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„BO TEN NARÓD 
POLSKI 

MA TEN UROK W SOBIE, 
ŻE GDZIEKOLWIEK  

NA ŚWIECIE 
ZNAJDUJĄ SIĘ POLACY 

—TAM SERCA 
DLA POLSKI BIJĄ. 
A DOPÓKI BIJĄ, 

SILNE BĘDZIE SERCE 
NARODU”

JAGODA KACZOROWSKA
Harcmistrzyni ZHP, córka  
Prezydenta Ryszarda  
Kaczorowskiego, Wielka Brytania
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4 Kronika wspomnieniowa

Drodzy Przyjaciele,
Czytając prace konkursowe po raz kolejny utwierdzaliśmy się w przekonaniu, iż Polacy rozsiani 
po świecie, mimo odległości geograficznej i upływu  czasu, „noszą Polskę w sercu jak ukryty 
skarb”. Cytuję słowa laureatki Eleny Khmeleva która w innym miejscu napisała, że wiadomości 
o „polskiej krwi” nawet w XX wieku przekazywano sobie  w rodzinie jedynie ustnie i to w naj- 
głębszej tajemnicy, bo diabelski reżim Stalina i jego następców sięgał po ludzi daleko w głąb  
regionów. Jak  można wyrazić uznanie dla tych, których nawet traumatyczne doświadczenia 
nie odwiodły od zachowania polskości i przekazywania jej następnym pokoleniom. Inny laureat,  
Brazylijczyk polskiego pochodzenia wyznał, że kocha taniec i muzykę brazylijską. Jednak gdy słyszy 
polskie oberki, kujawiaki i mazurki nabiera przekonania, że nie jest do końca Brazylijczykiem.  
Przełom w jego życiu nastąpił wtedy, gdy mógł porozumiewać się po polsku. „Poznałem Polskę, 
poznałem Polaków, swoją polską rodzinę ze strony taty i zrozumiałem, że ja też należę do 
tego Narodu”. Język jak kotwica przyciąga i wprowadza w klimat polskości prawie bezwiednie.  
To jeden z powodów realizacji konkursu „Być Polakiem”. Chcemy dać dzieciom i młodzieży okazję 
do wypróbowania własnych sił w polszczyźnie. Chcemy inspirować młodzież polonijną, aby sięgała 
po literaturę w języku polskim, po bajki, powieści młodzieżowe, a może także dokumentalne. 

Na Konkurs wpłynęło wiele prac świadczących o ogromnej wyobraźni i talencie pisarskim  
autorów. Pisząc o Odsieczy Wiedeńskiej siedemnastoletnia Justyna Stanko wcieliła się w postać 
polskiego rycerza i z tej perspektywy, romantycznie i dowcipnie zarazem, opisywała rozterki 
młodzieńca, który po stokroć wolałby być lekarzem niż żołnierzem, ale powinność obywatelska 
wzięła górę nad prywatą. Autorka innej pracy Sonia Houidi komentowała  to samo wydarzenie 
jako żona sułtana. Ciekawie w jej ustach brzmią słowa zachęcające do zachowania i szerzenia 
pokoju na świecie. Pacyfistyczne hasła słabo może umocowane są w realiach epoki. Oryginalnie 
natomiast wyrażają postawę i pokojowe poglądy autorki. Jury omawiając te i inne prace zwracało 
uwagę na dojrzałość i doskonałe opanowanie zasobów leksykalnych polszczyzny, co pozwoliło 
autorom na precyzyjne wyrażenie stanów psychicznych i emocji opisywanych bohaterów.

Autorzy wielu prac konkursowych postawili sobie ambitne zadanie, by przedstawić nieznaną lub 
mało znaną historię Polski. W tym celu sięgali po materiały archiwalne lub świadectwa ludzkie. 
Takie zdarzenia, bunt Polaków na Syberii w 1866 roku opisuje Elena Khmelova. Było ich 717  
i zadecydowali, że lepiej umrzeć niż żyć bez przyszłości w hańbie i poniewierce. Powstanie zaczęło 
się 24 czerwca „...niech ten dzień wszyscy pamiętają, niech go pamiętają synowie i córki wolnej Pol-
ski i wszyscy niezależnie myślący ludzie w Rosji. Nadszedł czas, abyśmy zaczęli walczyć” powiedział  
Kazimierz Arcimowicz przywódca Powstania. Zmęczeni, źle uzbrojeni, wygłodzeni powstańcy 
poddali się po kilku dniach, ale sława ich czynu żyje do dziś w Syberii, a Polacy raz do roku 
zjeżdżają do Miszycha, aby oddać hołd poległym. Wdzięczni byliśmy autorce pracy za przypom-
nienie, a dla wielu z nas przekazanie nieznanej wiedzy o buncie Polaków w Syberii. 

Inną wstrząsającą historię, zasłyszaną od babci Anastazji Michońskiej, opowiedział trzyna- 
stoletni Michele Resciniti z Włoch. Jest to opowieść o dobrym żołnierzu niemieckim, 
któremu pani Anastazja chciałaby podziękować. Rzecz miała się w Zamościu w czasie II wojny 
światowej. Obława niemiecka na partyzantów zmusiła ludność miejską i wiejską do szukania 
kryjówek po lasach i zaroślach.  Babcia Michele wraz z pięciorgiem rodzeństwa ukryła się 
w bagnach pod wielkim drzewem. Zanurzeni po głowy w błotnej mazi nie byli widoczni dla 
niemieckich żołnierzy, ale psy wytropiły wiele osób schowanych w moczydłach. Przerażone 
dzieci usłyszały wściekłe ujadanie psa, które dochodziło z coraz bliższej odległości. Potem 
zobaczyły nad sobą paszczę rozwścieczonego psa. Wiedziały co to oznacza. W tym momencie 
niemiecki żołnierz dostrzegł ich i wbrew logice wojny i niemieckiej armii zaczął odciągać psa, 
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by skierować się w inną stronę. Dziękujemy za tę historię która uczy, że człowiekiem można 
być w każdej sytuacji i że to tylko od nas zależy. 

Wspomniałam kilka prac, pragnąc zachęcić do lektury pozostałych, pisanych prozą lub wierszem 
a przygotowanych przez uczestników IV edycji konkursu „Być Polakiem”. Jestem pewna, że 
będzie to dla czytelników czas emocji i refleksji przeplatających się wzajemnie. Bardzo dziękuję 
wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie i gratuluję pomysłów dotyczących zarówno 
oryginalnej treści prac jak i przepięknej ich formy graficznej lub multimedialnej.                   

W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania rodzicom, dziadkom i kuzynostwu  
uczestników, którzy wspierali młodzież podczas zbierania materiałów i pisania prac. Szczególne 
podziękowania kieruję do nauczycieli szkół uzupełniających, którzy informowali, zachęcali  
i wspierali radami młodych adeptów sztuki pisarskiej.       

Pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły realizację 
konkursu „Być Polakiem”.
Podziękowanie składam Pani Ewie Kopacz, Marszałkowi Sejmu RP. Dziękuję 
Panu Ministrowi Radkowi Sikorskiemu i  pracownikom  Ministerstwa  Spraw Zagranicznych. 
Państwo najlepiej rozumiecie jak wielkie znaczenie dla Polski mają mali ambasadorowie.                                                                       
Wyrażam wielką wdzięczność dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Panu Prezesowi  
Longinowi Komołowskiemu, Pani Iwonie Popławskiej i Panu Markowi Różyckiemu oraz  
wszystkim pracownikom, którzy żywo i serdecznie angażowali się w realizację projektu. 
Podziękowanie składam dyrekcji i pracownikom ORPEG-u. 
Dziękuję patronom medialnym, to jest, TVP Polonia oraz Dziennikowi Polskiemu  
w Wielkiej Brytanii. 
Szczególne podziękowania kieruję do przedstawicieli Polonii i organizacji polonijnych,  
w tym współorganizatorów Konkursu — różnego  typu szkół uzupełniających nauczanie  
przedmiotów ojczystych. 
Dziękuję całemu Jury i każdemu jurorowi z osobna. 
Szczególne podziękowanie kieruję do Przewodniczącego pana Romana Śmigielskiego, który 
stanął przed niełatwym zadaniem obiektywnego wyłonienia laureatów.
Na ręce pani Heleny Miziniak składam podziękowanie dla Zjednoczenia Polek na Emigracji. 
Podziękowaniem pragnę objąć także panią Aleksandrę Podhorodecką i Polską Macierz Szkolną 
w Wielkiej Brytanii.
Przyjaciołom z Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, jako współorganizatorom Konkursu, 
dziękuję za wsparcie w każdym momencie trudnej realizacji projektu.
Dziękuję pani Jagodzie Koczorowskiej, że od początku trwania Konkursu jest jego dobrym 
duchem, służy radą i pomocą.
Dziękuję wszystkim, którzy pro publico bono wspierali działania  konkursowe, a którzy nie zostali 
tu wymienieni imiennie. Była to rzesza ludzi dobrej woli, bez których pomocy nie osiągnęlibyśmy 
zamierzonego celu. Byliście Państwo  niezastąpieni w pomysłowości i zaangażowaniu.   

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Joanna Fabisiak 
Poseł na Sejm RP
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patroni konkursu

EWA KOPACZ
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

◆

RADOSłAW 
SIKORSKI

Minister Spraw Zagranicznych RP

◆

LECh WAłĘSA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995

◆

LONGIN 
KOMOłOWSKI

Prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”

◆

JAGODA 
KACZOROWSKA

Córka Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
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komitet Honorowy

FRANCISZKA AGHAMALIAN-KONIECZNA – Prezes Kongresu Polonii Francuskiej

DOROTA ANDRAKA – Prezes Centrali Polskich Szkół Doszkalających w Ameryce

KAZIMIERZ CHRAPKA – Prezes Fundacji W. Reymonta, Kanada

JAN CYTOWSKI – Kongres Polonii Kanadyjskiej

JOANNA HEYMAN-SALVADE – Prezes Związku Polaków we Włoszech

JERZY JANKOWSKI – działacz polonijny, Norwegia

BOŻENA KAMIŃSKI – Kongres Polonii Amerykańskiej

ŁUKASZ KARDAS – Dyrektor–Redaktor Naczelny TVP Polonia

KS. SŁAWOMIR KAWECKI – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

TERESA KONOPIELKO – Wiceprezes SKO „Polonia” Rosja

MIROSŁAW KORZEB – Dyrektor Teatru Guliwer

WIESŁAW LEWICKI – Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej

PIOTR ŁADOMIRSKI – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii

JERZY MAJCHERCZYK – podróżnik, odkrywca

MARIA MAŁAŚNICKA MIEDZIANOGÓRA – Towarzystwo Krzewienia Polskiej Oświaty w Danii

TADEUSZ MARKIEWICZ – działacz polonijny

AGATA MŁYNARSKA – dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna 

DAWID MOTAK – działacz polonijny

ANDRZEJ PERSON – Senator RP

TADEUSZ PILAT – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

HALINA ROZPONDEK – Poseł na Sejm RP

JANUSZ RYGIELSKI - Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

JAN TARCZYŃSKI – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ALBIN TYBULEWICZ – Działacz polonijny, wiceprzewodniczący Rady Programowej TV Polonia

ALEKSANDER ZAJĄC – Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

MARIAN ZALEWSKI – Wiceprezes Telewizji Polskiej

STEFAN ŻACZKIEWICZ – Przewodniczący Forum Polskich Szkół w Holandi
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jury

JOANNA FABISIAK – Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Jury, Pomysłodawczyni Konkursu, Polska 

TERESA ARSZAGI VEL HARSZAGI – Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia  
im. Jana Pawła II w Brukseli, Belgia

MAGDALENA BOGUSŁAWSKA – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Polska

STANISŁAW CHYLEWSKI – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. M. Kopernika  
przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu, Kanada

JOLANTA GODLEWSKA–JęDRZEJCZYK – Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Polska

JOANNA JANASZ – Polonistka, nauczycielka polskiego, animatorka kultury polskiej  
w Sztokholmie, Szwecja

HANNA KACZMARCZYK – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego 
przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Austria

JAGODA KACZOROWSKA – Harcmistrzyni ZHP, córka Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, 
Wielka Brytania

HALINA KOBLENZER – Koordynator Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Tradycji,  
Kultury i Języka Polskiego ds. nauczania języka polskiego, Niemcy

JERZY KOWALEWSKI – Katedra Filologii Polskiej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu  
im. Iwana Franki

BOŻENA LASKIEWICZ – Prezes Medical Aid for Poland Fund w Londynie, Wielka Brytania

AGATA LEWANDOWSKI – Prezes Związku Dziennikarzy Polskich w Niemczech

ANNA ŁUCKA – Egzaminator z języka polskiego na wyższe uczelnie w Paryżu, Francja

HELENA MIZINIAK – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Wielka Brytania

BEATA MONDOVICS – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Budapeszcie, Węgry

ALEKSANDRA PODHORODECKA – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii

HALINA SUBOTOWICZ-ROMANOWA – Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji

ROMAN ŚMIGIELSKI – Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Dania

MARZENA WOJCZULANIS – Dyrektor Polsko - Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

MARZENA WIERZBOWSKA – Prezes Polsko - Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

WANDA J.VUJISIć – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, Prezes ZBOP  
“Polonika Bałkanika”
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Ośrodek Rozwoju  
Polskiej Edukacji za Granicą

organizatorzy i sponsorzy

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa 

TV Polonia Dziennik Polski

Fundacja „Świat na Tak” 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej

patroni medialnii

ZJEDNOCZENIE POLEK
NA EMIGRACJI 
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PAULINA ANTOSIAK – Francja

MATEUSZ BUCZEK – Grecja

PATRYK CISZEK – Wielka Brytania

KRYSTYNA DENYS – Kanada

ALEKSANDRA GŁUC – Wielka Brytania

SKANDER HADDAD – Tunezja

MIKOŁAJ MAŁEK – Wielka Brytania

ALEKSANDER MATYSZCZYK – USA

LAURA STANIKOWSKA – Irlandia

JAN SZKUDLAREK – Dania

TAJEMNICA RODZINNEJ 
PAMIĄTKI

LAUREACI

1
Grupa

9 –10 lat
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AHMED HARRABI – Tunezja

KACPER CEBULA – USA

MAJA KUDŁAK– Austria

BARTŁOMIEJ KWAŚNIAK – Belgia

SEBASTIAN LIBUDA – USA

PATRYK LUDERA – Kanada

DANIEL MATYSZCZYK – USA

EWA RAKUS – Rosja

MARTA STACHOWSKI – Niemcy

JULIA WESOŁOWSKA – Wielka Brytania

LIST DO  
STAREGO DOKTORA 

(JANUSZA KORCZAKA)

LAUREACI

2
Grupa

11 –12 lat
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ALEKSANDRA KIBITLEWSKA – Grecja

ZUZANNA KORBA – Szwecja

DOMINIKA KOWALÓWKA – Kanada

JAN LESZCZYK – Austria

WANDA I STEFAN MAJCHER – Austria

PAULINA MORAWSKA – Wielka Brytania

MICHELE RESCINITI – Włochy

KRZYSZTOF SKIERNIEWSKI – Wielka Brytania

KALINA SZKUTNIK – USA

KATHARINA ZIMNY– Niemcy

OPOWIEŚć RODZINNA 
KTÓRĄ WARTO OCALIć 

OD ZAPOMNIENIA

LAUREACI

3
Grupa

13 –15 lat
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SONIA HOUIDI – Tunezja

DOMINIK LUDERA – Kanada

JUSTYNA STANKO – Austria

ODSIECZ WIEDEńSKA 
OCZAMI JEJ UCZESTNIKA

LAUREACI

4
Grupa

16 –19 lat
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ELENA KHMELEVA – Rosja

MAJA KORNAJ – USA

ROMAN KOWNACKI – Kazachstan

ODBLASKI POLSKOŚCI

LAUREACI

5
Grupa

studenci do 25 roku życia
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WERONIKA ADAMCZYK – Irlandia

ADAM BOKUN – Białoruś

HELENA CHUCHAŁA – USA

MARTYNA CHMURA – Tunezja

MICHALINA CZAPSKA – Irlandia

KAROLINA DEPTA – Włochy

DORIAN GABLER – Niemcy

KLAUDIA GRYGLEWSKA – Wielka Brytania

SABRINA HADDAD – Tunezja

ROSITA KRYLOWICZ – Wielka Brytania

GABRIELA MOCKUTIE – Litwa

ARNOLD PIEŃCZYKOWSKI –Belgia

SONIA I ISKANDER LANDOUSI – Francja

MILENA STOS – Szwecja

GABRIELA WOJNAR – USA

JULIA ZADKA – Wielka Brytania

TAJEMNICA RODZINNEJ 
PAMIĄTKI

WyRóżNIENI

1
Grupa

9 –10 lat
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WALENTYNA BRZOŹ – WłOCHy

KACPER GŁUC – WIELKA BRyTANIA

KUBA HAJDAS – FRANCJA

ALEKSANDRA HUBCZAK – USA

DOMINIKA SWOBODA – MEKSyK

ASHLEY ŚWIĄTEK – USA

JULITA WIECHOWSKA – USA

LIST DO  
STAREGO DOKTORA 

(JANUSZA KORCZAKA)

WyRóżNIENI

2
Grupa

11 –12 lat
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UMAJ ASGAROWA – Azerbejdżan

NATALIA BUGIELSKA – Grecja

ALEKSANDER GRIGOROW – Bułgaria

WERONIKA JURSKI – USA

ERYK MACHNIO – Włochy

KATARZYNA KRYŃSKA – Wielka Brytania

JUSTYNA KUBICKA – USA

ADAM KUBICZEK – Czechy

AGATA LESZKO – Litwa

ALEKSANDRA POLEC– Kazachstan

LUBA PRYSTUPA – Białoruś

AGATHA ROZWADOWSKA – Francja

JAKUB SUSABOWSKI – Niemcy

DAWID TRAWIŃSKI – Włochy

OPOWIEŚć RODZINNA 
KTÓRĄ WARTO OCALIć 

OD ZAPOMNIENIA

WyRóżNIENI

3
Grupa

13 –15 lat
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ANDRZEJ AGAFONOW – Rosja

MERIEM HERZALLAH – Tunezja

NATALIA SANCHEZ – Meksyk

ODSIECZ WIEDEńSKA 
OCZAMI JEJ UCZESTNIKA

WyRóżNIENI

4
Grupa

16 –19 lat
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RIZA BEGENAYEVA – Kazachstan

