Wydanie specjalne, Suwałki, 11 listopada 2015 r.

S E N S AC JA

W MIEŚCIE GUBERNIALNYM SUWAŁKI

D

wie tradycje: plebejska i mieszczańska zetknęły się
w jednem wydarzeniu, jakim było ocalenie od zapomnienia archiwalnych nagrań, dokumentów i opisów tradycji muzycznej i tanecznej na Suwalszczyźnie 50 i 101
lat temu. Te młodsze czasy miały szczęście: głosy zostały
nagrane, a tańce zarejestrowane na taśmach wideo. I choć
te najstarsze w końcu zatarł kurz, to lwią część zbiorów
archiwalnych udało się uratować dla potomnych.
Tak zaczynał się „Projekt”, dwa lata temu pozytywnie
oceniony przez Ministerstwo Oświecenia Publicznego, bo
tak nazywać by się mogło dzisiejsze Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Co dalej? Zrekonstruować i przywrócić do życia dawne
tańce i mody taneczne nie jest łatwo. Wykonania tak niełatwego zadania zadania podjęła się Małgorzata Wojdełko
— choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.
Rozpoczęły się analizy, czytanie, rozrysowywanie kroków
i… pierwsze suwalskie potańcówki na dawną modłę.
A może by tak… na stałe? Znaleźć miejsce swoje, gdzie
by można kultywować tradycje bez ograniczeń, do syta
i w nieskrępowany sposób lubić i szanować to, co swojskie,
własne, zamiast wciąż cudzoziemskim nowinkom przyklaskiwać na publicznych placach.

Tymczasem do „Filarów” Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” dołączyła nowa grupa — Patroni.
Taki zespół nie tylko nauczyć się może, ale i nieść w świat
nasze suwalskie tradycje, bawiąc – uczyć suwalskich tańców i zabaw w każdym miejscu świata. I udało się przez
lato i jesień porywać do tańca w Suwałkach i Augustowie,
na ziemi sejneńskiej i… na dalekiej Łotwie.
Jednak czas pragnie rozwijać wszystko i każdy pąk zamienić w piękny kwiat. Zaczęło nas ciekawić, jak rozwijały się niektóre tańce, jak rozwijała się ambicja chłopska,
ludowa, by uderzyć w końcu w narodową nutę? Nie nasze
to wszak odkrycie, że prosta chłopska polka zawędrowała
na salony, a odległy egzotyczny Pas d’Espagne z dworów
Hiszpanii nasi plebejusze spod Suwałk i Wilna zaadaptowali na poczciwego padespańca.
Dziedzice suwalskiej tradycji zapragnęli pokazać ten rozwój. Energiczne i żywiołowe potańcówki to znakomity
sposób na codzienny odpoczynek od ciężkiej pracy; od
święta jednak miło jest jest ukazać eleganckie, dostojne
mazury i polonezy w wersji salonowej. To najlepsze konteksty różnorodnego funkcjonowania zachowanych pieśni
i tańców.
Dzisiaj jest właśnie takie święto.
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LA SOCIÉTÉ DE SUWALKI
O

kres po 1905 roku był w Suwałkach czasem niezwykłego ożywienia kulturalnego inspirowanego przez
grono społeczników. Byli to głównie prawnicy i lekarze — ludzie posiadający źródło dochodów, niezależni i przekonani o konieczności działania, wśród nich najaktywniejsi: adwokaci Stanisław Staniszewski
i Walery Roman oraz lekarz Teoﬁl Noniewicz.
Bale, zabawy i wieczornice taneczne organizowane były w resursie dość często, zwłaszcza w karnawale.
Równie często odbywały się tam różnego rodzaju występy artystyczne, głównie w wykonaniu miejscowych sił amatorskich. Wśród suwalczan nie brak było bowiem osób obdarzonych talentami artystycznymi,
udzielających się w amatorskim ruchu teatralnym i muzycznym, uczestniczących w okolicznościowych
koncertach, akademiach i występach teatralnych.

