
modernistycznego czasopisma
i ugrupowania artystycznego „Mir
Iskusstwa”. W okresie 1898-
1904 stowarzyszenie to zorgani-
zowa o 6 wystaw. Od pocz. lat 90.
XIX w. uczestniczy  w rosyjskim
Ruchu Odrodzenia Sztuk i Rze-
mios , bra  udzia  w pracach
kolonii artystycznych w Abramce-

wie i Ta aszkinie,
które mia y

na celu
odro-

dze-

n i e
tradycji

rzemios a
artystycznego.

Wrubel tworzy  tam
przede wszystkim ceramik .
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Michai  Wrubel
Michai  Aleksandrowicz

Wrubel (vel Wróbel) (
) uro-

dzi  si  17 marca 1856 r. w Om-
sku na Syberii, a zmar  14 kwiet-
nia 1910 r.  w Petersburgu.

Wszyscy wiedz , e by  rosyjs-
kim malarzem i grafikiem two-
rz cym w stylu secesji i symbo-
lizmu.  Ma o  kto  wie,  i  ojcem
jego by  Polak, a matk  Dunka,
która zmar a, gdy Michai  mia  3
lata. Ojciec - carski oficer, praw-
nik, uczestnik wojny krymskiej,
którego polscy przodkowie po-
chodzili z zaboru pruskiego. Na
tych terenach (np. w Bydgoszczy)
nazwisko Wróbel jest i dzisiaj
bardzo popularne. Dzieci stwo
u boku ojca Michai  mia  bardzo
szcz liwe.

M. Wrubel malowa  portrety
oraz symboliczne kompozycje
figuralne. Motywy czerpa  z rus-
kich poda  i ba ni, tradycji s o-
wia skich oraz poezji romanty-
cznej. Pocz tkowo projektowa
ceramik , a na zamówienie
Ko cio a prawos awnego wyko-
nywa  w wi tyniach religijne
malowid a cienne, bliskie tra-
dycji bizantyjsko-ruskiej. Pó niej
przeszed  do twórczo ci sztalu-

W stulecie mierci wielkiego artysty polskiego pochodzenia, urodzonego na Syberii.
gowej, w której dominowa y
kompozycje mistyczno-symbo-
liczne inspirowane poezj  i mi-
tologi , z cz stym motywem de-
mona. Malowa  poetyckie pejza-
e i portrety. Charakterystyczny

dla niego sposób malowania
przypomina mozaiki. Jego obrazy
przenika nastrój tajemniczo ci,
niepokoju i dramatyzmu. Michai
Wrubel zajmowa  si  te  cera-
mik  artystyczn , drobna rze
i scenografi .

Nauk  rozpocz  w peters-
burskiej Szkole Rysunku (1963-
64, 1869), kontynuowa  j  w Aka-
demii Sztuk Pi knych (1880-84)
u Ilji Riepina. W latach 1884-89
przebywa  w Kijowie, a od 1889
w Moskwie. Z powodu zawodu
ojca ju  od dzieci stwa wci  si
w Rosji przeprowadza . W yciu
doros ym odby  wiele podró y na
Zachód, m.in. do Francji i W och
i Szwajcarii. By  scenografem w
Moskiewskiej Prywatnej Operze
Rosyjskiej im. Sawy Iwanowicza
Mamontowa. W la-
tach 1884-89
w y k o -
n a

ma-
lowid a
w Monaste-
rze w. Cyryla w
Kijowie. Zwi za  si  z kr giem

Bardzo znany jest jego obraz do
wiersza M. Lermontowa – De-
mon, ale ilustrowa  te  m.in.
Ann  Karenin  – Lwa To stoja.

Jego najwa niejszymi dzie-
ami s : Bez (1900) - Moskwa,
Galeria Trietiakowska; Carew-
na ab  (1900) - Moskwa,
Galeria Trietiakowska; Demon
(1890) – Moskwa, Galeria Trie-
tiakowska; Mocarz (1898) – St.
Petersburg, Muzeum Rosyjskie;
Pan (1899) - Moskwa, Galeria
Trietiakowska; Po koncercie
(1905) - Moskwa, Galeria Trie-
tiakowska; Portret artystki Na-
die dy Iwanowny Zabie y-Wru-
bel (1898) - Moskwa, Galeria
Trietiakowska; Portret Sawy
Iwanowicza Mamontowa
(1897) - Moskwa, Galeria Trie-
tiakowska; Serafin (1904) – St.
Petersburg, Muzeum Rosyjskie.

W 1902 Wrubel zapad  na
chorob  psychiczn  i  pod
sta  opiek  lekarzy oraz ony,
w 1906 straci  wzrok, a cztery
lata pó niej zmar .

opracowa  ms

Autoportret Wrubla 1904 r.

owa Demona na tle gór

Sadko
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Rok Fryderyka Chopina w obwodzie Kaliningradzkim

Muzyka Chopina
pod sklepieniami Katedry

Muzyka Chopina pasjonuje go - jak sam
mówi - przez swoj  ulotno , nieuchwytno :
„Jest jak rajski ptak, który wci  si  wymyka
z r k. Tylko czasami udaje si  uchwyci  jej
istot , zbli  si  do niej. Oferuje
niesko czon  mo liwo  interpretacji,
pozwala na ci  prac  nad w asn  estetyk ,
nad kszta towaniem swoich gustów, daje
szans  odmiennego spojrzenia na ten sam
utwór, indywidualnego i ci gle nowego
podej cia. Jest w muzyce Chopina co  takiego,
e za ka dym razem chce si  zagra  ten sam

W Kalinigradzie trwa siódmy festiwal
sztuki „Ba tyjskie sezony”. Szczegól-
nym wydarzeniem tegorocznej edycji
festiwalu sta  si  koncert jednego z
najlepszych w wiecie wykonawców
muzyki Fryderyka Chopina, polskiego
pianisty Janusza Olejniczaka, który
odby  si  9 pa dziernika w Katedrze na
wyspie. Owa akcja kulturalna przebie-
ga a w ramach obchodów Roku Cho-
pina. Ca y wiat obchodzi jubileusz
200-lecia wielkiego polskiego kompo-
zytora i muzyka.

