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Protokół z Sesji Roboczej 

Forum Uczelni Technicznych 

Zdalnie, 24 kwietnia 2021 r. 

Druga Sesja Robocza Forum Uczelni Technicznych odbyła się 24 kwietnia 2021 roku. Została 

zorganizowana we współpracy z Parlamentem Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach. Sesja została przeprowadzona w sposób zdalny, dla uczestników wydarzenia 

była dostępna transmisja online. W Sesji Roboczej wzięło udział 24 delegatów uczelni 

zrzeszonych w FUT. Do głosowania uprawnionych było 23 delegatów. Zjazd mógł podejmować  

decyzje i uchwały. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji Roboczej FUT 

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych, Paula Leśniewska, otworzyła drugą 

Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych w Kadencji 2021. Następnie przywitała 

Panią Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celinę 

Olszak. Paula Leśniewska podziękowała Parlamentowi Studenckiemu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach oraz Pani Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach za organizację zjazdu, jednocześnie dziękując za udostępnienie 

infrastruktury uczelnianej na potrzeby zjazdu.  

 

2. Informacje od Sekretarza FUT 

Karolina Matuszewska (Prezydium) poinformowała, że protokół z I Sesji Roboczej 

w Kadencji 2021 wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej 

FUT. Dodała, że od poprzedniego zjazdu odbyło się jeszcze jedno oficjalne 

Posiedzenie Prezydium, a regularnie w każdy poniedziałek odbywają się spotkania 

robocze. Karolina Matuszewska (Prezydium) zaapelowała o przedstawianie się na 

początku wypowiedzi podczas Sesji Roboczych w celu umożliwienia zawarcia 

wszelkich niezbędnych informacji w późniejszych protokołach. Karolina 
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Matuszewska (Prezydium) przekazała również informacje na temat planowanego 

spotkania dotyczącego sprawozdań do Biuletynu Informacji Publicznej dla 

chętnych. Karolina Matuszewska (Prezydium) przedstawiła również 

dotychczasowy stan budżetu Forum Uczelni Technicznych: 

 

 

Krzysztof Kusak (Politechnika Krakowska) zapytał o to co kryje się pod pojęciem 

przekazanie wiedzy zawartym w dotychczasowych wydatkach.  

Karolina Matuszewska (Prezydium) wyjaśniła, że jest to spotkanie, które stało się 

tradycją w Forum Uczelni technicznych, podczas którego członkowie poprzedniej 

Kadencji Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej FUT przekazują wszystkie 

najważniejsze informacje kadencji, która rozpoczyna swoją działalność na tym 

polu. Dodała, że jest to niezwykle cenna inicjatywa z perspektywy nowego 

Prezydium FUT.  

 

3. Inżynier Lider Zespołu 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) poinformowała, że projekt jest dalej 

procedowany. Wyjaśniła, że Politechnika Krakowska oraz Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny ukończyły swoje szkolenia. Politechnika Warszawska 

oraz Politechnika Śląska nadal uczestniczą w cyklu szkoleniowym. Aleksandra 

Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) odniosła się do propozycji z I Sesji Roboczej  
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w kadencji 2021 informując, że odbędzie się druga edycja projektu. Dodała, że 

analogicznie do obecnej tury będą dostępne miejsca dla 4 uczelni opłaconych  

z budżetu FUT, a dodatkowo każda uczelnia, która będzie skłonna realizować 

projekt z własnych funduszy otrzyma taką możliwość. Aleksandra Zmuda 

Trzebiatowska zadała pytanie o dotychczasowe wrażenia 

z pierwszej edycji projektu.  

Krzysztof Kusak (Politechnika Krakowska) odpowiedział, że szkolenie odbyło się na 

przełomie marca i kwietnia, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a miejsca 

rozeszły się błyskawicznie. Dodał, że zachęca wszystkie uczelnie do uczestnictwa,  

a Politechnika Krakowska chętnie weźmie udział w drugiej turze projektu opłacając 

go z własnych środków.  

