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STATUT FUNDACJI
,,DOBRE MEDIA NOWEJ EWANGELIZACJI''

Postanowienia og6lne

s1
Fundacja zostala ustanowiona przez Diecezjg Koszalirisko-Kolobrzesk4 aktem notarialnym
z dnia 27 stycznia 2012r. (Rep A numer 42912012) sporz4dzonym przez Notariusza Miroslawa Pracza
- Kancelaria Notarialna w Koszalinie przy ul. l-go Maja Nr l2l2.

$2
Fundacja pod nazw4,,Dobre Media Nowej Ewangelizacji"

w dalszej czgSci Statutu zwana
kwietnia 1984r. o fundacjach

,,Fundacj4" dziala na podstawie przepis6w ustawy z dnia 6
(Dz.U. 22020, poz.2167 tj.), ustawy z dnia24 kwietnia2003r. o dzialalno6ci po4rtku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz.l 057 z p62n.zm.) oraz niniej szego Statutu.

s3

l.

Siedzib4 Fundacji jest miasto Koszalin.

2. Czas trwania Fundacji jestnieoznaczony.
3. Terenem dziatalnoSci Fundacji jest obszar Rzecrypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbgdnym dla wlaSciwego realizowania cel6w, mo2e ona r6wnie2 prowadzi6 dzialalnoS6

takie p oza gran icam i Rzeczypospo litej Pol skiej .
4. Fundacja mo2e

dla cel6w wsp6lpracy

wwybranychjgzykach
5.

obcych.

z

zagranicq poslugiwa6 sig tlumaczeniem nazry
:

Fundacja moLe uLywad pieczgci oraz znaku graficznego, kt6rego wz6r ustali
Zarzqd Fundacji.

6. Dla wlaSciwego realizowania swoich cel6w spolecznych i gospodarc4ich, Fundacja mohe:
a)

tworzy| oddzialy, filie i

przedstawicielstwa

w kraju oraz poza granicami

Rzeczypospol itej Polskiej,

b) tworzy6 i przystgpowa6 do sp6lek handlowych lub uczestnicry6 w fundacjach.
7.

Ministrem wla6ciwym

ze wzglgdu na cele Fundacji jest

i Dziedzictwa Narodowego.

Minister Kultury

ffi

Cele i zasady dzialania Fundacji

$4
Celami Fundacji

s4:

1.

Wspieranie rozwoju telewizj i, radia i wydawnictw ewangelizacyjnych.

)

Promocja i szerzenie cywilizacji miloSci i chrzeScijafskiej kultury Lycia.

J. Rozpowszechnianie Slowa Bozego.
4. Upowszechnianie wiedzy o

roli i zadaniachNowej Ewangelizacji.

inicjatyw na rzecz promocji zdrowia, wychowania dzieci i mlodzieLry, ochrony
Zycia, Srodowiska naturalnego, dzialalno6ci ekologicznej i profilaktyki spolecznej.

5. Wspieranie

6. Wspieranie program6w prorodzinnych.

i

wspieranie nowatorskich rozwiyzafi w r62norodnych dziedzinach Lrycia
spolecznego, a szczeg6lnie w ochronie praw i wolnosci czlowieka i obywatela.

7.

Inicjowanie

8.

Podtrzymywanie

i

upowszechnianie tradycji narodowej, pielggnowania polsko6ci
i narodowej, obywatelskiej i kulturowej .

or az r ozw oju SwiadomoSc

ss
Fundacja realizuje swoje cele poprzezi

L Produkcjg i dystrybucjg program6w telewizyjnych iradiowych.
2. Prowadzenie internetowej telewizji i radia, wydawnictw i studia nagrafi.
3. Wsp6lprac9

z

instytucjami pafistwa, samorz4du, KoSciola Katolickiego oraz ruchami
i organizacjami spolecznymi i religijnymi, a takhe z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

4.Prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej w kraju i za granicq, zgodnie z obowi1zuj4cymi
w tym zakresie przepisami prawa. Fundacja prowadzi dzialalnoSi gospodarcz4 jako
dodatkow4 w stosunku do dzialalno6ci pozytku publicznego.
5. Promowanie dokonari tw6rczych i naukowych.

ze Srodowiskami nauki, kultury i o6wiaty oraz instytucjami paristwowymi
i organizacjami spolecznymi krajowymi i zagranicznymi.

