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Zgodnie z art.2l9 p. 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce z 20 lipca

2018 r., stopieri doktora habilitowanego nadaje sig osobie, kt6ra posiada stopieri doktora, ma

w dorobku osi4gnigcie naukowe stanowi4ce znacTny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej

oraz wykazala sig istotn4 aktywno6ciq naukow4.

poniewaz Habilitantka jako swoje osi4gnigcie naukowe wskazala monogtafig pt.

zrozumiet czas wolny. Przeobra2enia, toisamoit, dofwiadczanie, wydan4 w roku 2020 r.

przez wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, znajduj4ce sig na wykazie wydawnictw

Ministra nauki i szkolnictwa wyzszego, w pierwszym rzgdzie skupig sig na ocenie tej

monografii. Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy, w drugiej czgSci recenzji ocenig, czy

Habilitantka v,rykazala sig istotn4 aktywnosci4 naukow4 realizowan4 w wigcej niz jednej

uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczeg6lno6ci zagtanicznej'

warto na wstgpie zaznaczyt, 2e w swoim autoreferacie Autorka w spos6b myl4cy

nazlwa ,,osiqgnigciami naukowymi" swoje pozostale publikacje, kt6re w procedurze

habilitacyjnej wchodz4 w zakres jej dorobku czy aktlnvnoSci naukowej, ale nie stanowiq

jednego cyklu powiqzanych tematycznie artykul6w naukowych opublikowanych w

czasopismach naukowych czy materialach z konferencji migdzynarodowych, a wigc nie s4

osi4gnigciem habilitacyjnym w rozumieniu Ustawy.
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Recenzja monografii Zrozumiei czas wolny. Przeobraienia, toisamoSt,

doiwiadczanie

Zgodrie z zapowiedzi4 zawart4 v.t podtytule, ksiqika zloiona jest z hzech

zasadniczych, cho6 nier6wnych czgsci merytorycznych i jednej czgSci poSwigconej

metodologii wlasnych badari.

Opr6cz rozdzialu metodologicznego, najskromniejsza jest czgS| pierwsza

zalt4tiowara Przeobra2enia, kt6rajest poSwigcona historii czasu wolnego, choi w jej obrgbie

zazrnczajq sig r6inice w obszemo6ci i zawarto6ci merytorycznej poszczeg6lnych

podpunkt6w. Fragmenty siggaj4ce czas6w starozytnych, Sredniowiecza i renesansu s4 na tyle

lakoniczne, 2e moim zdaniem lepiej byloby je pomin46 w og6le. Bardziej interesuj4ca historia

rczpoczyna sig dopiero od przetornu XIX i XX wieku, a wiedza o bardziej subtelnych

zr6Znicowaniach i przeobrn:Zeniach istotnych dla socjologii czasu wolnego dotyczy okresu

rozpoczynaj4cego sig w polowie )O( wieku. Tutaj Autorka przywoluje wiele Zr6del' a procesy

zmian w zakresie czasu wolnego i naszego rozumienia go s4 pozbawione uproszczen,

odzwierciedlaj4 jego wielowymiarowoS6 i wpisan4 weri ambiwalencjg. Na plan pierwszy tych

proces6w wysuwa sig rosn4ca wielozadaniowod6 i fragmentacja czasu wolnego wpisana w

og6lne zjawisko przyspieszenia. Podej5cie Autorki cechuje skondensowana forma przegl4du

danych z literatury, k6tkie, sprawozdawcze ich om6wienie, wielo66 wykorzystanych lr6del i

unikanie uog6lnieri.

Druga czg66 nazwana zostala To2sarno,ii i odnosi sig, co bylo dla mnie myl4ce w

kontekScie caloSci zamyslu ksiqZki, nie tyle do samego czasu wolnego, co do rozwijaj4cej sig

subdyscypliny socjologii zt'ti4zanej z badaniami 2ycia codziennego. Na pocz4tku Autorka

wskazuje na teorie systemowe, kl6re stanowily dominuj4c4 bazg dla ilosciowych badari czasu

wolnego, a nastgpnie przedstawia inne projekty i szkoly badawcze, kt6re nawiTyrvaly do

zalo2ef- porz4dkuj4cych calq socjologig - klad4c nacisk na konflikt, do6wiadczenie, czy rolg

