca 

Dorota Sokolowska - czlonek 

Jolanta Tolwihska - czlonek 

Beata Przystawik - czlonek 

Monika Bastek - czlonek 

2. Kadencja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej trwa do 30 sierpnia 2019 r. 

§2 

1. Do zadari Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej nalezy w szczegolnosci: 

a) opublikowanie na stronie intemetowej szkoly zasad rekrutacji uczniow do klas pierwszych 

Technikum Lesnego i Branzowej Szkoly Lesnej I stopnia oraz sluchaczy kwalifikacyjnych 

kursow zawodowych 

b) organizacja i prowadzenie Szkolnego Punktu Informacyjnego 

d) rejestrowanie i rozpatrywanie w porozumieniu z dyrektorem ZSL wnioskow o przyjecie 

do szkol i na formy pozaszkolne 

e) sporz^dzenie protokolow czqstkowych i protokolu koncowego z przebiegu prac. 

2. Do zadah przewodnicz^cej Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej nalezy 

a) ustalenie przydzialu zadah dla poszczegolnych czlonkow komisji 

b) nadz6r nad terminowoscî wykonywanych zadah 

c) nadzor merytoryczny nad niezb^dn̂  dokumentacĵ 

d) podpisywanie protokolow cz^stkowych i protokolu koncowego z przebiegu prac. 

§3 
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

D Y R E K T O R 
ZESROt U SZK6t . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LE.^NYCH 

mgr int Halina Pui^kowsfo 
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zdnia22 lutego 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia do uzytku szkolnego procedury rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 

Na podstawie: 
1. rozdziatu 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U . z 2017 r. poz. 59), 

2. ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) wbrzmieniu 

obowi^zuj^cym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzaj^ce ustawy - Prawo oswiatowe (Dz. U . z 2017 r. poz. 60), 

3. rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupehiiaj^cego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do 

trzyletniego liceum ogolnoksztak^cego, czteroletniego technikum i branzowej szkoiyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I stopnia, dla kandydatow 

b^d^cych absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U . poz. 586); rozporz^dzenie to okresla m.in. sposob 

przeliczania na punkty poszczegolnych kryteriow branych pod uwag? w post^powaniu rekrutacyjnym, 

4. rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupehiiaj^cego do publicznych przedszkoli, szkoi i placowek 

(Dz. U. poz.610), 

5. rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badari lekarskich kandydatow do szkoi 

ponadgimnazjalnych lub wyzszych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniow tych szkot, studentow, 

shjchaczy kwalifikacyjnych kursow zawodowych oraz uczestnikow studiow doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1144). 

6. zarz^dzenia nr 5 Warmihsko - Mazurskiego Kuratora Oswiaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie okreslenia 

terminow przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupetniaj^cego, w tym terminow 

skiadania dokumentow, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentow osmioletniej szkoty podstawowej do: 

•klas pierwszych publicznych szkoi ponadpodstawowych - czteroletnich liceow ogolnoksztaic^cych, 

piecioletnich technikow oraz trzyletnich branzowych szkoi 1 stopnia, 

•klas wstepnych w czteroletnich liceach ogolnoksztaic^cych dwujezycznych, czteroletnich liceach 

ogolnoksztaic^cych z oddziaiami dwujezycznymi, piecioletnich technikach dwujezycznych i piecioletnich 

technikach z oddziaiami dwujezycznymi, 

•publicznych szkoi podstawowych dla doroslych 

oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych czteroletnich liceow ogolnoksztaic^cych dla dorosiych i 

na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkoi policealnych 

7. zarz^dzenie nr 6 Warmihsko - Mazurskiego Kuratora Oswiaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie okreslenia 

terminow przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupeiniaj^cego, w tym terminow 

skiadania dokumentow, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentow dotychczasowego gimnazjum do: 

•klas pierwszych publicznych szkoi ponadgimnazjalnych - dotychczasowych trzyletnich liceow 

ogolnoksztaic^cych i czteroletnich technikow, 

•klas pierwszych publicznych szkoi ponadpodstawowych - trzyletnich branzowych szkoi I stopnia, 

oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych dotychczasowych trzyletnich liceow ogolnoksztaic^cych 

dla dorosiych 

zarz^dzam, co nast^puje: 

§1 
Wprowadzam do uzytku szkolnego „Procedure rekrutacji na rok szkolny 2019/2020" 
stanowi^ĉ  zal^cznik nr 1 do niniejszego zarz^dzenia. 

