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PEDAGOGIKA BALETOWA 
HISTORIA, A TERAŹNIEJSZOŚĆ 
 

Pedagogika baletowa, której Jubileusz 45-lecia świętujemy w roku akademickim 2017/2018, 
jest jedyną w Polsce specjalnością, działającą w ramach kierunku Taniec, kształcącą 
nauczycieli tańca dla potrzeb profesjonalnego szkolnictwa baletowego. 1 października 1972 
roku, na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z 4 sierpnia 1972 roku, dzięki 
przychylności ówczesnych władz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej [PWSM] w 
Warszawie, a szczególnie dzięki zrozumieniu i poparciu rektora – prof. Tadeusza 
Maklakiewicza i dziekana Wydziału Wychowania Muzycznego – prof. Antoniego Szalińskiego, 
polskim tancerzom stworzono warunki zdobywania wiedzy i umiejętności pedagogicznych w 
polskiej uczelni. Utworzenie takich studiów było naglącą potrzebą. Do tej pory bowiem, 
profesjonalne, akademickie wykształcenie w dziedzinie tańca i baletu można było uzyskać 
jedynie poprzez wyjazd na studia do Moskwy lub Leningradu (dziś Sankt Petersburga). 
Powołanie do życia Zaocznego Wyższego Studium Zawodowego Nauczycieli Tańca w PWSM 
w Warszawie stało się doniosłym wydarzeniem nie tylko dla tancerzy i środowiska 
baletowego, ale także dla całej narodowej kultury.  
Projekt założeń organizacyjnych i plan ówczesnych studiów został opracowany w Centralnym 
Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego przez Teresę Czajkowską – wizytatora 
szkolnictwa baletowego i Kazimierza Milattiego – dyrektora tego ośrodka, przy współudziale Barbary 
Kasprowicz – dyrektorki artystycznej Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. Pierwszym 
kierownikiem studiów został doc. Zbigniew Korycki. To Jemu i ówczesnym wykładowcom – by 
wymienić tylko niektórych: prof. dr hab. Janinie Pudełek, Irenie Turskiej, mgr Danucie Piaseckiej,  
mgr. Jarosławowi Piaseckiemu, dr Krystynie Świderskiej i prof. dr. hab. Gerwazemu Świderskiemu – 
zawdzięczamy opracowanie pierwszych programów nauczania. Początkowo były to studia 3-letnie, 
zawodowe (zaoczne, niestacjonarne), które już w 1973 roku zostały przekształcone w 4-letnie studia 
magisterskie. Tak było do 2004 roku, kiedy to powołano w naszej Uczelni jednolite, 5-letnie studia 
magisterskie. Ostatnia reorganizacja to rok 2007, w którym przyjęliśmy na studia pierwszych 
studentów studiów I stopnia – licencjackich. Oni także w 2010 roku, jako pierwsi, rozpoczęli 
kształcenie na dwuletnich studiach II stopnia – magisterskich.   

W systemie 4-letnich studiów magisterskich, do roku akademickiego 2003/2004, organizacja 
zajęć wyglądała następująco: 
- semestry I, III, V i VII rozpoczynały rok akademicki około 1 lipca trzytygodniowym, a od 
połowy lat dziewięćdziesiątych dwutygodniowym „kursem letnim” i kończyły się 31 stycznia 
następnego roku kalendarzowego;  
- semestry II, IV, VI i VIII rozpoczynały się 1 lutego tygodniowym „kursem zimowym” i trwały 
do 30 czerwca.  
W systemie jednolitych 5-letnich studiów magisterskich, od roku akademickiego 2004/2005 
- semestry I, III, V, VII i IX rozpoczynały nowy rok akademicki 1 października i kończyły się 15 
lutego tygodniowymi zajęciami podczas „kursu zimowego”; 
- semestry II, IV, VI, VIII i X, wraz z dwutygodniowym „kursem letnim”, kończyły rok 
akademicki 15 lipca. 
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W systemie studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich), od roku 2007/2008, jest tak 
samo, jak na jednolitych studiach magisterskich; semestry nieparzyste rozpoczynają rok 1 
października, a semestry parzyste kończą się w lipcu. 

