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DANE OGÓLNE 

Stowarzyszenie ‘Euroregion Niemen” 

16-400 Suwałki, ul. Wesoła 22 

KRS 0000060828 

REGON  790334982 

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA „EUROREGION NIEMEN” 

I. Konferencja Krajowa 

Według stanu na koniec 2020 r. Stowarzyszenie skupiało 30 członków. Każdy z członków 

reprezentowany jest na Konferencji Krajowej przez swojego przedstawiciela.  

II. Konwent Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” w składzie: 

1. Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Konwentu 

2. Mieczysław Kazimierz Baszko – Wiceprzewodniczący Konwentu 

3. Stanisław Derehajło – Członek Konwentu  

4. Tadeusz Chołko – Członek Konwentu  

5. Witold Liszkowski – Członek Konwentu  

6. Karol Sobczak – Członek Konwentu 

III. Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Lech Łępicki – Przewodniczący Komisji 

2. Michał Matyskiel – Sekretarz Komisji 

3.   Maciej Plesiewicz – Członek Komisji 

Stan zatrudnienia na koniec 2021 roku – 3 osoby: 

1. Małgorzata Dudzińska – Dyrektor 1½ etatu, 

2. Julia Kościuch – główny specjalista ds. projektów – 1 etat 

3. Cezary Cieślukowski – menadżer projektu „Biznes może być prosty” – 1 etat 
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE w 2021 roku 

 

I. Konferencja Krajowa 
 
W roku 2021 odbyło się jedno posiedzenie Konferencji Krajowej Stowarzyszenia 
„Euroregion Niemen” – w dniu 25 czerwca 2021 r.. Podczas posiedzenia zatwierdzono 
sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2020 roku oraz 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Konferencja Krajowa udzieliła absolutorium 
Konwentowi. Konferencja Krajowa zatwierdziła plan działań i plan finansowy na rok 
2021.  
 

 

II. Obsługa organów Związku Transgranicznego „Euroregion Niemen” 
 

W roku 2021 nie odbyło się żadne posiedzenie Rady.  Aktualnie Radzie Euroregionu 
przewodniczy strona litewska. Przewodniczącym Rady jest pan Gintaras Skamaročius. W 
roku 2021 odbywały się systematyczne spotkania ze stroną litewską, utrzymywano 
bieżące kontakty. 

 

 
III. Realizacja projektów własnych i partnerskich 
 

 

1. Północnopodlaski Aflatoun International 

Projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej 
integracji przez Stowarzyszenie dla Europy – Lidera oraz partnerów Stowarzyszenie 
„Euroregion Niemen” oraz Polską Agencję Rozwoju oddział Suwałki.  
Celem projektu jest poprawia sytuacji i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 72 kobiet i 
48 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców 
powiatów augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego województwa podlaskiego, oraz 
zwiększenie się ich aktywność społeczna i zawodowa poprzez aktywną integrację 
społeczną, zawodową, edukacyjną i staże, w tym wdrożenie programu edukacji społeczno-
finansowej Aflatoun oraz osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej u 34% i 
zawodowej u 25% uczestników projektu i 12% osób niepełnosprawnych. 

Zadania do realizacji: 
1) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym i praca socjalna 
2) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym 
3) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym 
4) Staże zawodowe 

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.08.2023. 
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Budżet projektu 
Całkowity budżet projektu 1 542 677,37 PLN 

Dofinansowanie EFS  1 311 275,76 PLN 

Budżet Stowarzyszenia Euroregion Niemen  231 000,00 PLN 

Dofinansowanie EFS 162 600,00 PLN  

 
W 2021 r. w projekcie uczestniczyły 32 osoby, z którymi zawarte zostały kontrakty 
socjalne. Ścieżka wsparcia obejmowała: 

- Indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne 
- Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe 
- Szkolenia: bhp, Aflatoun, autoprezentacji, aktywnego poszukiwania pracy. 

Osoby, które ukończyły w/w ścieżkę skierowane zostały na szkolenia zawodowe: 
kucharz, obsługa klienta i kas fiskalnych. Po szkoleniu wszystkich skierowano na staż 
zawodowy do lokalnych przedsiębiorców. W 2021 roku na stażu przebywało 27 osób. 

