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1. Informacje ogólne

Zgodnie ze Stafutem Spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLSIQE Rada Nadzorcza sk]ada się z pięciu
członkólv' LicŻbę Ćzłonków Rady Nadzorczęj ustala Wa]nę Zgrornadzenie Akcjonariusz).
Członkowie Rady NadzorcŻej są powo\rłani i odwolywani przez Wa1ne Zgronadzerrie. Kadencja
Rady trwa hzy lata. członków Rady porłoł.rje się na okes wspól]rej kadencii.

W okresie od 0l'01'201] r' do ]6.05'2013 r' Rada Nadzorcza dzialała rv składzie powołanym
02.04'2010 r' przez Nadzl-vczajne Walne Zgromadzenie spółki .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pięcilL CzłoŃów Rady Nadzorczej na rvspó1ną
trzyletnią kadencję'

w skład Radv zostali powołani:

Pani Joanna Łączyńska Suchodolska - Przewodnicząca RadyNadzorczej
Pan Kazimierz Krvięcień _ Wiceprzewodniczący Rady NadzorcŻej

Pani Józefa Famielec
Pa. Roman Wrona

oraz Sekretarz Rady Naduorczej
_ Członek Rady NadzorcŻej
' członek Rad}' Nadzorczej
- członek Rady Nadzorczej

w dniu 16'05.20]] r' z*yczaine Walne Zgrornadzenie spółki udzieliło absolutorium *,szvstkim
członkom Rady Nadzorczej spółki: Pani Joannie Łączyńskiej_Suchodolskiej - Przewodniczącej Rad"v
Nadzorczej' Panu Kazimierzowi Kl'iemiowi Wiceprzewodnicącemu Rady Nadzorczej'
Seketarzo\łi Rady NadzorcŻej' Pani Józefie Famielec Członkowi Rady Nadzorczej, Panll
Tadeuszowi Pie]i _ cŻłonkowi Rady NadzorcŻej i Panu Romanowi Wronie Członkowi Rarlv
Nadzorczej, z wykonania pżez nich obowią7*ów w roku obrcto{,ym 2012 i pouolalo Radę
NadŻorczą na kolejną kadencję w składzie. która ukonsotuowała się 28.06'20]3 r':

Pani Joanna Ł4czyńska-Suchodolska - Przewodnicząca Rady Nadzorczęj
Pan Kazim ierz Klviecieli - wiceprzewodniczący Rad-v Nadzorczęj

Pan Tadęusz Piela
Pan Adam Stawo$,y
Pan Roman Wrona

W dniu 3.09'2010 r. NadzlvycŻajrle Wa]ne
zadania Konritetu Aud}tu w związku z alt'

oraz Sekretalz Rady NadŻorczej
- członek Rady NadŻorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie Że z]ożonymi oświadczeniami przez Członków Rady NadŻorczęj' kryterium nieza]ężności
zgodnie z s 20 ust. 2b statutu spółki spełniają następujący członkowię Rady:
- Pan prof. z$'. dr hab. Roman Wrona:
PaI dr nauk ekonomicznych Adam sta\ł'o\ły'

Kompetencje' organizacja i zasad}' działania Rady NadŻorczęj są legtlowane postanowieniami KSH'
statutu spółki' Regu]aminu Rad}' Nadzorczej oraŻ Dobrych Praktyk Spółek Noto\łanych na CPW'
które zostały przyjętę do stosowania prŻez spółkę'

Zgodnie z postanowięniami Statutu i Regulaminu, Rada Nadzorcza spra\\ruje stały nadzór nacl
działalnością Spółki we \\,szystkich dziedzinach jej działalności. a \ł szcŻególności rlokonuje ocenv
spnwozdań finansowych, sprawozdania Zarządu i wriosków Zarzą n co do podŻiału ą'sku lub
pokrycia strat-v za ubicgły rok obroto*ry oraz składa walnemu Zgromadzeniu corocŻne pisemue
sprawozdanie z w!'llikó\\, te j oceDy.