Specjalność Pedagogika baletowa ukończyło do tej pory ponad trzystu studentów. Od 
samego początku istnienia studiów kształcenie metodyków, specjalistów nauczania tańca w 
różnych formach, stylach i technikach, wzbogacane było o wiedzę z historii, teorii i 
kompozycji tańca, psychologii i pedagogiki, a także o wiedzę z zakresu anatomii i gimnastyki 
korekcyjnej, filozofii, historii sztuki i wiedzy o muzyce. Dzięki tak wszechstronnemu 
wykształceniu większość obecnie pracujących w szkołach baletowych nauczycieli może 
poszczycić się rozległą wiedzą i umiejętnościami predestynującymi ich do wykonywania 
zawodu nauczyciela. Z dyplomami magistra sztuki (także licencjata) uczą tańca klasycznego, 
ludowego, historycznego, charakterystycznego i współczesnego, wykładają również wiedzę o 
tańcu. Dzięki naszej Uczelni niemal wszyscy czynni zawodowo polscy tancerze są ich 
uczniami.  

Ogólnokształcące szkoły baletowe nie są jedynymi placówkami, w których podejmują pracę 
absolwenci specjalności Pedagogika baletowa. Z różnych względów, m.in. dlatego, że przez 
wiele długich lat tylko w naszej Uczelni stworzono tancerzom szansę kształcenia na poziomie 
wyższym, absolwenci UMFC znajdowali zatrudnienie w różnych instytucjach kultury. Trafiali 
wszędzie tam, gdzie potrzebni byli nie tylko jako tancerze, ale również jako repetytorzy i 
kierownicy baletu w teatrach operowych i muzycznych, choreografowie w teatrach tańca, 
nauczyciele w licznie powstających prywatnych szkołach tańca i baletu, nauczyciele w 
zespołach tańca ludowego, współczesnego, estradowego, etc. Wielu z naszych absolwentów 
zasiliło kadrę pedagogiczną swojej macierzystej uczelni. Inni, dzięki wykształceniu 
otrzymanemu na specjalności Pedagogika baletowa, pracują w charakterze wykładowców 
także w innych szkołach wyższych – w tym: teatralnych, muzycznych i wychowania 
fizycznego. Dzięki nim mogły powstać kierunki Taniec w uczelniach Łodzi, Kielc, Szczecina, 
Poznania i Krakowa. Niektórzy nasi absolwenci podjęli dodatkowo naukę na innych 
kierunkach studiów magisterskich, doktoranckich i podyplomowych, w tym na 
Podyplomowych Studiach Teorii Tańca, chcąc w przyszłości poświęcić się pracy naukowej. 
Spora grupa absolwentów wyjechała za granicę. Pracują tam jako tancerze, repetytorzy 
baletu, nauczyciele i choreografowie.  

Dziś specjalność Pedagogika baletowa w roku akademickim 2017/2018 znacząco różni się od 
Zaocznego Wyższego Studium Zawodowego Nauczycieli Tańca, od studiów sprzed 45 lat.   
Jak kształtowały się te zmiany? 
W zasadzie, od 1972 do 1996 roku, korekty planów studiów miały charakter „kosmetyczny” i 
dotyczyły przede wszystkim zmian w grupie tzw. przedmiotów społecznych, przy 
niezmienionej liczbie godzin zajęć obowiązkowych (ogółem 1520 godzin). Pierwsi studenci 
uczyli się np. „propedeutyki nauk społecznych i politycznych” oraz „głównych zagadnień 
filozofii marksistowskiej”. Z czasem, na krótko, przedmioty te zostały wyparte przez „historię 
Polski odrodzonej”, aby z początkiem lat dziewięćdziesiątych zostać zastąpionymi przez 
„filozofię”, „historię sztuki” i sporadycznie – „socjologię kultury”.  Początkowo studenci mieli 
tylko jeden lektorat – języka francuskiego, potem także – języka rosyjskiego. W grupie 
przedmiotów kierunkowych zmieniały się w zasadzie tylko nazwy; raz był to taniec klasyczny 
z metodyką, innym razem metodyka nauczania tańca klasycznego. Podobnie rzecz się miała z 
tańcem ludowym, charakterystycznym i historycznym. Także w zakresie wymiaru godzin 
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zmiany były niewielkie i następowały tylko pomiędzy poszczególnymi przedmiotami. Np. 
liczba godzin wyznaczona na taniec jazzowy i modern, później taniec jazzowy z metodyką i 
współczesny z metodyką (przedmioty realizowane tylko podczas „kursu letniego i 
zimowego”) zwiększyła się w 1994r. z 48 do 70.  