M

iejscem, w którym ziemiaństwo, inteligencja
i obywatele Suwałk mogli spotykać się przy kawie,
kartach, gdzie organizowano odczyty, przedstawienia teatralne, koncerty i bale, była resursa — klub towarzyski
miejscowych elit. Suwalska Resursa Obywatelska została otwarta 27 września 1913 r. Odbył się wówczas bal
inauguracyjny w nowej siedzibie. Jego przebieg relacjonuje „Tygodnik Suwalski”:

Zabawa, urządzona staraniem Zarządu Resursy, należała, ze względu na jej ożywiony i wykwintny przebieg
do tych, jakich Suwałki dawno już nie widziały. Zjeżdżających się licznie gości, w gustownie i wytwornie
przybranych apartamentach, przyjmowali gościnnie
zaproszeni przez Zarząd gospodynie i gospodarze (…)
Około godziny 11-tej, przy dźwiękach poloneza, rozpoczęła się zabawa taneczna, energicznie i z wielkim
ożywieniem prowadzona przez inżyniera Stanisława
Turczynowicza, który do pomocy miał panów: Czesława Lutostańskiego i Karola Jastrzębskiego. Ożywioną
zabawę o godz. 2-ej przerwała kolacja na 150 osób,
podczas której pierwszy przemówił do zebranych mecenas Gustaw Zabłocki. Mówca zaznaczył doniosłość
dla życia miasta budowy gmachu, skupiającego kilka
instytucji społecznych, i pił zdrowie inicjatora budowy,
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p. Walerego Romana, który ideę swoją w czyn potraﬁł
zamienić. Następnie przemawiał p. Zygmunt Gąsiorowski, wznosząc toast w ręce panów Joachima Galery,
Gustawa Jastrzębskiego, Stanisława Staniszewskiego
i Walerego Romana — prezesów czterech instytucji
społecznych, mieszczących się w nowo wzniesionym
gmachu, z życzeniem, aby gmach ów był nie tylko
zewnętrzną powłoką, lecz i cementem wewnętrznym
spoidłem, łączącym wszystkich w pracy społeczno-kulturalnej. (…) Zabawa po kolacji jeszcze bardziej
ożywiona, przeciągnęła się długo: goście zaczęli rozjeżdżać się już za dnia białego.

Następne bale organizowano w karnawale 1914 roku. Balujący nie mieli świadomości, że w końcu czerwca 1914
roku Gawriło Princip zastrzeli w Sarajewie arcyksięcia
Ferdynanda, a miesiąc później większość krajów europejskich znajdzie się w stanie wojny. Nawet wówczas
nikt nie mógł wiedzieć, że wojna potrwa 4 lata i zginie
w niej kilkanaście milionów ludzi.
Kolejne większe bale odbyły się dopiero po wojnie, w dwudziestoleciu międzywojennym. Była to już inna epoka,
odmienna w tańcach, muzyce, obyczajach, modach. Ale to
już, jak mawiał Rudyard Kipling, zupełnie inna historia…

Dużym uznaniem cieszyły się m.in. występy obdarzonej pięknym głosem sopranowym Marii Staniszewskiej, jej córki Ireny orz Felicji Muszyńskiej.
Szczególne miejsce w życiu artystycznym Suwałk
zajęła Laura Turczynowicz (na zdj.) z domu Blackwell, z pochodzenia Kanadyjka, która kształciła się
między innymi w Nowym Jorku, Berlinie i Wiedniu,
gdzie występowała na największych scenach operowych. Po ślubie ze Stanisławem Turczynowiczem,
który objął posadę urzędnika w rządzie gubernialnym, przeniosła się do Suwałk i tu włączyła się
aktywnie w życie artystyczne miasta, wielokrotnie
występując podczas koncertów. Na scenie teatru
oklaskiwani byli także Natalia Radlińska, Helena
Zawadzka, Czesław Bonawentura Lutostański oraz
dr Teoﬁl Noniewicz.

Teoﬁl
Noniewicz

Grupa suwalskich prawników, aktywnych działaczy społecznych. Od lewej stoją: Tadeusz Teoﬁl Wisznicki, Czesław Bonawentura Lutostański, Julian Paczoski, Walery Salezy
Roman. Siedzą od lewej: Stanisław Staniszewski, Gustaw Zabłocki, Broms.

NASZE ZADANIA.