Marcin Witkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) 

odpowiedział, że informacje zwrotne od studentów, którzy uczestniczyli  

w projekcie Inżynier Lider Zespołu, są bardzo pozytywne  

i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny również jest skłonny 

uczestniczyć w kolejnej edycji Inżyniera Lidera Zespołu  

i podziękował za możliwość wzięcia udziału w projekcie.   

Michał Rodowski (Politechnika Warszawska) poparł obu przedmówców, dodając, 

że opinie studentów Politechniki Warszawskiej również są pozytywne i samorząd 

chętnie będzie kontynuował uczestnictwo w takich inicjatywach.  

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) podziękowała za udzielone 

odpowiedzi.  

 

4. Rozwiń Swój Samorząd 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) poinformowała, że do projektu 

Rozwiń Swój Samorząd zgłosiło się 11 samorządów studenckich w FUT. Każdy z nich 

został dobrany w pary pod kątem konkretnych obszarów i otrzymał informację oraz 

grafiki projektu. Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) zachęciła do 

korzystania z otrzymanych materiałów graficznych i zadała pytanie o stopień 

zaawansowania projektu w uczestniczących samorządach.  

Michał Rodowski (Politechnika Warszawska) poinformował, że w przypadku 

Politechniki Warszawskiej jest to etap ustalania terminów spotkań oraz zbierania 
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oczekiwań i zapotrzebowania, zapewniając o dobrym przebiegu komunikacji. 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) zadała pytanie o ewentualne 

niejasności związane z przebiegiem projektu, zapewniając jednocześnie, że jest do 

dyspozycji w razie późniejszych pytań. Żaden uczestnik Sesji Roboczej nie zabrał 

głosu. 

  

5. POLIgon 2021 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) poinformowała, że POLIgon 2021 

odbędzie się w terminie 25-31.07.2021 w kompleksie wypoczynkowym Kuźnica,  

w miejscowości Sielpia Wielka położonej około 40 km od Kielc. Dodała, że ścieżki 

szkoleniowe zostaną zaktualizowane i wspomniała, że informacje będą 

przekazywane na bieżąco. Paula Leśniewska zapewniła, że szczegóły zostaną 

przesłane mailowo do przewodniczących w odpowiednim czasie.  

Marcin Witkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) za 

pośrednictwem czatu zadał pytanie o limit miejsc przypadających na uczelnie. 

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska (Prezydium) odpowiedziała, że będą to 4 miejsca 

jak co roku.  

 

6. Informacje dot. promocji 

Alicja Zielonka (Prezydium) przypomniała o formularzach dotyczących objęcia 

wydarzenia patronatem FUT oraz promocji wydarzeń. Dodała, że gdyby potrzebne 

były jakiekolwiek materiały graficzne można się z nią kontaktować. Poprosiła 

również o przesyłanie gotowych materiałów zawierających logotyp FUT do 

wcześniejszej akceptacji. Alicja Zielonka (Prezydium) przypomniała również, że 

logotypy FUT we wszystkich wersjach oraz Księga Identyfikacji Wizualnej znajdują 

się na stronie internetowej Forum Uczelni Technicznych. Następnie zachęciła do 

korzystania z możliwości przejmowania profilu FUT na Instagramie przekonując, że 

jest to atrakcyjna forma promocji dla samorządów w FUT. Alicja Zielonka 

(Prezydium) poinformowała, że na bieżąco zajmuje się promocją FUT pokazując 

przygotowane przez siebie materiały graficzne, a w tym ofertę partnerską FUT. 

