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„Tumielanka”
20 lat śpiewa i jednoczy

JUBILATKA NA ŚWIĄTECZNEJ SCENIE

W odległej od zwartych polskich skupisk Wisagini, na ziemi bogatej w jeziora i lasy, w miejscu, które miało
być potęgą energetyki Litwy działa Wisagiński Oddział Związku Polaków na Litwie. W jego łonie przed 20 laty
powstał polski ludowy zespół „Tumielanka”. Jego nazwa – to pamięć o polskich korzeniach tej ziemi – polskie
wsie na tym terenie łączyły się w jedno pasmo litewsko-łotewskie.
TEATR ABSURDU
Tylko tak, a można by było bardziej
dosadnie, nazwać to, co od kilkunastu lat obserwujemy w sprawie
budowy stadionu w Wilnie. Ponury widok kikutów „narodowego stadionu” na wzgórzach szeszkińskich
ciągle nam przypomina o „wyjątkowych zdolnościach” stołecznej
władzy do przeprowadzania konkursów, przetargów i realizowania
ważnych dla społeczności projektów. Kilka konkursów, wydane miliony na „konserwację” żelbetonowych ruin, wstyd nie posiadania w
stolicy kraju stadionu godnego państwa europejskiego – to niepełny

bilans „czerwonych kartek” dla decydentów. Wilno w latach niepodległości „miało szczęście” do dwóch
obiektów: placu Łukiskiego i stadionu w Szeszkini. Nijak w ciągu
dziesięcioleci nie dawało się uporządkować tych reprezentacyjnych
miejsc. Plac Łukiski, prawda, bez
upragnionego (raczej przez polityków) pomnika wolności tego lata
zdał egzamin – był dla wilnian i gości
wspaniałym miejscem wypoczynku:
takim dla ludzi, bez rygorystycznych
ograniczeń korzystania z zielonych
przestrzeni i orzeźwiającej fontanny. Stadion w Szeszkini – nie ruszył
ani o krok. A propos, dawny stadion

„Žalgirisu” – znajdujący się w centrum przy ulicy Šeimyniškių – został
zniesiony z powierzchni ziemi, jak
na nasze „stadionowe” miarki bardzo szybko – praktycznie za rok.
Ale burzyć, nie budować, wiadomo. O kolejnej „pewnej” umowie,
co do budowy stadionu dyrektor administracji samorządu stolicy mówił w połowie października. Ogłosił, że trwające pół roku negocjacje
z potencjalnym koncesjonariuszem
„Axis Industries” w sprawie budowy
stadionu dobiegły końca. Wszystko
miało być dopięte na przysłowiowy
ostatni guzik, ale… się urwało. Bo
Litewski Sąd Najwyższy unieważnił

decyzje o odmowie firmie „Vilniaus
nacionalinis stadionas” udziału w
konkursie z powodu technicznych
szczegółów (chodziło, przypomnijmy, o to, że spółka, która miała się
zabrać do tak poważnej inwestycji
nie potrafiła złożyć elektronicznego podpisu) i zabronił podpisywania umowy z firmą „Axis Industries”,
bowiem uznał, że nie może to być
przyczyną eliminowania z konkursu. Teraz wszystko się zacznie „od
początku”. Znów mają być oceniane oferty, sprawdzane dokumenty. VNS we współpracy z dwiema
drugimi firmami proponował projekt
wartości 77,886 mln euro. Ogłoszo-

na przed dwoma tygodniami jako
wykonawca spółka na 22 ha terenu miała zbudować nie tylko stadion, którego koszty miały wynosić
33 mln euro, ale też centrum kultury, bibliotekę, przedszkole, muzeum sportu… Ogólna wartość tego
konglomeratu miała sięgać 80 mln
euro. Dyrektor administracji samorządu Wilna Povilas Poderskis zapytany o to, czy mniema, że do 2022
roku, jak było zapowiedziane, zostanie wreszcie zbudowany obiekt na
wzgórzach szeszkińskich, był skłonny w to wierzyć. Kto poza nim jest
pełen wiary i nadziei? Wątpię, czy
ktoś się do tego przyzna.
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„Tumielanka”
20 lat śpiewa i jednoczy

ŻYCZENIA ZESPOŁOWI SKŁADA PREZES ZPL MICHAŁ MACKIEWICZ

zaprezentowała się w całej krasie: w pięknych strojach ludowych witali widzów chórzyści:
Walentyna Bajazitowa, Jolanta
Binkiewicz, Halina Mirbabajewa, Walentyna Stancjer, Halina Sołowjowa, Anna Szpakowska, Zygfryd Binkiewicz i Jan
Lipiński oraz członkowie kapeli:
Swietłana Mikelskaitė (kierownik zespołu, skrzypce), Siergiej
Nikitin i Romualdas Skačkauskas (akordeon) oraz Oleg Łuniow (kontrabas).
Widzowie, którzy tego sobotniego popołudnia przyszli na
święto zespołu nie żałowali braw,
którymi nagradzali wykonywane piosenki ludowe „W moim
ogródecku”, „Jadą goście, jadą”.
I zgodnie ze słowami tej ostatniej tego dnia honorowych gości
na sali Centrum Kultury nie zabrakło. Witano prezesa Związku Polaków na Litwie, posła na
Sejm RL Michała Mackiewicza,
posła na Sejm RL Algimantasa
Dumbrawę, mer Wisagini Dalię Štraupaitė, zastępcę dyrektora administracji samorządu
Aušrę Andrijauskaitė, kierowniczkę wydziału oświaty, kultury i sportu samorządu Astę
Sieliūnienė, prezes Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL
Teresę Narkevičienė i in. Wszyscy oni, a także przedstawiciele zespołu „Suzorje”, młodzieżowego koła ZPL Jezioroskiego
Oddziału i jego była prezes Weronika Bogdanowicz mieli dla
jubilatów serdeczne słowa, upominki, kwiaty…
Składając życzenia jubilatom, prezes ZPL Michał Mac-

kiewicz dziękował „Tumielance” za krzewienie polskości,
pielęgnowanie folkloru i tradycji polskich na tej ziemi. Ziemi,
która słynie z wielokulturowości, a polski segment jest dzięki
„Tumielance” tak godnie reprezentowany. Twórczość zespołu została odznaczona Dyplomem Honorowym Związku,
Złote Odznaki ZPL otrzymały
z rąk prezesa kierownik zespołu
Swietłana Mikelskaitė oraz jedna z solistek – Anna Szpakowska, Dyplom Uznania wręczony
został Walentynie Bajazitowej.
Ciepłe słowa i wiązanki kwiatów były wyrazem wdzięczno-