Jeżeli ciężkie lata przeżywało nasze społeczeństwo, to znacznie cięższe jeszcze przeżywaliśmy tu na kresach Królestwa.
Dążono do unicestwienia i poniżenia nas. Zdawało się, że w tak ciężkich warunkach samo życie zgaśnie i zniknie; okazało się, że nawet
wśród ruin można życie zachować, uczucia krzewić i ideały pieścić.
Ludzie dobrej woli rozumieli, że należy popychać wóz pracy społecznej nawet przy tak ciemnych horyzontach, jakie los zakreślił, wierząc
niezachwianie w sprawiedliwość dziejową, zależną od wartości moralnej społeczeństwa. […]
W imię świetnych przykładów danych nam w przeszłości, będziemy
pracować o ile nasze skromne siły pozwolą dalej — dla przyszłości.
Tygodnik Suwalski
Nr 1, Suwałki, 6 Kwietnia 1906
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PROGRAM BALU

Pierwszy Bal wieczorem 6 listopada 2015 roku. Następne podług ustalonego porządku.

1. MARSZ.

Prezentacja gości.

2. WALC.
3. KADRYL.

Oryginalnie francuski taniec z czasów XVII-wiecznych parad wojskowych, w których cztery formacje jezdnych układano w kwadrat (wł. quadriglia –
mały kwadrat). Angielska patrycjuszka hrabina Sarah
Jersey rozpętała modę na ten taniec, który został
rozbudowany do obecnej wersji. Uczestnicy Balu
zaprezentują 3 części: Le pantalon; L’été; La Finale.

4. WALC – KOTYLION.

Pani Laura Turczynowiczowa zaprasza do włączenia się z pomocą do jej misji zbierania datków na
rzecz utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin z naszego miasta. Kto nie zdąży wrzucić datku, może to uczynić po balu, nabywając w zamian
uroczy, symboliczny bukiecik kwiatków.

5. POLKA GALOPKA.

Zaaranżowana podług austriackiego kompozytora popularnych walców i polek Carla Josepha Millöckera.

6. WALC „NA SOPKACH
MANDŻURII”.

Do melodii pięknego walca tańczono powszechnie
w całej Europie. Oryginalnie jednak jest to jednak
pieśń o wojnie rosyjsko-japońskiej (1905-1906),
która odcisnęła szczególne piętno i w Suwałkach.
Poległa w niej cała V Brygada Strzelecka, w której
walczyło wielu synów naszej suwalskiej ziemi.

7. MAZUR.

Popis temperamentu i zręczności męskiej, a także

gracji i wdzięku kobiet. Wybitnie polski taniec narodowy, skomponowany przez Wojciecha Osmańskiego, autora ok. 250 mazurów, polek, walców,
galopów, polonezów. Mazura wykonuje kwiat młodzieży suwalskiej.

8. POLONEZ.

Prastary polski taniec korowodowy tradycyjnie wykonywany przez wszystkich gości. Tu kompozycja
Bohdana Wędrychowskiego.

9. MAZUREK.

Liryczne echa kujawiaka i romantycznych mazurków
Chopina w muzyce N. Tivolsky’ego. Na parkiecie samotnie zostaje zakochana para.

10. PIEŚŃ FILARETÓW.

Śpiewane wezwanie do zabawy reprezentantów
różnych nauk.

11. PADESPAN.

Oryginalny pas d’Espagne, który choć ma hiszpański rodowód, to renomę zdobył na paryskich
parkietach i tą drogą przedostał się aż do Suwałk.
Taniec wykonuje para debiutantów, specjalnie przygotowanych na tę okoliczność.

12. WALC.

Oryginalne ﬁgury choreograﬁczne z użyciem krzeseł z sali balowej.

13. OBEREK POŻEGNALNY.

Tradycyjny polski taniec plebejski, który ostatnio
zawędrował na salony, w tym również i nasz. Uwaga na mocne wrażenia: zarówno muzyka Bohdana
Wędrychowskiego, jak i aranżacja Krzysztofa Krzesickiego… wyprzedzają stylistycznie epokę!

