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francuskim Nord Pas de
Calais. Jest członkiem ZPAF
oraz autorem książki „Poziom
na dwa łamy” i albumów
„Ludzie z węgla”, „Nie muszę
wracać…”, „Stany graniczne”,
„Ogrodowa
1”,
„Nieznany
dworzec”.
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Pozostałe wydarzenia
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