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SŁOWO WSTĘPNE

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczestnicy Konkursu,
przekazujemy wszystkim, ciekawym prac konkursowych, Kronikę XIII edycji konkursu „Być Polakiem”, w której znajdziecie prace laureatów, wybrane fragmenty prac wyróżnionych i nazwiska wszystkich uczestników
wraz z zaproszeniem do udziału w kolejnej edycji.
Gorąco gratuluję osobom nagrodzonym przez Jury. Uczestnikom, którym nie udało się w tym roku zdobyć
wyróżnienia radzę, nie przejmujcie się. Tak to już jest w konkursach, że wszyscy nie mogą być nagrodzeni. Nie
byłam jurorem ale czytałam prace konkursowe i najchętniej wszystkim przyznałabym nagrodę, bo tak prace
plastyczne jak literackie i filmowe dostarczały wzruszeń, pobudzały do refleksji i zadumy. Dziękuję wszystkim
uczestniczącym w Konkursie za te chwile wzruszeń i radości. Tak naprawdę to wszyscy wygraliście bo przecież, przygotowując pracę konkursową, poznaliście lepiej piękno Polski, zgłębiliście tajemnice rodzinne i próbowaliście odpowiedzieć na trudne pytania, dotyczące własnej tożsamości narodowej.
Nie wiem, czy do końca jesteście świadomi, że biorąc udział w konkursie „Być Polakiem” pozyskaliście wielu
nowych przyjaciół. Ze zdziwieniem spytacie pewnie, dlaczego tak uważam? Odpowiedź jest banalnie prosta.
W tegorocznej, XIII edycji Konkursu uczestniczyły 1194 osoby z całego świata. Wzięli w nim udział wasi koledzy między innymi z dalekich Chin, Madagaskaru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Islandii i Cypru.
Od was więc zależy, czy zechcecie mieć polskie koleżanki i polskich kolegów w całym świecie, bo ze wszystkimi
możecie nawiązać kontakt w internecie. Jestem pewna, że jeśli się poznacie to się polubicie. Dodam, że uczestnicy Konkursu biorący udział w poprzednich edycjach już po ich zakończeniu pozostają w stałym kontakcie
i cieszą się, że mają tylu polskich przyjaciół.
Wiecie, że miliony Polaków, z różnych powodów i w różnym czasie, wyemigrowały z Polski. Jednak, mimo
oddalenia od Macierzy, nie zapominali o niej i dbali o dobre imię swej dalekiej Ojczyzny. Często rozsławiając
jej imię własną pracą i dokonaniami. W szkole uczono was o sławnych Polakach: Fryderyku Chopinie, Marii
Skłodowskiej Curie czy Bronisławie Malinowskim. Dodałabym całkiem inną, zwyczajną historię siedmiu polskich studentów, którzy w 1981 roku jako pierwsi przeszli, przepłynęli i opisali wąwóz Colca w Peru. Rząd
Peru ogłosił ich niemalże bohaterami narodowymi, bo wielkie zainteresowanie turystów niedostępnym dotychczas wąwozem przekłada się do dziś na konkretny, niemały strumień pieniędzy, wpływający do państwowej kasy. Do tego chłopcy, nie mogąc wrócić do Polski w której trwał stan wojenny, zachęcali Peruwiańczyków
do protestów i manifestacji pod ambasadą polską i robili to z dużą skutecznością. Takich historii o dzielnych
Polakach, których serce pozostaje biało – czerwone mimo oddalenia od Ojczyzny mogłabym opowiedzieć
bardzo wiele. Znacznie lepiej i ciekawiej jednak będzie, jeśli to wy, w następnej edycji Konkursu opowiadacie
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o przygodach, ważnych lub zabawnych wydarzeniach z życia rodziny, bliskich lub znajomych, tworząc najpiękniejszą, polonijną historię Polski.
Sądzę, że udało mi się przekonać nawet największych niedowiarków, że każda praca konkursowa ma wielką
wartość i znaczenie a tym samym zachęcić ich do udziału w następnej edycji Konkursu. Musicie też wiedzieć,
że poprzednie dwanaście edycji to nie jest zamknięta karta, odłożona do archiwum. Wręcz przeciwnie. Jeszcze w tym roku będziemy chcieli spotkać się z uczestnikami Konkursu z lat ubiegłych i porozmawiać o ich
emocjach i relacjach z Polską, formach i sposobach zaangażowania w sprawy polskie.
Realizacja Konkursu „Być Polakiem” jest możliwa tylko dzięki życzliwości i pracy setek, nie przesadzam, ofiarnych ludzi dobrego serca. Są to rodzice, nauczyciele, działacze polonijni, urzędnicy, sponsorzy a także osoby,
piastujące najwyższe stanowiska w państwie. Wszystkim, w imieniu Komitetu Organizacyjnego konkursu
„Być Polakiem”, składam najserdeczniejsze podziękowania.

JOANNA FABISIAK,
Poseł na Sejm RP
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
i Pomysłodawca Konkursu „Być Polakiem”
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PATRONI XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

◆

ELŻBIETA WITEK
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

◆

TOMASZ GRODZKI
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

◆

JAN MICHAŁ DZIEDZICZAK
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
do spraw Polonii i Polaków za Granicą

◆

BISKUP PIOTR TURZYŃSKI
Delegat Konferencji Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

◆

TERESA BEREZOWSKA
Przewodnicząca Rady Polonii Świata

◆

JAGODA KACZOROWSKA
Harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego

◆

DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
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KOMITET HONOROWY KONKURSU

TADEUSZ ADAM PILAT Przewodniczący Komitetu Honorowego,
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja
DOROTA ANDRAKA Prezydent Centrali Polskich Szkół Dokształcającychw Ameryce, USA
MAREK BYSTROŃ Prezes Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej
KAZIMIERZ CHRAPKA Prezes Fundacji im. Władysława Reymonta, Kanada
JOANNA HEYMAN–SALVADE Związek Polaków we Włoszech, Fundacja Rzymska J. S. Umiastowskiej, Włochy
ANDRZEJ JANECZKO Prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom”
TERESA KONOPIELKO Stowarzyszenie Kulturalno– Oświatowe „Polonia”, Rosja
JUSTYNA KRALISZ Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Polska
MAŁGORZATA KWIATKOWSKA Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
JÓZEF KWIATKOWSKI Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”
HELENA LEGOWICZ Prezes Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Republice Czeskiej
WIESŁAW LEWICKI Prezes Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus, Niemcy
AGNIESZKA LONSKA Przewodnicząca i Sekretarz Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii
JÓZEF MALINOWSKI Prezes Związku Polaków w Niemczech
Ks. Prał. PAWEŁ PTASZNIK Rektor Polskiego Kościoła pw. Stanisława B.M. w Rzymie, Włochy
GNIEWOMIR ROKOSZ-KUCZYŃSKI Wielki Kanclerz Zjednoczenia Organizacji Historycznych
i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej, Polska
FRANK SPULA Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej
URSZULA STEFAŃSKA–ANDREINI Prezes Związku Polaków we Włoszech
HALINA SUBOTOVICZ–ROMANOWA Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji
MAGDA TADEUSIAK–MIKOŁAJCZAK Dyrektor i Redaktor Naczelny TVP Polonia, Polska
JANUSZ TOMCZAK Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej
RIZIO WACHOWICZ Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko – Polskiej Braspol, Brazylia
ks. Prał. STEFAN WYLĘŻEK Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
ALEKSANDER ZAJĄC Przewodniczący Polskiej Rady w Niemczech
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JURY XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

JOANNA FABISIAK Poseł na Sejm RP, Pomysłodawca Konkursu, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
Prezes Fundacji „Świat na Tak”, Polska
MARIA KRUCZKOWSKA–YOUNG Przewodnicząca Jury, członek Rady Polskiej Fundacji Kulturalnej,
		
HELENA MIZINIAK

członek Zarządu Zjednoczenia Polek, Wielka Brytania

Wiceprzewodnicząca Jury, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
Wiceprezydent Rady Polonii Świata, Powiernik Zjednoczenia Polskiego, Wielka Brytania

TERESA ARSZAGI VEL HARSZAGI Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. JP II w Brukseli, Belgia
DANUTA AZMAN–ZIELINSKI Członek Zarządu i Kurator Fundacji im. Wł. Reymonta, Kanada
KRYSTYNA BACHANEK Artysta malarz, Polska
ELŻBIETA BARRASS Wieloletni dyrektor i nauczyciel polskiej szkoły sobotniej,
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, Wielka Brytania
TOMASZ BASTKOWSKI Prezes Polskiej Federacji Edukacyjnej w Irlandii i Irlandii Północnej – KID, Irlandia
MAGDALENA BOGUSŁAWSKA Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa,
		

metodyk nauczania języków obcych, nauczyciel, główny ekspert w projekcie

		

Szkoła dla Innowatora, Polska

STANISŁAW CHYLEWSKI Dyrektor Szkoły Polskiej im. M. Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP
w Montrealu, Kanada
MARTA CZAJCZYŃSKA Dyrektor i nauczycielka języka polskiego w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP
w Rzymie z siedzibą w Ostii, Włochy
ZBIGNIEW DUBIEL

Artysta fotografik, Polska

ANNA DUNAJEWSKI Dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburg IL, wiceprezes Kongresu
Oświaty Polonijnej, członek Zarządu Komitetu Stypendialnego im. Św. Jana Pawła
Wielkiego, Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii, członek Kapituły konkursu
„Polak Roku we Włoszech i na świecie”, Juror konkursu „Rodzic na 6”, USA
KS. KANONIK BOGUSŁAW JANKOWSKI Członek Zarządu Fundacji „Świat na Tak”, Dyrektor Domu
Rekolekcyjno – Wypoczynkowego „Dobry Zakątek”, Polska
SEBASTIAN JAWOROWSKI Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
HANNA KACZMARCZYK Dyrektor Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Austria
JAGODA KACZOROWSKA Harcmistrzyni ZHP, Działaczka Polonijna, Wielka Brytania
MONIKA KOWALSKA–KARPINSKI Kurator Fundacji Władysława Reymonta w Kanadzie,
dyrektor Polskiej Katolickiej Szkoły Średniej w Hamilton, Kanada
HALINA KOBLENZER Rzecznik prasowy Konkursu. Wiceprezes Katolickiego Centrum Krzewienia Języka,
Kultury i Tradycji Polskiej w Niemczech, Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej
im. Jana Pawła II we Frankfurcie/M, wieloletnia nauczycielka Szkoły Europejskiej, Niemcy
EWA KOCH Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Dyrektor Polskiej Szkoły
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chicago, USA
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JERZY KOWALEWSKI Wiceprezes Fundacji na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa, koordynator projektu
Polonistyki na Ukrainie, stały współpracownik Katedry Filologii Polskiej Narodowego
Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, Polska
MAŁGORZATA LASOCKA Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, długoletni Dyrektor Szkoły
im. M. Skłodowskiej–Curie w Londynie, Wielka Brytania
MAŁGORZATA LUBBERS–DĄBROWSKA Wiceprezes Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii,
Dyrektor Polskiej Szkoły w Bredzie, organizatorka konkursu fotograficznego
Polska w Obiektywie Polonijnego Dziecka, Holandia
PIOTR ŁADOMIRSKI Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Belgia
MAREK MACHAŁA Koordynator Konkursu. Członek Zarządu Fundacji „Świat na Tak”, Polska
IWONA MALINOWSKI Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie,
Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Kanada
ŁUCJA MIROWSKA–KOPEĆ Wieloletni dyrektor szkoły publicznej w Chicago, pedagog,
Prezydent Związku Klubów Polskich w USA i Komitetu Parady Dnia
Konstytucji 3 Maja, przewodnicząca Komitetu Stypendialnego
im. św. Jana Pawła II, prezes Towarzystwa Dolnośląskiego w Chicago, USA
BEATA MONDOVICS Dyrektor Szkoły Polskiej im. Sandora Petöfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, Węgry
KRYSTYNA OLLIFFE Powiernik Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii
KATARZYNA OSTRÓWKA Prezes Stowarzyszenia AmaPoland, Madryt, Hiszpania
DOROTA PARZYSZEK Członek Zarządu organizacji polonijnej „Dom Polski” w Tunezji
BARTŁOMIEJ PILARCZYK działacz polonijny, filmowiec, fotograf, Irlandia
ALEKSANDRA PODHORODECKA Prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej, Honorowy Prezes Polskiej Macierzy
		

Szkolnej, Wielka Brytania

MARIA PRZYBYŁA-DACZEWSKA Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego
im. Wł. Warneńczyka w Sofii, Bułgaria
HANNA PSTRĄGOWSKA–DUBIEL Artysta malarz, witrażystka, ikonopisarka, Polska
ELŻBIETA RUDZIŃSKA Prezes Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża, USA
ANNA SIARKIEWICZ Kulturoznawca, Polska
MARIOLA STEFAŃSKA–SABADASZ Sekretarz Jury Konkursu, nauczyciel, Niemcy
TERESA SYGNAREK Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Prezes Światowego
Stowarzyszenia Mediów Polonijnych, Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych
w Szwecji, Redaktor naczelny kwartalnika polonijnego „Polonia Nowa”, Szwecja
TERESA SZADKOWSKA–ŁAKOMY Członkini Naczelnictwa ZHP, Powiernik Fundacji Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Wielkiej Brytanii, Prezes Zjednoczenia Polek
w Wielkiej Brytanii. członkini Władz Naczelnych ZHP, Wielka Brytania
URSZULA WANECKA Działaczka polonijna, Członek Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego
w Berlinie, Niemcy
BARBARA WOJDA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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Bp Piotr Turzyński
DELEGAT KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ
Pl-01-015 Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6
tel.+48 (22) 530-48-69, e-mail: emigracja@episkopat.pl

Warszawa, 16 maja 2022 r.
L.dz. 58/22

Szanowni Organizatorzy,
Drodzy Uczestnicy XIII edycji Konkursu "Być Polakiem"!
Dziękuję Organizatorom za zaproszenie mnie do objęcia Patronatem Honorowym XIII
edycji Międzynarodowego Konkursu "Być Polakiem" 2021/2022, który realizowany jest dla
głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw
patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami Polski.
Szczególne wyrazy uznania kieruję do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli polonijnych
zaangażowanych w przygotowanie prac konkursowych. Cieszy mnie fakt, że w Konkursie
wzięło udział ok. 1300 osób, młodych ludzi przyznających się do polskości z 43 krajów
świata. Wszystkim Laureatom i Wyróżnionym – gratuluję!
Drodzy Młodzi Przyjaciele, Uczestnicy XIII edycji Konkursu "Być Polakiem" życzę
Wam byście stawali się „ambasadorami polskości” w kraju zamieszkania i by świadomość
dobra, jakim jest kultura polska i wiara chrześcijańska dodawała Wam sił do dalszego
zaangażowania, a nade wszystko, by kształtowała Wasze życie, dodawała skrzydeł
i umacniała więzi z Macierzą i między Wami.
Pragnę podziękować także rodzicom i nauczycielom polonijnym za codzienną troskę
o podtrzymywanie tożsamości narodowej, za pielęgnowanie kultury i języka polskiego oraz
za kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży mieszkających poza
granicami Polski.
Na ręce Pani Joanny Fabisiak, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego oraz Pana
Marka Machały, Koordynatora Generalnego Konkursu, składam podziękowanie i gratulacje
organizatorom Konkursu - Fundacji „Świat na Tak” - i wszystkim zaangażowanym w to
dzieło, które jest przejawem miłości Ojczyzny i promocją historii i kultury polskiej, a wyrasta
z troski o umacnianie związku Polonii z krajem, o integrowanie środowisk polonijnych
i utrwalanie świadomości polskiego pochodzenia.
Z pozdrowieniami i pasterskim błogosławieństwem
Bp Piotr Turzyński
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
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Być Polakiem – ale jakim?
Pracując z dziećmi i młodzieżą mieszkającą – i często urodzoną – poza Polską zależy
nam na tym, aby pobudzić w nich poczucie przynależności do Narodu Polskiego.
W tym celu staramy się m.in. przedstawiać im to co najpiękniejsze i najszlachetniejsze w naszym Narodzie. Robimy to nie tylko, aby zwrócić uwagę na osiągnięcia minionych i obecnych pokoleń, ale przede wszystkim, aby przedstawić wzorce
godne naśladowania, wzorce wyróżniające się prawością charakteru, pracowitością, poświęceniem…
Wzorce takie, spotykane w rodzinie, w społeczeństwie, na lekcjach czy w biografiach, służą jako przykład młodym ludziom: kierują myśli ku dobru pokazując jak
można żyć dla innych, jak można wpłynąć pozytywnie nie tylko na swoje otoczenie, ale i na cały świat.
Warto być taką Polką i takim Polakiem, którzy przyczyniają się do tego, aby słowo
POLSKA było dla innych narodów synonimem szlachetności, altruizmu i przyjaźni.
JAGODA KACZOROWSKA
Patronka Konkursu
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WIKTORIA ADAMCZYK – D
KAROLINA ADAMIDES – B
DARIA AGAPHONOV – CDN
ADAM AGUILAR – USA
VIKTOR ALEKSANDROV – BG
LEON AMBROSIEWICZ – D
FELIKS AMBROŻY – N
ALEXANDER RUNAR ANDRASON – IS
GABRIELA ANDRIKONIS – USA
HUBERT ANDRZEJEWSKI – D
JULIA ANDRZEJEWSKI – D
LENA ANTKOWIAK – GB
MILENA ANTOL – USA
JULIA ARAUJO – USA
DAMIAN ARDELLI – D
NINA ARDELLI – D
JULIA ARENT – USA
KALOYAN ATANASOV – BG
OSCAR AWRAMIK – USA
SOFIA AYACHI – TN
MAHDI AZIZ – TN
OMAR AZIZ – TN
MATEUSZ BABIARZ – GB
MARTYNA BABIJ – N
AMELIA BACZYŃSKA – GB
MARIKA BADYNA – F
JACQUELINE BAERT – B
GABRIEL BAJEK – USA
ADRIANA BAJOR – LT
KAROL BALDARI – I
KONRAD BALDYGA – D
MEGAN BALISZEWSKA – D
KEWIN BANDYK – D
SANDRA BANDYK – D
MARIA GABRIELA BARANOVSKA – LV
ADAM BARANOWICZ SHAHID – GB
MIKOŁAJ BARANSKI – USA
NATHAN BAROWSKI – D
STOMON BARRON – IRL
NICOLE BARSZCZAK – USA
DOMINIKA BARTOSEWICZ – LT
WALENTY BASIUK – UA
BARBARA BASTKOWSKA – IRL
ZOFIA BAURSKA – F
ALEKSANDRA BAZARNIK – D
FILIP BĄCZEK – USA
ALICJA BĄK – GB
ŁUCJA BĄK – GB
ANTHONY BECKFORD – USA
FRANCISZEK BEDNARCZYK – D
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OLEKSANDR BEIZYM – UA
MIKOŁAJ BEKASIŃSKI – B
ZOFIA BEKISZEWA – UA
MAXIMILIAN BELTER – USA
KACPER BEREŚ – USA
MARLENA BERGER – B
JACOB BHOPALSINGH – CDN
SEBASTIAN BIAŁY – CDN
JAN BICZYSKO – GB
HANA BIDARMAGHZ – USA
MILENA BIEDA – IS
LEO BIELAWA – D
EWA BIELAWSKA – NL
NATALIA BIELICKA – USA
IZABELA BIELINSKI – GB
STEFAN BIELINSKI – GB
MAGDALENA BIERNAT – A
NIKODEM BIERNAT – GB
VANESSA BIESEK – BG
EMILY BIESIADECKI – USA
ALEKSANDER BIESTEK – USA
LEONARD CHARLIE BIKOWSKI – USA
TEODOR BILEK – CZ
ALEXANDER BILKIEWICZ – BG
SOFIA BILKIEWICZ – BG
VICTORIA BILLACK – USA
ILLIA BIŁOSZYCKI – UA
MICHALINA BIŃKOWSKA – N
LIDIA KAROLINA BIZOŃ – USA
PATRYK BLACHOWICZ – USA
CLAUDIA BLANKO LESZCZYŃSKA – B
WIKTORIA BŁACHA – D
ZUZANNA BŁACHNIO – IRL
SZYMON BŁAŻEJOWICZ – USA
CATHERINE BOCHENEK – USA
MAKSIM BODAK – BY
LAURA BODUCH – USA
SONYA BODUCH – USA
JAKUB BOGDANOWICZ – NL
NICOLA BOGDANOWICZ – NL
TOMASZ BOGDANOWICZ – LT
FILIP BOJDO – GB
ALEXANDER BOKSA – USA
FYNN BOMBA – D
MIROSŁAWA BONDARENKO – KZ
CARLOS BONED ZYS – E
JAN BONED ZYS – E
HANNA BORKOWSKA – B
ZUZANNA BOROWSKA – GB
JUSTYNA BOWNIK – USA

VERONICA BOYDA – GB
BOZHEN TEODOR BOZHKOW – BG
ANTHONY BRANKA – CDN
AMELIA GRACE BRISBANE – GB
FRANCESCA BROBBEY – GB
DORIAN BRODIUK – GB
OLIVIA BRODOWSKI – USA
VICTORIA BRODOWSKI – USA
JULIA BRODZICZ – POKRZYWA – CDN
OLIVIA BROŚ – A
ARTHUR BROŻYNA – F
VIVIENNE BRUNNER – A
CELINA BRZOZOWSKI – USA
KACPER BUCIOR – USA
MARIA BUGNO – GB
GABIA BUINOWSKA – LT
ANNA BUKOWSKA – GB
ELIZABETH BUKOWSKI – USA
FABIAN BUKOWSKI – GB
ANNA BURBO – LT
SIOBHAN BURNETT – IRL
DANUTA BURNS – BG
WANESSA BURZAWA – USA
ARTUR BUTKIEWICZ – LT
WERONIKA BUTRYM – NIKADON – IRL
ELYSSA BUTRYN – USA
EMILIA BUTRYN – USA
ADAM CARDONA – DĄBROWSKI – USA
ELLA CARDONA – DĄBROWSKI – USA
ALEX CAREWICZ – USA
ANASTASIA CASTAGNINI – I
JAN CEBEŃKO – USA
PIOTR CEBEŃKO – USA
NORBERT CEOLA – I
EMMA CERRONE – UAE
HELENA CERRONE – UAE
ZAKI CHADER – GB
ADRIANA CHARALAMBOUS – CY
SARA CHARRIER – F
KRIS CHLEBAROW – BG
OLIVIA CHMIEL – GB
DAMIAN CHMIELEWSKI – USA
HANNA CHMIELEWSKI – USA
OSKAR CHMIEST – USA
JULIA ALEKSANDRA CHOCHULSKA – B
ADAM CHORĄŻYCZEWSKI – IRL
ALEKSANDR CHRAMKOV – LT
EMILIA CHRISTIAN – USA
KATHRYN CHRISTIAN – USA
MICHAELA CHRISTOWA – BG
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JULIAN CHROBAK – GB
MICHALINA ALICJA CHROBOT – D
EMILIA CHROSTOWSKA – GB
JULIA CHRUŚCIEL – GB
KATARZYNA CHWOJNICKA – LT
ZUZANNA CHYLIŃSKA – D
ELISA CIBOROWSKI – USA
AMELIA GRACE CICALA – I
NATALIA ANNA CICHOWSKI – USA
AMELIA CIELNIAK – IRL
VICTORIA CIELUCH – USA
ELENA CIERZNIAKOWSKA – GB
AMELIA KATARZYNA CILUSANI – DK
ALEXANDER CIOLKO – USA
MARIA CIOMEK – IRL
GABRIELA CISŁO – E
MAJA CIUNOVIČ – LT
MIA COLANGELO – USA
AMELIA COQUETT – D
JULIA CHARLOTTE CORTES ŁAZARUK – B
SIMONE COSTA – I
GABRIEL COZZOLINO – I
JACOB CRAYTON – USA
OLIVIA CRAYTON – USA
JAMES CUNNEELY – USA
MARTIN CURADO ZYS – E
AGATA CYLWIK – IRL
ANITA CYPORENKO – UA
DOMINIKA CYWINSKA – USA
EMILIA CYWINSKA – USA
KAROLINA CZACHOR – USA
PAWEŁ CZAJKOWSKI – USA
KAJA CZARNATA – GB
CARMEN CZARNOCKA – GB
ALLA CZECHOWSKA – UA
SASZA CZEPAK – UA
ANETA CZOSKA – D
KAJA CZUBIŃSKA – GB
MAIA CZYKIER – USA
GABRIEL D’ALTERIO – GB
DANIEL ORTEGAN DABOIN – B
SYLVIA DABROWSKI – USA
NADIA DANAILORA DAMYANORA – BG
AURELIA DAMYANOVA – BG
ADAM DANILUK – IS
AMELIA DANILUK – IS
THOMAS DANNIBALLE – USA
NINA DAWGUL – GB
OROUBA DAY – GR
WAHEED GABRIEL DAY – GR
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ZUZANNA DĄBROWSKA – A
LAURA DĄBROWSKA – B
LILIANA DĄBROWSKA – USA
GIOVANNI DE FAZIO – USA
MARCELLO DE FAZIO – USA
MAYA DEISENROTH – D
ALICJA ANNA DEJK – GB
ADRIANA DELI – GR
EMILIA DELL’IMPERATORE – I
HANNA DEMICHOWICZ – IRL
ANDRZEJ DEMJANYSZEN – UA
ANTONIO DI BUCCHIANICO – IRL
JULIA DIABELEK – USA
ANASTAZJA DIMITRIADOU – CY
GABRIELLA DIMOSKI – USA
LILY DOBOSZ – USA
BRUNO DOBREŃKO – GB
PIOTR DOLIWA – B
ADAM DOMAŃSKI – BG
FILIP DOMON – USA
VINCENT DOMŻALSKI – D
LEON DOONAU – GB
BENAS DOTAS – LT
GUSTAS DOTAS – LT
LENA DRABIK – D
WADIM DROGI – KZ
DAVID DUDA – IRL
JULIA DUDA – USA
ALEXANDER DUDEK – CDN
GABRIELA DUDEK – USA
JULIA DULAK – GB
NELA DUNAJ – B
JAN DURAJ – D
AMELIA DUŚ – I
DAWID DUŚ – I
ABIGAIL REGINA DYBANOWSKI – USA
GABRIELA DZENE – LV
DAMIAN DZIADEK – CDN
JULIA DZIDO – B
KATARZYNA DZIEDZIC – D
KARINA DZIERŻANOWSKA – USA
MELANIA DZIERŻANOWSKA – USA
NINA DZIERŻANOWSKA – USA
MAYA DZIĘGIELEWSKA – USA
FILIP DZIK – GR
KSENIA DZIUBIENKO – KZ
NOELIA EFFENBERGER – D
OMAR EL-MANASRI – D
THEODOR ENDEMANN – D
AMELIA ERB – USA

SOPHIA (ZOFIA) EVANS – GB
BRYAN FALGER – USA
SASCHA FENUS – A
GABRIELE FERRARILLI – I
WIKTORIA OLIWIA FIDURA – D
MAREK FILA – B
MARIIA FILISEIENKO – UA
ALICJA FILUBA – USA
WIKTOR FINFA – N
NATAN FIRSZT – GB
SAMUEL FITAK – A
ANNA FLOREK – USA
GABRIEL FLORES – USA
ANASTAZJA FOGIEL – KZ
PAULINA FORYŚ – USA
ADAM FRANIUK – I
AGATA FRANIUK – I
CAROLINE FRANKIEWICZ – IRL
SZYMON FRANKOWSKI – B
DANIEL FRASSEK – D
ANTHONY FRYDEL – USA
MARCEL FRYDRYCH – D
NATALIE FRYS – USA
DOMINIK FUDALA – GR
ALICE FUNDANICZ – USA
MICHAEL FUNDANICZ – USA
KLARA FUS – A
MAYA GABRYŚ – USA
LAURA GACZOŁ – A
MICHAIL GADZHEV – BG
ELLIE GAJEWSKA – USA
NATALIA GAJEWSKA – USA
AMIR GALIYEV – KZ
DIANA GALIYEVA – KZ
RINATA GALIYEVA – KZ
JAVIER CARLOS GANADO CIESZYŃSKI – E
AGATA GANAPARTHI – AUS
WLODEK GANCAŻ – UA
LAYLA GARDINER – GB
AMALIA GARDUNO – USA
EMILIA GARSKI GARCÍA – OCHOA – E
LEA GASTINGER – A
OSKAR GAUZA – A
KAROLINA GAWRUK – USA
OLIVIA GAZDA – USA
ZOFIA GEANEY – S
ZOFIA GEIGER – USA
MELANIE ZUZANNA GETEK – USA
LAURA GHELFI – I
FRANCISZEK GIEDROJĆ – B
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NATALIA GIEDROYĆ – JURAHA – B
WIKTOR GIEDROYĆ – JURAHA – B
SYLWIA GIERAŁTOWSKA – B
DOROTA GIERLIK – GB
MATYLDA GIGAGLIA – NL
MILENA GIGAGLIA – NL
PATRYCJA GINIEWICZ – LT
ADA GLINKA – B
NATALIA GLOVER – GB
SALOMEA GLOVER – GB
NADIA GNATEK – USA
DAVID GOLA – USA
JACOB GOLA – USA
ALEKSANDER GOLEC – USA
JULIA GOLEC – USA
JÓZEF GOLONKA – GB
DARIA GOŁUB – KZ
CARLA GOMEZ CZAPLIŃSKA – E
NADIA GONCZAREWSKA – UA
DAVID GONCZAROWSKI – D
MAGDALENA GONCZAROWSKA – D
NORBERT GORACZYNSKI – GB
JOHN SLAWEK GORCZYNSKI – USA
TERESA GORENKO – UA
JAKUB GORKA – USA
JACOB GORZKIEWICZ – USA
ALINA GOSTEK – GB
JOWITA GOSTEK – GB
CRISTIAN GOTTER – I
SOFIA LUDOVICA GOTTER – I
ANDRZEJ GÓRNICKI – UA
ELŻBIETA GRABCZAK – UA
GABRIELLA GRABOWSKI – USA
MARCIN GRACZEWSKI – IS
ANTHONY GRAD – CDN
NICHOLAS GRAD – CDN
GABRIELLE GRASELA – USA
ALEK GRODZKI – NL
ALLISON GRODZKI – USA
MAREK SEBASTIAN GRODZKI – D
EWELINA GROMA – UA
FELIX GRUDA – OSMOLA – USA
FRANK GRUDA – OSMOLA – USA
BRUNO GRUNT – CHN
MARIA GRUSZEWSKA – IRL
NATALIA GRUSZKA – B
PAULINA GRZESIK – GR
KAROL GUDZINSKI – LT
CLAUDIA GURRE – USA
SEBASTIAN GUZIK – USA
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LILIYA HADRYS – BG
EMELIA HARGREAVES – GB
ELIZABETH HAUC – USA
ALAN HAZUKA – D
AMANDA HAZUKA – D
ANTHONY HEALY – DK
ZUZANNA HEBDA – B
EMILIA HEJNA – CHN
KAROL HENDZEL – USA
JULIA HERBA – USA
KAROLINA HERBUT – USA
OSTAP HNAT – UA
TYMOTEUSZ HOPPE – GB
EMILIA HORBAŃ – UA
SIMONA HRISTOWA – BG
MELANIE HRYNIEWICKI – USA
LIWIA GABRIELA – IDZIKOWSKA – I
ALEKSANDER IGNATIEW – KZ
ALICJA IKONNIKOWA – UA
GIULIA IMPERIALI – B
ADRIAN IWANIEC – IRL
VANESA JABŁKOWSKA – GB
ADELA JABŁOŃSKA – IRL
ZOFIA JABŁOŃSKA – IRL
ALEKS JABŁOŃSKI – B
DARIANA JACHOWICZ – LT
MIKOŁAJ JAGUSIAK – IRL
KAYA NELLY JAKUBIAK – USA
MAYA KELLY JAKUBIAK – USA
MARCELINA FOTINI JAKUBOWICZ – GR
LILIANA JAKUPAK – D
EMMA JAMET – B
EMILY JAMROZIK – USA
HANNA JAMROZIK – USA
HUBERT JAMROZIK – USA
EMILIA JANICKA – CAIRO – USA
AURELIA JANKOWSKA – LT
HANNA JANKOWSKA – N
VIVIENNE JANUS – USA
MARTA JANUSZCZENKO – LT
NATALIA JARCZYŃSKA – GB
JAKUB JARECKI – A
PIOTR SZYMON JAROSZEK – D
FRANCISZEK JARZĄBEK – CHN
JULIA OLIWIA JASKULSKA – CHN
JAKUB JAN JASKULSKI – CHN
LAURA JASKUŁKA – A
KAMIL JASTRZĘBSKI – B
NOEMI JAŚKIEWICZ – I
ANN JAŚKO – GB