Dodała, że planowane są kolejne spotkania obszarowe osób związanych  

z promocją.  
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7. Strona internetowa FUT 

Adrian Korzeniowski (Prezydium) przedstawił informacje o planowanym 

odświeżeniu strony internetowej FUT. Zmiany będą obejmować kwestie wizualne  

i strukturę części zakładek, a ich celem jest uporządkowanie treści i podniesienie 

atrakcyjności strony. Adrian Korzeniowski (Prezydium) podkreślił, że najważniejsze 

są zmiany w zakładkach z dokumentami oraz kontaktem jednocześnie apelując  

o bieżące zgłaszanie błędów za pośrednictwem maila. Dodał, że pierwsze zmiany 

zostały już dokonane, a kolejne będą postępować według harmonogramu.  

 

8. Platforma dla przewodniczących samorządów 

Adrian Korzeniowski (Prezydium) przedstawił postępy prac nad platformą. 

Poinformował, że na podstawie analiz została podjęta decyzja o pożądanych 

funkcjonalnościach takich jak: przechowywanie dokumentów, tworzenie 

wydarzeń, udostępnianie informacji. Platforma będzie obejmowała poszczególne 

strony Komisji Branżowych oraz wewnętrzne obszary robocze takie jak dydaktyka, 

finanse, promocja, współpraca zewnętrzna.  

 

9. Zespół ds. nowelizacji ustawy 

Adrian Korzeniowski (Prezydium) poinformował, że zespół nadal zaprasza chętnych 

do działania. Jego prace będą rozpoczynać się już niedługo. Adrian Korzeniowski 

(Prezydium) dodał, że niedawno odbyło się spotkanie obszarowe dydaktyków, a po 

majówce planowane jest kolejne. Poinformował również, że planowane są 

specjalistyczne szkolenia z zakresu dydaktyki i jakości kształcenia ujęte również  

w planie budżetu Forum Uczelni Technicznych. 

 

10. Dyskusja dot. zmian w systemie pomocy materialnej 

Adrian Korzeniowski (Prezydium) nawiązał do zespołu do spraw ustawy, 

informując, że planowane zmiany w systemie pomocy materialnej będą pierwszą 

kwestią, którą zajmie się zespół. Poinformował, że Prezydium od jakiegoś czasu 

zbiera informacje na temat.  
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Paula Leśniewska uzupełniła, że na ten moment są to głównie doniesienia prasowe 

mówiące o przeniesieniu pomocy materialnej do Ośrodków Pomocy Społecznej  

i wyrównaniu kwoty stypendium socjalnego do stałej dla każdej z uczelni. Takie 

rozwiązanie spowoduje wyłączenie głosu studenckiego z całego procesu, a także 

zmianę zasad finansowania uczelni poprzez wyłączenie funduszu pomocy 

materialnej z subwencji przyznawanych uczelniom. Dodała, że jest w stałym 

kontakcie z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w celu 

monitorowania sytuacji, ale nie podano jeszcze żadnych oficjalnych informacji. 

Paula Leśniewska podkreśliła, że jako Forum Uczelni Technicznych powinniśmy 

sformułować opinię z punktu widzenia uczelni technicznych jeśli nastąpią 

konsultacje w tym zakresie i doniesienia okażą się zgodne ze stanem faktycznym. 

Następnie otworzyła dyskusję.  

Jakub Śliwiński (Akademia Górniczo-Hutnicza) zabrał głos informując, że 

administracja AGH odbyła niedawno oficjalne spotkanie w tym zakresie. Dodał, że 

nie jest przekonany do propozycji zmian szczególnie ze względu na ujednolicenie 

wysokości stypendium socjalnego dla wszystkich uczelni.  

Michał Rodowski (Politechnika Warszawska) poparł głos przedmówcy podkreślając 

ponownie negatywną kwestię ujednolicenia kwot oraz słabe strony wyłączenia 

studentów z procesu przyznawania stypendiów.  

Karolina Matuszewska (Prezydium) zgodziła się z przedmówcami dodając, że 

wyłączenie czynnika ludzkiego i korzystanie wyłącznie z algorytmu może 

spowodować trudności w uzyskaniu stypendium socjalnego w szczególnych 

sytuacjach.  

Kamil Chohura (Politechnika Rzeszowska) dodał, że przeniesienie funduszu pomocy 

materialnej może wpłynąć również na wysokość stypendium rektora.  