TAMARA KARIMOWA – Uzbekistan

ALINA KUZNIECOWA – Kirgistan

ODBLASKI POLSKOŚCI

WyRóżNIENI

5
Grupa

studenci do 25 roku życia
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ABRAMCZYK KATARZYNA – Austria
ADAMCZYK WERONIKA – Irlandia
ADAMSKI SEBASTIAN – Norwegia
AGAFONOW ANDRZEJ – Rosja
ALEKSEJEVS ARTJOMS – łotwa
ANTOSIAK PAULINA – Francja
ANTOSZ ANGELIKA – Grecja
APRIŁASZWILI STANISŁAW – Ukraina
ARTIOM WŁASOW – Uzbekistan
ASGAROWA UMAJ – Azerbejdżan
BABCOCK MARYSIA – Usa
BAJRAMOWA FARIDA – Azerbejdżan
BANIA JULIA STEFANIA – Włochy
BANY KATARZYNA – Włochy
BASINSKA KATARZYNA – Irlandia
BĄCZYŃSKA KAMILA – Irlandia
BECHER YOUSSEF – Tunezja
BEDNARCZYK GABRIELLA – Włochy
BEDNARSKI MATEUSZ
BEGENAYEVA PAWLODAR RIZA – Kazachstan
BEWEKEDI BENJAMIN – Francja
BęDZIESZAK OLIWIA – Kanada
BIELAWSKI PATRYK – Kanada
BŁAGOWIESZCZEŃSKA MARIA – Rosja
BŁASZCZYK FABIAN – Grecja
BOGACZ IRYNA – Ukraina
BOKUN ADAM – Białoruś
BOROWSKA EWA – Litwa
BORRELLI LUCA – Włochy
BOUDEN JOUSSEF – Tunezja
BRYKAŁOWA WIKTORIA – Ukraina
BRZOŹ WALENTYNA – Włochy
BUCIOR SARA – USA
BUCZEK MATEUSZ – Grecja
BUGIELSKA NATALIA – Grecja
BUTKIEWICZIUTIE JOLANTA – Litwa
BZDYK ADRIANNA – Austria
BZOWSKA KAROLINA – USA
CEBULA KACPER – USA
CEPNIK ANNA – Kanada
CEPNIK MACIEJ – Kanada
CHMURA MARTYNA – Tunezja
CHOIŃSKI JULIA – USA
CHOWANIEC MONIKA – UK
CHROBAK MARIA – USA
CHUCHAŁA HELENA – USA
CICHY KUBA
CISZEK PATRYK – UK
CLARKE ISABELLE – UK
CYRYNOWSKA NATALIA – USA

CYZMAN JAKUB – Grecja
CZAPSKA MICHALINA – Irlandia
CZAPSKA SANDRA – Włochy
CZERWINSKI SEBASTIAN – USA
CZERWONY PATRYK – USA
DALENTKA NATALIA – UK
DANYLCZENKO WIACZESŁAW – Ukraina
DAŃKOWSKA WITA – Ukraina
DARBINYAM HASMIK
DAVANTIN STEPHANIE – UK
DEMBEK NATALIA – UK
DENYS KRYSIA – Kanada
DEPTA KAROLINA – Włochy
DEREŃ MATEUSZ – Grecja
DOMAŃSKI ROBERT – Grecja
DREŚCIK DOMINIK – Austria
DUDEK PATRYK – Austria
DUSZYŃSKI JEREMI – Kanada
DZIK JULIA – Grecja
FACENTE ALICE – Włochy
FEDOROWICZ MIŁOSZ – Francja
FILIPCZAK KEVIN – USA
FLIS MONIKA – Włochy
FREIDENBERG DOMINIKA – UK
FREMONT KAJETAN – Francja
GABLER DORIAN – Niemcy
GANCARZ KAMILA – UK
GANCZEW DAWID – Bułgaria
GARDOCKI DAMIAN – Grecja
GŁUC ALEKSANDRA – UK
GŁUC KACPER – UK
GORZKIEWICZ ZOFIA – UK
GREBEŃ WŁADISLAW – Ukraina
GREDIG DANKA – Norwegia
GRIGOROW ALEKSANDER – Bułgaria
GRYGLEWSKA KLAUDIA – UK,
GUILLABERT CATHERINE – Francja
GUTOWSKA ANNA – USA
GUZIKOWSKI ARON – USA
GUZIKOWSKI SYLVIA – USA
GUZY KAROLINA – Włochy
HADDAD SABRINA – Tunezja
HADDAD SKANDER – Tunezja
HAJDAS JAKUB – Francja
HAMLET MAŁGORZATA
HARRABI AHMED – Tunezja
HARZALLAH AMEL – Tunezja
HARZALLAH MERIEM – Tunezja
HERDA ALEKSANDRA – UK
HERMAN KAMILA – Litwa

wszysCy uCzestniCy konkursu
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HOLEWIK TOMASZ – UK
HOUIDI SONIA – Tunezja
HUBCZAK ALEKSANDRA – USA
HUTNIK WIKTORIA – Grecja
IBEK PAULINA – Szwecja
JAGIELSKA MARIKA – USA
JAMET TOMASZ – Francja
JANKOWSKA IRENA – Ukraina
JARZĄBEK PATRYCJA – Grecja
JASINSKI MARGARET – USA
JEDRZEJCZAK JAGODA – USA
JEDRZEJCZAK MAYA – USA
JÓZEFCZYK EMANUEL – Grecja
JÓZEFCZYK NICOLAS – Grecja
JÓŹWIK JUSTYNA – Grecja
JURSKI WERONIKA – USA
KALINKA MAKSYMILIAN – Francja
KALUZA ALEKSANDER – USA
KAMIONKA JULIA – UK
KANBURIYAN PAULINA – USA
KAPŁAN MAGDALENA – Szwecja
KARIMOWA TAMARA – Uzbekistan
KARNY VERONIKA – Kanada
KARNY VICTORIA – Kanada
KARSKA LAURA – Francja
KARSKA ZOSIA – Francja
KAWALEC JULIEN – Francja
KAŹMIERCZAK SYLWIA – Uk
KęDZIERSKI SZYMON, – Belgia
KHMELEVA ELENA – Rosja
KIBITLEWSKA ALEKSANDRA – Grecja
KIJEK ALExANDRA – Austria
KITA ADRIAN – UK
KLISIAK PATRYCJA – Grecja
KOCHAN ARTUR – Francja
KOLIŃSKI KEWIN – Grecja
KOPCINSKA SABRINE – Austria
KORBA ZUZANNA – Szwecja
KORENGA ANNA – Ukraina
KORGA ALEKSANDRA – USA
KORNAJ MAJA – USA
KORYCKI JAKUB – Belgia
KOWALOWKA DOMINIKA – Kanada
KOWALSKA JULIA – Kanada
KOWNACKI ROMAN – Kazachstan
KOZIOL MATEUSZ – USA
KOZIOŁ KAMIL – Austria
KOZŁOWSKI RAFAŁ – Grecja
KRAWIEC ERIC – USA
KRUK MIROSŁAWA – Ukraina

KRYLOWICZ ROSITA – UK
KRYNSKA AGATA – UK
KRYNSKI JACEK – UK
KRYNSKA KATARZYNA – UK
KRZYWONOS OLIVER
KRZYZOS ZUZANNA – UK
KUBASZEK JULIA – Włochy
KUBICKA JUSTYNA – USA
KUBICZEK ADAM – Czechy
KUDŁAK MAJA – Austria
KUNDA EMANUEL – Grecja
KURDYN WERONIKA – Irlandia
KUSTRA ALEKSANDRA – Grecja
KUTRZEBA-KOTOWSKA STEFANIA – Włochy
KUZNIECOWA ALINA – Kirgistan
KUZMICKA EWELINA – Litwa
KWAŚNIAK BARTŁOMIEJ – Belgia
KWIATKOWSKA MARTA – Ukraina
LANDELL PAULA – UK,
LANDOULSI SONIA I IKSANDER – Francja
LESZCZYK JAN – Austria
LESZKO AGATA
LESNIOWSKA BEATA – USA
LIBUDA SEBASTIAN – USA
LISIAK MIKOŁAJ – UK
LITWINIEC AMELIA – Niemcy
LUBIŃSKA ALEKSANDRA – Belgia
LUDERA DOMINIK – Kanada
LUDERA PATRYK – Kanada
ŁUBIŃSKA NATALIA – Grecja
MACAUx MARCIN – Belgia
MACHEL KRZYSZTOF – Irlandia
MACHNIO ERYK – Włochy
MACHOWIECKI MICHAŁ – UK
MAćKOWIAK ANNA – Francja
MAJ VICTORIA – USA
MAKARA LAURA – Włochy
MALESZKA LAURA – Włochy
MALINA NIKOLA – łotwa
MALUGA DOMINIKA
MAŁEK MIKOŁAJ – UK
MAŁYSZ ANNA – USA
MANOLI DIONISIA – Grecja
MARECKA ROKSANA – Belgia
MARZUCHOWSKA WIKTORIA – Grecja
MASŁOWIECKA MAGDALENA – Grecja
MASTALARZ NATALIA – USA
MASZCZAK MARTYNA – UK
MATERNA ALExANDRA – Francja
MATERNIAK PIOTR – Belgia

wszysCy uCzestniCy konkursu
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MATKIEWICZ KORNELA – Grecja
MATLAK JULIA – USA
MATYSZCZYK ALEKSANDER – USA
MATYSZCZYK DANIEL – USA
CHELLY SANDRA MAYA – Tunezja
MAZURKIEWICZ KAMILA – Szwecja
MEIERHOFF KATHARINA – Austria
MICHAJLIK ARTEM – Ukraina
MICHALCZONOK DAMIAN – Litwa
MIELCAREK MILENA – Francja
MIKOŁAJCZYK DOMINIKA – Bułgaria
MILKE DMITRIJ – Kazachstan
MIZGALEWICZ MONIKA – Szwecja
MŁYNARCZYK DAMIAN – Grecja
MŁYŃSKA EMILIA – USA
MŁYŃSKI MICHAŁ – USA
MOCKUTIE GABRIELA – Litwa
MORAWSKA PAULINA – UK
MORAWSKI WIKTOR – UK
MUCA NICOLA – Grecja
MYŚLIŃSKI POLA – USA
NOWIKOW ANGELIKA – Grecja
OLECHNOWICZ KATARZYNA – Litwa
OMERNIK MICHAŁ – Węgry
OMERNIK WIKTORIA – Węgry
PACZOS MAGDALENA – Włochy
PAJDA MACIEJ – UK
PALAC KAROLINA – USA
PALKOWSKI ŁUKASZ – Litwa
PANEK PATRYCJA – Niemcy
PAPUGA MATEUSZ – Włochy
PARZYCH ALEKSANDRA – UK
PASŁAWSKA JULIA – UK
PAWLISZEWSKA BARBARA – UK
PERKOŁUP DAWID – UK
PERSIJANOWA MARZENA – Litwa
PIECHOWSKI MATEUSZ – Włochy
PIENKAWA KIMBERLY – USA
PIEŃCZYKOWSKA INGRID – Belgia
PIEŃCZYKOWSKI ARNOLD – Belgia
PIETRUSEWICZ KAROLINA – Litwa
PIOTROWSKA WERONIKA – Francja
PIVTASAIEV MARCIN – Ukraina
POCWIERZ EWA – Francja
POLAKOWSKI KAMIL – Austria
POLEC ALEKSANDRA – Kazachstan
PORęBA DANIEL – Włochy
POŚLEDNIK ANNA – USA
PREDKO ANASTASIA – Rosja
PRYSTUPA LUBA – Białoruś

PRZEDWOJSKI MICHAŁ – UK
PRZYGOCKA ALEKSANDRA – Grecja
RAKUS EWA – Rosja
RAWDANOWICZ ERYK – Litwa
RESCINITI MICHELE – Włochy
RODZINKA ERWIN – Grecja
RODZINKA KONRAD – Grecja
ROKICKI MARCELINA – USA
ROMANIUK BARBARA – Ukraina
ROSPEDZIHOWSKA LIDIA – UK
ROSTEK ANTHONY – USA
ROZWADOWSKI AGATHA – Francja
RUDENKO HALINA – Ukraina
RYCHERT BIANKA – Francja
RZENNO YANN – Francja
RZEPKA JAN – Włochy
SAHEB ETTABAâ YOUSSEF – Tunezja,
SAINT MIKOŁAJ – Francja
SáNCHEZ JUREK ALEKSANDER – Meksyk
SáNCHEZ JUREK NATALIA – Meksyk
SEKUŁA MAKSYMILIAN – UK
SEMYDOTSKA JANA – Ukraina
SERWEJUK LETYCJA – Francja
SIDORUK ANNA – Ukraina
SIKORSKI DANIEL – Kanada
SIMONOWICZA DARIA – łotwa
SINKIEWICZ AGNIESZKA – Litwa
SKIBA EMILIA – UK
SKIERNIEWSKI KRZYSZTOF – Uk
SKOK ALEKSANDRA – Grecja
SKOK PATRYCJA – Grecja
SKOWROŃSKA PAULINA – Belgia
SKRODZKI GABRIELA – USA
SMEKTALA PHILIP – Austria
SMOŁA DOMINIK – Austria
SOJKO MATYLDA – USA
STACHOWSKI MARTA – Niemcy
STANEK ANNA – UK
STANIKOWSKA LAURA – Irlandia
STANKO JUSTYNA – Austria
STARZEC  PATRICK – USA
STASIK MATEUSZ – USA
STASZEC KLAUDIA – Włochy
STAVROPOYLOS STAVROS – Grecja
STEC DOMINIK – Austria
STEC KAMILA – Austria
STEC SEBASTIAN – Austria
STEFANIAK EWELINA – UK
STENKA JAKUB – UK
STęPIEŃ KAMILA – UK

wszysCy uCzestniCy konkursu

kronika_2013_brown.indd   30 6/24/14   4:05 PM



31 „Być Polakiem” 2013

STęPIEŃ MARCIN – Kanada
STOLIAR ANDRII – Ukraina
STOS MILENA – Szwecja
STROCZUK JANA – Ukraina
STRÓŻAK KONRAD – Grecja
ŠULGINS GEORGIJS – łotwa
SUSABOWSKI JAKUB – Niemcy
SUSZKA MARTA – Austria
SWOBODA DOMINIKA JULIA – Meksyk
SZABA SYLWIA – Włochy
SZAFLARSKA IZABELA – Włochy
SZATKOWSKA MARTYNA – UK
SZCZUCZKO KAMILA – Litwa
SZCZYPIOR PAULINA – UK
SZELIGA ALEKSANDRA – Włochy
SZEWCZYK KINGA – Belgia
SZKUDLAREK JAN MARCIN – Dania
SZKUTNIK KALINA – USA
SZURLEJ DAVID – USA
ŚWIĄTEK ASHLEY – USA
ŚWIĄTEK MICHAŁ – USA
ŚWIęTOCHOWSKI DAWID – Włochy
TOBIASZ DAWID – Włochy
TOKAREVA ANASTASIYA – Ukraina
TOPCZEWSKI WOJCIECH – USA
TOWIAŃSKA EWELINA – Litwa
TRACZ GLORIA – Grecja
TRACZEWSKI DANIEL – łotwa
TRAWIŃSKI DAWID – Włochy
TRAWIŃSKI MATEUSZ – Włochy
TUMMINELLI SYLWIA – Włochy
UCIŃSKA MAGDALENA – UK
VELVE RALF – łotwa
VILKAITė EMILIJA – Litwa
WALA KAROLINA – USA
WARPECHOWSKA MARLENA – Belgia
WEEWNIK WALERY – Białoruś
WESOŁOWSKA JULIA – UK
WIECHOWSKA JULITA – USA
WIELGAT ANNA – USA
WIKTOROWSKI DOMINIKA – USA
WILCZYŃSKA WIKTORIA – Belgia
WILK OLIWIA – Grecja
WITKOWSKA GABRIELA – UK
WLODARCZYK LUBOMIL – Kanada
WOJNAR GABRIELA – USA
WOJNAROWSKI KONRAD – UK
WOJTAS MATEUSZ – Francja
WOJTKIEWICZ MAx – UK
WOJTOWICZ MARTINA – Włochy

WOJTYS KAMILA – UK
WOLAK MATEUSZ
WOŁOSZYNA WIKTORIIA – Ukraina
WOŁOWIEC DAWID – Kanada
WOŁOWIEC JULIA – Kanada
WRęCZYCKA JULIA – Belgia
ZADKA JULIA – UK
ZAJĄC NATALIA – Austria
ZAROSA BARTOSZ JAKUB – Norwegia
ZAWARTKA IZABELA – USA
ZELIAS JAKUB – Francja
ZIMNY KATHARINA – Niemcy
ZUBOWICZ ILARIJA – Białoruś
ZYGMUNT JULIA – Austria
ŻANELI DANIEL – Włochy
ŻULPO MICHAŁ – UK

wszysCy uCzestniCy konkursu
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„WIDZIANE Z PERSPEKTYWY 
STUDENTÓW  

ODBLASKI POLSKOŚCI  
WYWOłYWAłY  

WZRUSZENIE I ZADUMĘ,  
ODŚWIEŻAłY MOJE 
MYŚLENIE O TYM, 

CO ZNACZY BYć POLAKIEM  
DLA MłODZIEŻY, 

DORASTAJĄCEJ NA  
EMIGRACJI W XXI WIEKU.”
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Aż trudno uwierzyć, że zakończyła się już IV edycja konkursu „Być  
Polakiem“. Mogłoby się wydawać, że praca w jury tego samego 
konkursu stopniowo przerodzi się w rutynę. Ale nie w tym przypadku. 
Co roku pojawiają się inne, intrygujące tematy, nowe formy wypow-
iedzi, nie wspominając o tym, jak ciekawych i wspaniałych ludzi można 
przy tej pracy poznać. My–członkowie jury–uczymy się od siebie naw-
zajem, ale też od uczestników konkursu—jak pięknie można pisać 
o rodzinnych pamiątkach, jakie rodzinne historie warto „ocalić od  
zapomnienia”, co można powiedzieć po tylu latach staremu Doktorowi 
albo jak wspominać odsiecz wiedeńską, wcielając się w jej uczestnika. 
Wielkich wzruszeń dostarczyły mi prace grupy najstarszej – widziane  
z perspektywy studentów odblaski polskości wywoływały wzruszenie  
i zadumę, odświeżały moje myślenie o tym, co znaczy „Być Polakiem” 
dla młodzieży, dorastającej na emigracji w XXI wieku.