p6Zno nowoczesnej refleksji. Autorka w pewnym zakresie ukazuje debatg migdzy

podejsciami ilosciowymi i jakosciowymi, oraz przesuwaj4ce sig w jej rezultacie akcenty w

badaniach spolecznych na temat czast. Zaletq opracowania zagadnieli mniej lub bardziej

bezposrednio zwiqzanych z czasem wolnym, w tym takze tych dotycz4cych kwestii bar&o

szczeg6lowych jest umiejgtnos6 Doroty Mroczkowskiej odpowiedniego wykorzystania i

logicznego uporz4dkowania zlo2onych i przecinajqcych sig kwestii: r62nych podejsd

2



teoretycznych, zr6Znicowanych rozwiqzah metodologicznych i r6wnolegle dokonuj4cych sig

prznobrrtei Zycia codziennego w 2yciu spolecznym.

Z czasem ksiqZka zyskuje na wartoSci, otwieraj4c fascynuj4c4 opowie(6, poglgbione

rozumienie codzienno5ci, niebanalne pomysly teoretyczne stopniowo pomniejszaj4ce

znaczenie podejScia strukturalno-funkcjonalnego i ukazuj4ce efekty zbiorowego namyslu

badaczy, takich jak m.in. M. de Certeau, Ch. Nippert-Eng,E. Zerubavel, kt6ry moim zdaniem

cho6 sk6towo, to jednak kompetentnie zostal przez Autorkg rozpoznrry i przedstawiony. W

rezultacie tej pracy czas wolny jawi sig jako przestrzeh gtaniczna, hybrydowa, pole ucieczki,

rzutowania fantazji i podtrzymywania zltdzeh, przestrzeh nieprzesadnie refleksyjna i wolna.

Jest to zarazem przestrzeh walk i oporu, podporz4dkowania i kreatyrvnej wolnoSci, w kt6rej

spotykaj4 siQ szanse i ogranic zenia dzialaj4ce w mikro- i w makroskali, a konsumpcja ujawnia

i zaostrza nakladajqce sig wymiary spolecznych nier6wno5ci.

Mialabym tu pewne zastrzeZenia do malo kry.tycznie przedstawionych wielkich teorii

spoleczeristwa p62no nowoczesnego, takich jak wielokotnie przyvrolywana teoria

Anthony'ego Giddensa, kt6ry nie precyzuje, gdzie dokladnie na dwiecie takie spoleczefstwo

sig miesci, czy i na ile jest wewngtrznie podzielone i zr6inicowane - domyslnie przypisuj4c

jego czlonkom sklonno66 do w)rtgzonej refleksyjnoSci i d4zenia do zaspokojenia potrzeby

samorealizacji (str. 79-82). Tymczasem tego typu koncepcje cieszyly sig k6tk4 slawq w

socjologii i stosunkowo szybko zostaly krytycznie zweryfikowane, zar6wno na poziomie

krytyki teoretycznej (np. Held, Thompson 1989, Groarke 2004, Mestrovic 1998), jak i przez

systematyczne obserwacje nier6wnoSci w do6wiadczaniu czasu i mobilnodci, oraz aktualnoSci

i nawet wzmacniania sig podzial6w jakosci zycia takich jak te migdzy mieszkaricami

globalnej P6lnocy i Poludnia (np. (Belliappa 2013). Matthew Adams (2003) wskazal na ich

zbyt szybkie i latwe uniewainienie kultury dzialaj4cej ponad jednostkowymi wyborami

konsumpcyjnymi i ksztaltuj4cymi szanse na dokonanie spolecmej zmiany. Krytycme

opracowania odslonily europocentryan i jednostronnos6 spojrzenia na swiat od strony

uprzl.lvilejowanego Zachodu, oraz brak wystarczaj4cej uwagi poswigconej na ograniczenia i

wykluczenia z,awarte w tym og6lnym modelu. Nie mo2na nie zauwa2y6, ze ryzyka,

niepewnos6 i brak bezpieczeristwa maj4 r6lny charakter i s4 nier6wno rozlo2one. wazne

zagrcZenia dotycz4 nie tylko zindlvidualizowanych mieszkaric6w wielkich aglomeracji, ale

talcze czlonk6w wci4:2 silnie tradycyjnych i opresyjnych spolecznosci, gdzie jednostki s4

nara2one na przemoc i niedostatek, ale teZ skazane na niemozliwoi6 wyboru nawet w

podstawowych 2yciowych kwestiach (Belliappa 2013). Dobrym przykladem krytyki projektu