Jakub Śliwiński (Akademia Górniczo-Hutnicza) uzupełnił, że warto podnieść 

również kwestię dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, który jest 

zapisany w ustawie i jest niezmienny od długiego czasu, a ze względu na wzrost 

płacy minimalnej warto rozważyć aktualizację tej kwoty.  

Marcin Witkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) poparł 

wszystkie poprzednie wypowiedzi zwracając dodatkowo uwagę na niedawne 

problemy z uzyskaniem zaświadczeń od Ośrodków Pomocy Materialnej 
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wymaganych do złożenia wniosku o stypendium. Zapytał również o argumentację 

projektu zmian.  

Paula Leśniewska odpowiedziała, że zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, nie 

znane są jeszcze żadne szczegóły.  

Mateusz Niziołek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) odniósł się 

podejmując problem osób zza granicy, które również doświadczają problemów  

z uzyskaniem stypendium socjalnego ze względu na obowiązujące obecnie takie 

same progi związane z dochodem dla Polaków i cudzoziemców.  

Paula Leśniewska zapowiedziała, że jak tylko otrzyma informacje dotyczące 

projektu zmian w systemie pomocy materialnej przekaże je przewodniczącym  

w FUT. Dodała również, że nie wie kiedy to nastąpi, ale chciałaby podjąć działania 

zaraz po ich otrzymaniu.   

 

11. Współpraca zewnętrzna 

Jakub Kusiński (Prezydium) przedstawił dotychczasowe działania w zakresie 

współpracy zewnętrznej. Zachęcił do udostępniania poradnika dotyczącego 

LinkedIna samorządom wydziałowym na uczelniach. Następnie pokazał 

przygotowaną ofertę partnerską. Jakub Kusiński (Prezydium) poinformował, że 

aktualnie FUT jest 3 największą organizacją studencką na platformie LinkedIn. 

Dodał, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy uruchomiona zostanie możliwość 

udostępniania również wydarzeń samorządów w FUT poprzez profil LinkedIn 

Forum Uczelni Technicznych. Następnie zaprezentował planowane treści 

poradnika o współpracy zewnętrznej dla Samorządów FUT. Jakub Kusiński 

(Prezydium) przekazał również informacje o współpracy z Warszawskim Instytutem 

Bankowości i zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie 

obszarowe osób zajmujących się współpracą zewnętrzną.  

 

12. Działania w zakresie kół naukowych 

Jakub Kusiński (Prezydium) poinformował, że we współpracy z Parlamentem 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej tworzona jest ankieta mająca na celu 

zbadanie obecnej współpracy pomiędzy samorządami studenckimi a kołami 

naukowymi. W wyniku ankiety rozpoczną się działania mające na celu poprawę 
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współpracy oraz relacji tych grup. Paula Leśniewska dodała, że ankieta będzie 

obejmowała wszystkie Komisje Branżowe PSRP.   

 

13. Podsumowanie konferencji tematycznej 

Maria Zienkiewicz (Prezydium) przedstawiła wyniki ankiety ewaluacyjnej 

konferencji tematycznej FUT dotyczącej opiniowania programów studiów. Dodała, 

że ankiety zostały wcześniej przekazane przewodniczącym w FUT. Ankieta 

dotyczyła przebiegu konferencji oraz szkoleń, była anonimowa i wzięło w niej udział 

ponad 60% uczestników. Z odpowiedzi można wnioskować,  że na przyszłość warto 

rozważyć wydłużenie konferencji o dodatkowy dzień. Warto również przesyłać 

materiały odpowiednio wcześniej. Oprócz drobnych sugestii konferencja została 

odebrana przez uczestników pozytywnie. Następnie podziękowała za wszystkie 

uwagi oraz cenne wskazówki.   

