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X Zlot Młodzieży Polonijnej w Berezowce

14 października br. odbył się X Zlot Młodzieży Polonijnej. Co roku zlot
jest organizowany pod obeliskiem postawionym w 1621 r. w miejscu
śmierci Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego.
W tym roku było inaczej. Młodzież spotkała się w Bielcach.
Historia pomnika
Pierwszy pomnik Żółkiewskiemu
ufundowała jego żona, a bezpośrednim
wykonawcą jej woli był syn hetmana Jan,
który wystawił go pod osłoną własnej
chorągwi pancernej. Miał on na to
cichą zgodę hospodara mołdawskiego
oraz dowódców tureckich garnizonów
, stacjonujących wzdłuż linii Dniestru.
Pomnik zbudowali kamieniarze z
Mohylowa. Stanął on na niewielkim
kurhanie, kryjącym prochy poległych.
Przytwierdzono do niego tablicę, na
której wymieniono zasługi hetmana
w służbie ojczyzny z cytatem:" Quam
dulce et decorum est pro patria mori"
— "Jakże słodko i zaszczytnie jest
umrzeć za Ojczyznę". Przetrwał on
w tym miejscu prawie 240 lat. Był
szanowany przez Turków i Mołdawian,
a także przez Rosjan. Padł ofiarą
barbarzyńcy w 1868r. W 1903r.
Powstał Społeczny Komitet Odbudowy
Pomnika Hetmana Żółkiewskiego, w
skład którego weszli przedstawiciele
polskiej inteligencji, organizującej
obchody 300-lecia Żółkwi , a także
Polacy mieszkający w Mohylowie i
Kiszyniowie. Fachowej pomocy
udzieliło mu warszawskie Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przeszłości.
Pomnik najprawdopodobniej został
odbudowany w 1912r. Miał on
wysokość 8,45 m i był zwieńczony
kutym krzyżem o wysokości 1,40m.
Stał on na kurhanie o średnicy 20 m
i wysokości 2 m. Pomnik ten cudem
dotrwał do naszych czasów, choć z
braku konserwacji w bardzo złym
stanie. Dzięki staraniom Ambasady
Polskiej w Mołdawii, Stowarzyszeniu
"Wspólnota Polska" oraz środkom
pr z y z nany m pr z e z S e nat R P,
Ośrodek d.s. Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego poza Granicami Kraju
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
podjął w 2003r. prace restauracyjne.
Zespołem konserwatorów kierował
dr Janusz Smaza. Zakończył on
prace w końcu września 2003r. I w
październiku tegoż roku pomnik mógł
zostać na nowo poświecony. Dokonał

tego Prymas Polski kardynał Józef
Glemp w asyście biskupów Antoniego
Koszy z Kiszyniowa, Bronisława
Biernackiego z Odessy. Towarzyszyła
temu patriotyczna uroczystość i
harcerskie ognisko. Od tej pory Zlot
Młodzieży w Berezowce jest już
tradycją. W tym roku na Zlot zjechała
młodzież z Kiszyniowa, Tyraspola,
Oknicy, Stryczy, Glodeni, Bielc. W
imprezie także wzięli udział uczniowie,
nauczyciele, przedstawiciele organizacji
polonijnych. Swoją obecnością
uroczystość zaszczycił Ambasador
RP pan Artur Michalski, Konsul
Generalny RP pan Dariusz Wosztyl
z małżonką, Konsul RP pani Anna
Wojciechowska oraz przedstawiciel
Referatu pan Marek Wojciechowski.
Wśród gości była także Ambasador
Misji OBWE w Mołdowie pani Jennifer
Brush. Spotkanie rozpoczęło się
uroczystym apelem z wprowadzeniem
pocztu z polską flagą. Następnie
odśpiewano hymny państwowe
Polski i Republiki Mołdowy. Po
części oficjalnej na wszystkich czekały
konkursy, quizy historyczne, zabawy
integracyjne, wspólne pieczenie
kiełbasek i pieśni przy ognisku. W
Kościele pw. Świętych Archaniołów
nastąpił wzniosły czas modlitwy
wszystkich zgromadzonych o godzinie
14.00. Mszę Świętą celebrował ks.
Krzysztof Płonka. Modliliśmy się
za wszystkich Polaków poległych za
swoją Ojczyznę na obcej ziemi, a także
za młodzież i całą Polonię. Po Mszy
wszystkich gości zaproszono do sali
parafialnej. Młodzież z Oknicy, Bielc,
Tyraspola i Styrczy przedstawiła prace
artystyczne na temat „Polska w naszej
małej Ojczyźnie”. Wszystkie prace
były bardzo wysoko ocenione, a pan
Ambasador wręczył wykonawcom
dyplomy. Impreza zakończyła się
wspólnym odspiewaniem piosenki
pożegnalnej „Ogniska już dogasa
blask”.
Autorem informacji o historii pomnika
jest Marek A. Koprowski — www.kresy.pl
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Встреча польской
молодёжи
в Бельцах
14 октября в Бельцах состоялся слёт польской
молодёжи. Данное мероприятие приурочено к памятной для всех проживающих в Молдове поляков дате
— годовщине смерти гетмана Польши — Станислава
Жулкевского.