Chopinowski koncert w Katedrze wy-
wo  znaczne zainteresowanie wiel-
bicieli muzyki klasycznej równie  ze

wzgl du na osob  wykonawcy, s ynnego
polskiego pianisty Janusza Olejniczaka.
Jego mistrzostwo znane jest s ucha-
czom wielu najbardziej znanych sal kon-
certowych Europy, Ameryki Pó nocnej i
Po udniowej, Azji i Australii. Wybitny
polski muzyk wielokrotnie by  jurorem
mi dzynarodowych konkursów pianis-
tów, a tak e zajmowa  si  dzia alno ci
wyk adowcz  za granic  m.in. w Ka-
nadzie, Japonii, Kolumbii, oraz w Aka-
demii Mozarta.

Janusz Olejniczak równie  znany jest
z tego, e nagra cie ki d wi kowe do

ynnych filmów Andrzeja awskiego
„Niebieska nuta” oraz Romana Pola -

skiego „Pianista”. Program koncertu
ony by  w ten sposób, eby przed-

stawi  twórczo  fortepianow  Cho-
pina jako kompozytora w ca ej jej ró -
norodno ci, zawiera  utwory ró nych
rodzajów: nokturny (miniatury muzy-
czne), scherzo, ballad  g-moll op. 27
(form  narracyjno-dramatyczn ), kom-
pozycje taneczne – walce, a tak e
oparte o ród a polskie ludowe mazur-
ki, majestatyczne polonezy.

Któ  by inny, ni  wybitny muzyk, po-
chodz cy z tej samej Ziemi Polskiej
móg  najlepiej zrozumie  i zinterpreto-
wa  genialne dziedzictwo swojego
Wielkiego Rodaka. Us yszeli my mu-

zyczne dzie a dosko-
na e, we wspania ym
wykonaniu. Za  po
ka dym wykonanym
utworze nasila a si
moc oklasków pub-
liczno ci, s yszane by y
równie  okrzyki
„brawo”.

By y to odznaki uz-
nania dla geniusza
Fryderyka Chopina i
zarazem mistrzostwa
pianisty Janusza Olej-
niczaka. Wyst p w na-
szym mie cie muzyka
takiego poziomu jest
wa nym wydarzeniem
w yciu kulturalnym
Kaliningradu. Owe
przedsi wzi cie zo-
sta o przeprowadzone
przy poparciu Konsu-
latu Generalnego Rze-
czypospolitej Polskiej
w Kaliningradzie.
W. Wasiliew  foto autora

fragment inaczej, wyrze bi  t  sam  fraz
na nowo. Podczas wykonywania utworów
Chopina potrzebna jest - wed ug Janusza
Olejniczaka - koncepcja ca ci Ale
ostateczn  wizj  tworz  w trakcie grania.
Pokora wobec Chopina nie pozwala
mi przyj  jednej wersji, powiedzie , e jaki
fragment jest nieodwo alnie najlepszy

nie w takiej postaci. Musz  wi c
próbowa  wci  na nowo”. (M. Kosi ska,
Polskie Centrum Informacji Muzycznej,
Zwi zek Kompozytorów Polskich)
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Temat Polacy na
Syberii jest z o-
ny  i  obszerny.  Na
amach czasopis-
ma nie da si  w ca-

ci na wietli
tego tematu, a i autor nie mo e i
nie powinien wyznacza  to za
swój cel. Mo e jedynie podzieli
si  w asnymi do wiadczeniami i
wra eniami.

Owszem, wielu Polaków trafi o
na  Syberi  nie  z  w asnej  woli  –
ci g represji, zsy ek, deportacji.
To jednak dotyczy o
przedstawicieli wielu
narodów i narodo-
wo ci, w tym te  Ro-
sjan, którzy tak czy inaczej prze-
stali dogadza  imperium Ro-
syjskiego w ró nych czasach.
Je eli chodzi o Polaków na Sy-
berii, to warto zaznaczy , e
znaczna ich cz  – tych naj-
bardziej przedsi biorczych – sa-
ma d a na Syberi . Byli to
przesiedle cy z wielu regionów
Rosji na pocz tku XX wieku (ma-
sowa migracja ludów imperium
Rosyjskiego w okresie dwóch re-
wolucji 1905 i 1917 r.), po refor-
mie Piotra Sto ypina (rok 1906 –
jecha o si  „po ziemi ”), i budowa
Kolei Transsyberyjskiej od Cze-
labi ska do W adywostoku, po-
czynaj c od 1891 r.

Obecnie na Syberii mieszka
oko o 60 tysi cy osób narodo-
wo ci polskiej. Najwi ksze sku-
piska Polaków s  w Irkucku,
Jekaterynbugru, Nowosybirsku i

an-Ude. Nowosybirsk jest sto-
lic  Syberii, to wielonarodowe
miasto. Polacy licz  tam 1288
osób, a w obwodzie – 3200.

Nowosybirsk jest miastem
nowym, za onym w 1893 roku
w zwi zku z budow  Kolei Trans-
syberyjskiej. Miasto pocz tkowo
nazywa o si  Nowoniko ajewsk.
W czasie drugiej wojny wiatowej
przeniesiono tam fabryki zbroje-
niowe, o rodki naukowe i labora-
toria, co da o impuls dla jego
gwa townego rozwoju. Drugim
impulsem by o powstanie w
latach 50. o rodka naukowo-
badawczego, który formalnie jest
oddzia em Rosyjskiej Akademii
Nauk, niedawno utworzono tam
tak e podporz dkowany jej
uniwersytet. Jest to gigantyczny

rodek tworz cy samoistne
miasto o wspania ych warunkach
do pracy. Nowosybirsk jest mias-
tem nowoczesnym, rozleg ym,
licz cym 1 600 tys. mieszka -
ców. Znajduje si  tu elektrownia
wodna, zbudowana na rzece Ob,

Polacy w NowosybirskuWidok Nowosybirsku z wzgórze

Na tej stronie kontynuujemy

publikacje artyku u z Nr 9/2010

“G osu...” Polacy Syberyjscy która dzi ki tamie ut-
worzy a zalew o d u-

go ci 200 km i szeroko ci
20 km.

Uda o mi si  nawi za  kontakt
z tamtejsz  organizacj  polsk  –
Stowarzyszenie Kulturalno-

wiatowe „Dom Polski”. Orga-
nizacj  za ono w 1991 roku
(ponownie zarejestrowano w
1999 r.) z inicjatywy obywateli
Federacji Rosyjskiej  zamieszka-
ych w Nowosybirsku. Dzia a na
zasadach dobrej woli, równoup-
rawnie , samorz du i prawa.
„Dom Polski” utworzono w celu
po czenia Polaków, a tak e nau-
czenia si  j zyka polskiego,
poznania polskiej kultury, umo-
cnienia kontaktów kulturalnych z
Polsk .