ALICJA JAWORSKA – S
ANTONI JAWORSKI – S
PATRYK JAWORSKI – A
OMARKHAN JEKEBAYEV – KZ
MICHAEL JESIONOWSKI – GB
LETYCJA JĘDRAS – B
EMMA JÓŹWIAK – GB
GRACJAN JURKOWSKI – GR
JUSTYNA JUSINSKI – USA
EMILIA JUSZCZAK – GB
NICOLE KABATA – D
ZUZANNA – KACZANOWSKA – IS
SZYMON KACZANOWSKI – IS
ALBERT KACZMAREK – GB
OLIVIA KACZMARSKA – CDN
ADRIAN KADELSKI – USA
MAGDALENA KADELSKI – USA
MAJA KADELSKI – USA
JAN KALINA – GB
MIKOŁAJ KALINA – GB
KAROLINA MARIE KALITA – D
ADAM KALSKI – USA
SZYMON KAMINSKI – USA
AGATA KANANOWICZ – LT
MILENA KARBARZ – USA
DOROTA KARPETOVÁ – CZ
RACHELA KARPIESIUK – USA
ZUZANNA KARPIŃSKA – GB
KAMILA KARPOWICZ – USA
NINA KARWOWSKA – D
VINCENT KASAKU – D
NADIA KASKE – D
NATALIA KASPEREK – USA
EMILIA KASPRZAK – CDN
JAKUB KASPRZYK – A
JULIA KASPRZYK – A
MILANA KASZKIEWICZIUTIE – LT
MARCIN KASZTELAN – IS
NAZAR KATRIJ – UA
EMILIA KAUSZINITIE – LT
JOANNA KAWULA – I
SOFIA KAZAK – BY
NADINE KĘDZIOR – CZ
JOANNA KĘSIAK – D
AVA KHAN – USA
JAKUB FRANCISZEK KHAN – USA
MARTYNA KIEŁBASA – A
ZUZANNA KIEŁBASA – USA
MATEUSZ KIEŻUN – LT
NATALIA KIIMALAINEN – D
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CLAUDIA KILUK – USA
ARTIOM KIRICZENKO – KZ
ALISHER KISSYKOV – KZ
VIKTORIA KLACZA – USA
EMMANUEL KLIMCZUK – USA
ZUZANNA KLIMEK – GB
MAYA KŁOSOWIAK – USA
AGATA KNUTELSKA – D
STANISŁAW KOBYLECKI – USA
DARIJA KOCHANOVSKAJA – LT
MAKSYMILIAN KOCON – USA
ALEKSANDER KOCYŁAK – GB
GABRIELA KOIS – USA
JELISIEJ KOJNOW – KZ
BENIAMIN KOKOSZKA – BG
MATYLDA KOKOSZKA – BG
LIZA KOKUNENKO – KZ
MARIA KOLEWA – BG
SARA DARIA KOLKA – IS
ESMERALDA KOŁBASINA – KZ
EMILIA KOŁODZIEJ – USA
JULIA KOŁODZIEJ – USA
KINGA KOŁOMAŃSKA – E
ADAM KOMOSINSKI – USA
MIA LUKRECIA KONOBRODZKA – IRL
KINGA EWELINA KOPACZ – DK
OLIWIA KOPCZYŃSKA – IRL
KACPER KOPEC – USA
OLAF KOPER – USA
OLIWIA KOPEC – USA
ALEKSANDRA KORNAUS – USA
GABRIEL KORNAUS – USA
JULIA KORNIAK – GB
ANTONI KORPACZ – IRL
OLIVIA KORPACZ – IRL
KATERYNA KORPAK – UA
AURELIA KORWIEL – LT
KAROLINA KOSORZ – IRL
DAVID KOSZELA – GB
KAROL KOSZORZ – IRL
LARA KOT – D
KACPER EINAR KOTOWSKI – IS
WERONIKA KOTULSKI – USA
MAXIMILIAN KOTWA – USA
KAROLINA KOWALCZE – FRANIUK – I
LILY KOWALEWSKI – USA
ELŻBIETA KOWALSKA – UA
MAXIMILIAN KOZAK – USA
OLIWIA KOZARYN – D
ERIKAS KOZLOVAS – LT
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ADAM KOZŁOWSKI – LT
MILA KOZMA – USA
ZOFIA KRAHEL – GB
MARTYNA KRAJEWSKA – USA
BIANKA KRAJEWSKI – S
EMMA KRAJEWSKI – USA
KAMIL KRAL – D
AILLA KRAMARCZUK WITEK – IRL
SUSAN KRASNOWSKA – D
EMILIA KRASOWSKA – LT
JAKUB KRAWCZYK – GB
KASJANA KRAWCZYK – GB
ANGELICA KREPA – USA
KAROL KREPA – USA
INDIA KRETER – D
MAXIMILIAN KROLL – D
OSCAR KROPIWNICKI – USA
ARTUR KRÓL – USA
MILLA KRÓL – B
EMILIA KRUKOWSKA – D
KORNELIA KRUKOWSKA – D
SOPHIE KRUKOWSKA – D
WILTE KRUNITE – LT
VICTOR KRUSZEWSKI – USA
EVA KRUŻEL – CHN
MILA KRUŻEL – CHN
ALEXANDER KRYJAK – USA
NICOLA KRYSIK – IRL
NICOLE KRYSTOWCZYK – USA
NATALIA KRYSZTOFORSKA – GB
PIOTR KRZANOWSKI – IS
JAKUB KAJETAN KRZEMIEŃ – USA
AMELIA KRZEWINA – DK
KALINA KRZYMIENIECKA – D
KONRAD KRZYZANOWSKI – USA
LILLIAN KRZYZANOWSKI – USA
GABRIELA KUCHNICKA – GB
MILENA KUCZEK – USA
DAWID KUDRIAWCEW – UA
JANINA FRANCISZKA KUFEN – D
MARIANNA DANIELA KUFEN – D
NIKITA KULAKIN – KZ
MAŁGORZATA KULAS – D
NINA KULASZEWICZ – GB
MAXIMILIAN KULEC – USA
SOPHIA KUMAR – IRL
LENA KUMIĘGA – IRL
NATALIA KUNA – USA
EMILIA KUNCEWICZ – LT
MAYA KUNECKI – USA

VICTORIA KURAS – USA
AMELIA KUROSZ – E
MILENA KUROSZ – E
ILLIA KUZIW – UA
NATALIA KUŹMA – GB
ADRIEN KWIATKOWSKI – F
EDYE KWIECIEN – USA
LENA KWIECIŃSKA – GB
ADAM LAKOUD – TN
LILIA LAKOUD – TN
CAMILLE LALE – F
DOMINIC LASKI – USA
SIMONE LAUDANO – I
PAWEL LEDWON – USA
JOHANNES LEHMANN – D
SUSANNA LEJA – USA
JAKUB LEPAK – GB
NICOLE LESIŃSKI – USA
VICTORIA LESKIV – UA
NIKA LESKOWIĆ – PL
KACPER LEWANDOWSKI – IRL
OSCAR LI – WOŹNIAK – CHN
ANIELA LIPIŃSKA – IRL
JULIA ANNA LIPIŃSKA – I
KACPER LIS – USA
HANNA LISNIUK – UA
YAROSLAV LISNIUK – UA
EMILIA LISOWSKA – USA
KAMILA LOBODA – CDN
KALINA LOJKO – GB
ALEXANDR LONTKOVSKIY – BG
MATEUSZ LOPEZ – USA
EMILIE LOPINSKA – F
KINGA LOWISZ – USA
GABRIELA LUBAS – USA
OLEKSANDRA LUBOW – UA
BIANCA LUCADEI – I
JAN LÜDTKE – D
VICTORIA LUHANSKA – UA
EMILIA LUKASZEWICZ – USA
NATALIA LUKASZEWICZ – USA
ANTONIO LUPINACCI – CDN
SOPHIA LUPINACCI – CDN
SANDRA LUPINSKI – USA
KAYA LUPINSKI – USA
JAN ŁABĘDŹ – UA
KORNELIA ŁAPKOWSKA – LV
KAROLINA ŁĘŻAK – E
MARTYNA ŁĘŻAK – E
WERONIKA ŁOPATKA – IRL
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MARIA ŁOSIAK – KZ
TOMASZ ŁUKASZEWSKI – GB
ALICJA MACHAŁA – GB
AGATA MACHNIK – USA
SOPHIA MACHNOWSKA – IRL
MARCEL MACIEJAK – USA
NICOLAS MADEJ – USA
JOSHUA MAHINAY – USA
NATALIA ALINA MAHINAY – CDN
FABRICIO MATHEUS MAIA – BR
ANNA MAK – KZ
OLIVIA MAKIEJ – USA
EWA GABRIELA MAKUTONOWICZ – LT
ADAM MALARA – USA
KAROL MALEC – B
JULIA MALICKA – D
JUSTYNA MALIK – GB
DAWID MALINOV – BG
ALEXANDRA MALINOWSKI – USA
EMMA MALINOWSKI – USA
NINA MALINOWSKI – USA
MARIA EWA MALINSKA – D
KEVIN MALISZEWSKI – USA
ROBERT MALISZEWSKI – IS
DENIS MALYŠKO – LT
MAKSYMILIAN MAŁKOWSKI – E
JULIA MAŁYSA – USA
ADRIAN MANJÓN JURASZEK – E
JAN MANKOWSKI – D
BARTŁOMIEJ MARCIAK – IRL
EVA MARGEVIČA – LV
MAYA MARKAKI – B
EMIL MARKGRAF – D
FILIP MARKIEWICZ – USA
MATEUSZ MAREK MARKOWSKI – IS
TOMASZ MARKOWSKI – USA
EMILY MARSZALSKI – USA
ZOE MARTINELLI – I
STANISŁAW MARUSZCZAK – D
MATTEO MASELLI – USA
ADAM MASOIT – LT
JAKUB MATUSIAK – B
CHLOE MATUSZEWSKI – USA
ZOFIA MATYS – USA
LIVIA MAXELON – D
DANIEL MAZIARZ – USA
ARMIN MAŻUTIS – LT
MAYA MCMANAMAN – CDN
ELEN MECOVÁ – CZ
ANTONIA MEKA – D
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GIORGIA MEŁNICKA – I
EVELINE MEZEY RADINOVIC – CDN
SABINA MĘŻYK – LV
NATALIA MIANOWANY – USA
ADAM MICHAELSON – GB
ANNA MICHAELSON – GB
HELENA MICHELIS – D
KAMIL MICKIEWICZ – LT
MARCIN MIECZKOWSKIJ – LT
NADIA MIELCZAREK – F
ZUZANNA MIERUCKA – USA
ARTUR MIERUCKI – USA
NATHANIEL MIETKIEWICZ – GB
ANTHONY MIKOLAJCZAK – USA
JULIA MIKOLAJCZAK – USA
PHILIP MIKOŁAJCZAK – USA
ALEXANDER MIKOS – GB
MARIA MIKOS – GB
MIKOŁAJ MILANOV – BG
NATALIA MILANOVA – BG
MAYA MILED – TN
MAYSSA MILED – TN
RADWID MIŁADOWSKI – LT
HELENA MIŁOŚ – GB
FRANZISKA MINDERMANN – D
MARCEL MINICKI – E
MARTYNA MIREK – IRL
MATEUSZ MIRSKI – USA
ALEXANDRA MISIUREK – IRL
PHILIP MISIUREK – IRL
OSKAR MIŚKIEWICZ – BG
MAJA MŁYŃSKA – D
EUGENIA MOCNA – KZ
LILLIANA MODZELEWSKI – USA
VICTORIA MODZELEWSKI – USA
VANESSA MORAS – D
IGA MORAWIEC – USA
GABRIELA MORENO – USA
ZUZANNA MORGA – GB
VJANESA MOROZ – LT
OLIVER MOROZZI – I
IZABELLA MOSKAL – USA
NAZARII MOZHAROVSKYI – UA
PAUL MROCZEK – USA
VERONICA MROCZEK – USA
JAKUB MROSZCZYK – GB
JULIA MURAWSKI – USA
VOJTĚCH MUROŇ – CZ
ALEKSANDER MURUSZKO – D
HANNA MYASHEVA – BG

JEREMI MYSZKOWSKI – GB
JULIAN MYSZKOWSKI – GB
TYMON MYSZKOWSKI – D
WALENTYNA NAD – UA
SARAH NALETILICH – CDN
JULIAN NARBUNTOWICZ – USA
ALEKSANDR NAREIKO – LT
KATARZYNA NARTOWICZ – USA
KRZYSZTOF NARTOWICZ – USA
ALEKSANDRA NATALLI – USA
JACK NELSON – USA
ALEXANDR NESSIN – KZ
WIKTORIIA NESTERCZUK – UA
GABRIELLA NIEMAS – USA
ADAM NIEMCZUK – USA
DAVID NISCHAL – GB
MAJA NORKO – USA
ANASTAZJA NOWAK – USA
GABRIEL NOWAK – USA
KAROL NOWAK – USA
NATHAN NOWAK – USA
ADAM NOWICKI – LT
ZOFIA NYKONCZUK – UA
ELIZA NYZIO – USA
JULIAN NYZIO – USA
OLIVIA ALEXANDRA O’DONNELL – USA
VICTORIA JOANNA O’DONNELL – USA
DANIEL OGONOWSKI – USA
MARIA OKONIANI – GE
GABRIEL OKOŃ – ROCHA – GB
HANNA OLAS – GB
MARIA OLAS – GB
VICTORIA OLECHNO – USA
FILIP OLEKSYN – GB
NATHANIEL OLIVEIRA – GB
EMILIJA OLSZEWSKA – LT
OLIVIA OLSZEWSKI – USA
MARTHA OLSZOWKA – D
STEFAN OLVEDY – USA
OLIWIA ORBACH – CHN
JAN ORBACH – CHN
KLARA ORLICKA– SO – USA
ALEK ORLICKI -SO – USA
HENRY ORLOWSKI – USA
ADELA ORŁOWSKA – LT
OLIWIA ORSZEWSKA – LT
ANONI OSMAN – D
JANA OSTAPIENKO – KZ
KACPER OSTROWSKI – USA
KSAWERY ADAM OSTROWSKI – IS
Kronika wspomnieniowa
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MAJA OSTROWSKI – USA
ALEKSANDRA OWSIANKA – IRL
OLIWIER OZÓG – GB
ADELE PACHLA – GB
JULIETTE PAGE – B
MAKSYMILIAN PAJĄK – USA
DOMINIK PAJDAK – N
MAYA PAKULA – USA
JULIA MAGDALENA PALENIK – D
ANNA PALIWODA – UA
AMALIA PALKA – USA
BLANKA PALKA – USA
STANISLAW PALUCH – USA
HANNA PALUSZEK – USA
LILIANNA PALUSZEK – USA
ANTONIS PANAGIOTOU – CY
SOFIA ANNA PANAYI – CY
OLIWIA PANEK – GB
MASSIMO PAOLETTI – I
VIOLA PAOLETTI – I
SOFIA PAPACHATZAKI – GR
MATEO PAPKALA – BG
MICHAEL PAPKALA – BG
WERONIKA PARADYSZ – USA
EWA PARYLAK – GB
ALAN PASZEK – USA
MAJA PASZEK – USA
DOMINIC PATEL – GB
MAYA PATEL – GB
SANDRA PATINO – USA
WIKTORIA PAWLIKOWSKA – D
ALEKSANDRA PAYMENT – CDN
HANNA PECAK – USA
SOPHIE PENLIDIS – D
ALINA PERESZLUGA – UA
KRZYSZTOF PERNACH – F
OSCAR PERYT – JANDULA – USA
ZOFIA PETROWA – UA
GABRIELE PĘKOSZ – I
LUCA PIAGENTINI – USA
NATALIA PICCOTIN – I
RUNYA PICQUEUR – B
NATALIA PIECHOWSKA – B
AMELIA PIEKLIK – USA
ANNA PIEKUT – B
PATRYCJA PIERŚCIŃSKA – B
SZYMON PIETKIEWICZ – IRL
NICOLAS PIETRANIK – USA
PIOTR PIETRASIEWICZ – IRL
AUGUSTIN PIETRASIK – USA
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ARTUR PIETRASZEK – CZ
KAMILA PIJAR – USA
DOMINIKA PILARCZYK – IRL
NATALIA PINDEL – USA
SIMEON PINDIKOV – BG
ANTONINA PIOTROWSKA – NL
ARTHUR PIOTROWSKI – USA
YANN PIRART – B
ANNA PLÁŠKOVÁ – CZ
DAVID PLATKOWSKI – USA
ELŻBIETA PLISZCZUK – UA
GABRIEL PLOCIENNIK – USA
OLIVIA PLUSKA – F
EMILIA PŁONEK – NL
PAULINA POBORSKA – IRL
NADIA POKŁADOWSKA – USA
NICOLE POKORA – USA
MARTYNA POKRYWKA – B
JULIA POLAK – B
EVELINA POTEIKO – LT
GABRIELA POŻARICKA – LT
LAURA MARIANNA POŻOGA – I
ANASTAZJA PROKOPCZUK – UA
LARA SOFIA PRUSKO – E
ALBERT PRUSZAK – GB
ANTONI PRUSZAK – GB
JAKUB PRZYBYLSKI – USA
NATALIA PRZYBYŁEK – GB
KARINA PRZYCHOCKI – USA
KRYSTIAN PRZYCHOCKI – USA
ZLATA PUPCHENKO – KZ
BLANKA AMAYA PUSTUŁA – E
MAJA PYJECKA – D
VICTORIA PYSKATY – USA
SOFIA PYSYK – UA
GABRIELA PYTEL – GB
NEL PYTLOWSKA – E
MAJA PYZIO – B
JULIA PYZIO – B
ISABELLE QUITO – USA
MALWINA RABCZUK – GB
NATALIA RACHWALSKA – USA
MAKS RADCZENKO – UA
JERZY RADCZENKO – UA
DANIELA RADECKA – LV
NINA RADECKI – USA
EMMA RADFORD – GB
ANNA RADKOWSKA – UA
VICTORIA RADZIK – USA
NADIA RADZINSKI – USA

EWELINA RAGUCKA – LT
MAYA RAMIREZ – WALESIENIUK – USA
NADIA RAŚ – GB
AMELIA RATAJCZYK – D
GABRIELA REGUŁA – E
OLIWIA REJZMUND – BG
EMILIA REMBISZ – USA
DANIŁ REWUCKI – UA
JULIA RĘBELSKA – IRL
DIMA RIABUSZENKO – UA
CARLOTTA ESMERALDA RILO CAÑÁS – D
DELSIN RODRIGUEZ – USA
GAVIN ROGACKI – USA
MAJA ROGOWSKA – IRL
ZUZANNA ROGUSKA – A
STEFAN ROJEK – USA
PATRYCJA ROMANIUK – UA
MAJA ROMANOWSKA – IRL
BENEDIKT ROMAŃSKI – D
ALAN ROSA – IS
VICTORIA ROSE – USA
ADAM ROSSI – I
ANNA ROSSI – I
ADELA ROSSOCHACKI – USA
KORNEL ROSZKOWSKI – GB
SZYMON ROSZKOWSKI – GB
JULIA ROWICKA – S
NICOLA ROZBORSKA – E
EMILIA RÓWNIAK – GB
NEELE RUSCH – D
GABRIEL RUSIN – USA
VICTORIA RUTKOWSKA – USA
ANTONINA RYGIELSKA – D
ALEXANDER RYKALA – USA
AGATA RYŁKO – CZ
ANNA RZANEK – IRL
JULIA RZĄSA – D
MAJA RZECZKOWSKA – CDN
ALEKSANDRA RŻANEK – IRL
SEBASTIAN SABRY – DK
ILONA SAFAROVA – KZ
HELENA SAFRON – A
SOLOMIJA SAJ – UA
SAWELI SAJCZYK – BY
IWANKA SAJECKA – UA
MARTA SAKSON – LT
ALAN SALAM – GB
ARIANA SALDYKA – USA
MELANIA SALDYKA – USA
CLAUDIA SAMEK – USA
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EVA SANGANKAR – USA
DAVID SAONCELLA – I
VICTORIA SATLAWA – CDN
KONRAD SCHMIDT – D
MARIE HELENA SCHMIDT – D
THOMAS WOJCIECH SEGOND – F
ALEXANDRA MARTA SENN – L
ADELINA SENTYUPINA – KZ
EMILY SEREDYNSKI – USA
MADELEINE SERRAT – F
ANTONI SĘKOWSKI – USA
MIKOŁAJ SĘKOWSKI – CDN
ALBERT SHAW – NL
VIVIANA LILY SHAW – NL
EKATERINA SHCHERBAKOVA – PL
VIACHESLAV SHIKIN – PL
EMILY SHUPLAT – USA
ULJANA SIDOROVA – LT
ANDREW ADRIAN SIDOROWICZ – USA
SONIA SIEKIERSKA – NL
WIKTORIA SIEKIERSKA – NL
ANTONI SIEŃSKI – A
TYMOTEUSZ SIERANT – IRL
LENNARD SIERING – D
PATRYCJA SIEROŃ – D
SABINA SIKORA – CZ
EMILIJA SINKIEWICZ – LT
MIA SIWY – USA
ALICJA SKIBA – USA
DOMINIK SKIBA – USA
MILENA SKIBA GOLDENMAN – USA
AMELIA SKORSKI – USA
JULIA SKORSKI – USA
LAURA SKÓRSKA – USA
ELWIRA SKROBAT – LT
EMILIANA SKROBAT – LT
TOMASZ SKWAREK – USA
ELIJUŠ ŠLIACHTOVIČ – LT
LUCAS SLIWECKI – USA
JAN ALEKSANDER SLIWOWSKI – USA
KLAUDIA SLODYCZKA – USA
KONRAD SLODYCZKA – USA
LILIANA SLOMBO – USA
LUCA SLOMBO – USA
ANNA SŁONECKA – IRL
NATHAN SMĘTKOWSKI – B
JACOB SMIALKOWSKI – USA
RIMCYAILE ŠMITAITE – LT
RIWALDAS ŠMITAS – LT
SEBASTIAN SMOLIK – USA
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NEL SMORGA – GB
DANIEL SMULKO – LV
KAJA SOBOL – IRL
SERGEY SOBOLEVSKIY – KZ
NATALIE SOBOLEWSKA – GB
LAURA JAANA SOINI – FIN
LEO ALBERT SOINI – FIN
STEFANIA SOKOŁOWSKA – D
JAN SOKOŁOWSKI – D
CHRISTIAN SOKÓŁ – BG
WIKTORIA SOKÓŁ – BG
ANTONINA SOLECKA – GB
ANTONI SOLECKI – GB
EMILY SOŁTYS – USA
ADAM SOSNOWSKI – USA
OLIWIA STANKEVIČIṺTE – LT
OSCAR STARNAWSKI – USA
AMELIJA STAŠKEVIČA – LV
LAURA STASZKIEWICZ – A
JOHN ZBIGNIEW STAUNTON – GB
ALEXANDER STAWCZYK – D
ANTONI STAWCZYK – D
JÓZEF STEC – D
ŁUCJA ZOFIA STEC – D
KAROLINA ŠTEFANIGOVÁ – CZ
WOJCIECH STEFANSKI – D
MAXYMILIAN STEFANSKI – USA
LENA STEINDEL – GB
ALAN STERECKI – USA
MICHAŁ STĘPIEŃ – BG
VALERIE STIFT – A
KURT STILLER – D
OLIWIA STOCH – A
KAZIMIERZ STOCKI – IRL
JACOB STRACZEK – USA
MIKOŁAJ STRZELCZYK – A
JULIA STRZELCZYŃSKA – USA
ALICJA STRZYŻEWSKA – IRL
ANNA STYPKA – A
LILIANA SULECKA – IRL
KACPER SURMACZ – D
YAROSLAV SVARICHEVSKIY – KZ
MAIA SWIATKOWSKI – I
ANTONI SWOLKIEŃ – BG
NATALIA MARIA SYKUŁA – I
MAJA SYREK – GB
DOMINIK SZAFARZ – GB
KACPER TOMASZ SZALIŃSKI – F
EMIL SZCZERBA – D
ALEXANDER SZCZESIAK – USA

OLIVER SZCZESIAK – USA
MICHAŁ SZCZĘŚNIAK – GB
AMELIA SZCZYPKA – N
ALEXANDER SZCZYPTA – USA
EMILIA SZCZYPTA – USA
BARBARA SZELIGOVÁ – CZ
PAULINA SZEWCZUK – LT
MARTYNA SZEWCZYK – CDN
JAKUB SZOSTAK – D
PATRYCJA SZOT – USA
PIOTR SZPANOWSKI – F
GABRIELA SZUBA – USA
VICTORIA SZUBA – USA
ALINA SZUKSZTO – LT
NATALIE SZULC – USA
RAFAŁ SZYDLIK – GB
WERONIKA KATARZYNA SZYMAŃSKA – NL
LAURA ŚLIWIŃSKA – IRL
ELIZABETH ŚLUSAREK – USA
GABRIELLA ŚMIAŁKOWSKI – USA
AMELIA ŚMIECH – IRL
KAYO ŚPIEWAK – USA
LILY ŚPIEWAK – USA
ADAM ŚWIĄTKIEWICZ – USA
GABRIEL ŚWIERZOWSKI – USA
ZUZANNA ŚWIERZOWSKI – USA
KAROLINA ŚWIĘTKOWSKI – USA
ALISSA TABATCHENKOVA – KZ
JOANNA TACINA – CZ
YARYNA TALAILO – UA
JAKUB TALIK – A
OLIVER TATKO – GB
SIMONA TAUTVYDAITE – LT
KATIA TELIATNIK – MD
ZUZANNA TERMENA – USA
ANTONY THEODOROU – USA
LENA THEODOROU – USA
RENE TIMANTSEV – GB
DMYTRO TODORENKO – UA
TODOR TODOROW – BG
MICHAŁ TOHL – USA
SCARLETT TOKATLIAN – CDN
KAYLA TOMASIK – USA
ALICJA TOMCZYK – IRL
JULIA TOMETCZAK – USA
KAROLINA TOMULEWICZ – B
DARIA TOPKAROVA – BG
MATTIA TOSETTO – I
NICOLA S TRACEWICZ – USA
HANNA MARIA TRIPPEN – D
Kronika wspomnieniowa
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MILANA TROFIMIKA – LV
NATALIA TRZUSKOT – USA
EUGENIUSZ TULUZAKÓW – UA
JULIA I NATALIA TURLINSKIE – LT
JAN TWOREK – USA
TOMASZ TWORKOWSKI – USA
JULIA TYBURSKA – F
IGNACY TYBURSKI – USA
TYMUR TYSIACZNY – UA
MATEUSZ UCINEK – USA
ARTIOM UMIECKI – MD
NIKITA UMIŃSKI – KZ
DOMINIKA URBANOWICZ – LT
POLA URDOMINSKA – USA
OLEG USENKO – LT
NADIA UTYKAŃSKA – GB
DARYA VAKHOVSKAYA – KZ
ANATOLIY VAKHOVSKIY – KZ
TATIANA VAKULENKO – KZ
NINA VALECKǍ – CZ
FRANTIŠEK VALECKÝ – CZ
FRANCESCO VISENTIN – I
SOFIA VISENTIN – I
KAROLINA VITKOVSKI – USA
JAKUB VOINILO – LT
ALLYSON VOLLAIRE – USA
ALEXANDRA VYAZOVSKAYA – KZ
ALEXANDRA WALEROWICZ – GB
WERONIKA ATHINA WARZYSZYŃSKA – GR
AGNIESZKA WASZKIEWICZ – LT
FILIP WAWRZASZEK – GB
JAKUB WAWRZASZEK – GB
SZYMON WAWRZASZEK – GB
KSENIA RODRIGUEZ WEBER – E
ARIST WESOŁOWSKI – D
BLAKE WHITTINGTON – CY
KC WHITTINGTON – CY
JAKUB WIATER – USA
GABRIELA WIDOMSKA – GB
ZUZANNA WIELOPOLSKI – USA
EMILIA WIERZBICKI – USA
PATRYK WIĘCŁAW – A
EMILY WIJAS – USA
LAURA WIKTOR – NL
NATALIE WILKES – GB
SIMON WILLEMS – B
VIKTOR WILLEMS – B
NINA WILLIS – GB
EMILY WILSON – GB
NEL WINIARCZYK – USA
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TOMA WINIARCZYK – BG
TOMASZ WINIARCZYK – USA
SEBASTIAN WIÓRKO – BG
JAKUB WISŁOCKI – IRL
NINA WISNIEWSKA – GB
IZABELLA WISNIEWSKI – USA
SZYMON WISNIEWSKI – USA
HANNA WISZNIEWSKA – IRL
HELENA WISZNIEWSKA – IRL
ALEKSANDRA WIŚNIEWSKA – GR
JAN WIŚNIEWSKI – GR
OLIVER M WIŚNIOWSKI – USA
ADRIANA WŁODARSKA – USA
LILIANA WŁODARSKA – USA
DAHLIA WNOROWSKI – USA
ZUZANNA WOJCIECH – IRL
MICHALINA WOJCIECHOWSKA – B
JULIA WOJCIK – USA
VINCENT WOJDYLA – D
KAROLINA WOJEWÓDKA – GB
EWA WOJTALUK – KZ
AMELIA WOJTOWICZ – GB
ANNA WOLAK – USA
AGATA WOŁODKO – LT
NELA WOŁOSZYN – CDN
NICOLE WOŁOSZYN – CDN
BARTOSZ WOŁYNIEC – USA
ALEKSANDRA WOZNIAK – USA
JULIA WOZNIAK – USA
LENA WÓJCIK – USA
DIANE WROBEL – USA
ERYK WROBEL – USA
KACPER WROBLEWSKI – USA
NELA WRÓBEL – CZ
KAROLINA WRÓBLEWSKI – USA
MONIKA WRÓBLEWSKI – USA
JULIA WYSOCKA – USA
MATEUSZ WYSOCKI – USA
VICTORIA WYSZKOWSKI – USA
LAURA WYZIŃSKA – A
FILIP WYZIŃSKI – A
LILIA YAKUBOVSKYY – USA
GUYANA YANCHEVA – BG
MARIA YORDANOVA – BG
SUZANA ZACZYK – F
ADAM ZAJKOWSKI – USA
MAYA ZAJKOWSKI – USA
ROBERT ZAKRZEWSKI – USA
DAVID ZALESKI – GB
RICCARDO ZALUSKA – I

MAJA ZAMIRSKA – GB
NAOMI ZANDER – GB
CHIARA ZANELLATO – I
DOMINIKA ZAPOTOCZNA – F
JUSTYNA ZASADA – IRL
KORNELIA ZAWADZKA – D
FILIP ZAWISZA – GB
ELENA ZAWORSKA – E
OLIVIER ZBROJA – USA
KAROL ZBROJKIEWICZ – F
PATRYCJA ZBYLUT – USA
SŁAWEK ZDANOWICZ – LT
ALAN ZDUN – DK
EMILIA ZEJER – USA
JAKUB ZELAWSKI – GB
MAYA ZELAZNY – USA
MATTHEW ZELIZNAK – USA
ADAM ZGARDZINSKI – USA
AUSTIN ZGODA – USA
JULIA ZIARKO – D
AURELIA ZIELIŃSKA – GB
ZOFIA ZIELIŃSKA – D
OLIVIER ZIEMINSKI – N
BEATA ZIENKIEWICZ – LT
DANIEL ZIEZIULA – USA
EMMIE ZIĘBA – RM
VICTORIA ZIMNOWODZKA – GB
DIANA ZOFIA ZINKIEWICZ – KZ
ZUZANNA ZUKOWSKA – GB
SCOTT ZUZANIUK – GB
VICTOR ZYSK – BG
DOMINK ŻABA – USA
OLIVIA ŻABA – USA
MARTYNA ŻALESKO – USA
KONSTANTY ŻEŁTONOŻSKI – KZ
EWA ŻYŁA – B
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MODUŁ A DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Pocztówka z Polski

GRUPY:
I – PRACE PLASTYCZNE
II – PRACE LITERACKIE
III – PRACE LITERACKIE
IV – PRACE LITERACKIE
V – PRACE FILMOWE
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GRUPA I
POCZTÓWKA Z POLSKI, JAKĄ
CHCESZ OTRZYMAĆ LUB WYSŁAĆ.
PRACE PLASTYCZNE (6 – 9 LAT)
Pocztówka z Polski
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WERDYKT JURY DLA GRUPY I (PRACE PLASTYCZNE, WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT):
POCZTÓWKA Z POLSKI, JAKĄ CHCESZ OTRZYMAĆ LUB WYSŁAĆ.

JURY W SKŁADZIE:
HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL (Polska) – Przewodnicząca
KRYSTYNA BACHANEK (Polska) – Wiceprzewodnicząca
ZBIGNIEW DUBIEL (Polska) – Sekretarz
TERESA ARSZAGI vel HARSZAGI (Belgia)
ANNA SIARKIEWICZ (Polska)

PRZYZNAŁO:
WYRÓŻNIENIA I STOPNIA:
LEONARD CHARLIE BIKOWSKI, USA

NIKITA KULAKIN, KAZACHSTAN

MICHAELA CHRISTOWA, BUŁGARIA

SOPHIA MACHNOWSKA, IRLANDIA

ALICJA ANNA DEJK, WIELKA BRYTANIA

NAZARII MOZHAROVSKYI, UKRAINA

SALOMEA GLOVER, WIELKA BRYTANIA

NATHAN NOWAK, USA

MELANIE HRYNIEWICKI, USA

ADELE PACHLA, WIELKA BRYTANIA

MICHAEL JESIONOWSKI, WIELKA BRYTANIA

AGATA RYŁKO, CZECHY

MILA KOZMA, USA

JAN ALEKSANDER SLIWOWSKI, USA

WYRÓŻNIENIA II STOPNIA:
DARIA AGAPHONOV, CANADA

KAROL GUDZINSKI, LITWA

VIKTOR ALEKSANDROV, BUŁGARIA

EMILIA HORBAŃ, UKRAINA

TEODOR BILEK, CZECHY

JAKUB JAN JASKULSKI, CHINY

OSKAR CHMIEST, USA

MAKSYMILIAN KOCON, USA

JULIAN CHROBAK, WIELKA BRYTANIA

KACPER KOPEC, USA

ALEXANDER CIOLKO, USA

OLIWIA KOPEC, USA

EMILIA CYWINSKA, USA

ALEKSANDRA KORNAUS, USA

SASZA CZEPAK, UKRAINA

ANTONI KORPACZ, IRLANDIA

MELANIA DZIERŻANOWSKA, USA

VICTORIA LESKIV, UKRAINA

GABRIEL FLORES, USA

EVELINE MEZEY RADINOVIC, CANADA

JACOB GORZKIEWICZ, USA

MARCEL MINICKI, HISZPANIA
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WERDYKT JURY DLA GRUPY I (PRACE PLASTYCZNE, WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT):
POCZTÓWKA Z POLSKI, JAKĄ CHCESZ OTRZYMAĆ LUB WYSŁAĆ.

