
sekretariat  czynny od 7:30 do 15:30 

 

tel. (24) 262 59 65 

 

tel./fax. (24) 262 60 65 

 

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 09-407 Płock 

 

e-mail: sekretariat@medykplock.pl 

 

www.medykplock.pl 

mailto:sekretariat@medykplock.pl
mailto:sekretariat@medykplock.pl
mailto:sekretariat@medykplock.pl
mailto:sekretariat@medykplock.pl


Nasze kierunki kształcenia: 



Nasze kierunki kształcenia: 



Nie musisz mieć matury 

       

 

 Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną,  

z 60- letnią tradycją w kształceniu kadr medycznych. 

Możesz u nas zdobyć atrakcyjny zawód w krótkim czasie. 

 

 

Przygotowujemy do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. 

 

 

Po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim). 

 

 

 Oferujemy kierunki kształcenia w systemie dziennym, zaocznym i 

wieczorowym 

 

 



Nasza Szkoła 



 

 

 

 

 



ORTOPTYSTA 

Nauka trwa 2 lata (4 semestry) 

 

Absolwent  jest przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 
- wykonywania badań ortoptycznych i określonych 

  badań okulistycznych 

- prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia 

  obuocznego 

- dobierania pomocy optycznych 

  i nie optycznych 

- komunikowania się z pacjentem, 

  lekarzem okulistą i zespołem 

  terapeutycznym 

- prowadzenie działań w zakresie 

  profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej 



ORTOPTYSTKA 

Działalność gospodarcza w ochronie 

zdrowia Język obcy w ortoptyce  

Podstawy psycholog  

Podstawy anatomii i patofizjologii  

Wybrane zagadnienia z pediatrii  

Ochrona zdrowia i profilaktyka 

zdrowotna  

Język migowy  

Metody i techniki pracy ortoptystki  

Podstawy optyki  

Badania ort optyczne  

Ćwiczenia ort optyczne  

Praktyki zawodowe  

Wykaz przedmiotów realizowanych w toku nauki: 



ORTOPTYSTKA 

Perspektywy zawodowe 
Ortoptystka może być zatrudniony w: 

 

- przychodniach leczenia zeza 

- gabinetach okulistycznych 

- oddziałach okulistycznych szpitala 

- gabinetach ortoptycznych 

Nauka kończy się egzaminem 

potwierdzającym kwalifikacje zawodowe 



PROTETYK SŁUCHU 

Osoba wykształcona w zawodzie protetyk słuchu  

zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami 

z podejrzeniem niedosłuchu. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu jest 

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 
- wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci; 

- analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania; 

- dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających  

  słyszenie; 

- sprawowania opieki audio protetycznej po doborze aparatów słuchowych; 

- wykonywania odlewu ucha; 

- produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrz usznego; 

- prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia  

  zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.  
 



PROTETYK SŁUCHU 

Wykaz przedmiotów realizowanych w toku nauki: 
  

•Zarys anatomii, fizjologii i patologii  

•Metody badania słuchu  

•Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu  

•Metody doboru aparatów słuchowych  

•Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych  

•Otoplastyka  

•Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia  

•Język obcy w protetyce słuchu  

•Język migowy  

  

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 

  

•Badania słuchu - pracownia  

•Dopasowanie aparatów słuchowych  

•Opieka audioprotetyczna  

 
Nauka kończy się egzaminem  

potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 



TECHNIK  MASAŻYSTA 



Nauka na tym kierunku trwa 2 lata  

(4 semestry) i odbywa się w trybie 

dziennym. 



  

 Uczniowie podczas 2 letniej nauki zdobywają wiedze i 
umiejętności w zakresie kompleksowego masażu ciała: 

 

 Wykonanie masażu klasycznego, sportowego i kosmetycznego. 

 Stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń 
lekarza, typu schorzenia i stanu zdrowia. 

 Obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas 
masażu. 



Ćwiczenia z masażu: 





Perspektywy zawodowe  
 

Technik masażysta posiada  
pełne uprawnienia do pracy w: 

  

 szpitalach, przychodniach, klinikach  

 uzdrowiskach 

 zakładach opiekuńczo-leczniczych 

 gabinetach odnowy biologicznej SPA 

 klubach sportowych 

 możliwość prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej 



TECHNIK 

ELEKTRORADIOLOG 

Nauka odbywa się 

 w systemie  

dziennym, trwa  

2,5 roku 

 (5 semestrów)  

i kończy się  

egzaminem  

potwierdzającym  

kwalifikacje  

zawodowe. 

