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' Szanowny Panie Dziekanie !

W zwipku z Uchwal4 Rady Wydzialu Filozoficmo-Historycznego Uniwersytetu L6dzkiego z
dnia 23 marca 2017 r. przesylam recenzjg doktoratu Pana magistra Michala Michalskiego Powiat wie-
lufiski w okresie migdzywojennym (1918-1939). Rozprawa ta zostala napisana w Katedze Historii
Polski Najnowszej Instytutu Historii, w ramach Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu L6dzkiego, pod kierunkiem naukowym Pana prof. zw. dr hab. Kazimierza Badziaka.
Recenzja jest jednoznacznie pozylywna, proszg wigc Pana Dziekana i Wysok4 Radg Wydzialu Filozo-
ficzno-Historycznego Uniwersytetu L6dzkiego o dopuszczenie Pana mgr M. Michalskiego do dal-
szych etap6w w przewodzie doktorskim.
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Prof. dr hab. Andrzej Felchner

Recenzja doktoratu
Powiat wielutiski w okresie migd4nuojennym (1918-1939)

napisanego przez P ana magistra Michala Michalskiego
pod kierunkiem Pana prof. dr hab. KazimienaBadziaka

w Katedrze Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii Uniwersltetu tr-6dzkiego
w 201'7 r.

Przedstawiona mi do recenzji obszerna rozprawa doktorska Pana magistra Michala

Michalskiego Powiat wielufiski w okresie migdzywojennym (1918-1939), napisana w bie2q-

cym roku w Katedrze Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu tr-6dzkiego,

promotorem kt6rej jest Pan prof. dr hab. Kazimierz Badziak,liczy og6lem a2 829 stron. Skla-

da sig z: wykazu sk6t6w, wstgpu, dziewigciu rozdzial6w, kuizdy z obszernymi podrozdziala-

m| zakoirczenia, spisu tabel i bibliografri. Brak tu niestety dw6ch waznych element6w. Po

pierwsze nie opracowano indeks6w: nazwisk i razw geograficznych. Wprawdzie dodatkowo

powigkszyloby to objgtoSi tej dysertacji, ale w tego typu rozprawach, o takiej tematyce, wy-



daj4 mi sig one niezbgdne. Po drugie nie zamieszczono Zadnych map. 54 one bardzo potrzeb-

ne niemal we wszystkich rozdzialach, gdyL nie wszyscy zr'amy tak, jak Autor, r6Znorodne

detale, latwiej tez byloby zrozumie(, pewne szczeg6ly. Sqdzg, iz przy wydaliu recenzowanej

pracy drukiem (sygnalizujg juz Ieraz, ze ta dysertacja na to w pelni zasluguje), wigkszoSi ko-

rzystaj4cych szuka wladnie takich drobiazg6w: konkretnych nazwisk i nazw geograficznych,

gl6wnie okreSlonych miejscowo6ci, lub znanych sobie os6b. Poza tym konstrukcjg calo6ci

uwazam za wlaSciw4 i bardzo dobr4. W pelni akceptujg teZ kolejnoSi poruszanych proble-

m6w, a co za tym idzie i uklad tematyczny poszczeg6lny ch rozdziaL6w .

WstEp (s. 11-21) jest interesuj4co napisany, bogato udokumentowany i zawiera ele-

menty niezbgdne dla pracy doktorskiej. Ukazano cele pracy, om6wiono dotychczasow4 litera-

turg bezpoSrednio dotycz4c4 poruszanej tematyki, krytycznie i wlaSciwie oceniono zr6dla

archiwalne wraz z innymi materialami. w oparciu o kt6re Autor napisal swoj4 rozprawg.

Uwzglgdniono wigc wszystkie podstawowe czQSci. Brak mi tutaj jednak trochg szerszego

spojrzenia na badania regionalne - nie podano na przyklad, czy podobna praca doktorska

gdzie6 ju2 sig ukazala (w bibliografri jedn4 tematycznie zblizon4 wymieniono). Nie dokonano

te2 oceny pozostalej najwainiejszej literatury, kt6ra nie dotyczy bezpodrednio powiatu wie-

luriskiego. Nie ma tu r6wnie2 cho6by kilku sl6w o metodach, j akimi sig Pan magister poslu-

giwal. Poza tymi uwagami wstgp oceniam bardzo pozytywnie.

