
Warszawa, 16.09.2019 r.

Protokół z 14. Posiedzenia Zarządu
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

18 czerwca 2019 r., godz. 16.30
Warszawa, ul. Karczewska 18 (siedziba MOZTS)

W posiedzeniu uczestniczyli: Marek Zalewski - Prezes Zarządu, Paweł Szeliński - Sekretarz, Członkowie

Zarządu: Dariusz Kostrzewa, Andrzej Nadrowski, Piotr Napiórkowski, Cezary Walichnowski, Krystian Kilar

(przewodniczący Kolegium Sędziów, Członek Wydziału Rozgrywek) oraz Grzegorz Bor - Przewodniczący

Komisji  Rewizyjnej,  Andrzej  Brodzki  -  Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej,  Michał

Lengiewicz – sekretarz Komisji Rewizyjnej, Marek Romkowski - Prowadzący Rozgrywki Drużynowe, Rafał

Wereszczaka – dyrektor Biura Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu. Podczas obrad

obecni byli uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów, z prawem zabrania głosu doradczego po uprzednim

udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Obrad.

Punkt 1. Posiedzenie otworzył  prezes Zarządu Marek Zalewski.  Powitał przybyłych.  Powierzył

protokołowanie obrad Sekretarzowi Pawłowi Szelińskiemu. Obecni zaakceptowali propozycję przez

aklamację.

Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Prezes Zarządu Marek Zalewski postawił wniosek o przyjęcie

porządku  obrad  w proponowanym  w Zawiadomieniu  kształcie,  z  uwzględnieniem  wniesionych

autopoprawek. Po zapytaniu czy nie ma innych uwagi do proponowanego porządku obrad, wobec

braku głosów, prezes Marek Zalewski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie porządku obrad. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes stwierdził przyjęcie porządku obrad, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Punkt 3. Przyjęcie protokołów z 11., 12. i 13. Posiedzeń Zarządu. W tym miejscu głos zabrał

dyrektor Biura Zarządu Rafał Wereszczaka informując, że w odpowiednim, do zapoznania się przez

członków Zarządu, czasie dotarł jedynie protokół z 11. Posiedzenia Zarządu. W związku z brakiem

uwag i  głosów w dyskusji  prowadzący obrady Prezes Marek Zalewski  poddał pod głosowanie

jawne przyjęcie protokołu z 11. Posiedzenia Zarządu.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes stwierdził przyjęcie protokołu z 11. Posiedzenia Zarządu, który stanowi załącznik nr 3 do

niniejszego protokołu. 

Punkt 4.  Przyjęcie uchwały o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów.

Po zapytaniu  czy nie  ma innych  uwag do proponowanej  treści  uchwały,  wobec  braku głosów,

prowadzący  obrady  Marek  Zalewski  poddał  pod  głosowanie  jawne  podjęcie  uchwały  nr

01/14/06/2019 w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów.
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Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  stwierdził  podjęcie  uchwały  nr  01/14/06/2019  w  sprawie  zwołania  Sprawozdawczego

Walnego Zebrania Delegatów, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Punkt 5. Zatwierdzenie decyzji Prezesa Zarządu.  Prezes Marek Zalewski pokrótce przedstawił

przesłanki podjęcia decyzji:

-  nr  03/2019 w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2019,  unieważnienia

konkursu  na  współorganizację  zawodów  wojewódzkich  w  zakresie  Mistrzostw  Województwa

kategorii SKRZAT i ŻAK oraz wyznaczenia współorganizatorów zawodów w trybie konkursowym,

załącznik nr 5;

- nr 04/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu sędziowskiego dla sędziów "liczących"

podczas  Indywidualnych  i  Drużynowych  Mistrzostw Województwa oraz  Mistrzostw Warszawy,

załącznik nr 6;

nr 5/2019 w sprawie zmiany w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2019 oraz wyznaczenia

współorganizatora zawodów w trybie pozakonkursowym, załącznik nr 7.

Wobec braku głosów w dyskusji prezes Marek Zalewski poddał pod głosowanie jawne przyjęcie

uchwały w sprawie zatwierdzenia Decyzji Prezesa Zarządu MOZTS nr 3/2019, 4/2019 i 5/2019.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes stwierdził  podjęcie uchwały nr  02/14/06/2019 w sprawie zwołania zatwierdzenia decyzji

prezesa, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Punkt 6. Przyjęcie sprawozdania finansowego MOZTS za rok 2018

Prezes  Zarządu  stwierdził,  że  członkowie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjna  mieli  możliwość
zapoznania  się  z  projektem  sprawozdania  finansowego.  Zadeklarował  szersze  omówienie

sprawozdania podczas Walnego Zebrania Delegatów.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę nr