 



     Perspektywy zawodowe 
 Technik elektroradiolog posiada pełne uprawnienia do 

pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki 

zdrowotnej w: 

 pracowni mammografii 

 pracowni tomografii 

komputerowej 

 pracowni medycyny 

nuklearnej (diagnostyki 

izotopowej, pozytonowej 

emisyjnej tomografii) 

 pracowni spirometrii 

 pracowni elektrokardiografii 

 

 

 



 pracowni rentgenografii 

 pracowni radiologii 

stomatologicznej 

 pracowni ultrasonografii 

 pracowni radioterapii 

(planowania leczenia, 

teleradioterapii, 

brachyterapii) 

 pracowni audiologii 

 

 

 

 

 



 pracowni radiodiagnostyki 

interwencyjnej (badania 

naczyniowe) 

 pracowni elektroencefalografii 

 pracowni elektromiografii 

 

 



 pracowni 

densytometrii kośćca 

 pracowni rezonansu 

magnetycznego 

 



   
Na tym kierunku nauczysz się:     
  przygotowywania pacjenta do badań 

diagnostycznych i zabiegów w zakresie 
diagnostyki obrazowej, 
elektromedycznej i radioterapii 

 wykonywania prac związanych 
z przygotowaniem badań 
diagnostycznych i zabiegów w zakresie 
diagnostyki obrazowej, 
elektromedycznej i radioterapii 

 obsługi sprzętu i aparatury 
diagnostycznej wykorzystywanej 
w rentgenodiagnostyce 

 



 wykonywania samodzielnie lub 
w zespole badań diagnostycznych 
i zabiegów terapeutycznych 
z wykorzystaniem promieniowania 
jonizującego, pola magnetycznego, 
pierwiastków promieniotwórczych, 
ultradźwięków i badań 
w diagnostyce elektromedycznej 

 analizowania wykonanych badań 
diagnostycznych, zabiegów 
w zakresie diagnostyki obrazowej, 
elektromedycznej, radioterapii 
i przygotowania ich do oceny przez 
lekarza 

 



 wdrażania i koordynowania 
systemu zarządzania 
jakością 

 obróbki chemicznej 
i technicznej, cyfrowej 
(pośredniej i bezpośredniej) 
zdjęć rentgenowskich 

 prowadzić dokumentację 
medyczną po wykonanej 
radioterapii 

 



Ponadto nauczysz się: 

 udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia 

zdrowia i życia 

 organizowania stanowisko pracy zgodnie 

z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi 

 prowadzenia działalność gospodarczą 

 



Zyskasz dodatkowe korzyści 

 

 

 

 

 

 zrealizujesz  ciekawe praktyki 

 zajęcia odbędziesz w profesjonalnie    

wyposażonych pracowniach  



OPIEKUN  W  DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

Nauka na tym 

kierunku 

kształcenia  trwa  

2 lata (4 semestry)  

i odbywa się  

trybie dziennym 
lub zaocznym. 

 



Absolwent  w wyniku kształcenia nabywa umiejętności                  

i  potrafi:  

 dokonywać w sposób kompleksowy analizy potrzeb i     

     problemów podopiecznego 

 wspierać i towarzyszyć podopiecznemu w różnych  

    czynnościach życia codziennego 

 wykorzystać w praktyce różne metody i narzędzia,  terapii   

    i aktywizacji  współpracować z podopiecznym 

 udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia  

    zdrowia i życia 

 prowadzić dokumentacje pracy z podopiecznym 



Perspektywy zawodowe 
 

Opiekun w domu pomocy społecznej posiada pełne 

uprawnienia do pracy w: 

 

 Domach Pomocy Społecznej 

 

 Domach Dziennego Pobytu 

 

 Domach Seniora 

 



    

OPIEKUN MEDYCZNY 

 

    Nauka na tym kierunku kształcenia trwa 1 rok                    

(2 semestry), odbywa się w systemie dziennym, 

zaocznym i kończy się egzaminem  potwierdzającym  

kwalifikacje zawodowe. 