Zgromadzęnie spółki powierzyło Radzie Nad
86 ust- I i 3 ustawy z dnia 1.05.2009 t. o bi



rcv)identach i ich sdmo/ządzie' pa& iotac]I uprawnio11ych do hadcnia spfawozdąń lnansowych oraz
o nadzorze pllblicznyn (Dz. U' Nr 77 z dnia 22'05'2009 roku. poz' ó'l9)'

Zadania Komitetu Aud}tu, Rada w'vkonuje niezal€Źnie od doĘchczason)clr funkcji nadzorczych' Dla
celów przejrzystości podejmowanych przez Radę Nadzorczą działań' Regulamin Rady został
uzupełniony o k\\,estie techniczne wskaŻujące i doprecyzo1\'xiące, kied1' Rada Nadzorcza działa
łykonując zadania Kolnitetu Aud}tu.

Zgodnie z s 15 ust' 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki do zadari Komitetu Aud)tu naleł w
szczególności:
J ) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowęj spółki omz wykon}-rvanie cŻynności revizji
fina so\\,ej, poprzez m.in' monitoro*,anie prccesu plŻygotowania spmwozdań finansowych oIaz
monitoro\\,anie rzetelności in1brmacji finanso$ych prŻedsta*,ianych przez spółkę;

2) monitolowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej' aud}'tu wewnętrzrego, jeżę]i został
powołany) oraz zarządzania ryzykiem poplzez m.irr' przegląd' prŻynajmniej raz w roku procedur
kontroli we$,]}ejr ej 1 zaźądza11ia ryZykiem w celu zapervnienia Żgodności z przeplsanli i
wewnętrŻnymi regulacjami' a także ocenę przestrzęgania zasad zaźądzaija ryz}'kien oraz
przedstawianie rekomendacii rv tym zakesie:

3) monitorowanie *'rykony'li'ania czynności rewizji l'inansowej poprzez l11'ilr. monitorowanię
niezależności aud$ora w odniesieniu do wykon}.lvanych przez niego badań oraŻ omat\ianje Ż
audltorem przebiegu procesu audltul

4) monitorowanie niezależności biegłęgo rewidenta i podmiotlL upraMionego do badania sprawozdali
finansowych.

Kryteriun niezależności ikompetencji $ dŻiedzinie rachuŃowości i finansów spełnia Pan dr nauk
ekonomicmych Adam Stawo*,y.

Rada Nadzorcza ocenia, iŻ kwalifikacje Członków Rady Nadzorczej zaperłniają prawidłowe
v'vkonlavanie Zadati Rady rłynikających z obowiązujących przepisów.

w okesie od 01.01'20l] r. do ] 6'05.2013 r' Zarząd Spółki dzialał w składzie powołanym 01'04-2010
r' prŻez Radę Nadzorczą nawspólną trzyletnią kadencję. w skład Zarządu wesz]i:
- Pan Zbigniew Ronduda, któremu Rada powierzyła flrnkcję Prezęsa Zarządu'

Pan Leszek Walczyk. któremu Rada powierzyła funkcję wiceprcŻesa Zarządu.
- Pan Ryszard Pisarski. któremu Rada powierŻyła funkcję WicepreŻesa Zarządu.

w dniu l2'04.20I] r. Rada Nadzorcza po$'ołała Zarząd na nową wspólną fiz}letnią kadencję
rozpoczynającą się w dniu następnym po dniu odbycia się Z\łyczajnego Wa]nęgo ZgTomadzenia
zatrvieldzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2012' r' w sklad ZafŻąd u zostali polvołaniI
- Pan Zbigniew Ronduda, któremu Rada powierz'ła funkcję Prezesa Zarządu'
- Pan Leszęk walcąk' któremu Rada powierzyła filŃcję wiceprezesa Zaźądu,
_ Pan Ryszard Pisarski' któremu Rada powierr''"ła funkcję Wiceprezesa Zarządu.

w dniu 16.05'2013 r' Z\ł)'czajne walne Zgromadzenie Spolki zatwieldzi]o sprawozdanie finansowe
Spółki i udzieliło wszys*im członkom Zarządu Spółki abso]utorium Z wvkonania przez nich
obo\'iąŻków w roku obrotowym 20]2'