Gdyby w niniejszej recenzji obszernie oceniad po kolei wszystkie rozdziaLy, to zapew-

ne bylaby ona wigksza od niejednego om6wienia dorobku naukowego w postgpowaniu przy

ubieganiu sig o tytul profesora. Dlatego tez niekt6re z nich pogrupujg i zrecenzujE l4cznie.

Pierwszy rozdzial zawiera podstawowe dane o powiecie wieluriskim, obszarze, grani-

cach, ludno6ci i r62nych strukturach. Doktorant na pocz4tku wspomina jedynie o jego utwo-

rzeniu po powstaniu styczniowym, przypomina o losach w czasie I wojny Swiatowej i prze-

chodzi od razu do wlaSciwego tematu. Przypus zczam, ze na temat dziej6w tego kawalka Rze-

czypospolitej Autor ma daleko wigcej informacji, ale zapewne i tak skacal sw6j tekst i te

kwestie zostaty tu Swiadomie pominigte. MoZna jednak bylo, chociaZ w niewielkim rozmia-

rze, wspomniei o bardzo ciekawej przeszlodci tej historycznej ziem| wrainie wyodrgbnionej

z przedrozbiorowego wojew6dztwa sieradzkiego. Utworzony bowiem w 1866 r. powiat wie-

luriski nie byl tworem nowym czy sztucznym, a mocno zakorzenionym w przeszloSci. To hi-

storyozna ziemia rudzka, potem wieluriska. Szkoda, 2e od por6wnania obszar6w tych dw6ch

jednostek: historycznej ziemi rudzkiej wieluriskiej z terenem przedwojennego powiatu wte-

luriskiego - nie rozpoczgto tego rozdzialu. Byi moZe wystarczylaby tu jedna dokladna mapa z

niewielkirn opisem oraz komentarzem. Jak wspomnialem, map w og6le w pracy brak, a



szczeg6lnie w tym rczdziale bylyby bardzo potrzebne. Ukazanie bowiem na przyklad r62nych

element6w (strona 53 i nastgpne) byloby bardziej zrozumiale wla6nie poprzez zaznaczenie

niekt6rych danych na mapach powiatu. Ponadto czgsi informacji moina bylo poda6 tu nie

tylko w postaci bardzo bogatych i licznych, bardzo starannie opracowanych, czgsto niezwykle

obszernych, drobiazgowych tabel, ale takZe i w r6imych formach graficznych. Byloby to nie-

w4tpliwie z kotzy{ci4 dla czytelnik6w i warto nad tym wszystkim pomySlei przy przygoto-

waniu tekstu do druku.

Drugi i trzeci rozdzta! po6wigcony jest wladzom tego terltorium zar6wno admini-

stracji, jak i s4downictwu, czy policji. Podziwiam tutaj skrupulatnoSd Doktoranta. Propono-

walbym jednak niekt6re informacje, choiby biografi czne najwainiejszych urzgdnik6w,

umieszczone na pocz4tku rozdziafu drugiego, przenieSd do przypis6w, wzglgdnie stworzyi

aneksy, gdzie te dane moZna by jeszcze rozszerzy|. lnne szczegoly, dla przykladu ze strony

83 tabela 34 i tekst obok niej (dotyczqcy urlop6w w 1930 r.), wedlug mnie naleZalo zupelnie

usun4i, ewentualnie wykorzysta6 w jakimS referacie, czy artykule. W aneksach powinny sig

znale1(, te| niekt6re bardzo obszeme tabele, znacznie wykraczajqce poza jedn4 strong (ozna-

czona nr 36, strony: 95-97, czy nr 49, strony: 138-140). Mam wraZenie, iz Doktorant, znajdu-

j4c bardzo ciekawe materialy archiwalne, staral sig je niemal wszystkie narrr zaprezentowae

czyni to czasami tekst trudny w odbiorze. I irtaj tez Wzydalaby siE mapa, choiby uwzglgdnia-

j4ca podzial powiatu na gminy (gromady) i solectwa, czy ukaz$4ca sie6 posterunk6w poli-

cyjnych. Nie uwzglgdniono tu takZe waZnej sprawy z obszant bezpieczeristwa, jakq byla

ochrona granicy paristwowej z Niemcami, ani nie podano insftucji wojskowych i zmieniaj4-

cych sig sposob6w zabezpieczenia pogranicza przed niemillirn s4siedztwem. Wa2ne byio

przecie nie tylko ograniczanie przemytu, ale i szerczej infiltracji agenturalnej.