Dzięki konkursowi, Justyna Stańko, laureatka z Wiednia, została za-
proszona do warszawskiego Liceum im. Jana III Sobieskiego, gdzie 
podczas uroczystości podpisania porozumienia między Szkolnym  
Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Wiedniu i LXXV  
Liceum Ogólnokształcacym w Warszawie odczytano fragmenty Jej pracy 
o Odsieczy Wiedeńskiej, co było na pewno wielkim przeżyciem dla niej.

Czytając prace konkursowe, zanurzamy się w naszej „ojczyźnie–
polszczyźnie” i nowego wymiaru nabierają słowa Cicerona, wypowied-
ziane wiele wieków temu: „Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie 
milsze od Ojczyzny”.

Wielką zasługą Pani Poseł Joanny Fabisiak jest fakt, że konkurs, mimo tak 
wielu przeszkód, nie stał się jednorazowym wydarzeniem, ale wytworzył 
swego rodzaju tradycję i obyczaj. Uczniowie czekają na nowe tematy, 
podejmują wyzwanie, choć niełatwo im znaleźć czas na dodatkowe zajęcia. 
Za to dziękujemy, mając nadzieję na kolejne wyzwania intelektualne  
i wzruszenia podczas sprawdzania prac V edycji.

HANNA KACZMARCZYK 
Dyrektor Szkolnego Punktu Konsulta-
cyjnego im. Jana III Sobieskiego przy 
Ambasadzie RP w Wiedniu

kronika_2013_brown.indd   33 6/24/14   4:05 PM



34 Kronika wspomnieniowa

„KONKURS 
JEST TAK PRZEMYŚLANY, 

ŻE TEJ GLOBALNEJ 
fORMIE  

ODPOWIADAJĄ  
LOKALNE TREŚCI, 

WłAŚNIE TE TYTUłOWE  
ROZPROSZONE 

ODBLASKI POLSKOŚCI”
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Konkurs „Być Polakiem” jest niezwykle cenną inicjatywą, gdyż wkom-
ponowuje się w tendencje globalizacyjne nauczania języka polskiego, 
przypominając zarazem o specyfice glottodydaktyki polonistycznej. 

Na Ukrainie tym cenniejszą, że pozwala uczącej się tu języka polskiego 
młodzieży poczuć się częścią świata – co jest dla niej bardzo ważne. 
Konkurs jest tak przemyślany, że tej globalnej formie odpowiadają 
lokalne treści, właśnie te tytułowe rozproszone odblaski polskości. 
Umieć je odnaleźć, wydobyć i pokazać reszcie świata jako coś 
wartościowego, a nie wstydliwego, to prawdziwa sztuka. Myślę, że 
ucząc młodzież tej sztuki, sami się uczymy, w każdej edycji konkursu 
przeżywamy – jako jurorzy – wraz z nią intelektualną, a przede 
wszystkim aksjologiczną przygodę. W tym miejscu mogę jedynie 
podziękować za taki konkurs, za możliwość w nim udziału, a uczest-
nikom za ukazywanie nam tego, co ważne.

JERZY KOWALEWSKI 
Katedra Filozofii Polskiej  
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu  
im. Iwana Franki
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Praca w Jury konkursu Być Polakiem sprawia mi wielką radość i jest dla 
mnie źródłem inspiracji.               

Podoba mi się pomysłowość autorów, wiarygodność przedstawio-
nych wydarzeń, autentyzm ludzkich przeżyć , a przede wszystkim  
empatia młodych twórców, którzy doskonale rozumieją swoich bo-
haterów – ludzi z krwi i kości! Zarówno autorzy, jak i przywołane 
przez nich postacie: kochają i nienawidzą, cierpią i rozkoszują się 
życiem, uporczywie dążą do celu lub tracą go bezpowrotnie.  Protagoni-
stami są nieprzeciętni, a także zwykli Polacy, którzy dzięki konkursowi, 
dają świadectwo swoich dokonań.               

Prace konkursowe ciągle mnie zaskakują; czasami wywołują śmiech, a 
bywa, że wyciskają łzy wzruszenia. Dlatego zaproszenie do Jury V edycji 
konkursu Być Polakiem  traktuję jako wyzwanie pełne niespodzianek.

STANISŁAW CHYLEWSKI
Kierownik Szkolnego Punktu Konsulta-
cyjnego im. Mikołaja Kopernika przy K 
onsulacie Generalnym RP w Montrealu
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Jednym z tematów IV konkursu „Być Polakiem” był „List do Starego 
Doktora”. Ilekroć wspominam postać Janusza Korczaka przychodzą mi na 
myśl – jakże głębokie – słowa ks. prof. Edwarda Walewandera z KUL-u: 

„Jeśli ktoś chciałby poznać duszę Korczaka, jego filozofię życia na 
krótkim odcinku między ul. Krochmalną a komorą gazową, niech 
pomyśli - choć tak naprawdę nie jest to możliwe - co czuł, co myślał, 
na co się decydował ów „chrześcijanin bez chrztu”, naśladowca 
Chrystusa, niebędący Jego wyznawcą, święty z prawdziwego zdarze-
nia, choć nigdy niekanonizowany. Człowiek najwyższej próby,  
zabity jako jeden z podludzi.” 

ROMAN ŚMIGIELSKI 
Przewodniczący Jury Konkursu 
Sekretarz Generalny Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych
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Prace były wyjątkowo dojrzałe, było ich bardzo dużo  i trudno było 
wybrać te najlepsze. Chciałoby się wszystkich nagrodzić! Myślę, że 
młodzi uczestnicy, którzy poważnie podeszli do tematu, nauczyli się 
bardzo wiele o starym lekarzu , jego pracy przed wojną, osiągnięciach 
literackich i medycznych oraz o jego bohaterskiej postawie w obozie. To 
piękna postać naszych czasów i konkurs pomógł dzieciom to zrozumieć.

Uważam, że konkurs pod hasłem „Być Polakiem” jest doskonałym 
pomysłem. Pozwala młodym zastanowić się nas własną tożsamością, 
zrozumieć przyczyny dla których znaleźli się poza krajem i związać 
się z nim uczuciowo. Zmusza młodych do refleksji z jednej strony, a 
z drugiej do bardzo pozytywnego zaangażowania się w poszukiwanie 
prawdy i szczegółów z polskiej historii.

Pracując w jury mamy okazję nie tylko zapoznać się bliżej z pracami we 
własnej grupie ale również i z wypowiedziami uczestników w innych 
grupach wiekowych. A to też jest miłe i pouczające.

Życzę Fundacji „Świat na Tak” wiele dalszych sukcesów przy kolejnych 
edycjach Konkursu. Myślę, że tematyka wyznaczona na przyszły rok 
jest wyjątkowo ciekawa i na pewno zaowocuje ogromną ilością prac  
z całego świata.

ALEKSANDRA PODHORODECKA 
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Wielkiej Brytanii
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Z przyjemnością czytałam prace młodzieży w wieku 13–15 lat, która 
przekazała swoje opowieści rodzinne warte ocalenia od zapomnienia. 
Na ten temat nadesłanych zostało  96 prac z całego świata.

Przeważająca część z nich dotyczyła wydarzeń, cierpień i życia w cza-
sie drugiej wojny światowej. Przejmujące jest to jak ta klęska wojenna 
wpłynęła na życie ludzi, kiedy opowiada o tym trzecie a nawet czwarte 
pokolenie. Jednocześnie jak wielu mamy wspaniałych ambasadorów 
rozrzuconych po całym świecie, którzy znają tę historię wojenną i mogą 
opowiadać ją dalej.

Część wydarzeń jest niezwykle pasjonująca, dotykająca tej wielkiej  
historii jak np. losy jednego z odkrywców produkcji niemieckich 
pocisków V1 i V2 czy historia ukrywania światowej sławy pisarza  
Jerzego Kosińskiego. Czytając te prace nasuwa się refleksja, że po– 
winny się one znaleźć w podręcznikach szkolnych. Dotarłby z pewnością 
z ważną wiedzą historyczną o wiele skuteczniej niż suche wywody  
autorów książek. Tym bardziej, że dotyczą prawdziwych ludzi i auten-
tycznych wydarzeń.

Inna refleksja jaka nasuwa się przy czytaniu tych prac to jak wspaniałą 
mamy polonijną młodzież. Ich zaangażowanie i poczucie dumy, że są Po-
lakami, a także ich znajomość języka polskiego, polskiej historii i tradycji 
stoi w ogromnym kontraście do ogólnych narzekań na młodzież.

Dlatego tak wielka jest rola  konkursu „Być Polakiem”  bo z jed-
nej strony mobilizuje siły twórcze autorów prac, pozwala odkrywać  
nieznane wydarzenia i historie, a z drugiej pokazuje jak pozytywna jest 
nasza polonijna młodzież.

JOANNA JANASZ 
Przewodnicząca Agencji Pol Art w Szwecji
Animator kultury polskiej w Sztokholmie 
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PAULINA ANTOSIAK
francja
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MATEUSZ BUCZEK
 GRECJA
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Tajemnica rodzinnej pamiątki
Patryk Ciszek, klasa 2B

Mój dziadek opowiedział mi że jest taka fajka którą dostał jego prapradzi-
adek albo dziadek. 

Na fajce jest wystrugany 
żołnierz z zakrzywioną 
szablą. Żołnierz ma 
piękny mundur sznu-
rowany z przodu i czapkę 
wojskową którą nazy-
wamy konfederatką. Ma 
też płaszcz który okrywa 
całe jego plecy.  Ma też 
jedną rękę pod głową a 
drugą trzyma szablę. Ma 
mundur i długie wąsy aż 
do ramion. Na spodzie 
fajki wystrugana jest data 1862. A jak ona znalazła się w rękach dziadka? 
Zaraz wam opowiem. Dawno, dawno temu…

Mój prapradziadek w wyniku zawieruchy pierwszej wojny światowej 
pojechał do Chin w poszukiwaniu chleba. W Harbinie pod wsparciem Cz-
erwonego krzyża urodził ze swoją żoną Marią szóstkę dzieci - pięć córek 
i tylko jednego syna. I dzięki wsparciu rządu japońskiego brał udział w 
emigracji Polaków, w dwóch turach drogą morską przez Ocean Indyjski 
do Polski. W czasie wojny, pradziadek dostał się do niemieckiej niewoli. I 
pracował u Bauera, gdzie dostał tę fajkę od jednego z pracowników.

A dlaczego nazywamy to tajemnicą? Na fajce jest czyjeś nazwisko, ale nie 
wiemy, czy jest to nazwisko tego robotnika, który wręcz ył fajkę pradziad-
kowi. Nikt nie wie kim był ten pracownik i to jest ta tajemnica. 

PATRYK CISZEK
wielka brytania
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KASIA DENYS
kanada 
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ALEKSANDRA GłUC
wielka brytania
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SKANDER hADDAD
tunezja
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MIKOłAJ MAłEK 
wielka brytania
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Naszą pamiątką rodzinną jest „List do żony”, który napisał dziadek Antek do babci 
Marysi. Dziadek napisał ten list na prześcieradle w czasie pobytu w Zabrzu-Zaborzu w 
obozie dla internowanych. Jest w tym liście tajemnica, o której chcę Wam opowiedzieć.  

Dziadek był działaczem „Solidarności” w Elektrowni Rybnik. Kilka dni po ogłoszeniu 
stanu wojennego do domu taty weszła milicja. Tata mówił, że jego siostra głośno 
płakała, bo jej mama była w pracy, a jej tatę zabrała Milicja. Milicja była już w domu 
wcześniej – robili duży bałagan. Babcia mówi, że szukali czegoś, jakby coś zgubili.  
I mówi, że dziadek działał i walczył o Polskę, a ona płakała i sprzątała po Milicji. Jak 
dziadka zabrali, to babcia nie wiedziała gdzie jest dziadek, więc płakała po nocach. 
Dziadek mówił, że babcia to nasz wielki bohater, walczyła o swoją wielką rodzinę.  
W obozie były przesłuchania, ale dziadek był twardy – jak mówi tata – i się nie złamał. 
Dziadek był tam długo, więc długo też za babcią tęsknił. Pisze, że bardzo babcię kocha, 
i że Pan Bóg ich wszystkich strzeże. 

Mama zawsze płacze jak ten list do babci czyta, a babcia chce zapomnieć o tamtych 
czasach. Dziadek zrobił dla nas dużo, bo mamy teraz wolną Polskę i mogę robić i być 
kim tylko chcę. Babcia zrobiła dla dziadka jeszcze więcej, bo bardzo jego i całą rodzinę 
kochała. Mama mówi, że tan list to nie tylko kawałek prześcieradła z piosenką śpiewaną 
przez więźniów. Mama mówi, że to nasza jest wszystkich pamiątka rodzinna—to  
Ojczyzna, honor, rodzina i miłość. A że moja mama ma zawsze rację to tak jest i muszę 
o tym pamiętać. 

Ja mam nadzieję, że listy do mojej ukochanej żony będę pisać tylko z wakacji. A ona 
będzie obok mnie… Dziadek zawsze przy mnie czuwa. Gdy mam problem myśl mi pod-
suwa. Chciałby mi przekazać wiele. Jest najlepszym przyjacielem. 

Dziadek zawsze przy nas będzie, bo przypomina nam o nim ten list wiszący u babci w 
sypialni i wszystkie medale otrzymane od Solidarności.
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ALEKSANDER MATYSZCZYK 
usa
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LAURA STANIKOWSKA 
irlandia
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JAN SZKUDLAREK
dania
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KACPER CEBULA 
usa
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AhMED hARRABI 
tunezja
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MAJA KUDłAK 
 austria
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BARTłOMIEJ KWAŚNIAK
 belgia
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SEBASTIAN LIBUDA 
 usa
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PATRYK LUDERA
 usa
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DANIEL MATYSZCZYK 
 usa
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EWA RAKUS 
 rosja
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MARTA STAChOWSKI
 niemcy
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JULIA WESOłOWSKA 
 wielka brytania
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ALEKSANDRA KIBITLEWSKA
 grecja
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ZUZANNA KORBA
szwecja
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DOMINIKA KOWALÓWKA
kanada
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JAN LESZCZYK
wiedeń
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WANDA I STEfAN MAJChER
austria
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PAULINA MORAWSKA
wielka brytania
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MIChELE RESCINTI
włochy
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KRZYSZTOf SKIERNIEWSKI
wielka brytania
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    Jerzy Kosiński, gwiazda światowego formatu, amerykański pisarz pochodzenia polskiego, 
uwielbiany, a później znienawidozny przez miliony. Wydał wiele książek, zyskał sławę na całym 
świecie, ale czy mówił prawdę ? Przedstawił fałszywy obraz polskiej wsi, oskarżając prostych 
chłopów o bestialstwo, a przecież oni właśnie narażali swoje proste życie by mu pomóc. Jedną z 
rodzin, która pomagała rodzinie Kosińskiego ukryć się w czasie wojny była właśnie moja rodzina, 
Szkutnikowie mieszkający w Woli Rzeczyckiej. 

   Wszystko zaczęło się 1 września 1939 roku. Polskę zaatakowało państwo niemieckie, rozpoczęła 
się druga wojna światowa, najokrutniejsza wojna wszechczasów. Polacy wpadli w panikę. Nikt 
nie spodziewał się kolejnej wojny, większość ludzi nawet nie zdawało sobie sprawy z masakry, 
jaka miała wkrótce nadejść. Cały polski naród skupił się na obronie swojego kraju, ludzie walc-
zyli o piękne miasta, o zabytki, o historię, o samych siebie. Warszawa, Kraków oraz inne miasta  
wrzały, niszczone przez płomienie i pokryte tysiącami ciał martwych żołnierzy i cywilów. Tymc-
zasem wszyscy zapomnieli o małych, polskich wsiach, gdzie bądź co bądź także trwała wojna.
Można powiedzieć- kogo obchodzi wieś, która nie posiada dóbr, z garstką ludzi, którzy często nie 
mają nawet wykształcenia ? W wojnie chodzi o to, by podbić kraj, podbić jego stolicę, zamordować 
inteligentne jednostki i bez trudności przejąć władzę nad resztą kraju. Sytuację tą wykorzystali 
ludzie przez Niemców prześladowani. Żydzi masowo ukrywali się na wsiach, szukając pomocy u 
dobordusznych wieśniaków i modląc się do swego boga o przetrwanie trudnych czasów. Jedną z 
tych właśnie żydowskich rodzin szukających schronienia w polskiej wsi byli Lewinkopfowie, znani 
już później jako Kosińscy. 

    Pierwsze lata wojny przeżyli w Sandomierzu, później przenieśli się do podkarpackich wsi- 
Dąbrowa Rzeczycka, Rzeczyca i Wola Rzeczycka.To one  zostały ich domem, a mieszkańcy ich 
pomocnikami, ochroniarzami i drugą rodziną. Mieszkając w Dąbrowie, Kosińscy nie byli jedynymi 
Żydami, choć wielu ich nie było. Reszta została w 1942 roku wywieziona do obozu w Zaklikowie 
i zamordowana. Ludzie pomagali im jak mogli, nikomu nawet do głowy nie przyszło wydać ich 
Niemcom. Mały Jerzy bawił się z polskimi dziećmi, rodzice starali się  nie wyróżniać, utrzymywać z 
Polakami dobre stosunki, żeby ich przypadkiem nie wydano. Mieli pieniądze, więc mogli kupować 
jedzenie od biednych wieśniaków, chociaż i tego nie było dużo, bo czasy ciężkie.

   Jednym z kolegów małego Kosińskiego był mój pradziadek- Jan Szkutnik. O Jurku pamiętał,  że 
nie wychodził za często z domu, rodzice mu nie pozwalali. Szkoda im było trochę tego chłopca, 
bo chcociaż miał więcej niż oni, to jednak z domu wychodzić nie mógł i prawdziwego dzieciństwa 
nie zaznał. Jednak to mój świętej pamięci już pradziadek właśnie był jednym z nielicznych, którzy 
mogli opowiedzieć o prawidziwym Jurku, takiego jakiego znała wiejska społeczność. Nie tylko na 
koleżeńskich relacjach kończyły się powiązania Kosińskich z moją rodziną. Ojciec mojego prad-
ziadka, Adam Szkutnik, żołnierz Armi Krajowej, był jednym z zamożniejszych jak na tamte czasy 
chłopów. Niemcy zabierali wtedy wszystkie zwierzęta, które ludzie trzymali w gospodarstwach, 
jednak jemu udało się ukryć parę świń w lesie, z czego jako chyba jedyny miał mięso. Kosińscy 
właśnie u niego się żywili, i jak mówili we wsi, gdyby nie rodzina Szkutników, ci Żydzi by wojny nie 
przeżyli. Mój prapradziadek został jednak wywieziony do łagru, skąd mimo wszystko powrócił, co 
się udawało tylko nielicznym . 

