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Sprawozdanie Zarzàdu Stowarzyszenia Absolwentów
Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie za 2009 rok
I. Informacje organizacyjne

Stowarzyszenie Absolwentów Szko∏y G∏ównej Handlowej
wpisane jest do Krajowego Rejestru Sàdowego prowadzonego
przez XX Wydzia∏ Gospodarczy Sàdu Rejonowego w Warszawie pod numerem 0000194828, posiada REGON 011180309.
SA SGH posiada osobowoÊç prawnà. Organami SA SGH sà:
Walne Zebranie, Zarzàd i Komisja Rewizyjna.
W dniu 5 czerwca 2009 r. odby∏o si´ Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym dokonano wyboru nowych
w∏adz Stowarzyszenia. Do 25.06.2009 r. Zarzàd Stowarzyszenia
dzia∏a∏ w nast´pujàcym sk∏adzie: prezes – Piotr Wachowiak, wiceprezesi – Krystyna Lewkowicz, Jan Rybak, skarbnik – Andrzej Roszak, sekretarz – Eliza Chilimoniuk, cz∏onkowie: Witold
Bieƒ, Piotr Grzegorzewski, Jerzy K∏ys, Kazimierz Korczyƒski,
Józef Kozio∏, Henryk Wielgosz, Hanna Witkowska-Spasiƒska,
Stefan Zawadzki, a Komisja Rewizyjna dzia∏a∏a w nast´pujàcym
sk∏adzie: przewodniczàca – Gra˝yna Chojnacka, wiceprzewodniczàcy – Janusz Wiszniewski, sekretarz – Leon Rajca, Cz∏onek – Mieczys∏aw WrzeÊniak.
Od 25.06.2009 r. Zarzàd Stowarzyszenia dzia∏a∏ w nast´pujàcym sk∏adzie: prezes – Piotr Wachowiak, wiceprezesi – Eliza
Chilimoniuk-Przeêdziecka, Jan Rybak, skarbnik – Teresa Topolska, sekretarz – Joanna Beta, cz∏onkowie: Krystyna Lewkowicz,
Olga Biaduƒ, Bartosz Majewski. W dniu 7 lipca 2009 r. Zarzàd
Stowarzyszenia wybra∏ trzeciego Wiceprezesa. Zosta∏a nim Krystyna Lewkowicz, a Komisja Rewizyjna dzia∏a∏a w nast´pujàcym w sk∏adzie: Przewodniczàca – Gra˝yna Chojnacka, Wiceprzewodniczàcy – Piotr Grzegorzewski, Sekretarz – And˝elika
Kuêniar, Cz∏onkowie – Leon Rajca, Mieczys∏aw WrzeÊniak.
Od 18.09.2009 r. Stowarzyszenie nosi nazw´ Stowarzyszenie
Absolwentów Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie oraz
dzia∏a w oparciu o nowy Statut uchwalony na Walnym Zebraniu
w dniu 25.06.2009 r. (postanowienie o wpisie do Rejestru Sàdowego z dnia 18.09.2009 r.).
W roku 2009 odby∏o si´ 12 posiedzeƒ Zarzàdu Stowarzyszenia, przyj´to 45 nowych cz∏onków.
W 2009 roku wprowadzono w Stowarzyszeniu zasady polityki rachunkowoÊci.
II. Realizacja celów statutowych

Zgodnie ze Statutem SA SGH celami statutowymi sà nast´pujàce cele:
1) utrzymywanie wi´zi z SGH,
2) reprezentowanie Êrodowiska absolwenckiego SGH,
3) kszta∏towanie wizerunku absolwenta SGH w Êrodowiskach
pracodawców i w mediach,
4) wspieranie absolwentów SGH w uzyskiwaniu odpowiedniej pozycji zawodowej i rozwoju karier zawodowych,
5) tworzenie wi´zi kole˝eƒskiej pomi´dzy absolwentami
SGH, pomoc cz∏onkom Stowarzyszenia b´dàcym w trudnej sytuacji ˝yciowej,