KATARZYNA NARTOWICZ, USA

JÓZEF STEC, NIEMCY

MICHAEL PAPKALA, BUŁGARIA

KAZIMIERZ STOCKI, IRLANDIA

EMILIA PŁONEK, HOLANDIA

LILIANA SULECKA, IRLANDIA

BLANKA AMAYA PUSTUŁA, HISZPANIA

GABRIELLA ŚMIAŁKOWSKI, USA

GABRIELA PYTEL, WIELKA BRYTANIA

DARIA TOPKAROVA, BUŁGARIA

VICTORIA RADZIK, USA

PATRYK WIĘCŁAW, AUSTRIA

OLIWIA REJZMUND, BUŁGARIA

LILIANA WŁODARSKA, USA

EMILIA REMBISZ, USA

DAHLIA WNOROWSKI, USA

VIVIANA LILY SHAW, HOLANDIA

NELA WOŁOSZYN, CANADA

EKATERINA SHCHERBAKOVA, POLSKA

WYRÓŻNIENIA III STOPNIA
GABRIELA ANDRIKONIS, USA

KRZYSZTOF NARTOWICZ, USA

HUBERT ANDRZEJEWSKI, NIEMCY

MAJA ROMANOWSKA, IRLANDIA

ADRIANA BAJOR, LITWA

KONRAD SCHMIDT, NIEMCY

NATHAN BAROWSKI, NIEMCY

CHRISTIAN SOKÓŁ, BUŁGARIA

OLIVIA CRAYTON, USA

EMILIANA SKROBAT, LITWA

AMALIA GARDUNO, USA

ELIZABETH ŚLUSAREK, USA

EMILY JAMROZIK, USA

NICOLE WOŁOSZYN, CANADA

NICOLE KABATA, NIEMCY

WYRÓŻNIENIE POZAREGULAMINOWE
Jury postanowiło przyznać wyróżnienie pozaregulaminowe dla
BIANKA KRAJEWSKI, SZWECJA
za oryginalny pomysł i wkład pracy pomimo nie spełnienia założeń konkursu
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

Pocztówka – mała forma graficzna, która łączy ludzi. Najczęściej kartka papieru: jedna strona to obrazek – coś nas zachwyciło i chcemy się tym z kimś podzielić, a po drugiej stronie znaczek, adres bliskiej
osoby i kilka słów. Jest wiele poezji w wędrujących karteczkach, które zawierają myśli i emocje, krążących po całym świecie, przechodzących z rąk do rąk zanim dotrą do adresata.
W dobie internetu, milionów wysyłanych maili i SMS-ów, gdy każdy jest fotografem i udostępnia setki
zdjęć, wydawałoby się, że ta mała karteczka traci rację bytu. Zagubi się w tym medialnym chaosie. Tymczasem otrzymaliśmy 730 prac na Konkurs, którego temat w tym roku to: „Pocztówka, którą chciałbyś
(chciałabyś) otrzymać lub wysłać z Polski” – tyle pięknych prac, tyle inwencji twórczej i pomysłów…
Trudno nam było wybrać i wyróżnić tylko część prac, gdyż wiele było interesujących, wymagających
dłuższego zatrzymania się, zawierających oryginalne treści i informacje o Polsce.
Myślimy, że w efekcie tego Konkursu torba wielu listonoszy stanie się kolorowa i radosna. Dziękujemy
Wam bardzo kochane dzieciaki!

HANNA PSTRĄGOWSKA-DUBIEL
Przewodnicząca Jury Grupy I
ZBIGNIEW DUBIEL
Sekretarz Jury Grupy I
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

LEONARD CHARLIE BIKOWSKI, USA

MICHAELA CHRISTOWA, BUŁGARIA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

ALICJA ANNA DEJK, WIELKA BRYTANIA

SALOMEA GLOVER, WIELKA BRYTANIA
42

Kronika wspomnieniowa

WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

MELANIE HRYNIEWICKI, USA

MICHAEL JESIONOWSKI, WIELKA BRYTANIA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

MILA KOZMA, USA

NIKITA KULAKIN, KAZACHSTAN
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

SOPHIA MACHNOWSKA, IRLANDIA

NAZARII MOZHAROVSKYI, UKRAINA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

NATHAN NOWAK, USA

ADELE PACHLA, WIELKA BRYTANIA
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

AGATA RYŁKO, CZECHY

JAN ALEKSANDER SLIWOWSKI, USA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

DARIA AGAPHONOV, CANADA

VIKTOR ALEKSANDROV, BUŁGARIA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

TEODOR BILEK, CZECHY

OSKAR CHMIEST, USA
„BYĆ POLAKIEM” 2022

49

WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

JULIAN CHROBAK, WIELKA BRYTANIA

ALEXANDER CIOLKO, USA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

EMILIA CYWINSKA, USA

SASZA CZEPAK, UKRAINA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

MELANIA DZIERŻANOWSKA, USA

GABRIEL FLORES, USA

JACOB GORZKIEWICZ, USA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

KAROL GUDZINSKI, LITWA

EMILIA HORBAŃ, UKRAINA

JAKUB JAN JASKULSKI, CHINY
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

MAKSYMILIAN KOCON, USA

KACPER KOPEC, USA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

OLIWIA KOPEC, USA

ALEKSANDRA KORNAUS, USA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

ANTONI KORPACZ, IRLANDIA

VICTORIA LESKIV, UKRAINA

EVELINE MEZEY RADINOVIC, CANADA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

MARCEL MINICKI, HISZPANIA

KATARZYNA NARTOWICZ, USA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

MICHAEL PAPKALA, BUŁGARIA

EMILIA PŁONEK, HOLANDIA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

BLANKA AMAYA PUSTUŁA, HISZPANIA

GABRIELA PYTEL, WIELKA BRYTANIA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

VICTORIA RADZIK, USA

OLIWIA REJZMUND, BUŁGARIA
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EMILIA REMBISZ, USA
Kronika wspomnieniowa

WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

VIVIANA LILY SHAW, HOLANDIA

EKATERINA SHCHERBAKOVA, POLSKA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

JÓZEF STEC, NIEMCY

LILIANA SULECKA, IRLANDIA

KAZIMIERZ STOCKI, IRLANDIA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

GABRIELLA ŚMIAŁKOWSKI, USA

DARIA TOPKAROVA, BUŁGARIA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

PATRYK WIĘCŁAW, AUSTRIA

LILIANA WŁODARSKA, USA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

DAHLIA WNOROWSKI, USA

NELA WOŁOSZYN, CANADA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

GABRIELA ANDRIKONIS, USA

HUBERT ANDRZEJEWSKI, NIEMCY
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

ADRIANA BAJOR, LITWA

NATHAN BAROWSKI, NIEMCY
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

OLIVIA CRAYTON, USA

AMALIA GARDUNO, USA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

EMILY JAMROZIK, USA

NICOLE KABATA, NIEMCY
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

KRZYSZTOF NARTOWICZ, USA

MAJA ROMANOWSKA, IRLANDIA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

KONRAD SCHMIDT, NIEMCY

CHRISTIAN SOKÓŁ, BUŁGARIA
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71

WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

EMILIANA SKROBAT, LITWA

ELIZABETH ŚLUSAREK, USA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

NICOLE WOŁOSZYN, CANADA
WYRÓŻNIENIE POZAREGULAMINOWE

BIANKA KRAJEWSKI, SZWECJA
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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Pokonkursowe refleksje …
Cóż, po przerwie covidowej spotkaliśmy się znowu na obradach jury konkursu. Nie wszystkim udało
się dojechać ale miło było spotkać się z sędziami wszystkich grup konkursu. Ilość prac nadesłanych
w tej grupie wiekowej jest zawsze zaskakująca. Jak to dobrze, że interesujecie się sprawami polskimi,
czytacie polskie książki, angażujecie się w życie polonijne Waszego kraju zamieszkania i śledzicie wydarzenia, które mają miejsce na Waszym terenie. Ujęły mnie częste nawiązywania do kontaktów z dziadkami. Najwyraźniej odgrywają oni bardzo ważną rolę w Waszym życiu. Są namacalnym łącznikiem
Waszej współczesnej historii na emigracji z krajem pochodzenia Waszych rodzin. To bardzo piękne.
Dzięki nim poznajecie Polskę, podróżujecie z nimi po kraju, odwiedzacie zabytki i nasiąkacie polskością,
którą potem zabieracie ze sobą do kraju zamieszkania. Często opisywane wrażenia z takich podróży
są najlepszym tego dowodem.
Temat tegorocznego konkursu bardzo Was zaabsorbował. Najwyraźniej zainteresowały Was historie
Waszych rodzin, bo poświęciliście tej pracy dużo uwagi, czasu i talentów artystycznych. Zaowocowało
to pięknymi pracami, które czytałam z dużym zainteresowaniem I rozrzewnieniem. Rozrzuciło jednak
Polaków po świecie. Prace napłynęły z czterech stron świata – od Nowej Zelandii po Amerykę Północną,
z Kazachstanu po wojną objętą Ukrainę. Czytając Wasze historie rodzinne można by złożyć z nich
piękną i ogromnie ciekawą historię emigracji polskiej – od czasów powstań w dziewiętnastym wieku,
poprzez wojny światowe, Solidarność i emigrację zarobkową. Opisywane przez Was losy rodzinne
świadczą najlepiej o przedsiębiorczym charakterze Polaków, którzy wszędzie potrafią odnaleźć swoje
miejsce i wywrzeć pozytywne wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. A Wy, choć rozsiani po świecie,
wracacie myślami do Ojczyzny, Ojczyzny Waszych przodków i Waszego, młodego jeszcze pokolenia.
Chcecie utrzymywać z nią kontakt, dbacie o język polski, czytacie i piszecie po polsku, chodzicie do polonijnych szkół sobotnich i obiecujecie sobie nawet, że jako dorośli powrócicie do Polski aby właśnie
w kraju budować swoją przyszłość, czego Wam z całego serca życzę.

ALEKSANDRA PODHORODECKA
Przewodnicząca Jury Grupy II
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GRUPA II
HISTORIA MOJEJ RODZINY.
PRACE LITERACKIE (10 – 13 LAT)
Pocztówka z Polski
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Jedna z prac miała tytuł „Na początku był step”. Historia rodzinna rozpoczyna sie od dramatycznych
wydarzeń w latach trzydziestych XX wieku, kiedy to miały miejsce deportacje Polaków z zachodniej
Ukrainy. Decyzją władz sowieckich, rodziny Polaków zostały w trybie natychmiastowym wysłane
w stepy Kazachstanu. Dano im tylko jedną dobę na spakowanie, potem załadowano do wagonów towarowych, w których były trudne warunki do życia i po kilku miesiącach z długimi postojami na stacjach,
dowieziono ludzi do celu. W jednym z takich wagonów, w którym przez szczeliny wiał zimny wiatr,
gdzie dzieci chorowały, gdzie nie można było ugotować jedzenia, gdzie na stacjach ludzie byli zmuszeni
pochować swoich bliskich zmarłych, byli moi przodkowie, którzy zostali wywiezieni do nieznanego
obcego kraju”. Tak zaczyna się praca jednej z uczestniczek konkursu „Być Polakiem”. Świat jest wielki
i Polacy są wszędzie. Nie zawsze jednak kraj w którym żyli i żyją był krajem z wyboru. Uczestnicy podkreślają, że najważniejsze jest, żebyśmy pamiętali niezależnie od kraju zamieszkania o swoich przodkach, żebyśmy znali historię swoich rodzin, nie zapominali o swoich polskich korzeniach.
Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu „Być Polakiem „za nadesłane prace. Gratuluję laureatom
i wyróżnionym!.

ANNA DUNAJEWSKI
Wiceprzewodnicząca Jury Grupy II
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WERDYKT JURY DLA GRUPY II (PRACE LITERACKIE, WIEK UCZESTNIKÓW 10-13 LAT):
HISTORIA MOJEJ RODZINY.

JURY W SKŁADZIE:
ALEKSANDRA PODHORODECKA (Wielka Brytania) – Przewodnicząca
ELŻBIETA BARRASS (Wielka Brytania) – Wiceprzewodnicząca
ANNA DUNAJEWSKI (USA) – Wiceprzewodnicząca
KATARZYNA OSTRÓWKA (Hiszpania) – Sekretarz
DANUTA AZMAN – ZIELINSKI (Kanada)
EWA KOCH (USA)
PIOTR ŁADOMIRSKI (Belgia)
KRYSTYNA OLLIFFE (Wielka Brytania)

WYBRAŁO LAUREATÓW:
Oleksandr Beizym (Ukraina)

Karina Dzierżanowska (USA)

Lena Kwiecińska (Wielka Brytania)

Sebastian Biały (Kanada)

Oskar Gauza (Austria)

Natalia Alina Mahinay (Kanada)

Emily Biesiadecki (USA)

Natalia Giedroyć – Juraha (Belgia)

Anna Mak (Kazachstan)

Victoria Billack (USA)

Daria Gołub (Kazachstan)

Sofia Anna Panayi (Cypr)

Carlos Boned Zys (Hiszpania)

Alina Gostek (Wielka Brytania)

Krystian Przychocki (USA)

Arthur Brożyna (Francja)

Giulia Imperiali (Belgia)

Sabina Sikora (Republika Czeska)

Antonio di Bucchianico (Irlandia)

Sara Daria Kolka (Islandia)

Nathan Smętkowski (Belgia)

Danuta Burns (Bułgaria)

Emilia Krasowska (Litwa)

Mattia Tosetto (Włochy)

Emilia Dell’Imperatore (Włochy)

Janina Franciszka Kufen (Niemcy)

Tymur Tysiaczny (Ukraina)

David Duda (Irlandia)

Marianna Daniela Kufen (Niemcy)

Aleksandra Wiśniewska (Grecja)

PRZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:
Gabriel Bajek (USA)

Patryk Jaworowski (Austria)

Philip Misiurek (Irlandia)

Szymon Błażejowicz (USA)

Letycja Jędras (Belgia)

Sarah Naletilich (Kanada)

Anastasia Castagnini (Włochy)

Emmanuel Klimczuk (USA)

Aleksandra Natalli (USA)

Amelia Katarzyna Cilusani (Dania)

Julia Korniak (Wielka Brytania)

Daniel Ogonowski (USA)

Adam Daniluk (Islandia)

Kacper Einar Kotowski (Islandia)

Natalia Piechowska (Belgia)

Andrzej Demjanyszen (Ukraina)

Yaroslav Lisniuk (Ukraina)

Simeon Pindikov (Bułgaria)

Wiktoria Oliwia Fidura (Niemcy)

Karol Malec (Belgia)

Anastazja Fogiel (Kazachstan)

Mateusz Marek Markowski (Islandia)

Nadia Gnatek (USA)

Marcin Mieczkowskij (Litwa)

Sofia Ludovica Gotter (Włochy)

Filip Mikolajczak (USA)

Natalia Jarczyńska (Wielka Brytania)

Maria Mikos (Wielka Brytania)
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Kochani kustosze historii,
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości...”
Józef Piłsudski
Historia, to nie tylko lekcja w szkole, czy muzeum, czy dział książek w bibliotece. Historia to my sami, to nasze
życie, nasze uczucia, nasze spotkania z rodziną czy przyjaciółmi. To świat, którym teraz żyjemy, a który za kilka lat
przejdzie do kronik historii.
W pracach, które miałam przyjemność czytać i oceniać, wielokrotnie spotkałam się z waszą refleksją, że na co dzień
nikt z nas nie zadaje sobie pytań, kim byli nasi przodkowie? Skąd pochodzili? Czym się zajmowali? Jak wyglądało
ich życie?
Wasze prace to skarbnica historycznych wydarzeń, w których przyszło żyć waszym rodzinom, a o których często
uczyliście się na lekcjach historii. Zauważyłam, że przytoczone życiorysy pradziadków nadały bliskiego i emocjonalnego powiązania faktów historycznych z teorią jaką spotykacie w podręcznikach. Na żywych przykładach z kronik
rodzinnych zaczęliście zmieniać Wasze spojrzenie na okrucieństwo czasów I i II wojny światowej i często porównywaliście je z obecną agresją Rosji na Ukrainę, wczuwając się przy tym w losy prababć, pradziadków i ogółowi
społeczności, jakiej przyszło żyć w tamtym okresie. Poszukiwania rodzinnych powiązań pozwalają na spotkanie
niezwykłych ludzi. Czasem tylko internetowo, a czasem osobiście.
Wielu z Was temat tegorocznego konkursu zainspirował, aby stworzyć drzewa geneaologiczne. Inni wygrzebali z lamusa stare fotografie i inne pamiątki rodzinne, które sprawiły, że domownicy siedli wspólnie i opowiadali rodzinne
historie.
Były też osoby, które sięgnęły po telefon i zadzwoniły do rodzin w Polsce, aby samemu odkryć swoich bliskich z perspektywy historycznych wydarzeń i później przełożyć je na papier.
Podobało mi się również to, że wielu z Was okryło romantyczne historie poznania się własnych rodziców, ich randki,
podróże, i to jak udało się im zawiązać rodzinę, w wielu przypadkach, tak daleko od swoich najbliższych.
Temat był bardzo przystępny i cieszył się ogromnym powodzeniem, ponieważ skrzynka pocztowa fundacji pękała
w szwach, ale bardzo jest nam miło, że pragniecie brać udział w konkursie i dzielić się z nami waszymi osobistymi
refleksjami.
Gdyby nie nasi przodkowie, nie byłoby niczego na świecie. Nie byłoby nawet nas i to dlatego tak bardzo ważna jest
genealogia. Dla nas Polaków historia naszego kraju była bardzo burzliwa. Zniknęliśmy z map Europy, a jednak nasi
przodkowie dumnie walczyli o przetrwanie języka, tradycji i kultury polskiej. Dwie wojny światowe spustoszyły
na nowo kraj, ale nie poddaliśmy się i nasi pradziadkowie odbudowywali go z wielkim zapałem. Bez pamięci o naszych przodkach jest nas miej. Jesteśmy puści i stajemy się marionetkami w komercyjnym świecie reklam.
Poznanie rodzinnej historii pozwala lepiej dostrzec, jakie wartości są dla nas ważne i co najbardziej cenimy w życiu.
Do historii naszych przodków z każdym dniem dokładamy swoją cegiełkę. Poznając ich dzieje, często niełatwe,
niekoniecznie będącą powodem do dumy, uczymy się akceptacji w stosunku do innych i samych siebie. Poznając
rodzinne historie, poznajecie samych siebie.
Z Waszych prac wywnioskowałam, że zajmowanie się historią rodzinną, to niezwykłe, pasjonujące, uczące i satysfakcjonujące zajęcie. Dbajcie o nią, aby nigdy nie została zapomniana.

KATARZYNA OSTRÓWKA
Sekretarz Jury Grupy II
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GRUPA II
PRACE LAUREATÓW
Pocztówka z Polski
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OLEKSANDR BEIZYM, UKRAINA

Nazywam się Aleksander Beizym. Mam 12 lat. Urodziłem się 17 grudnia 2009
roku w Ochtyrce w regionie Sumy na Ukrainie.
W 1641 r. Polacy postawili barierę graniczną na miejscu słowiańskiej osady
na górze Ochtyr na skrajnym zachodnim skrzydle linii karbu białorodziejskiego. Za
oficjalnie uznaną datę jego powstania uważa się 29 września 1641 r. W latach 16451648 na mocy traktatu pokojowego w Polanie wytyczono granicę polskomoskiewską, w wyniku czego księstwo moskiewskie przejęło liczącą do 50 metrów
osadę na górze Ochtyr (1). Moja matka Ludmiła też urodziła się w Ochtyrce, w
przygranicznym mieście I Rzeczypospolitej (2). Ojciec Wołodymyr urodził się w
Kitsman w obwodzie czerniowieckim na Ukrainie. Jego rodzinnym miastem jest
granica II Rzeczpospolitej. Mój dziadek ze strony ojca, Ołeksandr, również urodził
się w Łaniwce w obwodzie tarnopolskim. Do września 1939 była to Polska. Jego
ojciec Iwan i mój pradziadek chodzili do polskiej szkoły.
Ciekawa historia mojego nazwiska - okazuje się, że w obwodzie
chmielnickim jest wieś Velyki Beyzymy. Jan Bezym, polski ksiądz, jezuita i
misjonarz, urodził się tu 15 maja 1850 roku. Znany z misji religijnej na
Madagaskarze (3).
Cała rodzina odwiedziła kaplicę na
jego cześć w 2021 roku w Velyki Beyzymy.
18 sierpnia 2002 r. papież Jan Paweł II
beatyfikował Jana Beyzyma. Pamięć
misjonarza uczczona jest 12 października. W
2012 roku na Madagaskarze odsłonięto
pomnik ku czci Ojca Beyzyma.
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Szlachetny herb rodu Beyzym polskiej heraldyki
Tadeusza Hajl. Opis zgodnie z klasycznymi regułami
blazonowania: W polu czerwonym na koniu białym
jeździec nagi z kołczanem u boku strzelający z łuku. Pod
koniem, z prawej strony tarczy podkowa srebrna barkiem
w górę, nad koniem z lewej strony tarczy półksiężyc złoty
barkiem w dół. W klejnocie nad hełmem w koronie trzy
pióra strusie.

Moja babcia ze strony ojca urodziła się we wsi Babyno w obwodzie
rówieńskim na Ukrainie. Pomimo faktu, że jej ojciec był Polakiem i został
ochrzczony w obrządku katolickim, w paszporcie została wymieniona jako Rosjanka,
według matki, aby uniknąć prześladowań etnicznych podczas okupacji sowieckiej w
latach 1939-1991.
Pradziadek Plesniak Bohdan Onysymowicz urodził się w czerwcu 1926 r. we
wsi Babiń, wówczas była to Polska. W 1944 roku, w wieku 18 lat, zaciągnął się do
Wojska Polskiego, utworzonego dekretem Ogólnopolskiej Rady Ludowej z dnia 21
lipca 1944 roku z Armii Ludowej i Wojska Polskiego. Wrócił z wojska z gruźlicą i
pracował jako ciepłownik w cukrowni. Zmarł w czerwcu 1960 r. i został pochowany
na cmentarzu polskim w Równem. Moja babcia Nelly miała wtedy zaledwie 9 lat. Na
tych zdjęciach mój pradziadek Bogdan (rodzina nazywała go Bogumiłem) podczas
służby w Wojsku Polskim.
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Pradziadek Plesniak Onysym Hnatowycz 1893 -1959, Ukrainiec, sierota,
pracował jako główny inżynier ciepła w cukrowni we wsi Babyn w obwodzie
rówieńskim na Ukrainie.

Prababka Garasimovych
gospodyni domowa.

Bronisława

Korneliwna,

1894-1958,

Polka,

Jej babcia Nelya przechowuje Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
(również Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej lub; w tradycji wschodniej częstochowska
ikona Matki Bożej lub częstochowska ikona Bogarodzicy) jako ważną pamiątkę
rodzinną. Ikona jest jednym z najbardziej znanych i czczonych sanktuariów w Polsce
i Europie Środkowej. Czczony jednakowo przez katolików i prawosławnych (6).
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Prababka Broni miała dwie siostry i brata, których deportowano do Polski
1946 r., do miejscowości Żagań, gdzie do dziś mieszkają ich potomkowie (syn
Janusza i Christiny – Andrzej Garasimowicz i jego żona Małgorzata) oraz prababka z
synem i mężem pozostali na Ukrainie z powodu choroby. Wszyscy są pochowani na
polskim cmentarzu w Równem.

Na lewym zdjęciu rodzina mojej prababki: górny rząd od lewej do prawej bratankowie Kazimierza i Janusza (kuzyni mojego pradziadka Bohdana), dolny rząd lewy prababka prababki Bronisławy - Albiny, na zdjęciu po lewej środkowa Krystyna
(żona Janusza), po prawej - kolejna praprababka Bronisława - Kazia, matka
Kazimierza i Janusza.
Na zdjęciu po prawej - górny rząd od lewej do prawej: Kazimierz, Kristina,
Janusz, dolny rząd - po prawej - prababka prababki Maryan, z lewej córka Danuta,
mieszkała w Gdańsku.
Każdy człowiek i każdy naród ma swoje sanktuaria. Portret dziadka lub babci
zawieszony na ścianie to nie tylko hołd dla tradycji. To pamięć o tych, którzy
tworzyli historię, od których należy brać przykład.
Każdy w moim rodowodzie ma zaskakująco ciekawą i niesamowicie
fascynującą historię. Większość moich krewnych to rodowici Polacy.
Historia ma kształt spirali. Ojciec Jana Beyzima, uczestnik antyrosyjskiego
powstania 1863 r., wraz z resztkami swojego oddziału przeniósł się do Austro-
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Węgier. Został skazany na śmierć zaocznie, a ich majątek został spalony przez
Kozaków.
Mój pradziadek Bogdan służył w Wojsku Polskim podczas II wojny
światowej, zapoczątkowanej przez Związek Radziecki i Niemcy.
Byłem też świadkiem wojny między Ukrainą a Rosją. Dzisiaj jest 25 lutego
2022. Wojna trwa już drugi dzień. Nasi żołnierze odparli już trzy ataki czołgów. Gdy
dochodzi do ostrzału artyleryjskiego, cała rodzina chowa się w piwnicy.
Pamięć rodowodowa to wyjątkowe zjawisko. Podobno niewiele osób wie, że
w dawnych czasach obowiązkiem było znać z imienia swój rodowód z piątego, a
nawet siódmego pokolenia. Pamięć o naszych przodkach była naturalną potrzebą.
Obowiązkiem było zachowanie własnego drzewa genealogicznego, a tym samym
zachowanie pamiątek rodzinnych i tradycji oraz przekazywanie ich przyszłym
pokoleniom.
Jestem bardzo dumny, że moi krewni i przodkowie to Polacy. Tak bardzo
kocham całą moją rodzinę !!!
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%80
%D0%BA%D0%B0
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Beyzym
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Beyzym
5. https://beyzym.pl/language/pl/
6. https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Boskiej_Cz%C4%99stochowskiej

SEBASTIAN BIAŁY, KANADA

Mam na imię Sebastian Biały. Mam jedenaście lat i chodzę
do szóstej klasy. Wraz z bratem Adamem który ma osiem lat,
urodziłem się w Kanadzie. Jestem Kanadyjczykiem polskiego
pochodzenia. Moja rodzina mieszka w Kanadzie od ponad
trzydziestu lat wiec Kanada jest moja ojczyzna. Ale bardzo
ważna jest dla mojej rodziny nasza polska kultura i polskie
tradycje.
Moi rodzice urodzili się na południu Polski. Mama ma na imię
Dominika, jest dentystką, a tata Piotr jest lekarzem. Obydwoje przyjechali do Kanady, gdy byli małymi dziećmi. Razem
uczęszczali na zajęcia do Sobotniej Szkoły Języka Polskiego
i tańczyli w polonijnym klubie “SPK Iskry”. Tam się poznali.
Moim pierwszym językiem był język polski. Nie umiałem rozmawiać po angielsku aż do szóstego roku życia kiedy zacząłem
chodzić do szkoły. Od urodzenia rodzice rozmawiają ze mnją
i moim bratem po polsku. Gdy byliśmy mali czytali nam pol84

skie książki, śpiewali polskie piosenki i wspólnie oglądaliśmy
polskie filmy. Znam “Bolka i Lolka”, “Akademię Pana Kleksa”,
“Czterej Pancerni i Pies” i wiele innych. Tak jak moi rodzice,
ja i mój brat chodzimy na zajęcia do polskiej szkoły i tańczymy
w zespole “Sokół”. To już taka nasza rodzinna tradycja.
Dużą i ważną rolę w moim życiu odgrywają moi dziadkowie i pradziadkowie. Moja babcia Teresa i dziadek Czesiek
są super. Oni przyjechali do Kanady pod koniec lat osiemdziesiątych gdy w Polsce były trudne warunki do życia. Babcia
opiekuję się mną i moim bratem, gdy rodzice są w pracy. Odwozi nas do szkoły, organizuję wycieczki w wolne dni i przygotowuję pyszne obiady. Moja ulubiona zupa to pomidorowa.
Lubię też jej racuchy z jabłkami i szarlotkę.
Obydwaj z dziadkiem interesujemy się historią. Często rozmawiamy o różnych wydarzeniach historycznych. Moim ulubionym tematem jest druga wojna światowa.
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Moi dziadkowie bardzo troszczą się o nas. Lubię spędzać czas
w ich domu i oczywiście smakołyki, które dla nas wypieka
babcia.

Jej mąż pradziadek Kazik zmarł parę lat temu. Pamiętam go
bardzo dobrze. Czytał mi piękne polskie bajki i od niego dostałem pierwszą piłkę. W parku razem kopaliśmy ja.

Nadal żyje moja prababcia Danusia. Ona mieszka z moją babcią. Często odwiedzam ją. Prababcia opowiada mi o dawnych
dziejach. Ona przeżyła drugą wojnę światową. Do dzisiaj pamięta małego chłopca, który częstował ją jajkiem, gdy była
głodna. Zawsze gdy je jajko to przypomina sobie jego pierwszy
smak. Prababcia Danusia robi nam pyszne pierogi, a na deser
przygotowuję budyń lub kisiel.

Moja rodzina jest bardzo duża. Mam w Kanadzie ciocie, wujków i kuzynów. Do wigilijnego stołu zasiada w moim domu
dwadzieścia osób. Pomimo tego, że jest nas dużo, staramy się
często spotykać i spędzać czas w rodzinnym gronie.
Kocham moją rodzinę. Wszystkie ważne uroczystości takie
jak urodziny i święta spędzamy razem. Dzięki moim rodzicom
i dziadkom, znam polski język, polską historię i jej tradycje.

EMILY BIESIADECKI, USA

ARKA NOEGO – HISTORIA MOJEJ RODZINY
„Jeśli nie znasz historii swojej rodziny, to nic nie wiesz.
Jesteś liściem, który nie wie, że jest częścią drzewa.”
– Michael Crichton.
Ten krótki cytat mówi, jak ważna jest znajomość historii rodziny.
Ważne jest, aby wiedzieć, skąd pochodzisz, bo bez rodziny nie byłoby nas. Nie można zapomnieć o swoich przodkach, ponieważ
oni są częścią przeszłości. Przodkowie pomogli zbudować współczesny świat, w którym żyjemy i musimy być za to wdzięczni.
Dla mnie rodzina są to osoby, na których mogę polegać w kwestii
wsparcia, śmiechu, zabawy i dzielenia się wyzwaniami i nagrodami
życia. Rodzina to jeden z najważniejszych priorytetów w moim
życiu. Moja mama zawsze powtarza, że nasza rodzina jest jak Arka
Noego. Świat zewnętrzny może czasami wydawać się chaotyczny,
surowy lub przytłaczający jak powódź. W naszej rodzinie chcemy
stworzyć dla siebie arkę, w której jesteśmy bezpieczni i chronieni
oraz mamy poczucie miłości, troski, opieki i ochrony.
Moja mama i tato przyjechali do Stanów Zjednoczonych
szesnaście lat temu. Wtedy moja mama była w ciąży z moim
starszym bratem. Moi rodzice pochodzą z tej samej okolicy.
W Polsce moja mama zaczęła pracować w drukarni, bo zawsze
była ciekawa jak się robią książki. Mój tata również pracował
w tej samej drukarni i tak się poznali. Razem zaczęli podróżować po świecie i zwiedzać ciekawe miejsca. Zawsze było ich
wielkim marzeniem, aby zamieszkać w Stanach Zjednoczonych
i to swoje marzenie spełnili. Mimo, że początki były trudne,
gdyż nie znali bowiem języka angielskiego, zawsze starali się
stworzyć oazę bezpieczeństwa i poczucia miłości dla nas.
Reszta mojej rodziny została w Polsce, gdzie cała historia się
zaczęła i na zawsze pozostanie.
Siedem lat temu zmarła moja prababcia mając sto lat. Przeżyła
wiele, w tym dwie wojny światowe. Urodziła się tuż przed I wojną
światową a dorastanie nie było dla niej łatwe. Kiedy I wojna
światowa dobiegła końca, moja prababcia była jeszcze bardzo
młoda i nie pamiętała wiele. Jednakże bardzo dobrze pamiętała
II wojnę światową, gdyż miała dwadzieścia siedem lat, gdy wojna
się zaczęła. Zawsze, kiedy odwiedzałam moją prababcię w Polsce,
to opowiadała mi różne wojenne historie. Pracowała u bogatej rodziny, ale gdy otrzymała informację, że chcą ją zabrać do obozu
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koncentracyjnego, musiała szybko uciec. Na szczęście mogła wrócić do domu dzięki tej rodzinie, dla której pracowała. Ta rodzina
pomagała ludziom w czasie wojny i powstała o nich książka pod
tytułem, „Wilki” autorstwa Zofii Noga. Znajduje się w niej wątek
o mojej prababci. Pomagała partyzantom w trakcie wojny. W nocy
nosiła im dużo jedzenia, które sama przygotowywała. Zdarzało
się, że całymi nocami musiała się chować po lasach, ponieważ
żołnierze przyjeżdżali, i chodzili od domu do domu, szukając ich.
Nigdy nie miałam okazji przeczytać tej książki, ale mam nadzieje,
że babcia mi ją kiedyś pożyczy. Dzięki opowiadaniom mojej prababci lepiej rozumiem co dzieje się we współczesnym świecie
i czuję większą empatię do tego przez co ludzie przechodzą.
Niewiele wiem o swoim pradziadku, ale wiem, że był weteranem II wojny światowej. Walczył dzielnie i zmarł po zakończeniu wojny. Czas wojny był bardzo trudny, ale z pomocą
rodziny moi pradziadkowie potrafili stworzyć bezpieczne
miejsce pośród całego wojennego chaosu.
Moi dziadkowie pracowali w szpitalu. Moja babcia przez
ponad czterdzieści lat pracowała jako pielęgniarka, a dziadek
był sanitariuszem. Poznali się w szpitalu i razem wychowali
czterech synów i moją mamę. Mój dziadek, z mojego taty
strony, był strażakiem. Pomagał ludziom i uratował wiele
osób z pożaru. Zawsze mi powtarzał, żebym była ostrożna
z ogniem. Moja babcia, z taty strony, pracowała w zakładzie
obuwniczym, ale niestety, ponieważ likwidowano wiele zakładów straciła pracę. Były to trudne czasy socjalizmu, ale mimo,
że było ciężko, moi dziadkowie wciąż potrafili znaleźć bezpieczne i przepełnione radością miejsce w swoich rodzinach.
Wracając do cytatu z początku, gdybym nie znała historii swojej rodziny, to bym nie znała części siebie. Byłabym liściem,
który nie wie, że jest częścią pewnego drzewa. Stale wzbogacam swoją wiedzę o przeszłości mojej rodziny i upewniam
się, że będę liściem, który zna swoje drzewo. W przyszłości
chciałabym stworzyć taką rodzinę jaką stworzyli moi rodzice,
dziadkowie i pradziadkowie. Rodzinę pełną miłości, troski,
zrozumienia, spokoju – taką moją Arkę Noego.
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Codziennie uczymy się historii w szkole, poznajemy dzieje wielkich mocarstw i daty ważnych
bitew. Ale, czy znamy historię własnej rodziny? Większość z nas nie pamięta jak mieli na imię
pradziadkowie, jakie wiedli życie i czym się zajmowali. Takie elementy są ważne w życiu
człowieka ponieważ przypominają nam kim jesteśmy. Historia mojej rodziny jest pełna radości,
smutku, niepewności co przyniesie przyszłość, walk o wolność Ojczyzny oraz jedna wielka
bitwa stoczona o miłość!. Wszystkie te wydarzenia utrwalone są w rodzinnych albumach,
kuferkach, które niekiedy stoją zakurzone na strychu lub zatrzymane w pamięci potomków i
przekazywane następnym pokoleniom. Prawie każdy z nas ma w rodzinie przodka, który walczył
o wolność Ojczyzny. Ja również mam pradziadków, którzy walczyli w AK, należeli do
partyzantki, ginęli na polu walki. Jeden z moich pradziadków zginął w bitwie pod Monte
Cassino i do tej pory nie odnaleziono miejsca jego pochówku. Kolejny pradziadek narażając
własne życie pomógł ukraińskiej żydówce z piątką dzieci uciec przed Niemcami. Wszystkie te
historie są wciąż żywe w naszej rodzine bo sa przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dla mnie
najpiękniejsza historia rodzinna to historia wielkiej miłości moich pradziadków: prababci Anny i
pradziadka Eugeniusza. Tą właśnie historią rodzinną chciałabym się podzielić z Wami w tym
wypracowaniu.