ści za trwanie w kręgu ojczystej
kultury.
Zabierając głos mer Dalia
Štraupaitė dziękowała zarówno jubilatce „Tumielance” jak i
Oddziałowi ZPL w Wisagini za
ich twórczość, rozsławianie Wisagini zarówno w innych regionach Litwy, jak też poza jej granicami – na Łotwie i w Polsce.
Gratulowała utworzenia zgranej
społeczności, która może służyć przykładem dla innych. Mer
dziękowała za umiejętność łączenia ludzi i podkreśliła, że cała
społeczność miasta jest dumna,
że działa tu tak koleżeński zespół. Odnotowała również, że
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20 października polski ludowy zespół „Tumielanka”, działający przy Wisagińskim Oddziale
Związku Polaków na Litwie obchodził jubileusz 20-lecia. Jubileuszowy koncert odbył się w
nowoczesnym Centrum Kultury Wisagini, skupiając miejscowe władze, gości i sympatyków
zespołu.
Wierszem o urokach wiejskiego życia oraz obrazującym
je filmem, którego bohaterami
zostali członkowie zespołu „Tumielanka” zainaugurowano obchody 20-lecia zespołu. Ludowe
piosenki w wykonaniu jubilatki
brzmiały na tle pięknych krajobrazów i prac gospodarskich:
koszenia, żęcia, tkania, przędzenia, zwożenia siana. Urocza
wieś, stare zagrody i narzędzia,
takie jak kosy, sierpy, wóz drabiniasty, wrzeciono – wszystko
to wprowadziło widza w świat
ludowości, prezentacji polskiej
kultury ludowej, której pielęgnowaniu i popularyzowaniu
już od dwóch dziesięcioleci służy działalność „Tumielanki”.
Film został nakręcony przez
Andrieja Safronowa w okolicznych wsiach: Gajdy, Kukutany, Bierniuny, Karły. Utrwalił on świat, który odchodzi, a
dzięki ludziom nieobojętnym
wobec swojej historii i kultury
udokumentowany będzie służył jako świadek dawnych dziejów dla przyszłych pokoleń. Za
co należą się słowa wdzięczności Wisagińskiemu Oddziałowi
ZPL na czele z Zygfrydem Binkiewiczem.
Na scenie „Tumielanka”

zarówno prezes Wisagińskiego
Oddziału ZPL Zygfryd Binkiewicz jak i cała polska społeczność, która łączy oddział, swoją
działalnością zasłużyła na szacunek współobywateli. Życzyła zarówno polskiej diasporze
jak i „Tumielance” rozkwitu i
owocnej działalności. Przemawiając w kilku językach Dalia
Štraupaitė podkreśliła, że Wisaginia jest miastem łączącym
wielonarodowościową rodzinę.
Z kolei Asta Sieliūnienė powiedziała, że święto zespołu
jest też świętem miasta, o czym
może świadczyć obecność na
sali przedstawicieli różnych
narodowości i grup. Zaznaczyła, że polska wspólnota w Wisagini – Oddział ZPL jest przykładem zgodnego współżycia,
rodzinnych relacji ludzi zjednoczonych wspólnymi celami,
pielęgnującymi swoje tradycje,
język, twórczość. Życzyła też,
by dzieci i wnukowie podążali
za przykładem tych, co dzisiaj
działają na rzecz polskiej społeczności. Dyplomy honorowe
i kwiaty były wyrazem uznania
dla zespolaków.
Jak zaznaczyli prowadzący,
zespół „Tumielanka” powstał w
październiku 1998 roku, kiedy
to z inicjatywy ówczesnej prezes
Wisagińskiego Oddziału ZPL
Krystyny Gotowskiej zebrała się
grupa rodaków nieobojętnych
wobec ojczystej kultury. W ciągu
tych lat zmieniało się kierownictwo zespołu i jego członkowie.
Kolejno zespołem kierowali:
Kazimierz Czerniawski, Ludmiła Żukowa, Ludmiła Rezniczenko, Aleksiej Rezniczenko,
a od 2006 roku niezmiennym
kierownikiem jest pani Swietłana Mikelskaitė. Jak się okazało, pani Swietłana przybyła
do Wisagini z podwileńskich
Solenik, gdzie podobnie jak w
Wisagini mieszka wielonarodowa społeczność. Polska kultura i tradycje stały się dla niej
bliskie i wspierana przez zaan-
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wizyjnego programu „Kadagys”
w 2016 roku, gdzie zwyciężył w
bardzo ostrej konkurencji i okazał się najlepszy. Założycielem i
kierownikiem zespołu jest German Komarowski, a pomagają
mu choreografowie Ewa Bartusewicz i Erwin Mieczkowski.
Na wisagińskiej scenie popisom „Perły” (występowało
ponad 40 tancerzy) towarzyszyły nieustające owacje. Zespół zaprezentował polskie
tańce narodowe: kujawiak solowy, kujawiak z oberkiem a
także walczyk folkowy. Były
też: łowicki taniec oraz górali
Beskidu Żywieckiego. Ponadto „Perła” wykonała rosyjski
taniec „Skamiejka” i kozacki. Kończyła występy tańcem
„Hej, sokoły!”. Był to piękny
gest zespołu wobec wielonarodowościowej publiczności, która nagrodziła popisy owacjami
i okrzykami „brawo!”.
Kontynuując jubileuszowy koncert „Tumielanka”
wykonała kolejne utwory:
„Ułani, ułani”, „Zielony mosteczek”, „Lipka”, „Tam koło
młyna”, „Ej, przeleciał ptaszek”, „Tam na błoniu”, „Oj,
ta ciemna nocka”, „W moim
ogródecku bieliło się płótno”,
„Marysiu buzi daj”, „Zasiali górale”, „Słoneczko na zachodzie”, „Czerwone jagody”.