6) wspó∏dzia∏anie w piel´gnowaniu tradycji SGH i upowszechnianie jej dorobku,
7) wspieranie dzia∏aƒ Szko∏y w jej funkcjach statutowych.
1. Realizowanie Strategii rozwoju SA SGH

W roku 2009 Zarzàd Stowarzyszenia prowadzi∏ dzia∏ania majàce na celu realizacj´ Strategii rozwoju Stowarzyszania uchwalonej w 2008 roku. Stworzy∏ warunki do jej realizacji poprzez
doprowadzenie do uchwalenia nowego Statutu Stowarzyszenia
w czerwcu 2009 roku.
2. Wydawanie Miesi´cznika Stowarzyszenia Absolwentów
SGH „Absolwent”

W roku 2009 ukaza∏o si´ 9 numerów miesi´cznika Stowarzyszenia Absolwentów SGH „ Absolwent”. Od lipca.2009 r.
w sk∏ad zespo∏u redakcyjnego wchodzà: redaktor naczelny –
Piotr Wachowiak, redaktor prowadzàcy – Anna Matysiak, cz∏onkowie – Krystyna Lewkowicz, Olga Biaduƒ, Bartosz Majewski.
Miesi´cznik ukazuje si´ jako dodatek do „Gazety SGH” na
mocy porozumienia Stowarzyszania z w∏adzami Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie. W „Absolwencie” ukazujà si´ wywiady z absolwentami, informacje o bie˝àcej dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia, a tak˝e informacje z ˝ycia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, artyku∏y dotyczàce zagadnieƒ ekonomicznych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem rynku pracy oraz komentarze dotyczàce bie˝àcej sytuacji gospodarczej.
Jednym z g∏ównych celów wydawania „Absolwenta” jest integracja absolwentów i utrzymywania sta∏ej wi´zi z tymi, którzy
nie mogà bezpoÊrednio uczestniczyç w ˝yciu Stowarzyszenia
i Uczelni. „Gazet´ SGH” wraz z dodatkiem „Absolwent” dostajà wszyscy cz∏onkowie Stowarzyszenia.
3. Udzia∏ cz∏onków Stowarzyszenia w wyk∏adach Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH

Na mocy porozumienia zawartego mi´dzy Stowarzyszeniem
a Uniwersytetem Trzeciego Wieku cz∏onkowie Stowarzyszenia
mogà nieodp∏atnie uczestniczyç w wyk∏adach Uniwersytetu,
które odbywajà si´ w dwóch równoleg∏ych cyklach jako:
– tzw. wyk∏ady plenarne, w których dominuje tematyka nawiàzujàca do linii programowej SGH, tj. obejmujàca nauki spo∏eczne i ekonomiczne, histori´, polityk´ prowadzone g∏ównie
przez profesorów SGH;
– cykl wyk∏adów o umownej nazwie Klub W∏oski, w którym
dominuje tematyka kultury, sztuki, religioznawstwa, starych cywilizacji oraz cykl przedstawiajàcy ˝yciorysy s∏awnych ludzi,
w tym wybitnych Polaków.
Cz∏onkowie Stowarzyszenia w miar´ wolnych miejsc mogà
korzystaç równie˝ z innych imprez organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2009 roku w wyk∏adach i imprezach UTW SGH uczestniczy∏a du˝a liczba cz∏onków Stowarzyszenia.

4. Wydawanie Karty Absolwenta SGH

W roku 2009 Stowarzyszenie we wspó∏pracy z SGH wydawa∏o Kart´ Absolwenta SGH. Otrzyma∏o jà 54 absolwentów. Zosta∏
tak˝e wzbogacony program rabatowy.
5. Udzia∏ w zorganizowaniu uroczystoÊci wr´czenia dyplomów magistra absolwentom SGH

Zarzàd Stowarzyszenia uczestniczy∏ w zorganizowaniu po raz
pierwszy w SGH uroczystoÊci wr´czenia dyplomów magistra
absolwentom. UroczystoÊç odby∏a si´ 14 listopada 2009 r. Podczas uroczystoÊci zosta∏a przedstawiona dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia. Absolwenci dostali materia∏ promujàcy SA SGH.