Prababcia Anna i pradziadek Eugeniusz mieszkali w tej samej
miejscowości w dawnym województwie rzeszowskim i jak młodsze
siostry prababci Anny wspominają “od zawsze mieli się ku sobie”.
Prawdopodobnie byli parą od czwartej klasy szkoły podstawowej. Kiedy
pytam ile mieli wtedy lat, nikt nie jest mi w stanie na to odpowiedzieć gdyż w tamtych czasach
edukacja w szkole dla większości dzieci kończyła się właśnie na czwartej klasie.
Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield NJ, USA, Victoria Billack, 13 lat.
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Mogłaby to być zwykła historia zakochanych w sobie ludzi, gdyby nie to, że dzieliła ich duża
przepaść społeczna i majątkowa. Ojciec mojego pradziadka w pracował w Ameryce w fabryce
Forda i dorobił się sporej fortuny, którą zainwestował w ziemię. Jak na tamte czasy, rodzina
pradziadka Eugeniusza wiodła sobie bardzo dostatnie i wygodne życie. Natomiast moja
prababcia Anna pochodziła z biednej wielodzietnej rodziny. Często ona jak i jej rodzeństwo byli
oddawani na służbę do bogatych gospodarzy za jedzenie.
Związek moich pradziadków nie był traktowany poważnie przez rodzinę, aż do momentu kiedy
ojciec pradziadka Eugeniusza wrócił z Ameryki i oznajmił synowi, że czas się ożenić, ale za
dziewczynę z bogatego domu, którą on mu już wybrał. Wtedy mój pradziadek pierwszy raz się
sprzeciwił swojemu ojcu. Od tego czasu pradziadek Eugeniusz musiał ukrywać swój związek z
prababcia. Po dwóch latach skrywanego związku, mama prababci Anny powiedziała: ”On nigdy
się z Tobą nie ożeni! Nie pozwolą mu! Czas o nim zapomnieć i myśleć o przyszłości bo robisz
się coraz starsza i kto cię będzie chciał!”
Zazraz po tym, mama prababci, ktora byla juz wdowa i bardzo zalezalo jej na wydaniu za mąż
najstarszej córki, znalazła jej kandydata na męża. Prababcia Anna jak często wspominała do
mojej mamy, siedziała przy stole i płakała, a jej mama z przyszłym mężem ustalała datę ślubu.
Kiedy pradziadek Eugeniusz się o tym dowiedział szybko zorganizował plan ucieczki. W środku
nocy uciekli z domów i z pomocą przyjaciół pradziadka dotarli do Jeleniej

Góry gdzie

zamieszkali w jedny z poniemieckich domow. Rok później wzięli ślub. Prababcia wspominała,
że nie mieli dużo pieniędzy więc ślub był skromny w gronie najblizszych przyjaciol i ludzi z
którymi pracowali.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield NJ, USA, Victoria Billack, 13 lat.
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Rodzina

pradziadka

Eugeniusza

bardzo

była

rozczarowana

jego

postępowaniem, do tego stopnia, że pradziadek został wydziedziczony przez
własnego ojca. Wtedy wiedzieli już, że nie mają do czego wracać. W
Jeleniej Górze urodziła się moja babcia Halina, mama mojej mamy. Chociaż
nie było im tam źle, jak często babcia Halina wspomina, prababcia
Anna bardzo tęskniła za domem rodzinnym, rodzeństwem i
przyjaciółmi.
Kiedy rodzeństwo prababci Anny sie rozjechało po całej
Polsce, mama jej została sama i wtedy pojawiła się szansa na
powrót do rodzinnej wioski. Pradziadek nie był chętny wracać, ale prababcia bardzo nalegała
więc pradziadek zdecydował, że jest czas na powrót po dziesięciu latach mieszkania w Jeleniej
Górze z dala od rodziny i przyjaciół.
Tata pradziadka nigdy nie zaakceptował jego wyboru, więc żyło się im
ciężko po powrocie. Zamieszkali w bardzo starym domu prababci z tego powodu
byli wyśmiewani, ale pradziadek Eugeniusz potrafił ciężko pracować i po kilku
latach mieszkali w nowym domu, który sam zbudował. Międzyczasie zmarł ojciec
pradziadka i okazało się że mój pradziadek Eugeniusz ma prawo do dziedziczenia
majątku po nim, gdyż jego ojciec nigdy nie podpisał dokumentow, ktore mialy go wykluczyć z
dziedziczenia majątku. Więc można powiedzieć, że historia ta miała Happy End!
Miałam szczęście poznać moją prababcie Annę i spędzić z nią trochę czasu przed jej
śmiercią. Szkoda tylko, że nie mogłam usłyszeć tej historii właśnie od niej bo prababcia zmarła
Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield NJ, USA, Victoria Billack, 13 lat.
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gdy miałam 2 latka. Jednak moja mama, która mieszkała z dziadkami przez 14 lat, często pytała
dziadków o ich historie. Dzisiaj mama przekazuje ją nam swoim dzieciom, a ja na pewno będę ją
trzymać blisko serca i nie raz opowiem moim dzieciom w przyszłości.
Tak więc romantyczna historia moich pradziadków

jest moją

ulubioną historią rodzinną, mogę jej słuchać godzinami i na
każdych wakacjach w Polsce mam nowe pytania, do rodziny
dotyczące tej historii. Jestem bardzo dumna z
postawy moich pradziadków bo się nie poddali i
mimo, że ich życie nie było łatwe byli szczęśliwi ze sobą aż do śmierci.
Historia ich jest nadal bardzo żywa, zawsze kiedy mamy rodzinny
zjazd podczas wakacji, wszyscy lubią wracać do tej historii. Może dlatego, że
dom moich dziadków jest wybudowany w właśnie w miejscu starego domu
prababci Anny, albo dlatego że zazdrościmy im odwagi…? Dla mnie jest jest to historia wielkiej
miłości,
ludzi którzy
umieli
zawalczyć o
własne
szczęście.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield NJ, USA, Victoria Billack, 13 lat.

4

90

Kronika wspomnieniowa

CARLOS BONED ZYS, HISZPANIA

WINCENTY, POWSTANIEC WIELKOPOLSKI
Mam na imię Carlos, ale moja mama i rodzina w Polsce mówią na mnie Lolek, bo tak
nazwał mnie mój dziadek Bolek (on mówi też na mnie Loluchna). Mam 12 lat, ale niedługo
skończę 13. Urodziłem się w Polsce w Poznaniu, ale bardzo krótko tam mieszkałem. Mieszkam
teraz w Hiszpanii, już prawie 6 lat, w Rivas Vaciamadrid i tu chodzę do szkoły. Wcześniej
mieszkałem 6 lat w Niemczech. Mam jeszcze dwóch młodszych braci: Janka i Marco. W soboty
wszyscy chodzimy do Sobotniej Szkoły Polskiej im. Jana Długosza w Vicálvaro w Madrycie.
Tam uczę się języka polskiego i historii. Moja mama jest Polką, a tata jest Hiszpanem, dlatego
w domu rozmawiamy po polsku i po hiszpańsku, a w szkole uczę się jeszcze języka angielskiego
i niemieckiego.
Moja rodzina w Polsce mieszka w Wielkopolsce, w Środzie Wielkopolskiej niedaleko
Poznania. Każdego roku lecimy tam latem na wakacje i zimą na Święta Bożego Narodzenia.
Niestety na ostatnie święta nie polecieliśmy, bo dwa dni przed wylotem się rozchorowałem.
Mama mi mówiła, żebym się nie martwił, bo niedługo znów zobaczymy babcię Marysię, dziadka
Bolka i resztę rodziny.
Zimą Środa jest bardzo ładnie ubrana lampkami i ozdobami świątecznymi. 27 grudnia
wszyscy mieszkańcy wywieszają czerwone flagi z białym orłem. Taką flagę wywieszają też
moje ciocie i wujek Marcin, którzy mieszkają w centrum Środy, obok Kolegiaty. To są flagi
specjalne, bo wtedy obchodzona jest rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego z 1918 roku.
Ludzie przypinają sobie również kokardy polskie.
Flaga i kokardy polskie

Gdy obchodzono rocznicę 100 lat wybuchu tego powstania, byłem wtedy z moją rodziną
na Starym Rynku w Środzie Wielopolskiej, gdzie się odbyło wielkie widowisko. Było bardzo
dużo ludzi, wystrzelono race na Rynku z wieży Kolegiaty. Był hałas i dużo dymu. W zeszłym

roku (2021), po wielu latach, ustanowiono dzień 27 grudnia świętem państwowym. Nazwano go
Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. I dlatego chciałbym opowiedzieć
historię mojego prapradziadka Wincentego Szczepańskiego, powstańca wielkopolskiego
z Kompanii Kłeckowskiej.
Stary Rynek w Środzie Wlkp., 27.12.2018 r.

I
W latach 1914-1918 trwała I wojna światowa. Gdy się skończyła, to Polska 11 listopada

1918 roku odzyskała niepodległość. Niektóre ziemie, jak Wielkopolska były poza Polską. Polacy
1
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zaczęli walczyć. Wybuchło Powstanie Wielkopolskie zakończone zwycięstwem, a Wielkopolska
wróciła do Polski.
II

Wincenty z Leokadią i Klemensem

Życiorys Wincentego

Mój prapradziadek Wincenty Szczepański urodził się 11 grudnia 1883 roku w Kłecku,
niedaleko Gniezna w Wielkopolsce. Jego rodzicami byli Ignacy i Anna z Dobrzańskich. Chodził
do szkoły podstawowej, a gdy ją skończył, to pomagał swojemu ojcu w różnych pracach.
W 1907 roku ożenił się z Leokadią i urodził im się syn Klemens. Mieszkali w Kłecku.

Dom rodzinny w Kłecku, w oknie Leokadia i Klemens

Leokadia z Klemensem

Żona Wincentego Leokadia działała w Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia Świętego
Wincentego a Paulo (Wincentki) przy parafii w Kłecku. Panie te uczyły dzieci czytać i pisać po
polsku, pomagały osobom starszym, biednym dzieciom, inwalidom. Zbierały też pieniądze na
jedzenie i ubrania dla biednych. Wincenty miał wiele zainteresowań, występował na przykład
w teatrze.

2
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Leokadia z Wincentkami, II rząd, druga od prawej wzór pieczęci

Wincenty w teatrze, III rząd, drugi od lewej

III
W 1915 roku Wincenty został powołany do wojska niemieckiego, był saperem. Walczył
daleko od domu na froncie karpackim i został ranny w miejscowości Stryj (dziś na Ukrainie,
niedaleko Lwowa). Z jego zachowanych opowieści wiemy, jak do tego doszło. Wincenty razem
z innymi żołnierzami wieczorem siedział w okopach i grał tam w karty. Jeden z kolegów zapalił
papierosa i zrobiło się jaśniej. Wtedy padł strzał, a pocisk zabił kolegę. Kula przeleciała i trafiła
w prawe ramię Wincentego. Na szczęście przeżył. Ranny został przewieziony do szpitala
wojskowego nazywanego Lazaret, który znajdował się daleko, bo w Jenie (dziś w Niemczech).
Lazaret po niemiecku nazywał się Königl. Reservelazarett.

W wojsku niemieckim

Książeczka wojskowa

Wincenty w Lazarecie

3
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Został tam wyleczony, ale był w 40 % inwalidą. Z Lazaretu lewą ręką napisał kartkę do

syna Klemensa i żony Leokadii. Ona też wysłała mu list.
IV
Po powrocie ze szpitala, w 1916 roku zaczął pracować w niemieckim Urzędzie
Pocztowym w Kłecku na różnych stanowiskach. Był na przykład pocztylionem, co dawniej
oznaczało listonosza - woźnicę, bo wtedy listy rozwożono wozami. Jesienią 1918 roku zapisał
się też do Straży Ludowej, do której należeli ochotnicy, dawni żołnierze. Ich zadaniem było
dbanie o porządek i bezpieczeństwo.
V
W grudniu 1918 roku wybuchło Powstanie w Wielkopolsce. Wincenty zgłosił się do
powstania, dlatego przestał pracować na poczcie. Sam napisał, że: ,,Nie zważałem na nic
i wystąpiłem ze służby pocztowej”. A wszystko działo się tak…
W dniu 28 grudnia 1918 roku w Kłecku ksiądz wikariusz, który nazywał się Winnicki,
zwołał na godzinę 19 mieszkańców Kłecka na zebranie. Spotkali się w salce obok kościoła.
Przyszło 69 osób, wśród nich był Wincenty. Byli to młodzi żołnierze, którzy wcześniej walczyli
w armii pruskiej, dlatego przyszli w pruskich mundurach. Ksiądz powiedział, że powstanie
w Kłecku może wybuchnąć w każdej chwili i dlatego muszą się przygotować. Wybrano
komendanta, którym został Edmund Rogalski. To spotkanie było tajne i nie można było
powiedzieć nikomu, że się odbyło. O godzinie 21 wszyscy poszli do swoich domów.
27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie w Poznaniu, ta wiadomość szybko rozeszła
się po Wielkopolsce. Następnego dnia, 28 grudnia wieczorem, powstanie wybuchło w Gnieźnie,
a z 28 na 29 grudnia w Kłecku. Późno w nocy, bo około godziny 23:30, do Kłecka przybyli
powstańcy z Gniezna i powiedzieli, że tam już walczą i że w Kłecku też trzeba działać. Szybko
obudzono księdza proboszcza Wierzbickiego i zawołano osoby, które dzień wcześniej były na
spotkaniu, w tym Wincentego. Wszyscy przyszli do domu pana Biedermanna i tam komendant
Rogalski wydał im rozkazy. Mieli zająć urząd, pocztę, dworzec, odebrać broń żandarmom
i ustawić naładowany karabin na pierwszym piętrze w oknie u pana Muszyńskiego. Powstańcy
szybko zaczęli wykonywać rozkazy. Poszli do urzędu i zatrzymali Burmistrza i kazali mu oddać
klucze do szaf z ważnymi dokumentami. On nie chciał tego zrobić, więc powstańcy znaleźli inny
sposób. Wincenty wysłał swojego syna Klemensa, który miał wtedy 11 lat po narzędzia (chyba
po siekierę), aby otworzyć te szafy. I udało się! Potem Klemens wszystkim mówił: „Ja też byłem
powstańcem!''. Inne dzieci też pomagały swoim rodzicom. Była noc, powstańcy kazali zapalić
latarnikowi lampy na ulicach i odbierali broń Niemcom. Wincenty napisał to w swoim
życiorysie: ,,Najpierw zająłem się odbieraniem broni od miejscowych Niemców”. Powstańcy
4
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wykonywali dalsze rozkazy - poszli zająć dworzec kolejowy i pocztę. Szybko im się to udało, po
godzinie od wybuchu powstania mogli wysłać stąd wiadomość do Komendy Powstańczej
w Gnieźnie i powiedzieć, że w Kłecku powstanie też wybuchło. Na ulicach ustawili patrole.
Następnego dnia 29 grudnia rano Kłecko było w rękach Polaków. Wszyscy mieszkańcy
bardzo się ucieszyli, gdy zobaczyli na rynku powstańców, było ich około 60-70. Mieli tam
zbiórkę o 9 rano. Wincenty też tam był. Powstańcy mieli różną broń karabiny, karabinki,
rewolwery i trzymali ją na sznurku albo na pasie. Wyglądali trochę dziwnie, bo każdy miał inny
strój. Byli tam piechurzy, kawalerzyści, artylerzyści. Niektórzy mieli płaszcze, inni kurtki albo
inne ubranie. Jedno mieli wspólne. Były to naszyte na czapkach biało-czerwone przepaski.
Dlatego postanowili zrobić listę wszystkich powstańców i podzielić ich na drużyny. W ten
sposób utworzyli Kompanię Kłeckowską. Przemawiał komendant i wszyscy bardzo się cieszyli,
bo mówił po polsku. O wybuchu powstania dowiedziano się w innych miejscowościach.
Wszyscy krzyczeli: „Niech żyje Polska!” Był jednak problem, bo powstańcy mieli mało broni
i trzeba było po nią jechać. Tego samego dnia Wincenty i inni powstańcy pojechali po broń
i amunicję do Gniezna. Przywieźli kilka wozów. Całą broń schowali w zbrojowni i to Wincenty
jej pilnował. W powstaniu brał udział także najmłodszy brat Wincentego, Piotr Szczepański oraz
brat żony Leokadii, Jan Borkowski.
Gdy Kłecko było już wolne, to Kompania Kłeckowska wyruszyła walczyć z Niemcami
o inne miasta w Wielkopolsce jak Łopienno, Mieleszyn, Żnin. Powstanie Wielkopolskie
zakończyło się zwycięstwem 16 lutego 1919 roku. Wincenty, mimo że był inwalidą, brał w tych
walkach udział.
VI
Po powstaniu Wincenty wrócił do Kłecka, do pracy na Poczcie Polskiej. Był listowym,
konduktorem, pocztylionem.

Wincenty w Kłecku z psem Lordem

Służba pocztowa, lata 20-te

Służba pocztowa, lata 30-te

VII
Niemcy przygotowywali się do wojny w 1939 roku. Oprócz tego, że chcieli zająć teren
Polski, to chcieli też zlikwidować inteligencję i inne grupy, między innymi powstańców
wielkopolskich. Zdobyli listę z ich nazwiskami, dlatego wielu z nich wyjechało do innych miast,
aby ich nie aresztowano. Wincenty z Leokadią przeprowadzili się z Kłecka do Międzychodu.
Tam Wincenty pracował jako urzędnik pocztowy aż do emerytury.
VIII
Za udział w Powstaniu Wielkopolskim Wincenty otrzymał odznaczenia: Medal
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości i Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Na pamiątkę
wybuchu powstania mieszkańcy Kłecka odsłonili na Rynku pamiątkową tablicę.
5
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Wielkopolski Krzyż Powstańczy, awers, rewers, legitymacja, tablica w Kłecku , informacje www.powstancy.wielkopolscy.pl

IX
Wincenty zmarł 28 marca 1960 roku, miał 77 lat. Został pochowany na cmentarzu

w Międzychodzie. Leokadia zamieszkała w Nekli u Klemensa i jego żony Seweryny. Zmarła
w 1971 roku. Później, w 1995 roku ciało Wincentego zostało przeniesione na cmentarz w Nekli,
gdzie pochowana była Leokadia.
Nagrobek Wincentego i Leokadii na cmentarzu w Nekli

X
O losach prapradziadka Wincentego opowiedziała mi moja babcia Maria, która jest jego
wnuczką. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, Wielkopolaninem i potomkiem powstańca
wielkopolskiego. Cześć i chwała Bohaterom!
Lolek

Przy napisaniu tej pracy korzystałem z następujących źródeł:
• rozmowy z babcią Marysią (Maria Zys z domu Szczepańska, wnuczka Wincentego i Leokadii) i dziadkiem Bolkiem,
• zdjęcia i pamiątki z albumu rodzinnego,
• życiorys Wincentego Szczepańskiego (Centralne Archium Wojskowe Nr 1639/k 2008-11-17),
• informacje i zdjęcia przekazane przez ciocie i wujów oraz pana Wojtka,
• informacje od pana Michała Pawełczyka, regionalisty z Wrześni na temat Kompanii Kłeckowskiej,
• J. i J. Szarakowie ,,Kocham Polskę, Historia Polski dla naszych dzieci” Dom Wyd. Rafael Kraków 2015,
• Edmund Rogalski Kompania Kłeckowska 28/29. XII .1918 r,- 16.II.1919 r., Jarocin 1936,
• Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo, www.wtg.gniazdo.org (lista powstańców), www.powstańcywielkopolscy.pl
(Wielkopolski Krzyż Powstańczy)
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Jak rodzice się poznali. Historia mojej rodziny.

Historia moich rodziców jest trochę dziwna, trochę niezwykła i trochę śmieszna.
Znam ją na pamięć, bo często ją opowiadają, więc z przyjemnością ją napiszę.
A było to tak:
Moja mama Kasia jak miała 13 lat pojechała na oazę w góry. Tam poznała dużo
nowych koleżanek i z wieloma się zaprzyjaźniła. Jedną z nich była Dorota.
W ostatnim dniu wymieniły się adresami, bo wtedy nie było jeszcze telefonów
komórkowych, a rodzice mojej mamy i tej Doroty nie mieli też telefonów stacjonarnych.
Przez wiele lat mama z Dorotą pisały do siebie listy ale nie spotykały się bo dzieliło je 80 km.
Gdy w ich domach zostały podpięte telefony stacjonarne to od czasu do czasu dzwoniły do
siebie.
Zbliżał się sylwester 1997 roku, moja mama miała wtedy
22 lata. Dorota zaprosiła ją na sylwestra, który miał być
w Gminnym Ośrodku Kultury w jej sąsiedniej wiosce.
Moja mama nie chciała jechać, ale ona bardzo ją
namawiała. Mówiła, że będzie na sylwestrze dużo
fajnych chłopaków i na pewno spędzą fajnie czas.
Mama jednak ciągle nie chciała, więc Dorota zorganizowała rozmowę telefoniczną mojej
mamy z jednym chłopakiem co miał na imię Rysiek. Nawet świetnie im się rozmawiało.
Ostatecznie mama zdecydowała, że pojedzie. Pojechała autobusem a Dorota powiedziała, że
na przystanek wyjdzie po nią jej chłopak i zawiezie ją do domu Doroty. Obie były bardzo
szczęśliwe z tego spotkania, bo przecież nie widziały się wiele lat. Spędziły całe popołudnie
na rozmowie.
Wieczorem ubrały się w ładne sukienki i czekały na chłopaka Doroty i Ryśka, którzy mieli
przyjechać po nie, żeby je zabrać na zabawę sylwestrową. Moja mama była bardzo ciekawa
jak wygląda Rysiek. Gdy przyjechali to pierwsze wrażenie jakie zrobił na mamie nie było
dobre. Był ubrany w czarny garnitur, czarny płaszcz i miał na głowie czarny kapelusz, co
mamie w ogóle się nie podobało. Do tego wszystkiego miał 30 lat, czyli był o 8 lat starszy od
mamy. Pierwsze co mama pomyślała to to, że Dorota tego pożałuje, że namówiła ją na
spędzenie sylwestra z takim „starym” chłopakiem.
Do tego powiedział, że ma na imię Jurek, ale, że brat Doroty też miał na imię Rysiek to mama
pomyślała, że coś jej się pomieszało z tymi imionami. Na początku ten Jurek nie mówił dużo,
ale gdy już jechali autem na zabawę to bardzo fajnie im się rozmawiało i mama miała
wrażenie, że znają się całe życie.
Wiele rzeczy co mówił Jurek nie zgadzało się z tym czego się dowiedziała się podczas
rozmowy telefonicznej z Ryśkiem, bo dla niej to ciągle była ta sama osoba. Postanowiła
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się tym nie przejmować tylko dobrze bawić. Miała zamiar wyjaśnić to z Dorotą następnego
dnia.
Okazało się, że Jurek co roku zaczynał sylwestra pierwszym tańcem, co dla mamy było
katastrofą, bo ona nie była dobrą tancerką, ale mimo wszystko udało jej się zatańczyć.
Tańczyli później całą noc i nad ranem oboje byli już w sobie zakochani. Można powiedzieć, że
to była miłość od pierwszego wejrzenia. Po zabawie mama pojechała do domu Doroty i gdy
tylko się wyspały to poprosiła Dorotę, żeby jej wyjaśniła o co chodzi z tym imieniem i tymi
wszystkimi rzeczami, które się nie zgadzały.
Okazało się, że Rysiek był tak nieśmiały, że zrezygnował z pójścia na sylwestra. Dorota nie
chciała tego mówić mamie tylko kazała swojemu chłopakowi znaleźć kogoś innego na jego
miejsce. Wreszcie wszystko stało się jasne. Mama cieszyła się, że tak to się skończyło, bo
pewno w Ryśku by się nie zakochała.
Tak ta historia wyglądała od strony mamy.

Teraz opowiem, jak to wyglądało od strony taty, bo to też jest bardzo ważne.
Mój tata w tym czasie pracował już we Francji. Przyjechał na święta Bożego Narodzenia do
Polski do swoich rodziców i rodzeństwa.
Dowiedział się wtedy, że jego dziewczyna znalazła sobie innego chłopaka. Było mu przykro z
tego powodu, ale postanowił się nie przejmować tylko poszedł na dyskotekę. Tam poznał
dwie dziewczyny i zaproponował im, że mogą z nim pójść na sylwestra. Dziewczyny bardzo
się ucieszyły. Dwa dni później przyszedł do niego kolega, który był chłopakiem Doroty i
poprosił go, żeby poszedł na sylwestra z koleżanką Doroty, która przyjeżdża z daleka i nie
może być bez osoby towarzyszącej, a Rysiek rozmyślił się w ostatniej chwili. Mój tata nie
chciał się zgodzić, bo przecież obiecał już tym dziewczynom, że z nimi pójdzie. Jednak kolega
tak bardzo go prosił, że w końcu tata się zgodził. Przeprosił dziewczyny, że niestety nie może
z nimi pójść.
Kolega powiedział mu, że ma przyjechać do Doroty wieczorem w
sylwestra i wtedy pozna tą jej koleżankę. Nie podobało mu się to, że
pozna ją w ostatniej chwili, ale się zgodził.
Gdy zobaczył mamę to od razu mu się spodobała i z tego powodu na
początku mało mówił, chociaż był osobą bardzo gadatliwą.
Zakochał się w mamie tak szybko jak ona w nim.
Wieczorem w Nowy Rok odwiózł mamę do autobusu a dwa
dni później pojechał do

Moi rodzice w dniu, w
którym się poznali

niej do domu.

Niestety na pierwszą
randkę spóźnił się aż dwie godziny, bo
pomyliły mu się miejscowości, które miały bardzo podobne nazwy. Mama na szczęście mu
wybaczyła.
Później wrócił do pracy we Francji.
Dzwonili do siebie i pisali listy. Tata napisał 47 a mama 98 i mają je do tej pory.
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Na święta Wielkanocne przyjechał znowu do Polski i wtedy zaproponował
mamie, żeby się ożenili. To były bardzo dziwne oświadczyny, więc mama
pomyślała, że żartuje. Postanowiła, że też będzie żartować i powiedziała, że jak
jej kupi taki pierścionek jaki jej się podoba, to zostanie jego żoną.
Tata od razu zabrał mamę do sklepu po ten pierścionek i mama „musiała” się
zgodzić.

Pierścionek zaręczynowy

Po świętach tata znowu wyjechał.
W letnie wakacje mama pojechała do taty na tydzień, żeby pierwszy raz w życiu
zwiedzić Paryż.
Później zaczęły się przygotowania do wesela, które odbyło się w październiku.
Mój tata po ślubie chciał zostać w Polsce i znaleźć pracę, ale to były jeszcze trudne czasy i mu
się nie udało.
Musiał znowu wracać do Francji.
Mama postanowiła, że pojedzie z tatą. Od
tamtego czasu mieszkają i pracują we Francji.
Po kilku latach urodziła się moja siostra Julia,
potem Karolina i na końcu ja, Arthur.
Mieszkamy w naszym domu na wsi i chodzimy do
szkół francuskich.

Ja z moimi siostrami

Dla moich rodziców bardzo ważne było to,
żebyśmy zawsze byli Polakami, mimo że
urodziliśmy się w innym kraju.

W naszym domu mówimy po polsku. Rodzice nauczyli nas ojczystego języka, ale bali się, że to
może być za mało, dlatego zapisali nas do szkoły polskiej w Paryżu.

Szkoła Polska w Paryżu

Mimo, że do Paryża mamy aż 100 kilometrów to co sobotę jeździmy na lekcje. Dzięki tej
szkole nie tylko mówimy po polsku, ale też czytamy i piszemy. Znamy polską historię i polskie
tradycje. Czytamy też polskie książki. Co najmniej raz w roku jeździmy na wakacje do Polski,
żeby odwiedzić rodzinę i poznawać ten piękny kraj.
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Dzięki temu, że znamy ojczysty język to możemy bez problemu rozmawiać z
rodziną mieszkającą w Polsce.
Nawet jeśli mieszkamy w innym kraju, to zawsze będziemy Polakami i nigdy nie zapomnimy,
gdzie są nasze korzenie.