 

2. Transgraniczny katalizator współpracy „Targowisko-Turgus” 

Projekt dofinansowany w ramach  Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. 
Realizowany w partnerstwie pomiędzy Miastem Sejny – Liderem a partnerami:  
Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”, Administracją Samorządu Kozłowa Ruda oraz 
Instytucją Publiczną Biuro Euroregionu Niemen w Mariampolu.  
Głównym celem projektu jest stymulowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w 
wieku 15-29 lat z subregionu suwalskiego, Mariampola i Kazlu Rudy.  
Bezpośrednie cele projektu: 

 podniesienie kwalifikacji uczestników projektu w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i stymulowania kreatywności biznesowej, 

 pomoc w urzeczywistnianiu idei biznesowych poprzez stworzenie modelowego 
systemu wspierania przedsiębiorczości. 

W ramach projektu zaplanowano budowę targowisk w Sejnach i Kazlu Ruda, które 
wspólnie tworzyć będą Transgraniczny katalizator przedsiębiorczości młodzieży 
„Targowisko-Turgus”, organizację szkoleń z zakresu podstaw biznesu dla młodych ludzi w 
wieku 15-29 lat, 

 
Grupa docelowa: młodzi ludzie w wieku 15-29 lat, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia 
biznesu, samorządy lokalne. 
Terytorium projektu: Po stronie Polskiej – subregion suwalski, po stronie Litewskiej 
okręgi Mariampol i Kazlu Ruda  

 
Budżet projektu:  
Całkowity budżet projektu 994 537,87 EUR 
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Dofinansowanie EFRR 845 357,17  EUR 

Budżet Stowarzyszenia Euroregion Niemen 60 504,48  EUR 

Dofinansowanie EFRR 51 428,80 EUR 

 
W roku 2021 zrealizowano następujące działania: 

1) Szkolenie ” Kształtowanie pomysłu na biznes za pomocą Business Model Canvas” 
przeznaczone dla młodzieży w wieku 15-18 lat – odbyły się 3 szkolenia w Sejnach: 

- I grupa -10 uczestników, szkolenie w Sejnach w dniach 17-19 listopad 2021 r.  
- II grupa -10 uczestników, szkolenie w Sejnach w dniach 22-24 listopad 2021 r.  
- III grupa -10 uczestników, szkolenie w Sejnach w dniach 24-26 listopad 2021. 

2) Szkolenie „Kształtowanie pomysłu na biznes za pomocą Business Model Canvas” 
przeznaczone dla młodych osób w wieku 19-29 lat – odbyły się 3 szkolenia: 

- I grupa – 10 uczestników, szkolenie w Sejnach w dniach 30.11.2021 r., 
01.12.2021 r., 08.12.2021 r.  

- II grupa -10 uczestników, szkolenie w Sejnach w dniach 02-03.12.2021 r., 
09.12.2021 r. 

- III grupa -10 uczestników, szkolenie w Suwałkach w dniach 13-15.12.2021 r. 
3) Opracowano harmonogram wizyt studyjnych na Litwie dla młodzieży polskiej i w 

Polsce dla młodzieży litewskiej. 
 

3. Biznes może być prosty! 

W roku 2021 zakończyła się realizacja projektu. 
Projekt był dofinansowany w ramach  Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. 
Realizowany w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem  “Euroregion Niemen”  – Liderem, a 
partnerami:  Kowieńskim Uniwersytetem  Technologicznym  oraz  Instytucją Publiczną PVC.  
Projekt miał na celu wzmocnienie przedsiębiorczości młodzieży w regionie przygranicznym 
Litwy i Polski. Szczegółowe cele projektu: 

 Wzmocnienie kompetencji zainteresowanych stron w zakresie nowych usług rozwoju 
przedsiębiorczości młodzieży.  

 Dostarczenie młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.  

 Wdrożenie modelu odpowiedzialnej promocji biznesu (BONUS) jako narzędzia usług w 
zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości w polsko-litewskim regionie 
przygranicznym.  

Projekt  był oparty na dwóch ideologiach: "Biznes może być prosty" i "Zero odpadów 
produkcyjnych - nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw". Projekt obejmował takie 
działania transgraniczne jak szkolenia, warsztaty praktyczne, symulacje biznesowe, 
mentoring, obozy technologiczne, imprezy typu pitching, wystawy. Zrównoważone 
połączenie nowoczesnych metodologii i transgraniczne wdrożenie oparte na sieciach 
społecznościowych były podstawą dla rozwoju przedsiębiorczości nowej generacji dla 
młodzieży. Młodzież prowadzona była przez wszystkie etapy tworzenia biznesu i produktów, 
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aż do prezentacji produktów dla klientów. Projekt wdrażał model BONUS 
https://ibonus.eu/en/about/ .  
 
Czas trwania projektu lipiec 2020 r. - grudzień 2021 r. 
 