,,spoleczefstwa refleksyjnego" i ,,refleksyjnej jednostki" jest artykul Anthony'ego Kinga

(1999), h6ry pokazal jak Giddens, zaczynaj4c od krytyki spolecznej i pr6by pogodzenia

poziomu struktury i dzialania, zbudowal model wolnej, autonomicmej jednostki, na nim oparl

swoje p62niejsze rozvtaania - a w efekcie skofczyl na afirmacyjnej reprodukcji globalnego

systemu rynkowego, kt6ry tg jednostkg wltworzyl i pozbawil mocy dzialania. Podobny los

spotkal zblizone teorie ponowoczesnoSci i refleksyjnej modemizacji w wersjach rozrvijanych

przez Baumanna, Lasha, Urry'ego, Backa i castellsa. Szkoda, ze Dorota Mroczkowska ze

swoim projektem nie wpisala sig w tq krytyczn4 debatg teoretyczn4'

Pewne luki odnajdujg tak2e w zakesie ukazawanych przez Habilitantkg debat

metodologicznych. Podobnie jak Autorka uwazam, 2e badania ilosciowe czasu wolnego mog4

cierpied na niedostatek tmfriosci, kiedy mien4 czas poza prac4 i obowi4zkami domowymi, ale

nie wiadomo wedy, co dokladnie mierzq i trzeba glgbiej zajrzee, w strong doswiadczenia i w

gl4b tej kategorii czasu, aby jq lepiej zrozumiei. Takie pogtgbione spojrzenie, powala jednak,

czngo zdaje sig nie doceniad Autorka, rczvin46 wiedzg w zakresie systematycznych a nie

tylko indywidualnych r62nic ilosci i jakosci czasu wolnego, kt6re sq zaleane od plci, wieku,

roli spolecznej, klasy, drodowiska, statusu rodzinnego, miejsca zamieszkania, zdrowia i

innych. Gdy Mroczkowska na poziomie ilustracji jednos&owych pfzypadk6w dobze

pokazuje te wymiary zr6inicowari, nie wysuwa wyjasnieri teoretycznych na poziomie bardziej

systematycznym, a tym samym w mojej opinii nie wykorzystuje potencjalu zastosowania

wlasnych mieszanych iloSciowo-jakoSciowych metodologii w badaniu doswiadczeri i praktyk

czasu wolnego.

w rezultacie chocia2 sama Autorka zaznaczyla,2e badania czasu wolnego nalezy

ujmowa6 w ramach debat naukowych wskazuj4cych w zr62nicowany spos6b na miejsce tego

tematu w6r6d centralnych zagadnien socjologicznych, jej wyniki potwierdzily tylko jedno ze

stanowisk obecne w obszarze tych debat - to, kt6re akcentuje przede wszystkim dynamikg'

zr6inicowanie i zmiany znaczenia tej kategorii wobec innych bardziej stabilnych i

dzialaj4cych w wigkszej skali zmiennych ksztahuj4cych Zycie jednostkowe, takich jak

dyskursy i ideologie, kultura i struktura spolecma oraz kierunki i uwarunkowania

spolecznych zmian. Bardzo dobra egzemplifikacja tych trudnosci, kryzys6w' rozwiqzah

zostala pokazana na pr4kladzie syntetycmej charakterystyki wynik6w badari czasu wolnego

w PRL. Wida6 tu,2e czas wolny tylko pozornie jest wciqz tym samym zjawiskiem' gdyZ

podlega bardzo specyficznym uwarunkowaniom zmieniajqcym jego istotg - zar6wno od

strony moZliwo5ci uchwycenia go w badaniach, jak i organizacji w warunkach patistwa



socjalistycznego oraz odpowiedzi na oferty parlstwa ze strony obywateli i dlugofalowych

skutk6w paristwowego zarzqdzania czasem wolnym. Przed organizacjq czasu wolnego

stawiano wtedy specyficzne polityczne i spoleczne cele - takie jak awans spoleczny