2. Działalność Rady Nadzorczei

W swojej pracy Rada Nadzorcza kierowała się przępisami zawaftvmi rv Kodeksie
Handlorłych, postanowieniami statutu społkj Akcyjnej oDLEWNIE PoLSKIE, zasadami
Praktyk spółek Noto\łanych na GPW oraz uchwa]olrynr przez siebie Regularninęm Rady

l; .Ą
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zgodnie z \ 26 ust' Ż stafutu Spo]ki'



Zgodnie z uregulowaniami \łynikającymi z po\\Yższych dokumęntóv'' Rada Nadzorcza spń'"owała
stał'v nadzór nad działalnością społki we wszystkich obszamch objęt},ch p]anem działalności Spółki na
2013 r.

W okresie sprawozdarvczym tj. od 0] '01.2013 I. do 3l ' 12.20l3 r' Rada NadŻorcza odbyła 5 posiedzęń
stacjonamych' \'szystkie plotokołowane' Podjęto łącznię 28 uchwał w sprawach należących do iej
kompetęncji, w tym siędem uchwal w trybie głosowania pjsemnego' zgodnie z s 2'1 ust. 2 statutu
spółki' Z głosowania pisemnego nad uch'wałami zostaĘ sporządzone protokoły'

W cc]u przedstawienia infomacji i \łyjaśnień do tematów objętych programem poszczególnych
posiedzeli, na posiedŻenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd spółki Akcyjnei oDLEVNIE
POLSKIE oraz osoby mer}'torycznie z\\iązanę z oma$ianymi zagadnieniami' w tym ńwnież
przedstawiciele Aud}1ora dokonującego przeglądu i badania sprawozdań finansolvych Spółki'

Rada sprawo$,ała funkcje kontro]no-nadzorcze zgodnie z uregulowaniami pra*,no_zarządczvmi'
Szczególne poącje upra\1'nień Rady stanowiły działania dotyczące:

głównych celów i polityki shategicznej Spółki,
- doradzfu'a i akceptacji przedsięwzięó wraz z ich rozliczaniem,
- oceny i akceptacji wanrych decyzji finarrso*rych idziałari zrviązalych z perspekr1,\vą rozwojujak

np. projektólv badawcrych, celo*f/ch itp' oraz techno]ogii innowacyjlłclr,
- typowania Żagadnień Ż zakresr] sptaw wymagających zgody Rad!',
- zaovierdzanie zmian w schemacie organizac}.jnym i Regulamjnię organizac'nym Spółki'
- oceny i aprobary pożądanych zmian rv stanie posiadania Spółki, \ł jej poziomie rlorvoczesttosci

oraz innowacyjności'

Rada Nadzorcza w ramach wypełniania zadań Komitetu Aud}tu dokon}-lvała na bieżąco analiz-r,
zagadnień zdefiniowanych w s 15 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki.

Ponadto' rv ramach spmwowanego nadzolrr nad działalnością Spółki, Rada NadzorcŻa ze szczegóhlą
uwagą monitorowała dzjaŁania ztz4d! Trłją7-anę z prowadzonym procesem resfukturyzacji
ekonomiczno - finansowej spółki'

W ramach wykony\łania srq'ch cąnności Rada Nadzorcza w 2013 r' podjęła sŻereg uclrwał
dotyczących między innymiI
- zaopiniolvania splawoŻdania finansowego Spółki za rok obroto't\y 2012.
- zaopin iolł'an ia sprawozdania Zarządtl z dztałalności Spółki w roku obroto\łl'm 2 012'
' zaopiniowania vniosku ZarŻądu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obroto\ły 2012,
- wyra]żenia opinii odnośnie spraw będących pżedniotem Zwyczajnego walnego Zgronadzenia'
- powołania Zarządu na nową kadencję.
- usta]enia zasad n}nagradzania Członków Zarządu,
- zattvierdzenia 

'.Planu 
działalności Społki na 20l4 r."'

wyra]że ia zgody na odno\ł'ienie kred}1ów bankowych i ustanowienia zabezpieczeń'
- zatwierdzenia zmian do Regulaminu orga izacy.jnego Spółki.
- \łyrźenia zgody na obciążenie nieruchomości poprzez ustanowienie słuŹebności gruntowei

przejazdlL i przęchodu.