Maria Zienkiewicz (Prezydium) poinformowała, że kolejna konferencja tematyczna 

odbędzie się w sobotę 29 maja, ponownie w sposób zdalny. Dodała, że 

proponowany temat to współpraca zewnętrzna i otworzyła dyskusję w tej sprawie. 

Ze względu na brak głosów wśród Zjazdu Maria Zienkiewicz (Prezydium) 

podsumowała, że temat został przyjęty.  

Następnie Karolina Matuszewska (Prezydium) udostępniła ankietę skierowaną do 

delegatów „Ile osób chciałbyś/chciałabyś wydelegować na konferencję 

tematyczną?”.  

Maria Zienkiewicz (Prezydium) dodała, że wyniki zostaną wzięte pod uwagę 

podczas planowania konferencji, a informacja o ostatecznej decyzji zostanie 

przekazana przewodniczącym samorządów w FUT.  

 

14. Ewaluacja prac Prezydium 

Paula Leśniewska przedstawiła wyniki ankiety ewaluacyjnej pracy Prezydium 

Forum Uczelni Technicznych, która skierowana była do przewodniczących 

samorządów w FUT. Ankietę wypełniło 10 przewodniczących, co daje 1/3 

wszystkich, do których ona dotarła. Kontakt z Prezydium został oceniony 

pozytywnie. Biorąc pod uwagę sugestie zawarte w odpowiedziach, Prezydium 

postara się częściej wysyłać zbiorcze informacje w celu ułatwienia przyswajania 
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informacji. Uwzględniona została też sugestia stworzenia wspólnego kalendarza 

Google FUT, kalendarz powstanie do kolejnego zjazdu. Spotkania 

przewodniczących w FUT będą kontynuowane. Nie wpłynęły uwagi co do 

dotychczasowego kierunku działań Prezydium FUT. Paula Leśniewska zachęciła do 

bieżącego zgłaszania swoich uwag oraz wypełniania kolejnych ankiet. Dodała, że 

podsumowania wszystkich ankiet będą dostępne dla przewodniczących w FUT, 

początkowo w folderze współdzielonym, a docelowo na omawianej wcześniej 

platformie. Paula Leśniewska podsumowała również swoje dotychczaso2we 

działania w roli Przewodniczącej Forum Uczelni Technicznych.  

  

15. Informacje od PSRP 

Mateusz Grochowski (Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej) przekazał informacje o: 

 Zbliżającej się konferencji PSRP „Samorząd – jak to działa?” 

 Projekcie „Młodzi na Rynku Pracy”, który ma za zadanie przekazać 

informacje o kompetencjach poszukiwanych na rynku pracy 

 Badaniu dotyczącym działań ewaluacyjnych w samorządach studenckich 

dla chętnych samorządów 

 Nadchodzącym live’ie z firmą Huwaei 

 Konferencji Krajowej, która planowana jest na 25-26.06 w formie zdalnej  

 Kontynuacji projektu „Strefa Komfortu” rozszerzoną o nową możliwość 

bezpłatnego skorzystania z cyklu psychoterapii (10 spotkań); w maju będzie 

również możliwość zapisania się na szkolenia dotyczące tego jak powinien 

wyglądać punkt wsparcia na uczelni 

 Możliwości skorzystania z oferty bezpłatnych szkoleń PSRP 

 

16. Wolne wnioski 

 Paula Leśniewska pogratulowała Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie dołączenia do Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 

Technicznych, a tym samym dołączenia do grona uczelni członkowskich w 

Forum Uczelni Technicznych.  
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 Informacje od Komisji Rewizyjnej – Marcin Muskała (Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej) poinformował, że Komisja Rewizyjna ma zaproszenia na 

wszystkie spotkania przewodniczących w FUT, a także deleguje swojego 

przedstawiciela na jedno robocze posiedzenie Prezydium w miesiącu. 

