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Niejeden z nas pamięta jak przez lata 

wpajano nam, że państwo jest opiekuńcze, że 
dba o dobro nas wszystkich. Że nie istniał i 
nie istnieje żaden bohater, który bronił 
dobrych, uczciwych i biednych obywateli 
przed złym, nieuczciwym, bogatym oraz 
skorumpowanym urzędniczym aparatem, 
będącym narzędziem w rękach złych. 
Jakbyśmy dziś powiedzieli, taka naiwna 
bajeczka dla dzieci. Ale bez takich naiwnych 
bajeczek społeczeństwo nie mogłoby istnieć. 
Poddałoby się apatii i wyhodowało pokolenia 
coraz bardziej cynicznych potworów, 
zmierzając do samozagłady. Bez naiwnej 
wiary, że uczciwy może wygrać z 
nieuczciwym i bogatym, każda działalność 
społeczna, z działalnością związkową 
włącznie, nie miałyby sensu. I bez odrobiny 
tej naiwnej wiary bylibyśmy zadupiem 
Sowieckiej Rosji. Ale do rzeczy. 
Dotychczasowe doświadczenia pracowników 
i  pracodawców z pomysłami obecnego 
rządu, kończyły się tragicznie poprze utratę 
miejsc pracy i likwidację zakładów. Przy tym 
pojawiał się bohater Super-Premier, który 
jak Superman lub Batman miał nas ocalić i 
był w stanie rozpędzić złych i niedobrych, 
którzy w swojej nieudolności powodują 
ruinę tych firm.  Niestety, po raz kolejny 
okazuje się że taki super bohater nie istnieje, 
a wniosek może być tylko taki:  
albo ktoś robi z nas idiotów, albo on też jest 
członkiem grupy towarzyskiej, która żyje i 
robi interesy niekoniecznie którym 
powinniśmy dawać wiarę. Bo jeśli dzisiaj 
słyszymy o wielkich inwestycjach to raczej 
bądźmy ostrożni niż pełni hurra optymizmu.  

Przepisy zostały zmienione w taki sposób, aby praktycznie uniemożliwić 

zorganizowanie legalnej manifestacji. Nie znajdują one oparcia w żadnych standardach 
państwa demokratycznego. Nowe prawo przerzuca odpowiedzialność na 
organizatorów manifestacji i jednocześnie zdejmuje ją ze służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek publiczny. Wprowadza równocześnie wysokie kary 
materialne dla organizatorów. Taka decyzja cofa Polskę do mrocznej przeszłości PRL, 
oddalając nas od demokratycznego państwa szanującego prawo swoich obywateli do 
społecznego sprzeciwu– ocenia Piotr Duda. Przygotowana przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego nowelizacja ustawy o zgromadzeniach zakłada m. in. 
możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i 
czasie, jeśli organ administracji wydający zgodę uzna, że zgromadzenie może prowadzić 
do naruszenia porządku. – Zasłaniając się dbałością o porządek publiczny, urzędy będą 
mogły zabronić organizacji każdej manifestacji. Po wejściu zmian w życie urzędnicy 
będą mogli arbitralnie decydować o podstawowych swobodach obywatelskich, bo to 
właśnie swobodne manifestowanie swojego zdania jest jedną z największych zdobyczy 
demokracji – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 
Inny artykuł zmienionej ustawy wprowadza kary grzywny nawet do 5 tys. zł dla 
przewodniczącego manifestacji, podczas której doszło do naruszenia porządku 
publicznego. – Organizator manifestacji nie jest w stanie do końca przewidzieć, kto na 
nią przyjdzie i jak się będzie zachowywał. Tak dotkliwe kary finansowe mogą 
skutecznie odstraszyć ludzi od organizowania jakichkolwiek protestów – podkreśla szef 

