
 

W roku 1947, po trudnej wojennej tułaczce, moja rodzina osiedliła się w Zalesinku i 

zacząłem naukę w Liceum im. Emilii Plater w Zalesiu Dolnym.  

W tamtym czasie w Platerowce uczyła się większość młodzieży z Piaseczna, 

Zalesinka, Zalesia Dolnego i Gornego.  

W mieście szkoły średnie dopiero się kształtowały.  

Po wyzwoleniu zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywały się w szkole przy ulicy 

Świętojańskiej, potem zawodowka i powstałe w 1946 roku liceum gnieździły się 

wspolnie w budynku przy ulicy Zgoda, w ktorym był jeszcze dom dziecka.  

Warunki lokalowe nie były łatwe zarowno dla nauki jak i rozwoju sportu.  

W Platerowce nie było lepiej, uczyliśmy się w budynku nazywanym barakiem z 

czterema salami lekcyjnymi i salą gimnastyczną o wymiarach pięć na pięć metrow 

kwadratowych, ale tuż obok mieliśmy Górki Szymona, Jeziorkę, las, a przede 

wszystkim prowadziła nas doświadczona kadra nauczycielska.  

W piaseczyńskich szkołach także byli doskonali nauczyciele, ale Platerowka miała za 

sobą świetną tradycję. 

Otwock, rok 1949, Mistrzostwa Powiatu Warszawskiego, rok 1949, rząd pierwszy, 

od lewej: Nader(za dziewczyną w białej sukience), Włodzimierz Goliszewski, nn, 

stoją: Andrzej Krychowski, Kyrc, Toni Rudnicki; rząd drugi, od lewej siedzą: nn, nn, 

nn, Sośnicki, Tadeusz Warsza, Andrzej Zamoyski. 

Nasza szkoła powstała w Warszawie w 1865 roku jako pensja dla panienek z dobrych 

domow, w Zalesiu pierwszy budynek szkolny wybudowano ze składek rodzicow na 

kilka lat przed wybuchem II wojny światowej, w czasie okupacji nauka odbywała się 

w ramach tajnego nauczania.  

Tuż po wyzwoleniu dyrektorka szkoły, Emilia Szteinbokowna, dostała od władz 

pozwolenie na otworzenie szkoły koedukacyjnej i w marcu 1945 roku zaczęły się 

zajęcia.  

W szkole uczyli przedwojenni profesorowie z Politechniki Warszawskiej, 

Uniwersytetu Warszawskiego, część z nauczycieli miała za sobą trudną wojenną 

przeszłość, pamiętam, że Janina Znamirowska, wspaniała polonistka, była więźniarką 

obozu w Ravensbruck.  

Zajęcia wychowania fizycznego dziewcząt prowadziła Jozefa Kiljan, na ktorą w 

szkole mowiono Sprężyna, chłopcow uczyli Zenon Paruszewski i Hieronim Zarzycki. 

Platerowkę zacząłem z wieloma umiejętnościami sportowymi.  

W czasie wojny przez długi czas mieszkaliśmy w Lublinie, biednie było jak 

wszędzie, trudno się żyło jak wszędzie. 

Tworzyliśmy z kolegami z ulicy paczkę i nie wiadomo, czym byśmy się zajmowali, 

gdyby nie przedwojenny nauczyciel wychowania fizycznego.  

W tajemnicy, bo rzecz była przez Niemcow zakazana, na przedmieściach Lublina 

prowadził z nami zajęcia sportowe.  

Nauczył mnie dobrze pływać, nurkować, jeździć i skakać na nartach, grać w 

siatkowkę i hokeja.  

Te dziedziny sportu stały się moją pasją. 

Zimą mało kto nie dojeżdżał do Platerowki na nartach.  

Mieliśmy najprostsze drewniane deski z rzemiennymi wiązaniami kupowane z tzw. 

demobilu, młodsze dzieciaki jeździły na nartach wykonywanych domowymi 

sposobami z desek po starych beczkach.  

Wcale nam ta jakość sprzętu nie przeszkadzała.  



Po lekcjach zakładało się na nogi deski i dopoki było jasno szaleliśmy na Gorkach 

Szymona.  