„Dom Polski” liczy oko o 70
cz onków. Stowarzyszenie grupu-
je niemal wy cznie inteligencj
- pracowników naukowych, artys-
tów, muzyków. Nie wszyscy jed-
nak dobrze znaj  j zyk polski,
niektórzy maj  problemy z wys o-
wieniem si . Spotkania cz onków
stowarzyszenia odbywaj  si  po
rosyjsku. Ogólnie rzecz bior c
tylko 5% potrafi p ynnie wys a-
wia  si  w  j zyku  polskim,  a
oko o 30% zna j zyk na poziomie
zadawalaj cym. Nie wszyscy te

 katolikami (oko o 50% polonu-
sów wyznaje wiar  katolick ).

Wspólnota nie ma w asnej
siedziby. Cz onkowie spotykaj

si  na terenie biblioteki kultur
narodowych, z któr ci le wspó -
pracuj . Jej dyrektor – Olga Ka-

mie ska – bardzo pomaga im w
organizowaniu imprez polonij-
nych.

Polonusi koncentruj  si  na
dzia alno ci kulturalnej, ale obok
niej prowadz  tak e dzia alno
charytatywn , m.in. przyja ni
si  i opiekuj  si  jed-
nym z miejscowych
domów dziecka, który
zbudowano z polskich
rodków. Funkcjono-

wanie „Domu Polskie-
go” wraz z jego ekspo-
zytur  charytatywn
nastawione jest nie
tylko na potrzeby wew-

trzne, ale tak e na
prezentacj  kultury
polskiej wobec spo-
ecze stwa miejsco-
wego, co jest przyjmowane
bardzo yczliwie.

Oprócz Domu Polskiego ist-
nieje jeszcze jedna organizacja
polonijna w mie cie. Jest to stwo-
rzony przez studentów Zielony
Balonik na uczelni pedagogicz-
nej. Prezesem jest Anna Ko acz-
kowska. (O dzia alno ci Zielo-
nego Balonika piszemy w arty-
kule na str.6 – red.) Studenci
ucz  si  polskiego, urz dzaj
ciekawe imprezy. Obowi zkowo
spotykaj  si  na przyk ad z okazji
takich wi t Wielkanoc, Wigilia
Bo ego Narodzenia, czy And-
rzejki. Pomaga im w tym pra-
cownica Caritasu siostra Barbara.
Cz onkowie Balonika urz dzaj
konkursy teatralne, maj  nawet

asne stroje, które wykonuj
asnor cznie. Finansuj  siebie

sami – z w asnej kieszeni.
Administracja miasta Nowosy-

birsk wspiera autonomie narodo-
wo ciowe.

Nauka j zyka polskiego w
Nowosybirsku odbywa si  na
uczelni pedagogicznej i elektro-
technicznej, a tak e w ko ciele
w niedziele, w niektórych szko-
ach polski jest nauczany fakul-
tatywnie.

Duszpasterstwo katolickie ra-
czej nie ma wp ywu na propa-
gowanie polsko ci. Niestety sto-
sunki pomi dzy ko cio em i
„Domem Polskim” nie uk adaj
si  zbyt g adko.

Na chwil  obecn  stowarzy-
szenie „Dom Polski” nie wydaje

adnego pisma polonijnego.
Wcze niej – 15 lat temu – ukazy-
wa  si  kwartalnik „Polonia Sybe-
ryjska”.

„Chcieliby my podnie  po-
ziom znajomo ci j zyka polskie-
go w ród tutejszych Polaków, jak
równie  ich liczebno . Mamy
wielu ch tnych zosta  cz onkami
Polonii i nauczy  si  j zyka, lecz
brakuje nam organizacji. Wa -
nym pozytywnym  osi gni ciem

jest wymiana studentów: studen-
ci z „Zielonego balonika” je
do Krakowa, za  polscy studenci
– do nas” – mówi Natalia Ticho-
nowa, koordynator stowarzysze-
nia i g ówny jego motor.

Zmartwi  mnie brak w Nowo-
sybirsku konsulatu polskiego.

ród 18 innych przedstawi-
cielstw dyplomatycznych w tak
du ym mie cie nie znalaz o si
polskiego.

Ca a historia miasta – to sta-
bilne mi dzynarodowo ciowe
stosunki. Zgodnie i przyja nie
wspó istniej  ró ne narodowo ci
yj c jak jedna rodzina.
Moim zdaniem, najbardziej is-

totnym i najbardziej charaktery-
stycznym dla rdzennych Sy-
biraków jest przyj cie – w sze-
rokim znaczeniu s owa – nowych
ludzi, ludzi innej kultury i wiary.
Lojalno  i tolerancyjno  Sy-
biraków do „obcych” z ich oby-
czajami, tradycjami i kultur  jest
chyba ich najwa niejsz  cech .
Przejawia si  ona w go cinno ci,
yczliwo ci i otwarto ci wszyst-

kich Sybiraków.
A. awrynowicz

foto autora

> str. 6



Str.  4   Nr 10 (171) pa dziernik 2010  

Pielgrzymka do wi ty  we W oszech
(Cz. 3, c.d. z Nr 9(170)/2010)

Nowe relikwie, wrarzenia.
Nasza droga dalej prowadzi

do Monte Cassino. Mnóstwo za-
kr tów, wielkie przepa ci, ale
pomy lnie osi gn li my wyso-
ko ci 512 m, gdzie jest po ona
pi kna bazylika wi tego Bene-
dykta, gdzie niedaleko spoczywa
1601 nierzy narodu polskiego,
przy grobach których by a odpra-
wiona msza wi ta, na kilka dni
przed rocznic  zwyci stwa, za
które oddali swe ycia.