śląsko-dąbrowskiej „S”. Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o zgromadzeniach 
zastał przyjęty przez parlament mimo protestu NSZZ Solidarność i ponad 160 innych 
organizacji społecznych, w tym m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Projekt 
skrytykowało sejmowe i senackie biuro legislacyjne, prokurator generalny oraz 
eksperci Biura Instytucji Demokratycznych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 
Europie (OBWE). Z apelem o odrzucenie zmian wystąpili działacze opozycji z czasów 
PRL, w tym m.in. Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk czy Bogdan Lis. Jednak 
prezydent Komorowski ustawę podpisał. 
– Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że tak jak w przypadku ustawy dotyczącej 
święta Trzech Króli i kwestii dni wolnych od pracy, nowy bubel prawny również trafi 
do kosza – podkreśla przewodniczący Komisji Krajowej. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK, DIKK 

 
Jeżeli ZUS uzna, że praca o szczególnym charakterze nie była wykonywana 
ciągle, pracownik nie dostanie emerytury pomostowej. 
– ZUS nie będzie uznawać, że praca wykonywana w warunkach szczególnych lub o 
szczególnym charakterze w jednym miesiącu tylko przez połowę dniówki uprawnia 
do pomostówek – ostrzega Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Wątpliwości zrodziły się w związku z możliwością wprowadzania nawet rocznych 
okresów rozliczeniowych. Takie zmiany przewidują obecnie konsultowane 
propozycje zmian w kodeksie pracy. Zgodnie z nimi dłuższe okresy rozliczeniowe 
mogły działać w praktycznie każdej firmie niezależnie od branży. Wystarczy, że ich 
wprowadzenie będzie uzasadnione przyczynami obiektywnymi czy technologicznymi 
lub że będzie to wskazane ze względu na organizację pracy. Obawy związkowców 
wynikają z tego, że w art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 
pomostowych (Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656 z późn. zm.) występuje pojęcie „w 
pełnym wymiarze czasu pracy”. Pracownik ubiegający się o pomostówkę musi 
udowodnić nie tylko, że pracował w warunkach uciążliwych, ale także, że pracę taką 
wykonywał na pełen etat.  



 

 
 

Czym jest umowa na zastępstwo? 
 

Umowa o pracę na zastępstwo jest umową 
o pracę na czas określony, stosowaną w 
szczególnych okolicznościach. Można ją, 
bowiem zawrzeć na czas usprawiedliwionej 
nieobecności pracownika. W pracy mogą 
się zdarzyć różnego rodzaju sytuacje, które 
powodują dłuższą, ale usprawiedliwioną 
nieobecność pracownika na przykład: 
- Przedłużającą się chorobą 
- Urlopem macierzyńskim 
- Urlopem wychowawczym 
- Urlopem bezpłatnym 
Pracodawca, którego obowiązkiem jest 
dbanie o normalny tok pracy w zakładzie, 
może na ten czas zatrudnić innego 
pracownika. Jeśli zachodzą konieczności 
zastępstwa pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
Oznacza to ze może w tym celu zatrudnić 
innego pracownika na podstawie umowy o 
prace na czas określony, obejmujący czas 
nieobecności, – czyli tzw. umowę na 
zastępstwo, która jest umową o pracę. 
Umowa na zastępstwo dochodzi do skutku 
przez zgodne złożenie oświadczenia woli 
pracownika oraz pracodawcy. Umowa o 
pracę na czas zastępstwa pracownika 
zaliczana jest do umów zawieranych na 
czas określony. Kodeks nie przewiduje dla 
takich umów odrębnej nazwy. 
Przed zawarciem takiej umowy 
pracodawca może zawrzeć z zastępującym 
pracownikiem umowę na okres próbny, w 
celu sprawdzenia jego umiejętności, na 
chwilowo wolnym stanowisku. Kodeks 
pracy wprowadza ograniczenie liczbowe w 
nawiązywaniu kolejnych umów na czas 
określony. Zawarcie kolejnej umowy o 
pracę na czas określony jest równoznaczne 
w skutkach z zawarciem umowy o pracę 
ma czas nieokreślony, jeśli poprzednio 
pracownik i pracodawca zawarli 
dwukrotnie umowę o pracę na czas 
określony na następujące po sobie okresy. 
Jeśli przerwa między rozwiązaniem 
poprzedniej umowy a nawiązaniem 
kolejnej nie przekroczyła 1 miesiąca. 
Takiego ograniczenia nie ma w przypadku 
umów zawieranych na zastępstwo. 
Pracodawca może zawierać z 