Istotne zmiany w planie studiów czteroletnich (magisterskich) wprowadzone zostały w 
połowie lat dziewięćdziesiątych. Najważniejsze – ilościowe i jakościowe – dotyczyły praktyk 
pedagogicznych i metodyki nauczania tańca współczesnego. Od 1996 roku przedmioty te 
nabrały należnego im znaczenia. Liczba godzin praktyk pedagogicznych wzrosła z 56 do 140. 
Obowiązkowo także, włącznie z lekcją dyplomową, realizowane musiały być (i są do dzisiaj) w 
ogólnokształcących szkołach baletowych. Liczba godzin tańca współczesnego zwiększyła się 
także – z 70 wzrosła do 158. Oba przedmioty zostały wpisane w plan studiów już od 
pierwszego roku.  Zupełnie nowymi przedmiotami stały się technika wyrazu scenicznego, 
lektorat języka angielskiego i – w ramach wykładów zmiennych – antropologia tańca. 
Niektóre przedmioty zniknęły zupełnie (higiena i język rosyjski), niektóre zostały ograniczone 
w czasie realizacji (przedmioty humanistyczne). Kolejne zmiany zostały wdrożone także w 
związku z wprowadzeniem (1997) i likwidacją (2001) przedmiotu „taniec klasyczny-szkoła 
francuska”. Podwyższono w tym czasie liczbę godzin tańca charakterystycznego z 42 do 72. 
Ponieważ dalsze zwiększanie ogólnej liczby godzin nie było możliwe ze względów 
ekonomicznych, zmodyfikowano liczbę godzin w poszczególnych przedmiotach. W sumie 
jednak ogólna liczba godzin wzrosła z 1520 do 1652 i taka siatka godzin obowiązywała do 
roku akademickiego 2003/2004. Ostatni studenci studiów czteroletnich opuścili mury Uczelni 
w roku 2007. 

W październiku 2004 roku przyjęliśmy na studia pierwszych studentów jednolitych, 
pięcioletnich studiów magisterskich. Opracowane zostały też ramy programowe kierunku 
Taniec, stworzono nowy plan studiów dla specjalności Pedagogika baletu. Znalazło się w nim 
kilka dodatkowych przedmiotów, wzrosła ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z 1652 do 
2240. Przede wszystkim jednak, zmieniła się logistyka nowego planu studiów. Przedmioty 
pogrupowane zostały na: 

1. Przedmioty kształcenia ogólnego (328 godzin) 
2. Przedmioty podstawowe (331 godzin) 
3. Przedmioty kierunkowe (1411 godzin) 
4. Praktyki pedagogiczne (170 godzin) 

Z zupełnie nowych przedmiotów doszły: pedagogika z pedagogiką tańca, psychologia z 
psychologią tańca, emisja głosu, konsultacje części dydaktycznej dyplomu i seminarium części 
artystycznej dyplomu. Wprowadzone zostały także konsultacje indywidualne we wszystkich 
metodykach.  Liczba godzin praktyk pedagogicznych, w skali całych studiów, wzrosła ze 140 
do 170.  

