
 we«mo
sam

 

  



  

  cały czas czeka...
Po maczech Legi z Sm

sa, je za
zabi
56 raz wdóry odżyła wonne
Porec Sala Torę roota —
się ma wie ytko w boariejapo ię wym
moję towa Po pro

nie graj sokół nie g
uymarzony priecicko
w orkow brnotry brok
€ zamiejsczone te dotycza problem, kto
Ty zeny jeod iao e asa ostrości
Chon s bramkarzy, którzy prot wione:
wożę tę reseroocych
Kiedy teroz częściej wychodzi x s0100—

tem Legi na totka, Zoięniew seri
wię rocpiądać m robotą w innym kuble. Przymiarki
2 oygacie za granie na proezce, wie wiaty
3%ą przedocny do innej dzitniey
22 kacie: gdgro Ion ) nam
inna nę być nawaty, Tyn bar:
dziej ta Saczemny bronicoz pie.
msz z tee

— soro jednoczenie 2 boratz Cent na
die wa matę sa
tnpowodu dior, wymierzono wlo—
oba czerwonej kari. Trezerowi
mię parodia nie twice— worka
z — je wypróbować:

i kolejne mecze uwa €
tory broni zabrze sie Zinie

„pk mai aać na pode sio jaz
ho ta,
Rorerislem wiece wsie z o

sie równie ciakanoe nitorie + o
znalść iw samych W GIS
wyjaśni nę zona. co nie e wany:

ax z na nosicie pre
u trenerem Eonczyticm skorzyżona 304.

 

   

 

 

 

   
 

 

  
 

 

 

  

erom + innych. podobnych
porze: ę niektóre z wiek Jacek Baz

Tier 17 obecny śmiało może zalczyć de
wafordzie w j090 kariere być mate nod
mie się pochacatnych komentarzy, gdyby
mai tri w Zapięcia Sornzeiec.pdzie na dode
do bramkit borek Bębenwie tede autora — to
zwanie r to trzne— na zes Koce
bębex rota! do Zabrza na miejscefe
Warda. bia byla dr tę we
z młodymi golkiperatym berdziej żę Ma z wik

 

 

Polska — Irlandia 5:0 (el. ME U—18)
  

 

 

 

akg. Polskw nałodrań gry nie poark te
M2 track
sl sie ice muj jo| ste moje szepce: tona

P@KIOO— ware &| Sieśki akon wie| w oz *O RE
aja eee mecie ta wize | maroko, sb, cica) zo | pri wka ck:Poleci do| zai saki wymy poda| wa, slów 'na” pocztedacia w Perm cie”|zo | prowyk ie glo nie
wije no| zd— zez— tomow— trwal| priced marsze” w— jej

k przczednie o ea| Warte iar n prze:| Soki kandy: 

Alinie Rin, bel
zepół je

imei Pęd gw siew moie
kóry do te pory nie przeca!
meczu, przy zerem krocie sić
oancci ża wktóra| si jak

obie prowadzenie w

|

wroc
grupie «minierysa:
Pierwnia meczu nie z| ©

powiednie tk za.| %
—Woczydzie— Pózcz

azyóko sy z
grorz

dziej Nie potem nie:
potretnie sporób#

 

 

 

 ld u
 

s

  

z» KAW

pina „:pojdzie —jar

T SESTOUSE
zanie posi jurer

w 7
Kromet Praia we
bywa zki gie

:
wez i Cne bis i

pr Wsiesciowi
wee ma wode zr

dom na— miec
zocmśtney. W edycji
na tym obiekcie prosi już tmy

|

   

przymierzcłe nę 06 ma Przypadek
źresdni ba w zatym roky Dybna must

| wóecaa Dirtam Kiya. Zodesietowes ie»
iej nż dotrze. od kiku mienięcy sec o mim 21
Są Nia gra. po jedn. Górnika wo—
1 porawić na dowwiedcemnie — bende» ważne we

—— wik na miodnić. 4 kya
zncae ces,
T sony tujednle nę roroce obrady tremikar:

giej w Kormanwróct
na porycie siena, « we meczach
de kejt naka. Tv
żek to cia jutteznie

 

  
to Zaseśie „kina na” miare” i c w. nie zaryzy
Boje z Sromiarzcm. Szoda wie:
mies: ia nie czynia tego w ktuboc. rrórym pd
Sie ue gro, c#51 spodek, uni
nbuch” Pić
Miastenia jen wyruścja w. zawiey.