pracownikiem nieograniczoną liczbę takich 
umów, ma w tym zakresie swobodę. 
Umowy na zastępstwo nieobecnego 
pracownika można zawierać wielokrotnie. 
Trzecia umowa okresowa na zastępstwo 
nie przekształci się z mocy prawa w umowę 
na czas nieokreślony. Umowa na 
zastępstwo musi zawierać elementy 
nieprzewidziane dla „zwykłej” umowy o 
pracę. Cechą umowy na czas określony jest 
zastąpienie pracownika należy, więc 
określić tożsamość zastępowanego 
pracownika – imię i nazwisko. Pracownik 
zobowiązuje się do zastępowania w pracy 
Jana Kowalskiego na czas urlopu 
bezpłatnego. Termin rozwiązania umowy 
na zastępstwo można określić odmiennie 
niż w innych umowach: 
Bezpośrednio przez wskazanie konkretnej 
daty. Pośrednio przez podanie w sposób 
niebudzący wątpliwości zdarzenia 
powodującego rozwiązanie umowy np. 
ostatni dzień urlopu wychowawczego 
zastępowanej pracownicy. 
Rozwiązanie umowy na zastępstwo 
1. Za porozumieniem stron- umowa na 
zastępstwo może być w każdym czasie 
rozwiązana przez zgodne porozumienie 
między pracownikiem i pracodawca 
2. Za wypowiedzeniem- umowa na 
zastępstwo może zostać rozwiązana przed 
upływem czasu�, na jaki została zawarta. 
Następuje to przez złożenie 
wypowiedzenia. Zarówno pracownik jak i 
pracodawca mogą skorzystać z takiego 
uprawnienia. Okres wypowiedzenia wynosi 
– 3 dni robocze. Niezależnie, na jaki okres 
czasu została zawarta umowa. 
Pracownikowi, któremu pracodawca 
wypowiedział umowę nie będą 
przysługiwać dni na poszukiwanie pracy. 
Uprawnienie takie jest przewidziane tylko 
dla okresów wypowiedzenia trwających, co 
najmniej 2 tygodnie 
3. Bez wypowiedzenia z winy pracownika- 
sytuacja taka ma miejsce, gdy: 
- pracownik ciężko naruszył podstawowe 
obowiązki pracownicze 
- pracownik popełnił w czasie trwania 
umowy o pracę przestępstwo, które 
uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na 
zajmowanym stanowisku. UWAGA!!! 
Przestępstwo musi być oczywiste lub musi 
zostać stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem. 
- pracownik utracił uprawnienia konieczne 
do wykonywania pracy na zajmowanym 
stanowisku 
4. Z upływem czasu�, na jaki została 
zawarta- rozwiązanie umowy na 
zastępstwo następuje, z upływem czasu, na 
jaki została zawarta. Moment wyznacza 
data powrotu zastępowanego pracownika. 
Pracodawca, nie ma obowiązku złożyć 
pracownikowi żadnego oświadczenia. 
5. Z winy pracodawcy- przepisy kodeksu 
pracy przewidują następujące sytuacje: 
zostaje wydane orzeczenie lekarskie, które 
stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej 
pracy na zdrowie pracownika, a 
pracodawca nie przeniósł pracownika do 
innej pracy (w terminie wskazanym w 
orzeczeniu lekarskim)pracodawca dopuścił 

się ciężkiego naruszenia podstawowych 
obowiązków wobec pracownika 
6. Bez wypowiedzenia z przyczyn 
niezawinionych przez pracownika- są to 
następujące przypadki: 
- niezdolność pracownika do pracy w 
skutek choroby, która trwa dłużej niż 3 
miesiące (pracownik był zatrudniony u 
danego pracownika krócej niż 6 miesięcy 
- niezdolność pracownika do pracy w 
skutek choroby, która trwa dłużej niż 
łączny okres pobierania z powodu choroby 
wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania 
świadczeń rehabilitacyjnych przez 
pierwsze 3 miesiące (pracownik był 
zatrudniony i danego pracodawcy co 
najmniej 3 miesiące lub niezdolność do 
pracy została spowodowana wypadkiem 
przy pracy albo chorobą zawodową. 
w razie usprawiedliwionej nieobecności w 
pracy z innych przyczyn (niż wyżej 
wskazane), która trwa dłużej niż jeden 

miesiąc. 
 