Kolejne obszeme fragmenty s4 po6wiEcone kwestiom gospodarczym. Na terenie po-

wiatu wieluriskiego dominowalo rolnictwo, wigc bardzo slusznie wysunigto je na pierwszy

plan, podwigcaj4c mu caly czwnty rczdzia| a w kolejnym omawiaj 4c przemysl, handel oraz

finanse. WaSciwie mo2na by tu powt6rzyi poprzednie uwagi dotycz4ce braku map, pewnego

nadmiaru tabel i nie przedstawienia niekt6rych szczeg6l6w w ujgciu graficznym, - jako bar-

dziej czytelnym. Pokazanie cho6by na mapie kategorii ziem uprawnych od razu wyjaSniloby,

dlaczego w jednym miejscu siano na przyklad pszenicg, a w innym sadzono ziemniak| czy

starano sig je zalesiai. Przemysl z tych teren6w byl w wielu wypadkach dcidle powipany z

rolnictwem (najwigkszym zakladem byla cukrownia we wsi Niedzielsko - s. 305 i nastgpne).

O pewnym zacofaniu powiatu wieluriskiego dwiadczy fakt niewielkich postgp6w w elektryfi-

kacji i dopiero stopniowe tworzenie sieci pol4czeri kolejowych. To, a takze 6wczesne usytu-
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owanie na zachodnich peryferiach pafstwa niew4tpliwie rzutowalo negatywnie na inwestycje

w gospodarce.

Odrgbne, ale istotne zagadnienia poruszono w rozdziale sz6stym. Zwiapane sq z nad-

granicznym poloZeniem omawianego obszaru. Rozdzial ten nie jest jednolity. Pierwsze frag-

menty podwigcono kwestiom zwt4zanym z ruchem granicznym i r6znymi patologiami z tym

zwi4zanymi. W drugiej czgSci om6wiono kwestie emigracji. Przy innym us1'tuowaniu powia-

tu wieluriskiego taka konstrukcja nie bylaby celowa. LudnoSi tych teren6w bardzo czgsto

szukala jednak pracy w Niemczech i dlatego istnienie tego rozdziaht jest jak najbardziej za-

sadne. Jest on bardzo ciekawy, dobrze napisany, zawieraj4cy szercg szczeg6l6w, ale i tu war-

to by pomy6lei o podobnygh zmianach, uatrakcyjnieniu, ubarwieniu tekstu jak powyZej.

Si6dmy rozdzial ocenianej pracy podrtigcono bardzo warznym kwestiom bytowym

spoleczeristwa powiatu wieluriskiego w omawianym okresie. Na plan pierwszy wysunigto tu,

jak najbardziej slusznie, opiekg zdrowotn4. Mozna by dodai do t54ulu podrozdzialu dwa slo-

v,/a: ston zdrowia,lub inne podobne okreSlenia, gdyi przyloczono tu wiele danych informujq-

cych nas o zachorowalnoSci na r6ine choroby. Nie znam stanu zachowania miejscowych ar-

chiwali6w, nie wiem, czy istniej4 dokumenty pokazuj4ce liczbq chorych na najgroZniejsze

w6wczas ostre schorzenia infekcyjne, ale w dotychczasowej literaturze dokladnie ukazano

zagroZenia, jakie istniaty z tej strony w pierwszych latach niepodlegioSci. Mowa tu choiby o

pracach Elzbiety Wigckowskiej o tych problemach, jak i o Jej obszernej monografii o leka-

nach w II RP, niestety tu niewykorzystanych. Nawet maj4c szcz4tkowe informacje, mo2na

bylo sig pokusi6 o ukazanie stopniowego spadku zachorowarl na dur osutkowy (dawnej zwa-

ny tyfusem plamistym) czy ospg prawdziw4, kt6ra wystgpowala gl6wnie na ziemiach bylego

zaboru rosyjskiego, gdyz w imperium carskim nie bylo przymusu szczepieh ochronnych. Za

malo om6wiono teZ wedlug mnie powstanie i stopniowy rozw6j oSrodk6w zdrowia, kt6re

tworzono od korica lat dwudziestych. Byly to instytucje nieco inne od wsp6lczesnych i zaj-

mowaly sig gl6wnie profilaktyk4 oraz walk4 z chorobami spolecznymi (warto bylo szerzej

siggn46 do opracowania: Dwadzieicia lat publicznej slu2by zdrowia w Polsce odrodzonej