 



Pracownia pielęgnacyjno-opiekuńcza 



Opiekun Medyczny w trakcie nauki 

zdobywa wiedzę niezbędną do:  
 

 

 rozpoznania i rozwiązywania problemów   

opiekuńczych osoby chorej   

 

 współdziałania z zespołem terapeutycznym w  

zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach 

opieki zdrowotnej i warunkach domowych  

 

 

 



Opiekun edyczny posiada możliwość prowadzenia 

własnej działalności  gospodarczej oraz pełne 

uprawnienia do pracy w: 
 

-  w placówkach pomocy społecznej,  
 

-  hospicjach,  
 

-  zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
 

-  oddziałach szpitalnych,  
 

-  w ramach prywatnej opieki w środowisku 
domowym podopiecznego. 

 

Perspektywy zawodowe 



ASYSTENT  OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
 

Nauka na tym kierunku kształcenia trwa 1 rok 

( 2 semestry), odbywa się w systemie dziennym  

lub wieczorowym i kończy się egzaminem 

potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 



Do zadań Asystenta Osoby 

Niepełnosprawnej należy: 

 

 

 diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania barier 

(psychologicznych, architektonicznych, społecznych,    

komunikacyjnych itp.) 

 

 pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny 

w celu zaspokojenia potrzeb bio-psycho-społecznych 

 

 doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, 

zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, 

rekreacji  i integracji ze środowiskiem 

 

 włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji  i   

placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. 

 



Perspektywy zawodowe 

 

 

Asystent Osoby Niepełnosprawnej posiada pełne 

kwalifikacje do pracy w: 
 

 Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie 

 Warsztatach Terapii Zajęciowej 

 Ośrodkach Opiekuńczo-Leczniczych 

 Środowisku osoby niepełnosprawnej 

 Instytucjach, stowarzyszeniach działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 



TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 

Nauka trwa 2 lata                

(4 semestry).  

Odbywa się  

w systemie dziennym  

i kończy się egzaminem 

potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe. 



Zadania Terapeuty Zajęciowego

 
 komunikować się z podopiecznymi 

 oceniać sytuację społeczną i zdrowotną 

podopiecznego 

 motywować osoby niepełnosprawne do udziału 

w leczeniu i rehabilitacji 

 wykorzystywać w pracy z podopiecznymi 

metody i formy terapii zajęciowej.  

 organizować w ramach terapii imprezy 

towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, 

turnusy rehabilitacyjne 

 uczyć w ramach terapii krawiectwa, 

dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz 

prowadzenia gospodarstwa domowego; 

 uczyć podopiecznych wykonywania prostych i 

złożonych czynności codziennych 

  motywować podopiecznych do udziału w 

terapii indywidualnej i grupowej  

 

 



Perspektywy zawodowe 
Terapeuta Zajęciowy posiada pełne  

uprawnienia do pracy w: 

 
 oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności:    

   rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych,  neurologicznych 

   geriatrycznych, dziecięcych,   psychiatrycznych 
 

 sanatoriach 
 

 warsztatach terapii zajęciowej 
 

 domach pomocy społecznej 
 

 dziennych domach pomocy społecznej  
 

 klubach seniora 
 

 środowiskowych domach pomocy społecznej 
 

 świetlicach terapeutycznych, hospicjach,  zakładach  

   opiekuńczo – leczniczych. 



HIGIENISTKA 

STOMATOLOGICZNA 

Nauka na tym 

kierunku trwa  

2 lata  

(4 semestry)  

i odbywa się  

w systemie 

dziennym  lub 

wieczorowym 



 Zadania Higienistki 

Stomatologicznej: 
 

 asystowanie lekarzowi podczas 

wykonywania zabiegów 

 

 samodzielne wykonywanie zabiegów 

higieniczno – leczniczych w jamie ustnej 

pacjenta 

 

 prowadzenie profilaktyki stomatologicznej. 



 

 

 Higienistka  Stomatologiczna ma 

możliwość prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej  oraz 

posiada pełne uprawnienia  
do pracy w: 

 
 gabinetach dentystycznych publicznych  

    i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 

 prywatnych gabinetach stomatologicznych 

 poradniach i klinikach dentystycznych 

 gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. 