 
 

≫ CENY TOWAROW I USŁUG 
KONSUMPCYJNYCH we wrześniu wzrosły 
o 3,8 proc. w stosunku do września 2011 
roku, a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem wzrosły o 0,1proc. – 
poinformował Główny Urząd Statystyczny. 
Największy wpływ na tempo wrześniowej 
inflacji miały ceny usług związanych 
transportem. Drożały też odzież i obuwie, 
więcej trzeba było zapłacić za mieszkanie i 
edukację. Równocześnie GUS 
poinformował, że w ciągu trzech 
kwartałów 2012 roku, w stosunku do 
analogicznego okresu 2011 roku, ceny 
towarów i usług wzrosły o 4 proc. 
≫ AŻ 46 PROC. POLAKOW ZOSTAŁO 
OKRADZIONYCH ze środków znajdujących 
się na rachunkach bankowych, a 17 proc. 
padło ofiarą kradzieży tożsamości. Średnia 
strata z powodu kradzieży danych w Polsce 
wyniosła 35 tys. zł – wynika z raportu 
przygotowanego przez Dynamics Markets 
Limited UK w związku z kampanią „Nie daj 

się okraść, chroń swoją tożsamość”. Ofiary 
tego typu przestępstw najczęściej 
dowiadują się, że zostały posiadaczami 
nowej karty kredytowej lub muszą zapłacić 
za rzeczy, których nigdy nie kupiły. 
Zdaniem autorów opracowania pod 
względem kradzieży danych osobowych 
sytuacja w Polsce jest podobna do sytuacji 
w innych krajach europejskich. Najbardziej 
popularnym sposobem na wyłudzenie 
danych osobowych jest wysłanie 
fałszywego e-maila z banku z prośbą o 
zaktualizowanie danych lub hasła. 
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Koszty kryzysu poniosą pracownicy 
 

 
 
Zapowiedź Premiera dalszego 
uelastyczniania rynku pracy, w tym 
szczególnie wydłużenia do 12 miesięcy 
okresu rozliczeniowego i wprowadzenie 
ruchomego czasu pracy to jasny sygnał, że 
koszty kryzysu znowu zostaną przerzucone 
na pracowników. Panie Premierze 
Donaldzie Tusku, nie po to pan został 
premierem, aby przerzucać koszty kryzysu 
na najsłabszych Polaków. To potrafi 
każdy...! Ostrzegamy, że będzie to źródłem 
dalszego zubożenia społeczeństwa i 
istotnych problemów społecznych. Mamy 
nadzieję, że Premier zdaje sobie sprawę, że 
może dojść do eskalacji społecznego 
niezadowolenia. „Solidarność” nie będzie 
się temu biernie przyglądać. 
Dotychczasowe doświadczenia z 
inwestycjami publicznymi, szczególnie tymi 
związanymi z Euro 2012 pokazały, że rząd 
sobie z nimi – delikatnie mówiąc – nie 
radzi. Jak dotąd przyniosły one więcej złego 
niż dobrego. Doprowadziły do upadłości 
wielu firm, szczególnie z branży 
budowlanej i utraty tysięcy miejsc pracy. 
Jeśli dzisiaj słyszymy o inwestycjach na 
wielką skalę, które mają przeciwdziałać 
bezrobociu, jesteśmy pełni obaw. Jeśli 
będzie to wyglądało tak jak dotychczas, to 
zamiast koła zamachowego rozwoju 
gospodarki, będziemy mieli raczej młyńskie 
koło u szyi, które pociągnie nas na samo 
dno.  Hipokryzją ze strony Premiera jest 
deklaracja zdecydowanej walki z 
bezrobociem w sytuacji zamrożenia wielu 
miliardów złotych na Funduszu Pracy. 
Dopóki ich nie uwolni, nie ma prawa mówić 
o trosce o bezrobotnych i miejsca pracy. 
Polityka prorodzinna w postaci dłuższego 
płatnego urlopu macierzyńskiego, choć to 
krok w dobrym kierunku, będzie miała 
bardzo ograniczony zakres. To taka typowa 
kiełbasa na kiju, bo przecież skierowana do 
młodych kobiet, z których 70 proc. pracuje 
dziś na śmieciówkach lub jest bezrobotna. 
Dlatego skorzysta z tego pozytywnego 
rozwiązanie niewiele z nich, głównie 
pracujących na etacie, a tych w Polsce jest 
coraz mniej.  Podczas expose nie padło z 
ust Premiera jak zamierza wspierać 
demografię w przypadku młodych ludzi 
pracujących na umowach śmieciowych. Jak 
chce im pomóc w założeniu rodziny przy 
zarobkach 1000 – 1500 zł brutto. Jak mają 
wziąć kredyt na zakup lub budowę domu i 
jak zamierza pan ich zachęcić do posiadania 
dzieci.  Nie usłyszeliśmy też od szefa rządu 
odpowiedzi na pytanie, skąd weźmie 
pieniądze na przyszłe emerytury dla ludzi 
dziś pracujących na śmieciówkach. Niech 