Rok akademicki 2007/2008 przyniósł kolejne zmiany. Przekształcony został całkowicie system 
nauczania na Pedagogice baletowej. Z punktu widzenia planów i programów nauczania były 
to modyfikacje radykalne, ponieważ po raz pierwszy uruchomione zostały w naszej Uczelni 
studia I stopnia – trzyletnie, licencjackie, po skończeniu których absolwenci Pedagogiki 
baletowej uzyskiwali prawo do nauczania w szkolnictwie baletowym od klasy pierwszej do 
szóstej, tj. do ostatniej klasy gimnazjum. Stało się tak na skutek podpisania przez Polskę 
Deklaracji Bolońskiej, także w wyniku wprowadzenia ogólnopolskich standardów kształcenia 
dla poszczególnych kierunków studiów (w tym dla kierunku Taniec) i zmian w standardach 
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kształcenia nauczycieli. Dostosowanie planu studiów i programów do obowiązujących aktów 
prawnych, dodatkowo w systemie studiów niestacjonarnych, było dla całej kadry 
pedagogicznej nie lada wyzwaniem. W nowych planach, w grupach przedmiotów 
podstawowych, kierunkowych, kształcenia nauczycielskiego i kształcenia ogólnego pojawiły 
się nowe przedmioty – prawo oświatowe, technologia informacyjna, ochrona własności 
intelektualnej, teoria tańca i wiedza o widowisku teatralnym. W grupie przedmiotów 
kierunkowych znalazły się wszystkie „tańce”, a w grupie kształcenia nauczycielskiego 
wszystkie „metodyki”. Praktyki pedagogiczne, aby absolwenci mieli prawo do wykonywania 
zawodu nauczyciela, musiały obejmować 150 godzin. W sumie, razem z praktykami, 
obciążenie godzinowe studenta studiów I stopnia wynosiło 1481 godzin. W tym samym 
czasie przygotowane zostały również plany dwuletnich, magisterskich studiów II stopnia, 
których realizacja rozpoczęła się w 2010 roku. Absolwent tych studiów z kolei, w myśl 
obowiązujących wówczas przepisów, uzyskiwał prawo do wykonywania zawodu nauczyciela 
w ostatnich trzech klasach szkoły baletowej. Nowymi przedmiotami w tym planie studiów 
stały się taniec i balet XX i XXI wieku, propedeutyka zarządzania kulturą, ekspresja sceniczna, 
metodyka nauczania partnerowania i metodyka nauczania literatury baletowej. Liczba 
godzin ogółem, z 50 godzinami praktyk pedagogicznych, wynosiła w planie studiów II stopnia 
839. W obu planach studiów (licencjackim i magisterskim) obowiązkowo należało 
wprowadzić ocenę punktową osiągnięć studenta – ECTS. Ten ogólnoeuropejski system 
zapewnia większą mobilność studentów. Dzięki niemu możliwa jest wymiana 
międzynarodowa studentów i wykładowców. W roku akademickim 2012-2013 w 
opisywanym wyżej trybie studiował II i III rok studentów studiów I stopnia – licencjackich i II 
rok studentów studiów II stopnia – magisterskich.  

Zmiany w prawie, wprowadzone ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, wymusiły dla 
studentów I i II stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013, 
zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK), kolejne zmiany w planach i programach 
Pedagogiki baletowej. Celem podstawowym KRK dla poszczególnych modułów/przedmiotów 
stało się precyzyjne opisanie efektów kształcenia – zasobu wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych, tj. przedstawienie wymagań, jakim powinien sprostać student w 
procesie kształcenia (uczenia się) na studiach I i II stopnia. Opisy te, za pomocą wspólnego 
europejskiego systemu (ECTS), pozwalają na dokonywanie porównań i wzajemne uznawanie 
stopni i dyplomów uzyskiwanych w różnych uczelniach na terenie całej Europy.  