§2 
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

D Y R E K T O R 

mgr Int Hatms Pahkowaka 



Zalgcznik nr 1 do Zarz^dzenia 

Nr 1/11/2019 

Dyrektora ZSL 

zdnia 22.02.2019 r. 

„Procedura rekrutacji na rok szkolny 2019/2020" 

§ 1 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor Zespohi Szkol Lesnych powohije komisja 
rekrutacyjn^. 
2. Dyrektor moze odst^pic od powolania komisji, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli liczba 
kandydatow ubiegajacych si? o przyjecie do szkoly jest mniejsza lub rowna liczbie wolnych 
miejsc, ktorymi dysponuje szkola, takze w trakcie trwania roku szkolnego. 

§2 
Procedura okresla zasady przyjmowania uczniow do klas pierwszych oraz sluchaczy 
kwalifikacyjnych kursow zawodowych w Zespole Szkol Lesnych. 

§3 
O przyjecie do klas pierwszych technikum i branzowej szkoly 1 stopnia dla mlodziezy moĝ  
ubiegac si? absolwenci gimnazjum i osmioletniej szkoly podstawowej. 

§4 
1. Ustala si? dla danego zawodu nast^puj^ce przedmioty obowi^zkowe, ktorych oceny b^d̂  
podlegaly przeliczeniu na punkty: 
a) zawod technik lesnik: j?zyk polski, matematyka, biologia, j?zyk obey. 
b) zawod technik informatyk: j?zyk polski, matematyka, informatyka, j?zyk obey 
c) zawod operator maszyn lesnych: j?zyk polski, matematyka, j?zyk obey, zaj?cia techniczne 
d) zawod ogrodnik: j?zyk polski, matematyka, j?zyk obey, biologia 
e) zawod pszczelarz: j?zyk polski, matematyka, j?zyk obey, biologia. 

§5 
Harmonogram postepowania rekrutacyjnego 
1. Kandydaci do klas pierwszych skladaĵ  wnioski o przyjecie do szkoly od 6 maja do 14 
czerwca 2019 r. w sekretariacie szkolnym. 
2. W terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. kandydat uzupelnia wniosek o przyjecie 
do szkoly, skladaj^c: 
a) swiadectwo ukohczenia gimnazjum lub szkoly podstawowej 
b) zaswiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu osmioklasisty 
3. Do 1 lipca 2019 r. komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjecie do szkoly i 
dokumenty potwierdzaj^ce spelnienie przez kandydata warunkow lub kryteriow branych pod 
uwage w post^powaniu rekrutacyjnym. 
4. W dniu 2 lipca 2019 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomosci: 
a) list? kandydatow zakwalifikowanych, 
b) list? kandydatow niezakwalifikowanych do szkoly. 
5. Do 4 lipca 2019 r. szkola (sekretariat) wydaje skierowanie na badania lekarskie 
kandydatowi z listy kandydatow zakwalifikowanych, w przypadku zlozenia przez kandydata 
oswiadczenia o wyborze tej szkoly. 
6. Do 10 lipca 2019 r. rodzic kandydata potwierdza wol? podj^cia nauki poprzez dostarczenie: 
a) oryginalu swiadectwa ukohczenia gimnazjum lub szkoly podstawowej, 
b) oryginalu zaswiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu osmioklasisty 
(o ile nie zostalo ono zlozone w uzupelnieniu wniosku), 
c) zaswiadczenia lekarskiego zawieraj^cego orzeczenie o braku przeciwskazah zdrowotnych 
do podj^cia praktycznej nauki zawodu. 
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7. 11 lipca 2019 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomosci list? kandydatow 
przyj?tych i kandydatow nieprzyj?tych do szkoly. 
8. W przypadku niepelnego naboru odb?dzie si? rekrutacja uzupelniaj^ca, ktora potrwa do 30 
sierpnia 2019 roku. 