03/14/06/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego MOZTS za rok 2018

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził  podjęcie uchwały nr 03/14/06/2019 w sprawie

przyjęcia  sprawozdania  finansowego  MOZTS  za  rok  2018,  która,  wraz  z  załącznikiem,

sprawozdaniem finansowym MOZTS za rok 2018, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Punkt nr 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu MOZTS za rok 2018

Prezes  Zarządu  stwierdził,  że  członkowie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjna  mieli  możliwość
zapoznania  się  z  projektem sprawozdania  Zarządu  MOZTS za  rok  2018.  Zadeklarował  szersze

omówienie sprawozdania podczas Walnego Zebrania Delegatów.
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Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę nr

04/14/06/2019 w sprawie przyjęcia Zarządu MOZTS za rok 2018

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził  podjęcie uchwały nr 04/14/06/2019 w sprawie

przyjęcia sprawozdania Zarządu MOZTS za rok 2018, która, wraz z załącznikiem, sprawozdaniem

Zarządu MOZTS za rok 2018, stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Punkt  nr  8.  Informacja  Prezesa  Zarządu  na  temat  działań  od  poprzedniego  Posiedzenia

Zarządu.

Utworzenie  Ośrodka  Tenisa  Stołowego.  Prezes  Zarządu  Marek  Zalewski  poinformował  o

przygotowaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia Ośrodka Tenisa Stołowego w Nadarzynie.

Niestety  Polski  Związek  Tenisa  Stołowego  podjął  decyzję,  że  wojewódzkie  okręgowe  związki

tenisa stołowego nie mogą być podmiotami zarządzającymi tworzonymi ośrodkami. 

Rezygnacja  członka zarządu.  Prezes  Zarządu Marek  Zalewski  poinformował  o  rezygnacji  p.

Sylwestra Małeckiego z pełnienia funkcji członka zarządu MOZTS. W piśmie z 15 lutego 2019

roku p.  Sylwester  nie  poinformował  o  przyczynach  rezygnacji.  W związku z  rezygnacją  przed

Zarządem stoi decyzja,  czy uzupełniać  miejsce w Zarządzie, czy pozostawić  Walnemu Zebraniu

Delegatów decyzję o zmniejszeniu liczby członków Zarządu. 

Rezygnacja Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek MOZTS.  Prezes Zarządu Marek Zalewski

poinformował  o  rezygnacji,  z  przyczyn  zdrowotnych,  p.  Artura  Kozaka  z  pełnienia  funkcji

Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek.

W  tym  miejscu  Prezes  Zarządu  Marek  Zalewski  poinformował  także  o  działaniach  Zarządu

MOZTS,  podjętych  z  inicjatywy  p.  Krzysztofa  Piwowarskiego,  mających  na  celu  pozyskanie

dodatkowych  środków  z  Urzędu  Miasta  Stołecznego  Warszawy  dla  klubów  warszawskich

uczestniczących w ogólnopolskich rozgrywkach centralnych. 

Informacja prezesa została przyjęta przez członków Zarządu poprzez aklamację. 

Punkt nr 9. Powołanie członka Zarządu. 

W  trakcie  dyskusji  zebrani  uzgodnili  stanowisko  nie  skorzystaniu  przez  Zarząd  z  prawa  do

dokooptowania członka Zarządu w celu uzupełnienia składu. Jednocześnie uzgodniono wystąpienie

do Walnego Zebrania Delegatów o podjęcie decyzji  o zmniejszeniu składu zarządu, zgodnie ze

Statutem, bądź wyboru nowego członka zarządu.

Wobec  braku  dalszych  głosów  w dyskusji  prowadzący  obrady  poddał  pod  głosowanie  projekt

uchwały nr 05/14/06/2019 w sprawie powołania członka zarządu.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO
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Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 05/14/06/2019

w sprawie powołania członka zarządu; uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 10. Powołanie Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek MOZTS. W tym nawiązała się
dyskusja z udziałem większości członków Zarządu oraz członków Wydziału Rozgrywek MOZTS.

Na  kolejno  złożone  propozycje  objęcia  funkcji  odmówili  Marek  Romkowski  i  Krystian  Kilar

uzasadniając  odmowę  faktem  kolidowania  ich  obecnych  funkcji  w  MOZTS  z  funkcją
Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek.  Podsumowując dyskusję  prezes Zarządu stwierdził,  że
sprawą  należy  się  zatem  zająć  na  kolejnym  posiedzeniu  Zarządu.  Jednocześnie  poddał  pod

głosowanie  jawne  wniosek  o  przełożenie  sprawy  powołania  członka  zarządu  na  następne

posiedzenie Zarządu.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  w  tym  miejscu  stwierdził  przyjęcie  wniosku  o  przełożenie  sprawy

powołania członka na następne posiedzenie Zarządu.