Terytorium projektu – Po stronie litewskiej Olita, Mariampolė, Kowno, powiat wileński, 
Tauragė;  po stronie polskiej subregiony Ełcki, Suwalski , Białostocki.  
 
Budżet projektu:  
Całkowity budżet projektu 396 548,06 EUR 

Dofinansowanie EFRR 337 065,83 EUR 

Budżet Stowarzyszenia Euroregion Niemen 115 808,61 EUR 

Dofinansowanie EFRR 98 437,31 EUR 

 
Zrealizowane działania projektu: 

4) Zarządzanie projektem 
Prowadzone były regularne kontakty z partnerami, ze względu na pandemię spotkania 
odbywały się w formie on – line. 

5) Przygotowanie interesariuszy do korzystania z sieci społecznościowych 

a. Szkolenia dla mentorów- szkolenie zostało zorganizowane on-line w okresie 
(18.12.2020 – 29.01.2021) Łącznie wzięło w nim udział 21 osób w tym 10 z 
Polski.  Równolegle odbyły się warsztaty praktyczne (Practice share events), 
podczas których mentorzy wymieniali się doświadczeniem w pracy z 
zespołami. Warsztaty w dniach on 21.04.2021 i 30.06.2021. W warsztatach 
wzięło udział 26 uczestników w tym 4 ze strony Polskiej.  

b. Szkolenia dla lokalnych liderów (nauczycieli)-  szkolenie zorganizowane on 
line w okresie 28.01.2020-04.03.2020 r. przez partnera ze strony Litewskiej 
Instytucję publiczna PVC, ze strony polskiej w szkoleniach wzięło udział 13 
uczestników. 

c. Szkolenia dla przedstawicieli biznesu – szkolenie zorganizowane on line w 
dniach 19-22.07.2021 przez partnera ze strony litewskiej Kowieński 
uniwersytet technologiczny. Ze strony Polskiej w szkoleniu wzięło udział 12 
uczestników. 

6) Program otwartego biznesu dla przedsiębiorczości młodzieży 

a. Szkolenia dla młodzieży – cykl szkoleń realizowany był poprzez platformę e-
learningową. Uczestnicy mogli wziąć udział w dziewięciu blokach 
tematycznych. Organizatorem szkoleń był partner ze strony litewskiej 
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Kowieński uniwersytet technologiczny. Ze strony Polskiej w szkoleniu łącznie 
wzięło udział 336 uczestników.  

b. Hackathons (Business case competition)- zorganizowane zostały 3 
Hackatony w Ełku (21.06.2021r.) , w Suwałkach (29.06.2021r.) oraz w 
Białymstoku (29.09.2021 r.) Łącznie w spotkaniach wzięło udział 66 
uczestników. 

c. Wydarzenia kreatywne (Sustainable innovation creativity events) – odbyły 
się 3 spotkania  w Suwałkach (10.12.2021),  w Buduku /  Nadleśnictwo 
Głęboki Bród (12.12.2021) oraz w Sejnach (15.12.2021). Łącznie wzięło w 
nich udział 72 Uczestników.  

d. Mentoring – Mentorzy działali w trzech lokalizacjach na terenie realizacji 
projektu. W Białystoku w okresie 18.01.2021 – 11.06.2021 odbyło się 28 
spotkań w których wzięło udział 173 uczestników. W Ełku w okresie 
23.02.2021 – 28.06.2021 odbyło się 37 spotkań w których wzięło udział 189 
uczestników. W Suwałkach w okresie 09.02.2021- 17.06.2021 odbyło się 25 
spotkań w których wzięło udział 157 uczestników.  

e. Technological solutions/prototyping camp – organizatorem działania był 
partner ze strony Litewskiej Instytucja publiczna PVC. Obóz odbywał się w 
formule hybrydowej po obu stronach granicy (11-15.10.2021r.) ze strony 
polskiej w warsztatach wzięło udział 17 uczestników. 

f. Obóz Liderów Biznesu – Obóz odbył się w Suwałkach w dniach 6-8 
października 2021r w Parku Naukowo – Technologicznym. Uczestniczyło w 
nim łącznie 31 osób (młodzieży oraz opiekunów, nauczycieli i mentorów). Ze 
strony Polskiej udział wzięło 16 osób.  