moberizei todaj trzy rasy we tym
roku done była zicmcoć tóry jet jek
Tre lm. A nad Drda wytadowh
pe wiele jeśew x. nzjmdomiejszych
Srem Owy:
mso: On już im powinie zma 100.
1200 cicha. Ostwezcie te na możlicość wpię: 

 

  

    

 

dniem 0 koórowege zakocia w
 

 

          

W| noz wyróOwoz |cę| Tee rrpte kę1 mie| tnorzdy, szar „zsk| iAkunin sys

|

Pr om przecadar:ze Na

|

komie

to

Saryiko

SaR55 

PZLA
sceBuien wiecch     



Rozruszać
@

Gs — Jesteśmy na. badowy
zespołu. Celem jen anna: do
ii ligi w przenie 100% M+
deny to tylko w oparciu o nl
na zapiecie, ci pls pot:
da Musimy: więcej szko, mieć Dnie)
zawodników wiemie 0071
k czy Polen którzy w u.
biegiem roku nasz komi
zdobyli meśnie na mieriostwach
% Warciew Labinienee” jest wie:
iej młodych plany: będących w kręgu
mniaresowania placki): cenni. 30
ko ofe nie mog sę nie pochwalić, że
wiród nich jest mój szo star.

jedna z spraw jet ko
nieczność pałychuiestowej proroty: wia
n belak Nie da się ie:
jie esiopców: w Wii
siej mam 1ub tamanich korze. Kieze

kuba nie nie zrobi w tej ore
w a zw (pora trenera»
mb pracują «k 32 or.

70 — latka
Kanimierzem Steleńskim i Ireneuszem Gośdzioko, członkami za—

rządu sekcji piłki nożnej WKS „Lublinianka” rozmawia Witold Chojnac—

ki).
prezes,: Na

mtrania mkcji podamy uch
sty w trybie o4—

de sę wane zaromadnecie WKS 14—
Wielania”, Kadencja zarządu klubu skoń—
czyta się w syczniu, a więc formalnie w

nie ma. wieś
4 Onego wsreknjecie «4 wine sero

madonet+
%: Siełsśeki: — Chcemy, aby: delepiei

za pieściu sekcji kuba we
oil ze grona sariąd Kiobo, pe:
uje i dzrektóra zarządzającego,

wszystkim o to, sty tar:
ma wo dzień: klubem, Greskte)

pochodnia z wyboru, « nie było na to
deryemowaca,: Aby tak. się

o walne zgzomodzenie mani
Mobo Powdnkea mo sworyć m—

Tw dla koalicji czwiow i woja w cgiu
alnego, Nian

ba. Takie jest zdenie wielu ko
jegórw z p. recznej, pływanie, dion

ambitny, kie konkretny 1 restprogram
Niemie środki jakie
otreymuje z woła, oacja

Tis, wyparcie pochodrace od poraorów
ma tył wykorzystywane: e.

Klub most realo.
wić równie wiasy pien, cmpoarzy i
nie moie w tym być tone
aging: Paski jesdy na nartach się mat
na orgontzowat .w

—

powiecie
to robić w wei

s
prace wss sekcji

o KIeń swchości obecnie rwę.
jego Malesie zo pickaz jeblenF
wieem ——podwojenie

1 Prze:
iuś brw brossna sie
friko w Lóblnię Gb
2, Onisk » z piany Fian
wiórki, Ciupa, Nowiee, Kokewie 1. Bie:
Tański, Dlaczego z tej okazji cię si nie
dzieśt

w. 8% — Na to pranie powióny oś:
powiedzie wiedze klubu, se pewnie nie

nę mdo roto—
ty, powiedziano nam, te nie ma—
moj. owego miejące w sayi siereg, —

w Mabie, bo wienie
choeny, Zarzykaa już przed mie

ma bramy, sie ny je Wiat:
z morodny klubu z Wie
niewca przez
Taa: Wcale nie jest tak trodno co tete—
Terujacego zbić, Zapraszamy, więc Mo—
tar zawine, Sal St. Wię i sier:
ką do wzięcie łu w mee
czach tes za.
pramamy ma nasz bez: sacownego
Folia prezem PZPN G»
skiego. przed związanego x „LAN
niesiaj,
Do nalej namawiamy na:

tomiast wszystkich tych, którzy:
coś dla sportu 1 kluba z Wiesia
7. o komtakt z Tedeusiem
Bsziepiniskiem, td 28.43. W „Lo
co must być i m
sieśerdzieięckotka.
© Diiękuj za remowę. 