Uczestników balu do tańców przygotował
maître JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI z Warszawy
z pomocą madame MAŁGORZATY WOJDEŁKO z Suwałk.
Wszystkie tańce na kapelę salonową zaaranżował maestro KRZYSZTOF KRZESICKI z Suwałk.
Na pierwszy w tym sezonie Bal zapewniono znakomitą orkiestrę w składzie:
Krzysztof Krzesicki (kapelmistrz) – fortepian
Adam Marszałek – skrzypce Jurata Dołkowska – skrzypce
Magdalena Sowul – klarnet Piotr Marciniak – trąbka
Daniel Dobko – kontrabas Kamil Burzyński – instrumenty perkusyjne
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Prezes i prezesowa balu – Państwo JAN i JANINA ZAWADZCY
Jan Zawadzki – znany w Suwałkach aptekarz; Janina –
jedna z najaktywniejszych przed 1914 r. organizatorek
koncertów i przedstawień amatorskich w Suwałkach.
Grzegorz Mackiewicz i Jolanta Hinc-Mackiewicz
***
PAŃSTWO TEOFIL i ZOFIA NONIEWICZOWIE
dr Teofil Noniewicz – lekarz, znany suwalski społecznik,
zaangażowany w wiele inicjatyw społecznych i artystycznych; Zofia – wiceprezes Towarzystwa Pomocy Służącym.
Andrzej Zdyb i Małgorzata Daghir
***
PAŃSTWO ADAM i WIKTORIA MODLIŃSCY
Adam Modliński – członek Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego, w latach 1918-1921 prezydent Suwałk.
Krzysztof Szade i Teresa Sawicka
***
PAŃSTWO STANISŁAW i MARIA KRIPPENDORFOWIE
Stanisław Krippendorf – dyrektor Biura Komisowego przy
Towarzystwie Rolniczym w Suwałkach.
Marek Staszkiewicz i Jolanta Staszkiewicz

PAŃSTWO WACŁAW i ELEONORA KUNCOWIE
Wacław Kunc – właściciel Suwalskiego Browaru Udziałowego.
Piotr Kuczek i Bożena Ostrowska
***
PAŃSTWO LEONARD i ADELA KLONOWSCY
ziemianie, właściciele majątku w Hołnach Wolmera.
Krzysztof Kapusta i Renata Skórkiewicz
***
PAŃSTWO STANISŁAW i MARIA STANISZEWSCY
Stanisław Staniszewski – adwokat, aktywny działacz społeczny, współzałożyciel „Tygodnika Suwalskiego”; Maria,
obdarzona ślicznym głosem sopranowym, występowała
w suwalskich zespołach wokalnych i teatralnych.
Andrzej Dudanowicz i Ewa Dudanowicz
***
PAŃSTWO STANISŁAW i LAURA TURCZYNOWICZOWIE
Stanisław Turczynowicz – inżynier, urzędnik w rządzie
gubernialnym, społecznik; Laura – wybitna śpiewaczka
operowa, aktywnie włączała się w inicjatywy artystyczne
i społeczne Suwałk.
Janusz Bartoszewicz i Elżbieta Gaczkowska-Bartoszewicz

PANIENKI PRZEBYWAJĄCE POD OPIEKĄ PATRONÓW
Barbara Wdowiak, Aleksandra Legacka, Emilia Jutkiewicz, Weronika Kotarska, Aleksandra Dudek,
Zuzanna Filipowicz, Iga Borejszo, Julia Karaś, Anna Szafranowska jako Jadwiga Bigelmajerówna
Justyna Ołów jako Irena Staniszewska, Kinga Kobiela jako współczesna Helena
***

MŁODZI KAWALEROWIE
Pan Stanisław Wierzbicki (Wodzirej Balu) Przemysław Turowski
Pan Krzysztof Tyszkiewicz (Panicz) Adam Mazo
Bracia Walery i Józef Makarewicze Kacper Musiałowicz, Dominik Musiałowicz
Sekretarz magistratu Konstanty Jaszczołt Mateusz Turczyński
Pan Czesław Maliszewski Michał Wdowiak
Pan Karol Zienkiewicz Łukasz Niedźwiecki
Pan Antoni Gromadzki Damian Słabiński