- 'iłyażenia Żgody na nabycie praw \łieczyste8o uż}tkowania gruntów oraz pra$J Nłasności
budynków i budowli wzniesionych na tych gruntach.

- wybonr podmjotu do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finanso*}ch spółki za
2013 r.

Szczegółowy lł'ykaz uchrvał podjętych przez Radę NadŻorczą w 2013 I' stanowi załaca1ik
Spmwozdania Rady NadzorcŻei '



3. ocena systemu kontroli \Yervnętrznei i systemn z^fządzani^ ryzykiem istotnym dta spółki

W spółce funkcjonuje system kontroli wewnęhznej! którego cęlęm iest wspoma8anie ploceso\ł'
decyz-r,jnych przycz1'niających się do zape$łienia skuteczności i elekrywności dŻiałania Spółki.
$iarygodności spnwozdawczości finansorvej i zgodności dŻiałania Spółki z przepisami plx\\a l
regu lacj anr i tve\łnętrznym i.

system konboli wewnętrŻnej obejmuje mechanizn-v kontroli ryzyka, badanie zgodlości działania
Spółkiz przepisami pralva i regulacjami wewnętzn)łni oraz audlt wewnętrznv'

Kontrcla wewnębzna i audy wewDętrzny w Spółce jest bezpośrednio lłrykon}avany przęz Za:ząd
Spółki' Ponadto kontro1a funkcjonalna splawowana jest przez każdego pracownika Spółki oraz
dodatkorvo przezjego bezpośrcdniego zwierŻchnika i osoby z nim współpracdące'

Nadzór nad działalnością Zarządu spra['uje Rada Nadzorcza, w tym.ównież kolegia1nie vykonująca
funkcje Komitetu Audltu.

Rada Nadzolcza dokonuje okesow}'ch przeglądów ryzyk systemałczn)'clr i specyl]czlrych' Do
systematycu 1tych naleąv z^\jczyć ryzlka:

- koniunktury gospodarczei na rynkach kajowlch i zagranicznych,

- s}tuacji makroekonomicznej kraju, \\,t}m: poziomu stóp procęnto\\Tch. polit}ki podatkowej
pństwa' inflacji' zmiany kursów walut,

- zmiany przepisów prawnych i ich interpretacji

Wśród głównych ryz}'k specyficznych podlegających okresowym pluegtądorn przęz Radę Nadzorczą
należy w}mienić ryZ)_'ka:.

- otoczeniakonkurenc),inego,

- wzlosfu cen suowców.

- uŻależnienia od głównych dosta*,có\ł.

- utraiy zdolności kedytowej.

- niewyviązania się przez spółkę z Zawańego Układu Sądoq,ego.

- awarii przemysłowej, odpo*,iedzialności za produkt} inieodpowiedniego oszacowania ryzyk
objętych ubezpieczenien'

- s}ruacji klientów spółki,

- nie\Ę kor7) 'lanid moc1 produ(c)Jn1ch'

- naruszel1ia $Tłnogó\\, ochrony środowiska'

- 'tłystąpienia sporu zbiorowego i strajków,

- _t al1 kadry nrladla1ace1i kadry (ięro\ll:c,/ei'

' realizacji prcjektów dofinansowanych z fundusą Unii Europejskiej,

- narlrszenia bezpieczerist\\,a i higienv pracy.