 



wo

Napońnicj — Ader Gred (ne pierwszym pinie i Grzegorz Melcerw steku

w następnej
Aodrzeja Strone. Kk

się postwa drużyny młodzierówa. a| jczłaków zraołowroce wiekatu
a już Czy owontusne

i Nazte wyniu a na

bwa A
szo w 1962 roku do o

ralów Europy (potem prze
Fracja) Osagnecie to powo
pó! Ona nanna Ass

sia ina późnej

do radości takze i dotego żo
adnejena rychpoprawę nato

szej reprezonta
zowa jest a orz
a
erwszego ze

o wyniki polskich
młodzieżowców w osamchdwóch ia
tach mona snuć co prawdaos
nadzeje na poprawę i aru
narodowego

ty, u węsczych
osiągnięć, czy mar

W okrosie minionych 20 ar po
uenerom udalo się zbudować karo

młodzieżowych
czyy si na rynku europejskim
przypomnienia zoba dodać

wałównara
grupy. co dowatoty t

ię jednak: boz

występować
czy ża a ieniaeż

: jeorozenację pro
waz! Podedwomy i mimo
trudnych ryt wycawi

wzeba parzeć na doo
o się ze Seul

a więc już dość o sęgu zwaszcza

| w isku okaza

| EZĄGA edycja mstaosw £u
ropy połączona został z #lm

w Owoone na pewne
pacytczne

sinchwen oruzyn brykio
 erontanaj dry w

tonie kika niej znaczących teduri
osropskcn, matoyśmy do czne
na orakyczne z jednym rozpynka

Prycomne je w grzystacu
zesnicży —wipona naa

wiało fry. a w wumow o m
srzostwo Europy srtua Aogia. Wo

kocii Tak się zożyo
śnie onaz wymononychwe
Jow włosowa —Posta

Polakom przysz poty
kam. kandczykamu: ur
tymsamym towarzyswam. zry

w 'chmnacjach :d
z kośny 1909 roku dużyne ora

waz. Janusz Wajce, który gr ka
w prio w warszawsky Orava

probowatież szczęści w Toronto al

ona
ę jednak du

wOW 1
do ekstraklasy Do wsp050
wa

wi Powjena
g stopera
Cecha

karży prowadz
na grupy pt

ych przez Wój

U21 Jery Grzęczek

 | kona Argle

eP,
sarzem nerorapiorym

do postyporsonae, sala sę po
wodem Wytycznych uwag pod odre
sem opiekinów zespo wśród
prany, ktorzy wysta ann
macu w grupe, przecie

sach wcale nemaią grupkęse
nowi parze. których Wójck pow
tyat na zgrupowaniajuż owa i 00!
roku wcześnieCroda o Ktaka, A
damczuka, Gęstóre,Stańka, Jusko—
wiaka. A przecież wśród tych ow

« owoc
kaórzy w Pio na mag!

konuzjowanego tapioskie—
92

1

pouoanego do kadry puszego
zespou przez Andrzej :
watdocha. Dość wcześnteż mejs
ca w podstawowym skadze zdoby
Brzęczek, kóre ywyoak ka
pranem to eo › wielcerski,
Piotr $wierczewski, Kożnióski

ROWAOZONY orzez Janusza
Wackaz0śpót ako główny ce!
postaw! sobe awans z guoy

anie wyawaio sę nozwykie rud
na. przede wszystem ze wacięcu na
kasowych przecwnków Większość
młodzszowych rorezenamiów Ang
i andwystępuna co dzeń w klu
bach ligowych. a każdy we: zo aby
grać w rozorywkacń na Wyspach B/

zeba raprawdę dużo umie
Z perspektywy walącrok

; w nasza, op: rajstoneje
chyba o awanse Pol
kow. sł się ich pierwszy macz. 16
paźdnenka 1000 roku na Wnio Hart
tane w Londyne bało—czewoni po

a tramką da nas 



   
  

 