Dodał, że całym gronem uczestniczy również w każdym Oficjalnym 

Posiedzeniu Prezydium. Następnie poinformował, że odbywają się również 

spotkania Komisji Rewizyjnej. Marcin Muskała (Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej) zachęcił do usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności 

podczas Sesji Roboczych przypominając o konsekwencjach dwóch 

kolejnych nieobecności. Następnie poinformował, że poprzedniego dnia 

udostępniony został anonimowy formularz kontaktowy z Komisją 

Rewizyjną skierowany do przewodniczących samorządów, który będzie 

aktywny do końca kadencji 2021. W maju będą się odbywały rozmowy 

indywidualne z każdym członkiem Prezydium w celu podsumowania 

dotychczasowej pracy na podstawie arkusza celów. 

 Alicja Zielonka (Prezydium) przedstawiła wyniki ankiety ewaluacyjnej po 

poprzednim zjeździe Forum Uczelni Technicznych, który odbył się 27 lutego 

w formule zdalnej przy współpracy z Politechniką Lubelską. Organizacja 

zjazdu została oceniona przez uczestników pozytywnie.  

 Karolina Matuszewska (Prezydium) przedstawiła założenia planowanego 

projektu dotyczącego ewaluacji jakości wsparcia psychicznego udzielanego 

w ramach punktów na uczelniach technicznych.  

 Anna Lis (Politechnika Koszalińska) zadała pytanie o kontynuację spotkań 

tematycznych z obszaru promocji. Alicja Zielonka (Prezydium) 

odpowiedziała, że termin jest właśnie ustalany i spotkanie odbędzie się już 

niedługo.  

 Paula Leśniewska podkreśliła ogrom pracy włożonej w organizację zjazdu 

przez Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Dodała, że jest jej bardzo przykro, że uczestnicy zjazdu nie pojawili się na 

szkoleniach w komplecie. Zaapelowała do Zjazdu o większe zaangażowanie 

i wyrażanie swojej opinii jeśli proponowane tematy nie są interesujące.  
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 Kamil Kulesza (Politechnika Białostocka) przedstawił postęp prac nad 

kolejnym zjazdem Forum Uczelni Technicznych, który odbędzie się  

w Białymstoku w terminie 18-20.06.2021. Wyraził nadzieję, że zjazd 

odbędzie się w sposób przynajmniej częściowo stacjonarny. Zaapelował do 

przewodniczących w FUT o rozeznanie się na swoich uczelniach czy 

otrzymają zgodę na wyjazd. 

 Iga Górniak (Uniwersytet Zielonogórski) zadała pytanie o nakładanie się 

terminu POLIgonu 2021 z terminem Pol’and’Rock Festvial. Paula 

Leśniewska odpowiedziała, że ta kwestia nie była brana pod uwagę, 

ponieważ kluczowe były terminy zakończenia sesji na uczelniach w FUT oraz 

ośrodek.  

 Bartosz Cieślewicz (Politechnika Poznańska) zwrócił uwagę na 

profesjonalizm przeprowadzanych dotychczas Sesji Roboczych oraz 

zjazdów FUT w Kadencji 2021 dziękując za włożoną pracę organizatorom 

obu zjazdów oraz Prezydium. Paula Leśniewska podziękowała za ten głos  

i przyznała, że takie słowa motywują do dalszego działania.  

 Marcin Muskała (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) odniósł się do 

wcześniejszych słów Pauli Leśniewskiej apelując w imieniu Komisji 

Rewizyjnej o większą aktywność Zjazdu. Dodał, że ta aktywność będzie 

miała wartość zarówno dla uczestników jak i Prezydium.  

 Klaudia Jodłowska (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) zachęciła do udziału 

w charytatywnym projekcie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej „Bieg 

Strażaka”.  

 

Przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych ze względu na brak kolejnych 

wniosków zamknęła drugą Sesję Roboczą Forum Uczelni Technicznych Kadencji 

2021. 
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Załącznik 1 – Plan Sesji Roboczej 

Załącznik 2 – Lista obecności 

Sporządziła: 

Sekretarz FUT 

Karolina Matuszewska 

 

                  
Paula Leśniewska 
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