
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 
WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE 

z dnia 12 października 2022 r. 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
organu prowadzącego za rok szkolny 2021/2022 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty oraz wynikami 

nadzoru pedagogicznego 

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze 
zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za 
rok szkolny 2021/2022 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty oraz wynikami nadzoru pedagogicznego 
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

 

   

Wójt Gminy Gniewoszów 
 
 

Marcin Szymon Gac 
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Załącznik do zarządzenia Nr 81/2022 

Wójta Gminy w Gniewoszowie 

z dnia 12 października 2022 r. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok 

szkolny 2021/2022 wraz  z wynikami egzaminu ósmoklasisty oraz wynikami nadzoru 
pedagogicznego 

 Zadania i kompetencje organu prowadzącego wynikające z ustawy Prawo oświatowe (Dz. 
U 2021r. poz. 1082 ze zm.) 

Na zadania oświatowe gminy składają się następujące zagadnienia: 

1. Zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki. 

2. Wykonywanie koniecznych remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie. 

3. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki. 

4. Wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 
programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów oraz wykonywania 
innych zadań statutowych. 

5. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do szkoły, przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego. 

6. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej. 

7. Nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

8. Nadzór nad obowiązkiem nauki i egzekwowanie obowiązku szkolnego i nauki. 

9. Zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkoły. 

10. Zakładanie i likwidacja placówek oświatowych. 

1. Zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkoły 

Wójt Gminy Gniewoszów zatwierdził arkusze i aneksy do arkuszy organizacji pracy szkoły na rok 
szkolny 2021/2022 dla 2 placówek oświatowych: 

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie 

2/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wysokim Kole 

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły w w/w placówkach w roku 
szkolnym 2021/2022 zatrudnionych było (stan wg sio na 30.09.2021r.)  : 

1/ nauczycieli w przeliczeniu na osoby 49.  Razem etatów  44,54. 

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przedstawiała się następująco: 

- dyplomowanych   20 

– mianowanych  19 

– kontraktowych  8 

– stażystów  2. 

Nauczyciele zatrudnieni byli zgodnie z kwalifikacjami. 

2/ pracowników obsługi   w przeliczeniu na etaty 13. 

W roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało do szkół  445  uczniów. 
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Lp. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia na oddział 
1 Wychowanie 

przedszkolne 
135 6 22,5 

3 Podstawowa 310 21 14,8 
 Ogółem 445 27 16,5 

  

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z ramowych planów nauczania 

przeznaczono dodatkowe środki budżetowe na realizację zajęć: 

– godziny świetlicy – 35 godzin tygodniowo w ZSP Gniewoszów; 21 godzin tygodniowo w PSP Wysokie 
Koło 

– godziny biblioteki szkolnej – 15 godzin tygodniowo w ZSP Gniewoszów; 5 godziny tygodniowo w PSP 
Wysokie Koło 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć w szkołach finansowanych 
przez organ prowadzący: 

– zajęcia w czasie ferii szkolnych, 

– zajęcia socjoterapeutyczne z psychologiem dla uczniów oraz zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów ze 
wszystkich szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów – łącznie 5 godzin miesięcznie, 

– profilaktyczne półkolonie letnie, które odbyły się w okresie od 27.06.2022r. – 08.07.2022r. dwutygodniowe 
półkolonie w Gniewoszowie dofinansowane ze środków GKRPA.W czasie kolonii odbywały się zajęcia 
grupowe o charakterze profilaktycznym, mające na celu kształtowanie postaw, wartości, promowanie 
zdrowego stylu życia, integrację dzieci i młodzieży. Zorganizowano wyjazdy do pobliskich miejsc 
atrakcyjnych turystycznie. 

2. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych: 

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Gniewoszowie  

a.I miejsce ucz. kl. VIIIa w konkursie plastycznym organizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK 
w Kozienicach „KREW=ŻYCIE”,  

b.II miejsce drużyny z klas ósmych w etapie rejonowym Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy 
PCK, 

c.III miejsce ucz. kl. VIIIb w konkursie IPN „Podziemna armia. Ludzie, miejsca i walki Armii Krajowej” 
– odbiór nagród podczas uroczystej gali na Zamku Narodowym w Warszawie 

d.III miejsce uczennicy kl. VI  w ogólnopolskim Konkursie Pingwin z języka angielskiego dla klas 4-8 

e.III. miejsce uczennicy kl. V w powiatowym XII Konkursie Kolęd  
i Pastorałek „Na ten Nowy Rok” – Kozienice, 

f.I i II miejsce w kategorii klas 4-8  uczennic z kl. 5V, III miejsce w kategorii klas 1-3 – kl. 3a w V 
Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej, 

g. nagrody specjalne dla ucznia klasy 1a i przedszkolaka z „zerówki” w XXVIII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci 
 i Dziadka” organizowanego przez Krajowe i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole – Łódź, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole 

h.I miejsce w kategorii klas I- III a w kategorii szkoła podstawowa kl. V – VIII wyróżnienie otrzymała 
uczennica za piosenkę -Taki kraj w V Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, Powstańczej 
i Żołnierskiej, 

a.I miejsce w etapie rejonowym XXVIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK 
w Kozienicach – drużyna w składzie uczennic klasy VIII 

b.I miejsca w konkursie historyczno-etnograficznym „DZIEDZICTWO LUDOWE ZIEMII 
KOZIENICKIEJ’’ 
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Uczniowie obydwu szkół uczestniczyli również w licznych konkursach organizowanych przez Bibliotekę 
Publiczną Gminy Gniewoszów, Gminę Gniewoszów oraz wewnętrznych konkursach organizowanych przez 
placówki oświatowe. 

3. Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczanie dotacji 

W roku szkolnym 2021/2022 terminowo wprowadzano dane do System Informacji Oświatowej, które wg  
stanu na 30 września 2021r. stanowiły podstawę naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 
budżetowy 2022. 

Sporządzono również sprawozdania z rozliczenia dotacji: 

b/ przeznaczonej na  pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym skorzystało 39 uczniów  

c/ na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2021 naliczonej na 
97 uczniów w łącznej kwocie 146 082, 00 zł 

d/ na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 
na łączną kwotę 35 300, 08 zł 

W/w sprawozdania wykonano w terminie i przekazano odpowiednim instytucjom. 

4. Wykonywanie inwestycji oświatowych i remontów obiektów szkolnych oraz doposażenie szkół 
w sprzęt i wyposażenie w pomoce dydaktyczne. 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wysokim Kole wykonano 
następujące prace 

a) remont sali nr 3, który polegał na pomalowaniu ścian, zamontowaniu rolet, położeniu linoleum na podłodze, 
wymianie gniazdek, zamontowaniu tablicy szkolnej, zamontowaniu szafy, która pełni rolę biblioteczki 
szkolnej oraz zakupie pozostałych szafek szkolnych, 

b) remont toalety dziewczęcej - wymiana płytek, 

c) remont rozdzielni elektrycznej w szkole, 

d) wymiana kaloryferów w sali nr 3 i 10, 

e) zakup szafek przedszkolnych pełniących rolę szatni. 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie przeprowadzone zostały następujące prace: 

a) modernizacja sali polonistycznej nr 22  –  malowanie, zakup mebli, biurka nauczycielskiego, rolet, 
zakupiono również biurko do sali historycznej  nr 26, 

b) nowa aranżacja przestrzenna terenu wokół szkoły ( stworzenie „kącika świetlicowego” dla dzieci 
oczekujących na autobus szkolny – rośliny, materiały dekoracyjne –  prywatni sponsorzy, darczyńcy, 
wsparcie organu prowadzącego – pracownicy) 

c) renowacja ogrodzenia szkoły polegająca na jego pomalowaniu, 

d) naprawa bramek do piłki nożnej na boisku szkolnym, 

e) naprawa kostki brukowej od frontu szkoły, 

f) bezpłatny czujnik smogu w ramach udział szkoły w projekcie Edukacyjna Sieć Antysmogowa dla 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 

g) zakupiono gry i zabawki do przedszkola. 

Gmina Gniewoszów w październiku 2021r. pozyskała dotację celową ze środków budżetowych 
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pod nazwą „Aktywna 
tablica” dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gniewoszowie. 

