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Raport zbiorczy osób funkcyjnych KPA LI
za okres2012/2014
Sprawozdanie Prezesa
W skrócie postaram się przedstawić zarys działalnościnaszego wydzialu gdyż wszystkie ważne
informacje są zawarte w sprawozdaniach osób funkcyjnych. W tym wypadku nie ma potrzeby
Powtarzania tych samych informacji.
Został opracowany i przetłumaczony Statut organizacji.
Została uruchomiona strona internetowa, która pozwoli na szybsze i bardziej efektowne
komunikowanie się ze społeczeństwem.
Zespół d/s emerytur i opodatkowania pracował nad zmianą umowy pomiędzy USA I Polską na
korzystniejszą, dla emerytów.
Współpracowaliśmy z Zarządem Głównym w akcji zmierzającej do wprowadzenia ruchu
bezwizowego dla Polaków.
Członkowie zarządu uczestniczyli:
- w 20-tu 3-3.5 godzinnych miesięcznych spotkaniach na ktorych byly omawiane sprawy
związane z działalnością organizacji jak również ważne sprawy dotyczące Polonii, Polski i USA,
- w 7 spotkaniach kwartalnych wszystkich członków organizacji.
- w trzech panelach zorganizowanych przez nasz wydział, które mają na celu zainicjoowanie
współpracy pomiędzy organizacjasmi, jak również do pobudzenia polonii do działania.
- uczestniczyliśmy w zainicjowanych przez nasz wydział regionalnych spotkaniach
międzywydziałowych podczas których zostały wypracowane ważne rezolucje mające na dalszą
działalność KPA(szczegóły były przedstawiane w raportach kwartalnych),

-

uczestniczyliśmy w szeregu spotkaniach, imprezach i konferencjach organizowanych przez inne
organizacje, w ten sposób nawiązując z nimi kontakty i wspierając ich działalność,
dyrektorzy krajowi uczestniczyli w trzech 2-3 dniowych krajowych konferencjach KPA,
uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez nasz wydział w 3 godzinnej regionalnej
telekonferencji podczas której były wypracowane wnioski do realizacji przez zarząd główny
KPA,
uczestniczyliśmy w Paradzie Pułaskiego, gdzie wspólnie z naszym wydziałem maszerowało 7
organizacji przez co zapoczątkowaliśmy bliższą współpracę i jednść polonii.
uczestniczyliśmy w niektórych protestach przeciwko wypaczaniu historii Polski

Większość kosztów związanych z wyjazdami, uczestnictwem w spotkaniach czy imprezach
organizowanych przez inne organizacje oraz funkcjonowanie wydziału, było pokrywane z
prywatnych funduszy członków zarządu.
Niestety z braku zainteresowania ze strony członków wydziału nie udalo się nam stworzyć zespołów
i komisji, oraz utworzyć na Long Island Harcerstwa oraz Programu Kształcenia Liderów.
Nie udało się nam zwiększyć ilości członków, w stopniu w jakim zakładaliśmy.
Pragnę podziękować wszystkim członkom Zarządu, Dyrektorom Krajowym,Komisji d/s Emerytur i
Opodatkowania za poświęcony czas, zaangażowanie, wkład pracy oraz własnych funduszy w
realizację zadań związanych z funkcjonowaniem organizacji. Na szczególną uwagę, za inicjatywę i
determinację w wykonywaniu swoich obowiązków zasługują: Ryszard Brzozowski, Zbigniew
Koralewski, Teodor Lachcowski, oraz Małgorzata Leniartek.
Szczegóły działalności posczczególnych osób funkcyjnych macie państwo w ich oddzielnycjh
raportach
Podsumowująć nasuwają się następujące wnioseki
Potrzeba więcej aktywnych członków do wykonywania zadań na niższych szczeblach (w zespołach
i konisjach wydziału).
Większe zainteresowanie organizacji polonijnych i całegoo społeczeństwa swoimi (Polonii, Polski i
Stanów Zjednoczonych) sprawami.
Kazimierz Nietupski – Prezes
KPA wydział Long Island

