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Działania Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych, fundacji „Promień Słońca” na rzecz 

środowisk osób niepełnosprawnych. Dni Osób 

Niepełnosprawnych miasta legionowo i powiatu 

Legionowskiego. 

 
 Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 
zainicjowane w 2012 roku przez fundację ”Promień Słońca”(prezesa Jerzego 

Jastrzębskiego), Zespół Szkół i Placówek Milenium w Legionowie( 
współwłaścicielki Helenę Olkucką, Paulinę Żmijewską), Powiatowy Zespół Szkół i 
Placówek Specjalnych w Legionowie( dyrektor Ewę Zielińską- Jemioło, 

wicedyrektor Ewę Lewicką) i Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie(dyrektora 
Andrzeja Sobierajskiego), Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie( 

prezesa Krzysztofa Stępniaka),Arenę Legionowo( panią Annę Maroń), powiat 
Legionowski i  miasto i gminę Legionowo  rozwijają się z roku na rok  i stały się 
ważną częścią oferty kulturalnej powiatu i miasta. Do tego projektu włączyły się 

później   następne instytucje i wniosły swój wkład w organizację wydarzeń.  
Poprzez prezentację dorobku artystycznego i sportowego przybliżają wszystkim 

mieszkańcom uczniów, absolwentów placówki i wszystkie osoby niepełnosprawne, 
które bardzo często czują się odrzucone, zepchnięte na margines.   
W tym projekcie jest  olbrzymi wkład pracy i udział  Powiatowego Zespołu Szkół i 

Placówek Specjalnych w Legionowie  oraz   fundacji „Promień Słońca”.  
 

 
Od ośmiu lat laureaci Przeglądu Twórczości Dni Osób Niepełnosprawnych z 
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych biorą udział w plenerze 

malarskim ‘Chodź pomaluj mój świat”. Plener jest organizowany w różnych 
najciekawszych miejscach miasta. Udział w plenerze jest dla naszych uczniów 

szczególnym wyróżnieniem. 
13 maja 2017 roku  w okolicach ratusza odbył się  po raz szósty plener malarski 
”Chodź pomaluj mój świat”. Kierownikiem artystycznym pleneru  jak co roku była 

znana artystka Barbara Retmaniak. Uczestnicy malowali kosmos, bo takie zadanie 
postawiono przed nimi. Powstały piękne obrazy symbol dobrej współpracy laureatów 

Przeglądu Twórczości jak i wolontariuszy.  
W dniu 19 maja 2018  grupa 10 laureatów Przeglądu Twórczości z naszej Placówki 

wzięła udział w plenerze malarskim „Chodź pomaluj mój świat”. Temat integracyjnego 
malarskiego spotkania to „Czarodziejski ogród”. A przy malowaniu wspierali nas 
woluntariusze z Zespołu Szkół i Placówek Milenium z Legionowa. Powstałe 

wielkoformatowe obrazy zostały wyeksponowane na ogrodzeniach przy Jagiellońskiej 
69 i 71. 

W dniu 18 maja 2019 roku tematem malarskiego spotkania Laureatów Konkursu 

Plastycznego Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu 
Legionowskiego było 100-lecie nadania nazwy miastu Legionowo. Młodzi 
artyści z werwą przystąpili do wykonania zadania. Wkrótce na obrazach pojawiły się 

kolorowe fragmenty miasta. Przepiękne obrazy upiększały okolice Areny Legionowo, a 
teraz są  wyeksponowane w okolicach MOK Norwida 10 Legionowo. 
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Organizatorzy cieszą się, że na konkursy Przeglądu Twórczości Dni Osób 
Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego 
 wpływa  rekordowa liczba prac. To jedna z przyczyn dobrych nastrojów wśród 

organizatorów. Z roku na rok wzrasta jakość przesyłanych na konkursy prac. Zmienia 
się wyjątkowo szybko jakość pokazów scenicznych. Każdy z nich jest dopracowany. 

Dobór repertuaru, scenografia , stroje i dopracowane wykonanie to elementy, które 
zapewniają sukces. Również prace plastyczne są  coraz wyższej jakości.  Widać w nich 
dbałość o szczegóły i  ukryte  nich zamysły autorów. Wzrasta poziom wykonania.  