§6 
1. Dokumenty wymagane przy ubieganiu si? o przyj?cie do klasy pierwszej: 
a) wniosek o przyj?cie do szkoly (przyjmowany na formularzu urz?dowym - do pobrania ze 
strony www.zsl.org.pl lub w sekretariacie szkoly 
b) swiadectwo ukohczenia gimnazjum/szkoty podstawowej wraz z zaswiadczeniem o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu osmioklasisty, 
c) zaswiadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazan zdrowotnych 
do nauki w wybranym zawodzie dostarczone do szkoly (skierowanie do lekarza medycyny 
pracy wydaje sekretariat szkoly), 
d) opinia wydana przez publiczn̂  poradni? psychologiczno-pedagogiczn^, w tym publiczn̂  
poradni? specjalistyczn̂ w sprawie pierwszenstwa w przyj?ciu ucznia z problemami 
zdrowotnymi do szkoly, 
e) posiadane aktualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginaly lub 
uwierzytelnione kopie), 
1) 2 fotografie (podpisane: imi? i nazwisko, data urodzenia, doktadny adres) dostarczone w 
momencie potwierdzenia woli podj?cia nauki), 
g) karta zdrowia (dostarczona w momencie potwierdzenia woli podj?cia nauki), 
h) kserokopia aktu urodzenia (dostarczona w momencie potwierdzenia woli podj?cia nauki). 

§7 
1. Wyniki post?powania rekrutacyjnego ustala i podaje do wiadomosci Szkolna Komisja 
Rekrutacyjna powolana przez Dyrektora ZSL. Pracami komisji kieruje jej przewodnicz^cy. 
2.1 Podstawowe kryteria dla absolwentow gimnazjow i szkol podstawowych oraz 
maksymaln ̂liczb? punktow do osi4gni?cia przedstawia tabela ponizej. 
2.2 Sposob przeliczania na punkty ocen z przedmiotow: celuj^cy: 18 punktow, bardzo dobry: 
17 punktow, dobry: 14 punktow,. dostateczny: 8 punktow, dopuszczaj^cy: 2 punkty. 
2.3 Sposob przeliczania punktow za egzamin gimnazjalny: wyniki procentowe z j?zyka 
polskiego, z historii i wiedzy o spoleczehstwie, z matematyki, z przedmiotow przyrodniczych 
oraz z j?zyka obcego nowozytnego na poziomie podstawowym ŝ  mnozone przez 0,2, a 
uzyskane wartosci sumowane l^cznie. 
2.4 Sposob przeliczania punktow za egzamin osmioklasisty: wyniki procentowe z j?zyka 
polskiego i z matematyki ŝ  mnozone przez 0,35, wynik procentowy z j?zyka obcego 
nowozytnego jest mnozony przez 0,3, a uzyskane wartosci sumowane l^cznie. 
2.5 Za szczegolne osi4gni?cia kandydat moze otrzymac: 
a) za uzyskanie w zawodach wiedzy b?d4cych konkursem o zasi?gu ponadwojewodzkim 
organizowanym przez kuratorow oswiaty na podstawie zawartych porozumieh: 
- tytulu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje si? 10 punktow, 
- tytulu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego - przyznaje si? 7 punktow, 
- tytulu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego - przyznaje si? 5 punktow; 
b) za uzyskanie w zawodach wiedzy b?d4cych konkursem o zasi?gu wojewodzkim 
organizowanym przez kuratora oswiaty: 
- dwoch lub wi?cej tytulow finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje si? 10 punktow, 
- dwoch lub wi?cej tytulow laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego -
przyznaje si? 7 punktow, 
- dwoch lub wi?cej tytulow finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego -
przyznaje si? 5 punktow, 
- tytulu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje si? 7 punktow. 



