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USTAWIENIA
Ustawienia pliku Excela dostępne są w karcie Plik → Opcje (na samym dole)

Ogólne
Czcionka
Domyślna czcionka komórek dla wszystkich nowych skoroszytów jest ustawiana/zmieniana
w grupie opcji Ogólne. Można tam ustawić zarówno Font jak i wielkość czcionki.
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Deklarowanie ilości arkuszy
Grupa opcji Ogólne pozwala także na zdefiniowanie domyślnej ilości arkuszy w nowych
skoroszytach:

Nazwa użytkownika
W opcjach ogólnych można zdefiniować także użytkownika będącego autorem wszystkich
nowych plików oraz wprowadzonych zmian.

Właściwość ta jest widoczna w szczegółach właściwości
Zmiana kolorów pasków okna
Grupa Ogólne, lista wybieralna schematu kolorów pozwala na zmianę głównych pasków
kolorów:
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Formuły
Adresowanie
W grupie opcji Formuły dostępny jest checkbox Styl odwołania W1K1.

Po zaznaczeniu go (domyślnie jest odznaczony) – następuje zmiana adresowania komórek
na numer wiersza i numer kolumny. Zamiast np. adresu C5, w polu nazwy komórki widoczny
jest adres W5K3 (czyli wiersz 5, kolumna 3). Swoje oznaczenia zmieniają także nagłówki
kolumn z A, B, C… na 1, 2, 3 ….
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Sprawdzanie
Autokorekta
Autouzupełnianie > Opcje

Autouzupełnianie pojawia się na podstawie początkowych znaków wpisywanych do
komórki.

Zapisywanie
Zapisywanie
Grupa Zapisywanie – umożliwia zdefiniowanie domyślnie zapisywanych plików:
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Język
Obsługa Języków
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Zaawansowane
Zatwierdzanie Enterem
Grupa opcji Zaawansowane pozwala na zdefiniowanie przejścia do komórki po
zatwierdzeniu przyciskiem Enter:

Definiowanie własnej listy
Grupa opcji Zaawansowane, na dole strony.

Po naciśnięciu przycisku otwiera się formularz umożliwiający dodane/usunięcie własnej
listy:

www.cetnarski.com
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SKRÓTY KLAWISZOWE
Funkcyjne skróty klawiaturowe

F1

Pomoc

F2

Edycja aktywnej komórki

F3

Wstawianie zdefiniowanej nazwy do formuły

F4

Powtórzenie ostatniej akcji lub zmiana adresowania

F5

Okno przechodzenia do adresu

F6

Przejście do następnego panelu podzielonego okna

F7

Sprawdzanie pisowni

F8

Przejście do trybu rozszerzonego

F9

Przeliczenie skoroszytu

F10

Aktywny pasek menu

F11

Tworzenie domyślnego wykresu w oddzielnym arkuszu

F12

Zapisz jako …

www.cetnarski.com
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Podstawowe skróty z Ctrl

Ctrl + New – Utwórz nowy plik
Ctrl + Open – Otwórz istniejący plik
Ctrl + Workbook – Zamknij skoroszyt
Ctrl + Save – zapisz bieżący plik
Ctrl + Copy – Kopiuj zaznaczenie
Ctrl + X – Wytnij zaznaczenie
Ctrl + V – Wklej ze schowka
Ctrl + Find - Otwórz okno dialogowe wyszukiwania
Ctrl + H – Otwórz okno dialogowe zamiany
Ctrl + Print – Otwórz okno dialogowe drukowania
Ctrl + All – Zaznacz wszystko
Ctrl + Table – Wstaw tabelę
Ctrl + Bold – Przełącz wytłuszczenie zaznaczenia
Ctrl + Italic – Przełącz kursywę zaznaczenia
Ctrl + Underline – Przełącz podkreślenie zaznaczenia
Ctrl + Z – Cofnij działanie
Ctrl + Y – Cofnij cofniecie działania

www.cetnarski.com
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Podstawowe skróty z Windows

Win + Desktop – Pokaż pulpit Windowsa
Win + Explorer – Pokaż eksploratora Windows
Win + Inventory – Pokaż ustawienia konta Windows
Win + Lock – Pokaż ekran logowania Windows