Punkt 11. Przyjęcie w poczet członków MOZTS klubu RSSiRON Start Radom. W tym miejscu

głos  zabrał  dyrektor  biura  stwierdzając,  że  Klub  dostarczył  wszystkie  wymagane  Statutem

dokumenty. 

Wobec  braku  dalszych  głosów  w dyskusji  prowadzący  obrady  poddał  pod  głosowanie  projekt

uchwały nr 06/14/06/2019 w sprawie przyjęcia w poczet członków MOZTS klubu RSSiRON Start

Radom.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 06/14/06/2019

w sprawie przyjęcia w poczet członków MOZTS klubu RSSiRON Start Radom.; uchwała stanowi

załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt  12.  Przyjęcie  Regulaminu  Rozgrywek  MOZTS  na  sezon  2019/2020.  Głos  zabrał

Prowadzący Rozgrywki  Drużynowe Marek Romkowski,  informując,  że zgodnie z zaleceniami z

poprzednich Posiedzeń Zarządu Wydział Rozgrywek we współpracy z biurem związku wypracował

konkretne  propozycje  zmian.  Poza  zaleceniami  Zarządu  dotyczyły  one  również  kwestii

wymagających  zmian  regulaminowych  śladem  zmian  w  Regulaminie  Rozgrywek  Polskiego

Związku  Tenisa  Stołowego  na  sezon  2019/2020.  Konkretne  propozycje  nowych  zapisów

regulaminowych zostały przedstawione członkom Zarządu za pomocą  poczty elektronicznej. Nie

wniesiono do nich uwag. W związku z powyższym wszystkie znalazły się w przygotowanym pod

głosowanie projekcie Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020. Ponadto, na apel na

stronie internetowej  związku o zgłaszanie propozycji  zmian w RR odpowiedział  obecny na sali

obrad prezes "Między Innymi  Wołomin" p.  Marek Kozłowski,  obecny na sali.  Propozycje  jako

koncepcyjne  nie  zostały  ujęte  w  proponowanym  do  poddania  pod  głosowanie  projekcie  RR.

Następnie  p.  Marek  Romkowski  omówił  propozycje  p.  Marka  Kozłowskiego.  Wywiązała  się
dyskusja  z  udziałem p.  Marka  Kozłowskiego  oraz  innych  przedstawicieli  klubów obecnych  na

posiedzeniu  zarządu,  za dopuszczeniem do głosu  przez  przewodniczącego  obrad.  Po  dyskusji  i
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wymianie  argumentów  za  i  przeciw  z  różnych  stron,  Wydział  Rozgrywek  zarekomendował

negatywnie propozycje zmian w regulacjach dotyczących zasad spadków i awansów z II i III ligi

męskiej oraz awansów z ligi IV. Zasady przeprowadzania rozgrywek V ligi Regulamin Rozgrywek,

w związku z dużą liczbą zgłoszeń do tych rozgrywek, ustalane są w ostatnich sezonach zgodnie z

delegacją punktu 36.3 RR tj. Komunikatem Wydziału Rozgrywek MOZTS. Prowadzący Rozgrywki

Drużynowe  p.  Marek  Romkowski  zadeklarował,  że  w  miarę  możliwości  propozycje  p.  Marka

Kozłowskiego dotyczące V ligi będą brane pod uwagę przy konstruowaniu ww. komunikatu. 

Wobec  przeciągającej  się  dyskusji,  prowadzący  obrady  p.  Marek  Zalewski,  zarządził  jej

zakończenie.  Zarząd  poprzez  aklamację  podzielił  stanowisko  Prowadzącego  Rozgrywki

Drużynowe.  Następnie  prowadzący  obrady  poddał  pod  głosowanie  jawne  projekt  uchwały

07/14/06/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 07/14/06/2019

w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  Rozgrywek  MOZTS  na  sezon  2019/2020;  uchwała  wraz  z

załącznikiem stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt  nr  13.  Sprawy  szkoleniowe  -  informacja  Koordynatora  Kadr  Wojewódzkich.  Głos

zabrał  Prezes  MOZTS Marek Zalewski.  Poinformował,  że Koordynator  Kadr Wojewódzkich p.

Marcin Kusiński jest właśnie w trakcie powrotu z zakończonej dziś pierwszej z dwóch wakacyjnych

akcji szkoleniowych MOZTS zaplanowanych na ten sezon. Koordynator przekazał relację z obozu

telefonicznie, stwierdzając, że obóz w Krakowie przebiegał bez zakłóceń. Prowadzili go trenerzy

Marcin Kusiński i Zbigniew Grześlak wraz z trenerami/sparingpartnerami Marcinem Sankowskim

Klaudią Kusińską i Pauliną Krzysiek. Informację członkowie Zarządu przyjęli przez aklamację.