Były wśród nich śpiewane a
capella, jak też popisy solistów…
Końcowym akordem jubileuszowej uroczystości było
zaproszenie na scenę byłych
członków zespołu. Byli to: Krystyna Gotowiecka, Ala Stankiewicz, Albina Żółtkowska, Anna
Bogdanowicz, Leonarda Pietkiewicz, Teresa Lupiechina, Felicja
Janczukowicz, Hiacynta Ustinowicz, Janina Szostak, Wanda
Diesiatnikowa, Wilunia Milewicz, Galina Chlebnikowa, Olga
Sołowjowa, Zenon Wanago i
Walery Żukowski. Wspomniano też tych, którzy odeszli: Halinę Krasponolską, Łucję Grykiń,
Mieczysława Szykszniana.
„Tumielanka” wraz z weteranami wykonała piosenkę
„Jak szybko mijają lata”. Jednak wbrew słowom piosenki,
chce się wierzyć, że pędzący
czas nie zdoła zatrzymać wartkiego biegu życia zespołu, który nie stoi w miejscu, wciąż się
rozwija i doskonali, ma wielu
przyjaciół i sympatyków.
Sponsorami jubileuszowych
obchodów były: Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
sprawowania opieki nad Polonią
i Polakami za granicą oraz Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie RL.

Uroczystości w Szyłokarczmie

UCZESTNICY UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

W sobotę, 20 października,
w Szyłokarczmie (Šilutė) odbyły się uroczystości poświęcone jubileuszowi 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę. Z tej okazji na spotkanie
z miejscowymi Polakami przybył
zastępca ambasadora RP na Litwie, radca-minister Grzegorz
Marek Poznański.
Tradycyjnie uroczystości z
okazji Święta Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęliśmy od złożenia wieńców i
zapalenia zniczy w Macikach, w
miejscu spoczynku ofiar zbrodni nazistowskich oraz represji
stalinowskich, w tym Polaków,
przy pięknie odnowionym krzyżu i kamiennej steli. Do renowacji pomnika przyczynił się

finansowo wydział konsularny
Ambasady RP w Wilnie. Za co
serdecznie dziękujemy.
Maciki są miejscem, gdzie
Polacy ginęli zarówno we wrześniu 1939 roku jako pierwsi jeńcy wojenni oraz po zakończeniu II wojny światowej
jako ofiary stalinizmu w GUŁagu. Po modlitwie i odśpiewaniu
„Roty” przenieśliśmy się do miejskiej sali, gdzie odbył się dalszy ciąg
uroczystości poświęcony Niepodległej. Obchody święta uświetnił
występ zespołu wokalnego „Mejszagolanki”. Przybyły z podwileńskiej Mejszagoły kolektyw zaprezentował dwuczęściowy koncert,
który wzruszył zebranych pięknymi pieśniami patriotycznymi oraz
znanymi i popularnymi polskimi
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gażowanych członków zespołu oraz prezesa Oddziału ZPL
sukcesywnie działa już od ponad
10 lat. Zespół może się szczycić
tym, że ma swoją kapelę, co jest
wielkim jego atutem. Doskonaląc się warsztatowo, rozszerzając swój repertuar „Tumielanka”
prowadzi aktywną działalność
koncertową: bierze udział w
licznych imprezach rodzinnego
miasta, festynach polskiej kultury na Litwie organizowanych
przez oddziały Związku Polaków na Litwie, koncertowała na
Łotwie, w Polsce, m.in. podczas
tradycyjnych wileńskich Kaziuków. Zespół wraz z oddziałem
zorganizował 18 Festynów Polskiej Kultury w Wisagini, cieszy
rodaków Bożonarodzeniowymi
Wieczorami.
Miłym gościem jubilatki, a
także licznie zebranej wielonarodowościowej widowni był Zespół Tańca Ludowego „Perła”.
Zespół ten powstał w Niemenczynie w 2004 roku i jest znany, rzec można bez przesady, w
szerokim świecie, koncertował
bowiem w Polsce, na Białorusi,
na Ukrainie, w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Macedonii, na
Węgrzech, we Francji, Hiszpanii, we Włoszech i ma w swym
repertuarze tańce różnych narodów. Na Litwie dodatkowo dał
się poznać jako zwycięzca tele-
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NA CMENTARZU W DUKSZTACH STARYCH

Prezes ZPL oddał hołd na
cmentarzu legionistów w Duksztach Starych polskim żołnierzom polegnym w walkach
o niepodległą Polskę, składając
kwiaty i zapalając znicze przy

pomniku ustawionym z inicjatywy ZG ZPL na cmentarzu uratowanym od zapomnienia przez
członków Związku.

piosenkami estradowymi.
Sobotnie popołudnie spędzone w gronie rodaków – w trakcie
upamiętnienia tych, co zginęli
walcząc o polską sprawę, koncertu oraz rozmów przy herbatce – było przepojone polskością,
patriotyzmem, miłością do rodzinnych stron.
Wdzięczni jesteśmy Zarządowi Głównemu Związku Polaków
na Litwie i osobiście prezesowi
ZPL Michałowi Mackiewiczowi
za podtrzymanie przed laty inicjatywy powstania Oddziału ZPL
w Szyłokarczmie, zjednoczenia
nas, mieszkających tu Polaków
oraz osób mających polskie korzenie. Dziękujemy prezeso-

wi również za jego starania w
sprawie upamiętnienia miejsca
śmierci Polaków w Macikach. To
już po raz 17. mogliśmy być razem w zgodnej polskiej rodzinie
i przekazywać tradycje naszych
rodziców dorastającym dzieciom
i wnukom. Dzięki prowadzonej
działalności nie zapominamy też
mowy polskiej mieszkając daleko
od zwartych skupisk rodaków i
rodzinnych stron. Modlimy się
o to, by Bóg błogosławił nasze
uczynki i starania skierowane na
zachowanie polskości.
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Alina Judžentienė,
prezes Szyłuckiego
Oddziału ZPL