Podstawowe skróty z Alt

Alt + 

- Przełączanie między aktywnymi oknami

WYKRESY

Alt + F1

– Utwórz domyślny wykres w aktywnym arkuszu

F11

– Utwórz domyślny wykres w nowym arkuszu

FILTRY

Alt + A, T – Wstawia i usuwa filtr we wskazanym zakresie
Alt + A, C – Wyłącza wszystkie filtry

www.cetnarski.com
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ZOOM

Ctrl

+ pokrętło myszki w górę – powiększenie

Ctrl

+ pokrętło myszki w dół – pomniejszenie

Wstawianie bieżącej daty i czasu

Ctrl + ; – Wstawianie bieżącej daty systemowej
Ctrl + : – Wstawianie bieżącego czasu systemowego

WYPEŁNIANIE
Ctrl + D - Down – Kopiowanie zawartości komórki z góry w dół do aktywnej komórki
Ctrl + R – Kopiowanie zawartości komórki z lewej strony w prawo do aktywnej komórki
Ctrl + E – Wypełnianie błyskawiczne – Automatyczne wypełnienie zakresu komórek na
podstawie wzorca, pierwszego wpisu użytkownika.
Załóżmy, że mamy kolumnę zawierająca imię i nazwisko. Natomiast w drugiej kolumnie na
samej górze wpiszemy jako wzór samo imię. Następnie za pomocą Wypełnienia
błyskawicznego, kolumna powinna wypełnić się imionami odpowiadającymi w pozostałych
wierszach.
Ctrl + E – Skopiowanie zawartości w edytowanej komórce oraz wklejenie do zaznaczonego
zakresu.

www.cetnarski.com
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ZDEFINIOWANE NAZWY
F3 – Wywołanie okna dialogowego ze zdefiniowanymi nazwami
Ctrl + F3 – Otwierania okno menedżera nazw.
Ctrl + Shift + F3 – Otwierania okno definiowania nazw z zaznaczenia

PRZELICZANIE
F9 – Przeliczanie aktywnego skoroszytu
Shift + F9 - Przeliczanie aktywnego arkusza
Ctrl + ALT + F9 – Przeliczanie aktywnych skoroszytów

TABELE PRZESTAWNE

Alt + N, V – Wstaw nową tebelę przestawną
Alt + D, P – Okno dialogowe kreatora tworzenia wykresu przestawnego
Alt + F5 – Odświeżanie zaznaczonych lub wszystkich tabel przestawnych skoroszytu

www.cetnarski.com
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Visual Basic dla aplikacji (makra)

Alt + F8

– Wywołanie okna makr

Alt + F11

– Wejście do edytora VBA

Ctrl + R – Project Explorer
F4 – Properties
Ctrl + G – Immediate

Ctrl +

Spacja

– Uzupełnienia poleceń podczas pisanie kodu

F8 – Wykonywanie krok po kroku (podświetlenie na żółto)
F9 – Break Point – Zatrzymanie kodu we wskazanym miejscu (bordowe podświetlenie linii)

Skróty klawiaturowe do wstawiania lub usunięcia kolumn(y)

Ctrl

+

Spacja

Zaznacz kolumnę

Shift +

 lub →

Zaznacz więcej

Ctrl

+

+

Wstaw nową kolumnę

Ctrl

+

-

Ww

Usuń zaznaczoną kolumnę

Alt +
I, C (Inserts Column) Wstaw nową kolumnę przed zaznaczoną komórką
www.cetnarski.com
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Skróty klawiaturowe do wstawiania lub usunięcia wiersza(y)

Shift +

Spacja

Zaznacz wiersz

Shift +

 lub 

Zaznacz więcej wierszy

Ctrl

+

+

Wstaw nowy wiersz za zaznaczonym

Ctrl

+

-

Alt

+

I, R – (Inserts Row)

+

Usuń zaznaczenie
Wstaw nowy wiersz powyżej zaznaczonego

Skróty nawigacji

Ctrl + Home

Przejście do pierwszej niezablokowanej komórki w arkuszu

Przejście do ostatniej niezablokowanej komórki w arkuszu

Ctrl + End

Ctrl +  lub  lub  lub → - Przejście do wybranej krawędzi zakresu danych

Ctrl + PgUp

Przejście do następnego arkusza

Ctrl + PgDn

Przejście do poprzedniego arkusza

www.cetnarski.com
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Skróty klawiaturowe zaznaczania

Ctrl Shift + Home - Zaznacz zakres do pierwszej niezablokowanej komórki w arkuszu

Ctrl Shift + End- Zaznacz zakres do ostatniej nieużywanej komórki w najniższym wierszu

Ctrl Shift +  lub  lub  lub → - Zaznacz zakres do wybranej krawędzi zakresu danych

Formatowanie zaznaczonych komórek
Na przykład typ 1,5
Ctrll
+$

Walutowy

1,50zł

+%

Procentowy

150%

+!