robotnik6w i poprawa warunk6w ich zycia dokonujEce sig migdzy innymi przez

udostgpnienie im i ich rodzinom wakacji letnich oraz t6imych aktywnodci kulturalnych'

edukacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych w czasie wolnym od pracy' Polityka

panstwa z jetlnej strony przyczynila sig zatem do uzyskania realnego prawa i potrzeby

korzystania z wczas6w przez obywateli socjalistycznego pafstwa' a wrqcz do sNvorzenia

z:vtyczaju korzystania z nich, ale z drugiej strony pafstwowy poziom ich organizacji

wykluczal wlasn4 inicjatywg w zakresie swobodnego dysponowania czasem wolnym na

wczasach, a w rezultacie przyczyntl sig do biemodci i bezradno6ci w tym zakesie po ich

ustaniu.

Dzigkidokonaniuzestawierir62morodnychwynik6wbadan,skupionychnaczasie

wolnym jak w soczewce, udalo sig Autorce udokumentowad i przekona6 do uznania

centralnosci tego tematu dla pokazania szerszych proces6w spolecznych, uchwycenia

moment6w przelomowych, zwrotnych, kt6re s4 trudne do zbadania jesli koncentrujemy si9

na kategoriach czasu zagospodzuowanego. Mamy tu bogactwo powiqzanych wqtk6w' uj96'

istotnych zr6znicowari kontekstowych, kt6re ukazuje ci4gly, rozwijaj4cy sig dialog migdzy

cechami rzeczylvistodci spolecznej i pr6bami jej naukowego, coraz bardziei hafnego

uchwycenia. W opracowaniu Doroty Mroczkowskiej wygl4da to tak' jakby badan i danych z

okesuPRLniebrakowato,jakbyniebylopowaZnychideologicznychipolitycznych

ograniczeri i luk staj4cych w poprzek wysitk6w przedstawicieli nauk spolecznych

pr6buj4cych oddai prawdg o 2yciu codziennym ludzi socjalistycmego pafstwa'

Crwarta cz96i ksiqzki zatltulowana Doiwiadczanie stanowi wlasny wklad

empiryczny Autorki w badania nad czasem wolnym w Polsce' Jej badania zostaly

przeprowadzonewramachtzechnieza|ehnychprojekt6wzrealizowanychwlatach2003-

201g. Jeden z nich mial charakter mieszany z czQlci4 iloSciow4 (600 ankiet) i jakoSciow4 (40

wyrviad6w poglgbionych), a dwa mniejsze byly oparte gl6wnie o wywiady i metodg

dzienniczkow4, a dotyczyly uczestnictwa w zajqciach fitness (20 os6b) oraz sposob6w

godzeniapracyztzyciemiczasemwolnymza|ehnieodsposobuzatrudnieniaisytuacjg

Zyciow4,zakcentemnauZywaniecyfrowychtechnologiikomunikacyjnych(8os6b).CzEsi

przedstawiaj4cauzyskanewynikibadanzostalapopfzedzonakr6tszymrozdzia|emKu

metodzie, w kt6rym Dorota Mroczkowska przedstawila metodologig swoich badan



(uzupelnion4 w Aneksie), wyja5nita pojgcie triangulaili oraz wllumacfa powody

dokonania zwrotu w strong badania doswiadczenia, odnosz4c sig w punkcie wyjscia do

polskich statystyk dotycz4cych bud2et6w czasu wolnego Polak6w siggaj4cych lat 1970.

Do projektu badari i interpretacji uzyskanych wynik6w badari Doroty Mroczkowskiej

dotycz4cych czasu wolnego mam stosunek ambiwalentny. Z powod6w v""y2ej wskazanych, za

dyskusyjne uwazam przyjEcie dominuj4cej perspeklyv"y teoretycznej, kt6ra doS6

jednostronnie akcentuje refleksyjnos6, hybrydowosi i ambiwalencjg czasu wolnego w

kontekscie teorii spoleczeristwa p6lno- lub ponowoczesnego. w rezultacie badania

Habilitantki nie przynosz4 przelomowych wynik6w, a nawet chwilami zaciemniajq

socjologiczny obraz n62nicowania spolecznego. Postawilabym jej nawet zarzut zbtlniei