Fotograf Bogusław Wasilewski
***
Panie „z towarzystwa” Staniszewska, Łukasiewiczowa i Skarżyńska, aktywne w wystawianiu sztuk teatralnych
Mirosława Krymska, Joanna Łupinowicz, Małgorzata Dziuba
***
Pokojówka Alexandra Sikorskaya, Lokaje Jakub Rosanowski, Mariusz Krzywicki
***
Konferansjerka wieczoru Dorota Skłodowska
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Są chwile w życiu i są cele społeczne, wobec których nawet najobojętniejszy ﬁlister
i najwięcej zaślepiony w sobie sknera powinien przerodzić się na obywatela kraju
i złożyć w miarę możności swój grosz na ołtarzu oﬁarności społecznej i narodowej.
(Tygodnik Suwalski, nr 33, 16 listopada 1906)

AKCESORIA
DAMSKIE
ELEGANCKIEJ KOBIETY

WACHLARZ

W

achlarze bywały wykonane na stelażu
z kości słoniowej lub perłowca, najtańsze
z drewna wycinanego w ażury, pokrytego złoceniem. Pokrycie wykonane było ze skórki łabędzia, koronki lub malowanego papieru często
przez wybitnych malarzy. Wachlarzami tancerki
chłodziły się w czasie zabawy, ukrywały za nim
rumieniec, zasłaniały kokieteryjnie twarz, a także porozumiewały się nim z wybrańcem serca, bowiem ustalone znaki mówiły o aprobacie i sympatii panny do kawalera, na przykład; dotknięcie
prawego policzka wachlarzem trzymanym
w lewej dłoni wyrażało zgodę, dotknięcie lewego policzka wachlarzem trzymanym w prawej
dłoni oznaczało… „nie”. Uznanie wyrażało muśnięcie zamkniętym wachlarzem ust i serca itd.

AKCESORIA
MĘSKIE

LORGNON

M

onokl w oku służył elegantom do przyglądania się pięknym damom na sali balowej, w teatrze czy na wyścigach. Początkowo
była to lunetka przykładana do jednego oka.
Z lunetki pozostało okrągłe szkiełko wkładane
wprost na oko. Przyłożenie monokla do oka
znaczyło, że elegancki mężczyzna okazuje komuś uwagę. Zastąpiły go potem binokle, szkła
do obu oczu.
W XIX wieku lorgnon było tyleż instrumentem optycznym, co elementem biżuterii, kosztownym dodatkiem do stroju wieczorowego
i oznaką statusu społecznego.

KARNECIK DAMY

P

rzedmiot niepozorny, lecz wykonany misternie i wielce pomocny w opanowaniu ceremoniału balowego. Karnety balowe służyły zachowaniu porządku podczas balu. Organizator mógł
zawczasu przygotować i wydrukować listę tańców
przewidzianych na cały wieczór. Panie ołóweczkiem wpisywały przy nich nazwiska panów, którzy
prosili je do tańca, tak by nie pomylić kolejności.
Z zamawianiem tańców był związany cały „protokół dyplomatyczny”. Niektóre tańce uchodziły za
szczególnie uprzywilejowane (osobiste) i wyraże-

nie zgody przez tancerkę było przejawem szczególnego wyróżnienia. Narzeczonym lub młodym mężatkom wypadało przetańczyć pierwszego walca
tylko z mężem lub narzeczonym. Natomiast w kadrylu szczególnie ważny był dobór osoby stojącej
naprzeciwko, z którą nie brakowało sposobności,
aby wymienić kilka miłych słówek lub znaczących
uścisków dłoni.

***Ciekawostka***

Bal w Resursie to nie jest…
magiczno-fizykalne widowisko pod tytułem Bót zaczarowany, w którym, przy zdejmowaniu tegoż, cała noga
oderwaną od ciała zostanie, co wprawi widzów w zadumienie, a tym samym wielką sprawi przyjemność.
[w:] A. Lisak, Życie towarzyskie w XIX wieku, Warszawa 2013
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SUWALSKI OŚRODEK KULTURY
I FUNDACJA ART-S.O.S.