Sprawozdanie Vice Prezesa d/s Polskich
z działalnoœci w kadencji 2012- 2014
Nie wszystko tutaj w szczegolach umieszczam, bowiem moglbym zanudzic sluchaczy, ale jedynie te
najwazniejsze punkty, ktore z koniecznosci musze wymieniec. Nie bedzie tutaj porzadku
chronogicznego, bo ten, jak sadze nie jest potrzebny w nakresleniu calej dzialalnosci.
Przyjmujac funkcje wiceprezesa ds polskich mialem swoja wizje programowa wyrosla z mojej
wczesniej dzialalnosci spolecznej, ktora byla/ i jest droga prowadzaca do integracji Polonii,
wzocnienie jej widocznosci na ziemi amerykanskiej.Wszyscy wiemy, ze jedynie silna Polonia moze
miec znaczacy glos.Trzeba tutaj zauwazyc, ze Kongres nasz dysponuje bardzo skromnymi srodkami
finansowymi, ktore zdecydowanie ograniczaja rozmach programowy, sprawadzajac dzialalnosc do
lustrzanych akcji.Ten temat poddaje pod rozwage wszystkim zebranym.
Co zatem wiceprezes moze umiescic w swojej dzialalnosci?
Mysle, ze wazna byla moja propozycja, organizowanie i prowadzenie dyskusji panelowych, ktora
zarytulowalem “ Dokad zmierzasz Polonio?”. Takich paneli odbylo sie trzy. W roznych miejscachw Hempstead, w Galerii Kuriera Plus, na Greenpoicie i Muzeum Polsko Amerykanskim w Port
Washington. Do dyskusji zapraszalem znanych polonijnych aktywistow, dzialaczy, dziennikarzy.
Brai udzial min. Zofia Klopotowska ( radaktor naczelna Kuriera Plus), Janusz Kapusta ( wybitny
intelektualista, wynalazca, filozof i artysta), Leszek Sadowski ( prezes, wiceprezes Nowego
Dziennika), Prof. Stanislaw Wiktor ( konsultant Rady Bezpieczenstwa Narodowego USA), Andrzej
Dobrowolski ( korespondent Polskiej Agencji Prasowej), Grzegorz Fryc ( wiceprezes polonijnej
organizacji miedzynarowej PANGEA), Jolanta Pajak ( prezes POLNET),Ryszard Tyszka ( prezes
Klubu Mysliwskiego), Artur Adamski ( prezes radia RAMPA, wczesniej dzialacz tzw Naszej
Sciany), Eryka Volker ( dzialaczka spoleczna, pomagajaca bezdomnym),Krzysztof Medyna (
wybitny muzyk jazzowy), Dr Dorota Anraka ( prezes Stowarzyszenia Szkol Polonjnych), Marek
Wojcicki ( wlasciciel Markowa Apteka ).
Na spotkanie zawsze byl obecny przedstawiciel Konsulatu RP w Nowym Jorku.
W trzecim panelu chce podkreslic pomoc tzw. Komisj Panelowej, a w szczegolnosci Pana Zbyszka
Koralewskiego, ktory przygotowal techniczna strone.
Nie moge pominac Pani Malgorzaty Leniartek, ktora zawsze chetnie zajmowala sie strona
“kulinarna”, dostarczajac kawe i ciasteczka.
Po kazdym panelu mielismy otwarte lamy prasy. Wielu czytelnikow dowiedzialo sie, ze jest KPA na
Long Island, organizacja, ktora ma inicjatywe. Zwazywszy, ze wielu nie wie nawet co to jest KPA,
to plus dla nas!
Wraz z Panem Teodorem Lachowskim bylem wspolorganizatorem spotkania z poslem na Sejm
Adamem Kwiatkowskim Spotkanie ja prowadzilem. Tematem byly biezace problemy spoleczno
polityczne, a min. sprawa emerytur dla powracajacych do Polski.
Zorganizowalem spotkanie z radca handlowym RP Panem Henrykiem Saneckim, oraz z konsulem
ds handlu Pania Aneta Kuszewska. Spotkanie prowadzilem.
Tematem byly mozliwosci inwestowania w Polsce, a takze właczania sie w business w USA.
Konsulat zdaniem radcy zawsze jest otwarty na propozycje I sluzy pomoca.
W ubieglym roku odbyla sie rowniez projekcja filmu Parada Zwyciescow, filmu, ktory w dobrej
wpolpracy w Instytutem Jozefa Pilsudskiego otrzymalem dla naszego Wydzialu w darze.
Tutaj w projekcji pomocny byl Pan Jacek Borkowski, ktory chtenie sluzy taka pomoca.