Elminacje
| olimpijskie i ME 0—21

16101000, Leny ”hoga —
tod Komci etata: Set Tacje —

sa(09)onrosy, tla ..
Tocje zo 119, Melon 9) ©

do Barcelony

 

   

       

barw zdobył Adamczuk i noistone.

|

zal sę nim nacas owa roprozentacja Polski

||.

en
jak uczy nistona. tubow, jest to. me skowak, który większość

|

gra

na

pewno bardziej ni

||:

„JASŁOPdatee
gospodarze prze: wększa część t zna na rozówo nowe No mała zbyt wielu mo

||

GLI 13@AKowient (

 

ox. po kórych zawodny chwatei
do zdobycia gola. Walczacy z are
nacją goście zdobył się w 86m

50 błędzie ang!

czu przeważażo mak więcj :* wyż. z po

 

czy szem
na Toter

mało d naszych otarzy orz
znaczenie psychologiczne. Po
im umorzyć że przy maksymalne

i zaargażowanu wszyst
zawodników sa w stanie stwć
nawot striejszym n
iom i to,co wydawało sę niema
możiwe, w rzeczywistośc sta
niekiedy rane
Badzo ważny byteż mies

mocz z Wrdczykam. WDundalk
# sę w druzynie opromienory su

inym występami z Loga w euro

 

  

 

  
  
  

        

  

 

za syt czę
h griytowała Tak byt ciodny
pó! moczu z Tukami czy duże

spotania z Wandczykani
w Bydgoszczy Młodym polskim oto

m na można jednak odmówićcna
rakoerui sorca do walk. Nie zaoy
wst sę. a decydujące o losach waż
nych spotkań gole zdarzam. się

w końcówkach moczów

   

  

  

Cecha: ono
kie reorezentacj. Polski bya też
zecz na którą w naszymtutocze
samy od dawna. Mam na nyśl uso
zadrowanie wszechspraw org
zacyrych z bytowymwłączne. Sło
się tak dzięsoocjanie powolnej
Fundacj prowadzonej przez Zone

   

 

noL.
wa towa20080005
09, stow. ))Ta nie tro

a (09. 732)

 

 

631

PODSTAWOWI
ZAWODNICY

prankarze — Aoksicóó Ka,
madusz
Obrote — oras: wice to

masz tac, warać
ko konuze | wae Nemczyckego Okanae sę, że|| Muen kora pacoć

zygnac z ustig wy. | kedy ptarz nie musi nyślećo tym Pomocne —

zwasicch po | zaia gra co go czekaw przysośo||. MOGAOto
|

 

such pucharowych#8
walczyi zdobył swego ple

oo a Foka w     
     

      — 2:1 o wyganiu grupy przez nasz @ zby częśt, bo:| nu pi A pożytek 1090 ma nietylko Napernicj — Grzegocz

mi w Bydgoszczy. i w tym spotkał mywae z powodu urazów i u. | |

|

%——
IIra= nec: | kazyszror nowiska <

Wc tc c 000 +10.00po bac z Tasję boś tne sja: Nowaczyk, zoo noteUrzNZs zaęcie
kięcza (08 lene: Grot, Grzęcze, Kana. maca, atuncrek Ropek
 

  



 

 ””
R
3
7

su. 4 y 5

EAJILANSUJEMY ROK REPREZENTACJI
POczĄZENK syemie, więc cra« na potre=

mowanie ubiecieco roku. Tradycsieie racy
mamy niez seral od wysię
nów pótniej przyjdzie era na —

NINA, rok 1 znowu tebe
anie juniorów Wiktora sta
wska. Reprereiacja Polik je
miarów do tn 18 waty w u
siem reku porywająW al

mieerostw Farooy 00—
miodu i nie tracie

Aran w za
pokonanie tu
wiea, Saocji

1at w jakim to me
wos ie w Kiper—

w Norymieryw ta
drużyna mnie rzucić
gruna ketonu — przecie:
kami Polików body: Angli.

