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Skład osobowy Rady Naukowej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w 2016 roku, 

w porównaniu z rokiem poprzednim, powiększył się o kilka osób i przedstawiał się 

następująco: 

 

- Rafał Bartek – Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (do końca 

sierpnia 2015), Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Niemieckiej i 

Etnicznej, (od czerwca 2015) przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim; 

- dr Aleksander Bauknecht – germanista, prawnik, Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; 

- dr Danuta Berlińska – socjolog, Instytut Śląski w Opolu; 

- dr Tomasz Browarek – politolog, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie; 

- dr Adriana Dawid – historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego; 

- Bernard Gaida – teolog, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno- 

Kulturalnych w Polsce; 

- dr hab. Krzysztof Gładkowski – Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko- 

Mazurskiego; 

- dr Norbert Honka – historyk, politolog, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego; 

- prof. dr hab. Romuald Jończy – ekonomista, badacz problematyki migracji oraz 

zatrudnienia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 

- dr Irena Kurasz – socjolog, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego; 

- dr Magdalena Lemańczyk – socjolog, Instytut Kaszubski w Gdańsku; 

- dr Bernard Linek – historyk, Instytut Śląski w Opolu; 

- dr hab. Sławomir Łodziński – socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu 

Warszawskiego; 

- prof. dr hab. Piotr Madajczyk – historyk, Instytut Studiów Politycznych PAN; 

- Alicja Mainusch-Buhl – politolog, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, 

działaczka mniejszości niemieckiej w województwie śląskim; 

- dr Paweł Popieliński – politolog, socjolog, Instytut Studiów Politycznych PAN; 

- dr Sebastian Rosenbaum – historyk, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach; 

- prof. dr hab. Joanna Rostropowicz – filolog, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 

przewodnicząca Rady Naukowej Górnośląskiego Centrum im. Josepha von Eichendorffa w 

Łubowicach; 
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- dr Rudolf Urban – germanista, historyk, redaktor naczelny tygodnika „Schlesisches 

Wochenblatt”; 

- ks. prof. dr hab. Marcin Worbs – filolog, teolog, Wydział Teologiczny Uniwersytetu 

Opolskiego; 

- Krzysztof Wysdak – działacz mniejszości niemieckiej, członek Towarzystwa Społeczno- 

Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, miłośnik historii; 

- dr Rafał Żytyniec – kulturoznawca, Muzeum Historyczne w Ełku; 

 

Koordynator projektu: dr Michał Matheja, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Pierwsze spotkanie Rady Naukowej (26.02.2016 r.) 

 

Pierwsze w 2016 r. spotkanie dotyczyło zmian w ramach Centrum, tj.: 1) 

przekształcenia dotychczasowej nazwy Grupy Roboczej w Radę Naukową CBMN, które na 

mocy postanowień polsko-niemieckiego tzw. okrągłego stołu z 2011 r. docelowo ma mieć 

niezależny status organizacji zajmującej się sprawami mniejszości niemieckiej w Polsce, z  

nowym koordynatorem – dr Michałem Matheją, oraz 2) odbyła się dyskusja nad 

możliwościami poszerzenia form działalności CBMN w latach następnych i wypracowaniem 

koncepcji działania w trakcie kolejnych spotkań. Spotkanie poprowadził Pan Rafał Bartek.  

Przedstawiono dotychczasowe postępy prac nad tworzeniem bibliografii dotyczącej 

problematyki mniejszości niemieckiej, Niemców w Polsce, powstałej w 2015 roku, natomiast 

wymagającej ciągłej aktualizacji i weryfikacji. 

Odbyła się dyskusja nad planami badawczymi w ramach CBMN i ich zakresem, tzn. 

oprócz badań kwestii historycznych, także podejmowanie tematów współczesności, np.  

1) analiza porównawcza oddziaływania zajęć z języka niemieckiego w 

gimnazjach na poczucie tożsamości narodowej w ośrodkach, w których mniejszość 

niemiecka jest liczna i mało liczna.  