We Floral Park zorganizowalem kontaktowy wieczor autorki Janusza Szlechty, redaktora Nowego
Dziennika, a takze wytawe prac malarskich Janusza Skowrona i jego syna Artura.
Opracowalem kilka biuletynow dot. naszych spraw, ktore wyslalem do czlonkow KPA.
Jesli czlonkowie powiedza, ze chca kontynuacji, wowczas wroce do tego.
Nawiazalem kontakt w Uniwersytet w New Britain skad otrzymalismy ksiazki do dyspozycji
czlonkow naszego Wydzialu. Kilka paczek ksiazek przywieslismy w Prezesem Nietupskim. Ksiazki
sa do dyspozycji. Oczekujemy na chetnych, ktorzy zajma sie tym.
W grudniu ubieglego roku zorganizowalem Jaselka Goralskie, ktore wykonali gorale z kola im Jana
Sabaly. Celem jest kultywowanie polskich tradycji, Zaprosilem takze zaprzyjaznionego ksiedza
pralata Janusza Urbanczyka, ktory jest od wielu lat dyplomata w sluznie Stolicy Apostoskiej przy
ONZ.
Ks pralat wyglosil modlitwe.
Stale utrzymuje przyajzne relacje w Instytutem Jozefa Pilsudskiego, Polskim Instytutem Naukowym,
SWAP ( zwanym potocznie domem zolenierza), Muzeum w Port Washington ( gdzie aktywnie sa
nasi czlonkowie Pan Ryszard Brzozowski, honorowy prezes KPA, Pan Mieczyslaw Madejski Steve
Sachacz ). W ostatniej placowce mielismy wystawe poswiecona tragedii w Katyniu i Smolensku.
Wystawe wypozyczyli Solidarni 2010, zas wielce pomagal przy niej w szczegolnosci Pan Ryszard
Brzozowski
Naturalnie dobre kontakty mam z konsulatem RP w Nowym Jorku. Kontakt z Parafiami bedacymi w
okregu naszego dzialania, i ich proboszczami, dyrektorami szkol polonijnych. Wszystkimi
organizacjami na terenie Long Island, a takze z innymi poza granica administracyjnymi.Dobre
relecji z wiodacymi mediami polonijnymi, ktore chetnie uzyczaja swoich stron.
Organizowalem nasza czesc udzialu w Paradzie Pulaskiego.
Bralem udzial mni. w Balu Charytatywnym Bratniej Pomocy, w uroczystosci 20 lecia Polonia of
Long Island, Oplatku w naszej Unii w Copiague. I w innych tego typu wydarzeniach, reprezentujac
KPA LI. Bylem zaproszony do udzialu wreczenia specjalnych nagrod w Miejskich Ratuszu, gdzie
przedstawicielom Polonii z okazji Dnia Polskiego wreczal nagrody Pam John Liu.
Nie moge nie wspomniec mojego udzialu w wielu uroczystosciach patriotycznyhc, a mni.
Rocznicach Katynia 1940 , ktore odbywaja w sie w Jersey City.
Trzeba wspomnien tez o moim udziale w zebraniach Polonia Technica, gdzie w propagowalem idee
naszego Kongresu. Z ta organizacja b. dobre relacje.
Spotkalem sie z tworcami filmu “Blinky and me”, filmu, ktory proponuje do pokania na Lon Island.
Spotkalem sie z wydawca Orla Bialego, ktory obiecal informowac o naszej dzialalnosci. Oczekuje
na materialy.
W rozmowie z proboszczem parafii w Copiague zauwazylismy koniecznosc zalozenia punnktu
wyborczego. Ksiadz proboszcz zaproponowal miejsce.Wystosowalem pismo do Konsulat RP w tej
sprawie. W tym roku jest to niemozliwe, natomiast, co wyniknelo w rozmowach pozniejszych ks.
Proboszcza z Konsul Generalna rok kolejny jest mozliwy. Bedziemy sprawe realizowac z parafia w