  

  

 

e tubie,. nie prać
teczce imie z wyjatkiem och
które niepónijo nielenie dz
ię ku ce —Matki
tub Dale Kobiet ).mo nawet nie
sum pomyslu ma chwalenie „st

uikowych” sukcesów. z drógej

JUNIORZY '91

 

 

   
 

 

 

strony— na nie wiesać  yzkę
dziegciu do bre
miodu Po co!? Tak mio naa
ostatnio radują dowoś.
za wari i trzecieszyć ię sieć
zenmi miodszych
— Ci młedei lednie wy w moje

okreie tyce dorosla
toro 36nie wą
prómi, 2 jescze trudno o nich
Dowiedzieć że to „demie ch
19%. W takim wiecu iniwe o ja=
kie! inowe zawirowania, wód:
1. — Wisor_ tak—

sień papi z różnych przewód,
jakie sety się ich udzie.

 

 

 

A tyty to doprawdy różne
Dota ~do

forach fabryki— wodr ro!
wei. jata powstała w juniorek

pikarzy Legi. Niech
soie o przeczyta: di pami
<, wystawie~ mpowiedeiacz
się ibero Krata Ratajczyk,
zdiniocy napoi Ardriej 8
zamówie, Nawet nie przyzus=
cte to szara „Sar:
szawia” mie juślorów
ma doroku. Przypadki” Simone
wieza dotyczy jednak wytacmie
klubu, a „zastużgi” się
też w (sore

  

Tamy— rukola— Under — 10
ma już ra w

tą problemy z pewnym menele:
rem z Niemiec, plnie trenuje ra

i na niego może
Tietrener reprezenacji. Każdy
się może myli, czem
co „pnie? — c. dopiero pit
Jar z odernestka na karku i
dobrze wygchwaymi kieszeniami

  

stów! steak: — 1 ehe
odcieryci, dowie:

d ie, ie im zaey, te grać
w nieżej reprezentacji
Kreietorcze matki,. 96%

bia zawieszaćostoi
nie mogą się

mieć w przypadki jnierów.
 

Traci mitrzestw Europy nie
wy zamienie— anka: czy też

z droge) zony  oęśko
miorowi z zewnatrz wedrzeć się
do jedenacki prowadzonej przez
łapana wictaie ko:
ro reba— było
Arzadłuwa do dniżyny
olmplskij Janasa Wojtka io
między supkami stawat
nin: Wypada, ~A na
wianę Siasłuk „odkurzy” bardzo
zdolnego choć: kontroweriyinceo
śramkarza Olrmoli Elac — tre
rednwa Talia. Drilicze Olime
pil jakoś ukojali pod borem
wweżo mindeśo i nie
mętne poreii na próby powa
frango do 1o
przewtość Stora coraz
częściej będzie grot w
3mpl, nie można powalić
dobie na lukiniepowotwanie
Talko do kady, Fina w No

  

 

 

   

 

   

2 ole P, 01 98 v..

cza... A. dlacieco
ny. nie— Aaclków:
służeokami! sie
Szkoci, wieć 1 jusioom. ABblośi
trzeba się dobrać do stóg:
A nie brakuje chętnych,

wystapów przeciwko—
Wszeminatilmy: o. bramiarzee›
W obronie Bartorza
Jachowskiege, Tataj. moc
zimie aeek rne.
pe Pozycje: ori
m Sams
weza chroścy (note srać mieni
na każdej pozycji w deiemywiej
Mama Ledernia się być
nlepodważatoe, choć ko wie

  

  
 

Pomoc byla_ bardzo. sable
Nawet jeli wypad po wakacjach

prze, 16 pem i.
sup, Stowenie i

   

none z umi w ubitym roku, gle na boliku wie zao
i 08 lewej: Krzysio Praia, Brkup i Andrzej Suno»

 

ka gola wzorowo 1.
Waleczny Bieco | ka—

bacy rzuty wolne Waj—
iechoyakii ten trzemoże nie
tak etektowny, sie waty, o—
koja, wsie wpotówca— Cranko
1cio di. tak rzuci pitna 30—10
metrów juk 1 Jednego €
tych 3 pomocników chór niedtu<
10 soróbować w repre:

Cmikiewie .i
Prmaa bęśnie się mocno poci i
starać by zagrać u boku tamtych
tre.