W tamtych czasach Gorki były o dobre pięć metrow wyższe i nie takie 

płaskie jak dzisiaj, wykorzystywaliśmy naturalne wniesienia podwyższając je 

śniegiem i już była skocznia.  

W tamtym czasie dostałem od kolegow przydomek Toni, bo stwierdzili, że jeżdżę na 

nartach jak bardzo dobry austriacki zawodnik Toni Zajler. 

W marcu, na świętego Józefa, nauczyciele organizowali coroczny bieg narciarski. 

Przyjeżdżali uczniowie z warszawskich liceow: z Batorego i Hoffmanowej. 

Startowało się spod Platerowki, potem trasa prowadziła ulicami Zalesia, ktore nie 

było tak zabudowane jak dzisiaj, przez Gorki Szymona a meta była pod szkołą.  

Nie było żadnych posiłkow regeneracyjnych, gorącej herbaty, zabawy po biegu.  

Nikt wtedy nie myślał o takich rzeczach.  

Myśmy cieszyli się, że startujemy. 

Z tych najlepiej jeżdżących w sposob samorzutny powstała grupa narciarska. 

Pierwsze zawody w jakich uczestniczyliśmy to był zdaje się Puchar Nizin w 1949 

roku, wyścigi narciarskie odbywały się na terenie warszawskiego AWF‐u i 

osiągnęliśmy dobre wyniki.  

Potem były zawody na skoczni narciarskiej na Agrykoli. Do uczestnictwa w nich 

Warszawski Okręgowy Związek Narciarski wytypował Andrzeja Zamoyskiego i 

mnie.  

W skokach narciarskich Andrzej zajął wtedy drugie miejsce, ja pierwsze. 

W 1956 roku już jako grupa narciarska pod opieką Habacińskiego pojechaliśmy na 

oboz do Zakopanego. 

Nie wiem, jak to się stało, skąd były pieniądze, ale mieliśmy wtedy wyjątkowo 

luksusowe warunki.  

Mieszkaliśmy w Centralnym Ośrodku Sportu Imperial a razem nami była tam polska 

kadra kolarzy.  

W tym czasie odbywał się kolarski Wyścig Dookoła Egiptu, w ktorym walczyło 

pięciu Polaków. 

Ktoregoś roku Zrzeszenie Kolejarzy organizowało zawody pływackie, pojechaliśmy 

jeszcze jako nieformalna grupa, zajęliśmy wysokie miejsca, a najlepsze były 

dziewczyny.  

Wtedy zainteresował się nami Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej, ktorego 

szefem był Marek Strzyżek.  

Zafundowali nam nad Jeziorką baraczek na przebieralnie, po latach w tym miejscu 

zbudowano pomost, była kawiarnia, wypożyczalnia kajakow, ale to już był czas, gdy 

trenowaliśmy w Chylicach. 

Jako Klub Sportowy Ruch Kolejarz braliśmy udział w zawodach pływackich, z 

ktorych większość odbywała się na basenie Polonii, często sędziowała nam moja 

przyszła żona Hania Chylakowna. 

Z dziewczyn świetne wyniki miały m.in. Ata Szczęśniewska, Gołębiowska, 

Pęczkowska, Szymańska, siostry Łuczakowny, z chłopakow: Andrzej Zamoyski, 

Lenart, Kulig, Rytka i ja. 

Konkurencją dla pływania była siatkowka.  

Często po lekcjach na boisku przed szkołą odbywały się mecze siatki i zwykle był 

podział na drużyny piaseczyniakow i zalesiakow.  



Graliśmy też na boisku nad Jeziorką, w czasie przerwy wskakiwaliśmy do rzeki na 

kąpiel i wracaliśmy do gry.  

To były mecze na dobrym poziomie, szczegolnie wyrożniali się chłopcy, w 1950 

powstała męska drużyna, jedna z najsilniejszych na Mazowszu.  

Z Platerowki grali w niej Zarzycki, Zamoyski, Kitlicz, Tadek Gerber, Jurek i Jasio 

Wojciechowscy, Janusz Mulewicz, Tadzio Warsza, a dość szybko dołączył do nich 

Bogdan Micza. Boguś przyjechał do Piaseczna na praktykę nauczycielską w latach 

pięćdziesiątych, potem został dyrektorem liceum na Chyliczkowskiej, za jego czasow 

to była szkoła na bardzo dobrym poziomie. 