Ежегодно в середине октября польская молодёжь
выезжает к памятнику Станиславу Жулкевскому,
который расположен недалеко от города Атаки, в
Березовке. Первый памятник был поставлен через
год после смерти гетмана в 1621 году. В 1868 году
памятник был уничтожен вандалами. И только в
2003 году при финансовой помощи организации
Wspolnota Polska и сената Республики Польша
памятник был восстановлен.
Организация "Польский Дом" в Бельцах считает
своей почётной миссией организацию и проведение Вахты памяти Станислава Жулкевского», - рассказала в интервью директор "Польского Дома",
Эвелина Машарова.
Ввиду того, что погода в этом году выдалась
дождливая, - было решено провести мероприятие,
посвящённое памяти великого полководца, в Польском Доме города Бельцы.
В этом году на слёт памяти в Бельцы приехала молодёжь со всей Молдавии. Это и филиалы
организации Польский Дом в Окнице, Глодянах и
Стырче, а также и друзья из Тирасполя и Кишинёва.
Мероприятие посетил и недавно назначенный
посол Польши в Молдове Артур Михальски. Это
был его первый визит в северную столицу Молдавии. Также
в качестве
почётных
гос тей на
встречу
приех а ли:
Глава миссии ОБСЕ
в Молдове
госпожа
Дженнифер
Браш, генеральный консул Польши в РМ — Дариуш Воштыль
с супругой, консул Польши в Молдове госпожа
Анна Войцеховска вместе с представителем посольства РП в Молдове Мареком Войцеховским.
Первая часть мероприятия состоялась в Польском Доме, затем гости вместе с участниками
молодёжной встречи отправились в Костёл Св.
Архангелов, где прошла литургия, посвящённая
данному мероприятию.
Интернет издание «Бельцы Сити»,
www.BeltsyMD.com

11 ноября —

День Независимости
Польши

Как известно, 1917—1918
годы принесли Польше принципиальные изменения в ее
политическом статусе. Поражение так называемых Центральных государств — Германии и
Австро-Венгрии, а также распад
монархии Романовых, последнего из трех участников разделов
Польши, позволили поставить
вопрос о возрождении польской государственности. Когда
в результате революции, Россия отказалась от войны, страны Антанты, освобожденные
от обязательств по отношении
к бывшему союзнику, могли,
наконец, поддержать поляков в
стремлении к независимости.
В январе 1918 года, в 13 пункте
своего выступления перед Конгрессом, президент США Вудро
Вильсон выразил убеждение о
необходимости создания независимого польского государства
с доступом к морю.
Внутри новообразованной
Польши к власти стремились два
больших политических лагеря:
левые независимые силы, с одной
стороны, и правые группировки
во главе с Национальной демократией — с другой. Благодаря
последним были налажены хорошие отношения с государствами
Антанты (Польский национальный комитет воспринимался
Францией и Великобританией
как неформальное польское правительство). Однако его лидеры