AKCJA CHARYTATYWNA
NA „BALU W RESURSIE
OBYWATELSKIEJ 1914 r.”
r

Dawne suwalskie bale były często okazją do organizowania zbiórek pieniężnych
na rzecz potrzebujących.
Suwalski Ośrodek Kultury i Fundacja ART.-S.O.S. łączą we wspólnym dziele
sztukę i ﬁlantropię. Rekonstruując w formie w widowiska „Bal w Resursie Obywatelskiej
1914 r.” Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” wybrał Fundację ART-S.O.S.
do wypełnienia misji dobroczynnej, dzięki czemu „Bal” to nie tylko spektakl artystyczny.
We foyer zorganizowano kącik misyjny, gdzie Panie „z towarzystwa”
prowadzą zbiórkę funduszów. Celem misji jest wsparcie rozwoju muzycznego
i talentów dwóch uzdolnionych uczniów suwalskiej szkoły muzycznej — Michała i Alka,
młodzieńców żywo zaangażowanych w w życie kulturalne naszego miasta.
Nabywając symboliczny bukiecik kwiatków — a majętnych obywateli
naszego miasta zachęcamy do szczególnej hojności — można swą rękę
(i zawartość kiesy) przyłożyć do zakupu muzycznych instrumentów dla nich.
Poprzez tę akcję Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”
nie tylko wychowuje do poszanowania suwalskich tradycji i historii,
ale także kształtuje ducha dobroczynności i solidarności społecznej.
Za Waszą szczodrość dziękujemy w swoim, fundacji i podopiecznej młodzieży imieniu.
Zbiórce publicznej pn.
„NA PERKUSJĘ DLA MICHAŁA ORAZ NA TRĄBKĘ DLA ALKA”
patronuje
Czesław Renkiewicz — Prezydent Miasta Suwałki.

Koncepcja i redakcja programu: Piotr Kuczek. Zdjęcie ZPiT „Suwalszczyzna” (str. 1): Krzysztof Mierzejewski. Fotografie archiwalne (str. 2-3):
zbiory Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Źródła informacji: Krzysztof Skłodowski, Życie kulturalne suwalczan przed I wojną światową,
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ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „SUWALSZCZYZNA”

BAL W RESURSIE OBYWATELSKIEJ 1914 r.
premiera 11 listopada 2015

koncepcja programowa widowiska — MIROSŁAW NALASKOWSKI, MAŁGORZATA WOJDEŁKO

scenariusz, reżyseria i choreograﬁa — JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI
aranżacje muzyczne — KRZYSZTOF KRZESICKI
przygotowanie chóru — dr IGNACY OŁÓW
przygotowanie zespołu — MAŁGORZATA WOJDEŁKO
konsultacje muzyczne — dr TOMASZ NOWAK, Uniwersytet Warszawski
konsultacje historyczne — dr KRZYSZTOF SKŁODOWSKI, Muzeum Okręgowe w Suwałkach
ekspertyza etnokostiumologiczna — JADWIGA KOSZUTSKA, Państwowe Muzeum Etnograﬁczne w Warszawie
konsultacje teatralne — JOLANTA HINC-MACKIEWICZ, Suwalski Ośrodek Kultury
kostiumy — Teatr Polski w Warszawie, Salon Mody „ANASTAZJA” w Suwałkach
stylizacje fryzur — KINGA ZDANCEWICZ Studio Fryzur KIMM w Suwałkach
elementy scenograﬁi — MIECZYSŁAW IWASZKO, Suwalski Ośrodek Kultury
organizacja planu — PIOTR KUCZEK, Suwalski Ośrodek Kultury

Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”
od 2010 roku
fotomierzejewski@gmail.com
www.mierzejewski.w.pw
tel. 501

967 026

WKŁAD
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ERCE
(nie tylk
o ślubn DO SZYCIA
ych suki
en)

czynne
pon.-pt 9.00 – 18.00
sobota 9.00 – 14.00
Suwałki
ul. T. Noniewicza 34
tel.

507 429 869

PO CENACH PRZYSTĘPNYCH

tel. 87

8

566 56 99

tel.

798 482 102

PIERWSZORZĘDNA
SUWALSKA
PIZZERIA

POLECA:
pizza, dania gorące
zawsze świeże sałatki
pyszne desery

Suwałki, ul. Teoﬁla Noniewicza 61

boguslaw.wasilewski@fvstudio.pl

CODZIENNIE DANIE DNIA.
Suwałki, ul. Jana Pawła II 7 (budynek Aquaparku)
tel. 87 565 57 76, www.amaro-pizza.pl

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU
DO NIEDZIELI
Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 32
tel. 87

566 27 61

ul. 11 Listopada 1A, lok. 4
tel. 87

566 25 12

www.facebook.com/kwiaciarniaewart