 

Perspektywy zawodowe 



ASYSTENTKA 

STOMATOLOGICZNA 

Nauka na tym kierunku 

trwa 1 rok  

(dwa semestry), odbywa 

się w systemie dziennym 

lub wieczorowym i 

kończy się  egzaminem 

potwierdzającym  

kwalifikacje zawodowe 



Zadania  Asystentki   

Stomatologicznej: 

 współpraca z lekarzem stomatologiem w  czasie wykonywania 
zabiegów 
 

 opieka nad gabinetem stomatologicznym 
 

 przestrzeganie zasad aseptyki i  antyseptyki 
 

 przygotowanie stanowiska pracy stomatologa 
 

 konserwacja i odkażanie narzędzi i  urządzeń 
stomatologicznych  
 

 prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów 
stomatologicznych oraz rozliczeń zużytych leków i wyrobów 
medycznych 
 

 rozróżnianie grupy leków i materiałów stomatologicznych 
stosowanych w leczeniu 
 

 przygotowanie psychiczne pacjentów do zabiegów 
stomatologicznych 



PERSPEKTYWY ZAWODOWE 
Asystentki Stomatologicznej : 

 
 

Praca w: 
 

 gabinetach stomatologicznych publicznych  
i niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, 
 

 prywatnych gabinetach stomatologicznych, 
 

 klinikach i poradniach dentystycznych 
 

 oddziałach chirurgii szczękowej. 



OPIEKUNKA  DZIECIĘCA 

Nauka trwa 2 lata 

(4 semestry) i odbywa się w 

systemie dziennym lub 

wieczorowym .  

 

Kształcenie w zawodzie 

Opiekunka Dziecięca ma na 

celu przygotowanie do 

profesjonalnej opieki nad 
małym dzieckiem.  

 



Zadania Opiekunki Dziecięcej: 

 dbanie o prawidłowy rozwój i 
bezpieczeństwo dzieci w wieku 
przedszkolnym w warunkach 
domowych i w placówkach 
opiekuńczych 
 

 stymulowanie rozwoju 
psychicznego dziecka, 
prowadzenie zajęć z dziećmi w 
wieku przedszkolnym 
 

 wykonywanie zabiegów 
higieniczno-pielęgnacyjnych; 
pielęgnowanie i wychowanie 
dziecka 



PERSPEKTYWY  ZAWODOWE:  

Opiekunka Dziecięca ma możliwość prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej oraz posiada 

uprawnienia do pracy w: 

 żłobkach i przedszkolach 

 domach małego dziecka 

 dziecięcych oddziałach 

szpitalnych 

 placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych 

 środowisku domowym dziecka 

 rodzinnych domach dziecka  

 Pogotowiu opiekuńczym 

 klubach małego dziecka 



 

OPIEKUNKA  

ŚRODOWISKOWA 
 

 Nauka trwa 1 rok  

(dwa semestry), 

odbywa się w systemie 

dziennym lub zaocznym 

i kończy się egzaminem 

potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe.  



Podstawowym 

celem kształcenia  

opiekunek  

środowiskowych jest przygotowanie do 

udzielania pomocy i świadczenia usług 

opiekuńczych w odniesieniu do osób samotnych, 

przewlekle chorych i niesamodzielnych, które nie 

mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny 

lub innych osób z najbliższego otoczenia.  



Perspektywy zawodowe  

Opiekunka środowiskowa posiada kwalifikacje do pracy w: 

 

 Domach pogodnej starości 

 

 Środowisku  domowym  podopiecznych 

 

 Domach samotnej matki 

 

 Opiekunki środowiskowe mogą wykonywać swój zawód 

prowadząc własną działalność gospodarczą 

 



   Nauka trwa 2 lata 

(4 semestry) i odbywa się w 

systemie dziennym lub 

zaocznym i kończy się 

egzaminem 

potwierdzającym 

kwalifikacje zawodowe. 

 Zajęcia odbywają się w 

specjalistycznej pracowni 

oraz wybranych gabinetach 

w ramach praktyki 

zawodowej.                                                                             

TECHNIK USŁUG  

KOSMETYCZNYCH 



Zadania Technika Usług 

Kosmetycznych: 

 rozpoznanie rodzaju skóry  

 dostosowanie preparatów kosmetycznych i wykonywanie 

zabiegów dla potrzeb poszczególnych rodzajów cery   

 wykonywania zabiegów kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i 

upiększającej 

 wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z 

uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań 

 udzielanie porad  kosmetycznych w zakresie wykonywania       
zabiegów pielęgnacyjnych ciała w warunkach domowych 

 charakteryzowanie składu preparatów powszechnie 
używanych w kosmetyce oraz ich działanie na skórę i 
organizm 

 obsługiwanie aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych i 
bhp 

 