Ju  wieczorem byli my w San
Giovanni Rotondo, nie wiemy, co
zobaczymy ranem. Najwcze -
niejsza pobudka w ca ej pielg-
rzymce, jeste my w ko ciele
Matki Boski, w którym do ko ca
swych dni s w. Ojciec Pio.
Jeste my w tym miejscu, gdzie

 o.  Pio,  znajdujemy si  obok
Domu Ulgi Cierpienia. Wszystko
tutaj wybudowano z datków, za
rodki wdzi czno ci wi temu

Pio.
Jak jest dumne miasteczko z

jego imienia, jak s  wszyscy jemu
wdzi czni. Msza wi ta w wi -
tyni, gdzie s  o. Pio, zostanie
w pami ci naszej na ca e ycie;
jest  nam  mi o,  e  mamy  ikon

wi tego Pio w ko ciele w. W.
Adalberta w Kaliningradzie, jes-
te my radzi, e mogli my ukl k-

 u jego grobu. Po krótkiej na-
radzie (u nas by y nawet g oso-
wania), zamienili my przeja d-

 do Assizy na miejscowo ci
San Angelo, Lanciano, Monopelo
i San Marino. Jak jestem zado-
wolony z tego zwiedzania. Jak
mo na by o przejecha  obok, tak
blisko i nie spotka  si  ze wi ty-
niami,  które  chroni  si  w  tych
miejscach.

San Angelo – to jest grota Ar-
chanio a Micha a i jeste my
obecni na powszechnej mszy w
dzie wi ta parafialnego. Lan-
gano -  eucharystyczny cud, b o-
gos awiony chleb – “…to jest
Cia o Moje…” i kielich – “…to jest
Krew Moja Nowego Testamen-
tu…”. Cud pierwszego wieku –
wieku od Narodzenia Chrystusa.
Cud VIII  wieku, kiedy chleb i  wi-
no przemieni y si  w Cia o i Krew
na odpuszczenie grzechów. Gru-
pa krwi jak na Tury skim P ótnie
Grobowym. Krew po up ywie ty-
si c lat – nadaj ca si  do prze-
lewania, jakby j  oddali wczoraj,
tak i wi te P ótno Grobowe
oczami uczonych jest m odsze
swego wieku, to po prostu cud,

   Ko czymy prezentacj  wra  naszego czytelnika W odzimierza Juszkiewicza  ze zwiedzania wi ty  we W oszech.

któremu trzeba wierzy , nie po-
trzebuj c adnych dowodów.

Byli my obecni obok tego
eucharystycznego cudu, byli my
na mszy odprawianej obok tej
wi tyni. Cia o – kawa eczek

serca z nerwem. W matematyce
aksjomat – to prawda, która nie
wymaga adnych dowodów.
Ostatni raz relikwie z by y badane
si  w r.1981, i znowu wyniki pot-
wierdzi y si .  Jak Cia o i  Krew w
ci gu 12 wieków bez sztucznej

ochrony i specjalnych konser-
wantów przechowuj  si , nadaj
si  do przelewania, zadziwia to
nauk . Dzi  Krew znajduje si  w
krzepliwym stanie – to pi  kulek
ró nej formy, lecz jak ka da z
tych kulek oddzielnie wa y tyle,
ile wszystkie pi  razem, zrozu-
mie  to nie mog . Fakt ten prze-
czy prawu fizyki. Mo e relikwie to

 aksjomaty wiary, aksjomaty
ycia, to prawda nie wymagaj ca

dowodów. Prze amywany chleb
nie dzieli si  na pó , a zostaje ca y
w ka dym kawa eczku, malutka
kruszynka – nie setna cz , a
zostaje ca ym kawa eczkiem. To
porusza. Zdaje si , e to wszyst-
ko, wi cej ujrze  jest niemo liwe.

Miasteczko Monopello, tam
wi tynia “ wi tej Twarzy”

(SANTVARIO DEL VOLTO SAN-
TO). I znowu nas spotyka wyj t-
kowa relikwia: na cienkim p ótnie
przezroczystym na wskro  (jak
tiul) cierpi ca Twarz Jezusa
Chrystusa. Przezroczyste p ótno
z 26. poz acanymi nitkami w ka -
dym centymetrze kwadratowym
demonstruje pe ycia oraz
dobroci twarz. Nie b c dzie em

k ludzkich, obraz jest jednako-
wy z przodu i ze strony odwrotnej.
Z bliskiej odleg ci (oko o 50-60
cm) na p ótnie o wymiarach 19,5
x 24 cm jest “ wi ta Twarz”, która
przyci ga do siebie. Mo na roz-
ró ni  w osy na górnej wardze i
mnie si  zdaje, e obraz przynosi
zgod , dwie krople pokoju: przy
na wpó  otwartych ustach i wy ej
na policzku jak kropelka zy.

Mo liwo  kl czenia obok,
patrzenia, to jakby czas si  zat-
rzyma . Kilka minut przemieni o
si  w wieczno , tak trafi  do
wieku  pierwszego - Narodzenia
Chrystusa.

Byli my przy ikonie z namalo-
wanym w. ukaszem, byli my
przy grobie w. ukasza. Byli my
w Bazylice wi tego Antoniego
z Padwy. Od ponad siedmiu wie-
ków spoczywaj  szcz tki w.
Antoniego. Ka dy, kto wchodzi do
Bazyliki, najpierw odda cze
przy g ównym o tarzu, podchodzi
do Grobu wi tego doskona ego
na ladowcy Chrystusa i niezmor-
dowanego g osiciela Ewangelii,
wielkiego Kaznodziei i Cudotwór-
cy i czule dotknie  ciep ego mar-
muru nadgrobowego.

Ja nigdy nie my la em, e
wi kszo wi ty  ma zielone
dziedzi ce, do których mo na
trafi  z wn trz wi tyni. Tam jest
tak cicho i taka b ogo , jest tam
tak przytulnie, lekko my le  i
rozmy la , tam inny wymiar pi k-

na, nie s ycha  szumu samocho-
dów. W Bazylice takich podwórek
jest cztery: Kru ganek nowicjatu,
Magnolii, Genera a i B . ukasza
Belludi.

Po egnalna msza z W ocha-
mi w znajomej ju  nam wi tyni
w We-ronie i ju  wracamy.

Po drodze do domu mieli my
przystanek w Norymberdze. Kilka
godzin czasu wolnego. Ciekawie
by o s ysze  w jednej ze wi ty
modlitw  w j zyku rosyjskim.

12 dni pielgrzymki, ponad
6000 km, mnóstwo zwiedzonych
wi ty  chrze cija stwa. Nigdzie

nie czuli my si  cudzoziemcami,
pochodz cymi z innego miasta,
obcymi. Wsz dzie by o lekko i
prosto. Jedno  wiary tak zbli a
ludzi. Drzwi wszystkich wi ty
by y otwarte, spotykano nas mile
i z rado ci .