Moja cała rodzina

Arthur Brożyna
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DANUTA BURNS, BUŁGARIA

− Babciu, babciu, przeczytasz mi bajeczkę po polsku?
− Ależ oczywiście Danusiu! Jaką bajkę chcesz? O Koziołku Matołku? Czy może zagłębimy się w świat magii z panem
Kleksem?
− Babciu, mam lepszy pomysł! Opowiedz mi proszę cię jeszcze raz historię mojej rodziny! Ty tak ładnie i ciekawie opowiadasz, myślę że właśnie to jest moja ulubiona bajka!
− A nie nudzi ci się już? Tyle razy ci ją opowiadałam...
− Nie babciu, proszę cię, uwielbiam tą historię!
− No to dobrze..., a więc zaczęło się wszystko dawno dawno temu w...
− Wiem, wiem – ty jesteś Polką i historia rozpoczęła się w Polsce, w twoim ojczystym kraju!
− Tak Danusiu, masz rację, twoja prababcia Stasia oraz twój pradziadek Franciszek pochodzą z pięknej miejscowości,
która kiedyś znajdowała się na terytorium Polski, ale obecnie znajduje się na Ukrainie. Tam się urodzili twoi pradziadkowie.
− Babciu, ale jak tak się stało? Dlaczego ty się też tam nie urodziłaś?
− Kochana Danusiu, jak moi rodzice byli młodzi wybuchła wojna i po wojnie granice się zmieniły, te terytoria zostały
odebrane Polsce i oddane Ukrainie, a moi rodzice chcieli mieszkać w kraju ojczystym, więc musieli opuścić swoje domy
i osiedlić się na terytorium, które Polska odzyskała po II wojnie światowej.
− Babciu, a smutno było im opuścić rodzinne ziemie i domy?
− Tak kochanie, bardzo smutno, właściwie to nic ze sobą nie wzięli. Twój dziadek pochodził z bardzo zamożnej rodziny
Kuchcickich, mieli też herb rodzinny, ale niestety musieli pożegnać się z dawnym życiem i zacząć od nowa.
− Babciu a gdzie się osiedlili? Opowiedz mi!
− No, wieć osiedlili się w Opolu – pięknym mieście nad rzeką Odrą i stolicą polskiej piosenki! Ja się właśnie tam urodziłam razem z moimi pozostałym siostrami i bratem. Jest nas wspólnie ośmioro dzieci. Wszyscy mieszkają w Polsce.
Byliśmy liczną rodziną, ale nic nam nie brakowało. Żyliśmy w zgodzie i pomagaliśmy sobie nawzajem. Nie mieliśmy
dużo pieniędzy, ale rodzice się nami dobrze opiekowali, byli oni bardzo pracowitymi i uczciwymi ludźmi i w ten sposób
również nas wychowali. Dzieciństwo mieliśmy wesołe i spokojne. Dziadek twój był mechanikiem samochodowym, ale
jego pasja to było stolarstwo. Wykonywał on piękne meble z drewna, a twoja prababcia Stasia zajmowała się domem
i nas wychowywała. Bardzo dobre miała serce twoja prababcia – zawsze pomagała ludziom.
− Tak jak moja mama! Ona też ma na imię Stasia. A dlaczego babciu dałaś imię swojej mamy swojej córce? Czy to jakaś
polska tradycja?
− A więc zaraz do tego dojdę Danusiu, to jest właściwie bułgarska tradycja przekazywać imiona dziadka i babci z pokolenia na pokolenia, twoja mama nosi imię mojej mamy, a ty...
− Wiem, wiem! A ja mam takie same imię jak ty – Danusia!
− Dokładnie, według tej bułgarskiej tradycji w ten sposób dzieci wyrażają swój głęboki szacunek do własnych rodziców.
− Babciu a jak się stało tak, że przyjechałaś do Bułgarii? Jak poznałaś mego dziadka?
− Ale ty jesteś niecierpliwa Danusiu! A więc pewnego lata, jak byłam już dorosła pojechałam z koleżanką na wczasy
do Bułgarii i tam nad morzem spotkałam twego dziadka.
− Babciu a dlaczego postanowiłaś się z nim pobrać i mieszkać w Bułgarii? Czy nie było ci smutno opuścić własnego domu
oraz rodziny?
− Oczywiście, że mi było smutno Danusiu, ale w życiu przychodzi czas kiedy człowiek musi już opuścić swój własny
dom i podjąć ważne samodzielne decyzje. Twój dziadek Żeko był wspaniałym człowiekiem – bardzo uczciwy, pracowity, zdolny, a serce miał wielkie jak ocean! Dużo rzeczy się od niego nauczyłam, a nasza miłość i wzajemny szacunek
do różnorodności przetrwał przez wiele lata! Razem wychowaliśmy twojego wujka i twoją mamę – w środowisku
wielokulturowym oraz dwujęzycznym.
− Babciu czy to dlatego moja mama, wujek i ja mówimy po polsku?
− Tak Danusiu, z twoim dziadkiem chcieliśmy, żebyście poznali obydwie kultury oraz języki i szanowaliście je, bo im
więcej języków człowiek zna, tym bogatszy jest jego świat wewnętrzny. I ty Danusiu bądź dumna, że masz polską
krew, ucz się oraz przekaż ten język swoim dzieciom, pamiętaj o historii swojej rodziny, bo tylko człowiek który zna
korzenie własnego drzewa może pielęgnować kwiaty.
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KARINA DZIERŻANOWSKA, USA

Historia Mojej Rodziny
1) Genealogia rodzinna

Dzierżyć - to znaczy mocno trzymać. Dzierżanowscy to stara
szlachecka rodzina rycerska. Herb Dzierżanowskich nazywa się Grzymała.
Na tym herbie w bramie zamku stoi rycerz, który mocno trzyma miecz
żeby walczyć o Polskę. W 1078 roku, Przecław Grzymała dostał herb od
króla Bolesława Śmiałego i od tego czasu Grzymała-Dzierżanowscy
walczą o Polskę. Moi przodkowie walczyli podczas różnych wojen i służyli
Polsce całym sercem. (1)
Herb Grzymała

U babci Tereski w domu wisi zdjęcie “trzech pokoleń”. Na zdjęciu są:
Roman, Zygmunt, i Kazimierz Dzierżanowscy. W 1863 roku,
praprapradziadziu Zygmunt walczył w powstaniu styczniowym. Pod koniec
życia, praprapradziadziu Zygmunt był traktowany z wielkim szacunkiem, bo
był weteranem powstania styczniowego. W 1920 roku, jego syn
prapradziadziu Kazimierz walczył w wojnie polskobolszewickiej, a w latach

Trzy pokolenia:
Roman, Zygmunt, Kazimierz
Dzierżanowscy

międzywojennych był generałem. W 1939 roku, gdy Sowieci zajęli Lwów,
został aresztowany i osadzony w więzieniu. Najprawdopodobniej został
rozstrzelony w 1940 roku. Jego nazwisko jest na Ukraińskiej Liście
Prababcia Wandzia w
Armii Andersa. Irak 1943

Katyńskiej. Syn Kazimierza, pradziadziu Roman, walczył w Kampanii
Wrześniowej w 1939 roku, i przez resztę wojny działał w Armii Krajowej.
Jego żona i synek zostali rozstrzelani w roku 1944. Po wojnie pradziadziu
Roman uciekł do Niemiec a potem wyjechał do Ameryki.
13 kwietnia 1940 roku, we Lwowie, tajna rosyjska policja
aresztowała żonę prapradziadzia Kazimierza, praprababcię Janinę i

Prababcia Wandzia w
mundurze lotniczym.
Anglia 1944

ich troje dzieci. Wywieziono ich na ciężkie roboty do Kazachstanu.

Tam podczas pierwszej zimy zmarła z głodu praprababcia Janinka i jej syn Stefanek. Córki
prababcia Aniela i prababcia Wanda dołączyły do Armii Andersa. Prababcia Wandzia
dopłynęła do Anglii i tam służyła w lotnictwie brytyjskim. W 1944 roku wzięła ślub podczas
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bombardowania Londynu. W 1956 roku prababcia Wandzia i pradziadziu Kaziu wyjechali z
trójką małych dzieci do Stanów Zjednoczonych. W Chicago prababcia Wandzia była
nauczycielką w polskiej szkole i prowadziła zbiórki i obozy harcerskie. Ważne dla niej było
żeby jej dzieci mówiły dobrze po polsku i pilnowały polskich tradycji. (2)

Prababcia Wandzia i Pradziadziu Kaziu
Chicago, parada 3 majowa, 1961

Tata i
Stryjek,
Chicago,
parada 3
majowa,
1988
Babcia Tereska i Dziadziu Jacek z
dziećmi 1981

Moja rodzina przeżyła mnóstwo strasznych wydarzeń, ale po wojnie, w Ameryce, miała
lepsze życie. Moja Babcia Tereska urodziła się w Szkocji. W 1956 roku, cała rodzina
przepłynęła statkiem do Stanów Zjednoczonych. Tu już mieszkał pradziadziu Roman i inni
znajomi z wojska. Wszyscy zapisywali swoje dzieci do polskiej szkoły oraz do harcerstwa.
Wszystkie te dzieci mówiły pięknie po polsku, nawet jeśli ich mamy były z Anglii, Szkocji lub
Irlandii. Moja babcia bardzo lubiła czytać po polsku i po angielsku. Babcia bardzo lubiła jeździć
na harcerskie obozy. Jak miała 17 lat, to pojechała po raz pierwszy do Polski, i bardzo jej się
tam podobało. Było jej tam bardzo przyjemnie i dlatego wracała do Polski kilka razy. Cały rok
spędziła na wymianie studenckiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Potem przez rok uczyła angielskiego w liceum w Opolu w Polsce. Babcia poznała Dziadzia
Jacka w Polsce i tam wzięła ślub, ale oboje zdecydowali, że mieszkać będą w Stanach
Zjednoczonych. W Ameryce, Babcia uczyła dorosłych języka angielskiego a wśród swoich
uczniów miała mnóstwo Polaków. Dzięki Babci, dużo ludzi nauczyło się języka angielskiego i
miało potem łatwiejsze życie w Ameryce. Babcia pilnowała, żeby jej dzieci i wnuki bardzo
dobrze znały język polski oraz polskie tradycje. Do dziś piecze tradycyjne ciasta na różne
święta np. chrust, pierniki i mazurki.

„BYĆ POLAKIEM” 2022

123

KARINA DZIERŻANOWSKA, USA

2) Opowiadania Babci Tereski

Mama i Tata w Lechitach

50-lecie Lechitów 2015
Cała nasza rodzina tańczy

Mój tata Jurek urodził się w Chicago i jest najstarszym z czworga rodzeństwa. Wszyscy
chodzili do polskiej szkoły i należeli do harcerstwa. Tata jeździł na obozy i prowadził drużynę
harcerską. Za swoją pracę w harcerstwie otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Tańczył
także w harcerskiej grupie tanecznej Lechici. Mamę poznał przez harcerstwo i zaczęli tańczyć
razem w tej grupie. Występowali w Chicago i okolicach i nawet całą grupą pojechali do Polski.
Tańczyli w Rzeszowie, na Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
Tańczyli również na rynku w Krakowie. Moi rodzice wzięli ślub w polskim kościele imienia Św.
Trójcy. Mama i Tata mają wielu znajomych, ale głównie to przyjaźnie z harcerstwa i z zespołu
Lechici. Tata lubi słuchać muzyki różnych grup z Polski, i lubi słuchać polskiego radia. Tata
lubi polskie jedzenie, i sam gotuje pyszne polskie potrawy. Często do szkoły zabieramy zupy,
które tato gotuje. Dzięki tatusiowi mamy lepsze jedzenie niż wszystkie inne dzieci w klasie.
Tata od lat gra siatkówkę w polskiej drużynie. Lubi też oglądać mecze siatkówki i piłki nożnej w
której grają drużyny z Polski. Dużo pomagał przy młodzieżowej drużynie piłki nożnej Hussars
United (Husarzy) gdzie grał mój brat. Jeździł do pomocy na obozy letnie i organizował im
imprezy żeby zebrać pieniądze.

Tata i Dziadziu Jacek na meczu piłki
nożnej Polska - Meksyk
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Ja urodziłam się w Chicago tak jak moi rodzice. Jest nas pięcioro.
Mam dwie siostry i dwóch braci. Gdy byłam mała, Babcia nauczyła mnie
czytać po polsku i od tego czasu regularnie przychodzę do babci na „lekcje
polskości”. Myślę, że moja edukacja jest bardzo ważna, po polsku i po
angielsku, i dlatego chodzę do polskiej szkoły sobotniej, tak jak moja babcia
i moi rodzice. W tym roku będę już kończyć ósmą klasę. W polskiej szkole
Babcia Ter eska i ja

mam bardzo dobrą nauczycielkę i naprawdę nauczyłam się bardzo dużo

o historii, geografii i języku polskim. Moja Pani zachęca nas aby
brać udział w różnych konkursach. Jest to dla nas możliwość
żeby pokazać, że jesteśmy dumni z polskiego pochodzenia.
Podczas wakacji wzięłam udział w międzynarodowym
projekcie Instytutu Pamięci Narodowej „Wołyń 1943 Pamiętamy”. Za udział w projekcie otrzymałam nagrodę od
prezesa IPN, podczas spotkania z Polonią w Muzeum Polskim

Konkurs Wołyń 1943 – rozdanie nagród

w Ameryce. Należę do polskiego harcerstwa i jestem harcerką w drużynie
Dolina Pięciu Stawów, w której jestem zastępową. Mam nadzieję, że w tym
roku pojadę wreszcie na mój pierwszy obóz. Jestem wysportowana, a moim
ulubionym sportem który uprawiam jest siatkówka. Cała nasza rodzina co roku
bierze udział w 5km maratonie z okazji niepodległości Polski. Ten bieg jest
organizowany przez polskie radio i odbywa się w śródmieściu Chicago. Jest
tam wtedy bardzo biało-czerwono! W naszej rodzinie utrzymujemy różne
polskie tradycje. Moje siostry i ja bardzo lubimy piec z babcią
chrust, pierniczki i mazurki. Ja lubię też z Mamą
dekorować pisanki na Wielkanoc używając gorący
wosk. Czuję się Polką i bardzo dbam o to, żeby dobrze
mówić po polsku. Nigdy nie zapomnę o obchodzeniu tradycyjnych
polskich świąt ani mówieniu i czytaniu po polsku.
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Mazurek cytrynowy!

Nasze koszyczki Wielkanocne

Dzierżyć - to znaczy mocno trzymać. Nasza rodzina jest
za granicą już przez cztery pokolenia, i cały czas mocno
trzyma się polskości, czyli języka polskiego i polskich tradycji.
Moje drugie imię to Wanda, które mam po mojej prababci
Wandzi. Prababcia Wandzia jest dla mnie wzorem. Była dobrą
osobą i dobrą Polką. Chciałabym tak jak ona rozwijać te dwie
rzeczy. Czuję się Polką i dla mnie to jest bardzo ważne. W
Polsce
byłam tylko raz, na kilka tygodni. Odwiedziłam wtedy moją rodzinę i byłam na zjeździe
rodzinnym, gdzie było ponad sto osób. Mieszkam za granicą Polski, ale planuję w przyszłości
w dalszym ciągu mówić po polsku i w moim domu pilnować polskich tradycji i jeździć do
Polski jak tylko będę mogła.

126

Kronika wspomnieniowa

OSKAR GAUZA, AUSTRIA

Mam na imię Oskar, mam 10 lat, urodziłem się w Austrii i od urodzenia mieszkam w
Wiedniu. Piszę te pracę, bo chce opowiedzieć o mojej rodzinie, która pochodzi z Polski.
Mój tata pochodzi z Zielonej Góry, a moja mama z małego i pięknego miasteczka Byczyna.
Miasto Byczyna ma fose i stary mur, który otacza rynek.

Tata urodził się w Zielonej Górze i przyjechał do Austrii, jak miał 8 lat, a mama kiedy miała
już 22 lata. Mój tata także chodził do szkoły polskiej w Wiedniu, do której ja teraz chodzę.
Moją mamę poznał, kiedy jeździł do swojej babci do Byczyny na wakacje. Tata pracuje w
dużej firmie jako inżynier elektrotechniki, a mama pracuje w hotelu w recepcji.
Jedna babcia (mama taty) mieszka też w Wiedniu, tutaj pracowala jako pielęgniarka, a w
Zielonej Górze jako nauczycielka matematyki.
Moja druga babcia (mama mamy) mieszka w Byczynie, jest już na emeryturze, z zawodu jest
księgową, mówie na nią “Babcia Krysia”. Zawsze do niej jeżdżę na wakacje i ferie.
Podoba mi się, że obydwie babcie mają na imie Krystyna, niestety mąż babci z Byczyny, a
mój dziadek, umarł bardzo dawno.
Mój drugi dziadek Jan (ojciec taty) mieszka nadal w Zielonej Górze, z zawodu jest
inżynierem budownictwa, teraz jest już na emeryturze, ma fajnego psa, który nazywa się
Joker. Dziadek całe lato pielęgnuje swoją działkę, ma tam nawet oczko wodne, w której
mieszkają żaby.
Jego tato Nikodem pochodził z okolic Konina, a prababcia Dora z Charkowa, poznali się
podczas drugiej wojny światowej na pracach przymusowych w Niemczech. Prapradziadek
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Nikodem był ogrodnikiem i pracował w różnych ogrodach szkół w Zielonej Górze, a
praprababcia była kreślarzem.
Jego tato Franciszek miał w Kopojnie jedno z większych
gospodarstw rolnych, a jego ojciec, też Jan Gauza był
rolnikiem i walczył w kompani jarocińskiej. Jego
gospodarstwo zostało podpalone, ponieważ inni ludzie
zazdrościli mu, że jest tak dobrym gospodarzem.
Mój pradziadek Ignacy oraz moja prababcia Anna
Czerniawsca walczyli w Armii Krajowej podczas wojny
światowej, prababcia miała stopień wojskowy kapitana i
zodyła nawet kilka medali. Mojemu tacie opowiadała, że
wysadzała szyny kolejowe, aby niemiecki pociąg z amunicją
nie mógł dojechać do celu. W miasteczku Byczyny, w izbie
pamięci, są wystawone jej medale, jej mundur, oraz jej
zdjęcie.
Ignacy Czerniawski pochodził z rodziny szlacheckiej, podobno
ktoś z jego przadkow walczył w bitwie pod Grunwaldem,
potem został mianowany rycerzem i dostał ziemię.
Te ziemie znajdowały się w wiosce obok Ternopolu, a przeżył
jako jedyny, bo studiował w Krakowie, kiedy całą jego rodzinę
zabili “banderowcy - źli ludzie”, a cały jego dworek spalili.
Mój tata już tam był, nawet znalazł tę wioske, też chciałbym tam kiedyś pojechać, ale teraz
przez tą straszną wojne na Ukrainie jest to niemożliwe.
Po wojnie pradziadek Ignacy razem z prababcią Anią zostali przesiedlenia do Byczyny,
niedaleko Opola i żyli tam do śmierci.
Moja praprababcia Rozalia (mama Anny Czerniawskiej), która pochodziła z wioski koło
Limanowej bardzo młodo się ożeniła, z opowiadań wiem, że bardzo tego nie chciała, dlatego
w zimie przed ślubem spędziła w samej koszuli nocnej cała noc żeby zachorować. Jednak
była bardzo odporna, ponieważ pozostała zdrowa, dożyła nawet 94 lata. Jej bracia, jako
młodzi chłopcy, pokłócili się z księdzem, którego podobno pobili i żeby nie dostać kary,
uciekli do Ameryki.
Prababcia Antonina i pradziadek Stanisław mieszkali też w Byczynie, dziadek był
mechanikiem, a babcia pysznie gotowała, niestety niedawno umarli na Corone. Pradziadek
był bardzo zdolny, wszystko potrafił sam naprawić i wyremontować.
Pradziadek Tadeusz i prababcia Maria mieszkali w Kępnie, dziadek był kierowcą w
piekarni.
Mój tata od kilku lat tworzy nasze rodzinne drzewko geneologiczne, od strony taty
znalezliśmy już przodków nawet z XVII wieku.

128

Kronika wspomnieniowa

OSKAR GAUZA, AUSTRIA

Przesyłam część tego drzewka, na którym znajduja sie moi dziadkowie i pradziadkowie.

Od strony taty:

Od strony mamy:
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NASZE DRZEWO GENEALOGICZNE
Nazywam się Daria Gołub, mam dwanaście lat. Nasza rodzina jest duża. Jesteśmy
sobie bardzo bliscy. Mam więc brata, matkę, ojca, starszą siostrę z mężem i dwójką dzieci
oraz babcię ze strony mamy Kazimierę Mokrych. Wszyscy dziewięcioro zbieramy się razem
przy okazji większych świąt i zasiadamy za wielkim stołem.
Kiedy byłam mała, mama i babcia Kazimiera często opowiadały mi o moich
przodkach. Wtedy jeszcze niewiele rozumiałam, nie przywiązywałam zbytniej wagi do tych
spraw. Teraz, kiedy jestem starsza, interesuje mnie historia mojej rodziny i naszego rodu. Za
każdym razem, gdy się spotykamy, oglądamy stare fotografie, organizujemy wieczór pamięci
wraz z naszą babcią, słuchamy jej opowieści o naszych pradziadkach i prababciach.
Dowiedziałem się, że moi pradziadkowie do 1936 roku mieszkali na Ukrainie w
obwodzie żytomierskim, powiat Nowogród-Wołyński, we wsi Słoboda Czerniecka. A w 1936
roku rozeszła się wieść o przesiedleniach do Kazachstanu. To były lata politycznych represji
wobec ludności polskiego pochodzenia. 1 czerwca 1936 roku deportowanych przesiedleńców
załadowano do wagonów towarowych i wywieziono w nieznane. W zaduchu, ciasnocie,
niemal ugotowani jechali dorośli i dzieci. Eszelon z deportowanymi z Ukrainy dojechał 14
czerwca do stacji Tajynsza. Wyładowani pod wysokim drewnianym płotem przesiedleńcy,
wyczerpani dwutygodniową drogą, znaleźli się w mocy morderczego żaru kazachskiego
słońca. Potem minęła noc i nad ranem przyjechały ciężarówki z otwartymi pakami.
Załadowano na nie starców, kobiety i dzieci. Polną drogą przez step, w zatykającym dech
kurzu, kolumna samochodów ruszyła w dal. Gdzie ich wieziono? Nikt nie wiedział. Dojechali
do miejsca, gdzie na stepie stał namiot z czerwoną flagą i studnia na skraju doliny oraz
tabliczka z numerem 5, bo tak nazwano to miejsce. Dopiero w 1938 roku nadali nazwę
naszej wsi - Jasna Polana!
Studnia ta przetrwała do dziś, na niej widnieje na pamiątkę tego strasznego czasu
napis:
„Wodą
z tej samotnej studni,
ugasili pragnienie i
zmyli gnębiący smutek
gorącym latem 1936 roku
represjonowani
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polscy i niemieccy przesiedleńcy.”
Tak opowiedziała mi moja babcia, a pradziadek Anton Mokrecki pisał o tym w swoich
rękopisach.
Poznałam drzewo genealogiczne mojej rodziny począwszy od imion i nazwisk moich
prapraprapradziadków. Myślę, że bardzo ważne jest poznanie historii swojego rodu. Nasze
drzewo zostało uzupełnione również informacjami kuzyna mojej matki Mikołaja
Borowskiego, który wraz ze swoimi dziećmi doprecyzował daty urodzeń i śmierci, nazwiska i
imiona, oraz o tym, czym się nasi przodkowie zajmowali.
W opisach naszego drzewa genealogicznego przeczytałam o najstarszych moich
przodkach. O tym, że mój praprapradziadek Paweł Mokrecki (Mokrzecki, tak pisał swoje
nazwisko) urodził się w 1779 roku, był dwukrotnie żonaty, miał dziesięcioro dzieci. Jego
pierwsza żona Teresa, urodziła się w roku 1786, zmarła w 1817 w wieku trzydziestu jeden
lat, pozostawiając mu troje dzieci. Dwa lata później ożenił się po raz drugi z Petronelą z domu
Buczyńską. Jego syn i mój praprapradziadek Julian Mokrecki urodził się w 1830 r. – zmarł 29
lutego 1884 roku. Pochowany został na cmentarzu w Słobodzie Czernieckiej w wieku
pięćdziesięciu lat (a był silnym i sprawnym fizycznie człowiekiem, jak wynika z zapisków)
włościanin rogaczewskiej parafii. Pozostawił żonę Mariannę z Lublińskich Mokrzecką oraz
synów Iwana (Józefa) i Karola a także córki Wiktorię, Magdalenę, Angelikę (Agnieszkę) i
Franciszkę.
Z tej linii pochodzący mój prapradziadek Karol Mokrecki, który urodził się w 1880
roku we wsi Słoboda Czerniecka w obwodzie Nowograd-Wołyński, dorastał jako sierota.
Mikołaj Borowski w opisie drzewa genealogicznego zanotował: „Stało się tak dlatego, że gdy
Karol miał dwa lata, zmarł jego ojciec Julian, a matka Marianna nie przeżyła go długo,
wkrótce i jej zabrakło. Karol był wychowywany przez swoją starszą siostrę. Po zakończeniu
służby w wojsku carskim Karol otrzymał z nadania całkiem przyzwoitą działkę ziemi, i w ten
sposób został bardzo atrakcyjnym małżeńsko kawalerem. Wybrał na żonę Annę Lubmieńską,
pannę z zamożnej rodziny. Jednak tuż przed ślubem wybranka się rozmyśliła, a Karol oddał
serce i poprosił o rękę Jadwigę Malinowską (ur. w 1882 r.) i uzyskał jej zgodę. W posagu
rodzice kupili jej na raty maszynę do szycia Singer. Jadwiga uwielbiała szyć”. To jest moja
praprababcia.
W 1936 roku Karol wraz z rodziną deportowany został do Kazachstanu, do wsi Jasna
Polana w powiecie czkałowskim, obwód Kokszetał. W rodzinie było dziesięcioro dzieci,
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przeżyło czworo: Franz (ur. 1909 r., mój pradziadek), Maria (ur. 1911), Julian (ur. 1917),
pierwszy dziejopis naszego rodu w postaci drzewa genealogicznego, i Anton (ur. 16 czerwca
1927), nauczyciel, historyk, autor wspomnień w rękopisie o naszej rodzinie deportacji i
przesiedleniu. Obecnie mieszka za granicą. Pradziadek Anton ma dziewięćdziesiąt pięć lat.
Ze wspomnień moich pradziadków Juliana i Antona „...Dorastałem w trudnych i
surowych warunkach zgodnie z zasadą - silni przetrwają, słabi giną. W naszej rodzinie, z
narodzonych kilkanaścioro dzieci, przeżyło tylko czworo. Moja matka Jadwiga, zanim wyszła
za mąż za Karola Mokreckiego była swatana z innym kawalerem, jednak nie chciała za nie
wyjść za mąż. Chciała zostać starą panną albo zakonnicą. Uciekła nawet do klasztoru aż w
Częstochowie ale jej matka zabrała ją stamtąd, ponieważ zgodnie z prawem, do zakonu
mogła zostać przyjęta tylko za zgodą rodziców. Pod koniec lat dwudziestych Jadwidze władze
przypomniały o tym, że chciała zostać zakonnicą i chcieli ją za to odesłać ze strefy
przygranicznej, w której wówczas mieszkali. To była tragedia dla rodziny. Uratowały ich
zaloty przewodniczącego rady wiejskiej do ich siostry Marii. Mimo to zesłanie nie ominęło
rodziny. W maju 1936 roku zebrali paszporty z połowy wsi. Ojciec Karol, głowa rodziny, nie
oddał paszportu, ukrywając go i powiedział, że go zgubił. Jednak to nie pomogło. Dorośli
musieli zabrać swoje rzeczy, załadowano ich do pociągów na stacji i wywieziono pod strażą
na wschód. Nasi przodkowie, prapradziadek Karol i praprababka Jadwiga byli mocni duchem,
wiele przeżyli. Przymusowo zesłani do Kazachstanu jako wrogowie ludu, przez dwa tygodnie
jechali w bydlęcych wagonach w ciasnocie i spiekocie. Obiecano im kwitnące ogrody, wokół
zieleń, ale gdy przywieziono ich na miejsce, zobaczyli tylko nagi step przy studni, pod
palącymi promieniami słońca. Wszyscy płakali!”.
Za każdym razem, gdy słucham opowieści mojej babci, historii naszej rodziny, jest mi
bardzo przykro, łzy płyną, że oni, moi przodkowie musieli znosić głód, zimno, represje,
niemiłosierny upał w palącym słońcu, ostre zimy ze śnieżnymi burzami zwane buranami i
silne dochodzące do – 45 stopni mrozy. Przecież wtedy nie było czym palić w piecach. Oprócz
słomy i chwastów, palili suszone krowie łajno, a i tak rano znajdowali w domach zamarzniętą
wodę. Bardzo mi przykro z powodu utraty dzieci. Mojej prababci zmarło troje dzieci, zostały
najsilniejsze. Nie było lekarstw, jedzenia, ciepłych ubrań. Przeżyło ich czworo - moja babcia
Kazimiera obecnie lat siedemdziesiąt osiem, jej starsza siostra Józefa, teraz ma osiemdziesiąt
lat, brat Wiaczesław siedemdziesiąt cztery lata i brat Bolesław (niestety nie żyje od pięciu
lat). Kocham ich wszystkich bardzo mocno.
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Wszyscy ciężko pracowali, bo trzeba było budować domy na zimę. Pracowali w dzień i
w nocy, wyrabiali glinę ze słomą, robili z niej duże cegły, suszyli, a potem budowali z nich
ziemianki. Zimą rodzina przeniosła się do ziemianki dla dwóch rodzin. Nie było w nim
ciepłych podłóg, tylko gliniane. Dla ocieplenia były umazane krowim łajnem.
Kiedy we wsi wybudowano pierwszą szkołę, dzieci chodziły na zmianę, bo brakowało
butów, ciepłych ubrań, podręczników i wszystkiego innego. Babcia chodziła do pierwszej
klasy i mówiła tylko po polsku, nie znała rosyjskiego, śmiali się z niej w klasie, z tego powodu
często płakała. Babcia często opowiada o życiu swoich rodziców w tym okresie. Bardzo mi
przykro, że wtedy pozbawili dzieci nauki języka ojczystego, było to bardzo krzywdzące.
Rodzice rozmawiali w domu po polsku, przepisywali dla dzieci teksty z przywiezionych ze
sobą czasopism „Przyjaciółka” i „Płomyczek”. Dzieci bardzo starały się z nich uczyć.
Rodzina była zżyta ze sobą, wszyscy pomagali nawzajem sobie i rodzicom. Moja
mama jest z wykształcenia nauczycielką, pracuje w wiejskiej bibliotece, gdzie znajdują się
książki autora Kazimierza Polańskiego, miejscowego pisarza, historyka i poety, przyjaciela
mojego pradziadka. W jednej z książek, zatytułowanej „Jasna Polana ma 70 lat”, znajduje się
rozdział ze wspomnieniami mojego stryjecznego dziadka Antona Mokreckiego. W czasie
przesiedlenia miał dziewięć lat. W tej książce szczegółowo opisuje wszystko, co im się
przydarzyło, jako specprzesiedleńcom.
Tak więc w posiadaniu naszej rodziny znajduje się rękopis i drzewo genealogiczne,
które stworzyli, zachowali i przekazali nam moi przodkowie. Wszystkie dokumenty datowane
od roku 1779 starannie przechowujemy i czerpiemy z nich wiedzę o nas samych. Bardzo się
cieszę, że mam tak liczną rodzinę, moją babcię Kazimierę, która może mi opowiedzieć
historię mojej rodziny i o przeszłości moich przodków Mokreckich, niegdyś szlachty.
Moja babcia Kazimiera jest Polką z narodowości, urodziła się 2 września 1944 r. we
wsi Jasna Polana, powiat czkałowski, obwód kokczetawski. Wraz z rodzicami, braćmi i siostrą
została uznana za represjonowaną z motywów narodowościowych. Posiadamy dokumenty
dotyczące rehabilitacji. Z wykształcenia była nauczycielką, uczyła w szkole, jako grafikprojektant. Była również nauczycielką w przedszkolu, a następnie kierownikiem przedszkola
we wsi Jasna Polana w obwodzie północnokazachstańskim. Moja mama Julia powiedziała mi,
że przedrukowując rękopis historii naszej rodziny, dowiedziała się, że w naszej rodzinie
przekazywane jest z pokolenia na pokolenie zamiłowanie do malarstwa, sztuki i widzenia
wszystkiego, co piękne, ponieważ moja mama jest również nauczycielką plastyki. Jak się
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okazało, odziedziczyliśmy to po babci Jadwidze, która uwielbiała malować, szyć i tworzyć
rękodzieła. Robiła na przykład piękne wieńce dla narzeczonych, była znana w powiecie jako
słynna modystka.
Staram się dowiedzieć, do kogo jestem podobna, jak mogę kontynuować rodzinne
tradycje i zastanawiam się, czy uda mi się zachować najważniejsze wartości naszej rodziny:
pracowitość i szacunek dla innych.
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Opis fotografii:
Fot. 1. Od prawej siedzi prababcia Maria siostra Jadwigi. Mąż Marii, przewodniczący
wiejskiej rady, stoi za nią. Obok męża Marii stoi pradziadek Franc. Fotografia wykonana w
roku 1957 na Ukrainie, którą odwiedzili z okazji wesela w rodzinie.
Fot. 2. Stoją od lewej pradziadkowie Franc i Julian. Poniżej pradziadek Anton i ich
mama Jadwiga. Ukraina rok 1936.
Fot. 3. Stoją od lewej pradziadkowie Franc i Anton Mokreccy, w środku kuzynka.
Siedzą od lewej prababcia Miejta z synem Czesławem (moim dziadkiem) na rękach oraz
pradziadkowie Jadwiga i Karol. Stoją młode jeszcze babcie Józefa i Kazimiera.
Fot. 4. Prapradziadek Korol Mokrecki.
Fot. 5. Babcia Kazimiera i ja oglądamy stare fotografie.
Fot. 6. Babcia Kazimiera, ja i moja mama Julia.
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Mazury, 21 lipiec 2021

Kochana Mamo,
Bardzo się cieszę, że mogę być u prababci na wakacjach. Szczerze mówiąc, strasznie
bałam się tego wyjazdu, bo to mój pierwszy raz bez Ciebie. Bardzo tęsknię, ale nie płaczę.
Mam tu tyle zajęć.
Kocham wieś! Poranki są cudowne - świeże mleko prosto od krowy, jajka od kury i
pomidory prosto z ogródka. Takie śniadania mogę jeść codziennie.
Ale tak najbardziej to uwielbiam spędzanie czasu z prababcią Jasią. Lubię, kiedy
wieczorami siedzimy sobie pod kołdrą w łóżku, na sienniku wypchanym słomą i prababcia
opowiada mi niesamowite historie z przeszłości.
Wczoraj na przykład babcia opowiadała mi o pradziadku Jakubie. Okazuje się, że
podczas II Wojny Światowej pradziadek został zmuszony przez hitlerowców do budowy
magazynu, gdzie mieli przechowywać broń. Pradziadek nie chciał im pomagać. Ale Niemcy
wiedzieli, że on zna się na ciesielstwie, więc nie miał wyjścia.
Pewnego dnia Niemcy zrobili pacyfikację wsi, połapali wielu mężczyzn i koło starej
szkoły w Zielonce, kazali im leżeć twarzą do ziemi. Wszyscy mieli zostać rozstrzelani. Ale
wcześniej przeszukali ich kieszenie. Wśród złapanych mężczyzn był i pradziadek. Na
szczęście miał w kieszeni dokument, że pracuje przy budowie magazynu dla Niemców. Tylko
dzięki temu ocalał. Reszta mężczyzn została niestety zabita. Dziś w miejscu tego strasznego
zdarzenia istnieje pomnik, wielki kopiec z kamieni, na którego szczycie widnieje orzeł z
rozpostartymi skrzydłami oraz tablica pamiątkowa. Prababcia obiecała mi, że mnie kiedyś
tam zabierze.
Mówiła też, że po wojnie pradziadek pomagał bardzo przy budowie kościoła i
organów (był bardzo utalentowany), a ludzie z wdzięczności wybrali go sołtysem. Dzięki
niemu powstał we wsi sklep, przedszkole, dom kultury i koło gospodyń wiejskich. Wieś wiele
mu zawdzięcza.
A gdy dziadeczek był już stary, to ciężko zachorował i amputowali mu najpierw jedną, a
potem drugą nogę. Mimo tego nie tracił pogody ducha i przyjmował w domu wielu gości i
pisał o historii wsi Mazury.
Jak ja kocham te Mazury! I moją babunię! Ona tak cudownie opowiada i ciągle się modli.
Innym razem opowiadała mi o swoim tacie Kazimierzu Skwira, który był sierotą. Jego
rodzice zmarli jak miał 6 lat. Wtedy poszedł "na służbę" do jakichś ludzi, którzy byli dla
niego bardzo źli. Zmuszali go do ciężkiej pracy, bili i czasem nawet głodzili.
Pewnego dnia, gdy wszyscy jedli z jednej miski (tak się wtedy jadło - każdy miał
drewnianą łyżkę, którą sięgał po jedzenie), jej tata stracił zęby. Bo ta zła pani, u której służył
chciała go ukarać za to, że odważył się sięgnąć po jedzenie przed jej dziećmi. Bardzo to
smutne. Aż mi się łzy do oczu cisną.
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Babuni tata nie mógł znieść takiej sytuacji i uciekł od nich. Tułał się po świecie wiele
lat, aż nie wiadomo jak trafił do Argentyny, gdzie pracował w kopalni złota. Świetnie tam
zarabiał. Strasznie jednak tęsknił za swoim krajem i kiedy był już bardzo bogaty wrócił do
Polski, kupił dużo ziemi, wybudował dom i … otworzył bank! Jeden z pierwszych banków na
Podkarpaciu!
I wiesz co? Tak sobie myślę, że może i my też kiedyś powrócimy do naszego
rodzinnego miasta. Bo tak jak mój prapradziadek tęsknię za Polską. On przecież nie miał
rodziców, nie miał bliskich, a jednak tęsknił.
A my? My mamy tam rodzinę, prababcię, dziadków, wujków, ciocie, kuzynki i
kuzynów. Oni wszyscy czekają na nas!
Mamusiu, ja już nie chcę tak dłużej. Cały rok czekam na wakacje w Polsce. Od 13 lat
mieszkamy w Londynie i nie powiem, bo cieszę się tym, mam wielu przyjaciół, w
angielskiej szkole idzie mi dobrze. Lubię również chodzić do polskiej szkoły, choć
wiesz, że w sobotę rano chętnie pospałabym sobie dłużej. I wiem, że to będzie trudny
krok w naszym życiu, ale już czas wracać do ojczyzny. Tak czuję…
Mam nadzieję, że się ze mną zgadzasz.
Może na kolejne wakacje do mojej prababci nie będę już musiała lecieć samolotem.
Może za rok pojadę PKS-em 
Pozdrawiam,
Alinka
P.S.
Wysyłam Ci zdjęcie, które dostałam od prababci – cudna pamiątka!