Rada Nadzorcza połtywnie ocenia działanie systemu zarządzania ryŻykiem w spółce \\, roku 2013'

4. wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego

W dniu 28 czerwca 20 ]3 r' dziaĄ4c na rnocy $ 22 ust. 2 pkt 6) statuttl Spółki Rada podjęła uchlvałę
Nr ]6/20]3 w sprawie wyboru biegłego rewidenta' Do przep.owadzenia badania spra\Ąozdarrix,7
finansowego Spółki Akcyjnej oDLEWNIE PoLSKIE Za Ż0l3 l' oraz przeglądu sprasozdanią,{
finansowego Spółki za I półrocue 2013 r' \\Tbrana Żostała spółka Biegli Relvidenci Kie|ce se' z a 
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działająca pod adresem 25 324 Kielce' ul' sandomielska ]05. wpisana na listę podmiotó['
upra*,nionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajo\łą Izbę Biegł}ch
Re$identów pod numerem 473' Spólka Biegli Rewidenci Kielce sp- z o.o' z siedzibą w Kielcach nie
przęprowadzała dot]'chczas ł spółce Akc},jrrej oDLEWNIE PoLSKIE badania spnwozdań
finansorłych'

Rada Nadzorcza dokonała \łJboru podmiotu uprarłnionego do badania sprarvozdania zgodnie z
obolł'iązującyltli \łewnęfznymi urcgulowaniami i przepisami, ze szczegó]n)rm ullzględnienienr
k\vestii niezaleźności Aud}tora'

5. ocena sprawazdania finansowego spó}ki Akcyjnej oDLEWNIE PoLsKIf za 2013 r.

Rada Nadzorcua zapoznała się ze sprawozdaniern flnansorłym Spółki sporządzonyrr ptzez zarząd
spółki za okes od 01'01'2013 r' do 31.12'2013 r' oraŻ z opinią i raportem spółki Biegli Rewidenci
Kielce Sp' z o.o. z siedzibą w Kie]cach, u]' Sandomierska ]05 ' badającej sprawozdanie finansowe
Spółki Akcyjnęj oDLEwN]E PoLSKIE za rok obrotowy 2013 i obejmującym:

]) \łptowadzenie do sprawoŻdania finanso\\,ego,

2) bilans spoiządzony na dzień 31.12.2013 rcku, który po stronię akĘlvó$' i pasy*,ól'zamyka
się suną 78 007 750,70 Żł (siedemdŻiesiąt osiern milionórv siedem tysięcy siedemset
pięćdzięsiąt złorych siedemdziesiąt groszy),

]) rachunekŻyskówistatzarckobroto[yod0l'0].2013rokudo31.12'20]3 loku \łykazując}
Z]-sk netto w \łysokości 5 ]85 372,4] zł (pięć milionów sto osjemdzięsiąt pieć tlsięc'\ tr4sta
siedemdziesiąt dwa Żłote cŻterdzieści jeden groszy),

4) zestawienie Zmian \{ kapitale (fundllszu) własnym Ża rok obroto'tłf] od 01'0l.2013 roku do
3].l2'20l3 roku \łl'kazujące \łzrost kapitafu własnego o kwotę 5 L87434.Ż16 zł (pięć
milionów sto osiemdziesiąt siedęm t}'sięcy czterysta trzydzieści cziery Żłote cŹerdzieści
sŻeść grosŻy),

5) rachunek pŹepb$'ów pięniężnych za rok obroto\ły od 0].0] '2013 roku do ] ] 
' 12'2013 roku

'!ł''-kazujący zwięksŻenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 675 840,58 Zł (cztery rniliony
sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt osiem grosŻy).

6) dodatko\łe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzofcua' uwzględniając opinię i rapoń spolŻądzone przęz biegłego rewidęnta' dokonała
poąvlywnej ocelry sprawozdania finansowego stwierdzając, źę przedłożone Sprawozdanie finansorve
Spółki za rok obrotorły 2013 zostało sporządzone zgodnie Ż księgami i dokumentami,jak równieŻ ze
stanem fakryczlym omz zgodnie z \łTmagaliami Ustalvy o raohunkowości'

Rada Nadzolcza rekomenduje zatwierdzenie sprawozdania finansowęgo przez Zwyczajne walrre
Zgromadzenie.