 Pierwszego dnia wiosny 21 marca 2014 w ratuszu legionowskim odbył się III  

Przegląd Twórczości Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i 

powiatu Legionowskiego jury  postanowiło wyróżnić w kategorii młodzież i dorośli 

za „Taniec dworski” dla uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie. I nagrodę w kategorii młodzież i dorośli za spektakl, II 

miejsce w kategorii solista przyznano  naszemu uczniowi za utwór „Śpiewać każdy 

może”, Osobowością  Sceniczną   i  I miejsce w kategorii solista za utwór „Okularnicy”  

jury przyznało Tomaszowi drugiemu naszemu uczniowi  , I miejsce w kategorii 

dziecięcej za spektakl „Idzie wiosna” dla Przedszkola Specjalnego w Powiatowym 

Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie , GRAND PRIX  Przeglądu Form 

Scenicznych   przyznano  za „Historię Małego Motyla” dla uczniów Powiatowego 

Zespołu Szkół i Placówek  Specjalnych. 

Kolejnym wydarzeniem Przeglądu Sztuki Osób Niepełnosprawnych był konkurs 

plastyczny. Wzięło w nim udział aż 62 uczestników, a jury przyznało 24 nagrody  w 

trzech kategoriach.  Z naszej placówki nagrody otrzymało 5 i wyróżnienia 20 uczniów. 

W dniu 20 marca 2015 nasza Placówka  wzięła  udział  w IV Przeglądzie Twórczości 

odbywających się w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu 
Legionowskiego 
 W Konkursie Form Teatralnych i Medialnych w kategorii - Grupy wokalno-muzyczne 

pierwsze trzy miejsca przypadły grupom reprezentującym naszą Placówkę. I 
miejsce zajęła grupa taneczna  za wykonanie „Tańca z bykiem”.  Nagrodę ufundował 

starosta Legionowski  Jan Grabiec patron Dni Osób Niepełnosprawnych, a w jego 
imieniu wręczył  ją  Przewodniczący Rady Powiatu Szymon Rosiak. II miejsce 
przypadło grupie „Mali Artyści”, III miejsce – grupie  tanecznej.   

 
W tym samym konkursie w kategorii Soliści jury przyznało naszym reprezentantom 

nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięca i dorosła. W kategorii dziecięcej II 
miejsce  zdobyli  nasi uczniowie Tomasz i Jakub  za wykonanie utworu pt. „Tanie 

dranie”, a w kategorii osób dorosłych I miejsce przypadło Krzysztofowi naszemu 
uczniowi za wykonanie utworu pt. „What a wonderful world”. W kategorii grup 
teatralnych I miejsce dla Grupy teatralnej Bajka  za spektakl  „Brzydkie kaczątko” 
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W Konkursie Plastycznym również odnieśliśmy wiele sukcesów. Nagrody w  dziedzinie 
malarstwo otrzymało 4 uczniów, a w dziedzinie rzeźba 2 . 

W konkursie literackim wyróżnienie specjalne jury przyznało też naszej uczennicy 
(„Moja miłość”) - za wzruszającą, autentyczną poezję, przesyconą wołaniem o uczucie 

i bliskość. 
.  
 21 marca  2019 roku odbyła się Gala Powiatowego Przeglądu Twórczości  VIII Dni 

Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Jury konkursu 
„Małych Form Teatralnych i Medialnych”   przyznało następujące nagrody naszym 

reprezentantom I MIEJSCE Zespół Taneczny Ole oraz "Wesołe Nutki” za utwór" Zimny 
Drań”.  Nasza uczennica otrzymała nagrodę za OSOBOWOŚĆ SCENICZNĄ.  

A jury Konkursu Plastycznego po obejrzeniu i ocenie 148 prac, które wpłynęły na 
tegoroczny konkurs nagrodziło 9 osób, w tym jedną od nas. Jury Konkursu 

Literackiego ,,Jesteśmy razem”  przyznało I, II,III miejsca naszym przedstawicielom. 
A więc w tym konkursie zajęliśmy najlepsze miejsca. Prace laureatów konkursu 

plastycznego są prezentowane na wystawie pokonkursowej, laureaci konkursu Małych 
Form Teatralnych i Medialnych wystąpili przed publicznością i  otrzymali gorące brawa. 

 

 

Nasze obchody Światowego Dnia  Zespołu Downa 

W dniu 21 marca 2019 swoją obecność zaznaczyliśmy  podczas pochodu „Kolorowej 
skarpetki”. Uczniowie placówki, nauczyciele wzięli w nim udział. W kolorowych 

skarpetkach z transparentami przeszli ulicami miasta. Rozpoczęliśmy w ten sposób 
obchody Światowego Dnia Zespołu Downa. Poprzez ten akt  staramy się wzbudzić 
zainteresowanie naszej społeczności istotą tego syndromu. Uczestnicy w  

symbolicznych kolorowych skarpetkach dziarsko maszerowali w rytm wybijany przez 
bębniarzy. W oczy rzucały się transparenty z hasłami „ Wszyscy różni, wszyscy równi”, 