Copiague.
Musze podkreslic b. dobrze zapowiadajaca sie wspolprace z POLNET, ktorego szefowa Pani Jolanta
Pajak reprezentuje glebola postawe patriotyczna.
Mam dobre relacje z organizacja Friends of Long Island. Mam nadzieje, ze rozwinie sie w sens
aktywnej wspolpracy.
Nawiazalem dobry kontakt z Klubem Mysliwskim w Brooklynie, ktorego prezes dazy do do
wspolpracy. Inne organizacje charytatywne ( np Polish Gift of Life) sa w dobrej wspolpracy.
Idac mysla o rozwinieciu naszego programu “leadership”, nawiazalem kontakt z przedstawicielami
Zwiazku Harcerstwa Polskiego w Nowym Jorku. Trzy panie harcmistrzynie sa chetne do pomocy w
realizacji naszych programow.
Takze konsul RP Pan Mateusz Stasiek, ktory jest harcmierzem przyjal ode mne zaproszenie w tej
samej sprawie.
Mlodziez, dzieci to nasza podstawa do zachowania polskosci.
Na poczatku zaznaczylem ,ze nie bede sie rozgadywal, wiec pora zamknac o tym co sie dzialo
w “ moim pionie”. Zostawie szczegoly dla historii.
Wiedza najlepiej czlonkowie KPA.
Grzegorz Worwa,
Wiceprezes ds Polskich

Dr. Lucja Swiatkowski Cannon
Vice-President, American Affairs
Polish-American Congress, Long Island Division
Report of activities for the period June 2012- March 2014:

LOCAL ELECTIONS ON LONG ISLAND 2012
Prepared a memorandum on Voter Registration in New York State and sent it to
all members of PAC LI.
Located a map of Long Island new redistricted Congressional Districts and sent
to all members of PAC LI.
Located a New York State Voter Registration Form and sent it to all members of
PAC LI.
Prepared memoranda and sent newspaper articles on local Congressional
candidates.
Sent all educational election materials to appear on the PAC Long Island

website, though there were delays with its inauguration.
PRESIDENTIAL ELECTION 2012
Signed in a personal capacity a letter circulated by some Polish-American
Congress state leaders, requesting Mitt Romney, the Republican presidential
candidate, to clarify his positions in relation to Polish-American relations. The
Romney campaign answered the letter in detail.
This started a discussion and an exchange of letters and emails about the role of
the Polish-American Congress in national political campaigns, the Polonia
agenda and direction of activities as well as the division of labor between the
PAC headquarters and state divisions and within the divisions in relation to
important Polish and Polish-American issues.
Further discussion and letters concerning an inadequate flow of information
between HQ and local chapters and members. Asking PAC headquarters for
explanation of its election positions on important Polonia issues, including visa
waiver program.
Prepared a Presidential Voter Guide on Polish-American Issues that contrasted
positions on Poland and Polish-American issues of both Democratic and
Republican presidential candidates.
Called and wrote letters to PAC Washington office on meetings with US
officials on financial and tax issues, affecting Polonia.
VISA WAIVER PROGRAM - SENATE BILL ON IMMIGRATION REFORM S.
744
Sent memoranda to members and advocated to the passage of S. 733 Senate
immigration bill, that contained a provision #4506 on the Visa Waiver for Poland.
The bill passed on 27 June 2013.

VISA WAIVER PROGRAM - US HOUSE OF REPRESENTATIVES BILL HR
1354
PAC headquarters in Chicago chose JOLT Act of 2012 (HR 1354) as the best
legislative vehicle to get the Visa Waiver Program approved in the US Congress.
Conducted extensive consultations with PAC headquarters on legislative strategy
Sent a number of memoranda in summer and fall of 2013 to all members of PACLong Island to send letters and make phone calls to four local congressmen,
representing Long Island, in support of HR 1354.

Sent letters to four Long Island Congressmen to become sponsors of HR 1354.
Two of them Peter King and Tim Bishop, became sponsors. Carolyn McCarthy
became a sponsor of a competing House bill and Steve Israel promised to get
involved after the bill cleared the House Judiciary Committee.
Met and lobbied other US congressmen on support for HR 1354
VARIOUS OTHER ACTIVITIES
Sent out various announcements and articles, related to Poland and Polonia to
members.
Wrote a memorandum to PAC members on protesting the BBC transmission of
the German TV serial that distorts Polandʼs history in World War II. Made a
proposal to PAC HQ Chicago to send its own protest letter.
Sent out a memorandum on protest against holding a climate change conference
in Poland on the Independence Day.
Met with Dr. Barbara Andersen at the PAC Washington office on 5 April 2013 to
talk about the PAC Long Island retirement project
Prepared a memorandum on policy guidelines, provided by Dr. Barbara Andersen, to
advance projects supported by the PAC Long Island Division.