6' ocena sprarł'ozdania z^rządl z dzi^|^Iności spółki w roku obrotowym 2013

Rada NadŻorcŻa pozytywnie ocenia Spralvozdanie Zarządn z dzjałalnośei Spółki w 20]3 r. i
rekomenduj ę j ego prłjęcię przez Z\ł}c?ajne walne ZgrcmadŻe]rie'

7. ocena wniosku Złrządu w sprawi€ podzi'lu zyŚku netto za Tok obrototvy 2013

Rada Nadzorcza zapomała się i dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd Spółki
dotyczącego propozycji podziału zysku netto spółki za 2013 r. Rada Nadzorcza poz}tvwnię
$niosek i rekomęndujęjego przyjęcie przez Zlłyczajne walne ZgromadŻenie'

źź,t}rr,



8. wni.'Śki kÓńcÓwe

Rada NadzorcŻa lłnioskuj e do Z\łyczajnego Wa]nego Zgromadzenia o:
]) zat\ł'ierdzenie spralvozdania finansowego Spółki Akc},jnej oDLEWNIE PoLSKIE *,

Starachowicach za rok obrotowy 2011.
2) zat\ł'ierdzenie Sprarvozdania Zarządu z działa]ności Spółki Akcyjnej ODLEWN]E PoLSKIE w

stalachowicach w rcku obrotow)łn 2013,
3) zatwierdzenie rvniosku Zarządu doNczącego prze^'laczenia zysku netto za rck obrotowy 2013 rra

pokrycie straty z lat ubiegłych'

Rada wnosi do Z*1czajnego walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zażądu
spółki Akcyjlej oDLEWNIE PoLSKIIj z siedzibą w Staracho\ł'icach z *,ykonania prŻez nich
obowiązkó*,rv 2013 roku, tj':

Panu Zbigniewo$i Rondudzie Prezesowi Zarządu za okres od 01.01'20l] r' do 31.l2'20l3 r'

- Panu Lęszkowi walczykowi- wiceprezesowi ZarŻądu za okręs od 01'0l '201] r. do 31' 12.20] 3 r.
- Panu RysŻaldowi Pisarskiemu WiceprezesowiZaruąduzaokresod01'01.20l3r-do31'12'20l3

t.
Rada Nadzorcza srw-iefdza. iż w okresie sprawozdawczym ŻJealizowała postawione przed nią ce]e
lłynikające z obolłiązujących przepisów prawa' Mając na uwadze pow}'ższe, prŻedk]adaiąc niniejszę
sprawoudanie. Rada Nadzorcza \mosi o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Akclnej oDLEWNIE PoLsKlE Ż siedŻibą w starachowicach z wykonania przez niclr obowiązków
w 2013 r., tj.:

Pani Joannie LącĄłiskiej-suchodolskjej Przęwodniczącej Rady Nadzorczej za okes od
01.01.201i r. do 31.12.201i r.

- Palu Kazinierzo\,'i K\łietniotvi wicęprzewodnicącemu Rady NadzofcŻej, sekretarzo$i Rady
Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

- Pa u Tadeuszo\\,i Pięli cz]onkowiRadyNadzorczejzaokresod01.01'20l]r'do3l.l2'2013r'
Pad JóŻefie Famielec członkowi Rady Nadzorczej zaokes od 0].01'2013 r'do 16'05'20l] r'

- Panu Adamowi stawowenu - CzłonkoNi Rady Nadzo.czei uaokes od ]7.05'20]3 do 31'12.20l]

_ Pa u Romanowi wronie członkowi Rady Nadzorczej za okes od 01.01'2013 r' do 31'12.2013
r.

Stoso$'nie do zasady II.1' dokumentu ,,Dobre Praklvki Spółek Notowanych na GPW' niniejsze
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorozej zostanie przekazane do publicznej wiadomości'

NiniejsŻe sprawozdanie zostało rozpatrzone i prłjęte w drodze uch*,aĘ na posiędzeniu Rady
Nadzorczej 2] marca 20]4 r' celęm przędłożenia Zwyczajnemu walnemu Zgomadzęniu oDLEWNI
POLSKICH S,A,

RAI)A NAJZORCZA

Joanna Łączyńska-suchodolska *b{'ti.lAPrŻetvodnicząca Rady Nadzorczej

wiceprzewodniczący Rady NadzorcŻei
Seketarz Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej

Członek Rady NadŻorczej

Członek Rady Nadzorczej

Kazimięrz Kwiecień

Tadeusz Piela

Adam Stawow)