Mo e nie potrzebne s  rakie-
ty i uzbrojenie? Mo e obro cami

ównymi niech b  b ogos a-
wieni oraz wi ci? Mo e niech
nast pi taki czas i na pytanie
“sk d jeste cie?” ludzie b
odpowiada  z miasta, gdzie spo-
czywa  wi ty Ojciec Pio, z kraju,
gdzie narodzi  si  Papie  Jan
Pawe  II. Ja widzia em miejsce w
Rzymie, gdzie uczy  si  nasz ro-
dak ksi dz Konstanty; on jest te-
raz tam, gdzie uczy  si  Bernardo
Antonini. Mo e my wkrótce po-
wiemy, e nas odwiedza wi ty,
e my s yszeli my s owa wi te-

go, e my widzieli my po redni-
ków mi dzy nami a Bogiem.
Ziemia jest okr a. Wszystkich
nas wiele jednoczy, wiele wspól-
nego. Nie ma cudzej biedy.

W lotniczej katastrofie pod
Smole skiem zgin  senator,
który podarowa  nam fotel, na
którym siedzia  w sejmie Jan Pa-
we  II.

Jak mo na dzieli  niepodziel-
ne? Jak mo na podzieli  niebo i
gwiazdy? To jest niemo liwe,
wszyscy s  zgodni. A jak potrafili
podzieli  Ziemi , ludzi. Jak mo -
na zasia  z o, nienawi , brak
szacunku, zazdro , które kwit-

, rozwijaj  si  pomy lnie, które
powoli zag uszaj  wiar , nadzie-

. Wkrótce nadejdzie kolej na
mi ci. Czy dwóch tysi cy lat jest
ma o, eby zrozumie , dok d my
idziemy? Nie wiadomo  prawa
i wiary nie zwalnia i nie wyzwoli
nas od odpowiedzialno ci.

> str. 5

Wej cie do ko cio a w. Franciszka w Lanciano,
gdzie s  przechowywane wi te dary od VIII w.

Bazylika w. Benedykta. Widok od strony pomnika polskich nierzy poleg ych za zwyci stwo i za Polsk .



 Str. 5  Nr 10 (171) pa dziernik 2010 

Przodkowie Jadwigi Kaczy -
skiej – rodzina Jasiewiczów,
herbu Rawicz; to klasyczna
przedwojenna inteligencja
wojskowa. Swego m a pozna a
w 1947 roku. Od pocz tku to
ona dominowa a w ma stwie,
to ona wybra a imiona synów, a
nie m  Rajmund. Zawsze pow-
tarza a, e imiona mia y samo-
dzielny charakter. Imi  Jaros aw
oznacza „maj cy wielk  s aw ”,
Lech – przynosi w cicielowi
szcz cie.

Polityk  historyczn  bracia
wyssali z mlekiem matki.

Wbrew obiegowej opinii, Jad-
wiga Kaczy ska nie walczy a w
Powstaniu Warszawskim. Zas u-

onym powsta cem by  jej
zmar y w 2005 m  Rajmund
Kaczy ski (odznaczony orde-
rem Virtuti Militari). Ojciec ob-
sesyjnie ba  si  o synów, martwi
si  okropnie, e im si  cos stanie.

MATKA IV RP JADWIGA KACZY SKA
W trakcie premierostwa Jaros awa Kaczy skiego (2005-2007), kiedy u w adzy byli bracia-bli niacy, - mieli oni

ide  fiks: zbudowa  IV RP, poniewa  III RP ich nie zadowala a, ale z tego nic nie wysz o. Rz dz ca koalicja PiS +
Samoobrona i LPR cz sto rozpada a si . Prawie codziennie ogl dali my tele-show o mieszaj ce Polsk  i wszystko zako czy o si
przedwczesnymi wyborami do sejmu, gdzie PiS przegra a wybory – u w adzy, jak wiemy, stoi PO. W kampanii wyborczej na
Prezydenta Polski Jaros aw Kaczy ski przegra  wybory, ale w tej kampanii ju  nie wygl da  na budowniczego IV RP, a raczej na
czerwonego kameleona (przymila  si  do SLD – Grzegorz Napieralski uplasowa  si  na 3 miejscu).

Wakacje z ojcem – rygor, potem
Rajmund wyje  i dopiero
wtedy zaczyna  si  prawdziwy
urlop. Hulaj dusza!

Podobnie by o w doros ym y-
ciu, kiedy bracia zacz li dzia
w opozycji. O ich zaanga owanie
w podziemie, Matka wiedzia a

niemal od pocz tku, ale i ona i
synowie starannie to ukrywali
przed ojcem. Bracia byli zawsze
tak silnie przywi zani do Matki,
e zarówno oni, jak i jedyna sy-

nowa (Maria Kaczy ska) zawsze
musieli si  z ni  liczy .

Pierwsze powa ne k opoty

zwi zane z dzia alno ci  opozy-
cyjn  synów zacz y si  w roku
1980, kiedy Jaros awa areszto-
wano. Wróci  dopiero po podpi-
saniu Porozumie  Sierpnio-
wych. Pó niej, ju  w stanie wo-
jennym, przysz o internowanie
Lecha. Matka przysz ego prezy-
denta zacz a starania o uwol-
nienie syna, dzi ki czemu Lech
Kaczy ski wyl dowa  w wi -
ziennym szpitalu. Po wygranych
wyborach otoczenie prezydenta
musia o si  g sto t umaczy , e
dokumentacja by a zmanipulo-
wana w celu poprawy warunków
internowania. Nie dodano, e za
wszystkim sta a Jadwiga Ka-
czy ska. Par  lat temu Jadwiga
Kaczy ska opowiada a: Jestem
ju  stara osob , du o choruj ,
ale w sumie jestem do  twarda
kobiet . Pewnie wtedy nie wie-
dzia , e jeszcze wiele przed ni .

Zenon Dmuchowski
W Pa acu Prezydenckim. Pierwsza z lewej – córka p. pary prezydenckiej Marta,
p. Maria Kaczy ska, Jadwiga Kaczy ska, Jaros aw Kaczy ski, Papie  Benedykt XVI z wnuczk

prezydenck , p. Lech Kaczy ski Prezydent RP.