 Na początku swego pobytu w Piasecznie podszedł do grających w siatkę naszych 

chłopakow, powiedział: Boguś jestem. Mogę z wami zagrać? I już został. 

Grali z zespołami z Wołomina, Żyrardowa, Pruszkowa, szczegolnie z Wołominem 

toczyli zażarte boje.  

Początkowo mecze odbywały się na powietrzu, bo nie było odpowiedniej sali i kiedyś 

w deszczu grali z Wołominem.  

Mecz był ciężki, ale wygrali. 

W 1956 roku Federacja Klubow Kolejowych przyznała sekcji etat trenerski, 

zatrudniono Andrzeja Zarzyckiego, ktory jednocześnie był zawodnikiem drużyny. 

Siatkarze zaczęli treningi w sali Szkoły Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej w 

Iwicznej, tam też odbywały się mecze,na ktore tłumnie przychodziła publiczność.  

Po pięciu latach z powodow finansowych działalność sekcji została zawieszona. 

Lubiłem grać w siatkowkę, ale w tym czasie pochłonął mnie hokej i udzielałem się w 

siatce od czasu do czasu, gdy brakowało w drużynie zawodnika. 

Sekcję lekkoatletyczną powołano przy KS Ruch Kolejarz w latach pięćdziesiątych, w 

tym czasiejej kierownikiem był Jan Zieliński, ktoremu piaseczyński sport wiele 

zawdzięcza.  

W latachmiędzywojennych był jednym z założycieli koła sportowego Victoria, 

przekształconego w Towarzystwo Gimnastyczne Sokoł, w ktorym w latach 

trzydziestych pan Zieliński pełnił funkcję . 

W młodszym pokoleniu podobnym zapaleńcem był wychowanek Platerowki Andrzej 

Krychowski. 

To on zorganizował pierwsze powojenne zawody lekkoatletyczne w Piasecznie. 

A nasze pierwsze wyjazdowe zawody miały miejsce w 1949 roku.  

To były zawody powiatu warszawskiego, odbywały się w Otwocku. 

Dobrze zapamiętałem Mistrzostwa Polski w październiku 1956 roku odbywające się 

w Przemyślu. 

Tadek Warsza, mimo że nie miał warunkow fizycznych, świetnie poradził sobie 

wtedy w rzucie młotem.  

Gdy zawodnicy wyszli na prezentację, to publiczność trochę się śmiała, bo Tadek był 

najniższy i najszczuplejszy, przy pierwszym rzucie młot poleciał na bieżnię a Tadek 

na siatkę, ale potem było coraz lepiej i wywalczył siodme miejsce.  

Jakoś tak się stało, że w Przemyślu zostaliśmy z Tadkiem dzień dłużej i nie mieliśmy 

już biletow na pociąg. Jechaliśmy na gapę pod ławką, był październik, ogrzewanie 

działało i byliśmy czarni jak kolejarze.  

W Lublinie była przesiadka, na dworcu usłyszeliśmy, że w Warszawie będzie wiec, 

na ktorym przemowi towarzysz Władysław Gomułka.  

Prosto z pociągu poszliśmy pod Pałac Kultury i pamiętam, jak siedzieliśmy 

na kandelabrach stojących na dziedzińcu a wokoł widać było tysiące ludzkich głow. 



Chyba najdłużej działała sekcja hokejowa.  

Zaczęło się jak zawsze od amatorskich spotkań pasjonatow sportu.  

Jedna drużyna hokejowa to byli ludzie z Platerowki, druga uczniowie szkoł w 

Piasecznie.  

Ci z Platerowki jeździli zwykle na rozlewisku Jeziorki albo na stawach Maciążka w 

Żabieńcu, piaseczynianie grali na stawie Chyliczkowskim albo na rozlewisku przy 

ulicy Pomorskiej, ale nikt nie trzymał się sztywno tych podziałow.  

Sprzęt robiliśmy własnoręcznie ‐ kije z zakrzywionych gałęzi, symboliczne bramki z 

butow.  

Jeśli były dwie drużyny prędzej czy poźniej musiały rozegrać wspolny mecz. 

Graliśmy na stawie w Chyliczkach, publiczności było dużo, emocje jak na 

rozgrywkach ligowych.  