.
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Historia mojej dużej rodziny jest długa i skomplikowana.
Planuję więc zacząć od czasów bardzo odległych dla mnie,
czyli od historii życia prababci i pradziadka. Postaram się
przybliżyć dzieje mojego rodu, opowiedzieć o najciekawszych wydarzeniach z życia mojej rodziny. Mam nadzieję,
że moja praca będzie interesująca.
W 1905 roku urodził się mój pradziadek—Bronisław
Bobrowski. Swoje dzieciństwo spędził w zaścianku Olechnówka w powiecie trockim. Mieszkał tutaj wraz z rodzicami oraz braćmi i siostrami. W 1926 roku wziął ślub
z Wincentą Kondratowicz, która pochodziła ze wsi Preny.
Gdy założyli własną rodzinę, porzucili dom rodzinny i wyjechali do Miedzieliszek i zamieszkali w zaścianku w powiecie wileńsko-trockim. Mieszkali tam wraz z trojgiem
dzieci: Józefą, Romualdą i moim dziadkiem Henrykiem,
urodzonym w 1937 roku. Skoro rodzina mieszkała na wsi,
więc przeważnie zajmowała się uprawą roli, hodowlą zwierząt. W wyniku czego nigdy nie głodowali i mieli pod dostatkiem mleka, mięsa oraz warzyw.
Niby wszystko było dobrze, piękna, wspaniała rodzina.
Na stole zawsze było coś do jedzenia. Zdawałoby się,
co mogło zepsuć to rodzinne szczęście? Niestety, zaczęła
się wojna polsko-sowiecka w wyniku agresji na Polskę 17
września 1939 roku. Na ten moment, mój pradziadek, Bronisław Bobrowski miał 34 lata. Wybrał obowiązek wobec
ojczyzny, zamiast szczęścia osobistego i poszedł na wojnę.
Był dowódcą, pod swoim kierownictwem miał 28 żołnierzy. W czasie wojny wyjechał służyć do Lwowa. Tam był
pojmany i aresztowany. Od tej pory nic o nim nie wiadomo. Pradziadek zaginął bez wieści.
Czas mijał, a wraz z mijającym czasem malała nadzieja,
że pradziadek powróci. Prababcia Wincenta wraz z dziećmi
wyjechała do Rogoliszek, gdzie jej starsza córka wyszła
za mąż. W krótkim czasie, w ramach przesiedlenia, inna
córka także wyjechała z mężem na tereny dzisiejszej Białorusi i mieszka tam do dzisiaj.
Najmłodszy syn Henryk, mój dziadek, gdy miał 20 lat pracował jako kierowca. Zapoznał się z młodą i piękną dziewczyną Janiną Szturo. Po kilku latach wzięli ślub i zamieszkali
w Podbrzeziu, w rejonie wileńskim. Tam dziadkowie doczekali dwójkę dzieci. Jednak dziadek chciał mieszkać bliżej
swego rodzeństwa, dlatego jak tylko zarobił wystarczającą
ilość pieniędzy, kupił dom w Niewieryszkach. Tu dziadkowie
osiedli na stale. Bardzo się cieszyli ze swego domku i licznej
rodzinki, gdyż urodziło się im pięcioro dzieci. Właśnie z tego
rodzeństwa pochodzi moja mama-Krystyna.
Wieś Niewieryszki – to urocza miejscowość, położona
w 25 km od centrum stolicy Litwy, miasta Wilna. Przez
wieś przepływa rzeka Wilenka. Właśnie tu nad jej pięknymi brzegami upalnym latem cała rodzina lubiła odpoczywać. Dziadkowie ciężko pracowali na roli, hodowali bydło,
a więc ręce do pracy były potrzebne. Stąd moja mama i jej
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rodzeństwo od dzieciństwa byli przyzwyczajeni do pracy
fizycznej, każdy miał swoje obowiązki i rzetelnie je wypełniał. Cała rodzina zawsze była razem, czy to były wykopki,
czy sianokos, czy odpoczynek lub przygotowanie do świąt.
Moi rodzice, Krystyna i Zbyszek, poznali się we wczesnym dzieciństwie, ponieważ uczęszczali do jednej szkoły,
a nawet uczyli się w jednej klasie. Po ukończeniu szkoły
w Ławaryszkach, obaj udali się na studia. Gdy ukończyli
naukę, postanowili założyć rodzinę. Wzięli ślub i zamieszkali w Ławaryszkach, skąd pochodził mój ojciec. Mama dorastała w wielodzietnej rodzinie, ojciec miał jedną siostrę.
Oboje natomiast wynieśli z domu rodzinnego wiele dobra
i miłości, szacunku do ludzi i pracowitość, a najważniejsze wiarę w Boga. Pomimo to, że mieszkamy na Litwie,
jesteśmy Polakami. Nigdy w rodzinie nie powstawało pytania, do jakiej szkoły pójdą dzieci, litewskiej czy polskiej.
W naszej rodzinie zawsze był obecny duch polskości. Jak
mówił mój dziadek, że swojej narodowości nigdy nie wolno
się wyrzekać. Te wartości były przekazywane z pokolenia
na pokolenie, z kolei moi rodzice przekazali to dla mnie
i mojego rodzeństwa.
Mam na imię Emilia Krasowska, jestem uczennicą 8 klasy
gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach. Jest
to ta sama szkoła, którą kiedyś ukończyli moi rodzice.
W rodzinie nie jestem sama, mam starszego brata Jana,
który obecnie jest studentem. Mam również młodszą siostrę Anię. Uczęszcza ona do tego samego gimnazjum i jest
uczennicą klasy 3. Najbardziej lubię obcować z siostrą,
ponieważ jestem od niej starsza tylko o 5 lat, więc mamy
wspólne interesy. Chociaż siostrzyczka często rozrabia,
ale bardzo ją kocham i wszystko jej wybaczam. Brat jest
o wiele starszy, dlatego często proszę go o radę oraz pomoc
i zawsze ją otrzymuję. Jestem dumna ze swego starszego
brata, bo jest mądry i roztropny, pracowity i uczciwy.
W miarę swoich możliwości staram się okazywać pomoc
wszystkim członkom rodziny, a szczególnie swojej mamie,
bo jest jej niełatwo. Mama pracuje jako pielęgniarka
w szpitalu, poza tym utrzymuje cały dom i dzieci. Od kilku
lat nie mam ojca. Tatuś odszedł w inny świat raptem i niespodziewanie. Jego śmierć przyniosła nam wiele bólu i łez.
Do dziś dnia nie możemy z tym się pogodzić, ale jak mówi
moja babcia, mama ojca, taka była wola Boga. Być może
kiedy dorosnę, zrozumiem to inaczej, ale dzisiaj bardzo
mi brakuje tatusia.
Chyba dlatego jeszcze bardziej kocham wszystkich członków rodziny, ponieważ to są osoby, które najwięcej dla
mnie znaczą oraz wiem, że w każdej trudnej sytuacji mogę
na nich liczyć.
Kiedy dorosnę i założę własną rodzinę, postaram się pielęgnować te tradycje, które wyniosłam ze swego domu. Przekażę swoim dzieciom takie wartości, jakich nauczyli mnie
moi rodzice oraz dziadkowie.
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Historia jest zbiorową solidarną sprawą nie tylko siebie przeżywamy przeżywamy nieustannie innych
S. Brzozowski
Mam 13 lat i wcześniej nie zastanawiałam się nad historią mojej rodziny. Mieszkam w
Niemczech. Uczę się w szkole niemieckiej i polskiej. Dopiero gdy w Szkole Polskiej
nauczycielka zaproponowała zrobienie drzewa genealogicznego, zaczęłam razem z moim tatą
szukać moich przodków. Spędziliśmy wiele wieczorów, razem grzebiąc w papierach. Wiele
godzin przegadałam z babcią Gabrielą (mamą taty). Wszystkie wiadomości przełożyły się na
olbrzymie drzewo moich przodków, o których wcześniej nie miałam pojęcia. W tym
momencie historia nabrała innego wymiaru i znaczenia.
Najstarsi krewni taty, których udało nam się znaleźć, pochodzą z 1750 roku. Johannes
Wolters i Mechthidis Bockens, Wilhelm Kauven i Elisabeth Dreefsen to byli praprzodkowie
mojego taty. 1750 r. to ważna data dla historii Polski i Niemiec, ponieważ w tym roku urodził
się w Dreźnie Fryderyk August I. Był on królem Saksonii i tytularnym władcą, księciem
warszawskim w latach 1807-1815. W tych również latach urodzili się Hugo Kołłątaj i Ignacy
Potocki. Oni to odegrali ogromną rolę podczas Sejmu Czteroletniego i tworzenia Konstytucji
Rzeczypospolitej.
Inni przodkowie mojego taty, których udało nam się odkryć, urodzeni byli w roku
1789. Mieszkali oni na terenie dzisiejszego landu Północnej Nadrenii Westfalii. Wspomniany
rok to data bardzo znacząca, ponieważ oznacza wybuch rewolucji francuskiej. Rozpoczęła się
14 VII 1789 roku atakiem paryżan na Bastylię, tzn. więzienie - znienawidzone przez ludność
miasta miejsce. Rewolucja rozlała się po całej Europie, pozostawiając po sobie wiele śladów.
I tak na przykład są nimi wpisy w księgach rodziny mojego taty. Dokonano ich nie tylko w
języku francuskim, lecz również według kalendarza rewolucyjnego. W Deklaracji praw
człowieka i obywatela słowo „obywatel” oznaczało mężczyznę. W naszych księgach
rodzinnych widać wyraźnie ten podział na kobiety i mężczyzn. Są też rubryki podzielone w
sposób hierarchiczny.
Wnuk Wilhelma i Elisabeth - Johann Wilhelm Kauven (Kufen) (1808 -1891) przeżył
prawie całe stulecie XIX wieku, pełne wydarzeń, które zmieniły świat. Dla Polski to okres
utraty niepodległości. Ciekawe jestem, czy ten mój przodek coś wiedział o powstaniach
narodowych na ziemiach polskich? Z pewnością jednak widział jak polscy powstańcy
przechodzili przez ziemie niemieckie. Fala wielkiej pomocy, sympatii i wsparcia ogarnęła
społeczeństwo Niemiec po klęsce powstania listopadowego.
Zamek Hombacher leży niedaleko Bräuch, gdzie mieszkała większość przodków mojego taty.
A w 1832 r. na zamku w Hombach odbyła się największa demonstracja polityczna tamtych
czasów.
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Kilkanaście lat później w 1848 ruszyła się Europa w wielkim ruchu Wiosny Ludów,
który ogarnął również państwa niemieckie. Wyobrażam sobie, że Johann Wilhelm Kauven
wiedział o demonstracjach w Belinie i Wiedniu, gdzie ludność wystąpiła w tzw. Rewolucji
marcowej, domagając się wolności politycznej i zjednoczenia państw niemieckich.
Kraj był podzielony na wiele mniejszych, które tworzyły Związek Reński, a Napoleon
był jego protektorem. Rok urodzin mojego przodka Johanna pokrywa się również z datą 19
IX 1808, kiedy to na terenie byłego Cesatstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego zostały
wprowadzone przez przez barona Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein w miastach
pruskich reformy ustrojowe. Piszę o tym, ponieważ ten sam baron utworzył na wschodnich
terenach pruskiego zaboru Polski tzw. Prusy Nowowschodnie. Tam przeprowadzał reformy,
sprawdzał funkcjonowanie aparatu administracyjnego, działalność urzędów itd. Tereny Prus
Nowowschodnich to dzisiejsze Podlasie, z którego pochodzi moja mama. Dokumenty
dotyczące tych dawnych reform na tym obszarze można dzisiaj przeglądać i studiować w
Archiwum Państwowym w Białymstoku, jak również w archiwum diecezjalnym w
Drohiczynie.
Johann Wilhelm Kauven żył w czasach dążeń zjednoczeniowych Niemiec i ówczesne
zmiany dotyczyły go tak jak wszystkich obywateli. Mieszkał na terenie królestwa Prus, które
prowadziło w tym czasie agresywną politykę wobec Francji, co doprowadziło do wojny z
Francją, a później do zjednoczenia i powstania w 1871 Cesarstwa Niemieckiego - II Rzeszy.
Cesarzem został Wilhelm I, a kanclerzem Otto von Bismarck. Te historyczne dla mnie
wydarzenia dla Johanna były rzeczywistością, w której żył.
Innymi przodkami odnalezionymi w księgach byli Hilmar i Sophie Kufen ( ona z
domu Fuchs). Oboje przeżyli pierwszą wojnę światową, zmiany gospodarcze, dojście do
władzy Hitlera i drugą wojnę światową. Ich życie przypadło na ciężkie i tudne politycznie
czasy. Ich córka Hellene Kufen, która urodziła się w 1918 roku nigdy nie opowiadała mojemu
tacie o wojnie.
Wszyscy dzisiejsi członkowie rodziny Kaufen wywodzą się od Johanna Wilhelma
Kauven i są rozsypani po całym świecie.
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•
•
•
•
•
•

Niemcy 36 osób w Essen, Köln i Troisdorf
USA 39 osób
Dania 5osób w miasteczku Bjerringbro
Szwajcaria (nie wiem ile osób)
Kamerun 5 osób
Brazylia 1 osoba

Historię rodziny mojej mamy Małgorzaty Waluch-Kufen znam z jej opowiadań oraz
dziadków. Najstarsza krewna, z którą miałam kontakt, to moja prababcia, która żyła 98 lat.
Oboje dziadkowie pochodzili z tzw. Kresów Wschodnich, dawnych ziem Rzeczypospolitej,
dzisiaj Ukrainy. Nie znali się. Rodzina babci pochodziła z Równego, a dziadka - z rolniczej
części Galicji zachodniej. Oni sami urodzili się już w Polsce.
Z rozmów z dziadkiem wiem, że cała jego rodzina po I wojnie światowej rozproszyła
się po całym świecie, gdyż trudno było się wszystkim utrzymać z jednego majątku.
Wielu ludzi, w tym z naszej rodziny, wyjechało „za chlebem” za ocean, gdyż Stany
Zjednoczone rozwijały się gospodarczo i ludzie widzieli dla siebie szansę dobrego zarobku.
Jednak po czarnym czwartku tysiące osób straciło cały dorobek. Wstrzymywano inwestycje,
spadła produkcja, zamykano fabryki, ludzie tracili pracę, wzrastało bezrobocie. Wielu wtedy
decydowało się na powrót do ojczyzny. Tak też zrobił wujek dziadka. Gdy wrócił,
członkowie rodziny mogli się jedynie bawić jego ciężko zarobionymi pieniędzmi, ponieważ
nie miały one już żadnej wartości. Szkoda, że nawet jeden banknot nie pozostał na pamiątkę.
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Rodzina dziadka w czasach po I wojnie miała bardzo trudno. Ciągły niepokój ze
strony Ukraińców, w których budził się zew niepodległościowy, konflikty społeczne
podsycane nienawiścią do siebie przez bolszewików lub Niemców, przeludnienie wsi - to
były poważne problemy, z którymi musieli mierzyć się moi dawni krewni. Przodkowie
dziadka nie mogli spokojnie spać. Do tego dochodziły problemy gospodarcze Polski w
okresie międzywojennym, kiedy podzielono Polskę na A i B pod względem gospodarczym.
To ostatecznie doprowadziło do zubożenia rodziny. Wielu poszło w swoją stronę.
Bardzo się zdziwiłam, gdy zobaczyłam w czasie moich poszukiwań, że mam rodzinę
w Afganistanie. Znalazłam członków rodziny ze strony dziadka w sześciu krajach. Nie
miałam śmiałości, żeby do nich napisać. Może kiedyś będę odważniejsza.
•
•
•
•
•
•

Polska
USA
Austria
Afganistan
Niemcy
Szwajcaria

Rodzina mojej babci również ma swoje korzenie na wschodzie.
U niej w pokoju wisi piękny obraz jej babci, a mojej prapraprababci Mędzik z domu Czak.
Ten portret bardzo mi się podoba. Jest w formie owalnej, w jasnych kolorach. Przedstawia
dostojną kobietę o wysoko zaczesanych włosach, z łańcuszkiem białych pereł na szyi, z
lekkim uśmiechem i w białych rękawiczkach na dłoniach. Na imię miała Franciszka.
Podczas wojny zostały wydane okupantowi dwie jej córki, które dostały się do niewoli. Jedna
była w Dachau. Na szczęście wszystkie jej dzieci przeżyły wojnę i rodzina osiedliła się na
Warmii - na Ziemiach Odzyskanych.
Córki były zdolne muzycznie. Śpiewały w zespole pieśni i tańca Olsztyn. Jedna z nich szyła
stroje dla całego zespołu i zajmowała się rzemiosłem ludowym. Jej prace można było kupić w
każdym sklepie cepelii (Centrum Przemysłu Ludowego i Artystycznego) w całej Polsce.
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Dla tej gałęzi rodziny mojej babci Warmia stała się ich małą ojczyzną i nie chciały już wracać
w dawne swoje strony. Dzisiaj żyje już tylko jedna z nich. Babcia utrzymuje z nią kontakt,
głównie telefoniczny.
Moja babcia razem ze swoją mamą i jej siostrami śpiewały w zespole muzycznym. To
spowodowało, że polubiła muzykę do tego stopnia, że skończyła Wyższą Szkołę Muzyczną w
Warszawie. Często grała na pianinie różne melodie mojej mamie gdy była jeszcze mała, a
dzisiaj to robi również dla mnie i mojej siostry. Muzyka łączy mnie z moją babcią i pokazuje
zupełnie inny świat. Tak naprawdę to dla niej zaczęłam uczyć się grać na flecie. Tak więc jej
pasja żyje we mnie dalej.
Obojętnie czy w Polsce, czy w Niemczech moi dziadkowie niechętnie opowiadają o
przeszłości. Traumatyczne wspomnienia wojny i przekazy ich rodziców obarczają ich do
dzisiaj. Wiele informacji sama wyszukałam z pomocą mamy i taty w Internecie. Czasem
mówię dziadkom, co znalazłam i pytam się, czy to prawda. Dziadek cierpliwie mi tłumaczy, a
babcia twierdzi, że z siostrą jesteśmy jeszcze za małe.
Ale spędzamy dużo czasu ze sobą i uczę się od nich wielu wspaniałych rzeczy. Cieszę się, że
to będzie kiedyś moja historia, moja przeszłość wypełniona serdecznością, miłością i muzyką.
Nasza historia zaczyna się nie z dniem naszego urodzenia, lecz tam, gdzie poznajemy
naszych przodków. Przez szukanie, rozmowy i czytanie poznałam wiele szczegółów życia
moich polskich i niemieckich krewnych. Przez historię mojej rodziny poznaję również, jak
ważne jest wiedzieć, kim się jest. Wielu ma z tym kłopot. Ja nie! Moja mama jest Polką, mój
tata jest Niemcem, a ja ... też wiem, kim jestem!

Janina
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Oto moja rodzina. Uważam, że jest dosyć duża. Słada się z mamy Małgorzaty, taty Patricka
i siostry Janiny. Mam jeszcze dziadków w Polsce – Jolę i Tadka oraz babcię Gabrielę w
Niemczech. Dlaczego tak jest? Otóż moja mama jest Polką, a mój tata Niemcem. Z tego
powodu moja najbliższa rodzina mieszka w dwóch krajach. Poza tym brat mojego taty
przeprowadził się do Danii, ponieważ ożenił się z Dunką. Tak więc moja rodzina ma swoje
domy w Polsce, w Niemczech i w Danii.
Historia współczesna mojej rodziny rozpoczyna się u mojej mamy w Polsce i mojego taty w
Niemczech. W oddalonych od siebie krajach przeżywali dzieciństwo, mieli obowiązki,
przyjaciół, chodzili do szkoły, uczyli się swojego jęzka ojczystego, matematyki, gdzie 2 plus
2 tak samo w Polsce jak i w Niemczech równa się 4, jeździli na wycieczki, zwiedzali miasta,
mieli swoich przyjaciół ... aż do momentu, gdy moja mama wyjechała do Niemiec, aby
pracować, a przy tym lepiej nauczyć się władać językiem niemieckim. W gronie znajomych
poznała mojego tatę i pobrali się. To początek historii mojej najbliższej rodziny.
Obecnie mam 11 lat i prowadzę ciekawe życie, które zaczęło się w Polsce, gdyż urodziłam
się w Wysokiem Mazowieckiem. Chociaż teraz żyjemy w Niemczech, to każde święta, ferie,
wakacje spędzam w Ciechanowcu, tam gdzie jest nasz polski dom, polscy dziadkowie,
polskie koleżanki – po prostu bliska memu sercu ojczyzna.
W czasie pobytów na Podlasiu chętnie odwiedzam rodziców mamy, którzy są skarbnicą
wiedzy o mojej rodzinie. Dzięki nim poznałam niezwykłe koleje losu gałęzi rodzinnej ze
strony dziadka Tadeusza, który urodził się w dawnej Polsce, dzisiaj Ukrainie, w miasteczku
Jagodzin Staryj. Jego tata, a mój pradziadek Jan uciekł z Ukrainy, bo bał się, że wcielą go do
rosyjskiego wojska. W nocy z maleńkim Tadziem, jego starszym bratem Frankiem, mamą
mojego dziadka i jej mamą, czyli moją praprababcią Agnieszką uciekali przez rzekę Bug na
drugą stronę, do Polski. Osiedlili się zaraz przy granicy tak, by mogli wrócić po wojnie do
swojego domu. Jednak historia powojenna Polski zmieniła plany pradziadka i pozostali po
lewej stronie Bugu, czyli w Polsce. Dostrzegam pewne podobieństwo między losami mojego
dziadka i jego rodziców, a uchodźcami z Ukrainy, którzy obecnie zostawiają swoje domy,
gospodarstwa i uciekają przed wojną. Wyobrażam sobie, jak strasznie cierpią. Narysowałam
dla Nich obrazek.
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Mój dziadek Tadeusz nie mówi już językiem chachłackim i nie rozumie ukraińskiego,
ale czuje, rozumie i tłumaczy mi wiele spraw historycznych, na przykład to, że wojna nie jest
rozwiązaniem problemów.
Jego mama przeżyła aż trzy wojny: I światową, z Rosją w 1919-20 i drugą światową. Była
kobietą pobożną i pracowitą. Ukończyła pięć klas szkoły podstawowej, gdyż nie miała
możliwości uczenia się. Mimo to umiała mówić i pisać w trzech językach: po polsku,
rosyjsku i chachłacku . Ten ostatni to dialekt języka ukraińskiego. Taka mieszanka
rosyjskiego, trochę białoruskiego i polskiego. Umarła w wieku 98 lat. A ja noszę jej imię:
Marianna. I jestem z tego bardzo dumna!
Oboje pradziadkowie już nie żyją. Prababcię jeszcze poznałam i pamiętam, ale jej męża już
nie. Jeżdżę z rodzicami na ich groby, które znajdują się niedaleko Dorohuska, dzisiejszego
przejścia granicznego z Ukrainą.
Ta część rodziny, która tam pozostała, nie boi się tak bardzo głodu, gdyż prowadzą
gospodarstwo rolne, tylko tego, że mnie, mojej siostry i innych osób z rodziny już nie
zobaczą. A ja bardzo to przeżywam, płaczę i czuję się okropnie, kiedy myślę o nękanej wojną
Ukrainie i ludzkich tragediach, w tym moich bliskich. I tęsknię ogromnie za nimi!
W historii mojej rodziny ze strony mamy dostrzegam, że jej członkowie trzymają się
razem, pamiętają o sobie, pomagają wzajemnie i modlą się za siebie. Tak było kiedyś i tak
jest dzisiaj. Bardzo to cenię.
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Mój tata pochodzi z Północnej Nadrenii Westfalii. Tutaj mieszkali wszyscy jego krewni:
moi dziadkowie: Gabi i Harry, mama dziadka, moja prababcia, Helene oraz brat taty, o
którym już wspominałam.
Mój tata zainteresował się historią rodziny Kufen i razem odkrywamy dzieje przodków.
Szukamy najstarszych wzmianek o naszej rodzinie.
To jest nasze drzewo genealogiczne, które zrobiłam z tatą i z moją siostrą.

Cennym i ciekawym dla nas źródłem historycznym są księgi rodzinne, które posiada familia
mojego taty. Szukając w nich informacji, doszliśmy do 1750 roku.
Z wpisu z roku 1888 wynika, że nasze nazwisko dawniej było „Kauven”, a nie jak dzisiaj
„Kufen”. Te księgi są pełne zaskakujących dla mnie faktów!
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Okazało się, że wiele informacji jest napisanych pismem gotyckim.
Najstarsze
księgi mojej rodziny są po francusku, te z 1797 roku. Poznałam z nich nawet kalendarz
napisany w/g kalendarza rewolucji francuskiej z 1789 roku.
Moja babcia w księgach rodzinnych bardzo starannie poukładała i podpisała zdjęcia tak,
byśmy wiedzieli, kto kim jest. Dzięki temu mam rozeznanie, kim byli nasi przodkowie, czym
się zajmowali.
Z rodzinnych opowieści dowiedziałam się, że siostra mojej prababci - Anne Klara geb.
Reffgen (1916-2001) gotowała najlepszy krupnik - zupę popularną również w Polsce. I mój
tata, który jeszcze nie był w Polsce, znał i bardzo lubił krupnik.
Moja babcia Gabriele ze smutkiem wspomina straszne czasy wojny. Dla jej rodziny był to
ciężki do przeżycia okres. Ma łzy w oczach, gdy pytam ją o tamte lata, więc przestałam, nie
chcąc przywoływać przykrych wspomnień, które, jak rozumiem, chce wymazać ze swej
pamięci. Przez głód, brak lekarstw i trudne warunki życia babcia nie urosła i dlatego jest małą
osóbką.
Jest jedna pomyślna historia z życia babci, którą nam chętnie opowiada. W 2015 roku dostała
list z zapytaniem, czy chciałaby nawiązać kontakt z ludźmi, którzy są prawdopodobie jej
bliskimi. Po 70 latach okazało się, że ma ... rodzeństwo! Z tego powodu była bardzo
szczęśliwa. I znowu pojawiły się zdjęcia, listy, opowieści i łzy, ale tym razem - to łzy
szczęścia! Widząc jej radość, uświadomiłam sobie, jak ważna jest rodzina.
Różne są przedstawione przeze mnie historie mojej rodziny. Mam dziadków w Polsce,
jak również babcię w Niemczech. Bardzo ich wszystkich kocham. I nie chciałabym, aby
jakakolwiek wojna nas podzieliła ...
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Spotkania
Od pierwszego wejrzenia obaj wiedzieli co to jest. Miłość.
Mój kochany dziadek, Zbigniew, był pewny, ze ona jest
wyjątkowa, ona jest tą wybraną i jego ukochaną. Wiedział,
że to ona jest jego miłością i ona pozostanie z nim na zawsze. A była nią moja babcia Anna, z którą dziadzio poznał się przypadkowo, a mianowicie na meczu koszykówki!
Każde spotkanie jest inne i zazwyczaj piękne.
Podobnie było z moim drugim dziadkiem. Babcia Danuta
pracowała w biurze, a do jej pacy, przyszedł pewnego dnia
mój dziadek Ireneusz. I jakoś tak się stało (i to nawet mnie
nie dziwi), że Ireneusz zakochał się w babci Danusi i tak
zostali połączeni węzłem miłości.
Dzieciaki
Jak można było się tego spodziewać, trochę czasu później pojawiły się dzieciaki: Zbigniew i Anna doczekali się
dwóch córek – Agaty i Basi, a Danuta i Ireneusz nazwali
swoją dwójkę dzieci: Daria i Daniel. Łatwo się domyślić,
że to chłopiec i dziewczynka. Dzieci dają wielką pociechę i radość, ale mogą też być przyczyną mniejszych czy
większych kłopotów takich jak: przypadkowe zniszczenie
telefonu czy komputera, albo przypadkowe podarcie najlepszej koszulki. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Tak
to prawda... ale czy nie oto w tym chodzi? Czy warto poświęcić coś swojego dla kogoś, kogo kochamy? Uwierzcie
mi, że warto. I tak dzieci dorastały i wiodły normalne życie
i za razem ciekawą przygodę. Opowiastki i historie sprawiły, ze jestem ekspertem od rzeczy, które stały się przed
moimi narodzinami.
Można się pogubić!

było trochę spokojnej, ale i tak młoda para nie posiadała
się ze szczęścia, gdyż dalej trwała weselna atmosfera, tym
razem z rodziną. A już w myślach obaj planowali wspaniałą
przygodę ich życia.
Nadia, Igor i ja przychodzimy na świat.
Pierwsze dziecko moich rodziców było dziewczynką. No
raczej doktor i pielęgniarki tak mówili… Tamtej nocy
urodziło się maleństwo w ogóle nie podobne do dziewczynki. Urodził im się chłopczyk z bujnymi lokami o kolorze słońca w letni dzień, którego podczas chrztu nazwali
Igor. (Oczywiście loki urosły mu jak podrósł.) Następna
pociecha Daniela i Agaty posiadała, a wręcz dalej posiada
piękne imię Nadia oznaczające nadzieję. Od małego miała
ciemno – brązowe włosy jak jenot, który ma puszyste,
gęste futerko oraz mądre, szelmowskie spojrzenie lisa
lub wilka. No i wreszcie ja. Lension Pension! A w formie
formalnej: Lena. Nie zawsze miałam takie złociste włosy,
ponieważ, kiedy się urodziłam, włosy moje były czarne
jak heban. Dopiero kiedy wyszłam już z pieluch, zaczęły
mi rosnąć jasne włosy. Przy okazji zaczęło mi się poszerzać słownictwo tak w angielskim jak i w polskim języku.
Choć dopiero niedawno (2 lata temu) zebrała we mnie
chętka na stanie się pisarką, już od pięciu lat recytowałam wiersze. Miałam około pięć lat, kiedy wyrecytowałam
mój pierwszy wiersz: „Śniadanko baranka”. Ach, pierwszy
występ na scenie!
Niektórych to smuci, że czas tak szybko mija, a inni się
cieszą jak widzą, że ich dzieci rosną. Igor niedawno skończył dziewiętnastkę, Nadia ma osiemnaście lat, a ja żyję już
dekadę!
Bratnie Dusze

Proszę teraz o uwagę, bo zaraz usłyszycie najbardziej
skomplikowaną część tej historii. Anna, Zbigniew, Danuta
i Irek są moimi dziadkami co oznacza, że nie poznaliście
mojego rodzeństwa i mnie. Zostało nam tylko jedno pokolenie. Nadstawiajcie uszu...

Nie uwierzycie! Pamiętacie moją ciocię? Siostrę mojej
mamy, Basię? Czy wiecie, że podobnie jak moja mama –
Agata – urodziła dwie córeczki i jednego syna!? Co prawda
jej najstarsze dziecko to Julka, a u nas Igor, ale po kolei.

Daria wyszła za mojego wujka Stefana, a Basia za wujka
Mariusza. Czemu akurat mówię o Danucie, Irku, Zbigniewie i Annie? A bo tak się stało, ze syn Irka i Danuty, i córka
Zbigniewa i Anny pobrali się i mieli fantastyczny ślub!
To właśnie byli moi rodzice: Agata i Daniel.

Julka-moja najstarsza kuzynka- upodobała sobie Nadię,
a Nadia, Julkę. Jest między nimi tylko rok różnicy (ale też
ogromna nić porozumienia). Julka kiedyś była blondynką,
ale po czasie włosy jej ściemniały i przybrały piękny żółty
kolor z ciemnozłotymi pasmami. Julka posiada włosy
o niebywałej długości i nosi okulary. Jest śliczna.