Niekomercyjne Partnerstwo „Dom Polski” im. Fryderyka Chopina w
Czerniachowsku zaprasza 23 pa dziernika 2010 r. na program:
10.00 Msza wi ta w ko ciele p.w. w. Brunona przy ul. Lenina 17.
12.00  oficjalna. Uroczyste otwarcie IV Forum (Dom Kultury
przy ul. Lenina 17).
Konferencja „Dziedzictwo kulturowe Polaków w Obwodzie
Kaliningradzkim”.
14.00 Cz  artystyczna. Prezentacja prac twórczo ci artystycznej
cz onków NP „Dom Polski” Czerniachowska.
Koncert zespo ów twórczych organizacji polskiej kultury
Czerniachowska i Obwodu Kaliningradzkiego.
16.00 Koncert zespo ów ludowych z Czerniachowska i Kaliningradu.

Dla wspólnego wyjazdu autobusem mamy 20 miejsc (zapisywa  si
od 18 do 20.30 godz., tel. 58 30 92 - Karolina)

IV Forum Polonijne „Dziedzictwo kulturowe
Polaków w Obwodzie Kaliningradzkim”

” 

:
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! UCZCIE SI  POLSKIEGO!

(ze str. 4)

By y  wypadki  w  s dach,  e
cz owiek mówi , e by  pijany, nic
nie pami ta, i to od razu liczy o
si  to jako okoliczno  obci a-

ca, a nie jak usprawiedliwienie;
dzie mia  d szy wyrok, b -

dzie sroga kara. To znaczy, e
nie wiadomo  wiary – to jesz-
cze tylko po owa winy, a znanie
wiary i ty podlegaj cy s dowi –
to okoliczno  obci aj ca…

Jest mo liwo  wyrówna  szal ,
jest mo liwo  sk oni  j  w swoj
stron . Ja ma o widzia em, jesz-
cze pragn . Chc  by  razem ze

wi tyniami. Jest mo liwo  by-
cia obok, nie wyje aj c, mo li-
wo  jednakowa dla wszystkich.

Nie przepuszczajcie tej mo li-
wo ci.

adimir Juszkiewicz foto autora
    t umaczenie Kl. awrynowicz

Pa stwo San Marino. Widok z wie y La Rocca o Guaita.
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W centralnej cz -
ci Warmii, w odleg-

ci 10 km od Olsztyna, w ród
pi knych lasów nad malowniczym
brzegiem jeziora Wad g, znajduje si
gospodarstwo agroturystyczne Da-
nuty i Miros awa Olejnik  z hotelem,
stajni   i innymi zabudowaniami gos-
podarczymi, w których podziwia
mo na zwierz ta le ne i domowe.
Gospodarze bardzo serdecznie przyj-
muj  wszystkich, którzy nie tylko
chc  wypoczywa  ale równie  poz-
nawa  przyrod , nawi zywa  kon-
takty, uczy  si  j zyka polskiego. Or-
ganizowane tu s  konferencje, spot-
kania, lekcje jazdy konnej. Wyk ad
pod tytu em „Hipoterapia w zahamo-
waniu negatywnych skutków stresu”
wyg osi  lekarz dr Wiktor Timoszenko.

Wieczorem niezapomnian  at-
rakcj  by a przeja ka wozami kon-
nymi z miejscow  orkiestr  BIGBEN
i p on cymi pochodniami, a od
wczesnego poranka nauka jazdy kon-
nej. Tutaj wszyscy podziwiali yj ce
w symbiozie zwierz ta domowe i le -

Poznanie ycia i obyczajów dawnych mieszka ców naszych ziem
przez cz onków Klubu Mi ników Kultury Polskiej z Kaliningradu

ne –  sarny, jelenie, strusie, g si, ow-
ce i króliki – wszystkie yj ce w
przyja ni w jednej zagrodzie pod ba-
cznym okiem sympatycznych piesków.

W Krainie Wielkich Jezior Ma-
zurskich, w miejscowo ci Iznota, u
uj cia rzeki Krutyni do jeziora Be -
dany znajduje si  odtworzony gród
pruskiego plemienia Galindów z

pi knym parkiem, hotelem i salami
konferencyjnymi. Gospodarze tere-
nu, pa stwo Maria i Cezary Kubac-
cy, wk adaj  wiele serca i talentu w
coraz to nowe pomys y przekazy-
wania wiedzy o yciu dawnych
mieszka ców tych ziem. Nasza lek-
cja rozpocz a si  w parku okalaj -
cym dwór, w którym zapoznawali -

my si  z kultur  i obyczajami Galin-
dów. Zadziwiaj ce rze by umiesz-
czone w parku zosta y wykonane
przez gospodarza jak równie  wielu
innych znanych artystów rze biarzy.
Niezapomniane wra enie wywar  na
uczestnikach obrz d po egnania
przywódcy plemiennego cznie z
przygotowanym do spalenia na
stosie, zasiadanie wodza na tronie
oraz dzia ania boga Perkuna.

Cz onkowie Klubu Mi ników
Kultury Polskiej z Kaliningradu mie-
li wyj tkow  okazj  do zapoznania
si  z wierzeniami, obyczajami,
codziennymi zajeciami Galindów,
którzy zamieszkiwali na tym terenie
ju  1,5 tysi ca lat temu. Ubrania ze
skóry, narz dzia jakimi si  pos ugi-
wali przy uprawie ziemi, bro , która

a do polowa , naczynia ku-
chenne i inne narz dzia wykorzysty-
wane w gospodartwie – wszystko to
mo na tu obejrze , dotkn c, wypró-
bowa . Mo na by tu sp dzi  wiele
dni i nie chce si  st d wyje .

Olga So owiowa

fo
to

 a
ut

or
a

Wycieczka do Galindów

Polacy w Nowosybirsku

Inspiracj  dla Klubu – jak
wskazuje jego nazwa, pos a
dzia alno  artystyczna krakow-
skiego kabaretu artystycznego
pocz tku XX wieku.

Pocz tkowo g ównym celem
Balonika oprócz pracy ze stu-
dentami, by a reorganizacja y-
cia polonijnego w Nowosybirsku
w oparciu o ludzi m odych, cz s-
to niemaj cych polskiego po-
chodzenia i niezwi zanych z Do-
mem Polskim w Nowosybirsku.
W tym okresie (2008-2009) Ba-
lonik zajmowa  si  tylko popu-
laryzacj  polskiej historii i kultury
w rodowisku studenckim
NGPU oraz w ród miejscowej
Polonii (spotkania i imprezy te-
matyczne, spotkania w ramach
polskich klubu filmowego, pre-
zentacja polskich tradycji, orga-
nizacja wi t itp.).