psychologizacji tematu w zakresie podkreslania zindy"vidualizowanego charakteru przeiry' i

subiektywnodci definiowania czasu wolnego, bez pr6b wprowadzenia wyjasniaj4cego

porzadku opartego na socjologicznych zmiennych strukturalnych, kulturowych i

demograficznych, kt6re przecie 2 zostaly zawarte w jaki6 spos6b w zrealizowanych

projektach. Nie ulega wqtpliwosci, 2e na zr'znicowania indywidualne nakladaj4 sig pewne

systematycznie nier6wno rczlolone presje i aspiracje. Dokonane w monografii pr6by

klasyfikowania doSwiadczeri czasu wolnego w relacji do tego, co badani sami uwaZali za

obowi4zkowe, przymusowe lub nieprzyjemne utwierdzily mnie raczej w przekonaniu,2e w

zaproponowanym ujgciu czas wolny nie jest obiecuj4cym obiektem badania socjologicznego'

Tymczasem moZna bylo ostrzej pokaza6, jak na zl6anicowuria indywidualne naklada sig

zmienna plci, zmierma klasy spolecmej (nie tylko w zakresie uwarunkowai ekonomicznych,

ale tez w zakresie charakteru refleksyjno5ci i odniesieri do dyskursu samorealizacji), zmienna

wieku i 16l spolecznych. Odnalazlam jedynie niewielki fragment m6wi4cy o dotyvzqcy

nasileniu sig obci4zeri obowi4zkami rodzinnymi u trzydziestolatk6w otaz zmniejszaniu siQ

tych obci?zeri, kiedy dzieci wyprowadzaj4 sig z domu. w niekt6rych miejscach Autorka

wykracza poza temat czasu wolnego, pisz4c na przyklad o przyjemnosci lub nieprzyjemnosci

zwi4zanej z wykonywanie m zaiQl obowi4zkowych - czy to zwi4zanych z domem, czy z

opiek4 nad dzie6mi, czy z prac4 zarobkow4. chwilami omawia doswiadczanie czasu, kt6re

jest bezpoSredn io nui4zane z charakterem pracy zawodowej i uZywaniem technologii

komunikacyjnych. Za slabod6 om6wienia uwazam lakoniczne przedstawienie aktlnvnosci

kulturalnej czasu wolnego, kt6re w recenzowanej monogtafii zajglo rriecalq strong i zostalo

zilustrowane jednym tylko cytatem z wywiadu. By6 moZe. teoretyczne cele nie zostaly

wystarczaj4co przemydlane, wigc Autorka rczproszyla sw6j wysilek ukazujqc w opisowy



spos6b f6inorodnoi6 doswiadczeri czasu wolnego i jego r62nych interpretacji, pozostajqc w

og6lnych ramach teorii refleksyjnej modemizacji i proces6w indyrvidualizacji. Krytyczny

stosunek do wynik6w badari ilosciowych, pomimo ze sama je zrealizowal4 nie pozwolil

Autorce na pelniejsze wykorzystanie ich potencjatu. Gdyby Habilitantce udalo sig powi4za6

ilustracje Swiadcz4ce o licznych i wa?nych zr62nicowaniach w sposobach spgdzania czasu

wolnego, jego jakoSci i odczui z nim zvti4zanych ze zmiennymi kulturowymi i spoleczno-

strukturalnymi, efekty jej pracy moglyby byi wigksze. Nie wiem, czy moir'a jej badania

podsumowa6 tezq, 2e indyrvidualne zr62nicowania w zakresie spgdzania czasu wolnego

znosz4 wa?noSd systematycznych uwarunkowari kulturowych i spoteczno-strukturalnych' Ja

w kaZdym razie nie jestem do takiej tezy przekonana.

Aktywno36 naukowa dr Doroty Mroczkowskiej

w latach lggg i 2ool Dorota Mroczkowska ukoriczyla na UAM kolejno dwa kienrnki

studi6w: socjologig i psychologig, a stopnieri doktora nauk spolecznych w zakresie socjologii

ofrzymalaw tej samej uczelni w roku 2003 na podstawie rozprawy doktorskiej Przemiany w

sposobachspgdzaniaipostrzeganiaczasuwolnegojakoelementzmianykulturowejwPolsce.

odtegoczasujestzatrudnionajakoadiunktwlnstl.tucieSocjologiiUAM,kt6ryw2019roku

przeksztalcil sig w wydzial socjologii UAM, a ponadto uczestnicz4c kolejno w kilkuletnich

kwsach intensywnie szkoli sig w r62nych polskich o(rodkach w zakresie psychoterapii'

najpierw systemowej. nastqpnie integatylvnej, terapii rodzin i par' a ostatnio w nurcie

psychoterapii psychodynamicznej.