2) analiza kontekstu powstawania kół DFK w województwie opolskim i 

dostosowanie narzędzia badawczego (kwestionariusz wywiadu) do poszczególnych 

organizacji;  

Podjęto także kwestię przeprowadzenia 25 wywiadów pogłębionych w 5 regionach 

Polski z najstarszymi respondentami, czującymi się Niemcami, które pamiętają czasy 

możliwie odległe. Ujęte mają być kwestie położenia ludności niemieckiej w okresie 

bezpośrednio powojennym, stosunku wobec wydarzeń powojennych, indywidualnych i 

rodzinnych doświadczeń oraz kwestii najnowszych, m.in. powoływania organizacji 

mniejszości niemieckiej po 1989 roku.  

W dyskusji nad możliwościami przeprowadzenia badań stwierdzono m.in. potrzebę 

ich wykonania przez profesjonalistów i osoby doskonale zorientowane w losach mniejszości i 

lokalnej sytuacji, ale także z odpowiednim doświadczeniem metodologicznym i wiedzą 

historyczną dotyczącą poruszanego problemu. Uwzględniono ponadto dostosowanie 

scenariusza do specyfiki poszczególnych regionów Polski. Jednocześnie podniesiono palącą 

potrzebę przeprowadzenia tego typu badań, ze względu na wiek respondentów i stałą 

tendencję odchodzenia najstarszych członków mniejszości niemieckiej.  
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Istotnym punktem dyskusji była kwestia finansowania projektów badawczych 

realizowanych obecnie i w przyszłości przez członków Rady Naukowej CBMN oraz 

ograniczenia pomiędzy planami a możliwością ich realizacji, tzn. pomiędzy możliwościami 

badawczymi i zaangażowaniem badaczy (kapitał ludzki, czasochłonność) a widełkami 

finansowymi przeprowadzenia przedsięwzięcia.      

Wśród głosów postulowano m.in. interdyscyplinarne podejście do badań 

realizowanych przez Centrum, w celu poszerzenia i pogłębienia perspektywy badawczej. 

Uwzględniając potrzebę jak najszybszego podjęcia wielu badań (ze względu na specyfikę 

tematu i grupy), wniesiono  pomysł do rozważenia, aby niektóre projekty badań złożyć do 

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej lub Narodowego Centrum Nauki.  

Omówiono kwestie metodologiczne projektowanych badań: głównie 

interdyscyplinarne ujęcie wspólne i pola tematyczne (np. uzyskanie informacji o powojennym 

życiu ludności niemieckiej w Polsce, ich pracy, funkcjonowania organizacji partyjnej itp.) 

oraz kwestie finansowania przyszłych badań realizowanych przez Centrum, sugerując oparcie 

się głównie na doświadczeniu członków Rady Naukowej Centrum.  

Postulowano także przygotowanie większych badań w oparciu o przeprowadzone 25 

wywiadów w różnych regionach Polski, np. na temat adaptacji kulturowej mniejszości 

narodowych, w tym mniejszości niemieckiej, w wielu wymiarach (językowym, 

tożsamościowym, społecznym itd.), a także spojrzenie na teksty autobiograficzne już gotowe, 

np. opublikowane już wspomnienia (jak np. Huberta Orłowskiego).  

Poruszono ponadto problematykę zaplanowanych przez CBMN na 2016 rok dwóch 

debat lub konferencji, dotyczących kultury, historii i tradycji niemieckiej grupy 

narodowościowej w Polsce. Działania te mają być skierowane do wszystkich osób 

zainteresowanych tematyką i przyczyniać się do podniesienia tożsamości narodowej 

członków mniejszości niemieckiej. Stwierdzono, że istotą debat jest ich popularno-naukowy 

charakter, tak aby istniała możliwość kontaktu z publicznością. Chodzi o stworzenie 

możliwości zrozumienia problemu dla nie-naukowców, szerszej publiczności.  