6. Wsp6lpracg

7. Wspieranie zr6wnowa2onego

obywatelskiego,

w tym

rozwoju intelektualnego

organizowanie

i

i

zawodowego spoleczefistwa
finansowanie odc4rt6w, seminari6w, sympozj6w,

warsztat6w, rekolekcj i.
8. Organizacjg

i

prowadzenie form edukacji, rekreacji

uwzglgdnieniem dzieci, mlodzieZy i rodzin.
9. Promowanie mlodych tw6rc6w w kraju i za granic1.

i

wypocrynku ze szczeg6lnym

10.

I

Organizowanie koncert6w, wystgp6w, wystaw, wernisa4r
w kraju izagranic4.

prac

L Fundowanie stypendi6w zwlaszcza uzdolnionym dzieciom

i

mlodych

mlodzie?y

z

rodzin

najbiedniejszych.
12. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii

w og6lnie pojgtym

poradnictwie

dla spoleczeristwa.

I3. Promocj
14.

E

i

organizacjg wolontariatu.

Dziatalnoi;d wspomagaj4c4 rozw6j techniki, wynalazczoici i innowacyjnoSci
orazrozpowszechnianie i wdraZanie nowych rozwiqzah technicznych w praktyce
gospodarczej.

15.

na rzecz rodziny, macierzy6stwa, rodzicielstwa, upowszechniania

DzialalnoS6

i ochrony praw dziecka.
I

6. D zialalnoS6 charytatywn4.

17. Ochrong i promocjg zdrowia.
18. Dzialalno66 na rzecz os6b niepelnosprawnych.

19.Dzialalno66 na rzeczos6b w wieku emerytalnym.
20. Przeciw dzialanie uzaleZnieniom i patologiom spolecznym.
21. DzialalnoS6 wspomagajqcq rozrv6j wsp6lnot i spoleczno6ci lokalnych.

22.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielggnowanie patriotyzmu oraz rozw6j Swiadomo6ci
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

i

wspieranie rozwoju turystyki (w tym turystyki socjalnej), agroturystyki
i krajoznawstwa oraz podejmowanie dzialah na rzecz przedsigwzig6 turystycznych.

23. Promowanie

24.Dziatania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w

i

wsp6lpracy miEdzy

spoleczeristwami,

$6
DzialalnoS6 statutowa Fundacji mo2e by6 prowadzona jako dzialalnoS6 nieodplatna
lubjakodzialalno6d odplatna w rozumieniu przepis6w Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoScipozytku publicznego i o wolontariacie.
Podzial zakresu dzialalno6ci Fundacji wedlug klasyfikacji PKD:
1. Prowadzenie dzialalno6ci nieodplatnej

i odplatnej pozytku publicznego w zakresie:

a) (l 8.20 .Z) Reprodukcj a zap isanych no6ni k6w informacj i,

b) (58.11.2) Wydawanie ksi42ek,
c) (58.13.2) Wydawanie gazet,
d)

(5 8.29

.Z)

D

zia*alno66 wydawnicza w zakres ie pozostale go opro gramowan i a,

e)

(59.11.2) Dzialalnos6 rwiqzana

z

produkcj4 film6w, nagrari wideo

i

program6w

telewizyjnych,

f) (59.12.2) Dzialalno6d postprodukcyjnazwiqzana z filmami, nagraniami wideo

i

programami telewi4rj nymi,
g) (59.13.2)

Dzialalnosi zwi1zana z dystrybucj4 film6w, nagrah wideo

i

program6w

telewizyjnych,
h) (59.20.2) Dzialalno66 w zakresie nagrafi dZwigkowychimuzycznych,

i) (60. 1 0.2) Nadawanie program6w radiofonicznych,

i)