Ja wtedy grałem na bramce w drużynie piaseczyniakow i niewielką przewagą 

wygraliśmy. A po meczu doszliśmy do wniosku, że trzeba połączyć siły i 

stworzyliśmy silną drużynę pod opieką Klubu Sportowego Ruch Kolejarz. 

Lodowisko w Piasecznie przy ulicy Kopernika/ Kniaziewicza,w tle budynek dworca 

Ciuchci. 

Pierwszy mecz na lodowisku rozegraliśmy z Legią Warszawa, goście wygrali sześć 

do czterech. 

Mecz był wydarzeniem w Piasecznie, ale każdy następny też przyciągał kibicow. 

Starsi ludzie do dziś wspominają, jak mecze oglądało się z drzew i z podwojnych 

rozstawianych drabin, trybunami były hałdy śniegu usuwanego z boiska, jak 

przychodziło się na lodowisko i pomagało hokeistom bandy naprawiać, ale o 

utrzymanie lodowiska w porządku dbaliśmy już sami.  

Treningi kończyliśmy wieczorem koło godziny dziewiątej ‐ dziesiątej, potem 

pokruszony lod trzeba było kocem dokładnie ściągnąć z tafli i zalać ją wodą. Chłopcy 

żartowali, że na lodowisku jestem za dnia i w nocy, bo polewanie wodą do mnie 

należało i często po połnocy do domu wracałem. 

Hokej, jak każdy sport, a szczegolnie gry kontaktowe, wiąże się z kontuzjami i 

urazami. 

Graliśmy w Nowym Dworze, stałem na bramce, poszedł w moim kierunku krążek, 

poczułem bol i jak mi koledzy opowiadali, nos mi się na policzku znalazł.  

Sędzia zarządził dwadzieścia minut przerwy, opatrzyli mnie i wyszedłem na taflę z 

bułą bandaży na nosie. Mecz się zaczął, 

Tadek Warsza poszedł z krążkiem na ich bramkarza i po chwili tamten miał nos na 

policzku.  

To nie było złośliwie, wtedy grało się bez masek na twarzy.  

Nasze połamane nosy nie należały do najcięższych obrażeń.  

Bramkarze tracili wzrok, zęby, pędzący z prędkością 150 km na godzinę krążek 

potrafił wybić szczękę, spowodować wstrząs mozgu, pęknięcie kości policzkowej, 

uderzenie w krtań mogło doprowadzić do uduszenia.  

Na liście możliwych obrażeń były rozcięcia twarzy łyżwą przeciwnika czy kolegi. 

Po tamtym meczu wymyśliłem, że będę robił maski bramkarskie dla hokeistow i 

byłem jednym z pierwszych w Polsce, ktory je wykonywał.  

Najpierw każdy chętny musiał nałożyć warstwy gazy na posmarowaną grubo 

wazeliną twarz i zanurzyć ją w gipsie, żeby zrobić odcisk.  

Potem na gips kładłem warstwy z włokna szklanego oraz żywicy, wycinałem otwory 

na oczy i wszystko schło kilka dni.  



Ostatni etap polegał na odłączeniu gipsu i wyczyszczeniu brzegow maski.  

Wykonywałem też kaski, bo początkowo, tak jak wszyscy hokeiści, graliśmy bez 

kaskow.  

Zakładało się na głowę, co kto chciał.  

Czumer nosił czerwoną czapeczkę z pomponikiem i gdy za długo na lod nie 

wychodził, to publika skandowała: Mikołaj na lod!. Anaciu, czyli Janek Dąbrowski, 

zwykle miał na głowie berecik. 

 Kiedyś podczas meczu tylko wyszedł na lod i berecik spadł mu z głowy. 

Anaciu chwycił beret w zęby, rozpędził się, wpadł na bandę i wyłożył jak długi. 

Publika w śmiech. 

Anaciu złapał krążek, a że grał w nogę, to w ferworze walki zamiast kijem, nogą 

krążek kopał. 

Podjechał do bramki, bramkarz ze śmiechu nie mogł się ruszyć i Anaciu nogą strzelił 

pięknego gola. Bramki nie uznano, ale ryk radości na widowni był nieziemski. 

Z publicznością to rożnie bywało, nie zawsze przyjemnie.  