- tytuiu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego - przyznaje si? 5 punktow, 
- tytulu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego - przyznaje si? 3 punkty; 
c) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niz wyzej wymienione, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oswiaty lub inne podmioty 
dzialajqce na terenie szkoly, na szczeblu: 
- mi?dzynarodowym - przyznaje si? 4 punkty, 
- krajowym - przyznaje si? 3 punkty, 
- wojewodzkim - przyznaje si? 2 punkty, 
- powiatowym - przyznaje si? 1 punkt. 
2.6. W przypadku gdy kandydat ma wi?cej niz jedno szczegolne osi4gni?cie w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na swiadectwie ukohczenia 
gimnazjum/szkoly podstawowej, maksymalna liczba punktow mozliwych do uzyskania za 
wszystkie osi4gni?cia wynosi 18 punktow. 

Kryteria dla absolwenta gimnazjum/szkoly podstawowej Max. liczba 
punktow 

Punkty za swiadectwo: 100 

ocena z j?zyka polskiego(za ocen? celuj^c )̂ 18 
ocena z matematyki (za ocen? celuj^ca) 18 
ocena z 1 przedmiotu (za ocen? celuj^c )̂ 18 
ocena z 11 przedmiotu (za ocen? celuj^c )̂ 18 
szczegolne osi4gni?cia 18 
swiadectwo ukohczenia szkoly gimnazjum/podstawowej z wyroznieniem 7 
aktywnosc spoleczna 3 
Punkty za egzamin gimnazjalny/egzamin osmioklasisty 100 

Maksymalnie t^cznie 200 

3. Po zakonczeniu przyjmowania dokumentow od kandydatow, uwzgl?dniajqc ich 
preferencje, Szkolna Komisja Rekrutacyjna moze podj ĉ decyzj? o zaniechaniu naboru do 
okreslonej klasy. O zaniechaniu naboru do okreslonej klasy szkola niezwlocznie zawiadomi 
zainteresowanych kandydatow. 

§8 
1. Niezaleznie od wyzej okreslonych zasad, w pierwszej kolejnosci do wybranej szkoly 
ponadgimnazjalnej przyjmowani sq: 
a) laureat lub finalista ogolnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 
b) laureat olimpiad dla gimnazjalistow/uczniow szkol podstawowych, 
c) laureat konkursu przedmiotowego o zasi?gu wojewodzkim. 
2. Warunkiem przyj?cia jest zlozenie oryginatow lub poswiadczonych kopii dokumentow 
potwierdzaj^cych wyzej wymienione osi4gni?cia. 

§9 
1. Rekrutacja do klas pierwszych jest przeprowadzana przez Szkolny Komisj? Rekrutacyjna 
od 6 maja do 30 sierpnia 2019 r. 
2. Po otrzymaniu od kandydatow wymaganych dokumentow, Szkolna Komisja Rekrutacyjna 
sporz^dza list? przyj?tych do klas pierwszych. 
3. O kolejnosci na liscie decyduje suma punktow uzyskanych zgodnie z kryteriami 
okreslonymi w § 7 z zastrzezeniem § 8. 
4. W przypadku r6wnorz?dnych wynikow uzyskanych w pierwszym etapie post?powania 
rekrutacyjnego, w dmgim etapie post?powania rekrutacyjnego przyjmuje si? kandydatow z 
problemami zdrowotnymi, ograniczaj^cymi mozliwosci wyboru kierunku ksztalcenia ze 



wzgl?du na stan zdrowia, potwierdzonymi opiniq publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjaUstycznej. 
5. W przypadku rownorz^dnych wynikow uzyskanych w drugim etapie postepowania 
rekrutacyjnego lub jezeli po zakonczeniu tego etapu dana szkola nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, w trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego brane sq pod uwag? l^cznie 
kryteria: 
- wielodzietnosc rodziny kandydata, 
- niepelnosprawnosc kandydata, 
- niepelnosprawnosc jednego z rodzicow kandydata, 
- niepelnosprawnosc obojga rodzicow kandydata, 
- niepelnosprawnosc rodzehstwa kandydata, 
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
- obj?cie kandydata pieczq zast^pcz.̂ 
6. Kryteria, o ktorych mowa w ust. 5, maĵ  jednakoŵ  wartosc. 