NA CMENTARZU W MACIKACH ZASTĘPCA AMBASADORA RP NA LITWIE GRZEGORZ POZNAŃSKI
I PREZES SZYŁUCKIEGO ODDZIAŁU ZPL ALINA JUDŽENTIENĖ
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Bliżej widza z emocjami i patriotyzmem

EDWARD KIEJZIK W ROLI BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO

Już po raz czwarty Polskie
Studio Teatralne w Wilnie
(kierownik Lilia Kiejzik) zaprosiło widzów na Międzynarodowy Festiwal Monospektaklu „MonoWschód”. Hasłem
przewodnim
tegorocznego
„MonoWschodu” – oferującego 8 spektakli – było bycie „bliżej widza” i, oczywiście, odbywający się tuż przed obchodami
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Festiwal nie
mógł ominąć tematów patriotycznych. Zaowocował też nowością – imprezami-satelitami. Były to noce jazzu i poezji.
Miała miejsce również wystawa zdjęć teatralnych Bartosza
Frątczaka pt. „Bliżej emocji”,
warsztaty dla młodzieży prowadzone przez aktorkę Jovitę
Jankelaitytė oraz „Spacer śladami teatralnego Wilna” wraz z
przewodnikiem Mirosławą Naganowicz.

MARATON UCZUĆ
Tego roku „MonoWschód” zaprezentował osiem monodramatów. Może zabrakło większej
reprezentacji polskich teatrów
amatorskich działających poza
granicami Rzeczypospolitej
(Teatru Ludowego ze Lwowa i
tak ciepło spotykanych w Wilnie rodaczek zza oceanu i odległego Nowosybirska), jednak
organizatorzy zadbali o to, by
widzowie będąc „bliżej aktora”

– jak to jest w monospektaklu –
mogli odczuć całą gamę uczuć:
od patriotycznych po te najintymniejsze.
Zaprezentowana przez Stanisława Górkę twórczość lwowskiego i emigracyjnego poety
Mariana Hemara, połączyła w
monodramie „Wieczny tułacz”
(reżyser Tadeusz Wiśniewski,
Towarzystwo Teatralne „Pod
Górkę”, Polska) zarówno rozrywkowe teksty międzywojnia, jak i gorzką, ujętą w surowe i dosadne słowa opinię o
wielkich tego świata i biegu historii, polskich losach, prawdę
strof powstałych na obczyźnie.
Piosenka w wykonaniu aktora i
sali „Kiedy znów zakwitną białe bzy” była hołdem złożonym
pamięci poety i kochanemu miastu Lwów.
Problemy nastolatków – ich
zagubienie i dramatyczne, wręcz
desperackie szukanie wyjścia z
labiryntów wysoko ustawianych
przez rodziców poprzeczek wymagań, rodzących się uczuć, poznawania własnej osobowości i
ciała – wyeksponowała w monodramie „Wstręt” (autor Ja-
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PRAPREMIERA „ZIUKA”
Największe zaciekawienie widzów wzbudził monodram
„Ziuk” zaprezentowany przez
gospodarzy Festiwalu – Polskie
Studio Teatralne. W jubileuszowym roku polskiej niepodległości
temat Marszałka Józefa Piłsudskiego praktycznie nie mógł nie
zaistnieć. Tego roku PST wystawiło już drugą premierę związaną z postacią Naczelnika Państwa
Polskiego. Ta druga, mimo że w
tytule ma zdrobniałe imię Marszałka jest raczej o nim, niż z nim
w roli głównej. O swym dowódcy,
komendancie, wodzu i przyjacielu opowiada jego adiutant, postać
wielce barwna i znana w okresie
dwudziestolecia międzywojennego, Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Właśnie tak zaprezentować postać „Ziuka” postanowiła
autorka scenariusza, wileńska
dziennikarka i pisarka Alwida
A. Bajor, z którą teatr od wielu
lat współpracuje.
Prapremierę „Ziuka” mieli
możność oglądać widzowie po
uroczystym otwarciu Festiwa-

lu. Tradycyjnie już odbyło się
ono w Teatrze na Pohulance
(obecnej siedzibie Rosyjskiego
Teatru Dramatycznego). W inauguracji wzięła też udział „dobry duch” PST i Festiwalu senator Barbara Borys-Damięcka.
W rolę kolejnego wojskowego (przypomnijmy, że ma w
swym dorobku twórczym postać
oficera Armii Czerwonej i żołnierza Szwejka) – tym razem generała Wieniawy-Długoszowskiego
wcielił się Edward Kiejzik. Adiutant Marszałka „opowiedział”
historię służenia Ojczyźnie, którą wspólnie przeżywali od roku
1914. Jej końcówka nastała w
roku 1942, kiedy Marszałka już
nie było od 7 lat, a jego były adiutant w dalekim Nowym Jorku
barwnie wspominając wodza z
goryczą w głosie zamyka tę opowieść stwierdzając: „Jest wojna,
a jego nie ma”. Słowa te ukazują
stosunek do Józefa Piłsudskiego, człowieka, który był jednym
z głównych architektów polskiej
niepodległości: niezachwianą
wiarę, że to on, Marszałek, mógłby zaradzić tym kataklizmom,
które spadły na Ojczyznę 1 września 1939 roku.
„Ziuk” to trzeci monospektakl łączący reżysera Sławomira
Gaudyna z aktorem Edwardem
Kiejzikiem. Publiczność przyjęła go owacjami. Sławomir Gaudyn tegoż wieczora z rąk ambasador RP na Litwie Urszuli
Doroszewskiej odebrał odznaczenie „Zasłużony dla kultury
polskiej”.