Bardzo istotnym elementem obowiązujących od 2012 roku planów studiów są 
moduły/przedmioty „do wyboru” w wymiarze 30% ogólnej liczby punktów ECTS. Wybór 
indywidualny z uwagi na specyfikę odbywania studiów został niejako zastąpiony wyborem 
„większościowym”. Aby zrównoważyć ten konieczny niedostatek, Rada Wydziału 
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca wyraziła 
zgodę na wybór modułów „do wyboru” na innych kierunkach UMFC, zbliżonych do modułów 
na Pedagogice baletowej lub tożsamych z nimi. Nowe siatki godzin studiów I i II stopnia, 
szczególnie w grupie przedmiotów „do wyboru”, poszerzyły znacząco zakres kształcenia. 
Oferują studentom m.in. naukę notacji tańca, jazzu, techniki Pilates, tańca towarzyskiego, 
również – zajęcia z krytyki tańca i dzieła baletowego, czy też z dramaturgii i reżyserii 
spektaklu. Przedmioty do wyboru dają ponadto, na studiach II stopnia, możliwość 
pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów kierunkowych.  
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Kolejną zmianą było wprowadzenie siedmiosemestralnego planu dla studiów I stopnia w 
roku akademickim 2014/2015. Rok akademicki 2015/2016 był rokiem szczególnym. 
Powrócono do koncepcji studiów sześciosemestralnych na studiach I stopnia, które w 
niezmienionej formie prowadzone są do dziś. Fundamentalną zmianę dotyczącą trybu 
studiów przyniosła Uchwała Senatu UMFC z 2015 roku. Studia niestacjonarne-płatne 
przeobraziły się w studia stacjonarne-bezpłatne, co spotkało się z wielkim uznaniem 
środowiska baletowego. Obecnie ogólna liczba godzin na studiach I stopnia wynosi 1690, na 
studiach II stopnia 871.   

Kadrę pedagogiczną Pedagogiki baletowej od początku powstania stanowili najlepsi w Polsce 
specjaliści, wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem naukowym, pedagogicznym, 
scenicznym i choreograficznym. Wśród nich należy wymienić:  prof. Zbigniewa Koryckiego, 
prof. dr hab. Janinę Pudełek, mgr Danutę Piasecką, mgr. Jarosława Piaseckiego, dr Krystynę 
Świderską, prof. dr. hab. Gerwazego Świderskiego, prof. dr hab. Zofię Konaszkiewicz, prof. dr 
Mieczysławę Demską-Trębacz, dr hab. Jagnę Dankowską, dr hab. Katarzynę Dadak-Kozicką, 
st. wykł. mgr Małgorzatę Kucharską-Nowak, st. wykł. mgr Małgorzatę Szymanek-Piotrowską, 
st. wykł. mgr Marię Bilską. Wśród akompaniatorów znajdują się mgr Teresa Krieger-Leska, 
mgr Danuta Rzążewska, mgr Roman Smoczyński, dr Andrzej Nowak. To grupa wykładowców                                  
z najdłuższym stażem pracy, sięgającym lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia. Od połowy lat dziewięćdziesiątych dołączyli do tej grupy nasi absolwenci, 
wykładowcy przedmiotów kierunkowych – prof. dr hab. Ewa Wycichowska, ad. dr hab. Zofia 
Rudnicka, dr Klaudia Carlos-Machej, mgr Danuta Borzęcka oraz dr hab. Beata Książkiewicz, 
prof. UMFC,  st. wykł. mgr Joanna Sibilska-Siudym i ad. dr Andrzej Morawiec – absolwenci 
uczelni w Moskwie i Sankt Petersburgu.  

Znaczący wpływ na poziom i jakość kształcenia studentów Pedagogiki baletowej mieli 
również zagraniczni goście, którzy od początku istnienia studiów współpracowali z naszą 
Uczelnią. Od połowy lat dziewięćdziesiątych, w ramach wykładów zmiennych, dzięki 
wsparciu finansowemu Centrum Edukacji Artystycznej, zapraszani są do UMFC wybitni 
tancerze, pedagodzy i choreografowie z Nowego Jorku, Amsterdamu, Sankt Petersburga, 
Moskwy, Kopenhagi, Budapesztu, Barcelony, Walencji, Dublina, Genewy, Wuppertalu. 
Prowadzone przez nich wykłady, seminaria i ćwiczenia są unikatowe. Studenci poznają 
rosyjską – wg A. Waganowej i duńską – wg A. Bournonville’a szkołę tańca klasycznego, uczą 
się tańca współczesnego i oryginalnych tańców irlandzkich, rosyjskich, hiszpańskich, 
węgierskich. Poznają specyfikę kunsztu choreograficznego Leonida Jakobsona, Johna 
Neumeiera i Piny Bausch. Oprócz wykładowców zagranicznych studenci Pedagogiki 
baletowej mieli kontakt z polskimi regionalistami, poznawali tańce lubelskie rzeszowskie i 
góralskie. Wykłady te mają charakter zajęć otwartych, o zasięgu ogólnopolskim. Uczestniczą 
w nich także absolwenci specjalności – nauczyciele ogólnokształcących szkół baletowych dla 
których spotkania z wybitnymi artystami i pedagogami są koniecznym elementem 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Centrum Edukacji Artystycznej należą się w tym 
miejscu słowa najserdeczniejszych podziękowań za współpracę z naszą Uczelnią.  