   Szkutnikowie w czasie wojny Kosińskim pomagali, i choć nie było łatwo, obie rodziny przeżyły. 
Jerzy Kosiński wyemigrował do Stanów, gdzie zaczęła się jego kariera.  Adam Szkutnik zmarł 
zaraz po zakończeniu wojny, reszta rodziny ocalała.Jego syn żył aż do roku 2012, więc mógł 
opowiedzieć ludziom odkrywającym powoli prawdę o Kosińskich, o losach rodziny Jurka, o 
czasach wojny i  prawdziwym traktowaniu Żydów przez polskich chłopów. Zresztą, bardzo 
możliwe, że gdyby Szkutnikowie nie okazali swojej pomocy rodzinie Kosińskich, nikt nie musiał 
by odkrywać przeszłości, ponieważ rodzina Lewinkopfów zostałaby zwyczajnie zamordowana 
lub umarła z głodu. 

KALINA SZKUTNIK
usa
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„Współczesny Odys“

   To nie jest typowa historia rodzinna, którą warto ocalić od zapomnienia, dlatego, że jest ciekawa, 
śmieszna, a może opowiada o jakiś ważnych historycznych wydarzeniach, w których brali udział moi 
dziadkowie czy pradziadkowie. Jednak wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach opowiada historię nie 
tylko mojej – ale wielu innych rodzin, których sytuacja zmusiła do podjęcia takich a nie innych kroków.

Tato co tu robią te torby?
co się dzieje? ten dzień nie jest dobry 
tato gdzie idziesz?gdzie zabierasz to wszystko?
podchodzisz i mówisz: Będzie dobrze moja Myszko 
mamo?czemu płaczesz?
Mówisz: Zostań! Poradzimy sobie jeżeli zostaniesz
płacz, smutek wypełnia dom cały
te wszystkie słowa, nasze uśmiechy zabrały…
pojechał... daleko nic nie mówiąc nam.
Mama powiedziała co zaszło i całą prawdę znam
na nic nie starcza... pieniędzy brak
każdy rachunek dawał juz następny znak 
czy ja opuszcze także rodzinę mą? 
tak jak ty tato musiałeś uratować swą
nie mam żalu do Ciebie przecież wiesz
robisz wszystko... bo lepiej dla nas chcesz.

Mija miesiąc odkąd Cię nie ma
niedługo będziesz w domu, już za miesiąc, nie… za dwa
odliczamy z mamą każdy dzień
codziennie jest godzin i minut mniej 
jest już lepiej, tyle  już mamy
ale brakuje Ciebie i więcej łez wylewamy 
opowiadasz nam przez telefon
że serce wali ci jak dzwon.

Nie ma Cię Tato tak długo w domu
co noc czekam, a Ciebie brakuje znowu
Mama tłumaczy nam wciąż,
że jest z Ciebie kochający tato i mąż,
że wyjechałeś za pieniędzmi w wielki świat
tylko po to by uwolnić nas z tego azylu krat,
że jest Ci ciężko tak samo jak nam
i że na święta zagościsz u polskich bram,
że tęsknisz za nami, że brakuje Ci nas
mówisz: Chcę do lepszego miejsca zabrać Was
A gdzie ono się znajduję?
Czy ono do szczęścia kieruje?
Gdzie szczęście moze byc?
ono jest tam, gdzie taty serce lubi się kryć.

   Współczesny Odys nie wyrusza na wojnę, nie spotykają żadne niebezpieczne przygody zsyłane 
przez Posejdona, nie musi wykazywać się żadnymi fortelami, aby ocalić swoje życie; współczesny 
Odys wyrusza na bój,  którego celem jest zapewnienie bytu swojej ukochanej rodzinie. Pozostawia 
ich – by ciężko pracować i zarabiać pieniądze. To nie jest historia, którą muszę przywoływać w swojej 
pamięci, ona jest ciągle we mnie, chociaż teraz jesteśmy już wszyscy razem. Myślę jednak, że 
warto ocalić od zapomnienia i pokazać innym rodzinom, że nie są sami ze swoimi obawami i 
tęsknotami. Niech nie zapominają o tym, że pieniądze kiedyś przestaną być najważniejsze.

KAThARINA ZIMNY
niemcy
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SONIA hOUIDI
tunezja
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DOMINIK LUDERA
usa
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JUSTYNA STANKO
austria

5 kwiecień 1683r.

Nadal nie jest jasne czy Osmanie zaatakują Rzeczpospolitą Obojga Narodów czy 
Austrię. W ojczyźnie odczuwam bardzo mocno napięcie i strach przed atakiem, przede 
wszystkim u kobiet, a także nadzieje klęski Jana III Sobieskiego u jego przeciwników i 
wrogów. Własny mój ojciec, będąc wielkim przeciwnikiem króla, ma nadzieje na niepo-
wodzenie Sobieskiego. Zapytując go co po takim wydarzeniu spotkałoby Polskę, sam 
nie wiedział jaką mi dać odpowiedz. Ja sobie ani nie życzę ani nie chce wyobrażać 
takiego scenariusza. Będąc szczerym życzę sobie aby nie było wojny, w której tyle się 
traci. Mój ojciec nie chce zrozumieć jak ktoś może tęsknic za pokojem. Także większość 
rówieśników moich nie może się doczekać momentu w którym będzie mogła dokazać 
swojej męskości i waleczności. 

W Austrii, z której właśnie wróciłem, odczuwa się całkiem inną atmosferę, mieszczanie 
i szlachta wcale nie martwią się wojną, ani nie odczuwają jej zagrożenia. Ludność jest 
przekonana że wojny w ich kraju nie będzie, a gdyby nawet była to wojsko na pewno 
odeprze atak i pogromi Turków. 

20 kwiecień 1683r.

Ostatnio znowu miałem sprzeczkę z ojcem. Chciał abym na czas zagrożenia wojny, 
wstąpił do armii. Nie zważał na moje argumenty, że chce dokończyć studia medycyny, 
które rozpocząłem w Austrii. Nawet gdy mu powiedziałem ze zrezygnuje z kontynuacji 
nauki w Wiedniu i przeniosę się na uniwersytet w Polsce nie chciał mnie wysłuchać. 
Powiedział, że albo pójdę do wojska, albo nie będzie mi finansował studiów i także 
zagroził wydziedziczeniem. Sam nie wiem co mam czynić!! Dobrze wiem jakie rygorysty-
czne jest wojsko, i dobrze wiem jaka straszna jest wojna!! 

25 kwiecień 1683r.

Cóż teraz mogę powiedzieć, ze jestem oficerem... Należę do chorągwi husarskiej ko-
ronnej królewicza Jakuba Ludwika Sobieskiego. Dowódcą jest przyjaciel mojego brata, 
Mikołaj Złotnicki. Wczoraj przyszli goście, mój brat i mi nie znany starszy mężczyzna, 
przedstawił się jako Mikołaj Złotnicki, nic mi to imię wówczas nie mówiło. W czasie roz-
mowy okazało się ze jest kim jest. Od razu zrozumiałem co było powodem tych odwiedzin. 
Ojciec zaczął opowiadać o zaletach życia oficerskiego. Na czas wizyty nie sprzeciwiałem 
się mu, skutkowało by to tylko w awanturze. Po skończeniu wizyty ojciec postawił mi 
ultimatum, dwie opcje do wyboru, albo życie oficerskie  w luksusie albo bieda i strata 
honoru, wydziedziczenie, hańba i zniewaga. Cóż miałem czynić?
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5 maj 1683r.

Z jednej strony radość, a z drugiej rozczarowanie ogarnęły kraj Turcy jednak nie zaatakują 
Polskę, tylko Austrię! Mnie ta decyzja bardzo cieszy, nie będę musiał brać udziału w zbrod-
niach! Jednak niepokoi mnie fakt ze Polska może będzie musiała iść Austrii na pomoc. W 
dzień dzisiejszy nie wiadomo jaka rolę Polska będzie musiała odegrać w tej wojnie. 

15 czerwiec 1683r.

Moje nadzieje pełzły na niczym, będę musiał brać udział w walkach. Król i sejm zdecydowali 
ze ruszymy na pomoc Habsburgowi. Cesarz Austrii przekazał Polsce pieniądze, aby mu 
pomogli... Cóż widocznie bez pieniędzy w tym zdegradowanym świecie już nic nie da się 
zrobić! Będzie trzeba zwołać ruszenie pospolite, ponieważ armia nie jest wystarczająco 
duża. Musze stwierdzić że na coraz więcej ludzi jest ściągany wyrok śmierci. 

29 czerwiec 1683r.

Dzisiaj wszystko wskazuje na to że pospolite ruszenie które miało być zmobilizowane 
1 lipca nie zdarzy. Chętnie wyszedłbym na ulice Krakowa i powiedział wszystkim co 
myślę o tej bezsensownej wojnie, ale zbyt dokładnie jestem sobie świadomy faktu 
jak zareagowaliby na to wszyscy wokół mnie. Nie wiem dlaczego ja jeden jestem tak 
bardzo przeciwny wojnie? Nawet mój brat widzi w niej cudowna rozrywkę i sposób jakim 
może się zasłużyć dla kraju i nawet dla Boga. Nie wiem czemu wszyscy uważają ze 
Bóg kocha wojnę? Czy nie w Piśmie Świętym jest napisane że mamy miłować naszych 
wrogów? A czy wojną okazujemy im naszą miłość? Nie wiem co o tym sądzić...?

23 lipiec 1683r.

Przypuszczenia nas wszystkich się spełniły pospolite ruszenie nie było gotowe! Głownie 
z winy Litwinów, którzy wcale nie okazują ochoty wzięcia udziału w wojnie. Dobrze ich 
rozumiem,... chociaż oni pewnie po prostu nie chcą iść Wiedeńczykom na pomoc, a 
przeciwko wojnie nic nie mają. Smutne są realia tego świata: jedni chcą walczyć z je-
dynego powodu, zabijania i grabienia, a drudzy nie chcą walczyć aby nie pomoc innym! 

Ale odbiegam od tego co chciałem właściwie powiedzieć 16 lipca u króla zawitał posłaniec 
z Austrii. Krążą rożne plotki o wizycie posła u króla większość jednak opowiada o człowieku 
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bardzo prostym i uprzejmym, z opowiadań można wywnioskować ze ponaglał króla aby 
prędzej przybył z pomocą pod Wiedeń. Król dwa dni później ruszył w drogę do Krakowa. 
Po drodze zawitał na Jasnej Górze i później w kościele na Piekarach Śląskich. Oczeku-
jemy nadejście króla z całym dworem za dwa lub trzy dni. W całym mieście przygotowują 
się na dzień w którym przyjedzie król, wszędzie odbędą się wtedy przyjęcia.

30 lipca 1683r.

Jesteśmy pierwszy dzień w drodze. Litwini jeszcze do nas nie dołączyli, ludzie mówią 
że nie mogą się porozumieć w sprawach finansowych... Ile w tym jest prawdy, tego nie 
wiem. Mamy pójść drogą najszybszą, przez Śląsk, Morawy i Czechy. Bardzo nie chce 
brać udziału w walkach. Czasami życzę sobie abyśmy poczekali na Litwinów... Ale od 
razu się karce za takie myślenie, bo nie chce aby moim przyjaciołom w Wiedniu coś 
przykrego się przydarzyło. 

18 sierpień 1683r.

Nasza podróż jest bardzo uciążliwa. Na terenach polskich nie było tak trudno o no-
cleg i wyżywienie. Lecz im bardziej oddalamy się od Polski tym mniej życzliwi są 
mieszkańcy. Często musimy płacić wielkie sumy za wszystko z czego skorzystamy w 
danej miejscowości. Niepokój ogarnia mnie coraz bardziej. Dochodzą nas słuchy że 
Wiedeń trzyma się dzielnie, ale odcięte zostały drogi zaopatrzeniowe. Martwię się o Wi-
esendorfów, nie wiem czy będą w stanie się utrzymać. Chociaż są rodziną szlachecką, 
to niestety nie są bogaci. A cena żywności w Wiedniu na pewno wzrośnie i to ogromnie. 
Również nie wiem co zrobi Martina, gdy jej rodzinie zabraknie pieniędzy. Czy wtedy 
zgodzi się wyjść za Gustava, który przecież jest bogaty?

3 wrzesień 1683r.

Dotarliśmy do Tulln. Wszyscy jesteśmy wyczerpani. Król spotkał się z dowódcami wojsk 
sprzymierzonych. Będzie głównym dowódcą! Żołnierze powiadają że to wreszcie jest 
zadanie godne Polaka. Nawet plan działania został rozwinięty przez naszego władcę! 
No tak, w tej walce Polska z pewnością zagra pierwsze skrzypce. 

Zdecydowałem się co zrobić! Jeżeli w tej wojnie nie zginę, oświadczę się jej! Teraz je-
stem jeszcze bardziej zmotywowany aby wygrać ta bitwę! Z Bogiem! I z królem!
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11 wrzesień, 1683r.

Przeprawiliśmy się przez Dunaj trzy dni temu. Wojska austriackie i niemieckie otrzymały 
rozkaz nacierania na Turków poprzez teren pagórkowy wzdłuż prawego brzegu Dunaju. 
A polskie wojska poszły droga okrężną przez Las Wiedeński, skrycie przed Turkami.

12 wrzesień, 1683r.

 Witam Ciebie, mój Wiedniu srogi,
 Dzielny stróżu ukochanej dziatwy twojej! 
 Strzeż jej jak król korony strzeże swojej!
 Widzę że stoisz jeszcze, dzielny, dumny, błogi;
 Jak za dnia pierwszego, oblężenia twego złego,
 Przez barbarzyńskiego człeka osmańskiego!

 Trzymaj się, Polska pędzi Ci z pomocą! 
 Przyjdzie, przyjdzie i to nie nocą! 

Jest wcześnie rano, król Sobieski kazał odprawić mszę św. Wszyscy modliliśmy się o 
zwycięstwo, a ja również prosiłem o jak najmniejsza liczbę zabitych i rannych. Może 
Bóg mnie wysłucha? Wstyd mi się przyznać ze w tak krytycznej sytuacji myślałem także 
o Martinie. Mam nadzieje że ona i jej rodzina czuje się dobrze.

Na razie uderzają tylko wojska nie polskie. Życzę im powodzenia i ufam że w chwili gdy 
będzie potrzebne miłosierdzie, będą wstanie je okazać.

Bitwa i dla mnie lada chwila się zacznie. Proszę Boga o wsparcie, aby nie zginęło dużo 
ludzi i abym przeżył. I żył, z nią. 
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ELENA KhMELEvA
rosja

Nadeszły inne czasy, one nie będą się mściły na historii, ale konieczne jest, by mówiono 
prawdę i żeby nie zapominano.

Pamięć. Uczestników polskiego powstania narodowego1863 r. rosyjskie państwo 
pozbawiło wszystkich praw. Wielu powstańców było wysłanych do kopalń i fabryk gu-
berni irkuckiej i na Zabajkale. Wiosną 1866 roku był opracowany plan powstania. Na 
czele komitetu powstańczego stał Gustaw Szaramowicz. Polscy zesłańcy pracowali 
jako budowniczowie traktu, który układali w dół brzegu zawsze chłodnego Jeziora 
Bajkał. Drążyli twarde skały,  budowali mosty na licznych górskich potokach. Roboty 
były prowadzone na odcinku dwustu kilometrów. Tam gdzie pracowali polscy zesłańcy 
byli wysyłani też komendanci prac. Wszystkich uczestników powstania było 717. 

Powstanie zaczęło się 24 czerwca. „Niech ten dzień wszyscy pamiętają, niech go 
pamiętają synowie i córki wolnej Polski i wszyscy niezależnie myślący ludzie w Rosji, 
nadszedł czas, abyśmy zaczęli walczyć …” – powiedział Kazimierz Arcimowicz.

Władza miejscowa jeszcze nie zapomniała o wcześniejszych wydarzeniach, kiedy 
zesłańcy planowali wprowadzić na Syberii wolność. Władza postanowiła zająć się 
kwestią Polską po rozprawieniu się z carizmem. Bojąc się buntu na całej Wschodniej 
Syberii, rząd szybko przyjął decyzję o karaniu powstańców.

Całe terytorium było okrążone wojskiem. Wojska w całości zamknęły drogę w Doli-
nie Tunkinskiej. Zamknięta okazała się też droga do Wierchnieudińska (Ułan Ude). 
Powstańcy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. 27 czerwca koło stacji Lichanowska 
wywiązała się strzelanina. Polacy cofnęli się do Miszichy. Jednak wśród powstańców 
już nie było wtedy jedności. Celiński zaproponował zaprzestania walk z wojskami ro-
syjskimi, a cofanie się do granicy. Szaramowicz był za rozszerzeniem powstania. On 
miał nadzieję na włączenia się do postanie zesłańców z innych miejsc. Najgłówniejsza 
bitwa rozegrała się koło Miszichy 28 czerwca. Była bardzo gwałtowna burza. Zmęczeni, 
głodni, źle uzbrojeni powstańcy nie mogli przeciwstawić się świetnie uzbrojonemu 
przeciwnikowi. Walka trwała nie dłużej niż 20 minut. Heroizm powstańców nie pomógł, 
oni wycofali się do lasu, a później zostali wzięci do niewoli. Zabito 34 ludzi. 

Z uczestnikami srogo rozprawiły się carskie rządy. Gustaw Szaramowicz, Narcys 
Celiński, Jakow Reiner, Władysław Katkowski byli sądzeni, a później rozstrzelani, inni 
z kolei zesłani na katorgę do końca życia, część musiała się osiedlić w różnych rejonach 
Syberii. Na sądzie powstańcy byli dzielni. Wyjątkowo wszyscy zapamiętali mowę Gus-
tawa Szaramowicza:„Zadecydowaliśmy, lepiej umrzeć niż prowadzić takie życie bez 
przyszłości, bez przeszłości, pod waszą dziką przemocą.”