rosław Czapliński, reżyseria
Mikołaj Warfołomiejew, Teatr
Polski im. J. I. Kraszewskiego
w Żytomierzu) Anastazja Warfołomiejewa. W skąpej w reżyserskie rozwiązania swoistej
spowiedzi, dobitnością tekstu
i swoją autentycznością – mieści się w przedziale wiekowym
prezentowanej bohaterki – potrafiła poruszyć salę, na której
dominowała młodzież szkolna.
Widownia zgotowała Anastazji
owacje. Cel został osiągnięty –
treść trafiła do umysłów i serc.
Macierzyństwo – stan i uczucie niejako unikatowe w swojej
istocie zostały wyeksponowane podczas Festiwalu w dwóch
sztukach diametralnie różnych,
a przez to dających praktycznie
pełny jego obraz: radości, wręcz
zwariowanej euforii („Mamy
Problem. Monodram macierzyński”. Autor Szymon Jachimek. Teatr w Gdyni, reż. Jakub
Ehrlich, wykonanie Magdalena Bochan-Jachimek) i do potęgi entej podniesionego bólu,
kiedy stanowiąca cząstkę ciebie
istota – wbrew prawom natury
– musi opuścić ten świat przed
tobą („Baczyński. Apokalipsa”.
Fundacja Pomysłodajnia, Polska. Reżyseria Magdalena Olszewska, wykonanie Edyta Janusz-Ehrlich).
Temat patriotyzmu, naszej
powinności wobec tych, którzy
zdążyli przeżyć zaledwie parę
dziesiątków lat zanim poszli „o
Polskę się bić”, oddając swoją
krew i życie, znajdowali śmierć
na zielonej Bukowinie czy w
błotach Polesia, w zamian prosząc o odpowiedź na jedno tylko
pytanie: „Czy będzie Polska?”
wybrzmiał surowo, bezlitośnie,
wręcz okrutnie w swoistej spowiedzi ze szlaku walki żołnierza
i księdza pułkownika Józefa Panasia. Monodram „Ego te absolvo” w wykonaniu Huberta Kułacza (Teatr „Zamiast” w Łodzi,
reżyseria i scenografia Bogusław

Semotiuk, muzyka Hubert Kułacz) zmusił pomyśleć wraz za
poetą o tym, że Bóg ma prawo
o nas zapomnieć, jeżeli my o
nim zapomnimy. Warto odnotować, że młody utalentowany aktor, obok ról teatralnych,
zagrał też w takich filmach jak
„Czas honoru”, „Bodo”, „Komisarz Alex” i in.
Nawiązanie do twórczości
Edwarda Stachury – opowiadania pt. „Pokocham ją siłą woli”
– w monospektaklu „Siłą woli”
widzowie mogli oglądać w wykonaniu Elżbiety Lewak. Samotność i potrzeba bliskości
drugiego człowieka – zjawiska,
niestety, zbyt często spotykane
we współczesnym świecie. Polsko-ukraińska produkcja niezależna. Reżyseria – Piotr Bartha.
Trochę inną, nie jako autorkę „Roty”, czy głosicielkę
ludzkiej niedoli, widzowie mogli poznać Marię Konopnicką w
końcowym spektaklu Festiwalu „Konopnicka operowo – lecieć bym chciała, lecz nie wiem
do czego…”. W swoim „powrocie” do Wilna zaprezentowała ten monodram Gabriela
Vasiliauskaitė jako przedstawicielka Teatru Miejskiego Kilonii (Niemcy). Artystka sama
dobrała utwory, wyreżyserowała i wykonała tę wzruszającą
poetycko-muzyczno-śpiewaną
opowieść o poetce, która na początku XX wieku, będąc matką
sześciorga dzieci potrafiła poradzić sobie z trudami codzienności i pozostawić potomnym
znaczny dorobek twórczy.
Wilno wraz z MonoWschodem miało kilka dni (Festiwal
trwał od 18 do 22 października) na randkę z teatrem. Z pewnością nie czuł się zawiedziony ten, kto potrafił skorzystać z
tej możliwości. I, jak stwierdziła
podsumowując Festiwal kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Lilia Kiejzik, skoro
jest widz, Festiwal ma rację bytu
– „teatr musi grać” – taka jest
jego misja.
Janina Lisiewicz

ANASTAZJA WARFOŁOMIEJEWA W MONODRAMIE "WSTRĘT"
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Stulecie Odrodzenia Polski
„Dwie dekady Niepodległej w Wilnie”
Konkurs dla każdego

Szanowni Państwo!
Witając 100. rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego redakcja „Naszej Gazety” ogłasza konkurs wiedzy historycznej z okresu dwóch
dekad Niepodległej w Wilnie.
Okres dwudziestolecia międzywojennego w Wilnie i na terenach
Wileńszczyzny znajdujących się dziś w granicach Litwy jest wielce
niejednoznacznie oceniany przez historyków i polityków litewskich.
Retoryka „okupacji” jest ciągle żywa, to ona tragicznie zaciążyła na
stosunkach i losach Litwy i Polski w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia oraz kładła (miejmy nadzieję, że możemy używać tego określenia
w czasie przeszłym) cień na relacje odradzających się po sowieckim
zniewoleniu państw.
Jednak równolegle z politycznymi realiami Wilno w dwudziestoleciu międzywojennym przeżywało okres odradzającego się po ponad
wiekowym carskim zaborze miasta.
Odnosząc się do określenia „okupacja”, należy zaakcentować: większość mieszkańców miasta i jego okolic stanowili Polacy; ofiarą swojej
krwi i życia przyczynili się do obrony tych terenów przed bolszewicką
nawałnicą, tym samym odsuwając o dwa dziesięciolecia sowietyzację;
swą pracą i działalnością sprawili (wraz z przedstawicielami innych
narodowości tradycyjnie zamieszkujących te wielokulturowe tereny),
że następował rozwój i rozkwit miasta, co wcale nie było łatwe po rozbiorach i spustoszeniach I wojny światowej i wojnie z bolszewikami.
Współcześni mieszkańcy Wilna, Wileńszczyzny i Litwy wbrew przyklejanym niedawnym dziejom etykietkom powinni znać przynajmniej te fakty z historii polskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego Wilna, które miasto na trwale umiejscowiło w kulturze i
historii Polski i Litwy, Europy i świata.
Poszukiwanie odpowiedzi na 15 konkursowych pytań, które Państwu zadamy, dla jednych będzie powtórką znanych faktów, dla in-