Data -- Marzec, 30, 2014r.
Sprawozdanie z prac Komisji d/s Emerytur I Podatków Wydziału KPA LI w
okresie kadencji Zarządu 2012/ 2014.
Komisja sładała szereg sprawozdań szczegółowych . To sprawozdanie będzie
zawierać głównie zamierzenia i efekty prac.
W okresie organizowania się Wydziału KPA LI -- Grudz.2011 – wiosna 2012
członkowie Stowarzyszenia „Polonia-Technica” - Teodor Lachowski i Henryk
Lipka zgłosili potrzebę i propozycję zorganizowania zespołu, który rozważy
probłemy emerytalne i podatkowe polskich emigrantów i reemigrantów. Zgodę na
współpracę wyraziła p. Elżbieta Baumgartner, autorka i wydawca wielu książekporadników poświęconych m.in. tym problemom.
Zespół dokonał analizy zgłaszanych przez środowisko polonijne problemów
dotyczących emerytur amerykańskich i polskich a także obciążeń emerytów
powracających do Kraju. Zespół dokonał przeglądu obowiązujących przepisów i na
tym tle opracował szereg wniosków, które zostały przedłożone Zarządowi
Wydziału a następnie po kosultacji z innymi Wydziałami rozpowszechnione wśród
pozostałych Wydziałów na terenie USA i przedłożone Zarządowi Głównemu i
Krajowej Konferencji Delegatów KPA.

Zespół wybrał 4 najistotniejsze problemy:
1/ Renegocjacja polsko- amerykańskiej umowy podarkowej z 1974r.
2/ Zniesienie klauzuli Windfall Elimination Provision pomniejszającej emeryturę
Social Security osobom, które jednocześnie pobierają polską emeryturę ZUS lub
KRUS.
3/ Wprowadzenie ulgi podatkowej w Polsce dla emerytów powracających do
Kraju.
4/ Uzyskanie od władz polskich zbiorczej interpretacji przepisów obowiązujących
emigrantów i reemigrantów.
W początkach 2012r odbyły się z inicjatywy Zarządu naszego Wydziału spotkania
– konsultacje międzywydziałowe i Zarząd uzyskał poparcie dla inicjatywy
wniesienia uzgodnionych wniosków na obrady Krajowej Konferencji Delegatów w
maju 2012 r. Krajowa Konferencja przyjęła je do realizacji i powołano Komisję o
tej samej nazwie pod przewodnictwem p. Zygmunta Staszewskiego. Nasz Zespół
został włączony w skład tej Komisji.
W końcu pażdziernika 2012 na skutek prywatnych monitów polskie Ministerstwo
Finansów ujawniło, że negocjacje polsko amerykańskie w sprawie umowy
podatkowej są już zakończone. Komisja rospoczęła olbrzymie starania o ujawnienie
postanowień uzgodnionej Konwencji.
Na skutek naszej inicjatywy i dzięki staraniom posła Adama Kwiatkowskiego i
grupy życzliwych nam posłów podjęte przez nas problemy a także żądania
ujawnienia zapisów nowej umowy były omawiane na forum sejmowym oraz było
poświęcone specjalne posiedzenie Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za
Granicą z udziałem przedstawiciela Zarządu Głównego KPA. W celu wsparcia
naszych starań w Sejmie przeprowadziliśmy wśród Polonii w USA i poza USA
akcję pisania petycji do Sejmu, Rządu i Prezydenta Polski. Nasze starania na
forum Sejmu nie przyniosły założonych efektów. Wg naszej i posłów oceny
głównie z powodu nieprzedstawienia postulatów przez przedstawiciela Zarządu
Głównego.
Umowa została podpisana przez strony i ratyfikowana przez Polskę. Na czas
ratyfikacji przez Sejm i Senat Komisja nasza przesłała do Prezydim obu Izb
odpowiednie pisma zawierające nasze zastrzeżenia do nowej umowy. Pozostały
one bez wpływu na proces ratyfikacji. W ciągu następnych miesięcy dzięki pracy
informacyjnej p. Elżbiety Baumgartner treść i interpretacja umowy była
udostępniana dla Polonii.
W pracy wokół tematu umowy podatkowej uczestniczył cały Zarząd Wydziału i za
to Komisja dziękuje wszystkim zaangażowanym. Ze strony naszego Wydziału
należą się podziękowania grupie posłów, którzy ze zrozumieniem podeszli do
naszych postulatów. Szczególne słowa wdzięczności należą się dla posła Adama
Kwiatkowskiego. Złożył on wiele interpelacji w sprawach Polonii Amerykańskiej,
głównie w sprawie umowy podatkowej. Był motorem działań na forum sejmowym
w naszym interesie.
Po procesie ratyfikacji w Polsce decyzją Prezesa Zarządu Głównego Komisja na
szczeblu krajowym została rozwiązana. Nasz Zespół pozostał w strukturze