NapodstawietematykipublikacjimoZnastwierdzid,2eakt}"wnosinaukowadr

Mroczkowskiejmacharakterinterdyscyplinamyiobejmujeopr6czzagadniefspolecznychi

kulturowych, zwi4zarrych z Zyciem codziennym i czasem wolnym' talize kwestie

psychologicme, takie jak zabulzenia jedzenia oraz ich leczenie. w niekt6rych publikacjach

Autorkal4czybadaniaproblem6wwchodz4cychwzakrespsychopatologiizanaliz|ich

uwarunkowari kulturowych w zakresie ksztahowania podejScia do ciala, plci, jedzenia i

zabvrzeh z ntmi zit4zanYch.

opr6czcechyinterdyscyplinamoSci,aktl.lvno56naukowaHabilitantkimatakierysy

charakterystycme, 2e koncentruje sig w Poznaniu, jej publikacje s4 liczne (15 artykul6w w

czasopismach, w tym 1 angielskojgzyczny , 7 ksia;zek pod redakcj4 i 20 tozdzial6w' w tym 2

angielskojgzyczn e), lecz wydane na polskim rynku wydawniczym i gl6wnie w jqzyku

polskim, wigc nie mog4 uczestniczyd w dyskursie naukowym w skali migdzynarodowej'
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Zainteresowania naukowe dr Mroczkowskiej s4 tematycznie do5i sp6jne i koncentruj4 sig

wok6l 2ycia codziermego. Autorka podejmuje w nich zagadnienia dotycz4ce badah znaczenia

czasu wolnego, godzenia czasu pracy z czasem wolnym oraz powiqzanych z nimi og6lnych

socjologicmych koncepcji czasu, stylu 2yci4 wyobrulni, a w mniejszym stopniu tak2e

uczestnictwa w zajgciach fitness, uZywania technologii mobilnych i kreafwnoSci. W Polsce,

jak wynika z przeglqdu cytowaf, jej opracowani a dotycz4ce czasu wolnego, Zycia

codziennego i keatyrvnodci, a tak2e zabvzeri od2ywiania s4 zauwazane i doceniane w

Srodowisku naukowym.

DzialalnoS6 popularyzuj4ca naukg Habilitantki prowadzona jest gl6wnie w obszarze

zdrowia psychicznego i zdrowego od2ywiania, co znalazlo wynz w kilku publikacjach o

charakterze populamo-naukowym, w udziale w projektach finansowanych przez Ministerstwo

ZArowia oraz Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta Poznania, a takZe w

kierowaniu oSrodkami terapii oraz w organizowaniu warsztat6w i szkoleri dla mlodzie2y,

rodzic6w, nauczycieli, lekarzy i mieszkaric6w Poznania.

Za aktywno5i naukow4 na wczesnym etapie swojej kariery dr Mroczkowska

otrzymala nagrodg Rektora UAM, a w ostatnich latach byla nagtadzana przez Dyrektora

Instytutu Socjologii UAM za dzialalno66 organizacyjn4'

Konkluzja

Na podstawie przedstawionej powyzej recenzji monografii dr Doroty Mroczkowskiej

zrozumiet czas wolny. Przeobra2enia, to2samoit, doiwiadczenie uwazam, 2e stanowi ona

macz ce osiqgnigcie naukowe i zanzem daje istotny wklad w rozw6j socjologii Lrycia

codziennego i w badania czasu wolnego w Polsce. Doceniam takze pozostal4 aktywnosd

naukow4 Habilitantki. uwzr2am, 2e mogq one by6 podstaw4 do nadania Dorocie

Mroczkowskiej stopnia naukowego doktor habilitowanej, popieram jej wniosek w tej kwestii i

wnoszg do Komisji o dalsze procedowanie.
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