Pytania konkursowe:
1. Drugi, największy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
zamknięty przez carskich zaborców, został
reaktywowany w okresie międzywojnia w
Wilnie. Kiedy to nastąpiło i czyje imię nadano Wileńskiej Alma Mater. Kto z przedstawicieli najwyższych władz państwowych RP
wziął udział w ceremonii otwarcia Uniwersytetu?
2. Kto z wybitnych polskich twórców:
malarzy, fotografików swoim talentem przyczynił się do tworzenia symboliki miasta i jego
uniwersytetu oraz utrwalił za pomocą obiektywu Wilno i jego okolice?
3. Kiedy miała miejsce koronacja obrazu
Matki Boskiej Ostrobramskiej koronami papieskimi i jaki tytuł uzyskała Wileńska Madonna?
4. Powstawanie rozgłośni radiowych – to
ważne wydarzenie w okresie międzywojnia.
Kiedy powstała rozgłośnia w Wilnie, którą z
kolei była na terenie II RP i gdzie się znajdowała?
5. Największa powódź w dwudziestoleciu
międzywojennym w Wilnie przyczyniła się do
znaczącego archeologicznego odkrycia. Kiedy
miała miejsce i co wydobyła na jaw?
6. Jakie wydarzenie symbolizujące soli-

nych – ich poznawaniem. Tak z oddzielnych segmentów pamięci będziemy mogli stworzyć pełniejszy obraz dwóch dekad Niepodległej
w Wilnie.
Zapraszamy wszystkich miłośników dziejów minionych do udziału
w naszym konkursie, byśmy mogli na Wieszcza pytanie: „Znasz li
ten kraj?” dać odpowiedź: „Znam!”.
Poniżej zamieszczamy 15 pytań dotyczących znaczących wydarzeń,
które miały miejsce w Wilnie w okresie dwóch dekad Niepodległej
– międzywojniu.
Konkurs jest adresowany do obywateli Litwy, dla których polskie
karty w historii Wilna są interesujące i bliskie.
Odpowiedzi mogą być indywidualne lub zbiorowe. Wiek uczestników konkursu nie jest reglamentowany.
Swoje odpowiedzi możecie Państwo nadsyłać do 7 listopada br. (decyduje data wysłania). Podsumowanie konkursu nastąpi 12 listopada, a
o wynikach zostaniecie Państwo poinformowani w kolejnym numerze
„Naszej Gazety”, który ukaże się 14 listopada. Tam też znajdziecie informację o uroczystości podsumowania konkursu i wręczenia nagród.
Odpowiedzi możecie Państwo przesyłać pocztą na adres: Wilno, ul.
Naugarduko 76, lub drogą e-mailową: naszagazeta@zpl.lt z dopiskiem „Na konkurs”. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, wieku, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego.
Zapraszamy do aktywnego udziału w konkursie. Czekają na Państwa miłe chwile poznawania dziejów oraz atrakcyjne nagrody. Konkurs jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą poprzez
Fundację „Oświata Polska za Granicą”.
Liczymy na Państwa aktywny udział, poprawne odpowiedzi i radość
z wygranych atrakcyjnych nagród!

darność wielonarodowej ludności Wilna doczekało się upamiętnienia w postaci pomnika
nad Wilenką?
7. W Wilnie powstał jeden z pierwszych
ośrodków w RP badania i leczenia chorób nowotworowych. Podaj nazwisko uczonego i nazwę placówki, która tu powstała. Jaki los spotkał wybitnego naukowca?
8. To w Wilnie zrodził się jeden z kultów
religijnych, który dziś jest rozpowszechniony
na całym świecie. Kto i w jaki sposób go zapoczątkował. Wymień nazwiska i daty?
9. W okresie międzywojnia w Wilnie
mieszkali i tworzyli wybitni polscy pisarze i
poeci, w tym przyszli laureaci Nagrody Nobla. Wymień co najmniej trzech?
10. Pomnik któremu z Wieszczów narodowych pomimo wielu starań i proponowanych projektów nie stanął w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Gdzie
ustawiono jego makietę, z czego była zrobiona
i jaki los ją spotkał?
11. Marszałek Józef Piłsudski darzył Wilno szczególną miłością. Kiedy jego serce zostało przywiezione do Wilna i gdzie tymczasowo je umieszczono oraz kiedy spoczęło w
Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej
Rossie?
12. W okresie międzywojnia do Wilna zo-

stały sprowadzone prochy wybitnego historyka, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, nauczyciela Adama Mickiewicza. O kim mowa,
kiedy to wydarzenie miało miejsce i na jakim
cmentarzu spoczął uczony, którego imię nosi
dziś jedno z wileńskich gimnazjów?
13. W Wilnie pobierał nauki szkolne jeden z pionierów i asów polskiego lotnictwa.
O kim mowa i jakich wyczynów dokonał wraz
ze swym kolegą pilotem-inżynierem?
14. W międzywojniu polski przemysł stawiał pierwsze kroki. W Wilnie m.in. powstała
fabryka produkująca nowoczesne aparaty. O
jakich urządzeniach mowa. Jak nazywał się
zakład, gdzie się znajdował i jaki los go spotkał?
15. Był jednym z wybitnych architektów i rzeźbiarzy początku XX wieku, którego dzieła znajdziemy m.in. w Krakowie
i Wilnie. Stworzył pomnik, który wbrew
działaniom kolejnych okupantów, skierowanym na zniszczenie chrześcijańskiej
symboliki górującej nad miastem, został
odrodzony. Był żołnierzem polskiej Samoobrony Wileńskiej i bronił miasta przed
bolszewikami w 1919 roku. Wymień nazwisko twórcy, nazwy wymienionych pomników. Podaj datę jego śmierci i miejsce
spoczynku?