§10 
1. Rekrutacja sluchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego odbywa si? na podstawie 
dostarczonych przez kandydata dokumentow: 
a) wniosku o przyj?cie na kurs, z wpisanym numerem i nazŵ  kwalifikacji 
b) swiadectwa ukohczenia szkoly 
c) zaswiadczenia lekarskiego zawieraj^cego orzeczenie o braku przeciwwskazan zdrowotnych 
do podj?cia praktycznej nauki zawodu w okreslonym zawodzie wydanego przez lekarza 
medycyny pracy 
2. Rekrutacja dotyczy organizacji kwalifikacyjnych kursow zawodowych w zakresie 
nast?puJ4cych kwalifikacji: 
a) zgodnie z podstaŵ programoŵ dla zawodu technik lesnik: RL.13 Ochrona 
i zagospodarowanie zasobow lesnych, RL.14 Uzytkowanie zasobow lesnych, 
b) zgodnie z podstaŵ programoŵ dla zawodu operator maszyn lesnych: RL.Ol Obsluga 
maszyn stosowanych do prac lesnych 
c) zgodnie z podstaŵ programoŵ dla zawodu technik pszczelarz: RL.04 Prowadzenie 
produkcji pszczelarskiej, RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 
i pszczelarskiej 
d) zgodnie z podstaŵ programoŵ dla zawodu technik ogrodnik: RL.05 Zakladanie 
i prowadzenie upraw ogrodniczych, RL.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 
3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa od wrzesnia do kwietnia/czerwca nast?pnego roku. 
4. W przypadku wi?kszej liczby kandydatow niz liczba wolnych miejsc, na dany 
kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje si? przede wszystkim kandydatow, ktorzy nie 
posiadaJ4 zadnych kwalifikacji zawodowych. 
5. Terminarz rekrutacji: 
a) skladanie dokumentow - nabor ci^gly 
b) ogloszenie listy przyj?tych - 11 lipca 
c) nabor uzupelniaj^cy w przypadku dysponowania wolnymi miejscami - od 12 lipca do 30 
sierpnia, 
d) oddziai nie zostanie utworzony w przypadku mniejszej niz 15 liczby sluchaczy 

§11 
Przyjmowanie i wydawanie dokumentow 

1. Oryginaly, kserokopie i skany dokumentow rekrutacyjnych przyjmowane ŝ  
w sekretariacie szkoly. 
2. Dokumenty z danymi osobowymi kandydatow nieprzyj?tych przechowywane przez 
okres roku. 



3. Wydanie dokumentow rekrutacyjnych odbywa si? na wniosek rodzicow/prawnych 
opiekunow kandydata lub pelnoletniego kandydata (wniosek pisemny lub ustny z okazaniem 
dowodu tozsamosci lub innego dokumentu ze zdj?ciem). Dokumenty wydaje sekretariat 
szkoly za potwierdzeniem odbioru na liscie kandydatow. 

§12 
Organizacja informacji dla kandydatow i ich rodzicow 

1. Informacje dotycz^ce rekrutacji ŝ  upowszechniane na biez^co na tablicy ogloszeh, 
szkolnej stronie intemetowej www.zsl.org.pl. 
2. Dodatkowe informacje ŝ  udzielane telefonicznie w godz. 7.00-15.00, pod tel. 87 4231128 
lub zaposrednictwem poczty elektronicznej zsdilszajwp.pl. 
3. Wyniki postepowania rekrutacyjnego podaje si? do wiadomosci publicznej na tablicy 
ogloszeh i na stronie intemetowej. 

§13 
Tryb odwolawczy 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomosci listy kandydatow przyj?tych 
i kandydatow nieprzyj?tych, rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni moze wyst^pic do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz^dzenie uzasadnienia odmowy przyj?cia kandydata. 
2. Do 5 dni od dnia zlozenia wniosku o sporz^dzenie uzasadnienia odmowy przyj?cia, 
Szkolna Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyj?cia do 
szkoty. 
3. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyj?cia do szkoly, 
rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni ma mozliwosc zlozenia do Dyrektora ZSL 
odwolania od rozstrzygni?cia komisji rekmtacyjnej, wyrazonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyj?cia do szkoty. 

D Y R E K T OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fl 
ZESPOLU S Z« Ot zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LESNYCH 

mgr int Halina Poi^kowsl's 