”Inne dłonie takie same serca”, „Nie do pary, ale razem”. 
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Order ”Przyjaciel Niepełnosprawnych” „Victoria Est Amor” Kapituła przyznaje 

za działania zapobiegające wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych, 
włączaniu ich w nurt życia społecznego, promowaniu działalności osób 

niepełnosprawnych, budowaniu przyjaznej pełnej tolerancji atmosfery, osobiste 
zaangażowanie we wspieraniu osób niepełnosprawnych w ich życiu codziennym oraz 
ich rodzin. Wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla 

niepełnosprawnych. Wyróżnienia te przyznaje się za szczególne, społeczne działania 
na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.  Autorem orderu jest pan Krzysztof 

Stępniak. W marcu 2014 roku Kapituła uhonorowała orderem  Przyjaciel 
Niepełnosprawnych Krystynę Świniarską nauczycielkę Powiatowego Zespołu Szkół i 
Placówek Specjalnych w Legionowie, a w 2015 roku Lilianę Sadowską- drugą 

nauczycielkę  placówki. 
Order otrzymała również  Rada Pedagogiczna  Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych Jagiellońska 69   za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w powiecie legionowskim. Kapituła również  
uhonorowała  orderem  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  „Milenium” w Legionowie 

reprezentowany  przez Helenę Olkucką, Paulinę Petrykat- Żmijewską i Roberta 
Olkuckiego za bezinteresowną pomoc Powiatowemu Zespołowi Szkół i Placówek 

Specjalnych oraz przy organizacji wydarzeń związanych ze środowiskiem osób 
niepełnosprawnych powiatu legionowskiego. Order otrzymała również  Rada 
Pedagogiczna  Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych Jagiellońska 69   za 

aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w powiecie legionowskim. 

 
Podczas otwarcia VI Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu 
Legionowskiego w dniu 10 marca 2017 roku Kapituła Orderu na wniosek Rady 

Fundacji "Promień Słońca” odznaczyła orderem „Przyjaciel Niepełnosprawnych” 
pana Andrzeja Bochacza za wybitne osiągnięcia w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi, za pracę którą od kilku lat wykonuje w naszej Placówce. W 
uzasadnieniu czytamy  „Od kilku lat wspiera i rozwija artystycznie dzieci i młodzież 
niepełnosprawną intelektualnie, podopiecznych fundacji „Promień Słońca”, uczniów 

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Z podobnych 
powodów  fundacja „ Promień Słońca „ wystąpiła do Kapituły o uhonorowanie orderem 

działalności pana Janusza Dłużniewskiego.  
 

Już od ośmiu lat Powiatowy Zespół Szkół i Placówek bierze udział w Paraolimpiadzie 
Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego. 
Nasza szkołę reprezentuje co roku około 150  zawodników jest to blisko połowa 

wszystkich chętnych 
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 Co roku zawodnicy próbują  swych sił w konkurencjach rekreacyjnych(tor przeszkód z 

płotkami, slalom z toczeniem piłki koszykowej ręką, rzuty kółkami na patyk, rzuty 
piłeczkami do kręgu, hokej – strzały na bramkę, rzuty piłkami do obręczy, strzały 

nogą do bramki, przenoszenie piłeczek) i sportowych(bieg na 60, 100, 200,300, skok 
w dal z rozbiegu, rzuty piłką rehabilitacyjną przodem, rzut piłeczką palantową, rzut 

piłką koszykowa przodem). Nad przebiegiem zawodów czuwają profesjonalni 
sędziowie sportowi i wolontariusze.  
18 maja 2018 roku odbyła się w Arenie Legionowo VII Paraolimpiada Dzieci i 

Młodzieży Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego.  
Wszyscy otrzymali koszulki. Za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach 

lekkoatletycznych – pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Za udział w kategorii 
rekreacyjnej – upominki oraz pamiątkowe medale 
W dniu 17 maja 2019 roku nasza Placówka  wzięła czynny udział w Paraolimpiadzie  

Dzieci i Młodzieży VIII  Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu 
Legionowskiego zorganizowanej przez DPD Arena w Legionowie przy współpracy 

fundacji „Promień Słońca”. Uczniowie wystąpili tam jako zawodnicy a nauczyciele jako 
wolontariusze. 
W tym roku zawodnicy otrzymali od organizatorów kolorowe plecaki zamówione 

specjalnie na tą okazję. Na każdym z nich wydrukowane są myśli przewodnie 
paraolimpiady. Kilka z nich przytoczę: Bezcenna Zabawa, Kochaj Marzenia, Nigdy Się 

Nie Poddaję, Mistrz, Zwycięstwo, Głowa do góry, Super Gość.  To sportowe spotkanie 
całe było przesiąknięte tymi ideami i taki jest cel spotkań.  