Hołd Pamięći. Nasza Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków „Nadzieja” znajduje 
się w mieście Ułan Ude. Stolica republiki Buriacji znajduje się między Irkuckiem 
i Czitą. Każdy członek Autonomii ma swoją historię. Już prawie 20 lat podtrzy-
mujemy kulturę naszych przodków. Uczymy się języka polskiego, obchodzimy 
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święta, organizujemy konkursy recytatorskie poezji polskiej, uczestniczymy we 
wszystkich międzynarodowych uroczystościach na terenie naszego miasta. 
Tradycyjnie obchodzimy – w filharmonii – pod kierownictwem prezesa Polskiej 
Autonomii, Pani Marii Iwanowej - „Jesień Polonijną”i Tydzień Polskiego kina 
w bibliotece narodowej. Każdego roku odbywa się letnia szkoła nad brzegiem 
Bajkału. Przyjeżdżają wolontariusze z Polski, z irkuckiego okręgu konsularnego 
przyjeżdżają dzieci i dzięki polskim nauczycielom głębiej poznają polską kulturę i 
język. Każdy człowiek wnosi coś od siebie do polskiego centrum i wszystkich nas 
łączy to, że chcemy zachować pamięć o naszych pradziadkach. 

Jedną z ważniejszych uroczystości Autonomii Polaków jest wyjazd do Miszichy, żeby 
uczcić pamięć zmarłych obrońców ojczyzny. W 2001 roku z inicjatywy założyciela 
Autonomii Wacława Sokołowskiego, przy pomocy Konsulatu Generalnego RP w 
Irkucku został wzniesiony drewniany krzyż. Stało się tradycją przyjeżdżać tu co roku. 
Miszycha ma unikalne geograficzne położenie, znajduje się w centrum rezerwatu. Z 
jednej strony rozpościera się tafla jeziora Bajkał z brzegiem z małymi kamieniami. Z 
drugiej strony można zauważyć polanę i las, dalej widać drogę do Irkucka, za którą 
widnieją góry i tajga, las sosnowy i cedrowy. 

Wyznaczonego dnia gromadzimy się o 7. 30 przy Automomii, a odjeżdżamy o 8. 00. 
Jedziemy autobusem około 5 godzin. W drodze młodzież przy melodii gitary śpiewa 
polskie pieśni, emeryci wspominają historie, które im opowiadali dziadkowie. Także 
patrzenie w okno, to zajmujące zajęcie. Przyroda na Syberii jest niemonotonna. Może 
to być trawa z kwiatami, na której widać pasące się krowy i konie oraz nieduże, 
porośnięte lasem góry. Do celu wycieczki nie tak prosto dostać się, gdyż z głównej 
drogi trzeba skręcić na most położony na górskiej rzeczce. Potem dalej pieszo przez 
drogą las, która jest zmoczona deszczem i koło 1 km do jeziora. W tym jest coś 
znaczącego, wyjątkowego.

Każdy człowiek przechodzący tę drogę pieszo, denerwuje się. Każdy o czymś myśli. 
Zawsze z podróżnikami przyjeżdża ks. Adam Ramaniuk i Konsul Generalny. Wszystko 
zajmuje dużo czasu. Ksiądz odprawia mszę, delegacja składa wianki przy krzyżu, 
wszyscy chętni mogą przemawiać. Po mszy obowiązuje minuta ciszy. Poczęstunek 
odbywa się na starych zniszczonych deskach. Każdy przywozi coś ze sobą. W dużym 
wiadrze na ognisku gotujemy herbatę z mlekiem, gdyż ludzie już zdążyli zmarznąć.  
O zmroku trzeba wyjechać z powrotem. 

To malownicze miejsce zostawia w sercach ludzi część skarbu i ogromny szacunek. W 
stronę powrotną jedziemy cicho, milcząc. Śpiewamy tylko spokojne pieśni, te wspom-
nienia będą przekazywane z pokolenia na pokolenia. Tak my oddajemy hołd ludziom, 
którzy zginęli w walce za wolność. Przecież u każdego z nich były swoje marzenia, 
plany na życie. Tam daleko w ojczyźnie zostali rodzice, czy małe dzieci lub ukochana 
dziewczyna. Wielu ludzi całe swoje życie przeżyło w oczekiwaniu na swojego bliskiego 
człowieka, przelewając przy tym łzy i wpatrując się w dal. Może wróci…
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Krzyż nad Bajkałem. Ulica Polskich Powstańców w Irkucku. Zatopiony w zieleni 
przylądek Kotkowa. Pamięć i honor …

«Lepiej wybrać imię niż obfite bogactwo; łaska jest lepsza niż srebro i złoto.»
                                                                                                                     Prz. 22:1. 

Czas w archiwum leci bardzo szybko. Pożółkłe ze starości kartki, do odczy-
tania staro-słowiański tekst, palce brudne od stuletniego kurzu – to historie 
doprawadzające do łez.

Materiałów o polskim pochodzeniu wygnańców i przestępców politycznych 
zesłanych na dobrowolne osiedlenie w księgach metrykalnych i dokumentach 
“Wierchnieudińskiego Urzedu policji Zabajkalskiego obszaru” do 1917 roku my nie 
znaleźliśmy w archiwum NARB, nie licząc wielu listów “Przestępców wygnańców po 
ostatniej polskiej rebelii” (fundusz 337). Jasne, że powstanie dało wielki rezonans, 
gdyż w dokumentach wspomina się o nim systematycznie  do końca XIX wieku. 

Materiały o “polskiej krwi” i w XX wieku przekazywano ustnie, choć niechętnie,  
ze wzgledów bezpieczeństwa. Diabelsko okrutny reżim Stalina dosięgnął wszyst-
kich regionów.

O przeszłości mojego polskiego przodka Kosmy Zielenowskiego wiemy bardzo mało, 
tylko to, że był on bardzo młodym, gdy głodny samotnie przeszedł Barguzińskim 
traktem  do wsi Karymsk, gdzie znalazł jedzenie i schronienie. W tym czasie w tej 
wsi już mieszkało “na posjelienie” wiele rodzin Chmielowych.

Dziadek mojego taty Joann Zielenowski urodził się 21 maja 1892 roku. Chrzcił 
go ksiądz Władymir Pargaczewski a chrzestnymi byli Stiepan Pietrowicz Bajew i 
Maria Balaganskaja. Według historyków, najpierw Zabajkalie było zasiedlone 
przez mężczyzn, i dlatego było dużo zmieszanych narodowościowo małżeństw. O 
Chmielowych chodzi opinia, że oni żenili się z miejscową ludnością, przypuszczal-
nie z Tungusami, na co wskazuje ich wygląd: ciemna skóra i  skośne azjatyckie 
oczy. Relacje rodzinne pomogły nie tylko przetrwać, ale także dały początek bardzo 
licznym wówczas Karymom. Ta wersja jest wiecej niż prawdopodobna. Dowody są 
oczywiste, gdy popatrzy się na ich twarze. Po wielu latach Zielenowski Iwan ożenił 
się z Katarzyną. W 1922 roku urodziła się im pierwsza córka Lidia. Jako młoda 
dziewczyna została zesłana na dziesięcioletnią katorgę. Pytać czy mówić o tym w 
rodzinie nie jest przyjęte, z powodu, nieznośnego bólu i goryczy utraty. W tym roku 
skończy 90 lat!

Moja babcia Anna Zielenowskaja urodziła się w 1933 roku. W dwunastym roku życia 
dotknęło ją nieszczęście. Wojna z nazistami jeszcze nie była skończona, na polach 
pracowały dzieci i nastolatki. Wśród nich była i ona. Bronowała. Było ciemno, kiedy głodna, 
zmęczona trudną pracą dziewczyna wracała do domu na koniu. Ktoś zaproponował, 
skrócić drogę i przejść przez górę. Kiedy koń upadł, było wiele pęknięć. Przez długi czas 
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ona leżała w łóżku cała w gipsie. Przeszła kilka lat leczenia i rehabilitacji. Z czasem 
wyuczyła się na krawcową, wyszła za mąż, urodziła trzech synów. 

Nie tak dawno, na 50-lecie mojego taty Arkadia, ozdobiłam świąteczny stół w 
czerwono-białych kolorach, które symbolizują flagę Polski. Wiedząc o tym, że 
nasza rodzina chodzi do  “Domu Polskiego”, nasi goście poprosili mnie złożyć 
tacie życzenia w języku polskim. Było to przejmujące i bardzo miłe dla mnie i moich 
rodziców.  Niespodzianką stały się życzenia przyjaciela naszej rodziny - wiersz, w 
którym była mowa o polskim pochodzeniu mojego taty. 

Wieczne pojęcia honoru i sumienia, jak w przeszłości, tak i dzisiaj pozostają moc-
nym fundamentem naszego życia dzisiaj i jutro. Podobne przykłady czerpię z Bib-
lijnych bohaterów wiary. Ich cierpliwość i walka za honor, sprawedliwość i wiarę w 
Boga zawsze była nagradzana. Godne szacunku życie moich przodków; czysta 
reputacja rodziców; hołd pamięci tym, kto zmarł za wolność tych, kogo znamy i 
kogo nie znamy, pobożność bohaterów wiary chrześciańskiej – to wszystko jest dla 
mnie częścią wielowymiarowego pojęcia HONOR.
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MAJA KORNAJ
usa

Maja Kornaj

Konkurs “Być Polakiem”

Temat: Odblaski Polskości

 Co znaczy polskość dla kogoś, kto wyjechał z Ojczyzny i zamieszkał z dala od 
niej? Pytanie może banalne i zadawane przez wielu, ale dla każdego z nas, emigrantów, 
niosące prywatny bardzo cenny, wręcz unikalny ładunek. Dla mnie to słowo niewątpliwie 
kojarzy się w pierwszej chwili z utratą. Utraconą Polską, Polską z oddali... Obrazek który 
siłą rzeczy uległ fragmentacji jak rozbite lusterko, które, gdy stanowiło całość, świeciło 
jasnym, mocnym blaskiem i które nagle rozpadło się na osobne kawałki, rzucające znien-
acka świetlne refleksy, odblaski polskości. Gdy rozglądamy się wokół siebie, znajdujemy 
tu mnóstwo tych błyszczących okruchów i nasze oko nieomylnie wyłapie każdy znajomy 
sygnał, bo jest to coś co zostało wpojone w naszą duszę i pozostanie tam na zawsze. Ja 
zebrałam juz wiele takich okruchów, czasem w miejscach zupełnie dla mnie nieoczeki-
wanych i stworzyłam swoją własną, cenną kolekcję. Lubię ogrzewać się w jej blasku.

 Zupełnie nieoczekiwanie odblask polskości zaświecił, gdy zbliżał się ku końcowi 
mój ostatni rok w amerykańskim liceum w New Hyde Park. Moim ulubionym przed-
miotem była tam chemia. Zdecydowałam, że wezmę ją na zaawansowanym pozio-
mie, i w ten sposób poznałam moją nauczycielkę, panią LaPiano. Dilaps, bo tak ją 
nazywaliśmy, jest wspaniałym nauczycielem i równie ciekawą osobą. Dzięki niej 
poznałam nie tylko tajniki chemii, obserwowałam ciekawe eksperymenty w labolato-
rium, ale i otrzymałam wiele cennych rad o tym jak pracować na sukces w Ameryce, 
gdzie tak wielu młodych ludzi z całego świata próbuje swoich sił. Polubiłam bardzo 
chemię i zachęcona przez panią LaPiano wzięłam udział w olimpiadzie chemicznej, 
osiągając bardzo dobry wynik. Jakie było moje zaskoczenie, gdy na pożegnanie 
dostałam od mojej nauczycielki wspaniałą książkę Barbary Goldsmith „Obsessive Ge-
nius”, opowiadającą o życiu Marii Skłodowskiej-Curie. Każdy z Polaków zna postać 
Marii Skłodowskiej-Curie i oczywiście jest bardzo dumny z naszej genialnej rodaczki, 
jednak dzięki tej książce zrozumiałam kim naprawdę była Maria Skłodowska, jak wielką 
siłę woli, charakteru i umysłu wykazała w dążeniu do swojego celu i jak wspaniałym 
przykładem jest dla nowych pokoleń Polaków, zwłaszcza tych, którzy tak jak ona, rzucili 
się na głęboką wodę, opuszczając Polskę i kształcąc się na uczelniach świata. Musiała 
pokonać przeszkody rodzinne, obyczajowe, językowe, finansowe, a nawet polityczne, 
by kształcić się na Sorbonie w Paryżu i osiągnąć wielkie sukcesy naukowe, uwieńczone 
nagrodami Nobla. Ten odblask polskości dał mi dużo motywacji w moich staraniach i 
często w myślach przywołuję obraz młodej Marii, która studiuje w swoim pokoju na 
poddaszu paryskiej kamienicy. Dzięki temu łatwiej mi przezwyciężyć własną słabość i 
zwątpienie w trudnych chwilach. 

 Wiele blasku i ciepła polskości odkryłam w lekturze książki „Tędy i owędy” 
Melchiora Wańkowicza, który w latach 1951-56 mieszkał w Glencove na Long Is-
land ze swoją rodziną. Rozdział zatytułowany „Kto by to widzioł?... W amerykański 
ziemi?...” opowiada o przenikaniu się amerykańskiej, codziennej rzeczywistości  
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z polską, rodzinną i historyczną tradycją, w której pan Melchior (Daduna) i jego żona 
Zofia (Puma) starają się wychować swoje wnuczki Anię i Ewę. One tak jak ja na codzień 
mają amerykańską szkołę, koleżanki i amerykańskie problemy, ale w domu spotyka je 
inny świat, wypełniony opowiadaniami o Krasnoludkach i Sierotce Marysi, o Królowej 
Jadwidze, o Wawelu, czy wreszcie o Powstaniu Warszawskim, w którym zginęła jedna 
z córek Państwa Wańkowiczów. Te opowieści uświadamiają mi moją odrębność tutaj, 
ale nie czynią mnie obcą. Raczej dają mi poczucie dumy z tej inności i stanowią moją 
własną enklawę polskości. 

 Odblaskami polskości mogę nazwać moje polskie przyjaźnie rozsiane po świecie. 
Ada w Londynie, Kewin w Norwegii, Monika w Polsce... to moi polscy przyjaciele, których 
poznałam w dzieciństwie i wciąż pamiętam jak bawiliśmy się w berka i chowanego. Los 
sprawił, że znaleźliśmy się w różnych częściach ziemi, ale nasza więź nie wygasła i 
dzięki nowoczesnej technologii możemy być ciągle w kontakcie rozmawiając ze sobą po 
polsku. Mimo upływu lat, właśnie dzięki wspólnej polskiej przeszłości, wciąż nie brak nam 
tematów do rozmów, czasem rozumiemy się nawet bez słów i zawsze śmieszą nas te 
same żarty. Ja i moi przyjaciele celebrujemy polskie święta i tradycje, bo nie wyobrażamy 
sobie Wigilii bez opłatka, grzybowych uszek i barszczu, a Wielkanocy bez poświęcenia 
koszyczka i pisanek. Polskie kolędy i świąteczne obyczaje dają mi poczucie więzi i kon-
tynuacji polskich tradycji. 

 Na koniec dodam tylko, że do mojego ukochanego pieska Fido mówię po polsku i 
uczę go polskich komend „siad” i „daj łapę”, a co druga piosenka w moim IPodzie należy 
do polskiego wykonawcy i śpiewam sobie po polsku jadąc do szkoły. 

 Wiele jest jeszcze tych okruchów. Zbieram je i smakują jak okruchy polskiego 
chleba, kupionego w polskiej piekarni. Naprawdę żaden inny chleb nie smakuje tak jak 
ten nasz. Czasem myślę, że nie dałoby się bez niego przetrwać. Dzięki tym i innym 
odblaskom polskości mogę iść naprzód, bo dodają mi sił. Może za ileś lat ten blask 
przyblednie i straci się moc, bo chyba nieuniknione jest przystosowanie się i akceptacja 
tej najbliższej rzeczywistości, ale nigdy nie przestanę czuć się Polką, tak jak nigdy nie 
zapomnę mojego języka, w którym najlepiej umiem wyrażać moje myśli i uczucia.
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ROMAN KOWNACKI
kazachstan

Odblask... Słowo może sugerować działanie przypadku, zakłada pewną mimowolność 
zdarzeń. Tymczasem w moim życiu polskie ślady, to wynik konsekwencji, z jaką wokół mnie 
budowano wiedzę o kraju. Polska dla mnie „zaczyna się” od rodziny. To jest bardzo konkretne 
doświadczenie i etos, do którego zawsze będę się odnosił.

 Jeszcze do niedawna byłem osobą wyłącznie rosyjskojęzyczną. Trudno zachować 
język, będąc przedstawicielem trzeciego pokolenia żyjącego w Kazachstanie, ale ten język 
zawsze we mnie był, przede wszystkim dzięki dziadkom. Przysłuchiwałem się ich rozmowom. 
Pamiętam opowiadania o drodze do Kazachstanu. Zesłanie spadło na nich niespodziewanie. 
Nie mieli czasu na poczynienie przygotowań. W atmosferze strachu, poddani trudnemu do 
opisania terrorowi zdążyli wziąć tylko to, co mogli unieść we własnych rękach. 

Wśród najcenniejszych pamiątek moich dziadków było kilka obrazów i książka „Historia 
Święta”. Zabrali ją ze sobą , nie bacząc na zakazy i niebezpieczeństwo, jakie się z tym 
wiązało. W czasach upokorzeń ta, pochodząca z roku 1882, książka stanowiła rodzinny 
znak wolności, przypominała ziemię ojczystą i język polski. Dziś jest naszą rodzinną relikwią. 
Często obserwowałem, jak dziadek z namaszczeniem obraca kartki, czyta pełen oddania i 
zadumy. Nie mogłem nic zrozumieć, bo nie znałem języka polskiego. Dziadek, obserwując 
mnie bacznie, powiedział pewnego dnia: „ Kiedy się nauczysz polskiego, podaruję Ci ją”. To 
był ten najcenniejszy w moim dotychczasowym życiu impuls, poczułem się zaszczycony, 
wyróżniony przez dziadka i ...postanowiłem się nauczyć polskiego. Studiowałem wtedy na 
trzecim roku ekologii w Pietropawłowsku, w kościele dołączyłem do grupy młodzieży. Na kat-
echizmie poznałem swoich dzisiejszych przyjaciół: Siergjiusza Zawadzkiego i Darię Firsową. 
Po wakacjach we wsi, wróciwszy do miasta, od swoich nowych przyjaciół dowiedziałem się, 
że w Pietropawłowsku jest nauczyciel języka polskiego z Polski. Tego samego dnia już miałem 
pierwsze zajęcia, które sprawiły na mnie wielkie  wrażenie i postawiłem wziąć się do intensy-
wnej nauki. Wytyczyłem sobie własny plan, a przede wszystkim wsłuchiwałem się z uwagą w 
każde polskie słowo. I to wypowiadane przez nauczyciela i to śpiewne, stare, które brzmiało 
w ustach mojej babci. Stopniowo odkrywałem różne ciekawe przekształcenia. Jakby babcia 
latami dostosowywała swoją mowę do warunków i doświadczeń życiowych. Na przykład do 
dziś używa słowa „praca” opowiadając w języku rosyjskim o polskich dzieciach zmuszonych 
do ciężkiej pracy na polach. 