1918-1938, Warszawa 1939). Om6wione przychodnie, na przyklad przeciwjaglicze, dziaNaNy

wlaSnie w strukturach takich plac6wek i bylo ich coraz wigcej. Pojawienie sig na wsi pierw-

szych oSrodk6w zdrowia, tworzenie rejon6w, bylo istotnym kokiem uptywaj 4cym na po-

prawQ stanu zdrowotnoSci przede wszystkim okolicznej ludnoSci malomiasteczkowej i wiej-

skiej, w tym szczeg6lnie malych dzieci i uczni6w szk6l powszechnych. Warto tutaj podkre-

iili6, r|lekarze w latach II Rzeczypospolitej mieszkali gl6wnie w miastach. Nie zauwaZylem

tez wykorzystania material6w z wszystkich Rocznik6w Lekarskich, kt6re ulatwilyby Dokto-
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rantowi omawianie tych kwestii. Polecam zwlaszcza najobszemiejszy z nich: Rocznik Lekar-

ski Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1936, zt4)ierajqcy spis lekarzy, lekarzy dentystdw i farma-

ceul6w oraz wykaz najwaZnieiszych uzdrowisk polskich, red. S. Konopka, Warszawa 1936.

Daje on daleko wigcej informacj i, niz p62^iejszy z1938r. Wskazujg nate problemy, bo mo-

im zdaniem warto pewne rzeczy powt6nie przemy6lei przed ewentualnym oddaniem do dru-

ku tej interesuj4cej dysertacji. Ciekawe sq nastgpne podrozdzialy. Poruszono w nich sprawy

opieki spolecznej, instJtucji filantropijnych, kwestie bezrobocia. Osobno opisano budownic-

two, modemizacjg sieci dr6g, motoryzacjg oraz transport kolejowy, pol4czenia pocztowe, a

tak2e rozbudowg telefonii. Znowu jednak wraca tu kwestia braku odpowiednich map, kt6re

dobitniej pokazalyby i zilustrowaly wigkszoSi powyiszy ch zagadniefi .

Kolejny obszemy, 6smy rozdzial dotyczy kwestii aktywno5ci politycznej spoleczef-

stwa powiatu wielufskiego. Om6wiono tu na pocz4tku dzialalno56 poszczeg6lnych partii i

stronnictw w rozbiciu na dwa okresy: do i po wydarzeniach majowych 1926 r. Wedlug mme

jest to wlaSciwe ujgcie. W drugim podrozdziale ukazano ugrupowania polityczne najwigkszel

mniejszoSci narodowej, czyli ludnoSci Zydowskiej. W kolejnym zaprezentowano wyniki

wybor6w parlamentarnych, a w koricowym r62ne pozostale przejawy aktlrvnoSci w tym ob-

szarze. Caloi(, jest napisana bardzo ciekawie, cho6, podobnie, jak w calej rozprawie, drobne

detale nieraz przlttaczag, czyni4c tekst nu24cy w odbiorze. Pisz4c o ruchu komunistycznym,

obok informacji o dzialalnoSci w podziemiu (s. 529 i nastgpne) naleZalo wspomniei, iz powo-

lane przez tg partig legalne organizacje zdobyly w uyborach do sejm6w w latach 1922-1930

po kilka mandat6w, w pewnym niewielkim stopniu uczestni czyty wigc teZ i w oficjalnym

Zyciu politycznym. Wydaje mi sig r6wnie2, i2 liagmenty dotycz4ce tej paftii (o jej malej ran-

dze wspomina sam Autor s. 550) s4 nadmiemie rozbudowane (s. 550-556) w proporcji do

innych, maj4cych daleko wigksze znaczenie, ugrupowari politycznych. Chcialbym tutaj po-

stawi6 dodi wazne p).tania, oczekuj4c odpowiedzi na obronie - czy poza 2ydowsk4 inne

mniejszoSci, a zwlaszcza niemiecka, chociuiz bardzo niewielka, przejawiaty tu jak4S aktyw-

noSi polityczn4? Czy nie zanotowano, ze wzglgdu na nadgraniczne poloZenie, wplyw6w