Kwota otrzymanego przez szkołę dofinansowania wyniosła 17 500, 00 zł, w tym 3500, 00 zł zł jako 
20% wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Gniewoszów oraz 14 000, 00 zł dotacji celowej ze 
środków budżetowych. 
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Z otrzymanych środków Publiczna Szkoła Podstawowa w Gniewoszowie zakupiła 2 interaktywne 
monitory dotykowe o przekątnej ekranu 75 cali. 

Gmina Gniewoszów otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadań 
jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach 
programu „Laboratoria przyszłości”. 

„Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce 
otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak 
współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. 
„Laboratoria Przyszłości” to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom 
rozwijać swoje zainteresowania nie tylko ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także 
w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Do szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów trafił nowoczesny sprzęt do nauki, m.in. 
drukarki 3D, stacje lutownicze, zestawy z mikrokontrolerem, roboty, kamery, sprzęt do nagrywania, czy 
aparat fotograficzny z akcesoriami. Ma on wesprzeć uczniów w rozwoju ich talentów związanych 
z nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Na jego zakup gmina otrzymała 100 000 zł 
z rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest nauka przez doświadczanie. 

Kwota wsparcia była uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkoły i wyniosła 70 000 zł 
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gniewoszowie oraz 30 000 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wysokim Kole. 

W dniu 12 maja 2022r. Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Szymon Gac podpisał z Operatorem 
Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. umowę darowizny, na podstawie której operator 
przekazał placówkom oświatowym z terenu naszej gminy kwotę 30 000, 00 zł na doposażenie 
klasopracowni oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. 

Otrzymane środki zostały przekazane do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Gniewoszów w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów uczęszczających do tych placówek. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gniewoszowie działająca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Gniewoszowie z przekazanych środków finansowych zakupiła monitor interaktywny o przekątnej 
ekranu 85 cali oraz sprzęt sportowy – zestaw piłek do piłki nożnej i wózek na piłki. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie wzbogaciła się o nowy monitor 
interaktywny o przekątnej ekranu 65 cali oraz zestaw piłek wraz z pachołkami i komplet skakanek 
sportowych. 

Gmina Gniewoszów brała udział w kolejnej edycji Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025. W dniu 25 października 2021 r. podpisano umowę dla dwóch szkół podstawowych 
z terenu Gminy Gniewoszów do objęcia wsparciem w 2021r., Wysokość dofinansowania to 20 000, 00 zł 
przy wkładzie własnym 4000,00 zł. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gniewoszowie 

koszt całkowity: 15 000,00 zł 

dotacja: 12 000,00 zł 

wkład własny: 3 000,00 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wysokim Kole 

koszt całkowity: 5 000,00 zł 

dotacja: 4 000,00 zł 

wkład własny: 1 000,00 zł 

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na: 

• zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami, w szczególności książek 
historycznych, lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innych nośnikach 

• zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych: 

• realizację działań promujących czytelnictwo. 
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Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu 
Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, przy współpracy 
z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. 

Gmina Gniewoszów w 2022r. zakończyła budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości 
Gniewoszów realizowaną w ramach operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 
wyposażenie w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną. Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Gniewoszowie” . W wyniku operacji został osiągnięty cel: udostępnienie mieszkańcom, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci infrastruktury rekreacyjnej, pośrednio integrację i aktywizację 
mieszkańców, poprzez budowę ogólnodostępnego i bezpłatnego boiska wielofunkcyjnego. 

Inwestycja została sfinansowana z środków własnych gminy oraz środków pozyskanych w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W ramach tego działania gmina  podpisała umowę o przyznaniu pomocy na 
realizację projektu polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gniewoszów. 

Powstałe boisko będzie służyć naszym mieszkańcom do gry w piłkę koszykową, siatkówkę oraz 
siatkówkę plażową. 

5. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. 

Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływania edukacyjne wobec uczniów: niepełnosprawnych (z 
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych i chorych. 

Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować. 

Kształcenie specjalne 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na: 

1) niepełnosprawność (dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi); 

2) niedostosowanie społeczne; 

3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

Zgodnie z obowiązującym prawem dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowanie społecznie 
i zagrożone niedostosowaniem społecznym mogą pobierać naukę we wszystkich rodzajach przedszkoli 
oraz wszystkich typach i rodzajach szkół publicznych i niepublicznych. 