(60,20 .2) Nadawan ie pro gram6w te lewizyj nych o 96 lnodostgpnych i abonamentowych,

k) (63.11.2) Przetwarzanie danych; zarz4dzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna dziatalnoil,

l)

(63

m) (63
n)

(7

.

l2.Z) Dzialalno66 portal i internetowych,

.9

l .Z) Dzi alalno66 agencj i informacyj nych,

4.20.2) DzialalnoS6 fotografi czna,

o) (74.90.2) Pozostala dzialalno{d profesjonalna, naukowa
niesklasyfikowana,

i

techniczna gdzie indziej

p) (82.30.2) Dzialalno!;6 zwiqzana z organizacj4 targ6w, wystaw i kongres6w,
q) (85.59.B) Pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

r) (93.1 1 .Z) Dzialalno66 obiekt6w sportowych,
s)

(93.29.B) Pozostala dzialalno66 rozrywkowa

i

rekreacyjna, gdzie

indziej

niesklasyfikowana,

t)
2.

(9 4 .9

P r ow

l .Z) Dzia\alnoS6 organ i zacj i rel i gij nych.

adzenie dzialalno 6ci gospod

ar

czej w zakres

ie

:

a) (47 .19.2) Pozostala sprzedal detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

b) (47 .61.2) SprzedaZ detaliczna ksi4Zek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
c)

(47.62,2) SprzedaL detaliczna gazet

i

artykul6w pi6miennych

prowadzona

w wyspecj alizowanych sklepach,

d)(47.63.2) Sprzeda| detaliczna nagrafi d2wigkowych

i

audiowizualnych prowadzona

w wyspecj alizowanych sklepach,
Q

$7.89.2) Sprzeda| detaliczna pozostalych wyrob6w prowadzona na

straganach

itargowiskach,

f)

(47 .91.2) Sprzedai detaliczna prowadzona przez domy sprzedaLry

g

(7 3

.ll

.Z) Dzialalno66 agencj i reklamowych,

wysylkowej lub Internet,

h)(73.12.A) PoSrednictwo

w

sprzedaLry czasu

i

miejsca na cele reklamowe

w

radio

i telewizji,
i) (73.12.B) Po6rednictwo w sprzedazy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

j) (73.12.C) PoSrednictwo w

sprzedaLry miejsca
elektronicznych (internet),

na cela

reklamowe

w

mediach

k) (73.12.D) PoSrednictwo w sprzedazy miejsca na cele reklamowe w pozostatych mediach,

l) (77.39.2) Wynajem

i

dzierhawa pozostatych maszyn, urz4dzen oraz d6br materialnych,
gdzie indziej niesklasyfi kowana,

m)

(82.19.2) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokument6w

i

pozostala

specj alistyc zna dzialalno66 wspoma gaj 4ca prowadzenie biura.

Maj4tek i dochody Fundacji
$7

l. Maj4tek Fundacji

stanowi fundusz zalozycielski w wysoko6ci 1.000 (slownie:jeden tysi4c
z\otych) przyznany w oSwiadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz skladniki maj4tkowe
nabye w trakcie dzialalnoSci Fundacji.

2. Fundacja moLe tworzyd fundusz zapasowy.

$8

Srodki

na realizacjg cel6w

Fundacji

i

pokrycie koszt6w

jej

dzialalnoSci pochodz4

w szczeg6lno(ci z:
1. Darowizn, spadk6w, zapis6w,

2. Odplatnej dzialalnoSci pozytku publicznego,
3, Dochod6w z dzialalno6ci gospodarczej Fundacj i,

4. Subwencji orazdotacji os6b frzycznych i prawnych,
5. Dochod6w z maj4tku ruchomego i nieruchomego oraz praw maj4tkowych.

DzialalnoSd Fundacji

se
1.

DzialalnoS6 statutowa prowadzona jest na podstawie plan6w rocznych
wieloletnich uchwalonych przez Radg Fundacj i.

i

program6w

zakresie ewangelizacji i nauczania Fundacja kieruje sig wskazaniami Kodeksu Prawa
Kanonicznego i dokumentami KoSciola.