NSDAP, zwlaszcza w latach 7938-1939 r., w pol4czeniu z dzialalnoici4 agenturaln4? W za-

koriczeniu rozdzialu (s. 597-601) om6wiono przygotowania do wojny i dyslokacje polskich

j ednostek (powinno sig to raczej znale26 w rozdztale III) na ile wywiad niemiecki przy po-

mocy miejscowych agent6w znal te szczegoly i czy byly jakieS prewencyjne aresztowania ze

strony polskiej?

Koticowy rozdzia! poSwigcono Zyciu spoleczno-kulturalnemu. Om6wiono tu na wstg-

pie sprawy religii, ukazuj4c dominuj4ca role koiciola rzymsko-katolickiego. Szkoda, 2e nie
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zan'ieszczoro mapy pokazuj4c4 lokalizacje poszczeg6lnych parafii i dekanat6w. Jedynq li-

cz4c4 sig jeszcze grup4 wyznaniow4 byli w 6wczesnym powiecie wieluriskim wyznawcy ju-

daizmu. Pozostale kodcioly oraz zwiqzki mialy bardzo niewielu wyznawc6w. Drugi podroz-

dzial podwigcono o6wiacie, rozpoczynaj4c go od zaprezentowania poziomu analfabetyzmu na

tym terenie. Omawiaj 4c sprawy szkolnictwa niemal zupelnie pominigto wprowadzanie refor-

my zwanej populamie jgdrzejewiczowskq (znalazlem jedynie wzmiankg na s. 666). Szkoda,

2e nie ukazano szerzej tej kwestii. M6wi4c o szkolnictwie zawodowym osobno om6wiono

najwaZniejszq, najdluzej dztalaj4ca plac6wkg - Powiatow4 Ludow4 Szkolg Rolnicza w

Chr66cinie, - ale czy takie wyodrgbnienie bylo potrzebne? Prezentuj4c szkolnictwo Srednie

chyba niewlaSciwie okreSlono przejgte przez diecezjg czgstochowsk4 Gimnazjum Mgskie im.

T. Kodciuszki, jako nizsze seminarium duchowne. Skoro na 210 absolwent6w jedynie 15 po-

szlo potem do seminarium diecezjalnego, to raczej moZemy m6wi6 o niepaistwowej szkole

Sredniej prowadzonej przez koSci6l katolicki. Dzisiaj teZ istniej4 szkoly prywatne zorganizo-

wane przez zwi4zki wyznaniowe, w tr-odzi na przyklad przez zakon salezjan6w przy ul. Wod-

nej i nie jest to bynajmniej seminarium zakonne czy diecezjalne. Pisz4c o organizacjach na-

uczycielskich oparto sig jak najbafiziej slusznie gl6wnie o archiwalia. Szkoda jednak, 2e nie

poglgbiono kwerendy o periodyki wydawane przez rcime stowarzyszenia pedagog6w - dla

przykladu o ,,Przegl4d Pedagogiczny", w kt6rym poruszano gl6wnie sprawy szkolnictwa

Sredniego. W ostatnich dw6ch podrozdzialach zaprezentowano ciekawie szeroki wachlarz

dziaialnoSci kulturalno-spole cznej - przykladowo - od miejscowej prasy. poprzez pocz4tki

radia, amatorski ruch teatralny, Muzeum Ziemi Wieluriskiej, sport, staii. pozam4, harcerstwo i

na zakoriczenie - zwiqzki kombatanckie.

Obszerne zakohczenie (s.760-767) koriczy ten interesuj4cy doktorat. Mo2e naleZalo tu

bardziej wyeksponowai wlasne ustalenia, kwestie wczeSniej malo, albo wcaie nieporuszane w

dotychczasowej literaturze, a szczeg6lowo opisane przez Doktoranta?