Przedstawiono trzy zaproponowane w dyskusji tematy: pierwsza propozycja, to białe 

plamy występujące w tematyce, które pojawiły się po konferencji w Gliwicach, tj. różne 

modele duszpasterstwa Niemców w Polsce po 1945 roku w świetle doświadczeń Kościoła 

katolickiego i ewangelickiego. Druga propozycja, białe plamy, czego nie wiemy o 

prześladowaniach Niemców w Polsce po 1945 roku. Trzecia propozycja, to wpływ granic 

administracyjnych na przemiany tożsamości (na ile zmiany granic administracyjnych 

województw po wojnie miały wpływ na kształtowanie i przemiany tożsamości). 
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Zasugerowano również badanie doniesień prasowych o mniejszości niemieckiej okresu 

przełomu 1989/1991 roku. Drugą propozycją było badanie ludności niemieckiej w Polsce po 

1945 w świetle zasobów IPN – od akt sądów, po akta administracyjne, paszportowe. 

Poruszono sprawę uruchomienia czasopisma naukowego CBMN. Członkowie Rady zgodzili 

się tworzyć gremium ustalające nazwę czasopisma, redaktorów, zająć się kwestiami 

naukowymi i formalnymi jego powołania (prof. Madajczyk, prof. Łodziński, prof. 

Rostropowicz, prof. Jończy, prof. Gładkowski). 

Poinformowano także członków Rady, iż do ich zadań na 2016 rok będzie m.in. 

należało przygotowanie 6 artykułów/opracowań o charakterze naukowym, które umieszczone 

zostaną na stronie internetowej CBMN. 

Omówiono krótko propozycję opracowania dotyczącego powstania 15 kół DFK w 

województwie opolskim i wstępne prace nad artykułem. 

Przedstawiono koncepcję dużego projektu badawczego planowanego do realizacji w 

ramach CBMN, na temat niedemokratycznych praktyk władz PRL wobec Niemców w Polsce 

po 1945 roku. Konferencja gliwicka z 2013 roku nie domknęła problemu, jedynie pokazała 

stan wiedzy i aby dogłębnie zbadać problem należałoby wystąpić z wnioskiem. Byłby to 

wniosek interdyscyplinarny, uwzględniający punkt widzenia i metodologię wielu dyscyplin 

naukowych, drogi – na około 1,5 mln złotych, długoterminowy. Uwzględniony byłyby 

dynamiczny trójkąt: mniejszość – państwo narodowe – Niemcy, jako punkt odniesienia. 

Byłby to bardzo dobry fundament, który łączyłby różne punkty widzenia, elementy 

funkcjonowania: życie codzienne, wpływ ziomkostw na funkcjonowanie mniejszości, 

oddziaływanie Kościoła i związków wyznaniowych, „Solidarności” itp.  

Podstawą powinno być zebranie dotychczasowej wiedzy na temat dotychczasowych 

badań, obszaru prawnego (regulacje wewnętrzne i zewnętrzne), obszar instytucjonalny 

(działania organizacji ZMP, ZHP), case study oddziaływania Kościoła i związków 

wyznaniowych. Problematyka narodowościowa w życiu codziennym, spojrzenie na zakład 

pracy, gmina, sołtys, jakie znaczenie mają podziały narodowościowe w tych układach, 

wspólne interesy, rozbieżności itp. Kultura polityczna, propaganda, media – duży blok 

dotyczący wzajemnego stosunku władz i mniejszości. Zadanie pytania o kształt tej kultury 

politycznej od 1945 roku, odnośnie kultury, języka, edukacji, systemu wartości, stosunek 

mniejszość-większość, zmiana dynamiki w kulturze mniejszości, mechanizmy dyskryminacji 

w mediach lokalnych. 