находились за пределами страны, там же были дислоцированы
польские военные подразделения — армия генерала Юзефа
Халлера.
В ноябре 1918 года Юзефу
Пилсудскому, благодаря героической легенде неутомимого
бойца за независимость Родины
и создателя известных Легионов,
удалось временно примирить
все серьезные силы польской
политической сцены. В силу
указа от 22 ноября 1918 года он
стал Временным начальником
государства с неограниченными
полномочиями. Границы возрожденного государства сформировались не только на основе
политических решений держав,
но также благодаря стремлениям
самих поляков.
11 ноября 1918 года, в Варшаве, созданный немецкими властями Регентский Совет передал
власть в руки Юзефа Пилсудского, вернувшегося днем раньше из
заточения в Магдебурге.
В тот же день, в Компенье
(Франция), представители государств Антанты приняли от
посланников немецкого правительства капитуляцию, окончившую I мировую войну.
Со временем день 11 ноября
стал отмечаться как государственный праздник — День
обретения независимости Польши.
Источник: www.polinst.ru
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Impresje
Grupa młodzieży z Mołdowy w
sierpniu wzieła udział w warsztatach
dziennikarskich. Kurs obejmował dwa
etapy, które były organizowane w różnych
państwach. Pierwsza częśc teoretyczna
odbyła się w Polsce, we Wrocławiu.
Natomiast wykorzystać zdobytą wiedzę w
praktyce młodzież mogła w stolicy Litwy,
w Wilnie. Młodzież została zaproszona
przez organizatora przedsięwzięcia,
stowarzyszenie „Odra-Niemen” z
Wrocławia, głównym partnerem którego
w Mołdawii jest Dom Polski w Bielcach.
Członek zarządu stowarzyszenia
Eugeniusz Gosiewski podkreslił, że
realizacja projektu była możliwa dzięki
wsparciu finansowemu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach programu
„Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą". Pomysł pojawił się podczas
wizyty przedstawicieli stowarzyszenia
„Odra-Niemen” w Bielcach. „Cieszę się,
że w Mołdawii jest tylu młodych ludzi,
którzy chcą wiele zrobić dla środowiska
polskiego” — mówił Eugeniusz. Zdaniem
uczestników program warsztatów był
bardzo ciekawy i intensywny. Większość
młodzieży przyjechała do Wrocławia po
raz pierwszy. Miasto to pozostawiło duzo
wrażeń, zachwyciło swoim klimatem i
architekturą.
W ciągu dwóch tygodni, od 7 do
21 sierpnia, dziennikarze z Mołdawii
zapoznawali się z pracą telewizji. W
związku z tym zostały zorganizowane
spotkania w Telewizji Sudeckiej i
Telewizji Dolnego Ślaska.
Wydawałoby się, że teoria na
ogół jest nudna i nieciekawa. Tutaj
było inaczej. Część teoretyczna
obejmowała wiele ciekawych zadań,
quizów i gier. Uczestnicy pod opieką
wykwalifikowanych trenerów uczyli się
prowadzić dyskusje, formułować swoje
myśli i przedstawiać wiadomości.
W roli trenerów wystąpili: Eugeniusz
Gosiewski- specjalista w sferze biznes
treningów oraz Mateusz Zbrug, który
przekazywał wiedzę na temat pracy
dziennikarza.
Dziennikarz gazety „Słowo
Wr o c ł a w i a” n a u c z y ł m ł o d y c h
dziennikarzy kr ytycznie oceniać
swoje prace, bezstronnie przekazywać
wiadomości i nie wyjawiać osobistego
zdania na poruszane teamty.
Finałem zajęć było spotkanie ze
słynnym ukraińskim dziennikarzem-
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Iwanem Kozłowskim, który pisze
do gazety „Głos Ukrainy”. Iwan jest
dziennikarzem z zamiłowania, wcześniej
był wykładowcą historii. Doskonale
zna język polski, rosyjski i ukraiński.
W trzech językach też publikuje swoje
artykuły.
Iwan p o dzielił się swoim
doświadczeniem związanym z pracą
dziennikarską. Poruszone zostały kwestie
stosunków Polska-Ukraina. „Bardzo
ważnym jest przekazywanie informacji
w taki sposób, aby czytelnik mógł
sformułować własne zdanie na ten czy
inny temat” — wspominał Iwan w swoich
wykładach.
Kilka tygodni później młodzież
wyruszyła na Litwę, która powitała
gości słoneczną i piękną pogodą, co
jest nietypowe o tej porze roku. Wilno
przypominało obrazy z bajek Andersena,
najbardziej kiedy patrzyło się na miasto
z góry.
Wilno jest wielonarodowościową
stolicą. W mieście istnieje dziennik
polski „Kurier Wileński” oraz działa
stacja radiowa „Znad Wilii”. Istnieją
szkoły z polskim językiem wykładowym.
Jedną z takich szkół — Liceum im.
Jana Pawła II udało się zwiedzić. Jest
to jedna z najstarszych i najbardziej
prestiżowych szkół polskich w Wilnie.
Po ukończeniu szkoły uczniowie władają
czterema językami. Latem organizowane
są wyjazdy wakacyjne.
Mówiąc o mediach w Wilnie, trzeba
podkreslić, że jest to szeroki temat.
„Znad Wilii” jest stacją o zasięgu
ogólnokrajowym i ma około 100 tysięcy
odbiorców. Gośćmi stacji są politycy,
ludzie kultury i inne znane osoby Litwy.
„Kurier Wileński” również jest
przykładem aktywnej działalności
mediów polonijnych. Gazeta ukazuje się
codzinnie i ma nakład 3000 egzemplarzy,
oprócz tego w sobotę ukazuje się numer
w kolorze liczący więcej niż zwykle
stron.
Opiekunem grupy mołdawskiej
w Wilnie był Rajmund Klonowski,
który swój czas poświęcał młodzieży
i organizował ciekawe wycieczki po
mieście.
Uc z e st n i c y proj ektu z d oby l i
praktyczną i teoretyczna wiedzę na temat
dziennikarstwa. Teraz ważne jest, aby
zastosować tę wiedzę w pracy mediów
mołdawskich.
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z Mołdawii w Polsce i Litwie
Группа молодежи из Молдовы этим летом
приняла участие в курсах журналистики за
рубежом. Обучение состояло из двух частей
и, что интересно проходило, в разных странах. Первая часть, теоретическая, прошла в
Польше — в городе Вроцлаве. Вторая часть
— в столице Литвы, Вильнюсе.
Возможность пригласить молодёжь из
Молдовы появилась при непосредственном
сотрудничестве организации "Польский дом"
в Бельцах и организацией из Вроцлава —
«Одра-Немен».
Член правления «Одра-Немен» Евгениуш Гощевски отметил, что финансирование
данного проекта осуществляется из средств
МИД Польши. Идея проекта появилась ещё
в прошлом году, во время визита в Молдову.
Приятно, что в Бельцах настолько активная
молодёжь, талантливые ребята, которые хотят
много сделать для своей Полонии», - отметил
Евгениуш.
Программа, по словам участников, была
насыщенной и очень интересной. Большая
часть молодежи впервые посетили Вроцлав и
поэтому остались под большим впечатлением
от архитектурных красот города.
В течение двух недель, с 7 по 21 августа
юные журналисты из Молдовы побывали в
двух телевизионных компаниях — «Telewizja
Sudecka» и «Telewizja Dolnego Slanska».
Теоретическая часть программы, которая,
как многие могут вообразить, бывает скучной
и неинтересной — была, напротив, полна
интересных заданий в командах и проходила
в виде игр. Ребята самостоятельно учились
излагать свои мысли, ясно формулировать
сюжет, писать новости.
В качестве преподавателей выступили
Евгениуш Гощевски — профессиональный
бизнес-тренер и преподаватель основ делового менеджмента. Матеуш Збруг поделился
знаниями об основах журналистской работы.
Журналист из газеты «Slowo Wroclawian»
научил ребят критически оценивать свои
очерки и беспристрастно писать статьи, при
этом, не используя личностную оценку происходящего.
В финале был приглашен известный украинский журналист — Иван Козловский, работающий в газете «Голос Украины». Человек,
ставший журналистом по внутренним убеждениям — в прошлом преподаватель истории.
В совершенстве знает польский, русский и
украинский языки, на которых, собственно,
и публикует свои работы.
Иван поделился с ребятами навыками
профессионального журналиста. Рассказы об
истории непростых взаимоотношений Поль-