Szczegolnie potrafili się dać we znaki kibice, co przy bandzie stali.  

Na meczu w Siedlcach Anaciu pędził przy bandzie i ktoryś z kibicow zaczepił go 

rączką od parasola, chłopak runął na lod, przejechał po nim z dziesięć metrow, 

zerwał się i ze złości zaczął kijem okładać tych, co najbliżej stali. 

Jeździliśmy na mecze do Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa, Pruszkowa, Płocka. 

Kiedyś jechaliśmy pociągiem na mecz właśnie do Płocka, mieliśmy przesiadkę na 

stacji w Kutnie.  

Było tam jakieś opoźnienie i spoźniliśmy się na mecz ponad dwie godziny. 

Spotkanie, ktore przegraliśmy, zakończyło się po dwudziestej drugiej a pociąg 

powrotny był koło godziny czwartej rano.  

Mieliśmy pieniądze na hotel, ale gdzie o tej porze w nieznanym mieście szukać 

hotelu i ładować się do niego na kilka godzin!  

Poszliśmy więc do pobliskiej restauracji Pod strzechą. 

Lokal już zamykano, ale jak się tyle chłopa wsypało, to zmieniono zdanie.  

Kelnerzy złączyli stoły, podali alkohol i coś na zakąskę, 

 Niuniek Chrostkiewicz zarządził: Juniorzy siadają przy końcu stołu i nie piją.  

Muzycy z orkiestry poszli do domu i dobrze, bo Niuniek usiadł przy 

fortepianie,Wiesiek Kloc przy bębnie a Tadek Warsza leżał na plecach na podium 

orkiestry, nogi zwisały mu do podłogi i grał na organkach.  

Gdy wychodziliśmy kelner powiedział z uznaniem w głosie, że jak żyje takich gości 

jeszcze nie miał. 

I z tej restauracji w centrum miasta ruszyliśmy na piechotę na dworzec kolejowy, a 

do przejścia mieliśmy ze trzy kilometry.  

Co to dla nas były trzy kilometry, nawet zimą, ale bagaż nie ułatwiał marszu.  

Sprzęt woziliśmy wtedy w walizkach, zawieszaliśmy je na kijach trzymanych na 

ramieniu, walizka obijała się o plecy, ale i tak było wygodniej niż dźwigać ją w ręku. 

Bramkarz, czyli ja, dodatkowo niosł parkany (ochraniacze na nogi), kufajkę z 

ochronnymi plastikowymi naszywkami i kask.  

Z przesiadką w Kutnie dojechaliśmy około południa do Warszawy, zmęczeni, 

niewyspani i co tu kryć, na lekkim kacu.  

Chyba ja najmniej odczuwałem te przykre dolegliwości, bo miałem swoj 

zaczarowany kubeczek.  



Wykonany był z gumy i gdy przy rozlewaniu napoju zaciskałem na nim rękę niewiele 

miejsca zostawało na płyn.  

Długo trwało, zanim się koledzy zorientowaliw sytuacji.  

Na dworcu w Warszawie mowię do chłopakow: Panowie, ale dziś o osiemnastej jest 

trening.  

Wszyscy przyszli. 

Zrezygnowałem z trenowania hokeistow w 1955 roku przekazując ich w dobre ręce ‐ 

treneremzostał Stanisław Antuszewicz nazywany, tak samo jak jego sławny brat 

Michał, Mandżurem.  

Przydomek wziął się stąd, że rodzina Antuszewiczow w 1949 roku wrociła do Polski 

z Mandżurii, do ktorej los rzucił ją czterdzieści lat wcześniej. 

Przestałem być trenerem, ale jeszcze trzy lata grałem w drużynie.  

Po zwycięskim meczu ze Zniczem Pruszkow dostaliśmy z Tadkiem Warszą 

propozycję przejście do Znicza.  

Zgodziliśmy się, ale to nie była dobra decyzja.  

Graliśmy tam tylko rok.  

Tadek wrocił do Piaseczna, zaczął trenować drużynę i dość szybko zaczęli znow 

wygrywać mecze, ale i tak sekcję hokejową rozwiązano. 

Ja przez jakiś czas trenowałem drużynę hokejową w Baniosze. 