Chodzi także o presję asymilacyjną, etno-kulturowe praktyki społeczne, relacje 

członków mniejszości niemieckiej z zagranicą, czy państwem narodowym, habitus, 
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tożsamość narodową i etniczną – to są obszary, które przetestują obszary dyskryminacji 

Niemców w Polsce. Projekt przewidziany byłby na ok. 3 lata i byłby zgodny z zapisami 

porozumienia polsko-niemieckiego okrągłego stołu z 2011 roku odnośnie badań.  

Przedyskutowano propozycję złożoną usamodzielnienia CBMN, złożoną do MSWiA, 

oraz utworzenia stowarzyszenia o tej samej nazwie. Postawiono pomysł, aby CBMN z 

siedzibą w Opolu zbliżyło się współpracą do Centralnej Biblioteki Polsko-Niemieckiej 

Caritas im. J. von Eichendorffa w Opolu, co zwiększyłoby potencjał (np. możliwości 

lokalowe, księgozbiór).   
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Drugie spotkanie Rady Naukowej (10.06.2016 r.) 

 

 

Do obrad RN dołączył dr Tomasz Browarek z Lublina. Spotkanie moderował Pan 

Krzysztof Wysdak. Celem spotkania było omówienie zadań realizowanych w 2016 r. oraz 

założeń na 2017 r. Program obrad dotyczył: realizacji projektu CBMN w roku 2016 r., 

sposobu funkcjonowania, ustalenia szczegółów dotyczących debat (terminy, lokalizacja, 

moderatorzy i paneliści), wywiadów pogłębionych, zredagowania 6 artykułów/opracowań 

dotyczących mniejszości niemieckiej. Ponadto omówiono działania na rok 2017, kwestie 

uruchomienia czasopisma, nowe formy aktywności, zasady udostępniania materiałów 

wytworzonych przez ekspertów CBMN (kwestie prawne, etyczne itp.) oraz sprawy bieżące.  

Podjęto kwestie możliwości komunikacji w ramach CBMN i ożywienia wewnętrznej 

platformy FTP, udostępniającej członkom Centrum materiały oraz przedstawiono sposoby 

korzystania z platformy i umieszczania plików. 

Przedstawiono formuły i zarys planowanych dwóch debat/konferencji na 2016 r., tj. 

pierwszej dotyczącej wpływu granic administracyjnych na przemiany tożsamości, a drugiej 

poruszającej problematykę białych plam w badaniach losów Niemców w Polsce po 1945 r. (z 

wykorzystaniem wyników badań pogłębionych). Proponowaną lokalizacją pierwszej z 

konferencji/debat było Zabrze.  

Stwierdzono, że dobrym pomysłem byłaby konferencja z częścią dyskusyjną, co 

stwarza  przestrzeń do szerszej dyskusji pomiędzy słuchaczami i ekspertami. 

Ustalono termin obydwu konferencji na jesień 2016 r. oraz przedyskutowano dobór 

referentów i zakres tematyczny (tematy i ich podział wg klucza regionalnego), z możliwością 

połączenia terminów z Seminarium Śląskim w Kamieniu Śląskim.  

Większą część dyskusji przeznaczono na dyskusję nad przygotowanym narzędziem 

badawczym (scenariusz wywiadu swobodnego) do badań najstarszych członków mniejszości 

niemieckiej i sytuacji ludności niemieckiej po 1945 roku. Stwierdzono, iż w gronie członków 

Rady CBMN najlepszym podejściem będzie skonstruowanie narzędzia pod kątem 

interdyscyplinarnego podejścia do zjawisk i procesów. Stwierdzono, że materiały powinny 

być gromadzone przez pracownika CBMN i umieszczone w zakładce na stronie internetowej 

Centrum. Podjęto ideę cyklu 5 opracowań z przeprowadzonych badań, jako podstawę do 

dalszych poszukiwań. 