ши и Украины ребята слушали с большим
интересом. «Очень важно писать так, чтобы
у читателя самостоятельно формировалось
мнение о происходящем», - напоминал Иван
в своих выступлениях.
Несколько недель после первого этапа
«Курсов молодых журналистов» участники
отправились в новую для всех страну — Литву.
На удивление, в это время года Прибалтика
встретила гостей из Молдавии хорошей солнечной погодой. Город Вильнюс — Вильно,
как называют его поляки, чем-то отдалённо
напоминает пейзаж из сказок Андерсена,
особенно когда смотришь него с высоты.
Вильнюс — многонациональная столица
Литвы. В городе издаётся ежедневная польская газета «Курьер Виленьски», действует
радиостанция «Знад Вилии», а что поразило
гостей — в городе есть школы с преподаванием большинства предметов на польском
языке.
В одной из таких школ, лицее имени Иоанна Павла Второго, для ребят провели интереснейшую экскурсию. Лицей им. Иоанна
Павла Второго является одним из самых
престижных учебных заведений Вильнюса.
Учащиеся по окончании программного курса
владеют следующими языками: польским,
литовским, русским или английским. В летнее
время ученики также проводят много времени
вместе — это и поездки в Европу и летние
лагеря. Руководство школы прикладывает
большие усилия для интеграции польского
общества в Литве.
Польские средства массовой информации
в Вильнюсе — это, несомненно, отдельная
тема. Польская диаспора в Литве глубоко
интегрирована в общество. Примером тому
служит радиостанция «Знад Вилии». Сотрудники радио рассказали, что их радиостанция
вещает на 100 тысячную аудиторию слушателей. К ним в студию постоянно приходят
политики и известные люди Литвы.
Другое СМИ — газета «Курьер Виленьски»,
также является примером сплочённости польской диаспоры в Литве. Ежедневная газета
издаётся тиражом 3000 экземпляров, кроме
этого, субботний номер, так называемая «толстушка», больше напоминает журнал.
Руководитель группы в Литве — Раймунд
Клёновски, провёл для ребят незабываемую
экскурсию по всем исторически-польским
местам Вильнюса и его окрестностям.
Как рассказали участники курсов молодых
журналистов, данный обмен опытом очень
важен для нас и нашей страны. Теперь нашей
задачей является применение полученного
опыта на практике.
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START — Nowy Rok Szkolny rozpoczęty!