2.W

s10
1.

Fundacja prowadzi dzialalno(;6 gospodarcz4

w

zakresie slu24cym realizacji cel6w

statutowych.
2. Fundacja prowadzi dzialalno$6 gospodarcz4 bez szczeg6lnego wyodrgbnienia wewngtrznego
w jej strukturach.
3.

Calkowity doch6d

z

dzialalno6ci gospodarczej przeznaczany jest

na realizacjg cel6w

statutowych.
4. Organem, kt6ry kieruje dzialalno5ci4 gospodarczq Fundacji i reprezentuje j4 na zewn4trz jest
Zarzqd Fundacji.

s11
Fundacja nie ma prawa:

l.udzielania poLryczek lub zabezpieczania zobowiqzan maj4tkiem Fundacji w stosunku
do jej czlonk6w, czlonk6w organ6w lub pracownik6w oraz os6b z kt6rymi pracownicy
pozostaj4 w zwi1zkl malZeriskim albo w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s4
zwiqzani ztytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

Z.przekazywania maj1tku Fundacji na rzecz czlonk6w jej organ6w lub pracownik6w
oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych niZ w stosunku do os6b trzecich, w szczeg6lnoSci
je2eli przekazanie to nastgpuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania maj4tku Fundacji na rzecz czlonk6w jej organ6w lub pracownik6w
oraz ich os6b bliskich na zasadach innych ni2 w stosunku do os6b trzecich,
chyba 2e to wykorzystanie bezposrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. zakupu naszczeg6lnych zasadach innych ni2w stbsunku do os6b trzecich wtym po cenach
wyhszych niZ rynkowe towar6w lub uslug od podmiot6w, w kt6rych uczestnicz4 czlonkowie
organ6w Fundacji lub jej pracownicy orazich osoby bliskie.

Wladze Fundacji

$12
OrganamiFundacji

s4:

L Rada Fundacji,
2. Zarzqd Fundacji,
3. Komisja Rewizyjna.

Rada Fundacji

s13

l.

Rada Fundacji sklada sig z trzech (3) do pigciu (5) czlonk6w, kt6rych powoluje Fundator na
czas nieokreSlony.

2. Cz.lonkowie Rady Fundacji mog4 by6 w ka2dym czasie odwolani przez Fundatora.
3. Czlonkowie Rady Fundacji wybieraj4 na swoim pierwsrym posiedzeniu Przewodniczqcego
Rady Fundacji.
4. Przewodnicz4cy kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje
5, S ekretarzem Rady j est osoba

W

znaczona przez

P

j4 nazewn1trz.

rzewodn icz4ce go.

6. Czlonkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
a) odwolani a przez

b) Smierci

jej

b

iskupa Diecezj i Koszal ifisko-Kolobrzeskiej,

czlonka,

c) z-loLenia przez niego rerygnacji.
7.

Czlonkowie Rady Fundacji
anitezpozostawa6

z

nie mog4 wchodzi6 w sklad Zarz4du Fundacji,
w stosunku pokrewieristwa, powinowactwa

czlonkami Zarz1du

lub podlegloSci z t5rtulu zatrudnienia.

$14
1. Rada Fundacji sprawuje opiekg merytoryczn4 nad statutowq dzialalnoSci4 Fundacji oraz

organem opiniodawczym.
2. Do zakresu dzialania Rady Fundacji naleLry w szczeg6lno6ci:
a) uchwalanie program6w wieloletnich i plan6w rocznych Fundacji,

b) uchwalanie regulaminu Rady i Zarzydu,

jest

na kaidq czynnoS6 Zarzydu majqcq za przedmiot rozporzqdzenie
prawem lub zaci4gnigcie zobowiqzania do Swiadczenia o wartoSci przewyhszajqcej
50.000,00 zl (slownie: pigddziesi4t tysigcy zlotych),

c) v,ryraZanie zgody

d) powotywanie pelnomocnika do zawierania um6w z czlonkami Zarzqdu Fundacji,
e) opiniowanie spraw przedstawio nych przez Zarzyd,

f)

wyb6r bieglego rewidenta badaj4cego sprawozdanie finansowe o ile

takie

bgdzie wymagane przepisami prawa,

g) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdari Zarz4du z dzialalnoici statutowej,
gospodarczej i rocznego sprawozdania finansowego po uzyskaniu opinii z kontroli
Komisji Rewizyjnej.