Odby∏o si´ równie˝ spotkanie Zarzàdu z prof. dr hab. Annà
Karmaƒskà, prorektorem ds. dydaktyki i studentów, odpowiedzialnà za utrzymywanie kontaktów ze Stowarzyszeniem, na
którym omówiono zasady wspó∏pracy pomi´dzy Uczelnià a Stowarzyszeniem.
7. Kontynuowanie prac dotyczàcych wydania II tomu
Ksi´gi SGH

W roku 2009 kontynuowano prac´ nad wydaniem II tomu
Ksi´gi SGH. Osobà odpowiedzialnà za koordynacj´ prac zosta∏a Krystyna Lewkowicz. Odby∏o si´ spotkanie z W∏odzimierzem
Ulickim – wydawcà II tomu Ksi´gi SGH, na którym omówiono
dalsze zasady wspó∏pracy.

6. Utrzymywanie kontaktów z w∏adzami Uczelni

W roku 2009 prezes Stowarzyszenia uczestniczy∏ we wszystkich
posiedzeniach Senatu SGH, Jan Rybak uczestniczy∏ w posiedzeniach Rady Bibliotecznej SGH, a tak˝e zorganizowa∏ akcj´ przekazywania ksià˝ek przez absolwentów na rzecz Biblioteki SGH.

III. Wyniki finansowe SA SGH

Wyniki finansowe SA SGH b´dà przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odb´dzie si´
w czerwcu br.

Anegdoty z dawnych lat (1946-1956)
Prof. A. Pi´tka, wyk∏adajàcy prawo
cywilne, by∏ wysokiej klasy estetà, nie
zwa˝ajàc na trudnoÊci powojenne, wymaga∏ odpowiedniego stroju szczególnie od paƒ studentek. Je˝eli studentka
mia∏a krótkie r´kawki, to zadawa∏ pytanie: „Szanowna Pani przysz∏a na egzamin czy do prania?”.
Natomiast t∏umaczàc ró˝nice pomi´dzy analogià prawnà a logicznà, twierdzi∏: „je˝eli znajdzie si´ zakrwawiony
kij, to logicznie krew pochodzi z g∏owy,
dobry prawnik jest w stanie udowodniç,
˝e krew pochodzi z kija”.
Profesor by∏ bardzo roztargniony
i studenci w Auli G∏ównej czekali, kiedy
Profesor postawi parasol przy katedrze,
a sam stanie w kàcie auli.
Prof. J. Loth (geograf) nie wyda∏ skryptów ze swoich wyk∏adów, wi´c aby je zaliczyç by∏a potrzebna znajomoÊç Jego
ksià˝ek, ale na egzaminie pada∏y te˝ podchwytliwe pytania z wyk∏adów, które
mia∏y Êwiadczyç o tym, czy student przychodzi∏ na nie. Wyk∏ady te g∏ównie by∏y
poÊwi´cone rozlicznym podró˝om Profesora i Jego wra˝eniom z tych podró˝y. Na
egzaminie pada∏y pytania:
Gdzie mo˝na w ciàgu 12 godzin
uszyç dwa garnitury? W Bangkoku.
Dlaczego murzyni pracujà przy zbiorach kawy, a Chiƒczycy herbaty?
Murzyni majà grube palce, którymi nie
da si´ zrywaç delikatnych listków herbaty.
Profesor, s∏yszàc jak „oblany” student
informuje koleg´ z „gie∏dy”, ˝e ten
sk…n nie zaliczy∏ mu egzaminu, spokojnie powiedzia∏: „Panie Kolego, na naszej demokratycznej uczelni u˝ywane sà
tylko tytu∏y naukowe, a nie rodzinne”.
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Prof. J. Drewnowski, wyk∏adowca rachunkowoÊci, pewnego razu w sali wyk∏adowej, której okna wychodzi∏y na
wi´zienie mokotowskie, powiedzia∏ do
studentów: „uczcie si´ pilnie, byÊcie jako przyszli g∏ówni ksi´gowi nie pope∏niali b∏´dów w rachunkowoÊci i nie musieli skakaç „˝abek” jak ci z naprzeciwka”.
Prof. K.B., specjalista od socjalistycznego marketingu (b. elokwentny), straci∏
refleks, kiedy student zapyta∏, czy sà socjalistyczne tory kolejowe.
Prof. E. Lipiƒski cz´sto zadawa∏ pytanie: jaka jest ró˝nica mi´dzy K. Marksem a panià Kowalskà?
K. Marks by∏ tylko ekonomistà, a pani Kowalska jest starszym ekonomistà.
Ciekawe by∏o uzasadnienie teorii u˝ytecznoÊci kraƒcowej na przyk∏adzie wypijanych kieliszków koniaku, od rozkoszy delektowania si´ smakiem do nieprzyjemnego przesytu.
Kiedy przedstawi∏em si´ Profesorowi
w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym po zakoƒczonym Jego wyk∏adzie,
spyta∏ si´ o rocznik, odpowiedzia∏em –
1948, Profesor zamyÊli∏ si´ i powiedzia∏
„to by∏ bardzo dobry rocznik nie tylko
dla SGH, ale tak˝e francuskich winnic”.
Prof. A. Grodek (historia gospodarcza) czasami mrucza∏ w czasie egzaminu: „jak tu pracowaç, nic nie umiejà,
a mnie kradnà mój cenny czas”.
Prof. B. Minc, brat Hilarego, wyk∏ada∏
planowanie gospodarki narodowej, b´dàc jednoczeÊnie dyrektorem Departamentu Koordynacji w PKPG. Profesor
mia∏ pecha, poniewa˝ w czasie Festiwalu M∏odzie˝y w Warszawie (1955 r.)