W 1964 roku z Tadkiem Warszą zrobiliśmy kurs trenerski, zajęcia odbywały się na 

Torwarze, uczyli nas trenerzy i wykładowcy z Czech, potem zostałem powołany przez 

Polski Związek Hokeja na Lodzie jako trener i koordynator grup młodzieżowych, 

jednocześnie prowadziłemWarszawski Ośrodek Doskonalenia Hokeja.  

Z moją drużyną wyjeżdżaliśmy na mecze do Czechosłowacji, Austrii, Francji, Finlandii, 

ZSRR.  

Pracowałem wtedy w Zelosie, brałem w pracy urlop bezpłatny i jechaliśmy. 

Jakoś na początku lat sześćdziesiątych, a może trochę wcześniej, pojawiła się nowa 

pasja –motocykle.  

Chyba nie było w tamtych czasach chłopaka, ktory by o motocyklu nie marzył.  

A nie było to tanie marzenie.  

Niejeden kilka lat pieniądze ciułał, żeby kupić upragniony sprzęt.  

W naszej paczce było kilku takich szczęśliwcow, nazwaliśmy naszą grupę KS Szpula, 

a jeździło się na tym, co kto miał.  

Pamiętam, że Tadzio Warsza miał WFM, Czesiek Wojciechowski ‐ Jawę, Genek 

Szymczak i Tadek Kot jeździli na Junakach, ja miałem Pannonię.  

Organizowaliśmy zawody z torem przeszkod na boisku: trasa prowadziła do Jeziorki, 

potem był krotki odcinek rzeką, powrot pod gorę, skok z motocyklem, przejazd po 

wąskiej desce i podjazd do mety; na boisku albo przy upuście odbywały się zawody na 

wzor myśliwskiego Hubertusa , taka pogoń za lisem, urządzaliśmy jazdy 

sprawnościowe na Gorkach Szymona.  

Tłumy ludzi przychodziły nas oglądać.  

Co roku jeździliśmy całą paczką do Zakopanego oglądać Międzynarodowy Rajd 

Tatrzański i zawsze jakieś przygody mieliśmy w drodze albo na miejscu.  

Przy ktorymś wyjeździe, po postoju w Białobrzegach, nie mogłem motoru uruchomić. 

Chciałem wsiąść z tzw. pychu. 

Rozpiąłem długi, kolejarski płaszcz, w ktorym jechałem, rozpędziłem się z motorem, 

skoczyłem na podnożek ‐ a ten się ułamał. 



 Koledzy do dziś wspominają, że leciałem przed siebie w rozwianym płaszczu jak 

Batman.  

Mieszkaliśmy na Cyrli w goralskim gospodarstwie, na śniadania zjeżdżaliśmy do 

baru mlecznego w Zakopanem i urządzaliśmy przy tym zawody, kto pierwszy 

dojedzie.  

Można było tylko raz odepchnąć się na szczycie Cyrli i ponad osiemsetmetrow w doł 

zjeżdżało się siłą rozpędu. 

Byliśmy wtedy jak wielka rodzina, w ktorej bywają zatargi, kłotnie, ale najważniejsza 

jest solidarność, lojalność. 

Życie rozproszyło naszą paczkę po świecie, ale wciąż jesteśmy złączeni przyjaźnią, 

ktora zrodziła się w czasie naszej sportowej młodości.  

Wiem, że kilka osob zrobiło sportową karierę, m. in. Andrzej Krychowski: świetny 

trener lekkoatletyki, pracował w wielu klubach sportowych, był trenerem kadry 

narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Andrzej Zarzycki: wyczynowo grał 

w siatkowkę, był trenerem,  

Tadek Kępka: trener kadry biegaczek, trener reprezentacji lekkoatletyki w Meksyku, 

Majka Malanowska: grała w reprezentacji Polski w siatkowce, jej zespoł zdobył 

mistrzostwo świata.  

Kilku pasjonatow działając społecznie w piaseczyńskich stowarzyszeniach czy 

komitetach zrobiło wiele, aby w naszym mieście sport miał możliwość rozwoju, ja od 

początku lat dziewięćdziesiątych pracuję w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

Od dawna jestem na emeryturze, ale nadal prowadzę treningi piłkarskie dla juniorow 

i marzę, by zdrowie pozwoliło mi na tę pracę jak najdłużej. 

 