Z biegiem czasu zakres pra-
cy Klubu zosta  poszerzony o
wspó czesn  problematyk  kul-
turaln . Obecnie, jego nadrz d-
nym celem jest tworzenie nowej,
nieformalnej p aszczyzny dialo-
gu kultur pomi dzy Polsk  i

Studencki Klub Polskiej Kultury NGPU „Zielony Balonik”
„Zielony Balonik” powsta  dwa i pó  roku temu (2008) na wydziale filologicznym Nowosybirskiego

Pa stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Rok pó niej (2009) zosta  oficjalnie zarejestrowany, jako
organizacja studencka dzia aj ca na NGPU.  Klub zosta  za ony z inicjatywy lektorki j zyka polskiego na
NGPU Anny Ko aczkowskiej oraz nowosybirskich dzia aczy polonijnych Natalii i Andrzeja Tichonowych.

Rosj . Chcieliby my zapropono-
wa  Rosjanom poznawanie
polskiej kultury poprzez odniesie-
nia do artefaktów kultury rodzimej
i zabaw  z kultur . Jeste my na-
stawieni na prezentacj  polskiej
i rosyjskiej kultury wspó czesnej,
lansowanie prac m odych twór-
ców w tym równie  studentów po
obu stronach granicy (Polaków i
Rosjan) oraz tworzenie wspól-
nych projektów.

Popularyzacj  naszych po-
mys ów i dokona  zamierzamy
prowadzi  przez Internet. Na
uko czeniu s  prace nad stron
Internetow  Balonika, gdzie
zamieszczona b dzie ca a infor-
macja o dzia alno ci Klubu. W
pierwszej kolejno ci b dzie tam
mo na zobaczy  ju  zrealizowa-
ne wizualne projekty klubu, prze-
de wszystkim nasze dokonania
teatralne oraz filmowe. W tej

chwili jeste my w trakcie realiza-
cji pomys u, który jest kontynua-
cj  projektu „Ekranizacja” zna-
nego pisarza rosyjskiego W a-
dimira Tuczkowa i polega na
prze eniu tekstów literackich
studentów na j zyk kina niemego.

Balonik pragnie rozwija  wy-
obra ni  i kreatywne my lenie,
promowa  niebanalne pomys y.
Skupiamy w swoich szeregach
nie tylko przedstawicieli ró nych
kultur, ale i ró nych rodowisk:
dzia aczy miejscowej Polonii –
Polaków i Rosjan (nieoceniona
pomoc Mariny Zotowoj i W odzi-
mierza kowskiego), przed-
stawicieli rodowiska nauko-
wego w Nowosybirsku (historyk
Jelena Biechtienowa i fizyk Wik-
tor Strumi ski) oraz znanych
twórców, mi dzy innymi: W adi-
mir Tuczkow, Olga Zyrianowa,
Annemarie Frascoli, Joanna

odarczyk.
dz , e jeste my pierwsz

tego typu organizacj  na terenie
Rosji.

Anna Ko aczkowska
foto autora

(ze str. 3)

„Balonika czas zacz ...” -  Andrzejki i spotkanie Klubu
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BARBARA BRYLSKA

     Galeria
Znakomitych Polek

Aktorka filmowa i telewizyjna,  w latach 70-tych jedna z najbardziej znanych polskich aktorek zagranic
Urodzi a si  5 czerwca 1941 roku w

Skotnikach ko o czycy. Kiedy ko czy a
Wydzia  Aktorski PWSTiF w odzi w 1967
roku, by a ju  rozpoznawaln  aktork .

Debiutem
filmowym
Brylskiej by
epizod w
komedii
Antoniego
Bohdziewicza
„Kalosze
szcz cia”,
pierwszym
kredytowanym
wyst pem – rola
u boku Zbyszka

Cybulskiego w filmie „Ich dzie
powszedni” (1963) Aleksandra cibora-
Rylskiego, za  rol  prze omow  – kreacja
fenickiej kap anki Kamy w ekranizacji
„Faraona” (1963) Jerzego Kawalerowicza
z Jerzym Zielnikiem w roli g ównej.

W 1969 roku zas yn a rol  pi knej
Krzysi w adaptacji „Pana
Wo odyjowskiego” w re yserii Jerzego
Hoffmana, co da o jej mo liwo  wielu
wyst pów w filmach produkowanych w
krajach bloku wschodniego.

I tak, w 1970 roku pojawi a si  wraz z
Danielem Olbrychskim w wojennym
„Wyzwoleniu” produkcji ZSRR, w 1971 –
w enerdowskim filmie szpiegowskim
„Pygmalion XII”, w 1976 roku - w
czechos owackim „Koncercie dla
pozosta ych”.

To jedynie nieliczne z tytu ów, w których
wzi a udzia  w latach 70-tych i 80-tych,
najcz ciej pojawiaj c si  w roli amantki.

Mówi si , e jeszcze dzi  jest bardziej po-
pularna w Rosji i na Ukrainie, ni  w kraju.

Barbara Brylska jednocze nie pojawia a
si  w produkcjach polskich – komedii
„Poszukiwany, poszukiwana” (1972)
Stanis awa Barei, dramacie „Anatomia
mi ci” (1972) Romana Za uskiego, czy
te , – jako Evita – w telewizyjnym serialu
„Kariera Nikodema Dyzmy” (1980) Jana
Rybkowskiego i Marka Nowickiego.

W 1987 roku zagra a pani  Miel sk
w niezbyt udanej adaptacji prozy Marii
Rodziewiczówny – „Mi dzy ustami a
brzegiem pucharu” Karola Chodury i
Zbigniewa Ku mi skiego.

Dwukrotnie (w 1971 i 1973) otrzyma a
tytu  „Gwiazdy Filmowego Sezonu” na
festiwalu w agowie. W 1977 roku zosta a
uhonorowana Z otymi Kwiatami dla
najpopularniejszej aktorki krajów
socjalistycznych. W 1975 roku dosta a

oty Krzy  Zas ugi z okazji 30-lecia
kinematografii w Polsce Ludowej, w 1979
- dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za
zas ugi w propagowaniu polskiej kultury
za granic , a w 1985 - Krzy  Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski.

Dla Rosjan Barbara Brylska jest znana
przede wszystkim z komedii „Ironia losu”
(1975) i kontynuacji tego filmu „Ironia
losu-2” (2008). Jest lubiana i ceniona w
Rosji.