Rady sA zwo[.wane przez jej Przewodnicz4cego
lub na wniosek Zarzqdu, Fundatora lub co najmniej l/3 skladu Rady.

3. Posiedzenia

z

wlasnej inicjatywy

4. Posiedzenia Rady mog4 by6 zwotyvvane pisemnie lub za pomoc4 telefaxu, telefonicznie,
poczt4 elektroniczn4, albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego do czlonk6w rady

o ile wyrazili zgodg na taki spos6b zawiadomienia.
5.

Uchwaty Rady zapadaj4 zwyld4 wigkszo6ci4 glos6w

w

obecnoSci

co najmniej trzech

(3) czlonk6w.
6. W posiedzeniu Rady bierze udzial Prezes
prawa glosu.
7. Posiedzenia

Rady odbywaj4 sig

w

i

czlonkowie Zarz4du Fundacji, ktorzy nie maj4

razie potrzeby, nie rzadziej jednak niL raz

na

trzy (3) miesi4ce.

Zarz4d Fundacji

$ls
l.Zarzqd Fundacji sklada sig

z

trzech

i Wiceprezesa, powolywanych przez

F

(3) do pigciu (5) czlonk6w w tym

Prezesa

undatora na czas nieokredlony,

2. Czlonkowie Zaruqdl mog4 by6 w kaZdym czasie odwolani przez Fundatora.
3. Czlonkostwo w Zarzydzie Fundacji ustaje z dniem:
a) odwolani a przez b iskupa Diecezj i Koszal irisko-Kolobrzeskiej,

b) Smiercijej czlonka,

c) zloilenia przez niego rezygnacji.
4. Zarzqd kieruje dzialalnoSci4 Fundacji, odpowiada za
i spoleczne oraz:
a) kieruje bie2qc1 dzialalnoSci4 Fundacji,

jej wyniki finansowo-gospodarcze

ffi

b) reprezentuje Fundacj g na zewnqtrz,
c) wykonuje wszystkie inne funkcje nie zastrzehone do kompetencji Rady Fundacji.

5. Szczegolowy zakres dziataniaZarz4du okre$la regulamin uchwalony przez Radg Fundacji.

w imieniu Fundacji sklada Prezes Zarzqdujednoosobowo, aw sprawach
dotycz4cych zobowi4zan maj4tkowych przewyilszaj4cych wartoS6 5.000,00 zl (pigd tysigcy
zlotych) wymagane jest dzialanie dw6ch Czlonk6w Zarzydu l4cznie albo Czlonka Zarz4du

6. OSwiadczenie woli

wrazz pelnomocnikiem.
7.

Zarzqd przedstawia Komisji Rewiryjnej coroczne sprawozdania ze swej dzialalnoSci
zarok ubiegly w terminie do dnia 31 marca.

pracy

z

czlonkami Zarzydu Fundacji oraz innymi osobami zatrudnionymi
w Fundacji nawi4zuje i rozwiqzuje Prezes Zaruqdu Fundacji, a z Prezesem, Przewodniczqcy

8. Stosunek

Rady Fundacji.

Komisja Rewizyjna
$16

L Fundacja sprawuje bie24c4 kontrolg finansow4, meryloryczn4
dzialalnoSc i q przy pomocy Kom isj i Rewizyj nej

2.

Komisja Rewizyjna sklada sig

z

trzech

i

nadzlr nad

swoj4

.