6

25-31 października 2018 r., nr 43 (1339)

www.zpl.lt

Jerzy Karpowicz

„Elipsa” – ćwierć wieku twórczej pracy

PODCZAS OTWARCIA WYSTAWY

18 października Twórczy
Związek Polskich Artystów
Malarzy na Litwie „Elipsa” obchodził 25-lecie powstania. W
Domu Kultury Polskiej w Wilnie została otwarta wystawa
prac członków „Elipsy” oraz
odbyła się uroczysta akademia,
na którą przybyli członkowie

Związku, ich rodziny, goście,
przyjaciele i sympatycy.
Inaugurując jubileuszowe
obchody prezes „Elipsy” Danuta Lipska witała serdecznie
zebranych oraz przedstawiła
obecnych członków Związku,
których prace zostały wyeksponowane w holu DKP. Z powo-

du braku miejsca, każdy twórca mógł przedstawić zaledwie
po kilka prac, ale dały one możność poznać charakter twórczości, stosowaną technikę, zamiłowania i priorytety, którym
hołduje każdy z artystów.
Na wystawie znalazły się
barwne, tchnące liryką prace

Danuty Lipskiej, płótna Jana
Czapskiego przyciągały wzrok
kolorystyką i dojrzałością. Nie
sposób było nie zwrócić uwagi na wyjątkowo sympatyczne
akwarele Renaty Utowki, swojskie pejzaże Aleksandra Subotowicza. Budziły zainteresowanie
widoki Wilna Piotra Ibiańskiego

narski – był wujkiem Beatričė
Grincevičiūtė i w ciągu kilku
dziesięcioleci spędzał lato we
dworze w Iłgowie, gdzie gościli i grali najwybitniejsi muzycy
tego okresu. Pianistka Šviesė
Čepliauskaitė swoje opowiadanie-koncert rozpoczęła od
zaprezentowania szanowanej
i znanej szlacheckiej rodziny
Hryncewiczów i ich dworu w

Iłgowie (dawniej nazywano go
dworem Panykiu, znajdującym
się w rejonie szakiajskim, we wsi
Iłgowo).
Emil Młynarski – znany polski skrzypek wirtuoz, kompozytor i dyrygent, który później
został jednym z założycieli Filharmonii Warszawskiej i jej dyrektorem, w 1895 roku ożenił
się ze starszą córką gospodarza
tego dworu Anną Talko-Hryncewicz. Dwór, jako posag żony,
trafił do Młynarskiego, który w
nim często bywał i tworzył aż
do początku I wojny światowej.
Maestro Młynarski chętnie pomagał zdolnym młodzieńcom
studiującym muzykę i sztukę,
wspierał ich materialnie. Finansowo wspierał on M. K. Čiurlionisa, Stasysa Šimkusa, siostrzenicę Beatričė Hryncewicz
(Grincevičiūtė) oraz innych.
W ten sposób nowy właściciel
dworu, Emil Młynarski, stał się
sprawcą rozsławienia Iłgowa. W
końcu XIX i na początku XX wieku we dworze gościli i tworzyli:
skrzypek Paweł Kochański, pianista i autor pieśni, późniejszy
premier Polski Ignacy Jan Paderewski, kompozytor Karol Szymanowski, pisarz Stefan Żeromski. W okresie międzywojnia
we dworze bywał również znany pianista, zięć Młynarskiego,
Artur Rubinstein, pisarz Józef

Ryszard Jankowski

Świąteczny weekend

WĘDZIAGOLANKI Z AUTORKĄ SPOTKANIA

Wędziagolanie coraz częściej są zapraszani na imprezy, które się odbywają w Narodowym Muzeum Sztuki im.
M. K. Čiurlionisa w Kownie.
Również w sobotnie popołudnie, 20 października przybyli oni do Kowna, gdzie pianistka Šviesė Čepliauskaitė
zaprosiła wszystkich do wspólnego uczczenia 100-lecia nie-

podległości Polski i przypomnienia polskich twórców,
wykonawców, kompozytorów,
którzy byli bezpośrednio związani z Litwą. W muzeum odbył
się jej koncert-wykład pt. „Karol, Emil i Ignacy Jan”.
Artystka zwróciła się do
obecnych z pytaniem, czy zebrani wiedzą, że założyciel Filharmonii Warszawskiej – Emil Mły-

i trochę zagadkowe, imponujące
rozmiarami płótna Mirosława
Bryżysa. Skłaniały do refleksji
obrazy Ireny Fedorowicz-Wasilewskiej i zawierające elementy egzotyki Stanisława Plawgi,
cieszyły oko prace małych form
Krystyny Uženaitė… Do obejrzenia były też obrazy Stanisława Szafranowicza, Jana Jankowskiego, Jolanty Miłto.
Artyści chętnie udzielali odpowiedzi na pytania gości dotyczące swoich prac, dyskutowali
i nawet na poczekaniu rysowali
obecnych…
Dziś Związek liczy 12 członków. Są to ludzie po studiach artystycznych na Litwie i w Polsce.
Z okazji jubileuszu wydany został katalog prac artystów malarzy. Jak zaznaczyła zagajając
uroczystą akademię prezes Danuta Lipska, powstały w 1993
roku Twórczy Związek Polskich
Artystów Malarzy zrodził się z
inicjatywy śp. Władysława Ławrynowicza, który przez wiele
lat pełnił też funkcje prezesa.
W grupie inicjatywnej byli też:
Stanisław Kaplewski, Lilia Miłto, Anna Kudriaszowa i Danuta Lipska.
Jak podkreśliła prezes,
oprócz wspólnej pasji malowania, połączyło twórców poczucie
przynależności do polskiej kultury, tradycji tej ziemi. Działalność Związku w zasadzie polega
na organizowaniu wystaw oraz
warsztatów artystycznych, braniu udziału w plenerach, wystawach, spotkaniach twórców. Jak
Albin Herbaczewski. Bywali tu
również najsłynniejsi ówcześni
malarze, historycy i duchowni.
We dworze odbywały się koncerty, była w nim również biblioteka z wielkim księgozbiorem.
Świadek owych czasów pisarz
Petras Cvirka w swoich wspomnieniach pisał, że w dzieciństwie jak zaczarowany słuchał
donoszącej się z drugiego brzegu
Niemna muzyki, kiedy do Emila Młynarskiego przybywali goście.
Profesor Šviesė Čepliauskaitė
opowiedziała jeszcze wiele ciekawych, pikantnych historyjek
związanych ze słynnymi polskimi
twórcami, które zdarzały się im
goszcząc na Litwie, żyjąc w Polsce,
USA i w Szwajcarii. Obejrzeliśmy
też materiał wideo ze zdjęciami i
myślami tych znanych artystów.
Pomiędzy opowiadanymi historyjkami bardzo subtelnie brzmiały muzyczne przerywniki, które
na fortepianie wykonywała Šviesė
Čepliauskaitė.
Wędziagolanom koncert-wykład „Karol, Emil i Ignacy
Jan” – poświęcony obchodom
stulecia niepodległości Polski
bardzo się spodobał i wywarł
ogromne, wspaniałe wrażenie.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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Uprzejmie zapraszamy
na uroczyste koncerty
w ramach obchodów
100-lecia Niepodległości
Polski i Litwy