Członkom Rady Naukowej CBMN przedstawiono główne wnioski z rozmów 

przeprowadzonych w marcu 2016 r. z  przedstawicielami MSWiA, które Centrum powinno 
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wziąć pod uwagę (aktywizacja Centrum, włączenie młodzieży do prac Centrum w celach 

popularyzatorskich, uruchomienie konkursu na wspomnienia, gromadzenie materiałów 

archiwalnych – listów, dokumentów, fotografii itp.), następnie założenia na 2017 rok 

(tworzenie księgozbioru przy Centrum dotyczącego mniejszości niemieckiej), działania, które 

powinny być kontynuowane (kompletowanie bibliografii i kompletowanie prasy, bardziej 

precyzyjna tematyzacja konferencji). Zasugerowano także, aby konferencje/debaty 

organizowane przez Centrum odbywały się na wiosnę i jesieni.  

Poruszono po raz kolejny kwestię uruchomienia przez CBMN własnego czasopisma 

(osoby, ośrodki, finansowanie, sposób upowszechniania: wersja papierowa/internetowa), w 

którym publikowane i upowszechniane byłyby wyniki badań prowadzonych przez członków 

Rady Naukowej Centrum, artykuły polskich i zagranicznych naukowców, informacje 

dotyczące tematyki podejmowanej przez członków Centrum (i nie tylko). 

Wspomniano o kwestii, planowanego na 2017 r., utworzenia księgozbioru (zakupu i 

archiwizowania, stworzenia kosztorysu) oraz badań socjologicznych dotyczących tożsamości 

narodowej wśród uczniów pobierających naukę w języku mniejszości. Rozważono także 

wstępnie możliwość uruchomienia przez CBMN konkursu na pracę licencjacką/magisterską 

dotyczącą mniejszości niemieckiej i/lub losów Niemców w Polsce.  
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Trzecie spotkanie Rady Naukowej (17.11.2016 r.) 

 

 

Spotkanie poprowadził dr Michał Matheja. Rozpoczęto od omówienia już 

realizowanych i kończonych przedsięwzięć, tj. wywiadów swobodnych z najstarszymi 

członkami mniejszości, artykułów i opracowań (5 w postaci podsumowania wywiadów oraz 

artykuł dotyczący podsumowania serii wywiadów z założycielami 15 DFK w województwie 

opolskim), a także raportu podsumowującego z obrad Rady Naukowej CBMN. Podsumowano 

konferencję „Wpływ granic administracyjnych i ich zmian na tożsamość mieszkańców”, która 

odbyła się w Zabrzu 25.10.2016 r. oraz konferencję, która odbyła się w Opolu pt. „Czego 

jeszcze nie wiemy o losach Niemców w Polsce po 1945 roku?”. 

Poinformowano zebranych, iż do MSWiA został złożony wniosek, uwzględniający 

plany Rady Naukowej CBMN na 2017 r. oraz o możliwościach finansowania ze strony 

Ministerstwa, tj. zmniejszeniu wnioskowanej kwoty i ograniczeniu jej do kwoty z 2016 r.  

Pociąga to za sobą kontynuowanie najważniejszych już podjętych działań, tj. wywiady 

pogłębione, wywiady z założycielami DFK, ograniczenie wydania planowanych monografii i 

liczby konferencji/debat. 

Omówiono plany związane z organizacją na wiosnę (wstępnie 5-6 kwietnia) 2017 r. 

konferencji podsumowującej przeprowadzone wywiady w 5 regionach, w których 

funkcjonuje mniejszość niemiecka, oraz możliwości rozpropagowania jej wśród szerokiego 

środowiska, głównie studentów, wykładowców, społeczności lokalnej i innych osób 

zainteresowanych. Wstępnie zaproponowano lokalizację konferencji w Olsztynie.  

Przedyskutowano kwestie metodologiczne, dotyczące analizy zebranego materiału, 

dobór referentów i sposób podsumowania wyników badań.  