 

 

0 Serowiem już było, więc
po eo się jescze—
Na”_ pokazuje: czarami
wielkie raczy,— tym. bardziej
przykroii z dala od stadionz
mienia się w mało
miodzieńca. A inni tlko
ty powalczyć w pieryczej Unii
Pane tomasz
Kreta prchony Piotć
Aprziw. Danie kaplno. W pol
skiej miodzińcwej pie to już
znane firmy. Naprateic 1 pro
szę mi nie te tance
przedwcześnie kieł wymyślone
wriasóy,

 

 

 

  
 

 

Kolo tych tede krę
się cor. więcej.
możnych klubów. Bo ju czas na
wyskoczenie— z

i zmierzenie sę x na

 

 

prezentację miodzieciowy (olimp1 pier:
dozę drużynę narodowy, i #4 koka ś
bardzej dialtny naczy miodzie t sie
rów. 19 dobrie, to pocieaące,bo ra ka

 

 

   
   

   
  

  

  

  
    

  

  
  

   

  
  
  

  
     

   

   

    

 

    
   

  

    

 

PRZEGLĄD SPORTOWY

te botte można zasiąść ookojnie do Mon
iłowce, Wara będa nie obecni

sier.

leprzym w Polsce Potym
jeknade tak będa pracować, i
beda najlepw tm kroju. T
to koś wychośi
No 1 zmowa trzeba było nast

gad — o pieknych:
kach, dobre. simosterie, porze:
ktywach na jkro i pojrtnie Nie
ma wyjścia ira ies po proste
«wanie

zona

Pola — Czecho Siowacie 24
bramki: Wojciechowski i Sarona

 

— zskR 12, woje
«owi

— 31, B!
skup,— Wojciechowi,.

zalika — Sovajeaia 08 

— Szwajesie 8; 80:
ciek, Aorzjee
Pola — (e. B 59

2, Wojeectowii 1.
cis.
Norwega — Pola 12, Rk
Norwega — Posta 12,

wari
4
8
.

nat, „S” MieczySwiderii
zoienala — Pola 08. 

zonda — rola 28.
Polka — Francja 02.

— Pola 02, 1

 

Szwajccria — Polska 02, Sx

eleni — Polo. (1. B 03,
3, Wojciechowi

Irlandia Pin — Polka 02 (e
x, Bip

 

Szkocję — roda 02 (d. M
nocie, krajowi

Polix zam,
—zostały—

Nowaracznego
w terieu 2112190— 201100
W sumie placze reprezentaci
uoiorów do lat 1 w
199 r. 16 spotkań, w których od
mieś10 mycie, 2 razy ie.
miewai 4 przegrał Bramki
S—u.
strmio: 1. s 

po4, Re 3, bieup,
dek korekto 2. A0
(ao oo, Majewoslice to )i

 



 
  



mojęweg©1wił1%laPP

w»3w—eowąnuotero

wojnywei|=P>goniąkun
więpacze#P*uki.stwie

—wtarnuś9ni
AOIN9OWOŚUMWHdtEi

—%?w—

z8or0iswowemvieukzz0oś
ymioja”w%Pozenpryrzaszkope

90004(3F»sozpruspogdnbyo19

”a
zmsuonsteruaz5/3azogonyt

nodenoca:mojodowwskviabupnabrobiema

sonco

|

4
20904ro

wie

wsz

ETWE

IEEE

prawoi

|

[osrojstosowu
|_e26—4

wienzwiwysojekzososuu523|»maso

+xnaa
—=zakupmazsnpryykuveuztzd

toniewdezaś

|

sosoo@rugcoegsmesowi|/
—szosworu:5g

—t 240109neizopuesiryiso!
kreguGgusp

ź(09/00zna104
;

|

ruzezzpouzn

 

ejoroppoWrzem
rwonasiTrwa)zerunrewwi0fon

[azzpryospreg

m

oskapiwa

 —IMYHd

ak

| 1960232800
›ozobwbe
szedodwwi's:ieoo

wssdteuswśołocz»
zedumi.m

61owrepown.
czySpuszenaae0008uzo

'ezaeuzoco
~mnz—mokkusi!

wapnocna

 

   



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 3 1%g
i
n
!

5

 
iwił

nki
5
P
H
H

 
 

   
 

  

(Hi
|

wnaaOnyszko (Zawisza

w Oberke

wyjechal osiemnastu parzy.

Dortusz

Adamczuk(PogońSzczeci, arekBajor(Wdzowtódź)

Wacka do Emiratów
bramkarze — Aeksander klak (Poyotow Dęta

| , Grzegorz (Wsta Kraków), TomaszŁapiński
W

 

masz Wałtoch

 