 

 

 

 

Muzeum Historyczne od kilku lat aktywnie współpracuje ze środowiskiem osób 
niepełnosprawnych. Razem z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych 

prowadzono dwa projekty edukacyjne: Archeologia w pięciu zmysłach oraz Zagraj z 
nami w Legionowo!. Pierwszy z nich został wyróżniony II nagrodą w konkursie 

Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba”. W 2016 r roku Muzeum po raz pierwszy 
wzięło udział w obchodach Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i 
powiatu Legionowskiego.  

Dnia 9 czerwca 2016 roku Muzeum Historyczne zorganizowało piknik -Muzeum 

Otwarte - dla uczestników V Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu 
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Legionowskiego. W programie wspaniała wystawa „Dzieje Legionowa 1877-1990” oraz 

historyczne warsztaty plastyczne „Balonowe tradycje Legionowa”. Podczas tej edycji 

uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem wystawę czasową pt. "LOPP - Liga Obrony 

Powietrznej i Przeciwgazowej", poświęconej wyjątkowej organizacji, która w 

niepodległej Polsce zrzeszyła społeczeństwo, przygotowując i szkoląc do obrony w 

przypadku kolejnego konfliktu zbrojnego.  

8 czerwca 2018 r. w ramach VII Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i 

Powiatu Legionowskiego uczniowie wzięli udział w  spotkaniu w Muzeum Historycznym 

w Legionowie pod hasłem „Muzeum bez tajemnic. Przygotowano na ten dzień również 

warsztaty plastyczne – robienie ozdobnych breloczków z motywem wybranego przez 

siebie zabytku z wystawy. Z pewnością będą one pamiątką z mile spędzonego czasu w 

legionowskim muzeum i zachętą do przyjścia na wystawy ponownie. 

 A w 2019 roku nasi uczniowie obejrzeli wystawę  Dzieje Legionowa 1877–1990. Na 
wystawie zaprezentowane zostały 363  najważniejsze zabytki ukazujące historię 
miasta. Oprócz tego odbywały się warsztaty pt. „Pocztówka z Legionowa”, na których 

uczestnicy samodzielnie (lub z niewielką pomocą) wykonywali pocztówki metodą 
kolażu. i. Te warsztaty i wystawy, które odwiedzili przypomniały historię, którą każdy 

mieszkaniec powinien znać. 
 

 
 
 

 
A w listopadzie jak co roku od kilku lat  podsumowanie powiatowej akcji AAC i 
wystawa prezentująca dorobek artystyczny uczniów Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Wystawa  naszych uczniów w 

Legionowie podsumowująca roczny artystyczny dorobek uczniów odbywa się od 
kilkunastu lat. Ma za zadanie pokazywać osoby niepełnosprawne poprzez ich 

twórczość, przełamywać stereotypowe opinie i przełamywać społeczne bariery 
uprzedzeń. Prezentowana ekspozycja to zbiór prac przygotowywanych przez cały  rok 
szkolny pod opieką nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz na warsztatach 

plastycznych prowadzonych pod artystyczną opieką gości. Ważnym elementem jest 
uroczyste otwarcie wystawy w obecności władz i przedstawicieli lokalnej społeczności i 

zaproszonych gości w tym mediów. W trakcie uroczystości odbywają  się występy 
teatru osób niemówiących i podsumowanie październikowej akcji.  
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Uroczyste otwarcie wystawy Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Legionowie ul. 

Jagiellońska 69 "Malowane słowa" odbyło się 03.11.2016r w sali widowiskowej Urzędu 

Miasta w Legionowie. Centralnym punktem uroczystości był spektakl „Piękna i 

Bestia” w wykonaniu niemówiących uczniów i wychowanków prezentującej się 

Placówki.  Podczas otwarcia nastąpił finał powiatowej akcji " Mówię o AAC".  

Oba wspomniane wydarzenia nawiązują swoją treścią do sposobów komunikowania się 

osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Obrazy, rysunki, rzeźby czy też komunikatory 

są narzędziami do wyrażania uczuć, opinii. Są słowami wyrażanymi za pomocą 

artystycznych form. Często są konieczne, aby nawiązać kontakt. Głównym celem akcji 

jest budowanie właściwego klimatu dla osób niepełnosprawnych w naszym 

środowisku. Przygotowania ludzi tak, aby relacje społeczne mogły zachodzić bez 

przeszkód. 
Ekspozycja prezentuje wiele technik plastycznych. Proste prace malowane farbami, 

kredkami przeplatają się z tymi malowanymi sznurkiem, wykonanymi metodą 

monotypii czy też wykorzystującymi uroki prasowanej słomy.  