premier powie publicznie, kto dopłaci 
przyszłym emerytom skazanym dzisiaj na 
umowy śmieciowe jeśli nie uzbierają na 
minimalną emeryturę. Jak te osoby będą 
mogły skorzystać w przyszłości z 
emerytury częściowej, jeśli nie wypracują 
sobie odpowiedniej liczby lat pracy 
składkowych, uprawniających do tego 
świadczenia.  
Reszta wystąpienia to demagogia, 
skierowana raczej do własnej partii i 
koalicjanta, aby dyscyplinować tzw. swoje 
„wojsko”. Jesteśmy pewni, że to główny 
powód wygłoszenia przez Premiera tzw. 
drugiego expose. 
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
W dniach 15-17.10.2012 w 

Międzybrodziu Bialskim  odbyło się 
posiedzenie Rady Krajowej Sekcji 
Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i 
Piekarniczego NSZZ „Solidarność”. 
Spotkanie poświęcone zostało omówieniu 
dotychczasowych działań Rady, rozwojowi 
Sekcji oraz stworzeniu mapy 
najważniejszych problemów w 
poszczególnych organizacjach 
zakładowych. W zebraniu Rady 
uczestniczyli przedstawiciele z: 
Lotte Wedel, Lajkonik Snack, Polskie Młyny, 
SPC Warszawa, Mars Polska, Mieszko, 
Grainer Packaging, Skawa, Wawel,  
Frito Lay, oraz Kraft Foods z zakładów w 
Jankowicach, Płońsku i Skarbimierzu. 
Spotkanie rozpoczęło się krótkim panelem 
szkoleniowym dotyczącym cech 
przywódczych – lidera, które 
zaprezentował Grzegorz Szumer. 
Przewodniczący Rady Dariusz Skorek w 
kilku słowach omówił bieżącą sytuację i 
sprawy  związane z działalnością Sekcji 
oraz Sekretariatu Przemysłu Spożywczego.  
Kolega Grzegorz Szumer jako Sekretarz 
Sekretariatu zapoznał członków Rady z 
odbytym niedawno Kongresem 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego w 
Spale. Kolega Jerzy Dziobek zaprezentował 
bazę danych i poprosił o aktualizację 
zawartych w niej wiadomości. 
Po tych sprawozdaniach, odbyła się 
dyskusja i spisanie bieżących problemów 
dotykających poszczególne organizacje 
związkowe. Rada postanowiła stworzyć 
konspekt problemów przemysłu który 
reprezentuje. Powołać zespoły 
problemowe, do których dopisane zostaną 
poszczególne wnioski pochodzące z tego 
spotkania, w celu określenia zagrożeń i 
sposobu ich rozwiązania. Członkowie z 
poszczególnych organizacji i zakładów 
pracy zgłosili następujące problemy: 
- naruszenia czasu pracy w zakładach 
- monitoring w miejscu pracy 
- przyspieszanie linii produkcyjnych 
- zmniejszanie obsady linii 
- ilość pracowników ajencyjnych 
- likwidacja stanowisk 
- dyskryminacja płacowa 
- stres w miejscu pracy 
- chora wielozadaniowość 
- praca w zastępstwie 
- lean manufakturing 
- brak podwyżek wynagrodzeń 
- rozwój macierzystych organizacji 
- ściągalność składek związkowych 
-  łączenie organizacji zakładowych 
Wiele z tych problemów zgłoszone zostało 
przez kilka organizacji związkowych. Pod 
tymi hasłami kryją się niejednokrotnie 
jednostkowe problemy pracowników, 
którymi zajmie się Rada Krajowej Sekcji. 
W najbliższym czasie prezydium rady 
roześle harmonogram prac nad 
poszczególnymi problemami związkowymi. 
 