Na proÊb´ Czytelników zamieszczamy fotografi´
Jana
¸ukasza
Rybaka,
wiceprzewodniczàcego Stowarzyszenia Absolwentów
SGH, którego sylwetka zosta∏a opisana w styczniowym
numerze ”Absolwenta”.

grono z SGH, pracujàce w Komisji Planowania, inspirowane przez kol. J.M.
zorganizowa∏o Kongres Niepokoju
mocno zakrapiany i zwiàzany ze sprawami obyczajowymi. Na otwartym zebraniu w PKPG prof. B. Minc sk∏ada∏
samokrytyk´: „jest naszà winà, jest naszà winà”, na co przewodniczàcy komisji H. Minc zwróci∏ si´ do Profesora:
„Towarzyszu, prosz´ mówiç w pierwszej osobie”, dalej samokrytyka posz∏a
g∏adko.
Âmierç J. Stalina, ˝a∏obna akademia
w Auli G∏ównej. W prezydium mdleje
kol. W.K., pot´˝nej tuszy, stara si´ Jà
podnieÊç szczup∏y kol. J.K. Scena si´
powtarza i s∏ychaç g∏oÊny szept kol.
J.K.: „jak jeszcze raz zemdlejesz, to b´dziesz tu le˝a∏a do pogrzebu”.
Na masówkach okolicznoÊciowych
w auli przy ul. Rakowieckiej miesza∏y si´
skandowane okrzyki „Stalin Pokój” z ∏udzàcym brzmieniem skandowanym
przez cz´Êç auli: „Stalin po ch…”. Nie
by∏o to mo˝e naj∏adniejsze s∏owo, ale co
kto skandowa∏, niestety nie da∏o si´ odró˝niç.
Jan Rybak
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Notatki z referatu prof. dr Edwarda Lipiƒskiego,
wyg∏oszonego na VII Zjeêdzie Absolwentów SGH/SGPiS
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów
SGH/SGPiS odby∏ si´ w dniach 2-3 paêdziernika 1981 r. Na sesji plenarnej
w Sali Kongresowej Pa∏acu Kultury
i Nauki referat wyg∏osi∏ prof. dr Edward
Lipiƒski – nestor polskich ekonomistów.
Zarówno tezy referatu, jak i ogólna treÊç
zosta∏y nagrodzone burzà oklasków. Referat przyj´to jako wytycznà programowà dalszego dzia∏ania Uczelni.
Jak na tamte czasy budzi∏a podziw
odwaga i bezkompromisowoÊç Profesora. Na podstawie sporzàdzonych notatek pragn´ przekazaç zapami´tanà
treÊç wyk∏adu.
Âw. Bernard, zak∏adajàc Zakon Bernardynów, opracowa∏ regu∏´, tj. system
zasad dzia∏ania. Regu∏y przyj´te dobrowolnie przez zakonników przetrwa∏y do dnia dzisiejszego bez ˝adnych
zmian. W∏odzimierz Lenin opracowa∏
zasady funkcjonowania systemu gospodarki socjalistycznej. Jest to za∏o˝enie nies∏uszne, poniewa˝ systemy sà
produktem zmian spo∏ecznych i ekonomicznych. Jak d∏ugo istniejà motywy,
które powo∏a∏y system, tak d∏ugo i on
egzystuje. System gospodarki socjalistycznej zosta∏ opracowany sztucznie,
gdy˝ nie uwzgl´dnia∏ istoty przemian
spo∏eczno-gospodarczych i woli tych,
którzy mieliby ten system realizowaç.
Gospodarka mia∏a dzia∏aç w oparciu
o przepisy. Wzi´to tu za podstaw´ zasady gospodarki wojennej, kiedy ka˝dy
wiedzia∏ co, ile i kiedy nale˝y produ-