Perspektywy zawodowe 

Technik usług kosmetycznych posiada pełne uprawnienia do pracy w:  

 

 w gabinetach kosmetycznych 

 

 gabinetach odnowy biologicznej  

 

 salonach urody, SPA  

 

 drogeriach i perfumeriach, 

 

 prowadzenia własnej działalności  gospodarczej w branży 

kosmetycznej 



OPIEKUN OSOBY 

STARSZEJ 

Nauka trwa 2 lata  

(4 semestry)  

i odbywa się w systemie 

dziennym lub zaocznym. 

 

Istotą pracy zawodowej 

opiekuna osoby starszej 

jest świadczenie usług 

opiekuńczo-wspierających 

osobie starszej.  

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne 

powodują wzrost zapotrzebowania na nowe zawody/specjalności w 

branży usług dla starzejącego się społeczeństwa. 

 



Zadania Opiekuna  

Osoby Starszej 

 nawiązywanie kontaktu z podopiecznym 

 diagnozowanie potrzeb, problemów, warunków życia osoby 

starszej i udzielanie pomocy w ich zaspokajaniu 

 ocenianie sprawności podopiecznego w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz utrzymania higieny osobistej i 

otoczenia 

 pomoc osobie starszej w codziennych czynnościach domowych 

 opracowanie z podopiecznym indywidualnego planu działania 

 współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób 

starszych 

 udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej rodzinie 



Absolwenci mogą podjąć pracę w: 
 

 domach pomocy społecznej, 
 

 placówkach opieki paliatywnej lub innych instytucjach opiekuńczych, 
 

 hospicjach, 
 

 domach samopomocy, 
 

 mieszkaniach osób potrzebujących, 
 

 szpitalach, 
 

 organizacjach społecznych (np. Caritas, PCK), 
 

 mogą prowadzić własną działalność gospodarczą . 

 

 Perspektywy  zawodowe 



Czas trwania nauki wynosi 1 rok (2 semestry) 

 w systemie dziennym lub zaocznym  

 

 

 

 

TECHNIK STERYLIZACJI 

MEDYCZNEJ 
 

Technik sterylizacji medycznej   

- to nowy zawód medyczny, 

który powstał w odpowiedzi 

na potrzeby rynku pracy w 

Polsce i Unii Europejskiej. 

Celem pracy technika 

sterylizacji medycznej jest 

zapewnienie odpowiedniej 

czystości mikrobiologicznej 

sprzętu używanego do 

diagnozowania i leczenia. 



 kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów 

mycia, dezynfekcji i sterylizacji  

 przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu 

odpowiednich metod i urządzeń  

 przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji 

(wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest 

wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości 

mikrobiologicznej dla danego postępowania)  

 prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji  

 

 

Zadania Technika  

Sterylizacji Medycznej 

 

  
 

 

  

 
 



Absolwenci znajdą zatrudnienie w: 

  centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych  

zakładów ochrony zdrowia  

 pracowniach endoskopowych,  

 gabinetach stomatologicznych, 

 gabinetach kosmetycznych,  

 studiach tatuażu, 

 podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym 

 pracowniach mikrobiologii  

 

 Perspektywy  zatrudnienia 



Nasze pracownie 



Pracownia analizy leków 



Pracownia technologii 

postaci leków 



Pracownia kinezyterapii 



Pracownia kosmetyki 



Pracownia masażu 



Pracownia opiekuńczo-

pielęgnacyjna 



Pracownia pielęgnowania 

dziecka 



Pracownia terapii 

zajęciowej 



Z ŻYCIA SZKOŁY  



PROFILAKTYKA WAD 

POSTAWY CIAŁA 





PROGRAM PROFILAKTYCZNY 

„HIGIENA JAMY USTNEJ” 





POKAZ PIERWSZEJ POMOCY 

PRZEDMEDYCZNEJ 



PROGRAM PROFILAKTYCZNY 

PROMOCJI ZDROWIA 



ZBIÓRKA KRWI PCK 



IMPREZY 

OKOLICZNOŚCIOWE 









SPORT W NASZEJ 

SZKOLE 























Medyk  
w Basket Lidze ZetGieBe 



DZIĘKUJEMY  

ZA UWAGĘ 