Mnie tam nie było, ale piękne wspomnienie moich rodziców i kolorowe zdjęcia z albumów pomogły mi się połapać
w tych pięknych wydarzeniach.
Dekoracje miały barwę błękitnej sukni mojej mamy.
Piękna suknia ślubna była w odcieniu fiołków lub niezapominajek, które kwitną późną wiosną, mają elegancki kolor
bieli zmieszanej z błękitem. Zabawa trwała aż trzy dni!
Po Mszy były tańce, harce, i hulańce do białego rana! Dzień
później dalej trwała zabawa i weselne gry. Na trzeci dzień
„BYĆ POLAKIEM” 2022

Moja druga kuzynka ma na miano Helena i oprócz tego,
ze jest moja kuzynką, jest też jedną z moich najlepszych koleżanek i bardzo mnie wspiera. Kiedy mamy wolną chwilę
dzwonimy do siebie (możemy rozmawiać godzinami). Podobnie do swojej siostry, zapuszcza włosy i pragnie – tak
jak Julcia – oddać swoje włosy schorowanym i biednym
dzieciom. Pomiędzy Heleną a mną są trzy lata różnicy,
co znaczy, ze jeśli ja mam dziesięć lat, to Hela ma już prawie trzynaście (my tej różnicy wcale nie odczuwamy!)
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Mój kuzyn, nazywa się Szymon. Wspomnienia pozostawiły mu słodkie przezwisko: Tuptuś! Dobrze pamiętam,
że Szymon zachował, tego ślicznego pingwinka! Igor – mój
brat – też się z nim przyjaźni i spędzają razem czas grając w czołgi. Między nimi są cztery lata różnicy. Dziwne
prawda?
Moja ciocia i mama na pewno nie spodziewały się tego,
ze ich dzieci będą się tak dogadywać w przeciwieństwie
do nich. (Bo z opowieści wiem, ze czasem walczyły jak kury
nioski). Moja mama gra na skrzypcach, a jej gra jest piękna
jak wschód słońca i jego blask. Moja ciocia, z kolei gra
na flecie. Kiedy na nim gra duży i piękny księżyc szykuje
się do spoczynku i jestem pewna, ze dobrze śpi pod swoją
puszystą, chmurkową kołderką. Jednakże nie zawsze
było tak pięknie: fałszom nie było końca kiedy były jeszcze młodymi panienkami i ćwiczyły grę na instrumencie .
Jedna na górze druga na dole. Moja mama zatykała uszy
na dźwięk fletu cioci Basi, a cioci więdły uszy kiedy słyszała
grę mojej mamy. Jeszcze jedno o mojej cioci, a zresztą –
dowiecie się w następnym rozdziale.
Po co tyle jedzenia?
Cofnijmy się trochę w czasie. Niech nasze myśli wrócą
do czasów, kiedy moi rodzice dopiero przygotowywali się
do ślubu…
Wtedy obie córki Anny i Zbigniewa miały własne mieszkanka z tą różnicą, że moja mama mieszkała ze swoim
chłopakiem (teraz moim tatą), a ciocia Basia – sama, ale
musicie wiedzieć, że o swoje mieszkanko dbała. Kochająca
Matuchna – babcia Ania – przygotowywała, a to gulasz,
a to barszcz, to zaś dżemy, i zawsze wszystko bezpiecznie
pakowała do słoiczków dla córeczek, aby zabrały to do swoich studenckich mieszkanek. Przecież każdy chce zjeść coś
dobrego i zaoszczędzić czas, a domowe specjały są najlepsze. Tylko nie wiadomo było: czemu ciocia zawsze brała
tyle samo jedzenia, co moja matunia. Wiadomo, ze Agata
brała wszystkiego dwie porcje: dla siebie i swojego przyszłego męża, ale dlaczego ciocia to robiła? Mianowicie, nikt
nie domyślił się, że Basia mieszkała już z wujkiem Mariuszem! Wkrótce rodzina przenosicielki produktów spożywczych, zaczęła zastanawiać się czemu Basia wynosi tyle
jedzenia i jeszcze w takim kolosalnym plecaku. Ten wielki,
skórzany, w którym Basia przenosiła posiłki, wystawał
mojej cioci aż metr nad głową, tyle miała w nim jedzenia.
Wyglądałaby jak właścicielka monstrualnego garba (gdyby
jeszcze zakryła plecak płaszczem). Ha! Ha! HA! Ha!

czy się ich historia, gdyż Basia przyznała się z kim dzieli
mieszkanie. Kilka lat po ślubie moich rodziców, Basia i Mariusz byli już małżeństwem!
Ukochane spanielki
Chcę opowiedzieć wam o dwóch dzielnych i wiernych suczkach. Zacznijmy od Suzi. Wspaniała towarzyszka i przyjaciółka miała czarne umaszczenie i była wierna naszej
rodzinie. Mówię była, gdyż psinka – nieboraczka umarła
zanim się urodziłam, ale dożyła aż osiemnastu lat! Dokonała wielkich czynów, gdyż wzięła pod swoja opiekę
bezbronne kocięta. Ba! Nawet dawała im własne mleko,
i dzięki temu przeżyły! Co prawda, jak kociaczki dorosły,
odziedziczyły trochę psich zwyczajów po swojej przyrodniej matce ale były cudne! Hi! Hi! Hi!
Na drugim miejscu, jest Lady. Ulubiona bohaterka z ulubionego animowanego filmu mojej babci - Ani. Jeśli oglądaliście ZAKOCHANEGO KUNDLA, wiecie o kim mowa.
Jeśli nie, musicie wiedzieć, ze ta nasza Lejdusia posiada
piękne, rudo-brązowe futerko, w które lubię się wtulać
kiedy tylko przyjedziemy do Polski. Jest to prawie tak
samo przyjemne jak uściski babci Danuty, przytulasy
dziadka Zbyszka czy całusy babci Ani. Ale kiedy Lady liże
mnie po twarzy, czuję się jak w siódmym niebie! Ten jej
mokry i ciepły języczek. To skarb mieć takiego przyjaciela!
To Koniec
Mój dziadzio Irek mieszkał na najwyższym piętrze małego
bloku w Jastrzębiu. Teraz przeniósł się jeszcze wyżej. Jak
to śpi na dachu? Nie Jego sąsiadem jest teraz Bóg, a braćmi
- aniołowie. Tak, zgadliście. Rok temu okropna choroba
odebrała mu życie. Na pewno ją znacie, nazywa się: Korona
Wirus”. Skończyć życie jest czymś gorszym od rozbitej filiżanki, od spalenia domu, gorsze od podartej sukienki…
To nic dla umierającej osoby, bo wie, że w niebie będzie lepiej! Osobiście wiem to i tym się pocieszam, pomaga. Wiem
jakie to okrutne uczucie stracić kogoś, kogo kochasz i tym
bardziej nie mieć okazji się z nim pożegnać… Oczywiście,
Każdy Kiedyś odejdzie... Moja prababunia skończyła swój
żywot mając dziewięćdziesiąt lat!

Jednakże, póki co trzymamy się razem i kochamy się nad
życie, a historia naszej rodziny dopiero się zaczyna!

Ale jak mogłabym tego nie zauważyć! To jak w historii
o „Romeo i Julii”. Zakazana miłość jest taka romantyczna!
No tak, brakuje tylko pięknego balkonu ozdobionego narcyzami i różami, na którym stałby wujek Mariusz oczekujący na swoją ukochaną i dobre pożywienie! Oj! w historii
Szekspira chyba było na odwrót! Tak czy inaczej już tu koń158
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Modlitewnik mojej prababci
Jest u nas w domu modlitewnik, maszyna do szycia oraz fartuszek. Moja mama bardzo o nie dba.
Kiedy byłam mała nie wiedziałam skąd pochodzą te przedmioty i dlaczego są tak ważne.
Teraz już wiem, są to pamiątki rodzinne mojej prababci.
Nazywam się Anna Mak. Mam 12 lat. Urodziłam się w Kazachstanie, w polskiej rodzinie. Moi
pradziadkowie ze strony mamy oraz ze strony taty w wyniku stalinowskich represji zostali
deportowani z rejonu chmielnickiego do Kazachstanu.
Historię mojej rodziny ze strony taty opowiedziała mi moja babcia Krystyna.
W 1936 roku jej rodzice: mama Bronisława Zaręba (ur. 1915 r.) i tata Ignat Zaręba (ur. 1915 r.)
zostali wysłani z rejonu chmielnickiego do Kazachstanu. Pradziadków, wywieziono na północ
Kazachstanu, w rejon akmoliński.
Babcia opowiedziała, że rodzice oraz inni, po wyjściu z wagonów zobaczyli tylko pusty step.
Niczego nie było. Nie było domów. W Kazachstanie pogoda jest bardzo surowa. Srogie zimy, silny
mróz i wiatr, który tu nazywa się buran. Ludzie, aby mieć gdzie mieszkać i schronić się przed
mrozem kopali w ziemi duże doły. Wyścielali je słomą, sianem i kamyszem (wysokie trawy) i tam
mieszkali. Te domy nazywali ziemiankami. Dzięki temu ludzie przetrwali. Oczywiście nie wszyscy.
Brak

jedzenia,

złe

warunki

życia,

choroby,

mróz

–

nie

wszyscy

to wytrzymali. Wiele ludzi zmarło.
W tych trudnych czasach pomocy udzielali im Kazachowie. Dzielili się z nimi jedzeniem oraz ciepłą
odzieżą. Sami nie mieli wiele, jednak pomagali. Często dostawali kurt, to jest twardy ser robiony z
końskiego mleka. Początkowo myśleli, że są to kamienie, rzucane w ich stronę. Jednak, później
okazało się, że te twarde, szare kuleczki przypominające kamienie, to był ser.
Każdy mieszkał w swojej wiosce. Mówili na to miejsce toćka, której nie można było opuścić. Nie
można było przejechać z jednego do drugiego miejsca. To były bardzo trudne czasy.
Kiedy w Kazachstanie rozpoczęto budowę miast pradziadków wysłano do Karagandy. Karaganda, w
języku

kazachskim

oznacza

czarne

miasto.

Czarne

od

węgla,

ponieważ

jest to rejon wydobycia węgla kamiennego. Pradziadkowie przyjechali do wioski Dolinka oddalonej
od Karagandy o 30 kilometrów.
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Rozpoczęli prace w kopalni przy wydobyciu węgla. To niezwykle ciężka praca, jednak pracować
musieli, dla dzieci. Nikt nie zastanawiał się, że było trudno. Pomimo wielu przeciwności
wychowywali dzieci w polskiej tradycji i religii.
Pradziadka w latach 1942 – 1944 wysłali na front.
Pradziadek Ignat oraz prababcia Bronisława pobrali się i mieli czworo dzieci: Iwana, Stanisława,
Kazimierza i Krystynę – moją babcię.
Rodzina pradziadka Włodzimierza: mama Józefa Mak (ur. 1926 r.) i tata Aron Mak (ur. 1927 r.)
także została wysłana z rejonu chmielnickiego do Kazachstanu. Mieli wówczas 10 i 11 lat. Byli w
moim wieku.
Józefa i Aron wzięli ślub i mieli troje dzieci: Włodzimierza (mojego dziadka), Eduarda
i Galinę”.
Moja babcia Krystyna, mama mojego taty urodziła się w 1949 roku. Dziadek Włodzimierz
Mak

urodził

się

w 1947

roku. Babcia miała trzech

starszych

braci. Jej

mama,

aby wykarmić dzieci zbierała z koszonego pola w kołchozie kłosy pszenicy. Dzieci jadły ziarna. W
tak trudnych warunkach udało się wszystkim przeżyć. Dzieci od najmłodszych lat pracowali w
kołchozie. Kosili trawę, wypasali zwierzęta, sadzili oraz zbierali urodzaj.
Moja babcia Krystyna wraz z rodzicami oraz trzema braćmi mieszkała w wiosce Dolinka. Babcia po
ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła naukę w technikum i chciała zostać krawcową. Do technikum
jeździła do Karagandy. Trudno było codziennie dojeżdżać, zwłaszcza zimą. Babcia zamieszkała w
Karagandzie u swojego wujka, starszego brata mamy – Zygmunta (1911 r.). Babcia przyjechała do
wujka

pod

koniec

lata.

Wtedy

wszystkie

dzieci

bawiły

się na podwórku, rozmawiały, spacerowały. Tak moja babcia poznała swojego przyszłego męża
Włodzimierza, który mieszkał także na tym samym podwórku. Rodzice dziadka także z rejonu
akmolińskiego przyjechali do Karagandy.
Babcia Krystyna i dziadek Włodzimierz często jeździli razem autobusem do szkoły. Dziadek uczył
się w szkole muzycznej grać na akordeonie. Tak narodziła się ich miłość. Pobrali
się w 1968 roku.
Po zakończeniu nauki oboje zostali skierowani do pracy w miasteczku Sarań (okło 30 km
od Karagandy). Dziadek został nauczycielem w szkole muzycznej, a babcia krawcową
w miejscowym zakładzie. Dziadkowie dostali mieszkanie. Babcia urodziła trzech synów: Leonida
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Mak (ur. 1968 r.), Włodzimierza Mak (ur. 1970 r.) i mojego tatę Jerzego Mak (ur. 1976 r.). Babcia i
dziadek przeżyli razem 41 lat.
Moja mama Marina i mój tata Jerzy poznali się kiedy mieli 16 i 17 lat. Po 4 latach znajomości
postanowili się pobrać i założyć rodzinę. Na świat przyszły trzy córki: Krysia, Helenka i ja, Ania.
Tata pracuje jako strażak. Gasi pożary i ratuje ludzi. Za swoją pracę otrzymała kilkakrotnie medale
od Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, a także podziękowania i dyplomy.
Moja mama pracuje jako księgowa. Moje siostry; starsza Krysia i młodsza Helenka mieszkają
w Polsce. Siostry uczęszczamy do Karagandyjskiego Obwodowego Stowarzyszenia Polaków
„Polonia”. One od najmłodszych lat uczyły się języka polskiego, tańczyły w polskim zespole
Niebieskie Chabry. Uczestniczyły w festiwalach polskiego tańca w Polsce, uczestniczyły
w konkursach poetyckich. Po zakończeniu 11 klasy siostry zdały egzaminy i dostały
się na polskie uczelnie.
Krysia uczyła się w Warszawie. Ukończyła studia i wyszła za mąż. Urodziła syna Ryszarda. Mieszka
w Warszawie. Helenka kończy studia na wydziale ekonomii w Uniwersytecie Wrocławskim. Także
planuje rozpocząć pracę i pozostać we Wrocławiu.
Ja uczę się w 6 klasie. Dodatkowo uczę się języka angielskiego oraz języka polskiego, ponieważ na
studia chcę wyjechać do Polski. Chodzę także na tańce. Z grupą uczestniczę w konkursach tańca
współczesnego i zajmujemy najwyższe miejsca.
Bardzo lubię poezję. Lubię uczyć się wierszy w różnych językach. Mając 4 lata po raz pierwszy
wzięłam udział w konkursie recytatorskim im. Adama Mickiewicza „Kresy”.
W wolnym czasie lubię zajmować się rękodziełem. Bardzo lubię robić biżuterię z koralików.
Zainspirowana rodzinną historią rozpoczęłam naukę szycia na maszynie. Pomaga mi moja babcia.
Mama opowiada, że na tej maszynie jej babcia szyła fartuszki, ubrania, i zasłony.
Nasza rodzina stara się podtrzymywać rodzinne, polskie tradycje i polską kulturę.
Najważniejsze dla nas są święta katolickie Boże Narodzenie oraz Wielkanoc. W święta spotykamy
się

cała

rodziną.

Bardzo

lubię,

przygotowania

do

wieczerzy

wigilijnej.

Wspólnie

z mamą i z babciami przygotowujemy postne potrawy oraz dekorujemy pierniki i stroimy choinkę.
Bardzo lubię, kiedy u nas w domu zbiera się cała rodzina.
Na wiosnę przygotowujemy wielkanocne śniadanie oczywiście z żurkiem i jajkiem. Wcześniej także
na warsztatach kulinarnych w Stowarzyszeniu „Polonia” robimy świąteczne pisanki.
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Ważną dla nas kwestia jest religia. W każdą niedzielę chodzimy na mszę do kościoła.
W Karagandzie są trzy kościoły katolickie, w tym Katedra pw. Matki Bożej Fatimskiej. Moja babcia
pamięta także czasy, kiedy nie można było się modlić, chodzić na mszę. To było zakazane.
Modlitewnik mojej babci dał ksiądz Władysław Bukowiński, który w 2016 roku został
beatyfikowany.
W tym roku, latem udało się nam polecieć do Polski, aby odwiedzić moje siostry. Rodzice
bardzo chcieli zobaczyć wnuka, Rysia. Spędziliśmy wspaniały czas. Widziałam dużo nowych miejsc,
nowe miasta, byliśmy nad morzem oraz w górach.
Z naszej wyprawy zostały piękne wspomnienia, do których często wracamy. Jednak
najważniejsze dla mnie było to, że byliśmy wszyscy razem.
Dziękuję mojej babci za piękne opowieści, za to, że dba o to, byśmy nie zapomnieli trudnej historii
naszej rodziny. Wiem, że jeszcze usłyszę wiele historii z jej życia, a kiedyś przekażę
je moim dzieciom.
Anna Mak
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Opis fotografii:
Fot.nr.1. Rodzina ze strony tata: pradziadek Aron i prababcia Józefa. Ich dzieci: Włodzimierz,
Eduard i Galina.
Fot.nr.2. Rodzina mojej babci Krysi: tata Ignat, mama Bronisława i ich dzieci: Iwan, Stanisław,
Kazimierz i Krystyna, moja babcia.
Fot.nr.3. Rodzina ze strony taty: moja babcia Krystyna i dziadek Włodzimierz. Ich dzieci: Leonid,
Włodzimierz i mój tata, Jerzy.
Fot.nr.4. To moi dziadkowie ze strony mamy: dziadek Aleksander i babcia Lubow i ich mała córka
Marina, moja mama.
Fot.nr.5. To nasza rodzina w Zakopanem: Moja mama Marina, mój tata Jerzy i moje siostry Krysia i
Helenka i ja.
Fot.nr.6. Ja i moja babcia Krystyna.
Fot.nr.7. Ja i pan Witalij Chmielewski Prezes Karagandyjskiego Obwodowego Stowarzyszenia
Polaków „Polonia”. Eliminacje Centralne XXX Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza
„Kresy 2021” w Kazachstanie. Zajęłam II miejsce.
Fot.nr.8. Zespół tańca współczesnego GRAND.
Fot.nr.9. Modlitewnik, maszyna i fartuszek mojej prababci.
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MOJA WIELKA CYPRYJSKO-POLSKA RODZINA

Moja rodzina jest bardzo duża, a znaczna jej część
mieszka na Cyprze. Może najpierw powiem kilka słów o sobie.
Nazywam się Sofia Anna Panayi. Imiona dostałam po babciach,
ponieważ taka jest tradycja na Cyprze. Moja uroda jest bardziej
południowa niż słowiańska, mam ciemne włosy, śniadą karnację
i brązowe oczy. Jestem wrażliwa na piękno, kocham zwierzęta i lubię pomagać osobom
potrzebującym. Mieszkam w Ayia Napie, malowniczej miejscowości przy samym morzu.
Odkąd pamiętam morze to mój drugi dom i właśnie tutaj rozpoczęła się historia moich
rodziców.
W 2002 roku moja mama postanowiła z koleżankami spędzić wakacje na Cyprze, tak
zauroczyła się tą piękną wyspą, że po krótkim czasie na nią
powróciła. Spakowała do samochodu najpotrzebniejsze rzeczy i
wyruszyła z kolegą (teraz to już z moim wujkiem) na przygodę
swojego życia. Przejechali ponad 3000 km, przez Słowację,
Węgry, Serbię, Macedonię, aż dotarli do Aten, a następnie na
Cypr. Wiele razy słyszę jak mama opowiada tę historię, gdy ktoś
zapyta jak się tu znalazła. Tata pracował w porcie i tam właśnie
poznali się z mamą. Zaraził ją miłością do morza i razem zaczęli pracować na statkach.
Wspólne hobby, praca z turystami i rozwijanie firmy taty bardzo ich do siebie zbliżyło i
zakochali się w sobie. Ich ślub odbył się w kościele prawosławnym. Na weselu bawiło się
ponad 2000 gości głównie z Cypru. Z Polski przyjechali tylko babcia i dziadek, czyli
rodzice mojej mamy, chrzestni mamy i paru kuzynów. Byli zdziwieni, ale zarazem
zadowoleni widząc tylu gości. Do dziś wspominają huczne wesele rodziców. I chyba sama
Afrodyta spławiła, że po paru latach pojawiłam się ja.
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Urodziłam się 23 października 2011 roku w niedzielę, w samo południe. Na świat
przyszłam o miesiąc za wcześnie, tego dnia tata był na morzu i musiał wracać szybko,
żeby zawieźć mamę do szpitala. Kuzyni i dziadkowie już pierwszego dnia nosili mnie na
rękach i sprzeczali się do kogo jestem podobna. Jednogłośnie stwierdzili, że cały tatuś,
więcej krwi cypryjskiej odziedziczyłam. I faktycznie jestem bardzo podobna do taty i do
babci, czyli do mamy mojego taty. Dziadkowie pochodzą z różnych zakątków świata.
Moje korzenie ze strony mamy, to rodzina Klimowicz.
Pochodzili z okolic Kozienic, a dokładnie z wioski Słowiki Stare w
województwie mazowieckim. Jest to malutka wioska w samym
lesie. Posiadali gospodarstwo i wiedli spokojne życie, aż do II
wojny światowej. Moja babcia Zofia urodziła się w trakcie wojny i
nic nie pamięta z tego okresu .Po wojnie babcia przeprowadziła się
do Warszawy, ukończyła szkołę i pracowała jako przedszkolanka.
Będąc w liceum poznała dziadka Józefa. Dziadek był marynarzem i
pływał na statkach floty greckiej pod banderą cypryjską i na pewno wtedy nie pomyślał o
tym, że jego wnuczka będzie w połowie Cypryjką. Jak przylatuję do Polski, to dziadek
zawsze opowiada mi o swoich podróżach morskich. Przed 1974 rokiem wiele razy
przypływał do największego portu na Cyprze, czyli do Famagusty. I tutaj znowu łączy się
nasza historia rodzinna, bo moi dziadkowie ze strony taty pochodzą z Cypru i w 1974
roku przeżyli inwazję Turków. W trakcie inwazji dali schronienie wielu rodzinom z Nikozji.
Tata opowiadał mi, że w tym okresie w domu było ponad 50
osób. W jednym pokoju spały dzieci, w drugim same kobiety, a
mężczyźni przesiadywali w kuchni. Dziadkowie mieli farmę z
kozami i gaik oliwny. Do dnia dzisiejszego babcia robi sama
hallumi - tradycyjny ser cypryjski i co roku we wrześniu cała
nasza rodzina rusza na zbiór oliwek. Im więcej rąk tym lżejsza
praca. Trzy pokolenia, ramię w ramię, spędzamy kilka dni na
świeżym powietrzu. Wygłupiamy się, jemy, bawimy i przy okazji zbieramy plony z naszego
gaju oliwnego. Jest to szczęśliwy czas, bo w końcu możemy sobie pogadać z dawno
niewidzianymi kuzynami. Rozwijamy siatkę jak ogromny dywan pod drzewami, a następnie
czeszemy gałęzie grabkami. Dojrzałe oliwki spadają same na siatkę, z której
przesypujemy je do ogromnych koszy, potem są czyszczone z liści, ważone, myte i
przewożone do młyna. Tam oliwki przeciska się przez prasę na jednolitą masę, a
2
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następnie z tej masy wyciska się oliwę. Chociaż jest to ciężka praca, zbiory oliwek służą
jako rodzaj zjazdu rodzinnego i przez cały rok mamy zdrową, pyszną oliwę w domu.
Moja cypryjska rodzina jest bardzo duża, a nasze spotkania najlepiej charakteryzuje
film ,,Moje wielkie greckie wesele”. Wszyscy są bardzo głośni, przekrzykują się ciągle i
wygląda jakby się kłócili. A tak naprawdę są bardzo rodzinni, ciepli i kochani. Uwielbiają
muzykę, taniec i dobre jedzenie .Moja polska rodzina jest znacznie mniejsza niż cypryjska,
ale babcia i dziadek zawsze z utęsknieniem czekają, kiedy do nich przyjadę.
Jestem dumna, że jestem Polką, uwielbiam polskie tradycje, które moja mama mi
przekazuje, mówię po polsku w domu. Jest to mój ukochany język. Uczęszczam do
polskiej szkoły, interesuję się polską historią i kocham muzykę. Gram na pianinie i moim
wielkim marzeniem jest grać tak pięknie jak Fryderyk Chopin i z pewnością w przyszłości
będę studiować w Polsce.
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MOJE POLSKIE KORZENIE
Nazywam się Krystian Przychocki. Urodziłem się 1 Maja
w 2011 roku w Chicago, ale moi rodzice pochodzą z Europy. Moja mama urodziła się na Ukrainie, a tata w Polsce,
w Warszawie. Tata przyjechał do Ameryki z moja babcia
Dana w 1991 roku z losowania wizowego. Miał wtedy 9
lat. Tata opowiadał mi jak im było ciężko przez pierwsze 8
lat w Ameryce. Tata i babcia Dana musieli nauczyć się angielskiego. Było im bardzo trudno. Tata chodził do szkoły,
babcia Dana też chodziła do szkoły uczyć się angielskiego
i pracowała ciężko w magazynie. W Polsce moja babcia wykonywała rzemiosło artystyczne i skończyła szkołę pielęgniarską. Po 2 latach pracy w magazynie babcia znalazła
pracę jako pomoc pielęgniarki w szpitalu. Zaczęła też chodzić na studia pielęgniarskie. Babcia przez pierwsze 8 lat
zawsze miała dwie prace, żeby utrzymać siebie i mojego
tatę. Tata bardzo pomagał babci w domu, sprzątał, robił jedzenie. W 1999 roku babcia ukończyła szkole pielęgniarska
i zaczęła prace w szpitalu jako dyplomowana pielęgniarka.
Mój tata skończył szkole średnia i poszedł na studia.
Mój tata został technikiem rentgenowskim i prowadzi
swój biznes graficzny. Później zrobił magistra z biznes i zarządzanie. Mój dziadek Andrzej tata mojego taty mieszka
w Polsce i ma swoją własną firmę budowlaną. Babcia Dana
i dziadek Andrzej rozwiedli się gdy mój tata miał tylko
2 latka. Dziadek Andrzej czasem do nas przyjeżdża albo
rozmawiamy na telefonie przez Skype. Mam też drugiego
dziadka Johnny, którego bardzo kocham. Babcia Dana wyszła za niego za maź w 1999 roku. Tata często opowiada
mi także o moich pradziadkach, których nie znałem,
bo zmarli zanim się urodziłem, ale jestem z nich bardzo
dumny. Mój pradziadek Stasio urodził się w 1915 roku
na Podlasiu w bardzo biednej rodzinie. Jego tata zmarł jak
pradziadek miał tylko roczek. Moja pra prababcia wychowała sama czworo dzieci. Pradziadek nie miał butów i musiał w zimie biegać boso po śniegu. Po wybuchu II Wojny
Światowej pradziadek Stasio został wcielony do artylerii.
Gdy Niemcy weszli do Polski Stasio dołączył do żołnierzy
Armii Krajowej i walczył o wolną Polskę. Gdy wojna się
skończyła i komuniści zwyciężyli pradziadka Stasia wtrącili
do więzienia, tam był torturowany i przesłuchiwany. Przez
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dwa tygodnie siedział sam w malej celi w wodzie po kolana. W celi była tylko duża puszka po ogórkach konserwowanych, na której siedział pradziadek. W rogu pokoju
na suficie siedział duży pająk. Był on jedynym przyjacielem
pradziadka. Stasio siedział w więzieniu pół roku.
Po wyjściu, Stasio zatrudnił się jako kierowca ciężarówki.
Moja prababcia Maria urodziła się w 1922 roku także
na Podlasiu. Maria była 7 lat młodsza od Stasia, ale kochała go od młodych lat i wiedziała ze kiedyś będzie jej
mężem. Moja babcia również była żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie komuniści skazali ja na 3 lata więzienia.
Moja prababcia Maria była artystka i w więzieniu wykonywała portrety z chleba. Wszyscy komuniści strażnicy
chcieli mieć swoje portrety z chleba, więc przynosili prababci dużo chleba. Resztkami chleba prababcia dzieliła
się ze współwięźniami, więc nie byli głodni. Po wyjściu
z więzienia prababcia zamieszkała w Warszawie i uczyła
plastyki w szkole. Dzieci bardzo ja lubiły. W 1961 roku
prababcia Maria i pradziadek Stasio pobrali się. W 1962
roku urodziła się moja babcia Dana. Mój pradziadek zginął
w wypadku samochodowym w 1991. W tym roku 3 miesiące wcześniej babcia i tata wyjechali do Ameryki. Moja
mama miała 8 lat jak przyleciała do Ameryki, a mój tata
9. Moja mama tak jak i mój tata pracuje w szpitalu, jest
pielęgniarką. W tym roku zaczęła robić doktorat. Moi rodzice mają troje dzieci; mnie, siostrę Karinkę i brata Leo.
Ja i Karina chodzimy do katolickiej szkoły i Polskiej szkoły
w Sobotę. Mój tata mówi mi że znać obce jężyki to wielkie
bogactwo.
Ja bardzo chciał bym pojechać do Polski oby zapoznać się
z moimi polskimi kuzynami. Może w tym roku 2022 nareszcie się wybierzemy do Polski. Jestem bardzo dumny
z moich przodków i polskiej rodziny. Jestem dumny,
że mowię po polsku mimo togo że się urodziłem w Ameryce. Kocham Polskę i ten piękny język.
Krystian Przychocki
Klasa V
Św. Brata Alberta Chmielewskiego
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HISTORIA PIERŚCIONKA MOJEJ PRABABCI HELENY STANCLIK-SIKOROWEJ
WSPOMINA PRAWNUCZKA SABINA SIKORA

Nazywam się Sabina Sikora. Mieszkam w Republice Czeskiej na Zaolziu, w regionie
zamieszkiwanym przez wielu Polaków. Uczęszczam do Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Hadyny z polskim językiem nauczania w Bystrzycy. Bardzo lubię słuchać mojej babci Emilii
Sikora jak wspomina dawne czasy. Opowiadała mi o swej teściowej, mojej prababci ze strony
ojca, i pomyślałam, że o jednym
wydarzeniu z okresu drugiej
wojny

światowej

warto

by

napisać. Wydawało mi się, że
historia ta zainteresuje nawet
tych, którzy wcale jej nie znali.
Jest to historia pierścionka,
który po dziś dzień znajduje się
w

domu

mojej

prababaci

Heleny, przypomina on ten
straszny okres drugiej wojny światowej.
Babciu, kiedy urodziła się i skąd pochodziła moja prababcia?
Prababcia Helena Stanclik urodziła się 14 kwietnia 1922 roku w Bestwinie. Jest to
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim. W tamtym okresie
cała Bestwina była częścią Czechowic-Dziedzic. W czasie wojny prababcia została
wywieziona w głąb Niemiec i tam właśnie spotkała mojego pradziadka, który mieszkał w
Nawsiu Jasieniu na Zaolziu. Ponieważ nie wstydził się przyznać, że jest Polakiem, spotkał go
los podobny do wielu Polaków w czasie II wojny światowej.
Jak się znalazła w Niemczech moja prababcia? Czy wiesz coś więcej o tym?
Tak, znam wszystkie szczegóły tego strasznego wydarzenia. Było to w listopadzie
1940 roku. O godzinie 23:30 rodzinę Stanclików wyrwało ze snu łomotanie do drzwi. Ojciec
czym prędzej je otworzył, do sieni wtargnęło czterech gestapowców krzyczących imię i
nazwisko ich córki Heleny. Ojciec prędko zbudził córkę. Słyszała tylko schnell, schnell.
Rozumiała, co to znaczy. Szybko ubrała się ciepło, matka ukroiła kromkę chleba, ojciec
przeżegnał ją iii.... to początek mojej historii.
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Nawet nie wiedząc jak, osiemnastoletnia Helena znalazła się w zimnej piwnicy urzędu
gminnego. Podzieliła tak los wielu dalszych młodych chłopców i dziewczyn z Bestwiny.
Siedzieli cichutko, przytuleni jeden obok drugiego, by choć trochę się zagrzać. Jak tylko
trochę się rozedniło znowu usłyszeli ...schnell...schnell... aż w uszach bolało od krzyku i
zgiełku. Całą młodzież pognali na dworzec w Bielsku-Białej, naładowali do wagonów takich
jak dla zwierząt i pociąg ruszył. Nikt nic nie mówił, wszyscy się bali. Nikt nie wiedział, co
będzie dalej i dokąd prowadzi ta ich szalona droga.
Gdzie została wywieziona prababcia?
Celem podróży był niemiecki Breg (obecnie polski Brzeg), który leżał niedaleko
miasta Breslau (obecnie polski Wrocław, wtedy należał do Niemiec, dopiero po powojennym
podziale przypadł Polsce). Wygnali wszystkich z wagonów, wszędzie rozlegało się schnell,
schnell, gdzieniegdzie było słychać cichutki płacz. Niemcy nie zważali na nic i na nikogo.
Tam na dworcu kolejowym czekali już bauerowie (rolnicy, gospodarze) i wybierali sobie
młodzież do pracy na swych gospodarstwach. Sympatyczny młody Niemiec wziął moją
prababcię i jeszcze kilku chłopców i bryczką pojechali niespełna 15 km do dużego
gospodarstwa. Georg Scholtz, takie miał imię gospodarz, przydzielił wszystkim pracę i
obowiązki swe mieli pełnić wzorowo. Prababcia wspominała, że nic złego im się nie działo.
Co tam musiała robić prababcia, czy pracowała ciężko?
Pracować wprawdzie musieli, ale wyżywienie i mieszkanie mieli zapewnione.
Pracowali wokół 70 krów, 500 kur, były gęsi, kaczki, ale gospodarz miał wszystko dobrze
zorganizowane. „Suchego chleba nigdy nie jedliśmy” wspominała babcia. Gospodarze mieli
piątkę małych dzieci. Kiedy odeszła dziewczyna, która opiekowała się dziećmi, bauerka,
Anna Scholtz, poprosiła babcię Helenę, czy by zechciała pracować w kuchni i opiekować się
dziećmi, bo zauważyła, że ona polubiła je. Widziała, że chętnie z nimi rozmawiała, nie były
jej obojętne. Bardzo ucieszyła babcię ta zmiana pracy i jak wspominała, odtąd miała się
bardzo dobrze. Od czasu do czasu pisała do domu i otrzymywała listy. Jeden ją bardzo
zasmucił. Informował, że jej szesnastoletni brat Lojzek jest w Oświęcimiu za
nieposłuszeństwo wobec brata gospodyni Niemki, u której pracował.
Czy wiesz coś więcej o Lojzku? Czy przeżył wojnę i obóz?
Lojzek w obozie koncentracyjnym był zaledwie cztery miesiące. Kiedy wrócił, miał
45 kg (przy wysokości 180 cm), całe ciało pokrywały wrzody. U bauerki wtedy odrabiał za
niego ojciec, a Lojzek musiał najpierw się wyleczyć, by mógł stanąć do dalszej pracy.
Opowiadał, że

pracował w kamieniołomie. Codziennie rano ruszali do pracy,

droga

prowadziła przez wielki staw (tych w okolicah Oświęcimia nie brakowało). Zrzucali pasiaki,
przechodzili staw, ubierali się i szli do pracy bez względu na pogodę. Woda była zimna, bo
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akurat była wczesna wiosna. Zmarznięci, głodni, zmęczeni, ciężko pracowali każdy dzień.
Lojzek wspominał potem, że nikt nie wytrzymał dłużej jak trzy a najwyżej cztery miesiące.
Babcia ucieszyła się, kiedy dotarł do niej list, że brat jest w domu.
Ile lat pracowała prababcia na robotach w Niemczech?
W gospodarstwie w Brzegu pracowała prababcia całych pięć lat. 23 stycznia 1945
roku zbliżył się front do samego miasta. Rozpoczęła się walka o miasto Brzeg i trwała do 6
lutego. „To był najstraszniejszy okres podczas całej II wojny” – mawiała babcia. Mówiła:
„Nie Niemców, ale Rusów bali się jak ognia!”. „Rusi szli i wszystko, po prostu wszystko
niszczyli. Kiedy front przechodził przez piękne, historyczne miasto Brzeg, wiele pamiątek
legło w gruzach”.
I co było dalej?
Prababcia dobrze zapamiętała ten dzień, ponieważ wtedy wydarzyła się historia
dotycząca pierścionka, który włożyłaś sobie na palec. Była niedziela, godzina 9:30, styczeń
1945 roku, nikt nic nie jadł, wszyscy byli przestraszeni i czekali, co się będzie dziać. Bauer,
George Sholtz, rozkazał, żeby wszystkie kobiety i dzieci przeniosły się do piwnicy.
„Słyszeliśmy

katiusze,

było

zimno,

słychać

ruskie

było

rozkazy.