kowaç. Aktualnie gospodarka socjalistyczna przypomina teatr marionetek,
gdzie wszystko odbywa si´ poprzez
pociàganie za sznurki, które z biegiem
czasu tak si´ poplàta∏y, ˝e nie ma efektów pozytywnych tzw. gospodarki planowej. O wprowadzeniu systemu gospodarki socjalistycznej nie decydowa∏a wola ludnoÊci majàcej dzia∏aç w tym
systemie.
Idea wyboru grupy ludzi jako przywódców – reprezentantów pochodzi
ju˝ od Platona, by∏a to Rada M´drców
wybierana demokratycznie decyzjà
ogó∏u. W∏adza jakiejkolwiek partii nie
mo˝e byç oparta jedynie na przymusie
wynik∏ym z samowyboru grupy przywódców, którzy majà reprezentowaç
ca∏y naród bez jego autentycznej akceptacji w formie demokratycznych
wyborów. Socjalizm zosta∏ wprowadzony drogà przymusu. Regu∏y mo˝na
wprowadzaç w klasztorze, natomiast
spo∏eczeƒstwo musi mieç warunki wyboru dla nieskr´powanego rozwoju.
Uporzàdkowany z bezw∏adnoÊci kierunek ruchu ekonomicznego, inicjatywnoÊç podmiotów gospodarujàcych, ich
iloÊç dajà podstawy do rozwoju, i w rezultacie do post´pu ekonomicznego.
Dotychczasowe decyzje gospodarcze nie by∏y podejmowane tam, gdzie
znajdowa∏o si´ maksimum informacji.
Aktualny system planowania jest podstawà zam´tu. Prawid∏owo i obiektywnie dzia∏ajàce prawo wartoÊci jest je-

dynym, nieprzekupnym prawem strat
i zysków. Spo∏eczeƒstwo mo˝e ˝yç jedynie w warunkach wolnoÊci, a podstawowym warunkiem jest praworzàdnoÊç. Przeceniana jest rola paƒstwa,
nie mo˝e ono autokratycznie narzucaç
swojej woli i ideologii, nie mo˝e te˝
kszta∏towaç informacji dla spo∏eczeƒstwa, pozbawiajàc je obiektywnych danych o faktach.
Sierpieƒ 1980 jest faktem o niezwyk∏ej wadze dla narodu polskiego, jest
przeciwstawieniem si´ Êmiertelnym
zagro˝eniom w dziedzinie ekonomii,
moralnoÊci spo∏ecznej, ochronie Êrodowiska, a w konsekwencji bytu narodowego. Je˝eli si∏y zewn´trzne i historyczne uwarunkowania pozwolà na realizacj´ procesu odnowy, to zostanie
zapewnione istnienie i odrodzenie narodu polskiego.
Godna podziwu i najwy˝szego uznania by∏a postawa prof. Edwarda Lipiƒskiego, zarówno jako naukowca – nestora polskich ekonomistów, jak te˝
prawego obywatela upominajàcego si´
o praworzàdnoÊç i porzàdek ekonomiczny dla spo∏eczeƒstwa. Jest to
szczególnie wa˝ne, kiedy w wi´kszoÊci
postaw dominuje konformizm i spo∏eczna oboj´tnoÊç. Warto przybli˝yç
studentom i absolwentom postaç
i dzia∏alnoÊç prof. Edwarda Lipiƒskiego na ∏amach „Absolwenta”, bo to jest
postaç i wzór do naÊladowania.
Jan Rybak