8 września 2012 roku, uczniowie Domu
Polskiego w Bielcach rozpoczęli kolejny rok
szkolny! 15 września w Domu Polskim w
Styrczy także uroczyście zainaugorowano rok
szkolny 2012/2013. Imprezie towarzyszyły
polskie tańce oraz recytacja wierszy o szkole.
Co czeka uczniów w tym roku? Kiedy będą
przerwy świąteczne, zajęcia pozalekcyjne
oraz imprezy i spotkania okolicznościowe?
Zobaczcie w kalendarzu na stronie
internetowej.

Odbyły się warsztaty językowo-teatralne
W terminie od 15 do 24
lip c a dzie ci i mło dzież z
Bielc i Styrczy zdobywały
aktorskie umiejętności
podczas warsztatów językowoteatralnych zorganizowanych
przez Dom Polski w Bielcach.
Zajęcia prowadzili
aktorzy polskiego
teatru „Balbina” z
Sosnowca. Bogaty
program zajęć objął
ćwiczenia z dykcji
oraz różnorodne
techniki aktorskie.
Duży nacisk
aktorzy położyli na
rozwój wyobraźni,
zapraszając
uczestników
warsztatów do
ćwiczeń ruchowych,
które w ymagały

kreatywności i pokonywania
barier psychicznych. Uczestnicy
warsztatów podkreślili, że zdobyta
wiedza i doświadczenie, którymi
podzielili się aktorzy, pomogły
poznać siebie i dostarczyły
niezapomnianych emocji.