 
Miały być autostrady, był wstyd na Euro. 
Jednym słowem miała być zielona wyspa, a 
znowu wyszła dupa blada. Do tego, że w 
naszym kraju udał się tylko kryzys, 
zdążyliśmy się już przyzwyczaić. A co do 
tego, że nad drzwiami każdej państwowej 
instytucji powinno być złotymi literami 
wypisane uniwersalne, niezawodne motto: 
„nie da się”, też jesteśmy chyba zgodni.  
Ale skoro państwo nie jest sobie w stanie 
poradzić z takimi sprawami to jak my mamy 
rozwiązywać naprawdę złożone problemy w 
zakładzie? Jak mam uwierzyć komukolwiek, 
skoro wszyscy uważają  że jesteśmy jako 
najemna siła robocza ślepi i głusi?  
Jak mam uwierzyć w cokolwiek, kiedy po 
pewnych zrachowaniach, ruchach , 
ekspertyzach rozkłada się ręce i mówi „nie 

da się”? Trochę to dziwne, że w wielu 
firmach, (szczególnie z kapitałem 
zagranicznym) „wszystko się da” tylko nie u 
nas. Przecież wszystkim powinno chodzić  
tylko o to aby się dało. Nie trzeba być 
odkrywczym aby zejść do poziomu ludzi 
których potrzeby określone są na poziomie 
300 - 400 zł na osobę w gospodarstwie. 
Naprawdę wtedy widać to, dlaczego się nie 
da. Wtedy   inaczej się patrzy na to co 
powinno się udać i dlaczego do tej pory nic 
nie wychodziło. Szczególnie gdy pracuje się 
w firmie z tradycjami, a zapomina się o nich 
lub co gorsza w ogóle się ich nie zna. Da się? 
„Wszystko się da”.  Z jednej strony 
wszystkomogący pracodawcy, z drugiej 
strony zwykli ludzie, normalni pracownicy, 
zbierający kopniaki.  To jest ta niby nasza 
Polska normalność dla której tworzymy w 
tym zakładzie słodkie dobro. A tak w ogóle 
to, że Solidarność, czy ktokolwiek inny śmiał 
zwrócić uwagę , upomnieć się o jakieś prawa,  
to przecież nic innego jak hucpa.  
BO CHODZI O TO……. że siedzenie na dupie 
nie chroni nas przed kopniakami.  

Miały być 

emerytury pod 

palmami, będzie 

praca do śmierci. 

Miała być 

nowoczesna 

szybka kolej, 

pociągi jeżdżą 

wolniej niż 

przed wojną. 



 

   

   

 
  

 

Rozwiązanie wrzucamy do skrzynki przy pokoju związkowym w terminie dwu tygodni od daty wydania numeru. 
Po odbiór nagrody za krzyżówkę nr 4 zapraszamy -  Sylwię Sobecką z Tortów 