Zaproszenie na Walne Zebranie cz∏onków SA SGH
Uprzejmie zapraszam do wzi´cia udzia∏u w nadzwyczajnym Walnym Zebraniu cz∏onków Stowarzyszenia Absolwentów
SGH w Warszawie, które odb´dzie si´ 14 czerwca 2010 r. (poniedzia∏ek) w I terminie o godz. 17:30, w II terminie o godz.
18.00 w auli A w gmachu A przy ul. Rakowieckiej 24.
Porzàdek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i sekretarza zebrania
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwa∏
4. Przedstawienie sprawozdania Zarzàdu SA SGH zawierajàcego sprawozdanie finansowe za rok 2009
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009
6. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzàdu, w tym sprawozdania finansowego, i udzielenia Zarzàdowi pokwitowania z wykonywania obowiàzków w roku 2009
7. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia jej pokwitowania z wykonania obowiàzków w roku 2009
8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przekazania nadwy˝ki finansowej za rok 2009 na powi´kszenie kapita∏u zapasowego
9. Podj´cie uchwa∏y w sprawie uzupe∏nienie sk∏adu Zarzàdu SA SGH
10. Wybory uzupe∏niajàce do Zarzàdu Stowarzyszenia
11. Dyskusja na temat kierunku dzia∏aƒ Stowarzyszenia w latach 2010-2012
12. Zamkni´cie zebrania
Piotr Wachowiak

maj 2010
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Seniorzy UTW SGH na Majorce
Jak ju˝ pisaliÊmy w „Absolwencie”,
Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH jest
partnerem wspierajàcym wdra˝anie na
terenie Polski unijnego projektu Rzàdu
Hiszpaƒskiego pod nazwà Calypso –
wypoczynek seniorów w Europie. W jego ramach blisko 100. s∏uchaczy UTW
SGH otrzyma∏o po 150 euro dofinansowania 8-dniowego wypoczynku w Hiszpanii. Naszà wypraw´ nazwaliÊmy „Âladami Chopina”, a uroczysty koncert
chopinowski w wykonaniu Carlosa

Port jachtowy

Katedra Sa Seu w Palma de Mallorca

Bonnina de Prada odby∏ si´ w dawnej
kaplicy klasztoru Kartuzów w Valldemossie, dziÊ miejscu kultowym, odwiedzanym przez miliony turystów, stanowiàcym muzeum poÊwi´cone Fryderykowi Chopinowi i George Sand.

Pobyt na Majorce, w tym koncert
w Valldemossie, dostarczy∏ niezapomnianych wra˝eƒ, podobnie jak wspania∏a architektura Palma de Mallorca,
zabytki reprezentujàce ró˝ne epoki i style, urzekajàce krajobrazy tej rajskiej wyspy, fascynujàce jaskinie, ciàgnàce si´
kilometrami z∏ociste pla˝e, porty jachtowe, ukwiecone ogrody i ulice.
Krystyna Lewkowicz

Koncert chopinowski w Velldemossie

Zmiana warty przed Pa∏acem

Ogrody pa∏acowe

Zgromadzono tam pamiàtki po s∏ynnej parze sprowadzone z ca∏ej Europy,
znajduje si´ w nim tak˝e wspania∏a zabytkowa biblioteka i apteka oraz sala
koncertowa.
W programie koncertu by∏y oczywiÊcie utwory Fryderyka Chopina, w tym
Preludium Deszczowe (powsta∏e w∏aÊnie na Majorce), nokturny, walce, mazurki. W sumie – wielka gala muzyki
i polskoÊci.
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