Brylska znana by a w rodowisku
filmowym z tego, e wietnie oddziela a
swoj  prywatno  od emocji, jakie mia a
gra  przed kamer . W u amku sekundy
na yczenie re ysera potrafi a si  zala
zami, a po zako czeniu uj cia

natychmiast zaj  si  swoj  robótk  na
drutach. By a profesjonalistk . By a
ch tnie obsadzana w filmach polskich i
zagranicznych; mimo e rozwiedziona,
cieszy a si  rodzin  i dwójk  dzieci. Mia a
córk  Basi , która zamierza a
kontynuowa  pasj  matki i zosta  aktork .
Brylska wspomina córk : „By am wr cz
zakochana w jej planach i cieszy am si ,
e tak to b yskawicznie si  rozwija i

dobrze wiedzie. By a przepi kna. Bardzo
inteligentna. I by o to moj  nadziej  i
pociech , e nie pracuj  tyle co kiedy .
Mia my tyle planów. Zastanawia am si ,
co zrobi , eby nie pope ni a tych samych

dów co ja. Mia am ju  do wiadczenie,
wiedzia am, jak si  ich ustrzec. My la am,
e b dzie tak pi knie... Niestety”. Aktorka

prze a osobisty dramat – w 1993 roku
jej 20-letnia córka Barbara Kosmal zgin a
w wypadku samochodowym. Dla Brylskiej
to by  niemal koniec
wiata. Z

trudem
zbiera a si y
do ycia, ale
nie mog a ju
wyst powa
przed
kamer . Na
kilka lat
zrezygnowa a
z zawodu.

W latach
90-tych oraz
w pierwszych latach nowego wieku
artystka zas yn a jednak g ównie ze
swoich ról telewizyjnych. W latach 1993-
1994 wyst powa a w „Banku nie z tej
ziemi”, w 1998 – w „Ekstradycji”, w okresie
od 2000-2002 pojawia a si  w roli Barbary
Burskiej (matki Jakuba) w popularnym
serialu „Na dobre i na z e”, za  od 2002
roku go ci na ma ych ekranach w roli
Celiny mudy - jednej z bohaterek serialu
„Samo ycie”.

Ostatnio wyst pi a w filmie Bogus awa
Lindy „Jasne b kitne okna” (2007). „Do
dzi  pami tam, jak piorunuj ce wra enie
zrobi a na mnie Barbara Brylska w
„Faraonie”. To zetkni cie si  z
metafizyczn  urod , niecodzienn
osobowo ci  i wreszcie wielkim talentem
aktorskim sprawia, e ka de spotkanie z
Basi  jest dla mnie wi tem” – powiedzia
o niej Bogus aw Linda.

ród o – Internet
Opracowanie red.
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Mazury Cud Natury
Szwajcarska Fundacja „New7

Wonders”, za ona w 2001 roku przez
szwajcarskiego podró nika Bernarda
Webera, og osi a ogólno wiatowy konkurs
na 7 Nowych Cudów Natury.

Do ko ca 2008 roku internauci z ca ego
wiata oddawali swoje g osy na ponad

400 zg oszonych nominacji z 224 krajów.
Do kolejnego etapu konkursu przesz o
261 propozycji z 222 pa stw. W tym
obszar Mazurskich Jezior.

Po prowadzonej przez pó  roku w
Polsce kampanii pod has em „Mazury Cud
Natury”, Mazurskie Jeziora znalaz y si :
• najpierw na pierwszym miejscu w swojej
kategorii („krajobrazy i formacje
polodowcowe”)
• nast pnie w gronie 71 pó finalistów
konkursu
• i w ko cu 21 lipca 2009 roku grono
ekspertów zakwalifikowa o Mazury do
fina u konkursu.

Tym samym Mazury zosta y uznane za
jedno z 28 najpi kniejszych miejsc na
Ziemi i jedno z 5 najpi kniejszych miejsc
w Europie!

Do po owy 2011 roku trwa g osowanie
na najlepsz  siódemk , a Mazury mo na
wesprze  g osuj c na stronie:
www.MAZURYCUDNATURY.org

Mo liwe jest równie
osowanie telefoniczne,

które odbywa si  w trzech
krokach:
1. Nale y wybra

specjalny numer:
+44 87 218 400 07.
Jest to numer
telefonu
komórkowego w
Wielkiej Brytanii.
2. Nale y wys ucha
informacji
przygotowanej
przez organizatora.
3. Po wys uchaniu
informacji i
specjalnym sygnale, nale y wybra
tonowo kod kandydata.
Kodem Mazurskich Jezior jest 7719

Stefania Olkowska
(przedruk: Agencja WIT Witold Mierzejewski)

: 236039, Ka ,  . . o, 46/8.
: , . (4012) 64 37 87,  +7 962 269 2170

:  http://www.glos-znad-pregoly.org
e-mail: glos.znad.pregoly@plusnet.pl
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(4012) 53-50-81, 46-02-73, 53-69-60.
 2.  ( . ) 
WWW.podpiska39.ru (  „ ”, „ ”).
3. .
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Teraz jest mo liwa prenumerata pisma „G os znad Prego y”.
Kod prenumeraty – 00710.
Koszt prenumeraty na pó  roku – 216 rubli, na miesi c – 36 rubli
(odbiór przez kioski „Pressa”, a tak e z dostarczeniem pod podany adres
dla osób prawnych i na miejsce pracy indywidualnego prenumeratora).

eby zaprenumerowa  pismo, nale y:
1. Wybra  sposób odbioru pisma, dzwoni c pod nr tel.:
(4012) 53-50-81, 46-02-73, 53-69-60.
2. Zaprenumerowa  pismo, dzwoni c pod ww. nr tel. lub na stronie
WWW.podpiska39.ru (rozdzia  „Katalogi SMI”, „Polecamy”).
3. Op aci  prenumerat .
Uwaga!
Na druku obowi zkowo nale y poda  imi  i nazwisko, numer telefonu
osoby prenumeruj cej i numer kiosku „Pressa”, w którym planuj
pa stwo odbiera  gazet .

. .

” – 
.  –  „ ”,

 4-131  29.07.2002 .
: , . .  +48 601 057 820

Dofinansowano ze rodków Senatu RP dzi ki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

:  „ ”. 236039, . , , 17.   500 .  115.
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Mazury cud natury (Jezioro Jeziorak w I awie)

awa - Zamek Krzy acki

Janczary: przytulne ustronie
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