g. Ekspozycja międzynarodowa i otwarte pawilony w regionach – Uczestnicy 
projektu wzięli udział w organizowanej w dniu 28 maja 2021 przez Kowieński 
uniwersytet technologiczny wystawie Technorama 2021. Wystawa była 
organizowana w formie on line.  Ze strony Polskiej wzięło w niej udział 40 
uczestników projektu. Po stronie polskiej uczestnicy projektu wzięli udział w 
Forum Biznesowym Pogranicza organizowanym w dniach 21-22.10.2021 r.  
Łącznie wzięło w nim udział 57 uczestników projektu w tym 28 ze strony 
polskiej. Uczestnicy projektu prezentowali swoje wyroby. Dodatkowo swoje 
produkty na „Otwartym pawilonie’ zaprezentowały zespoły z Ełku ( 
11.12.2021r.) Łącznie wzięło w nim udział 9 osób.  Strona PL wzięła udział w 
„Otwartych pawilonach odbywających się na Litwie” tj.  w Alytusie 
(10.12.2021 r.), w rejonie Wilenskim (14.12.2021r. w Taurogach (14.12.2021 
r.) oraz w Marjampolu (08.12.2021 r.). Łącznie ze strony Polskiej 
uczestniczyło w nich 5 osób. 

7) Informacja i promocja 
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a. Konferencja otwierająca – odbyła się w 8 grudnia 2020 r. formie 
hybrydowej. Uczestnicy w Polsce spotkali się w Parku Naukowo 
Technologicznym w Suwałkach a uczestnicy na Litwie na Kowieńskim 
Uniwersytecie technologicznym. Łącznie w konferencji wzięły udział 43 
osoby w tym z Polski 27.  

b. Konferencja zamykająca – odbyła się 16 grudnia 2021 r. w Kownie. 
Organizatorem był Kowieński uniwersytet technologiczny. Konferencja 
odbywała się w formie hybrydowej. Ze strony Polskiej wzięło w niej udział 21 
uczestników.  

c. Gadżety promocyjne – wyprodukowanych zostało 300 gadzetów takich jak 
koszulki, butelki na wodę i plecaki z logo programu.  

d. Artykuły w prasie/relacje – ukazało się łącznie 5 artykułów i relacji 
informujących o działaniach projektu. 

8) Działania związane z zamknięciem projektu 
Wyniki projektu zostały przeanalizowane i usystematyzowane. Przygotowano i 
przekazano raporty końcowe. 

4. Rozwój wspólnej drogi wodnej łączącej kraje sąsiadujące dla 
zrównoważonej turystyki i współpracy  

 
Projekt dofinansowany w ramach  Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. 
Realizowany w partnerstwie  Instytucją Publiczną Biuro Euroregionu Niemen w 
Mariampolu (LT) – Liderem a partnerami:  Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” (PL) 
oraz Litewskim Zarządem Śródlądowych Dróg Wodnych (LT). 
Głównym celem projektu jest stworzenie drogi wodnej (szlaku) łączącego Litwę i Polskę 
nad Kanałem Augustowskim i rzeką Niemen, aby promować bezpieczniejszą turystykę i 
zrównoważone obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, zwiększyć przepływy 
turystyczne i ich dłuższy pobyt w regionie przygranicznym oraz przyspieszyć odbudowę 
sektora turystyki po pandemii. 
Inne cele: 

1) Wzmocnienie teoretycznych i praktycznych umiejętności zarządzania i udzielania 
pierwszej pomocy w sektorze turystycznym  

2) Podniesienie świadomości, bezpieczeństwa i atrakcyjności środowiska szlaku 
wodnego  

3) Stworzenie długoterminowej struktury rozwoju szlaków turystycznych na drogach 
wodnych (klaster) dla rozwoju bezpieczniejszej działalności turystycznej i współpracy 
transgranicznej. 

Grupa docelowa: Interesariusze zainteresowani rozwojem turystyki na terenach 
przygranicznych.  
Terytorium projektu: Tereny przygraniczne nad Kanałem Augustowskim oraz rzeką 
Niemen 
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Budżet projektu:  
Całkowity budżet projektu 190 354,95 EUR 

Dofinansowanie EFRR 161 801,69 EUR 

Budżet Stowarzyszenia Euroregion Niemen 55 007,64 EUR 

Dofinansowanie EFRR 46 756,49  EUR 

 
Z uwagi na konieczność zmiany Partnera Wiodącego projektu działania projektu zostały 
przesunięte do realizacji w 2022 r. 