W bieżącym roku szkolnym zadania związane z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych 
realizował Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Wysokim Kole. Łącznie na wszystkich etapach edukacyjnych 
kształceniem specjalnym objęto 11 uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym z uwagi 
na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, lekkim, niepełnosprawność sprzężoną 
i autyzm oraz upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. Wśród uczniów, dla których poradnia 
psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego byli również 
uczniowie słabosłyszący. 

 Uczeń posiadający orzeczenie w stopniu głębokim uczestniczył w zajęciach rewalidacyjno – 
wychowawczych. Dla pozostałych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego szkoły zorganizowały zajęcia specjalistyczne zgodne z zaleceniami poradni psychologiczno 
– pedagogicznej. Były to: 

– nauczanie indywidualne 51 godz tygodniowo w ZSP Gniewoszów, 

– dyżury pedagoga szkolnego 17 godz. tygodniowo w ZSP Gniewoszów, 

– zajęcia logopedyczne – 6 godzin tygodniowo w ZSP Gniewoszów,  oraz 6 godz. tygodniowo w PSP 
Wysokie Koło 

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 4  godz tygodniowo w ZSP Gniewoszów, 2 godziny tygodniowo 
w PSP Wysokie Koło 
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– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 2 godziny tygodniowo w PSP Wysokie Koło, 8 godz tygodniowo 
w ZSP Gniewoszów 

– zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się 1  godz tygodniowo w ZSP Gniewoszów, 

– zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 1  godz tygodniowo w ZSP Gniewoszów, 

– indywidualny program nauczania dla ucznia zdolnego 3 godziny tygodniowo w ZSP Gniewoszów, 

– dodatkowo w PSP Wysokie Koło zatrudniony został nauczyciel wspomagający w wymiarze 20 godzin 
tygodniowo. 

6. Nadawanie stopni awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. 

W roku szkolnym 2021/2022 organ prowadzący przeprowadził dwa postępowania w sprawie nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

7. Stypendium dla uzdolnionych uczniów. 

Uchwałą Nr XXII/145/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2016r. zatwierdzono Lokalny 
Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Gniewoszów. 
W Regulaminie przyznawania stypendium Wójta Gminy Gniewoszów określone zostały również zasady, 
formy oraz szczegółowe warunki  przyznawania Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów dla uczniów 
uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów. W roku szkolnym 
2021/2022 w/w warunki określone w w/w regulaminie spełniło  15 uczniów uczęszczających do naszych 
placówek oświatowych i każdy uczeń otrzymał jednorazowe stypendium w wysokości 666, 66 zł. 

8. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Wójt Gminy Gniewoszów powierzył 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Panu Jarosławowi Walaskowi na okres 5 lat 
szkolnych. 

9. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty. 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
ZA ROK SZKOLNY  2021/2022 

         PSP Gniewoszów MATEMATYKA 

 Wynik 
szkoły 

Gmina  Powiat Województwo 

% 48,27 46,79 52,85 62 
 

  PSP  Gniewoszów JĘZYK POLSKI 

 Wynik 
szkoły 

Gmina  Powiat Województwo 

% 51,47 52,67 57,39 64 
 

  PSP  Gniewoszów JĘZYK ANGIELSKI 

 Wynik 
szkoły 

Gmina  Powiat Województwo 

% 50,96 52,59 60,82 72 
     
 

PSP WYSOKIE KOŁO MATEMATYKA 

 Wynik 
szkoły 

Gmina  Powiat Województwo 

% 43,62 46,79 52,85 62 

 PSP WYSOKIE KOŁO JĘZYK POLSKI 

 Wynik 
szkoły 

Gmina  Powiat Województwo 
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% 55,24 52,67 57,39 64 

PSP WYSOKIE KOŁO JĘZYK ANGIELSKI 

 Wynik 
szkoły 

Gmina  Powiat Województwo 

% 56,09 52,59 60,82 72 
 
 
   

Wójt Gminy Gniewoszów 
 
 

Marcin Szymon Gac 
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