Stałoprzecinkowy

1,50

+#

Data

01-sty-00

+@

Czas

12:00

+~

Ogólny

1,5

+^

Wykładniczy

1,50E+00
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Skróty klawiaturowe wklej specjalnie

Alt + E , S - Otwórz okno dialogowe Wklej Specjalnie
& Value & Enter

wartości

& Formulas & Enter

formuły

& T - Formats & Enter

formatowanie

& Comment & Enter

komentarze

& E - Transpose & Enter

transpozycja

& N - Validation & Enter

poprawność danych

www.cetnarski.com
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PODWÓJNE KLIKNIĘCIA

Zatwierdzanie z pominięciem klawisza OK
W formularzu formatowania komórek można zmienić ustawienia i zatwierdzić je
przyciskiem OK. Czynność tę można pominąć dwukrotnie klikając na konkretnych
ustawieniach.

Zwinięcie / rozwinięcie wstążki
Poprzez podwójne kliknięcie którejkolwiek karty można zwinąć lub rozwinąć wstążkę w celu
zwiększenia widoczności powierzchni arkusza.
Ctrl + F1

Aby przywrócić wstążkę z powrotem, należy ponownie dwukrotnie kliknąć w dowolną kartę.

www.cetnarski.com
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Zmiana nazwy arkusza
Poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy arkusza zostanie ona podświetlona, co oznacza, że
można teraz wprowadzić nową nazwę.
Alt + O, H, R

Zablokowanie malarza formatu
Dwukrotne kliknięcie na przycisku malarza formatów powoduje jego zablokowanie,
a zaadaptowany format można używać wielokrotnie.

Aby wyłączyć zablokowanie malarza formatów, należy ponownie kliknąć jego przycisk lub
nacisnąć klawisz ESC.
Autouzupełnianie danych
a) Po zaznaczeniu jednej komórki i najechaniu myszką na prawy dolny róg komórki,
wyświetli się czarny krzyżyk. Podwójne jego kliknięcie spowoduje wypełnienie kolumny
w dół tą samą formułą, aż do komórki, w której kończy się ciąg wypełnienia sąsiedniej
kolumny.
W przypadku, gdy pierwsza komórka zawiera format daty, autouzupełnianie wypełni się tak,
że każda wypełniona komórka będzie domyślnie kolejną datą. Natomiast w przypadku, gdy
pierwsza komórka zawiera tekst zakończony cyfrą, autouzupełnianiem będzie tekst
z kolejną liczbą.

www.cetnarski.com
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b) Po zaznaczeniu wielu komórek, wypełnienia danych nastąpi na podstawie algorytmu
uwzględniającego wskazane dane.

Autodopasowanie szerokości kolumn lub wysokości wierszy
a) Szerokość kolumn
Zaznacz kolumnę bądź kolumny, które chcesz, aby optymalnie autodopasowały swoją
szerokość do ich zawartości w danych kolumnach. Następnie dwukrotnie kliknij na
prawą krawędź nagłówka kolumny
Alt + O, C, A

b) Wysokość wierszy
Analogicznie można dostosować wysokość wierszy do zawartości w wybranych wierszach,
poprzez ich zaznaczenie oraz dwukrotne klikniecie krawędzi dolnej nagłówka wiersza.
Szybki skok na brzegi tabeli
Ctrl + (strzałki)

www.cetnarski.com
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Generowanie poszczególnych rekordów z wyników tabeli przestawnej

Podwójne kliknięcie na wynikach tabeli przestawnej powoduje wygenerowanie w osobnym
arkuszu tabeli rekordów, ale tylko tych, które wpłynęły na ten wynik.
Formatowanie wyświetlanych wartości w tabeli przestawnej.
Podwójne kliknięcie na nagłówku w tabeli przestawnej spowoduje wyświetlenie ustawień
formatowania wartości w kolumnie.
Tworzenie podkategorii serii danych z tabeli przestawnej
Podwójne kliknięcie na seriach danych w tabeli przestawnej spowoduje stworzenie
podkategorii w tych seriach.
Wyświetlenie podkategorii serii danych w tabeli przestawnej
Podwójne kliknięcie w serie danych w tabeli przestawnej, które zawierają podkategorie
spowoduje ich zwinięcie bądź rozwinięcie.
Wyłączenie podziału okna
Podwójne kliknięcie w pasek podziału pionowego lub poziomego okna spowoduje jego
usunięcie.