Kontaktom z wybitnymi artystami służą również wydarzenia artystyczno-naukowe 
organizowane przez kierunek Taniec. Cyklicznie od 2014 r. w UMFC odbywa się Forum 
Tańców Polskich. Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Witold Zapała, dr Grażyna Dąbrowska, 
Jan Karpiel-Bułecka. Referaty wygłosili: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz, dr hab. 
Tomasz Nowak (UW), dr Andrzej Nowak, st. wykł. mgr Małgorzata Kucharska-Nowak, mgr 
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Zofia de Ines, mgr Jadwiga Koszutska (Muzeum Etnograficzne w Warszawie), mgr Patryk 
Pawlaczyk (Muzeum Etnograficzne w Warszawie). W 2017 r. po raz pierwszy odbyły się 
spotkania w ramach cyklu Spotkania ze sztuką tańca. Gośćmi wydarzenia byli Przemysław 
Śliwa i Piotr Nardelli.  

Jednym z najważniejszych wydarzeń roku akademickiego 2015/2016 było nadanie Sali 
Rytmiki i Tańca imienia Zbigniewa Koryckiego. Na uwagę zasługuje fakt, że grupa 
wykładowców specjalności Pedagogika baletowa: dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC, dr 
hab. Zofia Rudnicka, dr Klaudia Carlos-Machej, mgr Danuta Piasecka, wykł. mgr Joanna 
Sibilska uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Na 
skrzyżowaniu kultur. Rosja-Polska, która odbyła się w Akademii Baletu Rosyjskiego  im. A. 
Waganowej w Sankt Petersburgu. Konferencja służyła zaprezentowaniu referatów 
dotyczących wieloletniej współpracy artystycznej i pedagogicznej w zakresie sztuki baletowej 
pomiędzy Rosją i Polską.    

W 2016 roku Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, 
Rytmiki i Tańca wystąpiła z wnioskiem do Senatu UMFC o nadanie Profesorowi dr hab. 
Roderykowi Lange tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina. Decyzją JM Rektora UMFC prof. zw. dra hab. Ryszarda Zimaka uroczystość nadania 
tytułu Panu Profesorowi Roderykowi Lange odbyła się 9 czerwca na wyspie Jersey. Laudację z 
okazji nadania Profesorowi godności przygotowała prof. dr hab. Ewa Wycichowska, recenzje 
przygotowali: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz oraz prof. dr hab. Piotr Dahlig 
(Uniwersytet Warszawski). To pierwszy tytuł w historii Uczelni przyznany badaczowi sztuki 
tańca. 

W roku Jubileuszowym 90-lecia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, 
Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz 45-lecia specjalności Pedagogika baletowa dostępne 
są następujące publikacje:  

-  Tańce Polskie. Polonez i Krakowiak. Redakcja Klaudia Carlos-Machej. Warszawa 2016, 

- Danuta Piasecka Literatura baletowa. Wzór odtwarzania. DVD Warszawa 2017, 

- Elżbieta Raczyńska-Warzec Lekcja tańca klasycznego w kl. V. DVD Warszawa 2017, 

- Klaudia Carlos-Machej. Taniec narodowy jako wartość kultury w czasie zaborów. Warszawa 
2018. 

 

Opracowanie  
Małgorzata Kucharska-Nowak 
Klaudia Carlos-Machej 
 

 