(3) czlonk6w powolanych przez

Fundatora

na czas nieokreSlony.
3. Czlonkowie Komisji Rewi4rjnej mog4 by6 w ka2dym czasie odwolani przez Fundatora.
4. Czlonkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z dniem:
a) odwolani a przez biskupa Diecezji Koszalirisko-Kolobrzeskiej,

b) Smierci

jej

czlonka,

c) zlolenia przez niego rcry gnacji.
5

. Uchwaty Komisj i Rewizyj nej zapadaj 4 rwyktq wi gkszoSc i4 glos6w

6. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz4cego, kt6ry zwotuje
obrady i sklada sprawozdania.
7.

jej posiedzenia prowadzi

W sklad Komisji Rewizyjnej nie mog4 by6 powolani czlonkowie Zarzqdu, ani osoby
pozostaj4ce z nimi w stosunku pokrewieristwa, powinowactwa lub podlegloSci z qrtulu
zatrudnienia

8. Komisja Rewizyjna zbiera sig, co najmniej dwaruzy w roku.

9. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierajq wynagrodzeniaza pelnienie swojej funkcji.

9

ffi
$17
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleLry:

l.

Pelnienie crynnoSci kontrolnych dotycz4cych dzialalnoSci spoleczno-gospodarczej Fundacji
oraz ocena poprawnoSci rocznego sprawozdania finansowego,

2. Wystgpowanie do Zarzqdu z wnioskami wynikaj4cymi zprzeprowadzonej kontroli,

3.Informowanie Fundatora

o nie wywi4zywaniu

siQ Zarzydu

ze swych

statutowych

obowi4zk6w,
4. Skladanie sprawozdaf ze swej dzialalnoSci Fundatorowi.

$18
Czlonkiem organ6w Fundacji nie mo2e

byi

osoba, kt6ra byla skazana prawomocnym
wyrokiem za przestgpstwo umy6lne Scigane z oskarZenia publicznego lub przestgpstwo skarbowe.

$le
Czlonkowie organ6w Fundacji mog1 otrzymywa6 z gulu pelnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych koszt6w lub wynagrodzenie w wysokoSci nie wy2szej ni| przecigtne miesigczne
wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw ogloszone przezPrezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego
za rok poprzedni.

Nagrody i wyr62nienia
$20
Fundacja mo2e ustanowi6 odznaczenia, wyr62nienia

i

inne nagrody oraz przyznawa6 je

osobom fizycznym i prawnym zas\uLonym dla realizacji cel6w Fundacji.

$21

l.

Prawa i

obowi4zki Fundatora pelni kahdorazowo

biskup

Diecezji

Koszalirisko-Kolobrzeskiej,
2. Fundatorjest uprawniony do dokonywan iazmianw Statucie zurzgdub4dznawniosek Rady

Fundacji lub Zarzqdu Fundacji. Zmiany te wchodz4 w 2ycie po dopelnieniu wymagari
przewidzianych ustaw4 o fundacjach.

10

Postanowienia koficowe

s22
1. Dekret

w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu

wyczerpania srodk6w finansowych
i maj 4tku podej muj e B iskup Diecezj i Koszalirisko-Kolobrzeskiej .

2.

po

Srodki finansowe pozostale
likwidacji Fundacji stawia sig do dyspozycji
Biskupa Diecezji Koszalirisko-Kolobrzeskiej. Srodki winne byd przekazane instytucjom,
kt6rych dzialalno66 j est zbiehna z celami Fundacji.
s23

Statut wchodzi

w \cie z

dniem dekretu Biskupa Diecezji Koszalirisko-Kolobrzeskiej

ojego przyjgciu.

Niniejs4y Statut zostal zatwierdzony przez Biskupa Koszalifisko-Kolobrzeskiego
Edwarda Dajczaka dekretem z dnia I paLdziemika 2021 r., znak: E I - 8l2l
.

Koszalin, dnia 01.10.2021 r.

r*:#;*
B

iskup Koszalirisko-Kolobrzeski

[,t,1.{*/L
ks. dr Waclaw tr-ukasz

Kanclerz Kurii
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