Imponuj4co \^rygl4da spis tabel, jest ich ai 179. Popelniono tu drobny b14d edytorski,

nie podaj4c, na kt6rych stronach sig one znajduj4. Bardzo malo jest doktorat6w zawieraj4cych

a:2 tyle drobiazgowych danych. WczeSniej juZ stawialem p11"ania, czy niekt6re z nich s4 nie-

zbgdne w recenzowanej pracy (dodatkowo dla przykladu tabela nr 35, s. 93-94),lub czy nie

mo2na by ich zaprezenlowai w formie grafrcznej (np. nr 12, s. 49, czy nr 16 s. 54). Ponadto

najwigksze powirury znale26 sig w aneksach (poza wzmiankowanymi w recenzji tez choiby

od nr 22 do 24, s.62-64). Mimo tych uwag oceniam bardzo pozltywnie i z pelnym podziwem

Zmudn4 pracg Pana magistra. Dostali3my batdzo du24 iloSi r62norodnych szczeg6lowych

informacji o ziemi wieluriskiej - tylko czy znajdzie sig wydawca, by je wszystkie wyda6?
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Imponujqco wygl4da teZ bibliografia. Przeprowadzono kwerendg w trzech archiwach:

Akt Nowych w stolicy oraz w tr'odzi i w Oddziale APtr- w Sieradzu - w tym ostatnim wyko-

rzystano najwigcej zespol6w. Ponadto niekt6re archiwalia odnaleziono w muzeum wieluri-

skim. Niezwykle liczny jest r6wniez spis zr6del drukowanych liczy pi96 stron. Kwerendg w

tym zakresie oceniam na tej podstawie bardzo wysoko. Po materialach i wydawnictwach ar-

chiwalnych zamieszczono kr6tki wykaz wykorzystanych map otv doS6 obszemy spis wspo-

mnieri (wla6ciwie - wspomnieri i relacji). IJrnieszczon4 za tym informacjq o wykorzystanych

dw6ch doktoratach pozostaj4cych w rgkopisie przeni6slbyrn niemal na koniec bibliografii -

fiz przed 2r6dlami z Internetu. Dalej znaj duje sig bogaty wykaz czasopism (s. 780-785), a

nastgpnie jeszcze liczniejsly - opracowaf (chyba lepiej byloby nazwa6: monografie, artykuly,

przyczynkl). Ostatni4 niewielk4 pozycl4 sq informacje z Intemetu. O pracach, kt6re moina by

jeszcze wykorzystai, wspomnialem powyZej. Proponowalbym Rocznik Lekarski R P., wyda-

nie z 1938 r. przenie6i do dzialu drugie go, - czyli do lr6del drukowanych. W sumie tak boga-

tq bibliografiE (strony: 768-829) oceniam bardzo pozyywnie. Doktorant wykonal olbrzymi4

pracg, przeprow adzaj4c tak szerok4 kwerendg.

Bardzo wysoko oceniam strong warsztatow4. Omawiany doktorat zawiera kilka tysig-

cy starannie wykonanych, dobrze opracowanych i niezwykle bogatych przlpis6w. Ptzynosz4

one dalsz4 duz4 porcjg dodatkowych informacj i. Nieraz jednak tych szczeg6l6w bylo nad-

miar. Z obowigku recenzenta muszg taz jeszcze zauwairy1, i2 szkoda, 2e nie zamieszczono

map, ani nie pokuszono sig o zaprezentowanie czgsci danych, zamiast w tabelach lub w tek-

Scie - w postaci graficznej. Te drobne niedogodnoSci nie obniZaj4jednak wysokiej oceny

Koricz4c recenzjg stwierdzam, i2 oceniana rozprawa Powiat wielutiski w okresie mig-

dz1+r, oj ennym (1918-1939), autorstwa Pana magistra Michala Michalskiego jest samodzieln4

bogato udokumentowan4 monografi4, uzupelniaj4c4 w istotny spos6b lukg w dotychczaso-

wym piSmiemictwie, w pelni spelniaj4c4 wymogi stawiane pracom na stopieri doktora nauk

humanistycznych. Proponujg wydai j4 drukiem. W zwiqzku z poryzszym uprzejmie proszg

Pana Dziekana i Wysok4 Radg Wydzialu Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu \'6dzkie-

go o dopuszczenie Pana magistra Michala Michalskiego do dalszych etap6w w postgpowaniu

doktorskim.

Prof. dr hab. Andrzei Felchner