 
IV. Złożone wnioski o dofinansowanie projektów własnych i partnerskich 
 
1. ”Biznes dla Ciebie”  

Projekt złożony przez Stowarzyszenie Euroregion Niemen w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski,  Działanie 9.1 Rewitalizacja 
społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 

Cel projektu - podniesienie do końca lipca 2023 r. poziomu przedsiębiorczości i 
aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy z obszaru LGD Kanał Augustowski. 
Działania projektu: 

1) Działania doradczo-szkoleniowe dla 15 osób z obszaru działania LGD Kanał 
Augustowski 

2) Przekazanie dotacji inwestycyjnej dla 12 nowoutworzonych przedsiębiorstw 
3) Wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Budżet projektu  
Całkowity budżet projektu 622 955,68 PLN 

Dofinansowanie EFS 584 960,48 PLN 

 
Projekt otrzymał pozytywną ocenę, ale nie uzyskał dofinansowania z uwagi na 
wyczerpanie puli środków. 

 
2. Kompleksowy program aktywnej edukacji „Czyste powietrze i dobry klimat w 

województwach Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim” 
 
Projekt złożony przez Stowarzyszenie Euroregion Niemen w ramach programu 
priorytetowego nr 7.2 „Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska 
Edukacja ekologiczna” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
Projekt planowany do realizacji na terenie województw warmińsko-mazurskiego i 
podlaskiego. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności właścicieli domów 
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jednorodzinnych wymagających wymiany źródeł grzewczych i termomodernizacji w 
zakresie składania wniosków o dofinansowanie do programu „Czyste Powietrze”. 
Działania projektu: 
1) Szkolenia dla ekspertów, którzy przekazywać będą dalej wiedzę na terenach objętych 

projektem; ekspertem mogła stać się osoba, która przeszła szkolenie i zdała test 
końcowy z wiedzy nt. programu (25 osób) 

2) Szkolenia informacyjne przeprowadzane we współpracy z LGD, LGR, OSP i KGW 
(100 godzin szkoleniowych, 4000 uczestników) 

3) Warsztaty specjalistyczne z pisania i wypełniania wniosków do programu „Czyste 
powietrze” (50 dni, 750 uczestników) 

4) Stoisko doradczo-promocyjne podczas imprez lokalnych (100 imprez) 
5) Spoty reklamowe „Czyste powietrze i dobry klimat” w 3 lokalnych stacjach 

radiowych 
6) Konferencje otwierająca i zamykająca projekt 
7) Konferencje prasowe (50 konferencji) 
8) Dyżury ekspertów w LGD – Mobilny Punkt Doradczy (350 dyżurów, 1400 

uczestników) 
9) Modelowe gospodarstwo – dobre praktyki/wizyta studyjna: organizacja sieci 25 

instalacji modelowych 
10) Baza ekspertów z dziedziny energetyki odnawialnej 

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 31.03.2023 

Budżet projektu  
Całkowity budżet projektu 1 377 833,00 PLN 

Dofinansowanie EFS 1 239 983,00 PLN 

Projekt nie uzyskał dofinansowania. 

3. Uczestnictwo w pracach komitetów sterujących programami UE i 
grupach roboczych 

 
Przedstawiciele Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w pracach następujących komitetów: 

1) Wspólny Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 
2) Wspólny Komitet Monitorujący Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020  
3) Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 

2014-2020 
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” uczestniczą w pracach Grup 
Roboczych ds. nowych programów transgranicznych na lata 2021-2027, w tym: 

1) Litwa-Polska 
2) Polska-Ukraina 

W ramach programu Litwa-Polska negocjujemy utworzenie Funduszu Małych Projektów, 
który mógłby być wdrażany przez nowotworzone EUWT. 
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4. Inne działania 
 
W 2021 roku Stowarzyszenie kontynuowało działania dotyczące utworzenia pierwszego na 
pograniczu polsko-litewskim Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 
NEMUNAS-NIEMEN. Przeprowadzono szereg rozmów i spotkań z samorządami litewskimi, 
w wyniku których Miasto Alytus podjęło uchwałę o utworzeniu EUWT, a Administracja 
samorządu Mariampola uchwałę o przystąpieniu do EUWT. W związku z tym podjęto decyzję 
o utworzeniu EUWT wspólnie z Miastem Alytus. Opracowano dokumenty założycielskie i 
przedłożono je do zaopiniowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki 
Litewskiej.   

5. Członkostwo w innych organizacjach 
 

Według stanu na koniec roku 2021 Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” było członkiem 
następujących organizacji: 

1. Lokalna Grupa Działania „Kanał Augustowski” 
2. Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 
3. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 
4. Konfederacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej 
5. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej 
6. Klaster Obróbki Metali – partner strategiczny 
7. Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych. 

 
 

Opracowała Małgorzata Dudzińska 