Wydziału KPA LI. Rozwiązanie Komisji zlikwidowało możliwość dalszego
działania na poziomie krajowym jak również w kontaktach z władzami Polski a
pozostały jeszcze do załatwienia wyznaczone cele.
Wnioski na następną kadencję.
1/ Skierowanie poprzez naszych Delegatów na Konferencję Krajową pytania do
Prezesa Zarządu Głównego--------- Jak zamierza realizować przyjęte na Konferencji
Krajowej w maju 2012r wnioski dotyczące emerytur i podatków?
2/ Wznowić działania naszego Zespołu w kierunku pozyskania zwolenników w
innych Wydziałach KPA i ponowić próby wniesienia nierozwiązanych problemów
na obrady Krajowej Konferencji Delegatów z postulatem reaktywowania Komisji
pod przewodnictwem Zygmunta Staszewskiego na szczeblu Zarządu Głównego.
3/ Niezbędne jest pozyskanie do pracy w Zespole więcej osób znających tę
problematykę. Ważność i specyfika zagadnień wymagają nowych ludzi do pracy.
Sprawozdanie sporządził --Teodor Lachowski, przewodniczący Komisji d/s Emerytur i
Podatków

Sprawozdanie Sekretarza Koresondencyjnego

Zostałem zatwierdzony na tą funkcję przez Walne Zgromadzenie
23 czerwca, 2013 r. Wcześniej byłem i jestem nadal zaangażowany w:
•
•
•
•

notowanie ważniejszych wydarzeń (pisanie kroniki)
Komisji Statutowo-Prawnej
koordynację współpracy między-wydziałowej
projektowanie i i obsługę strony internetowej
Dodatkowo od Zebrrania Walnego 28 grudnia , 2013 r.
jestem członkiem Zespołu d/s Spotkań Panelowych.

W skrócie (to co jeszcze pamiętam), czym się zajmowałem:
1) pisałem listy w imieniu naszego wydziału (ciekawsze np.to
do Prezydenta Rzeszowa, Konsulatu, Ministerstwa Edukacji w Polsce);
2) pomagałem innym przy pisaniu listów i innych dokumentów;
3) przygotowałem ogłoszenia do prasy i do pamiętników;
4) sporzadziłem większość sprawozdań z zebrań;
5) zorganizowałem 4 konferencje międzywydziałowe
(opracowałem agendy i napisałem listy w imieniu 4 wydziałów do Zarządu
Głównego i w imieniu KPA propozycję listu do kandydatów na Prezydenta
USA);
6) przygotowałem podsumowanie;działalności wydziału w połowie kadencji
w formie 12 pytań dla zarządu;
7) współtworzyłem Ankietę (wspólnie z Ryszardem Brzozowskim);

8) zaprojektowałem dla wydziału kolejną zakładkę informacyjną;
9) uczestniczyłem w demonstracjach i uroczystościach;
10) zarejestrowałem, zaprojektowałem i obsługuję stronę internetową;
11) pomagałem przy organizacji III Panelu;
12) edytowałem tlumaczenie By-Laws, które zrobiła moja małżonka Halina
i przygotowałem Statut do publikacji;
Przyznaję się do opuszcenia dwóch zebrań:
• Zebrania Walnego - 28 wrzesniu 2012 r., byłem wtedy w Polsce
• zebrania zarządu - 20 stycznia 2014 r., z powodu operacji.
Zbyszek Koralewski - 03.30.14