Skrót klawiszowy Alt + W, S włącza lub wyłącza obydwa paski podziału okna.

www.cetnarski.com
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Powiększanie / pomniejszanie okna
Win + PgUp / PgDown

Śledzenie formuły
a) Podwójne kliknięcie w pasek formuły zawierający formułę spowoduje podświetlenie na
kolorowo adresów komórek użytych w formule F2.
b) Natomiast podwójne kliknięcie w komórkę zawierającą formułę spowoduje zaznaczenie
komórek użytych w równaniu.
Otwarcie okna formatowania wykresu
Edytowanie tekstu w kształcie
Zamykanie pliku
Podwójne kliknięcie w lewym górnym rogu arkusza spowoduje próbę zamknięcia
aktywnego pliku. Jeśli w pamięci zachowały się niezapisane zmiany pojawi się okno
z zapytaniem czy je zapisać, jeśli natomiast plik został zapisany, to spowoduje jego
zamknięcie.
Alt + F4

Śledzenie źródła zdjęcia wykonanego aparatem.
Podwójne kliknięcie na zdjęcia spowoduje przekierowanie na oryginalne źródło obiektu
fotografowanego pod warunkiem, że znajduje się ono w tym samym arkuszu.
www.cetnarski.com
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Jak robimy zdjęcia – aparat w Excelu? W Excelu istnieje możliwość sfotografowania
w postaci obiektu graficznego wskazanego zakresu i wklejenia go w dowolnym miejscu.
Opcja ta nie jest dostępna na wstążce, co oznacza, że można wywołać ją poprzez dodanie
ikonki do szybkiego pasku dostępu.

Dostosuj pasek szybkiego dostępu:
• Więcej poleceń…
• Wybierz polecenia z: Polecenia, których nie ma na Wstążce
• Aparat fotograficzny
• Dodaj >>
• OK

Zaznaczenie wyrazu
Podwójne kliknięcie na wyraz w pasku formuły powoduje jego zaznaczenie podobnie jak w
innych aplikacjach MS Office.
Potrójne kliknięcie na pasku formuły, w którym znajduje się więcej niż jeden wyraz
spowoduje zaznaczenie całego akapitu, podobnie jak w innych aplikacjach MS Office.

www.cetnarski.com
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Najskuteczniejsze sposoby na zmniejszenie pliku Excela
Zapisz plik we właściwej wersji.
• zapisz plik w nowej wersji Excel Workbook (xlsx) zamiast (xls)
• zapisz plik w systemie binarnym Excel Binary Workbook (xlsb)

• • spakuj plik w formacie (zip)
Usuń niepotrzebne komórki i zakresy komórek.
• usuń bezużyteczne tabele, kolumny, wiersze
• usuń niewidoczną zawartość w pustych zakresach metodą poniżej:
F5 / Specjalne… / Puste

Narzędzia główne/ Wyczyść/ Wyczyść wszystko

www.cetnarski.com

22

101 TRIKÓW W EXCELU
Usuń niewidoczna zawartość w pustych zakresach metodą poniżej:
Naciśnij Ctrl + End , aby przeskoczyć na koniec arkusza. Jeśli występują puste odstępy
pomiędzy końcem arkusza a zakresem danych widocznych w komórkach, należy się
pozbyć komórek zawierających niepotrzebną treść. Najlepszym rozwiązaniem jest tu
usunięcie całych kolumn i/lub całych wierszy.
Usuń bezużyteczną grafikę, obiekty, zdjęcia
Aby znaleźć wszystkie również niewidoczne czy też ukryte obiekty kliknij:
Narzędzia główne, Znajdź & Zaznacz, Okienko zaznacz….
Skompresuj pozostałą grafikę
Zaznacz zdjęcie i kliknij:
Kompresuj obrazy / Minimalizuj rozmiar dokumentu w celu udostępniania

www.cetnarski.com
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Zredukuj sprawdzanie poprawności danych.
• zaznacz cały arkusz