Punkt  14.  Informacja  Przewodniczącego  Wydziału  Rozgrywek. Dyrektor  Biura  Zarządu  p.

Rafał  Wereszczaka  poinformował,  że  do  Biura  Zarządu  wpłynęły  dwa  odwołania,  związane  z

decyzjami Wydziału Rozgrywek. Oba zostały przekazane członkom Zarządu w materiałach przed

niniejszym  posiedzeniem.  Jedno dotyczyło  decyzji  WR o  nałożeniu  kary 50  zł  za  żółtą  kartkę
otrzymaną  przez  zawodnika  UKS Alfa  Gostynin  podczas finału MTTS memoriału red.  Janusza

Strzałkowskiego.  Drugie,  odrzucenia przez Wydział  Rozgrywek protestu  przedstawicielki klubu

WKS MOSiR Sochaczew, dotyczący okoliczności rozgrywania meczu V ligi mężczyzn. Zdaniem

biura,  po  zasięgnięciu  opinii  Wydziału  Rozgrywek,  oba  nie  spełniają  wymogów.  Kara

regulaminowa  za  żółtą  kartkę  nie  została  opłacona  w  terminie,  co  nie  wypełnia  wymogów

formalnych by Zarząd mógł odwołanie rozpatrzeć.  W drugim odwołaniu brak jest jakiejkolwiek

formy odwołania w mailu przesłanym przez przedstawicielkę klubu z Sochaczewa, dlatego biuro

zgodnie z Wydziałem Rozgrywek, rekomenduje nie zajmowanie się przez Zarząd wyżej opisanymi

odwołaniami. 

Wobec  braku  dalszych  głosów  w  dyskusji  prowadzący  obrady  poddał  pod  głosowanie  jawne

wniosek  o  nie  zajmowanie  stanowiska  przez  Zarząd  odnośnie  odwołań  z  klubów  UKS  Alfa

Gostynin i WKS MOSiR Sochaczew, jako nie spełniających wymogów.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

str. 5 z 6



Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził przyjęcie przez Zarząd wniosku o nie zajmowanie

stanowiska  przez  Zarząd  odnośnie  odwołań  z  klubów  UKS  Alfa  Gostynin  i  WKS  MOSiR

Sochaczew jako nie spełniających wymogów.

Na tym punkt zakończono.

Punkt  15.  Informacja  Przewodniczącego  Kolegium  Sędziów.  Głos  zabrał  Przewodniczący

Kolegium Sędziów p. Krystian Kilar. Poinformował zebranych, że mimo kłopotów z dostępnością
sędziów  udaje  się  z  mniejszymi  lub  większymi  problemami  zapewnić  obsady  sędziowskie

rozgrywek drużynowych i indywidualnych prowadzonych przez MOZTS. Informację  członkowie

Zarządu przyjęli przez aklamację.

Punkt  16.  Informacja  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej.  Przewodniczący  Komisji

Rewizyjnej  p.  Grzegorz  Bor  poinformował  o  przeprowadzeniu  dorocznej  całościowej  kontroli

działalności  związku,  która  odbyła  się  Kancelarii  Biegłego  Rewidenta  Abakus,  prowadzącej

księgowość MOZTS. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostanie przedstawione podczas Walnego

Zebrania Delegatów. Informację członkowie Zarządu przyjęli przez aklamację.

Punkt 13. Sprawy różne, wolne wnioski

W tym miejscu głos doradczy zabrał dyrektor biura Zarządu, Rafał Wereszczaka. Poinformował, że
wraz z deklaracją  członkowską  Klubu RSSiRON Start z siedzibą  w Radomiu wpłynęło pismo z

prośbą o zwolnienie klubu ze składki członkowskiej. Po krótkiej dyskusji, przewodniczący obrad

postanowił poddać pod głosowanie jawne wniosek Klubu.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 0 (zero) 1 (jeden) 5 (pięć) ODRZUCONO

Prezes  Marek  Zalewski  w  tym  miejscu  stwierdził  odrzucenie  przez  Zarząd  wniosku  Klubu

RSSiRON z siedzibą w Radomiu o zwolnienie Klubu ze składki członkowskiej

Wobec braku innych głosów prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.

Punkt 14. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zamknął Prezes Zarządu, dziękując zebranym za przybycie i rzeczowe dyskusje. 

Podpisy:

Protokołował: Przewodniczył

Paweł Szeliński Marek Zalewski
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