Szybko zrozumiałem, że język moich dziadków to po części taki nasz kazachstański rosyjski 
język polski. Ale  też z radością odkrywałem, trwanie języka polskiego w naszym życiu rodzin-
nym, nabrałem przekonania, że łatwo będzie do niego wrócić. Na wszelki wypadek wszystko 
sprawdzałem w słowniku. Cieszyłem się, gdy rozumiałem  znaczenie nowych słów. Na lekcjach 
polskiego „odkrywałem”, że moja babcia mówi częściowo po polsku. 

Kiedy już mogłem trochę czytać, zawsze miałem ze sobą podręcznik pożyczony z Centrum 
Kultury Polskiej w Pietropawłowsku.  Czytałem po prostu wszędzie w domu, na nudnych 
wykładach, na przerwach, w autobusie.  Zachwycała mnie do głębi duszy jedna tylko myśl: 
„Niedługo będę rozmawiać w języku moich przodków”.

Pewnego dnia Pan Dariusz, mój nauczyciel, powiedział mi, że nieźle wymawiam i szybko 
się uczę. Czułem, że to nie przypadek, tylko konsekwencja moich losów. Miałem w głowie 
mowę dziadków, a także modlitwy, których uczyła mnie babcia, klęcząc przed obrazkami 
przywiezionymi kiedyś z Polski. Przypominałem sobie, jak do naszej małej wioski przez 
zaspy i błoto docierały  zakonnice. One też przywoziły ze sobą polskie słowo. Rozmawiały z 
nami wyłącznie po polsku  i wszystkie dzieci czekały na ich przyjazd, bo bawiły się z nami i 
rozdawały święte obrazki.
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Nauczywszy się trochę polskiego, otrzymałem obiecaną przez dziadka książkę. Niesąc 
ją do domu,  wyobrażałem jak cichym wieczorem nakrywszy się kocem, czytam swoją 
bezcenną zdobycz. Zauważyłem, że najbardziej zatarte  są strony z modlitwami codzi-
ennymi. To one, pomogły moim przodkom przeżyć ciężkie zesłanie, długie lata terroru i 
walkę z polskością prowadzoną przez NKWD. Czytałem tę Biblię jak coś wyjątkowego. 
Dawała mi możliwość samodzielnego przeczytania w ojczystym języku fragmentów, które 
w dzieciństwie wypowiadali rodzice i dziadkowie o Chrystusie.

Czytając, odkrywałem dla siebie wiele nowych szczegółów, z życia Chrystusa. Na przykład 
wcześniej nie wiedziałem, że Jezus, niosąc wiarę, uzdrowił tak wielu ludzi. Religja w mojej 
rodzinie odgrywa wielką rolę, dlatego łatwiej jest mi wyobrazić sobie, co odczuwali zesłani  
tu ludzie, kiedy za wiarę można było trafić do więzienia, a prawie każdy obok mógł się 
okazać agentem NKWD. 

Poszerzywszy zasób słownictwa, przeszedłem do czytania literatury. Tu muszę przyznać, że 
nigdy nie lubiłem czytać księżek, więc nie byłem najlepszym czytelnikiem literatury w języku 
rosyjskim. Natomiast literatura polska uczyniła ze mnie miłośnika książek i odsłoniła przede 
mną nieznaną dotąd stronę mowy polskiej. Mam niezłą pamięć wzrokową, co pomogło mi 
szybciej się nauczyć poprawnego pisania słów i składania zdań w oparciu o literacki wzorzec. 
Do dzisiaj przeczytałem już kilka książek, najbardzej mi się podobała „Samotność w sieci” 
Janusza Leona Wiśniewskiego, wzruszyła mnie, przede wszystkim dlatego że zostawiła dużo 
niedomówień, tym samym zmusiła mnie do porównania się z bohaterem i długich rozmyślań 
po polsku. Czytam bardzo różną literaturę. Poprawił mi nastrój „Lesio” Joanny Chmielewskiej, 
znalazłem wiele ciekawych i dowcipnych fraz w „Morderstwie na mokradłach” Saszy Chady, a 
grecka mitologia według Jana Parandowskiego zainteresowała mnie poprzez fakt niezwykłej 
wyobraźni, z jaką stworzone zostały jej postacie. 

Równolegle słuchałem hip-hopu. Jestem melomanem. Piosenki moich rówiesników 
są szybkie, rytmiczne, „pojemne”, co wymaga podczas słuchania  uwagi i koncentracji. 
Wierzę, że połączenie pasji z pracą prowadzi do sukcesu. Połączyłem więc uczenie się z 
hip-hopem. Od razu  spadła na mnie góra wcześniej nieznanych mi słów.  Niektórych nie 
potrafiłem nawet znaleźć w słowniku, często odkrywałem ich sens za pomocą przyjaciół 
studiujących w Polsce. W ten sposób uczyłem się języka młodzieży. Wiem, że niektóre 
środowiska młodzieżowe  mają swój własny język, który pozwa im się wyróżnić, stworzyć 
własną odrębność. Ta potrzeba odrębności bardzo mi się podoba. „Ziomal” na przykład 
znaczy kolega, a powitanie wyraża się okrzykiem „siema”. Ciekawe było dla mnie poznać 
w ten sposób rówieśników z Polski. Sprawiał mi przyjemność, także fakt, że rozumiem 
teksty ich piosenek. Wielokrotne przesłuchiwanie pozwolało mi znaleźć ciekawe szczygóły 
z „życia młodzieży wzięte”. Wciąż stykałem się z nowymi słowami. Dobrze, że  w Centrum 
Kultury Kopernik jest Nowy Słownik Gwary Uczniowskiej. 

Pewnego wieczoru moja siostra ogłądała polski film „Kochaj i tańcz, Poszukałem go w Interne-
cie w wersji polskiej i od tamtego momentu ogłądam także polskie filmy. „Człowiek z marmuru” 
Andrzeja Wajdy pozwolił mi zobaczyć życie w powojennej Polsce. Poszerzył moją wiedzę 
historyczną, wypełnił wyobraźnię obrazami, podobnie jak film Romana Polańsiego „Pianista” 
pokazujący los Żydów w okupowanej Polsce. Wiem, teraz jak wyglądała zniszczona bombar-
dowaniami stolica. Rozmyślałem potem o bohaterstwie mieszkających tam ludzi. 

 Gdyby ktoś zapytał mnie „Co wiesz o Polsce?” odpowiem, że znam język, tradycje, trochę 
historii i geografii. A jednocześnie zdaję sobie sprawę , że moja wiedza to tylko malutka 
część tego, czego warto się dowiedzieć. 
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WERONIKA ADAMCZYK
irlandia

Bardzo chciałam wziąć udział w konkursie „Być Polakiem” organizowanym przez 
polską szkołę. Rozmawiałam z rodzicami i pytałam ich, czy jest w naszej rodzinie 
jakaś pamiątka, o której mogłabym napisać. Niestety jednak mama i tata powiedzieli, 
że nie ma w naszej rodzinie żadnej takiej pamiątki. A ja pomyślałam, że nawet jeśli 
nikt z moich przodków nie pozostawił przedmiotu, to jest jednak coś, co było prze-
kazywane od dziadków rodzicom, a rodzice przekazują mnie i mojej siostrze. To coś 
odróżnia mnie od Irlandczyków i wiem, że jestem inna, bo pochodzę z innego kraju. 

Chociaż mieszkam daleko od Polski, to w domu rozmawiamy po polsku, ob-
chodzimy polskie święta, kibicujemy polskim sportowcom i jemy najlepsze na 
świecie polskie jedzenie.

Mieszkam w Dublinie od 9 lat, uczęszczam do irlandzkiej szkoły, a jednak jestem 
Polką. Mój tata pytał mnie rok temu, czy chciałabym irlandzki paszport, ale ja 
odpowiedziałam, że nie potrzebuję takiego paszportu, bo przecież jestem Polką. 
Wydaje mi się, że rodzice ciągle przekazują mi polską tradycje w naszym domu, 
dlatego tęsknię za Polską i chciałabym tam mieszkać na stałe. Zawsze jeżdżę na 
wakacje do Krakowa, skąd pochodzi moja mama. Często rodzice zabierają mnie na 
Stare Miasto w miejsca historyczne. Tam poznaję kulturę i historię Polski. Zabytki, 
które oglądałam, uczą mnie tego, że dużo mądrych Polaków mieszkało tam wiele 
wieków temu. Dzięki temu wiem, skąd pochodzę i kim byli moi przodkowie. Kraków 
odwiedza wielu turystów, którzy mogą zobaczyć, jak piękna jest Polska i moje mi-
asto. Jestem z tego bardzo dumna, bo Dublin nie jest aż tak ciekawy. Zawsze po 
powrocie do Irlandii tęsknię za moją rodziną i za Krakowem. 

Moi rodzice mają niestety pracę w Dublinie, dlatego mieszkam daleko od mojego 
prawdziwego domu. W mojej irlandzkiej szkole są dzieci z różnych krajów. Ja wiem, 
że jestem tutaj tylko gościem, nie czuję się jak w domu i chcę, żeby rodzice już 
na zawsze wrócili do Polski. Mieszkam w Irlandii całe moje życie, ale nie lubię za 
bardzo tego kraju. To w Polsce czuję się najlepiej i to ona jest moją ojczyzną. Mam 
nadzieję, że niedługo pojedziemy  na stałe do Polski, a ja będę mogła tam chodzić 
do szkoły i mieszkać blisko moich dziadków. Wiem i czuję, że w mojej rodzinie to 
właśnie miłość do ojczyzny jest przekazywana jako rodzinna pamiątka i jestem z 
tego dumna.
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ADAM BOKUN
białoruś

Inspiracją do nakręcenia filmu stał się dokument, który autor filmu zauważył w 
domu i który niezwykle go zainteresował. Dokumentem tym okazał się paszport 
wydany pradziadkowi bohatera  przez Niemców 26 marca 1943 roku. Ów paszport 
staje się punktem wyjścia historii, jaką poznajemy dzięki dziadkowi autora filmu. 
Opowieść rozpoczyna się od represji, które spotkały jego ojca, zesłaniu go na 
Ukrainę w 1933 roku i poważnych konsekwencjach tej zsyłki.
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hELENA ChUChAłA
usa
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MARTYNA ChMURA
tunezja
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MIChALINA CZAPSKA
irlandia
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KAROLINA DEPTA
włochy
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DORIAN GABLER
niemcy
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KLAUDIA GRYGLEWSKA
wielka brytania

	  
Tajemnica rodzinnej pamiątki, o której chciałabym Wam opowiedzieć wiąże 

się ze starym zdjęciem, już bardzo pożółkłym, które wisi u Babci wandzi w salonie 
nad kominkiem. 

Jest to dość duża fotografia, starannie oprawiona w czarną, drewnianą ramkę. Na 
zdjęciu widać wejście do domu. Jest to dom zupełnie inny od dzisiejszych. Jakiś 
taki tajemniczy, nieznany. W dodatku te postacie przy schodach – kobieta i 
dziewczynka bawiąca się z psem. Często widziałam jak Babcia wandzia, siedząc 
na fotelu, wpatrywała się w ten obrazek. Zawsze wtedy jej twarz stawała się 
nieobecna, rozmarzona a jednocześnie smutna. 

 Któregoś dnia spytałam Babci, dlaczego to zdjęcie jest dla niej tak ważne. 
Wtedy Babcia wyjaśniła mi jego tajemnicę. Jest to jedno z niewielu ocalałych zdjęć 
domu rodzinnego Babci Wandzi. 

  W dworze w Brzeźcach, dnia 6 czerwca 1922 roku na świat przyszła  
Wanda Bagniewska–trzecie dziecko szlachcica Leona z Bagniewa Bagniewskiego, 
herbu Bawola Głowa i jego żony Marii Bagniewskiej z domu Sulimierskiej, herbu 
Stary Koń (…) 

 Majątek Brzeźce położony był nad Pilicą, opodal miasteczka Białobrzegi i 
był średniej, jak na tamte czasy, wielkości gospodarstwem (…) Sercem majątku był 
dwór z XVIII w. położony  w starym parku. Główne wejście do domu było od strony 
dziedzińca i prowadziło przez okazały ganek. Nad gankiem był balkon wsparty na 
czterech dużych kolumnach. Babcia objaśnia mi, co to ganek, kolumny i 
dziedziniec pokazując je na wyblakłym zdjęciu. 

Dalej Babcia opowiada o jej szczęśliwym dzieciństwie, o rodzine, koniach, sarence 
imieniem Maciuś. O tym, że w domu była służba, że babcia miała nianię i 
guwernantkę (trudne słowo ale mama mówi, że to nauczycielka). 

Widzę, że Babcia Wandzia mimo swoich 91 lat bardzo tęskni za życiem, które 
miała, jako dziecko. Jej opowiadań nie ma końca. Co chwilę wyciąga jakieś stare 
zdjęcia, o których opowiada różne historyjki. Mam nadzieję, że kiedyś z rodzicami 
pojedziemy do Radomia i na własne oczy zobaczyć dom, o którym Babcia Wandzia 
opowiada z łezką w oku.  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

kronika_2013_brown.indd   139 6/24/14   4:07 PM



140 Kronika wspomnieniowa

SABRINA hADDAD
tunezja
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ROSITA KRYLOWICZ
wielka brytania
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GABRIELA MOCKUTIE
litwa
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ARNOLD PIEńCZYKOWSKI
belgia
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SONIA I IKSANDER LANDOUSLI
francja
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MILENA STOS
szwecja

Wtorek 4 luty 2013

 Dzisiaj w nocy nie mogłam spać, ponieważ nie mogłam się doczekać, kiedy 
pójdę do szkoły i dostanę to ciekawe zadanie. Kiedy weszliśmy do klasy pani czekała 
uśmiechnięta i oznajmiła, że temat to TAJEMNICA RODZINNEJ PAMIĄTKI i kazała 
nam spytać swoich dziadków i pradziadków o jakąś rzecz, np. która była w jakiś sposób 
związana z naszą rodziną i bardzo dla niej ważna. Kiedy wróciłam do domu, od razu 
spytałam mamę o naszą rodzinną tajemnicę. Mama odpowiedziała, że mamy taką jedną 
ważną tajemnicę, ale ona jej nie zna dokładnie i że dziadek mi ją może opowiedzieć, 
ponieważ on ją przeżył […]

Sobota 8 luty 2013

 Prawie całą noc nie spałam, obudziłam się bardzo wcześnie, czekając na wyjazd 
z moimi rodzicami i młodszą siostrą do dziadków. Spakowałam notes i długopis, żeby 
zapisywać to, co będzie mi opowiadał dziadek Podróż bardzo się dłużyła jak nigdy, 
kiedy dotarliśmy na miejsce, szybko wysiadłam z auta i pobiegłam do dziadka, wołając 
po drodze: „Dziadku, dziadku opowiesz mi Naszą Rodzinną Tajemnicę?”. Dziadek 
był bardzo zaskoczony, przez chwilę stał i patrzył na mnie, nic nie mówiąc, potem 
odrzekł: „Może najpierw się z wami przywitam” […] Poszliśmy na strych, dziadek 
otworzył starą szafę, z której wyciągnął mały metalowy pojemnik […] Wyjął z niego 
mały, złoty przedmiot podobny do zegarka. Spytał mnie, czy wiem, co to za przed-
miot, odpowiedziałam mu, że nie wiem, co to za przedmiot i że pierwszy raz widzę 
coś takiego. Odpowiedział: „To kompas moja wnusiu, bardzo stary kompas. Dostałem 
go od przyjaciela podczas drugiej wojny, kiedy dostałem się do obozu. Kiedyś pewnej 
nocy postanowiłem, że ucieknę z tego obozu i opowiedziałem o moich planach ucieczki 
przyjacielowi i poprosiłem go żeby uciekł razem ze mną, ale on powiedział, że jest stary 
i będzie mi tylko przeszkadzał. W noc, na którą zaplanowałem ucieczkę, przyszedł do 
mnie i podarował mi ten przedmiot razem ze zdjęciem pięknej dziewczyny, mówiąc: 
To moja córka. Ten kompas i to zdjęcie to moje jedyne rzeczy, które schowałem i mi 
ich nie zabrano. Może ci się przydadzą, gdy będziesz uciekał. Kieruj się na północ za 
pomocą kompasu, może natrafisz na moją rodzinną miejscowość, w której mieszka 
moja rodzina, oni ci pomogą, gdy im pokażesz ten kompas. Na jego tylnej pokrywie 
jest wygrawerowana data i imię, moja córka, która jest na zdjęciu, sprzedaje w sklepie”. 
Gdy pod osłoną nocy wyszedłem z obozowego baraku i przeskoczyłem obozowe 
ogrodzenie niedostrzeżony przez strażników, pobiegłem do lasu, gdzie wyciągnąłem 
podarowany mi przez przyjaciela kompas i kierując się w kierunku północy biegłem 
przed siebie, w pewnym momencie potykając się o jakąś gałąź przewróciłem się, 
gdy się podniosłem i spojrzałem na kompas ON NIE DZIAŁAŁ […] Podszedłem bliżej 
zabudowań, zobaczyłem, że pośrodku wioski znajduje się mały sklepik, upewniłem się, 
że nikt mnie nie widzi. Podszedłem bliżej sklepiku, mając nadzieję, że w nim dostanę 
może coś do jedzenia i picia, wszedłem do środka i nie mogłem uwierzyć własnym 
oczom - za ladą stała dziewczyna ze zdjęcia, które dostałem od przyjaciela[…] Kto by 
pomyślał, że dzięki temu kompasowi mogłem przeżyć ucieczkę i znajdę swoją miłość”. 
Tak oto ten kompas stał się pamiątką rodzinną ze swoją tajemnicą, ponieważ dziadek i 
babcia nie chcieli o tym nikomu opowiadać tylko swoim dzieciom, a teraz wnukom. […]
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GABRIELA WOJNAR
usa
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JULIA ZADKA
wielka brytania
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WALENTYNA BRZOź
włochy
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KACPER GłUC
wielka brytania

Drogi Panie Januszu,

Na wstępie mego listu chciałbym się przedstawić.