Zaproponowano przyjrzenie się zebranemu materiałowi z punktu widzenia 

interdyscyplinarnego, tj. analizę tego samego całościowego materiału przez przedstawicieli 

kilku różnych dyscyplin (spojrzenie antropologiczne: prof. Gładkowski, socjologiczne: dr 

Lemańczyk, historyczne: ?, politologiczne: dr Honka). 

Zaplanowano wstępnie terminy obrad Rady Naukowej CBMN w 2017 r. na początku 

marca i w czerwcu.  

Przedyskutowano także dotychczasowe zabiegi związane z zarejestrowaniem 

Stowarzyszenia CBMN (założyciele, statut, zarząd), lokalizacją siedziby Centrum, koncepcją 

działań na przyszłość, stworzeniem warunków do systematycznej pracy i badań, a także 
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powrócono do koncepcji uruchomienia własnego czasopisma CBMN. Sekretarzem redakcji 

zgodził się być dr Aleksander Bauknecht, redaktorem naukowym prof. Piotr Madajczyk. 
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Konferencja 

 „Wpływ granic administracyjnych i ich zmian na tożsamość mieszkańców” 

 

 

PROGRAM 

 

25 października 2016 r. (wtorek), godz. 17.00 

Aula Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego INNOWACJA, 

Zabrze, ul. Jagiellońska 38 A  

 

17.00 – 17.15 Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników oraz gości 

 

Lucjan Dzumla, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej  

Michał Matheja, Prezes Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej 

 

Moderacja:  Sebastian Rosenbaum, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 

  

17.15 – 18.45 Wystąpienia uczestników konferencji 

 

prof. Krzysztof Gładkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:  

Kim jestem w zmieniającym się świecie? 

 

ks. prof. Kazimierz Dola, Uniwersytet Opolski:  

Zabrze  - miasto na styku granic kościelnych, administracyjnych i państwowych. 

 

dr Irena Kurasz, Uniwersytet Wrocławski:  
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Niemcy na Dolnym Śląsku. Tożsamość narodowa społeczności polsko-

niemieckiego pogranicza kulturowego. 

 

dr Marcin Jarząbek, Uniwersytet Jagielloński:  

Biografie (przy)graniczne - tożsamości Górnoślązaków zapisane w opowieściach. 

 

18.45 – 19.15 Dyskusja 

 

19.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Lucjan Dzumla, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej  

Poczęstunek 

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej”. 

 

 

 

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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Konferencja 

„Czego jeszcze nie wiemy o losach Niemców w Polsce po 1945 roku?” 

 

 

PROGRAM 

 

17 listopada 2016 r. (czwartek), godz. 11.30 

Aula im. Józefa Kokota w obiekcie Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego, 

Opole, ul. Katowicka 89 

 

11.30 – 11.45 Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników oraz gości 

Lucjan Dzumla, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej 

Michał Matheja, Prezes Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej 

Moderacja:  Krzysztof Wysdak, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim 

11.45 – 12.45 Wystąpienia uczestników konferencji 

prof. Piotr Madajczyk, Polska Akademia Nauk:  

Czy ma sens kontynuować badania nad historią mniejszości niemieckiej w 

Polsce? 

dr Magdalena Lemańczyk, Instytut Kaszubski: 

Ludzie i procesy pogranicza. Niemcy na Pomorzu Gdańskim po 1945 roku. 

12.45 – 13.15 Przerwa kawowa 

13.15 – 14.15 Wystąpienia uczestników konferencji 

prof. Krzysztof Gładkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: 

"Od niebytu do istnienia". Niemcy na Warmii i Mazurach. 

dr Irena Kurasz, Uniwersytet Wrocławski: 

Refleksje nad historią Niemców na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej w 

świetle wyników badań jakościowych. 

14.15 – 14.45 Dyskusja 

14.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
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Lucjan Dzumla, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej  

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej”. 

 

 

 

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

 