Dane / Poprawność danych / Ustawienia/ Dowolna wartość
Zredukuj formatowanie warunkowe.
• zaznacz cały arkusz jak powyżej
Narzędzia główne / Formatowanie warunkowe / Zarządzaj regułami…
• zaznacz nieistotne Reguły i usuń
Reguły / Usuń
Zredukuj liczbę niepotrzebnych arkuszy (być może ukrytych).
Zoptymalizuj używanie formuł.
• Unikaj użycia funkcji nietrwałych takich jak: DZIŚ, TERAZ, ADRES.POŚR, LOS,
LOS.ZAKR, KOMÓRKA, PRZESUNIĘCIE, INFO.
• Zastąp zagnieżdżone funkcje JEŻELI na alternatywne typu: WARUNKI, POWT,
INDEKS & PODAJ.POZYCJĘ, SUMA.JEŻELI
Zastąp formuły wartościami tam, gdzie to jest możliwe.
Usuń dane źródłowe z tabeli przestawnych, jeśli nie ulegają zmianie.

www.cetnarski.com
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Moje TOP10 trików
#10 „Kamera”, ukryta komenda
Wśród komend, które nie znajdują się na wstążce jest tzw. kamera. Urządzenie, które
powoduje dynamiczny podgląd wskazanego zakresu komórek, będącego jednolitym
obiektem graficznym.
#9

Generowanie przypadkowych liczb
• Zaznaczamy zakres, w którym chcesz wprowadzić przypadkowe wartości,
• Wstawiamy formułę generującą wartość pomiędzy 0 a 1
=LOS()
•
•
•
•

=RAND()

Zatwierdzamy Ctrl + End – powodując wklejenie formuły, w zaznaczonym zakresie
Ctrl + C – kopiowanie zaznaczonego zakresu
Alt + E, S, V (Specjal Value) – Wklej specjalnie wartości
Ctrl + Shift + % - Przekonwertowanie na procenty

#8
Generowanie przypadkowe tekstu TAK lub NIE
=WYBIERZ(LOS.ZAKR(1;2);"TAK";"NIE")
=CHOOSE(RANDBETWEEN(1,2),"TAK","NIE")
#7
•
•
•
•
•

Formuła na nazwę arkusza
Funkcja =KOMÓRKA("nazwa_pliku"), pobiera nam pełna nazwę wraz ze ścieżką
dostępu
Natomiast sama nazwa arkusza znajduje się na prawo od nawiasu kwadratowego ]
Funkcja DŁ zlicza nam ilość znaków całej nazwy
Funkcja SZUKAJ.TEKST podaje nam pozycje nawiasu kwadratowego
Wystarczy odjąć od wszystkich znaków, ilość znaków do nawiasu kwadratowego i
otrzymamy ilość znaków nazwy bieżącego arkusza
=PRAWY(KOMÓRKA("nazwa_pliku");(DŁ(KOMÓRKA("nazwa_pliku"))SZUKAJ.TEKST("]",KOMÓRKA("nazwa_pliku"))))
=RIGHT(CELL("filename"),(LEN(CELL("filename"))-SEARCH("]",CELL("filename"))))

www.cetnarski.com
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#6

Formatowanie zakresu w formie Tabeli
Ctrl + T jak Table – formatuje zakres w formie Tabeli
• Zakres tabeli jest dynamiczny, zwiększa się bądź zmniejsza w przypadku nanoszenia
zmian
• Formuła raz stworzona nie trzeba jest wprowadzać do pozostałych wierszy
• Odwołanie czytelniejsze i bezwzględne
• Łatwe przenoszenie kolumn czy wierszy bez wpływu dla formuły
• Użycie fragment torów

#4
Podświetlanie całego wiersza wg kryteriów
Dla przykładu mamy w pierwszej kolumnie datę. Aby podświetlić datę dzisiejszą należy w
formatowaniu warunkowym wprowadzić nowa zasadę = A1=DZIŚ() . Co zrobić aby
podświetlić cały wiersz?
•
•
•
•

Zaznaczamy cały zakres, który chcemy objąć formatowaniem warunkowym
Wybierz > Nowa Reguła
> Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować
Stworzyć równanie logiczne spełniające warunek
=$A1=DZIŚ() =$A1=TODAY()

