
ZWIĄZEK POLSKI w Aalborgu  i TEATR ZWIERCIADŁO  
zapraszają na dwie inscenizacje: 

...DOPÓKI KOCHAMY – spektakl o św.Urszuli Ledóchowskiej 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - muzyczny spektakl inspirowany twórczością MARKA 

GRECHUTY. 

  2-go maja, o godz. 18.30 

TREKANTEN, Sebbersundvej 2a, Aalborg Ø  

Wstęp: wolny* 
dobrowolne datki będą zbierane na pokrycie kosztow przejazdu grupy teatralnej 

 

...DOPÓKI KOCHAMY  – spektakl o św.Urszuli Ledóchowskiej 

Tytuł nawiązuje do słów  Urszuli Ledóchowskiej  „Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy”. Sw. Urszula 

Ledóchowska , założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, to postać również 

wybitna dla sprawy  niepodległości Polski. Część swojego zycia spędziła w Aalborgu (1917-1920)  gdzie 

poświęciła się pracy z polskimimi sierotami.  

Jej piękne patriotyczne teksty, odwołujące się do miłości ojczyzny - Polski - są największym walorem tego 

spektaklu. W tle - historia Polski, czasy Józefa Piłsudskiego, okres po uzyskaniu niepodległości, pieśni 

legionowe, ostatnie dni przed wybuchem II wojny światowej. Przedstawienie wzbogacają fragmenty 

„Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II, który stanowi duchowy patronat nad życiem Św. Urszuli.  

Długość spektaklu: 40 min. 

 

Urszula Ledóchowska  (1865-1939) Pochodzla ze znanej 

rodziny arystokratycznej polsko-szwajcarskiej i dzieciństwo 

spędziła w Austrii.  Mimo to zawsze pokazywała zaangazowany 

patriotyzm i chęć wspierania walki o niepodległość Polski, co 

wyrażała w konkretnych czynach i działaniach, zwłaszcza w 

okresie I wojny światowej. W wieku 21 lat wstąpiła do 

krakowskiego klasztoru urszulanek, przyjmując imię Urszula. 

W 1907 wyjechała do Sankt Petersburga, by objąć kierownictwo 

internatu przy polskim gimnazjum. Cztery lata później matkę 

Urszulę wydalono z Rosji, co spowodowane było wybuchem I 

wojny światowej. Urszula Ledóchowska udała się do Sztokholmu, 

następnie do Danii. Tutaj  kontynuowała pracę pedagogiczną oraz 

patriotyczną starając się uwrażliwić Skandynawów na sprawę 

polską.  W Danii i Szwecji iwygłosiła ok. 80 odczytów o Polsce. 

Żarliwością i autentyzmem wypowiedzi budziła nie tylko 

sympatię dla sprawy polskiej, ale przyczyniała się w dużej mierze 

do wydatnej pomocy materialnej dla współrodaków. Dzięki jej 

staraniom wydana została w Sztokholmie książka pt. Polonica, stanowiąca zbiór artykułów o historii, kulturze Polski i jej 

katolicyzmie, napisanych przez znanych autorów. W 1917 roku w Aalborgu  założyła szkołę dla dziewcząt i ochronkę dla sierot po 

polskich emigrantach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przeniosła się wraz z grupą sióstr i dzieci do kraju. Osiedliły się w 

Pniewach k. Poznania.   

20 czerwca 1983 w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikował matkę Urszulę, a 18 maja 2003 w Rzymie kanonizował. 



OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 

- muzyczny spektakl inspirowany twórczością MARKA GRECHUTY. 

Wykonywane na żywo w  ciekawej aranżacji muzycznej, przypominającej dawny 

klimat piosenek, stanowią główny walor tego niezwykłego widowiska. Całość 

dopełniona jest współczesną narracją, opowieścią o losach młodej dziewczyny, 

zagubionej we współczesnym świecie, pragnącej uciec w inną wyimaginowaną 

rzeczywistość, co sprawia, że przedstawienie nie jest tylko koncertem. Wśród 

znanych piosenek takich jak „Świecie nasz”, „Dni , których nie znamy”, „Tango 

Anawa”, „Ocalić od zapomnienia” czy „Nie dokazuj” usłyszymy jedne z ostatnich 

utworów krakowskiego artysty; „Ojczyznę”, „Wolność” i „Kraków”. Spektakl 

muzyczny o samotności, miłości, pragnieniach ale i…nadziei jest nie tylko świetną 

formą teatralną dla miłośników poezji. Ma w swojej wymowie jasne przesłanie na 

lepsze... dni których jeszcze nie znamy. 

Występują: 

 Agata Kaczmarek 
 Krzysztof 

Kaczmarek                                    
        

 Piosenki - Marek Grechuta 
 Tekst narracji i reżyseria - Krzysztof 

Kaczmarek 
 Kierownik akustyczny - Paweł Wyrzykowski 
 Aranżacje - Joanna Brzoskowska i Daniel 

Stopiński 

Długość spektaklu: 40 min. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr ZWIERCIADŁO www.teatrzwierciadlo.pl 