Jerzy Karpowicz

3 listopada – sobota
10.00 – Festiwal Kultury Polskiej „Złota jesień”. Sala
szkoły w Poniewieżu (Parko 19, Panevėžys)
16.00 – 20-lecie zespołu „Issa”. Centrum
Wielokulturowe w Kiejdanach (Senoji rinka 12,
Kėdainiai)
4 listopada – niedziela
8.30 – Msza św. w Kownie w kościele karmelitów (ul.
Gedimino 1, Kaunas)
10.00 – Koncert w Centrum Wielokulturowym w
Kownie (Šv. Gertrūdos 58, Kaunas)
UCZESTNICY JUBILEUSZU "ELIPSY" Z ZACIEKAWIENIEM OGLĄDALI WYSTAWIONE PRACE

zaznaczyła prezes, prace członków „Elipsy” w ciągu minionego ćwierćwiecza były obecne na
ponad 150 wystawach nie tylko na Litwie i w Polsce, ale też
w Szwecji, Austrii, Szwajcarii,
Niemczech, Francji, Rosji, na
Białorusi, Ukrainie i w Stanach
Zjednoczonych Ameryki. Wiele z nich znalazło się w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów.
Członkowie „Elipsy” od lat
owocnie współpracują z poetami wileńskimi. Zaowocowało
to wspólnie wydanymi książkami, w których wiersze zostały zilustrowane przez członków
Związku.

Podczas uroczystości prezes dziękowała wszystkim tym,
kto na przeciągu minionych 25
lat wspierał i współpracował
ze Związkiem, promował jego
działalność. Dyplomy dziękczynne, upominki były wyrazem wdzięczności dla przyjaciół i sympatyków.
Jubilaci również doczekali się miłych słów, kwiatów od
obecnych na sali. W serdecznej
atmosferze minął świąteczny
wieczór. Urozmaicił go swym
występem zespół amatorski Polskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Wilnie pod kierownictwem Łucji Dubickiej.

Wypada życzyć jubilatom
dalszych lat pełnych twórczych
sukcesów, natchnienia i jak najwięcej jasnych barw na ich płótnach.
Janina Lisiewicz

Wystąpią:
Zespoły: „Pogranicze” (Szypliszki), „Karczmiska”
(Leopoldów), „Kalina” (Kalinowo), „Issa” (Kiejdany),
„Kotwica” (Kowno), „Na mazurską nutę” (Ełk), chór
seniora „Pojezierze” (Ełk).
Zespoły taneczne: „Selevy”, „Liepsna”,
„Grandinėlė”, „Akimirka” (Poniewież).
Inf.: spklitwa@gmail.com; +370 68776689
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KLUB MIŁOŚNIKÓW PIEŚNI BIESIADNEJ
ORAZ KLUB POLSKIEJ SZTUKI
ZAPRASZAJĄ NA KONCERT
WIECZORY PIEŚNI BIESIADNEJ
Koncert odbędzie się 25 października
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).
Początek o godz. 18.00.
W koncercie biorą udział stali uczestnicy Klubu: Jasia Mackiewicz, Teresa Markiewicz, Zbigniew Sinkiewicz,
Jarosław Królikowski, Ryszard Bryżys;
Gościnnie wystąpią młodzi i utalentowani soliści m.in.: Wita Borejszo, Justyna Stankiewicz oraz inni wykonawcy;
W koncercie weźmie udział Wiktor Tamošiūnas – bard wileński, który przedstawi swoją twórczość, m.in.
zaprezentuje własną poezję śpiewaną a także zaśpiewa utwory innych autorów, do których ułożył melodie.
Klub Polskiej Sztuki zaprezentuje swoją twórczość.
Publiczność zaskoczą popisy tercetu promującego twórczość wileńskich autorów;
Znana dziennikarka, redaktor i wydawca – Jadwiga Podmostko opowie o Kalendarzu Rodziny Wileńskiej na
2019 rok.
Wstęp wolny
Projekt jest dofinansowany przez Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie Republiki Litewskiej.
Partner – Dom Kultury Polskiej w Wilnie.
Organizatorzy

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe:
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

Od reżysera
Zapraszamy na jedną z najlepszych, klasycznych komedii polskich, napisaną na początku XX wieku (prapremiera odbyła się
we Lwowie w 1907 roku) przez wybitną dramatopisarkę Gabrielę Zapolską.
Podtytuł tej obyczajowej, rodzinnej komedii: „Tragedia ludzi
głupich” trafnie oddaje pasję, z jaką autorka podejmuje temat bezmyślności, egoizmu, cynizmu i braku odpowiedzialności, czyli różnych nieetycznych postaw, które idą w parze z zabawną głupotą
bohaterów sztuki. A więc jest i śmiesznie, i refleksyjnie. A także
aktualnie – bez względu na epokę. My akcję komedii umieściliśmy
w Wilnie lat trzydziestych ubiegłego stulecia, w epoce rodzącej się
nowoczesności, jazzu i pewnej swobody obyczajów...
Zapraszamy na wspólne zanurzenie się w polszczyźnie dobrze
napisanego dramatu, na przeżycie artystyczne, związane z tradycją teatralnej kultury narodowej. Na żywą rozmowę aktorów i publiczności.
Praca nad „Ich czworo” była dla mnie drugim, miłym i twórczym spotkaniem z zespołem Polskiego Teatru w Wilnie. W ubiegłym roku nagraliśmy wspólnie audiobook, zapisując w formie
udramatyzowanego opowiadania całość „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza.
Jan Buchwald

Podzielamy ból i smutek
oraz składamy wyrazy serdecznego współczucia księgowej

Janinie Kozieł
z powodu śmierci

Mamy
Starosta oraz pracownicy starostwa niemieskiego

„Projekt współfinansowany w
ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą”