«Клуб Сеньоров» — по монастырям Молдовы
3 ок тя б ря у ча с т н и к и
«Клуба Сеньоров», действующего при «Польском Доме»,
побывали в очередной экскурсии. По желанию участников Клуба поездка состоялась в монастыри Хынку и
Каприяна.
Дорога пролегала через
высокие холмы, покрытые
сизой дымкой. Пробивающиеся сквозь неё лучики
солнца незабываемо окра-

шивали красно-жёлтый лес.
Много впечатлений у путешествующих оставили пейзажи в Кодрах. Монастырь
Хынку произвел большое
впечатление. Он занимает
огромную площадь, но первое, что бросается в глаза —
это чистота и ухоженность.
Множество цветов, деревья,
тишина и умиротворение.
На территории монастыря
расположены две церкви:

одна возведена в 1835 г. в
честь Святой Параскивы,
вторая, несколько позже,
в 1841 г. в честь Успения
Божьей Матери. В данный
момент идет строительство
третьей церкви в честь Святого Великомученика Пантелеймона.
След у ющей о с т а новкой на маршруте участников Клуба стал монастырь
Каприяна. Основан он в

1429 году. На территории
монастыря находится церковь Святого Георгия, реконструированная несколько
лет назад. Церковь богато
убрана и является одной из
православных жемчужин
Молдовы.
Участники «Клуба Сеньоров» выражают огромную
благодарность за организацию экскурсии.
В. Заинчиковская
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Zaduszki w Bielcach

Wydarzenia

Wieczne są wspomnienia, które poruszają nasze serca

31 października w
Domu Polskim w Bielcach
tradycyjnie odbyły się
"Artystyczne Zaduszki",
podczas
których
dyrekcja, nauczyciele i
zaproszeni goście obejrzeli
okolicznościowy program
artystyczny w wykonaniu
u c z n i ów. Sp ot k an i e z
tekstami poetyckimi i
znakomicie dobrana muzyka
dostarczyło wielu wzruszeń
i skłoniło do refleksji o
przemijaniu, śmierci i
pamięci o zmarłych.
Był to wieczór poświęcony

polskim artystom, których
nie ma już wśród nas. W
prezentacji multimedialnej
p r z e d s t a w i e n i
zostali Włodzimierz
Smol arek, Wisława
S z y m b o r s k a , Vi o l e t t a
Villas. Zaprezentowane
zostały dzieła wybrane
z ich dorobku. Imprezę
muzycznie wzbogacił zespół
„Jaskółki”. Podobnie jak w
ubiegłych latach, tegoroczna
impreza była okazją do
szerszego omówienia
sylwetek wybitnych polskich
twórców.

Wycieczki krajoznawczo-historyczne
Wycieczki krajoznawczohistor yczne od wielu lat
są ważnym elementem
działalności programowej
naszego stowarzyszenia.
W dniu 23 września br.
członkowie Koła Polskich
Rodzin w Grigorówce udali się
do Przemyśla. Celem wyjazdu
było poznanie wielowiekowej
historii Przemyśla wpisanej w

zachowane zabytki architektury.
Ni e z ap om n i a n e w r a ż e n i e
pozostawił zamek w Łańcucie,
który jest jedną z najpiękniejszych
rezydencji arystokratycznych
w Po l s c e . Z a m e k s ł y n i e
ze znakomitych wnętrz
mieszkalnych oraz niezwykle
interesującej kolekcji pojazdów
konnych. Jednym z punktów
programu było zwiedzanie

Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej. Główną atrakcją
była wystawa fajek i dzwonów. Na
szczególną uwagę w Przemyślu
zasługują liczne kościoły i obiekty
sakralne. Trasa zwiedzania
miasta obejmowała także:
Zespół Cmentarzy Wojennych
w Przemyślu, pomnik Jana
Pawła II, kościół karmelitów,
pałac rodu Lubomirskich w
Przeworsku, Sanktuarium Męki
Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii
Pacławskiej i inne.

Pogoda w Przemyślu sprzyjała
polonusom, udało się dużo
zobaczyć. Jednak by nasycić
się atmosferą miasta trzeba tu
powrócić.
Działanie jest finansowane
przez Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach konkursu
„Współpraca z Polonią i Polakami
za Granicą”.
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Festiwal «Kresowa Dusza»

Kolonie w Łagowie

Otwarcie Euro-2012

Warsztaty młodzieżowe

Kolonie w Ostródzie

Wycieczka do Kołobrzegu
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www.poloniamd.com

biuro@poloniamd.com
По всем вопросам просьба
обращаться в Польский дом, по
адресу: г. Бельцы, ул. Мира, 31.
Тел.: 0 (231) 224-13.

Festiwal «Kresowa Dusza»

Все мнения, претензии и рекламации
принимаются только в письменной форме.
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