Ważną częścią tej wystawy są prace rzeźbiarskie. Powstały one w Klubie Młodego 

Rzeźbiarza pod artystyczną opieką znanego artysty Janusza Dłużniewskiego.  

Wspaniale prezentowała  się grupa prac przedstawiająca nasze polskie kwiaty. 

 Natomiast 16 listopada 2017 rok w legionowskim  ratuszu na zakończenie  VI edycji   
Dni Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w 
Legionowie oraz fundacja „Promień Słońca” zaprezentowali wystawę „Sercem 

malowane 2017”. Na ekspozycję złożyły się prace plastyczne wykonane przez uczniów 
i wychowanków placówki różnymi technikami, grupa rzeźb -płazy  i gady powstały w 

„Klubie Młodego Rzeźbiarza” prowadzonego przez nauczyciela Jerzego Jastrzębskiego 
we współpracy z rzeźbiarzem Januszem Dłużniewskim.  
 oraz  po raz pierwszy obrazy mozaiki artystycznej.  

W czasie tego spotkania organizatorzy podsumowali październikową powiatową 
akcję "Mówię ręką, okiem, nogą, nosem". Pod takim hasłem obchodzony był 

w tym roku Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających 
Metod Komunikacji (MM AAC). 
Centralnym punktem wydarzenia był spektakl „Pinokio” wykonany przez dzieci i 

młodzież niemówiącą za pomocą urządzeń elektronicznych- komunikatorów. 
Pożegnanie z VII Dniami odbyło się 15 listopada 2018 roku w legionowskim ratuszu. 

Na zakończenie tej edycji organizatorzy z naszego przedszkola podsumowali 
październikową powiatową akcję "Bądź liderem". Pod takim hasłem obchodzony 
był  w tym roku Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod 

Komunikacji (MM AAC). Dokonano również otwarcia naszej wystawy „Sercem 
Malowane 2018”. .Centralnym punktem wydarzenia stał się  ekscytujący spektakl 

„Dzwonnik z Notre Dame” wykonany przez niemówiących wychowanków, uczniów, 
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absolwentów  placówki, ich rodzin.  
 

 

 
 Każdego roku w kwietniu Powiatowa Instytucja Kultury wyświetla filmy fabularne, 
dokumentalne, których bohaterami są osoby dotknięte autyzmem, kierowane do 
różnych grup społecznych. Dni na niebiesko. Oświetlenie głównych budynków w 

mieście i powiecie na niebiesko. Specjalna oferta skierowana jest do szkół powiatu 
legionowskiego z propozycją dni na niebiesko, koszulki, dyskoteki na niebiesko, panele 

dyskusyjne. Chodzi o zainteresowanie tematem, wzbudzenie społecznego 
zaciekawienia. Nasza Placówka aktywnie uczestniczy w tych wydarzeniach jako 
współorganizator, zachęca do uczestnictwa rodziców uczniów i motywuje do 

uczestnictwa uczniów. Fundacja „Promień Słońca” zdobywa fundusze na organizację 
wszystkich wydarzeń Dni Osób Niepełnosprawnych.  

W dniu 25 marca 2018r   z dr Peterem Schmidtem i jego żoną Martiną w Arenie 
Legionowo odbyła  się konferencja naukowa. Jej tytuł to : PARTNERSTWO i RELACJE 

RODZINNE W ZWIĄZKU OSOBY Z ZESPOŁEM ASPERGERA I OSOBY NEUROTYPOWEJ.  
W tym roku odbyła  się konferencja „ Niepełnosprawni w rodzinie”, a w 
kilkanaście dni po niej sympozjum  „Mieszkania treningowe, wspomagane dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną znaczną i umiarkowaną. 
Możliwości i potrzeby w powiecie legionowskim.” 
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”Każdy inny wszyscy równi” takie przesłanie mają wszystkie działania podejmowane w 

ramach Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego. Są 
nieustającym apelem do naszej społeczności  i uczą wrażliwości na innych ludzi, ich 

potrzeby.  Order „Przyjaciel Niepełnosprawnych” dla wyjątkowych mieszkańców 
naszego powiatu, którzy zawsze działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami  i 

stają się w tym  wzorem dla pozostałych mieszkańców naszej małej ojczyzny. 
 

                                                                                              Jerzy Jastrzębski                                                                                 