Mam na imię Kacper, mam dwanaście lat i już od trzeciego roku życia miesz-
kam w Anglii. O Pana życiu dowiedziałem się podczas lekcji języka polskiego, na 
które uczęszczam w każdą sobotę. Podczas poznawania Pana życiorysu w mych 
oczach pojawiła się łza. Mało jest takich ludzi na świecie, którzy w tak oddany 
sposób poświecili się w całości na rzecz praw dziecka i ich całkowitego równou-
prawnienia. Nie chce tu opisywać gdzie się pan urodził i zdobył wykształcenie, bo 
to można znaleźć w bibliotece czy Internecie. Chciałbym tylko napisać kilka słów 
o tych, którzy byli dla Ciebie wszystkim, całym Twoim życiem, czyli dzieciach... 
dzieciach takich jak ja.

Od najmłodszych lat angażował się Pan w społeczną działalność na rzecz 
dzieci, których dobro było zawsze najważniejsze. Nie bał się Pan apelować do 
społeczeństwa w sprawie pokrzywdzonych przez los, porzuconych czy bezdom-
nych sierot. Byłeś dla nich ojcem, matką, przyjacielem, dzięki czemu mogły się przy 
Tobie czuć bezpiecznie i żyć w świadomości, że są przez kogoś kochane. Nigdy nie 
myślałeś o sobie, dlatego gdy „Twoje dzieci” zostały wywiezione do getta, mimo tego 
że nie musiałeś, stanąłeś na ich czele, by razem z nimi przetrwać piekło, w jakim się 
znaleźliście. Piekło głodu, choroby, poniżenia, wycieńczenia, które doprowadzało 
Was do Treblinki, gdzie trzymając się z dziećmi za ręce razem zginęliście.

Drogi panie Januszu, kilka dni temu dzwoniłem do mojej prababci, która obchodziła 
103 urodziny, życzyłem jej: Szczęścia, zdrowia i 200 lat życia. Po tych życzeniach 
prababcia mi odpowiedziała: „Kacperku, nieważne, ile żyjesz, ważne, jak żyjesz i 
jak długo będę Cię pamiętać”. 

Wiem, że o Tobie pamięć nigdy nie zaginie, swoją postawą udowodniłeś, że czyniąc 
dobro, na wieki zapisałeś się na kartach naszej historii.

Niestety w dzisiejszych czasach mało jest takich ludzi jak Ty i miliony dzieci dalej 
żyją w ubóstwie i głodzie, dlatego chciałbym też iść drogą, którą wyznaczyłeś, a 
która prowadzi do uśmiech na twarzy dziecka.

Załączam wyrazy szacunku,

Kacper Głuc
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JAKUB hAJDAS
francja

	  

	  

	  

JANUSZ	  KORCZAK	  I	  DZIECI	  
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ALEKSANDRA hUBCZAK
usa

NY, 20/02/2013

Drogi Panie Doktorze,

 Piszę do Pana list, ponieważ boję się i sama nie wiem, co mam zrobić. Pan 
mnie nie zna, ale ja poznałam Pana, dowiedziałam się, że najbardziej na świecie 
kocha Pan dzieci. Był Pan z nimi do końca... szóstego sierpnia 1942 roku, wsiadł 
Pan z nimi do bydlęcego wagonu i zginął najprawdopodobniej tego samego dnia, 
zrobił Pan to dla nich z miłości, choć miał Pan możliwość ucieczki. Liczę więc na to, 
że mi Pan pomoże.

 Nazywam się Ola Hubczak, mam 12 lat, mieszkam w USA, w stanie Nowy 
Jork z rodzicami, których bardzo kocham, a oni kochają mnie. Bardzo lubię 
opiekować się dziećmi, czy to uczyć ich, czy bawić się z nimi. Od kiedy pamiętam 
zawsze chciałam zostać nauczycielką. Często moją klasą był mój pokój, a misie, 
lalki - uczniami. Było to moje największe marzenie do dnia, kiedy stało się coś 
STRASZNEGO! W Newton, Connecticut w sąsiednim stanie pewien chłopak wszedł 
do szkoły podstawowej i zastrzelił 26 osób. Były to głównie dzieci, ale zginęła też 
nauczycielka, na imię miała Victoria Leigh Soto. Kiedy usłyszała, że ktoś strzela, 
schowała wszystkie dzieci w szafach i czekała. Po chwili przyszedł ten młodzieniec 
Adam Lanza i zapytał, gdzie są wszystkie dzieci. Na to Victoria odpowiedziała, 
że poszły na gimnastykę. Adam zastrzelił ją i wyszedł z klasy. Schowane dzieci 
przeżyły dzięki swojej Pani, która uratowała im życie, ale sama umarła. Musiała być 
bardzo, bardzo odważna.

 Od tego dnia zaczęłam się zastanawiać, czy ja nadal chcę zostać nauczycielką. 
Bo wie Pan co? Powiem Panu w sekrecie, ja się bardzo boję śmierci, ja nie chcę 
umierać. Bardzo Pana proszę, niech mi Pan napisze, czy Pan też się bał. Czy jak 
Pan miał 12 lat, to był Pan tak samo odważny jak teraz? Czy nauczycielami zostają 
tylko bardzo odważni ludzie? Bo jeśli tak - to ja muszę pomyśleć o czymś innym i 
chyba moje marzenie nigdy się nie spełni.

 Z niecierpliwością czekam na odpowiedź. Pozdrawiam Pana bardzo serdec-
znie i wszystkie dzieci, którymi Pan się opiekuje.

Ola Hubczak
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AShLEY ŚWIĄTEK
usa
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DOMINIKA JULIA SWOBODA
meksyk

12 marca 2013 roku

List otwarty w sprawie dzieci meksykańskich

Szanowny Panie Januszu Korczak,

     Przepraszam, że zakłóciłam Pana zasłużony spokój, ale pilnie potrzebuję pańskiej pomocy!

Wiem, że nie ma innych osób, które zrobiłyby to lepiej. To Pan udowodnił, że dzieci też są 
ludźmi. Niestety, tu w Meksyku nie zawsze się o tym pamięta… Tutejsze dzieci często są 
tak biedne, że nie mają się w co ubrać ani co jeść. Jedne są pozbawione rodziny, inne są 
przez swoich bliskich bite i wykorzystywane w pracy ponad ich siły. Tak nie powinno być!

Dziecko ma prawo wychowywać się w rodzinie.

[…] To straszne, że zamiast w rodzinnym domu tutejsze dzieci wychowują się pomiędzy 
samochodami na ulicy i w wagonach metra. Od dzieciństwa muszą pracować, a warunki 
pracy są dla nich bardzo ciężkie i niebezpieczne […]

Każde dziecko ma prawo do edukacji.

[…] Jeżeli dziecko nie chodzi do szkoły i nie zdobywa niezbędnej w życiu wiedzy, to 
również nie zna swoich praw, nie ma zapewnionej przyszłości, nie ma przyjaciół, czuje 
się gorsze […]

Zabawa, kultura i rozrywka, to też prawo dzieci.

     Wiele meksykańskich dzieci nie może nawet pomyśleć i pomarzyć o zabawie z 
rówieśnikami […] Dzieci, które są na ulicy, mają tylko jedno - ciężką i niebezpieczną pracę!

Prawo do nietykalności osobistej.

     Przemoc wobec dzieci jest niestety w Meksyku częsta, kary cielesne stosowane w dom-
ach są prywatną sprawą rodziny i nikt nie może z tym nic zrobić […]

     Wszyscy mówią, że dzieci mają prawo do równości, ale w Meksyku dzieci nie były i wciąż 
nie są równe! […] W związku z tym jest bardzo ważne, aby Pan udzielił swojego wsparcia… 
Jak sam Pan powiedział: „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest”.

Z góry dziękuję,

Dominika Julia Swoboda
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JULITA WIEChOWSKA
usa
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UMAJ ASGAROWA
azerbejdżan

Nazwisko mojej rodziny to Pallulion. To stara polska rodzina, która mieszkała tam, gdzie dziś Litwa. To 
były ziemie polskie, które w czasie nieistnienia państwa polskiego zostały podzielone między innymi 
państwami. Pallulionowie mieszkali w Poniewieżie, Kownie (Kaunas) i Wilnie.

Mieczysław Pallulion był biskupem miasta Kowna oraz nauczycielem prawa w teleszyńskim gimnazjum 
męskim. Jego brat – Karol Pallulion – również był człowiekiem wykształconym i starał się kształcić wszystkie 
swoje dzieci: trzech synów i osiem córek. Tak mój pradziadek – syn Karola – Adolf otrzymał wykształcenie 
techniczne i został inżynierem. Rodzina Pallulion była bardzo towarzyska, przez lata słyszałam historie 
o niedzielnych popołudniach, gdy wokół rodzinnego stołu gromadzili się wszyscy krewni. Na przełomie 
wieków XIX i XX Mitau (Jełgawa, łot. Jelgava), Wilno, Kowna i Ryga były miastami, w których mieszkała 
głównie ludność polska, a wśród nich często i moi przodkowie, którzy długo mieszkali w tych miastach, 
jak wynika ze zdjęć zrobionych w najmodniejszych sklepach fotograficznych owych czasów.

Na początku XX wieku Adolf Pallulion poślubił dziewczynę z wysokiej szlachty, która miała na imię Lidia-
Natalia. Rodzina Natalii w tym czasie mieszkała w Wilnie, a dziewczyna miała dwie siostry – starszą 
Marię i młodszą Helię. Z opowiadań jej prababki wynika, że w domu bardzo częstymi gośćmi byli wysoce 
urodzeni przedstawiciele szlachty. Wielu młodych i szanowanych ludzi chciałoby zobaczyć piękne Natalię 
jako swoją żonę, ale ona wybrała przystojnego młodego inżyniera Adolfa Palluliona. Jedną z pasji Adolfa 
było polowanie. Wraz z przyjaciółmi i braćmi często chodził na polowania w okolicznych lasach. 

    W 1909 roku rodzina przeniosła się do miasta Borysów (dzisiaj to Białoruś), gdzie w 1910 roku 
urodził się ich pierworodny syn – Witold – i córka – Galina. Później przenieśli się na Krym, a następnie, w 
trudnych latach radzieckich, zesłano ich do “gorącej Syberii” – na Kaukaz, a mianowicie do Azerbejdżanu. 
Azerbejdżan przeżywał wtedy boom naftowy i wiedza inżyniera Adolfa Palluliona uratowała życie jego i 
jego rodziny. Specjaliści takiego poziomu byli w Baku, potrzebni do pracy na polach naftowych. Nie mamy 
żadnych wiarygodnych informacji z czasów Związku Radzieckiego, to tylko nasze zdanie, choć było wi-
adomo, że przed II wojną światową po cichu dążono do fizycznego zniszczenia lub usunięcia aktywnych 
publicznie Polaków mieszkających na Kaukazie. W czasie jednej z wypraw poza miasto Adolf został dotkli-
wie pobity przez nieznanych mu ludzi, przez co wkrótce zmarł, a jedynym żywicielem rodziny, czyli swojej 
matki i siostry został Witold. Poszedł w ślady ojca – inżyniera. Udało mu się dostać do Leningradu do 
Instytutu Drogowego, a po jego ukończeniu wrócił do Azerbejdżanu, gdy jego matka i siostra potrzebowały 
jego pomocy. Witold był wiodącym pracownikiem w dziedzinie budownictwa drogowego w Azerbejdżanie.

 W latach sowieckich jego matka – Lidia-Natalia nareszcie dostała pozwolenie na wyjazd do 
Polski, do Krakowa, gdzie po rewolucji przeniosły się jej siostry Maria i Helia. Witold i Galina pozostali 
w Azerbejdżanie jako gwarancja jej powrotu do ZSRR. Listy od krewnych z Polski przychodziły otwarte, 
niekompletne, a wkrótce przestały przychodzić w ogóle. Tak niestety kontakt z liczną rodziną się urwał, 
ale dom Pallulionów zawsze szanował polską tradycję, obchodzono polskie i katolickie święta, a Witold i 
Halina biegle mówili po polsku, tak jak ich matka Natalia, która pod koniec życia zapomniała rosyjskiego 
i mówiła tylko po polsku.

W 1952 roku Witoldowi urodziła się córka, którą na cześć jego matki nazwano Natalia. Całe życie mieszkała 
w Azerbejdżanie, ale czuje się Polką. Natalia jest z wykształcenia biologiem. W 1974 roku urodziła się 
córka Natalii – Gyulyara – moja mama. Ona jest lekarką – dentystką. Mama również jest przywiązana do 
polskiej krwi, aktywnie uczy się polskiego i uczestniczy w życiu azerbejdżańskiej Polonii. W 1998 roku 
urodziłam się ja. Teraz więc i ja uczę się języka polskiego, interesuję się historią kraju moich przodków, 
jego tradycjami, literaturą i kulturą. Byłem dwa razy w Polsce – na letnich obozach organizowanych przez 
Wspólnotę Polską. Po raz pierwszy w Krakowie, a drugi raz w Pułtusku. Moje serce pozostało w Polsce, 
która stała się moim marzeniem, daleką, ale drogą ojczyzną, miłością, którą zachowali w sercach moi 
przodkowie i rodzice przez wszystkie straszne lata radzieckiej władzy, represji i prześladowań.

Dziękuję za uwagę.
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NATALIA BUGIELEWSKA
grecja

kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, 
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości 
ani nie ma prawa do przyszłości…

                                                 J. Piłsudski

ZA WOLNĄ OJCZYZNĘ

     Historia mojej rodziny zawsze przeplatała się z tragicznymi losami naszej Ojczyzny. Ja chciałabym przedstawić 
losy najstarszego znanego mi przodka, ponieważ uważam, że jego życiorys zasługuje na to, by go ocalić od 
zapomnienia.

     Jest rok 1830, w starej wileńskiej rodzinie szlacheckiej Wincentego i Marii Bugielskich na świat przychodzi 
Polikarp - drugi syn a czwarte dziecko w rodzinie. Od najmłodszych lat wychowywany w patriotycznych 
tradycjach. Po otrzymaniu starannego wykształcenia w 1854 roku został inspektorem, później naczelnikiem 
policji w Suwałkach, jednocześnie będąc niezmordowanym działaczem Polskiej Organizacji Narodowej pod 
pseudonimem Praga. Gdy wybuchło powstanie styczniowe (01/02/1863 Litwa) natychmiast złożył powstańczą 
przysięgę i objął dowództwo 50-osobowego oddziału w Suwałkach. Tekst tej przysięgi pragnę przytoczyć, 
ponieważ oddaje ona w pełni jego charakter i umiłowanie Ojczyzny.

   “Ja Polikarp Bugielski przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu i Matce Jego Najświętszej i Wszystkim  Świętym, że od tej chwili 
wszystkie siły moje, mienie i życie gotów jestem poświęcić dla oswobodzenia Ojczyzny. Przysięgam, że będę święcie pełnił powi-
erzone mi obowiązki, że gotów będę na każde zawołanie stanąć na wskazanym miejscu z bronią, jaka będzie mi dana, rozpocząć 
walkę z wrogiem Ojczyzny, aż do ostatniej kropli krwi przelać do jej oswobodzenia. Przysięgam, że zachowam świętą tajemnicę na 
wolności i w więzieniu pomimo różnych mąk i katuszy. Jakbym miał tę przysięgę złamać i stać się zdrajcą Ojczyzny, niechaj mnie nie 
minie zasłużona kara od Boga i od ludzi w życiu doczesnym jak i po śmierci. Tak mi dopomóż Boże, Matko Jego i Wszyscy Święci”.

Po kilku potyczkach wziął udział w bitwie pod Stawiskami, a następnie w bitwie pod Wizną, gdzie został ciężko 
ranny. Gdy doszedł do zdrowia, natychmiast wrócił do oddziału. 19 września z nieustraszoną odwagą i męstwem 
dowodził szarżą kompani kosynierów na Komorę Wincenta. W listopadzie zmuszony był wycofać się do Prus 
Wschodnich. Po paru miesiącach nie mogąc pogodzić się z upadkiem powstania, wszedł na czele 40 uzbro-
jonych strzelców pieszych do Królestwa. Po walkach pod Gontarzami i Kuziami jego oddział zmniejszył się do 
kilkunastu osób. Pod wsią Grabowo został otoczony przez przeważające siły wroga. Po zaciętej walce został 
powtórnie ranny i wzięty do niewoli. Natychmiast został osądzony i rozstrzelany 10/05/1864 roku w Szczuczynie.

Wyrok carskiego sądu brzmiał następująco:

Syn Wincentego, urzędnik ze szlachty, guberni Augustowskiej i tegoż powiatu, pełniący obowiązek inspektora 
policji suwalskiej. Skazany na mocy konfirmacji Wojennego Naczelnika Augustowskiego Oddziału w dniu 2 maja 
1864 i rozstrzelany w Szczuczynie 14 maja 1864 roku za przebywanie w oddziałach powstańczych, za uczestnic-
two w walkach przeciw wojsku i za dowództwo nad oddziałem, z którym był wzięty do niewoli z orężem w ręku. 

Pochowany został we wsi Popiołki (powiat Kolno, województwo podlaskie), gdzie znajduje się jego pomnik.

     Jestem bardzo dumna z postawy moich przodków, którzy walczyli i oddawali życie za ojczyznę jak Polikarp 
Bugielski. Na pewno zawsze będę o nich pamiętać i przekażę tę historię moim dzieciom, tak jak mnie przekazali 
ją moi Rodzice.

P.S. 
Pracę tę poświęcam wszystkim bohaterom powstania styczniowego w 150 rocznicę jego wybuchu.

            .