#5
•
•
•
•

Podświetlanie zabezpieczonych komórek
Zaznaczamy cały zakres, który chcemy objąć formatowaniem warunkowym
Wybierz > Nowa Reguła
> Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować
Wstaw formułę
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=KOMÓRKA("ochrona";A1)

#3
•
•
•
•
•

#2

=CELL("protect",A1)

Wypełnianie pustych komórek zawartością z góry
Zaznacz zakres obejmujący zakres z pustymi komórkami
F5 – Wywołaj Specjalne
Zaznacz puste
Wstaw znak = oraz adres komórki powyżej, za pomocą strzałki w górę
Ctrl + Enter spowoduje wypełnienie formuły do pozostałych zaznaczonych komórek.

Listy zależne rozwijalne

Jeśli chcemy stworzyć zależne listy rozwijalne, gdzie jedna to będzie kategoria główna,
a druga lista zawierająca podkategorie w zależności od wyboru kategorii w liście pierwszej.

Nazwa Kategorii głównej powinna zawiera nazwy podkategorii. Gdzie nazwa - to zakres
komórek stanowiący jedność pod dane nazwą
Za pomocą Ctrl + Shift + F3 zbiorowo można nazwać wybrane listy.
• Stworzyć pierwszą Listę, rozwijalną zawierającą zakres Kategorii Głównej, czyli nazwy
podkategorii
• Stworzyć druga zależną listę rozwijalna, która zawiera funkcje ADR.POŚR INDIRECT
odnoszącej się pierwszej listy rozwijalnej.
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#1
Usuwanie pustych śmieciowych komórek, rzędów i kolumn.
Bywają takie sytuacje, kiedy, że nas plik Excela po dłuższym użytkowaniu, z nie do końca
zrozumiałych powodów, zajmuje bardzo dużo miejsca, pomimo, że nie zawiera dużo
informacji. Powodów tego stanu mogą być rożne. Natomiast bywa tak, że nasz plik jest
częstokroć używany do wklejania i usuwanie dużych ilości danych. Pomimo, że usuwamy
dane z komórek za pomocą przycisku Delete, w tym zakresie odkładają się niewidoczne
śmiecie.
Takim testem czy nasz arkusz przypadkiem nie jest zaśmiecony, jest skrót klawiszowy, który
powoduje skok na koniec arkusza.
Ctrl + End
Jeśli pomiędzy faktycznymi danymi, a końcem arkusza wynikającego z tego testu,
istnieje przestrzeń, najprawdopodobniej wypełniona jest „niewidocznymi śmieciami”,
które mogą być uciążliwe a nawet bardzo niebezpieczne dla funkcjonalności całego pliku
oraz potencjalnie zajmują mnóstwo miejsca na dysku.

Aby usunąć zawartość w zakresach i oczyści arkusz z tych śmieci:
• Zaznacz zakres z końca arkusza aż po zakres naszych danych, poziomo jak i pionowo
o Shift +
Spacja
do Ctrl + Shift + 
o Ctrl +
Spacja
do Ctrl + Shift +
• Narzędzie główne > Usuń > Usuń wszystko
Najlepiej jednak usunąć całe zaznaczone wiersze i kolumny za pomocą skrótu klawiszowego
o Ctrl + -
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ZAPROSZENIE na II EXCEL PARTY

REJESTRACJA
https://www.cetnarski.com/rejestracja
Gwarantuję:
•
•
•
•
•
•
•
•

Powiadomienia na temat Webinaru,
Materiały ćwiczeniowe wysyłane przed wydarzeniem,
Dostęp Live do wydarzenia,
Dokumentacje w PDF-ie po zakończeniu,
Dostęp do nagrania po zakończeniu,
Niespodzianka,
Inne informacje tematyczne.
Do zobaczenia wkrótce!
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KONTAKT
Jacek Cetnarski
Excel Developer
+44 7761 716 681
webinar@cetnarski.com

Witryny internetowe:
www.cetnarski.com
www.eexcel.co.uk

Media społecznościowe:

https://www.youtube.com/user/TheCetnarski

https://www.linkedin.com/in/eexcel/

https://www.facebook.com/Exceldlakazdego
https://www.facebook.com/eExcelHub
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