 Źródła:
 Z. Kolumna  Pamiątka dla rodzin polskich
 W. Stupnicki Rok-1864 Wyroki śmierci
 S. Chankowski Monografia Powstania Styczniowego w Augustowskim
 C. Malewski Rody szlacheckie na Litwie
 Ustny przekaz moich Rodziców
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ALEKSANDER GRIGOROW
bułgaria
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WERONIKA JURSKI
usa
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ERYK MAChNIO
włochy
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KATARZYNA KRYńSKA
wielka brytania
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JUSTYNA KUBICKA
usa
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ADAM KUBICZEK
czechy
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AGATA LESZKO
litwa

  POMOC PARTYZANTOM

Idąc za słowami pewnego słynnego poety Olivera Holmesa „Dla człowieka podob-
nie jak dla ptaka świat ma wiele miejsc gdzie można odpocząć ale, ale gniazdo tylko 
jedno”, stwierdzić można, że tym ważnym gniazdem w życiu człowieka jest dom. 
Większa część mojej rodziny mieszka w Polsce. Razem z rodzicami i rodzeństwem 
odwiedzamy ja kilka razy w roku. Za każdym razem niesie to ze sobą wiele 
radości. Kilka lat temu podczas tych wyjazdów bardzo lubiłam spędzać czas z moją 
prababcią. Opowiadała mi ona liczne historie, które przydarzyły się mojej rodzinie. 
Szczególnie w pamięci zapadła mi w pamięci jedna z nich, która wydarzyła się w 
czasie II Wojny Światowej. Niesie ona za sobą pewną tajemnicę, której ujawnienie 
w tamtych czasach groziło śmiercią wielu moich bliskich.

 Dom rodzinny mojej prababci znajduje się w bardzo pięknej miejscowości 
Łącko. W czasie II Wojny Światowej mieszkało w nim wiele osób, a mianowicie 
rodzice prababci, jej mąż ośmioro dzieci, jak również pierwsze wnuczęta. Pomimo 
ciężkich czasów moja rodzina wspierała sąsiadów dzieląc się często żywnością  
i pomagając w pracach na roli. Pewnej nocy rodzina moja musiała dokonać 
ważnego wyboru, bowiem do drzwi ich domu zapukali partyzanci i poprosili o pomoc. 
Przez kilka wcześniejszych dni ukrywali się oni w pobliskich lasach otaczających 
rodzinną posiadłość. Poprosili oni o jedzenie i miejsce do ukrycia, ponieważ dostali 
informację, że lasy w których się ukrywają w najbliższych godzinach będą przeszu-
kane przez Niemców. Pradziadek zaprowadził ich do stodoły. Tam przez kilka dni 
i nocy ukrywali się w stosach siana. Sytuacja ta powtórzyła się wiele razy. Przez 
cały ten czas w głowach wszystkich siedziała myśl, o zagrożeniu, które czyha na 
nich ze strony najbliższego sąsiada. Wśród mieszkańców Łącka bowiem pojawiła 
się informacja, że współpracuje on z Niemcami. Pewnego dnia do domu zapukała 
kolejna grupa partyzantów. Wśród nich był rosyjski oficer. Po kilu dniach pobytu 
w domu prababci zostawił on papiery, w których zamieścił informacje o udzielonej 
pomocy ze strony mojej rodziny. Zapewniał, ze po zakończeniu  wojny muszą udać 
się do Urzędu Gminy i tam zostaną wynagrodzeni za to co zrobili. Mieli otrzymać 
dużą kwotę pieniężną. Kilka dni później po opuszczeniu przez partyzantów gos-
podarstwa moich przodków, doszła do nich informacja, że człowiek który nazywał 
się tak jak mój pradziadek został wywieziony przez Niemców i prawdopodobnie 
zastrzelony. Być może pod wpływem donosu ofiarą miał być pradziadek, jednak 
doszło do zbieżności nazwisk. Mimo zaistniałej sytuacji moja rodzina w dalszym 
ciągu pomagała partyzantom, udzielając schronienia, dzieląc się pożywieniem, jak 
również zanosząc je do pobliskich lasów.
 Historia przedstawiona przez mnie jest jedną z najsmutniejszych, które 
prababcia mi opowiedziała. Jednak za każdym razem gdy wspominam jej słowa i 
spoglądam na dokumenty pozostawione przez rosyjskiego oficera rośnie we mnie 
duma, że pochodzę właśnie z takiej rodziny, która pomimo poczucia wielkiego 
zagrożenia potrafiła pomagać innym. 
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ALEKSANDRA POLEC
kazachstan
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PRYSTUBA LUBA
białoruś
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AGAThA ROZWADOWSKA
francja
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JAKUB SUSABOWSKI
niemcy
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DAWID TRAWIńSKI
włochy
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ANDRZEJ AGAfONOW
rosja

    Kiedy do mnie podszedł  mój siedmioletni wnuk,  już zrozumiałem, że chce o coś zapytać. 
Pytałem go: „Maciuś, co ty chcesz?” Takiego pytania od  niego nie oczekiwałem. On mówił: 
”Dziadku, jaki dzień ty zapamiętałeś na całe swoje życie?” […] „Dzień, w którym straciłem 
najlepszego przyjaciela. Chcesz posłuchać?” Zamiast odpowiedzi Maciek usiadł na moje 
kolano. Zaśmiał się: ”No cóż, zaczniemy od początku...” 

   Urodziłem się w Lublinie w 1658 roku. Twój dziadek był najlepszym kowalem w mieście, a 
babcia pracowała u twojego pradziadka w gospodzie. […] Oprócz kuchni jak każdy chłopak 
w świecie bardzo lubiłem grać, bawić się ze swoimi przyjaciółmi. Był tam pewien chłopiec, 
który miał na imię Czesław. Każdą wolną chwilę spędzaliśmy razem. On wcześnie stracił 
swoich rodziców i mieszkał z nami, dopóki nie skończył czternaście lat. Byliśmy jak bracia, 
zawsze razem... Cała Europa była w tym czasie dręczona przez Imperium Osmańskie. […] 
Czesław i ja służyliśmy wtedy w Wojsku Polskim. Czesław był już rotmistrzem husarii, a 
ja, z powodu dawnej miłości do kuchni, byłem kucharzem w husarskim pułku. Do walki i 
wymarszu przygotowywaliśmy się już w połowie sierpnia. 

   Przed wyjazdem Czesiu przyszedł do mnie i powiedział: ”Andrzeju, myślę, że byłoby 
dobrze, jeżeli pójdziemy do twojego ojca i poprosimy, żeby on wykłuł dla  mnie fajny nad-
ziak. Stary straciłem w ostatniej bitwie.” Moj tata zgodził się, ale mówił, że on nie może 
zrobić dobrego nadziaka wcześniej niż we wrześniu, a potem może go wysłać do Wiednia 
z następnym pułkiem zmierzającym do walki przeciw Turkom. Jesień 1683 roku mieliśmy 
okazję podziwiać z dala od domu, byliśmy już w drodze. […] 10 września byliśmy już pod 
Wiedniem. […] Całą noc nie mogłem zasnąć. Chociaż byłem zwykłym kucharzem i ja całą 
noc przygotowywałem  się do walki. Nieustannie strzelały armaty Turków. Po prostu nie 
mogłem zrozumieć, jak mury Wiednia jeszcze stoją. Już cały pułk spał, nie spałem  tylko 
ja i jeszcze jeden młody husarz. To była jego pierwsza bitwa i bardzo się niepokoił. I wtem 
pojawił się nasz król. Chodził po pułku i swym widokiem dodawał otuchy  niespokojnym 
żołnierzom, takim jak mój sąsiad, i wlewał do  ich serc spokój. Kiedy przyszedł do husarza i 
o czymś z nim rozmawiał, sąsiad już nie miał żadnych obaw  i ze spokojem w sercu poszedł 
spać. Mnie król  nie zauważył i przeszedł obok, ale emanowała od  niego taka niezachwi-
ana odwaga, że mi tego wystarczyło.

   Nasz pułk powstał zgodnie z rozkazem i przystąpił do walki. Król pobłogosławił wszyst-
kich żołnierzy, a ja patrzyłem z góry  na pole bitwy. […] Cały dzień trwała zagorzała walka. 
[…] Chorągwie pod dowództwem Jana III Sobieskiego wdzierają się w rzędy Turków, siejąc 
strach i śmierć. W jednej chorągwi zobaczyłem znajomego biało-szarego konia i broń jak 
ze złota. W świetle zachodzącego  słońca zbroja błyszczała jakby rozpalona  maleńką iskrą 
od słonecznego żaru. To był Czesław. Jak lew pokonał obronę wroga i zaczął bić nieprzy-
jaciela. Przez linię  obrony husaria doszła do głównego obozu i zgotowali im tam krwawą 
rzeź. Nie mogłem już dłużej usiedzieć na swoim miejscu i wraz z triumfującymi wojskami 
pobiegłem na pole bitwy. Obok mojego lewego ucha przeleciał pocisk. Ze strachu o mało 
co nie zmarłem, jednak jedna tylko myśl, że mój przyjaciel przeżywa teraz nie takie lęki, 
zmusiła mnie, by wstać i biec na pomoc wszystkim walczącym wokół murów  Wiednia. 
Jednak Turcy tak nie myśleli. Leciał jeszcze jeden pocisk, ale tym razem trafił   mnie w 
lewą rękę. Ten fakt zmusił mnie , by szybko szukać lekarza, zamiast  udzielać pomocy 
żołnierzom. […] Kiedy usłyszałem radosne krzyki  typu „Hura! Zwycięstwo!”, byłem już nie-
mal bliski śmierci , bo ręka jednak bolała, i oczywiście  ze strachu o Czesia. 
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   Nie pamiętam jak doszedłem do martwego już mojego przyjaciela, ale to był zaledwie 
moment, nawet nie wiem, kiedy się przy nim znalazłem. Czesiu leżał pod dużym drzewem, 
z szeroko rozłożonymi rękami

   Stałem nad ciałem najdroższego mi człowieka i myślałem:„ Zginął... Czesław zginął... 
Dlaczego, dlaczego poświęciłeś  swoje życie?” moje serce wypełniał ból, ale też jakiś żal, 
pretensje, że mnie zostawił.  Myśli  przerwał jakiś husarz, którego nie znałem: „On mnie 
uratował. Turek wystrzelił, a rotmistrz pocisk na siebie wziął. Dziękuję bardzo, Czesławie”- 
mówił i spoglądał na niebo. – „Jeżeli nie ty, zamiast ciebie byłbym ja.” Właśnie wtedy 
przypomniałem sobie, że imię „Czesław” znaczy „ten, który sławi się czcią”. I naprawdę, 
Czesław dowodził, że takie imię dano mu nie na próżno. Modliliśmy się przy ciele Czesia 
w Wiedniu. Według zwyczaju wojska kiedy trwała ceremonia na koniu przybył ten sam 
husarz, którego Czesiu uratował ceną swojego życia, i złamał jego kopie przed ołtarzem. 
Na następny dzień przyszedł spóźniony pułk. Strzelec z tego pułku oddał nadziak, który 
wykłuł mój tata. Nadziak naprawdę był wspaniały. Czesiowi z pewnością by  się podobał.  
Przechowałem go, by zachować pamięć o Czesiu i jego wyczynie..

Popatrzyłem na Maciusia. Chłopiec spał. „Widać, że on nie dał rady wysłuchać do końca” - 
pomyślałem i zaniosłem go do łóżka. Potem wziąłem ten nadziak i pomyślałem, że właśnie 
ten dzień i tego człowieka ja zapamiętam do ostatnich chwil mojego życia...  
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MERIEM hARZALLAh
tunezja
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NATALIA SANChEZ JUREK
meksyk

Dziennik Morchołta, w którym rozmaite dzieje 
wojen pod wodzą Sobieskiego spisano. 

16 Lipca, Anno Domini 1683, Warszawa 
Głośno w stolicy, że przybyli posłańcy cesarza Leopolda do Króla Jegomości. Powiedają, iż pan-
owie Polscy zgodzili się na odsiecz. Pan mój nakazał mi poczynić przygotowania do wyprawy. 

18 Lipca, AD 1683 
Pan Miłościwy nasz Jan Sobieski, z całym dworem wyruszył ze stolicy, my idziem z nim. Król nasz 
prowadzi mrowie wojsk koronnych. Ciągnie husaria w liczbie 25 chorągwi. Iście imponujący widok. 

29 Lipca, AD 1683 
Litwini się ino spóźniają. Król nasz i rycerstwo w niecierpliwości wielkiej, a Cesarz śle przez 
posłańców naglące prośby. Dziś Miłościwy Pan nasz ogłosił wymarsz. Idziem na Wiedeń! 

20 Sierpnia, AD 1683 
Droga za nami ciężka, obowiązków moc i dla mnie, i dla całej służby, nie ma czasu na pisanie. Dziś 
Pan nasz Miłościwy zarządził postój w Piekarach. Król, świta i całe rycerstwo wysłuchali mszy przed 
obrazem Najświętszej Panienki. Dla nas miejsca w kościele nie nastarczylo. Panienko Najświętsza 
pozwól nam zwyciężyć i wrócić do domostw w najlepszym zdrowiu.

3 Wrzesnia, AD 1683, Tulln nad Dunajem 
Pan Miłościwy teraz komenduje znacznymi niźli poprzednio siłami. Austriacy i Niemcy dołączyli 
do nas. Wszędy obaczyć można konie, wozy i mężne rycerze. 

8 Wrzesnia, AD 1683 
Wiedeń. Przed nami obóz nieprzyjaciela, dobrze widoczny. Dziwować się, iż tacy nieuważni, bo 
nawet nie bardzo przygotowani są ci do obrony. W oddali wielki złoty namiot, mówią, że wezyra. 
Czambuly po całym obozie porozrzucane, jakby świetliki, lśnią tam z wieczora. Nawet z daleka 
hałas można słyszeć. My przeciwnie, ciszę zachowujemy. Jego Królewska Mość z hetmanami radzi, 
pewno plany wojenne ustala. Ale my, giermkowie, niczego się nie wywiadujemy. Mój Pan mnie 
zawołał, mam pierwszy stanąć na straży... 

13 Wrzesnia, AD 1683 
VICTORIA!! Pan nasz Miłościwy, hetmani i rycerze wczoraj wielkie odnieśli zwycięstwo. O bardzo 
wczesnej godzinie Królewska Mość poszedł na mszę, po czym ruszył z całym wojskiem na bitwę. 
Tuż przy Królu była jego czerwona chorągiew na złotym maszcie, chorągiew Rzeczypospolitej w 
koronie polskiej z herbem Sobieskich Janina oraz krzyżem kawalerskim. 
Straszliwa walka się tam odbyła. Prawie cały dzień zajęła, od rana do wieczora. Cały czas słyszelim 
artyleryjskie ostrzały. 
 […] Nagle, tuż przed zachodem słońca, król jakiś przedziwny znak zrobił rękami swoimi i cała hu-
saria wraz z kawalerią ruszyły do ataku. […] Pan nasz Miłościwy nie pozostawił żadnego Turka bez 
zasłużonej kary, chociaż i naszych niemało zginęło w tej bitwie. 
Działa wszystkie, obóz cały, bogactwa nieoszacowane dostały się w ręce naszego Króla. Wielbłądy, 
muły, bydlęta, owce... wszytko. Książęta i elektor bawarski, Waldeck, ściskają mocno za szyję 
a całują w gębę Jego Królewską Mość. Generałowie zaś w ręce i w nogi, cóż dopiero żołnierze! 
Nieprzyjaciele, zasławszy trupem aprosze, pola i obóz, uciekli w konfuzji. Dragoni osobliwi na do-
brych koniach i pięknie ubrani od nich tu do nas uciekają. Zobaczyłem wezyra dającego nogę, że 
ledwo na jednym koniu i w jednej sukni zbiegł z pola walki. Poszliśmy wszyscy na wojsko nieprzy-
jaciela, i och! Jakie splendory! […] 

15 Wrzesnia, AD 1683 
Król Jegomość powrót zapowiedział. Wracamy do domu w chwale i ze zdobyczami. 

Źródła:
•  Jan II Sobieski, Listy do Marysieńki, List z dnia 13 IX 1683
•  http://literat.ug.edu.pl/listys/index.htm
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ODBLASKI POLSKOŚCI

WyRóżNIENI

5
Grupa

studenci do 25 roku życia
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RIZA BEGENAYEvA
kazachstan

“Odblaski polskości”

Jestem Kazaszką i od urodzenia mieszkam w Pawłodarze . W ciągu ostatnich pięciu 
lat obcuję  z przyjaciółmi, którzy są z różnych miast Kazachstanu. Nigdy wcześniej 
nie zauważyłam, że mniej więcej połowa z nich ma jednego albo oboje rodziców 
związanych z Polską, że kiedyś “przeprowadzili się z Polski”.

W zeszłym roku byłam w Europie i zdziwiłam się , że w każdym kraju można spotkać 
Polaków. Kiedy przyjechałam do Warszawy, zauważyłam, że polski nie jest trudnym 
językiem i kiedy moja koleżanka rozmawiała po polsku, ja z radością słuchałam, co ona 
mówiła . To okazało się bardzo ciekawe. Czułam, że polski jest znajomym językiem;, 
że już go gdzieś  słyszałam. Poprosiłam przyjaciółkę, by nauczyła mnie trochę mówić. 
Codziennie uczyła mnie nowych słów i potem tłumaczyła… i tak przez dwa tygodnie. 
Z jej pomocą poznałam  trochę ten język i…pokochałam. Przyjaciółka  opowiadała 
mi dużo o historii i pokazała,  gdzie bywał Kopernik. W Krakowie zwiedziłam muzea, 
zobaczyłam teatry i kopalnie soli w Wieliczce. TERAZ NIE WYOBRAŻAM SOBIE 
ŻYCIA BEZ TEGO JĘZYKA. To jest jak po angielsku, jedziesz dokądkolwiek i wiesz, 
że znajdziesz człowieka , z którym będziesz mógł rozmawiać, tak po polsku!

Gdy już wracałam do Pawłodaru, na lotnisku spotkałam  pana prezesa Polonii  i on 
poradził mi, abym przyszła do “Domu Przyjaźni” “bo w październiku  przyjedzie nauc-
zycielka z Polski”.

JUŻ PIĄTY MIESIĄC UCZĘ SIĘ POLSKIEGO I NIE CHCĘ SIĘ ZATRZYMAĆ!

W Europie zobaczyłam, że Polacy są żywo reagującymi, uczynnymi ludźmi. Myślę, 
że to jest najważniejsze w naszym życiu. Oni interesują się wszystkimi nowatorskimi 
rozwiązaniami, lubią eksperymentować. I to jest przyczyną, dlaczego uczę się tego 
języka już pięć miesięcy ☺
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TAMARA KARIMOWA
uzbekistan
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ALINA KUZNIECOWA
kiegistan

Alina Kuzniecowa
Biszkek, Kirgistan

 
“Mój język”

Niech wybitni muzycy  
grają swe ulubione utwory. 

Ale dla mnie nad brzmienie języka polskiego 
Nie ma piękniejszej melodii 

 
Kocham go odkąd pamiętam  

czyli przez całe życie. 
Gdy mówię po polsku   

wzlatam niby ptak. 
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