Baliśmy

niesamowicie

i

się

tak

tam

siedzieliśmy do drugiego dnia.
Strzelali,

ktoś

krzyczał,

ktoś

płakał. Było strasznie... Wtem
Anna Scholtz mówi, że chyba na
gnoju zabili jej męża. Ani nie
płakała, tuliła tylko dzieci i
powtarzała po niemiecku... Co z nami będzie...”.
Koło południa następnego dnia dzieci płakały, wszyscy byli głodni. Ruscy żołnierze
ich w piwnicy odkryli i krzycząc, kazali iść do stodoły. Jedna stodoła pełna siana była
spalona, świnie były pozabijane, krowy biegały bezładnie, wszędzie był smród, zgiełk i
wrzawa. Prababcia stała i zakrywała sobie oczy dłońmi, kiedy usłyszała krzyk dawaj,
dawaj.... Zanim stwierdziła, że żołnierz do niej się zwraca i od niej coś chce, ubiegło kilka
minut... Po chwili stwierdziła, że ma na palcu malutki błyszczący pierścionek, zrobiony z
feniga i o niego właśnie w mej pracy chodzi. „Myślałam, że razem z palcem oddam, tak
prędko go chciałam zdjąć... Wtedy ruski żołnierz zauważył,
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podenerwowana i przestraszona, sięgnął do kieszeni i wyjął
pełną dłoń pierścionków. Miałam wybrać jeden, bałam się i
niepewnie sięgnęłam po pierwszy i włożyłam na palec, leżał
bardzo dobrze, złoty z maleńkim oczkiem.”
Kiedy prababcia wróciła do domu? Czy ktoś ją przywiózł?
Prababcia wracała do domu pieszo. Szła cały miesiąc. Była głodna, nie miała gdzie
odpocząć, czym ugasić pragnienia. Spotykała Niemców, Rosjan i przedstawicieli innych
narody, wszyscy wracali... Jedni do domu, inni, mniej szczęśliwi, nie mieli dokąd. Babcia
wracała z rodziną z Mostów koło Jabłonkowa. Była wtedy ostra zima. Jak szedł front,
wszystko było zniszczone. Na cmentarzach były położone ciała starców i dzieci. Nie
wytrzymali takiej tułaczki. Ziemia była zmarznięta, więc nikt ciał nie grzebał.
„Postarzałam się wtedy o kilka lat” – wspomina słowa prababci moja babcia,
„najstraszniejsze to los niewinnych dzieci. Bauerka też płakała, co z nią będzie, a co jej dzieci.
Kiedy odwiedziłam ją w 1946 roku, zanim wywieźli ją do Niemiec, chciała mi oddać
najmłodsze dziecko, była to córeczka. Bała się o ich los. Ale ja byłam młoda, co bym robiła z
dzieckiem. Wiele razy przypomniałam sobie tę rodzinę i bardzo by mnie ciekawiło, jak im się
ułożyło. Bauerka chyba już nie żyje, ale jej dzieci mogą mieć po siedemdziesiątce. Było mi
tam dobrze. Zawsze się wszyscy na mnie gniewają, że tak mówię, ale taka jest prawda. Ruscy
byli okropni, ich się bardzo bałam”.
Nie wiedziała moja prababcia, że los zaprowadzi ją tak daleko od Bestwiny do Czech
aż do Nawsia-Jasienia. Dziś już nie ma jej wśród nas, ale całą historię opowiedziała mi moja
babcia Emilia. Pragnę dodać, że babcia Emilia swoją teściową wspominała zawsze bardzo
dobrze. Choć nieoczekiwany gość zawitał w jej progi, to zawsze był mile witany. Nigdy na
nikogo nic złego nie powiedziała, u każdego starała się znaleźć coś dobrego. „Bo tak jest” –
mawiała babcia Helena –„nie według narodowości, ale według charakteru trzeba sądzić
człowieka, a tych dobrych cech trzeba czasem u ludzi poszukać, ale one są, tylko czasem
dobrze schowane. Niemcy zrobili wiele, bardzo wiele złego, ale nie wszyscy tak chcieli. Takie
były czasy.”
I oto historia jednego pierścionka, dla jednych historia jakich wiele, ale dla mnie
wyjątkowa, bo to historia mojej prababci Heleny.
Prawnuczka Sabina Sikora
Wspomnienia przekazała jej babcia Emilia Sikora
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Ten, kto nie zna swojej przeszłości, ten nie jest godny swojej przyszłości... Właśnie tymi
słowy ja, Tymur Tysiaczny, uczeń 5-B klasy Winnickiego liceum nr 21, chcę rozpocząć
opowiedź o historii mojej rodziny.
Uważam, że każde pokolenie powinno przekazywać informację o swoich przodkach. W
szkołach uczymy ważne wydarzenia historyczne, lecz nigdy nie rozmawiamy o tym, jaki wpływ
te wydarzenia miały na historię oddzielnie wziętych rodzin. Bardzo ważnym i ciekawym jest
wiedzieć, jak żyła moja rodzina w dalekiej przeszłości.
Przede mną leży stare pożółkłe zdjęcie. Na
tle wiejskiej miejscowości są ludzie różnego
wieku. W sukience ślubnej jest moja babcia
Halina. W lewo od niej jest jej matka Maria
Kozak, to dla mnie już prababcia. W prawo od niej
stoi babcia Paraska Podgórska, moja praprababcia.
Swoje opowiadanie chcę rozpocząć od
mojej prapraprababci Natali Siworińskiej,
urodzonej w 1882 roku. Niestety, jej zdjęcie nie
zachowało się. Ze słow mojej babci wiem, że
rodzina babci Natali była bardzo bogata. Oni
mieszkali we wsi Mojówka Czerniowieckiego powiatu obwodu Winnickiego. Ta wieś była
założona w XVIII wieku przez szlachcica Wacława Mańkowskiego. Nazwa pochodzi od słowa
„moje” – bo on właśnie tak nazywał swój mająek. Około swojego gospodarstwa w 1848 roku on
zbudował jeszcze i fabrykę cukrową.
Odtąd dzięki szlachcicowi Wacławowi Mańkowskiemu rozpoczął się rozwój wsi:
budowano budynki, ze wsi sąsiednich przyjeżdżali pracownicy aby zatrudniać się na fabryce.
Właśnie fabryka została siłą napędową dla dobrobytu wsi Mojówka.
Mieszkając na wsi babcia Natala wyszła za mąż, miała pięcioro dzieci. Wszystko było
bardzo dobrze – dzieci zdrowe, kochany małżonek, szczęśliwa rodzina. Jednak oni jeszcze nie
uświadamiali, że na ich szlaku życiowym będą próby, które
przygotowała historia tych czasów.
W okresie rewolucji ukraińskiej 1917-1921 wiadomo, że
całą rodzinę i rodziców babci Natali było wysiedlono na Kubań.
Tam z niewiadomych przyczyn rozstrzelano mojego dziadka
(męża babci Natali) i jej ojca. Za pewny czas jej udało się uciec
z Kubania razem z dziećmi (dwaj chłopaki i trzy dziewczynki).
Drogą jeden z chłopczyków zmarł od choroby – nie wytrzymał
długiej drogi. Wróciwszy do Ojczyzny do wsi rodzonej dzięki
ogromnym wysiłkom i wsparciu krewnych oraz ludzi nie
obojętnych Wychowywała dzieci sama bez pomocy mężczyzny.
To były bardzo ciężkie czasy!
Niedługo od głodu zmarł jeszcze jeden syn, który był dla
niej wsparciem i pomocą w rodzinie. W biedzie i ubóstwie
wyżywali jak mogli.
Mijały lata, dzieci wzrastały. Dwie córki wyszły za mąż
i przenieśli się na zamieszkanie do sąsiednich wsi. A już moja
prababcia Paraska Podgórska pozostała się z babcią Natalą. Potem wyszła za mąż i miała
pięcioro dzieci.
Rozpoczęli się najstraszniejsze czasy nie tylko dla moich krewnych, ale też dla wielu
rodzin zamieszkałych w tym okresie. Władze radzieckie w latach 30. rozpoczęły represje
przeciwko chłopów, jakie przez bolszewików były nazwane dekulakizacją. Likwidacje chłopów
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i ich gospodarstw polegała na całkowitym pozbawieniu własności, wysiedleniu całymi
rodzinami, a w przypadku sprzeciwu – zniszczeniu fizycznym.
Chłopów pozbawiano wszystkiego: mieszkania, ziemi,
własności, żywności, bydła. Tych, którzy nie chcieli oddawać je do
kołchozu – wysiedlano, rzucano do więzienia, rozstrzeliwano. W
związku z tym rozpoczął się Wielki głód 1932-1933.
Prababcia świadzcyła, że dzieci chodziły głodne, jadły
jakieś pierniki czy racuchy, dzieliły je i jadły plasterkami.
Gotowano je z kolb kukurydzy. Suszono szczaw, ucierano go, do
niego dodawano otrębów, aby upiec pierniki. Wiosną zbierano
pąki, a latem – liście z lipy, kwiat akacji, suszono je i dodawano do
ciasta na pierniki. Lecz mimo to dwoje dzieci zmarło od głodu. U
ludzi zabierano wszystko przydatne do jedzenia. Oni wszyscy
bardzo głodowali. Wielki głód zabrał dużo żyć ludzkich. Jeżeli
ktoś starał się ukradnąć z pola zboże, to był rozstrzeliwany
natychmiast tutaj na miejscu. Działała ustawa „pięciu kłosów”. Ta ustawa przewidywała karę za
kradzież kołchoznej czy spółdzielczej własności: rozstrzeliwanie z konfiskacją wszystkiej
własności.
Jednak próba głodem – to absolutnie nie była ostatnia próba losu moich przodków.
Wojna! Możliwie, żadną rodzinę nie minęła ta tragedia. Praktycznie w każdej rodzinie któś
zginął czy został zaginiony w okresie II wojny światowej.
Z opowiedzi mojej babci Haliny wiem, że jej dziadek Piotr Podgórski już od pierwszych
dni dobrowolnie poszedł na wojnę, pozostawiwszy w domu żonę i dzieci. Przeszedłszy od
samego początku i doszedłszy do Berlina. Tam on zginął od kuli snajpera. Został pochowany na
wsi i odznaczony po śmierci.
Inny dziadek był partyzanem, jednak walczył niedługo. Był
złapany i rozstrzelany razem z innymi partyzanami niedaleko wsi. Jest
pochowany w Kopcu Chwały z innymi żołnierzami nieznanymi.
W latach 1941-1944 wieś Mojówka przebywała pod okupacją
rumuńsko-nazistowską. Do ich chaty osiedlili się Niemcy, a samych
moich krewnych przemieszczono do stodoły. Lecz następnie
pozwolono im wrócić do chaty. Potem zostało wiadomo, że do ich
salonu osiedlił się półkownik niemiecki. Zgodnie z jego rozkazem
nikogo na wsi nie poruszali i nie rozstrzeliwali. Jednak pobliższe wsie
miały o wiele mniej powodzenia. Tam wypalano domy, topiono i
rozstrzeliwano ludzi. Za domem, przez ogród w sadzie stali armaty,
które w dzień i w nocy wiodły ciągły ostrzał. Strzały tych armat
jeszcze bardzo długo w ciągu wielu lat po czasach wojennych
niepokoiły sny.
Za to, że praprababcia Paraska gotowała jedzenie, prała i cerowała ich odzież formenną,
Niemcy dawali jej chleb, tuszonkę i cukier. Tak cała rodzina zmogła przeżyć te ciężkie czasy.
Na tym, właśnie mówiąc, opowiedź o głodzie i wojnie można ukończyć. Opowiadać, że
dalej wszyscy żyli w pokoju i szczęśliwie, jeżeli by nie jedno „no”, - to, że po ukończeniu wojny
rozpoczął się jeszcze jeden głód, który trwał w latach 1946-1947. Ten głóg był ani trochę
lżejszy, niż Wielki głód w latach 1932-1933. Różnił się tylko tym, że wtedy już specjalnie
żywności nikt nie zabierał, jak w latach 30. Jednak ludzie wymierali podobnie. Wyżyli tylko
dlatego, że praprababcia pracowała w stołówce kołchoznej.
Ta jadalnia była dla traktorzystów, którzy obrabiali pola kołchozne. Ludźmi oni byli
dobrymi i żywnością się dzielili. Któś da pud masła, któś – kawałek chleba. Mimo to wszystko, pracę w jadalni kołchoznej, pomóc od ludzi nieobojętnych, dzieci ledwo nie poumierały. Lecz
dzięki Bogu wszystko przeżyły.
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Lata mijały, dzieci rosły... W 1955 roku urodziła się moja babcia Halina Tysiaczna (z
domu Kozak). Uczyła się tam samo w szkole we wsi Mojówka. Dalej poszła do szkoły
zawodowej w powiacie Mohylów-Podolskim. Potem przeniosła się na zamieszkanie i pracę do
Winnicy, gdzie i poznała mojego dziadka Włodzimierza Tysiacznego.
Historia mojego dziadka jest jeszce ciekawsza, lecz znam o niej nie zbyt dużo. Wiem, że
miejsce, skąd pochodzi mój dziadek, od dawna było malutkim chutorem bez nazwy. Chutor po
trochu wypełniał się mieszkańcami. Hetman Bohdan Chmielnicki nadał rozkaz swojemu
półkownikowi zrobić z chutora umocnienie według wzoru twierdzy. Niedługo tę fortyfikację
atakowali Tatarzy i pod czas tej walki półkownik został zabity. Tatarom to drogo kosztowało –
wroga było rozbito. Wdzięczni mieszkańcy nazwali chutor jego imieniem – Wołodyjówcami.
Pochowano go pod lasem i nasypano wielki kopiec, który zachował się dotychczas.
Według dziadka, pochodzenie jego nazwiska jest od rodu kozackiego. Wszyscy jego
przodkowie byli kozakami. Każde pokolenie mieszkało na tej wsi.
Dzięki Bogu jestem znajomy z tymi wydarzeniami, wiedząc o tym wyłącznie ze słów
babci. Bardzo się spodziewam, licząc na ostatnie wydarzenia, że nas będzie omijała ta bieda i my
opowiemy swoim dzieciom wyłącznie to, co opowiadały nam nasze babcie.
Powinniśmy rozumieć, że głód, wojny – to nie są tylko straty, ale jeszcze i rozbite i
skaleczone losy dzieci, które przeżyły te przerażenia.
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HISTORIA MOJEJ RODZINY

Krótka historia o wojnie, rodzinie i Tygrysku

Od kiedy pamiętam zawsze otaczał mnie spokój i harmonia świata zewnętrznego. O wojnach i
niepokojach społecznych czytałam tylko w książkach historii lub słyszałam w wiadomościach. Te
tematy zawsze były dla mnie bardzo odległe. Aż do pewnego dnia, a dokładnie 24 lutego 2022 r. – ta
data na długo pozostanie w mojej pamięci – kiedy to wstałam do szkoły i usłyszałam, że Rosja
zaatakowała Ukrainę, naszego sąsiada. Świat, jaki całe swoje życie znałam, nagle się skończył i nie
wiem czy jeszcze taki kiedykolwiek będzie …
Przerażona tym co widzę i słyszę o tej strasznej wojnie, postanowiłam, że muszę jakoś pomóc. Tylko,
jak? Pomyślałam, że potrzebne jest jedzenie, picie, ciepłe ubrania i jakieś koce. Postanowiłam, że
poszukam jeszcze czegoś w domu, co się może przydać innym osobom bardziej niż mnie i mojej
rodzinie.
Poprosiłam Tatę, żeby poszedł ze mną do piwnicy i poszukał czegoś, co mogłabym przekazać dzieciom
ukraińskim, które właśnie straciły swój dom. W jednym z kartonów znalazłam swoje stare rzeczy, w
tym moją ulubioną maskotkę, którą dostałam, jak byłam bardzo mała i która przejechała ze mną pół
świata. Był to Tygrysek z bajki o Kubusiu Puchatku. Jak go dostałam, był większy niż ja. Brałam go pod
pachę i ciągnęłam po ziemi. Byliśmy nierozłączni.
Wychodząc z Tatą z piwnicy, zauważyłam, starą, czerwoną, skórzaną walizkę – przepiękną. Tata, od
razu zwrócił uwagę, że takich walizek dzisiaj się nie kupi. Kiedyś, jak coś się kupowało, to miało to
służyć kilku pokoleniom. Zaciekawieni, dlaczego jest taka ciężka, postanowiliśmy zobaczyć, co się
znajduje w środku. Okazało się, że walizka zwierała stare pamiątki mojej prababci Michaliny, która
dożyła wspaniałego wieku 97 lat. Były tam zdjęcia, stare dokumenty, książki, a nawet pamiętnik.
Zanieśliśmy walizkę do mieszkania i razem z mamą i młodszym bratem zaczęliśmy przeglądać
zawartość walizki, a tata zaczął nam opowiadać o swojej babci, mojej prababci. Babcia w młodości
boleśnie została doświadczona przez II Wojnę Światową, która pozostawiła trwały ślad na jej
dorosłym życiu, pozbawiając ją starszej siostry. Jako rodowita warszawianka była bezpośrednim
świadkiem okrucieństw, które wiązały się z okupacją niemiecką. Pomagała koleżankom uwięzionym
w Getcie Warszawskim. Wspólnie z rodzicami ukryła i uratowała dwoje małych żydowskich dzieci
osieroconych przez zamordowanych rodziców. Była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. W
Warszawie została aż do jego upadku, po którym cudem uratowała się ucieczką z nazistowskiego
transportu do obozu koncentracyjnego.
Całe popołudnie spędziliśmy na opowiadaniu historii naszej rodziny. Moja druga prababcia Henia
uratowała w czasie II Wojny Światowej kilka osób od śmierci. Dwaj pradziadkowie Jan i Henryk
cudem uniknęli śmierci w obozach koncentracyjnych. W zasadzie wszyscy członkowie mojej rodziny
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zostali boleśnie doświadczeni przez wojnę. Niestety mojego prapradziadka Antoniego hitlerowcy
wywieźli i zgładzili. Stąd moja praprababcia Marianna wychowywała sama trójkę dzieci, dwie
dziewczynki i chłopca. Kiedy hitlerowcy przyszli po jej syna, kilkunastoletniego Gienka, stwierdziła, że
Niemcy zabrali jej już męża i nie pozwoli, żeby zabrali też dzieci. Wszystkie położyła do łóżka,
odpowiednio pomalowała, jakby były chore. Hitlerowcy, którzy strasznie bali się wówczas panującego
tyfusa, przestraszeni szybko wyszli z mieszkania. W ten sposób uratowała swoje dzieci.
Mam wrażenie, że taki patriotyczny duch przewija się przez kolejne pokolenia naszej rodziny.
Zarówno moja Mama, jak i mój Tata postanowili służyć ojczyźnie i pracować dla dobra Polski –
postanowili zostać urzędnikami państwowymi. Wiele lat temu, otoczenie znajomych i przyjaciół
dosyć sceptycznie podchodziło do tego pomysłu. Wiele osób nie mogło zrozumieć, jak tak
wykszatłcone osoby, ze znajomością kilku języków szukają pracy w administracji, zamiast w firmach
prywatnych, które były znacznie lepiej płatne. Jednak dla moich rodziców liczyła się zawsze idea
służby dla ojczyzny. Moi rodzice, poznali się w ministerstwie pracując w departamencie
odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową i z Unią Europejską. Do dzisiaj pracują ku chwale
ojczyzny, reprezentując nasz kraj i nasze interesy za granicą jako dyplomaci i pracownicy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A ja staram się być zawsze godną ambasadorką Polski, wśród
kolegów i koleżanek za granicą.
Niepotrzebne rzeczy przeważnie się oddaje innym, bardziej potrzebującym. Czasem jednak wydaje
nam się, że coś się jeszcze może nam przydać w przyszłości, szkoda nam się z czymś rozstać lub coś
ma dla nas znaczenie symboliczne, historyczne, sentymentalne. Odkładamy je wówczas na strych czy
do piwnicy z przekonaniem, że kiedyś po nie znowu sięgniemy. Całe szczęście, że taka jest natura
ludzka, gdyż dzięki temu odkryłam fascynującą ale i zarazem bardzo smutną historię mojej rodziny.
Nie zdawałam sobie sprawy, że moje babcie, dziadkowi czy prababcie i pradziadkowie tworzyli
historię naszej pięknej ojczyzny, która tyle wycierpiała. Uświadomiłam sobie, że los poprzednich
dwóch, trzech pokoleń stanowiło pasmo nieustającego cierpienia. Uświadomiłam sobie, że teraz
ludzie na ogarniętej wojną Ukrainie cierpią tak samo jako moi pradziadkowie.
Tego dnia dowiedziałam się bardzo dużo o mojej rodzinie, odkryłam coś wyjątkowo cennego – naszą
przeszłość, historię. Dopiero teraz uświadamiam sobie, w jak pokojowych czasach było mi dane
dorastać, pełnych dobrobytu.
Jestem bardzo dumna z mojej rodziny i cieszę się, że było mi dane poznać moje prababcie. Mam
nadzieję, że wojna na Ukrainie się szybko zakończy i znowu będziemy mogli cieszyć się spokojem.
Mam nadzieję, że czasy w których żyli moi dziadkowie nigdy nie wrócą.
Postanowiłam moją ulubioną maskotkę przekazać jakiemuś dziecku, z nadzieją, że może mój Tygrysek
stanie się dla jakiejś dziewczynki takim przyjacielem, jak był dla mnie…
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„Wiesz, jak chciałbym, aby u nas wszystko rosło i potężniało,
jak bardzo kocham tych wszystkich,
którzy się mogą przyczynić do rozwoju sztuki,
sam mogę nic w życiu nie zrobić, ale chciałbym całym sercem, aby zrobili ci co mogą.”
Władysław Stanisław Reymont

Z konkurs” Być Polakiem” zetknęła się w roku 2021, kiedy to brałam udział w Gali zakończenia konkursu, reprezentując Fundacje im. Władysława Reymonta z Kanady. W tym roku 2022, zostałam jedną
z jurorek tego Konkursu. Praca ta dała mi dużo satysfakcji, gdyż zetknęłam się z inna dziedzina prac.
W naszej Fundacje, która istnieje już 52 lata, pełniąc funkcje kuratora, zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem Konkursów Recytatorskich dla dzieci z Przedszkola, Szkół Podstawowych i Średnich,
a także przyznawaniem stypendiów dla studentów wyższych uczelni polskiego pochodzenia.
Konkurs „Być Polakiem”, uważam za wspaniały kierunek propagowania polskości na całym świecie. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam brać udział w ocenianiu prac i spotkać się z tak wielka życzliwością
pozostałych jurorów. Na zakończenie chciałabym przytoczyć jedno zdanie z wielu prac: „Polskość to nie
pieczątka w Paszporcie i miejsce zamieszkania ale to co ma się w sercu”.

DANUTA AZMAN-ZIELINSKI
Juror Grupy II
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PRACE WYRÓŻNIONE
(FRAGMENTY)
Pocztówka z Polski
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Trudno porównać tegoroczne prace konkursowe do prac z poprzednich lat ponieważ wiele z nich pisane
było w okresie natężonej atmosfery groźby wojny lub w początkowych dniach działań wojennych. Tegorocznym tematem prac była historia rodzinna. Z obszarów bardziej zagrożonych nadchodziły prace
dokumentujące historie rodziny sięgając często siódmego pokolenia. Kilka prac z trwoga odnosiło się
do powtarzającej się historii swoich rodzin. Z dalekich od Europy kontynentów uczestnicy konkursu
często poprzestawali na historii swoich rodziców czy dziadków nie czując się tak bardzo zagrożonymi
obecna sytuacja, lub zupełnie innymi kolejami losu swoich rodzin.
Odnoszę wrażenie, ze pisząc prace na ten konkurs młodzież, chcąc udowodnić swój patriotyzm i zainteresowanie krajem swoich przodków, podchodzi do tego z ogromna powaga. Opisują heroizm walczących
o niepodległość, przytaczają wydarzenia historyczne świadczące o miłości do ojczyzny swoich rodziców
czy dziadków i w większości są to wspaniałe prace pełne powagi i często smutku. Są ważne i poważne
tematy, o których trzeba pisać i pamiętać. Trzeba znać historie swojej rodziny i kraju pochodzenia, ale
równie ważne jest spojrzenie na otaczający nas dzisiaj świat i pozytywne spojrzenie w przyszłość.
Marzę o tym aby w następnym roku nadeszły prace pełne nadziei, radości, humoru i zachwytu Polska
,krajem, który z wielu względów jest nam wszystkim bliski.
Tematy przyszłego konkursu powinny nakłonić do opisania wspaniałych zabytków, ciekawych i unikalnych zakątków naszego kraju. Powinny przedstawić okolice z których dzieci pochodzą lub które
poznali podczas swoich wizyt w Polsce, oraz te, które chcieliby odwiedzić i rozkochać w wędrówkach
po Polsce swoich cudzoziemskich przyjaciół. Wędrówki szlakami turystycznymi, obozy, zloty i spływy
kajakarskie w czasie letnich wakacji, a zima sanny i narty na stokach malowniczych gór pozostałyby
w ich pamięci na wiele lat.
Milo byłoby przeczytać o ich ciekawych i wesołych przygodach w Polsce i o spotkaniach z interesującymi ludźmi. Warto byłoby dowiedzieć się jak widzą Polskę i czym może im Polska zaimponować
lub zachwycić, aby jako młodzi ambasadorowie mogli światu ja przybliżyć i nią zainteresować. Nawet
krytyczne uwagi mogłyby okazać się bardzo trafnymi i szczerymi spostrzeżeniami pomocnymi w budowaniu mocniejszych więzi.
Chciałabym, żeby poznali osiągniecia swoich rówieśników w Polsce i mogli nimi pochwalić się w swoich
szkołach i żeby mogli tez opowiedzieć o własnych osiągnięciach. Powinni wiedzieć że się nimi w Polsce
interesujemy i że dla nas ważne są ich sukcesy, nawet te najmniejsze w ich osądach.
Dobre imię Polski i Polaków zależne jest od jakości wykonywanej przez nas pracy, od naszej rzetelności,
uczciwości i poczucia własnej wartości. Powinniśmy wszyscy o to zadbać.

KRYSTYNA OLLIFFE
Juror Grupy II
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Moi rodzice są z Polski. Moja mama jest z północy,
z okolic Ostródy, a mój tata jest z południa z Niska.
Jednak mieszkamy w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Lubię jeździć do Polski i odwiedzać rodzinę,
a także zwiedzać różne historyczne miejsca w Polsce.
Jest wiele historii związanych z moją rodziną, ale
ja lubię te związane z II wojną światową. Mój prapradziadek miał na imię Tadeusz, a moja praprababcia
miała na imię Irena. Ich córka, czyli moja prababcia,
miała na imię Krystyna. Oni mieszkali w stolicy Polski w Warszawie. Krystyna została ranna w głowę
na początku II wojny światowej. Miała wtedy tylko 4
lata. Na szczęście przeżyła. Mój prapradziadek działał
w podziemnych organizacjach przeciwko Niemcom.
Za to był aresztowany i jako więzień polityczny wywieziony do Oświęcimia w 1941 roku. Miał on numer
21728. W 1942 roku został tam rozstrzelany.

To jest zdjęcie wykonane w Oświęcimiu mojego prapradziadka Tadeusza

Mój drugi pradziadek Jan działał przeciwko Niemcom i był aresztowany i osadzony w więzieniu w Grudziądzu. Na szczęście wydostał się stamtąd.
To są kenkarty mojego prapradziadka Karola i pradziadka Jerzego:

Następnym razem jak pojadę do Polski chciałbym
zwiedzić miejsca związane z II wojną światową w Warszawie. A może nawet znajdę miejsce gdzie mieszkali moi prapradziadkowie. Chciałbym też zwiedzić
Oświęcim. Do tej pory moja mama uważała, że jestem za mały aby tam pojechać. Ostatnio obejrzałem
dwa filmy o Powstaniu Warszawskim: „Miasto 44”
i „Kamienie na Szaniec”. Były bardzo realistyczne,
ale mi się podobały. Dzięki temu że poznałem historię mojej rodziny – zacząłem interesować się historią
Polski.
Rodzina jest ważna. Ona nas kształtuje i wychowuje.
Czy ty znasz historię swojej rodziny?

To jest moja praprababcia Irena. Ona wyjrzała z okna
w czasie powstania warszawskiego i została zastrzelona przez Niemców. Była przypadkową ofiarą tego
powstania. Nie brała w nim udziału.
Wiem również, że mój pradziadek Jerzy w czasie
II wojny światowej był w Szarych Szeregach. Była
to podziemna organizacja harcerska. Ja tu też jestem
skautem. Mam zdjęcie pradziadka z dnia kiedy wstąpił do Szarych Szeregów. Ten w krótkich spodenkach
to jest mój pradziadek. Miał on pseudonim Syga.
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SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA
W Polsce zawsze jest ciekawie i nigdy mi sie tam nie
nudzi. Jest tam też jedna szczególna osoba, moja prababcia, która ma już 90 lat! Ma na imię Zosia mieszka
w Jastkowicach i zawsze gdy u niej jesteśmy opowiada
mi ciekawe historie ze swojego życia a ma ich wiele.
Niemcy podczas wojny łapali Żydów, zabijali ich lub
wywozili do obozów koncentracyjnych. Taki los też
miał spotkać rodzinę Perlman, gdyby nie pomoc przyjaciół. Prapradziadek Ignacy wraz z żona bez chwili
wahania zgodzili się. Mój pradziadek Paweł po latach
powiedział:”Matce mojej zrobiło się ich żal, bo przed
wojna dobrze z nimi żyła, więc mimo że nasza rodzina była liczna, a warunki życia bardzo ciężkie, rodzice postanowili ich ukryć”. Schowali ich w stodole.
Ignacy wykopał niewielki schron w rogu budynku,
usłał podłogę sianem, żeby nie spali na gołej ziemi
i przyniósł im kilka kożuchów do ogrzania, a praprababcia Bronia przygotowała pożywienie. Chociaż
warunki były spartańskie Sara i jej dzieci nie narzekały, bo wiedziały że najważniejsze jest to by przeżyć.
Trudno sobie wyobrazić mamę z dwójką malutkich
dzieci, ukrywająca się zimą w stodole. Gdy były siarczyste mrozy prapradziadek zabierał rodzinę Perlman
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pod osłoną nocy do siebie do domu, by choć na chwilę
się ogrzali, a latem gdy było już późno w nocy, pozwalał im wyjść na zewnątrz, by rozprostowali nogi.
Wszystko to jednak musiało odbywać się w jak największej konspiracji, by nikt postronny się o tym nie
dowiedział. Dziubowie bardzo ryzykowali, gdyż była
obawa że ktoś mógłby zauważyć i donieść Niemcom
o tym że Ignacy ukrywa w stodole Żydów. A za to groziła śmierć. Cała rodzina była zaangażowana w ukrywanie uciekinierów. Dzieci wynosiły nieczystości,
przynosiły jedzenie, a nawet drobne zabawki, by Emil
i Rosa choć na chwilę zapomnieli o wojnie.
Aż w końcu nadszedł lipiec 1944 roku. Dzięki natarciu Armii Czerwonej, Niemcy w popłochu uciekli.
Sara i jej dwójka dzieci w końcu mogli bezpiecznie
opuścić prowizoryczny schron. Z powodu ciągłego
przebywania w pozycji klęczącej w ciasnym, niewygodnym i wilgotnym miejscu nogi małego Emila zdeformowały się na tyle że musiał on na nowo uczyć
się chodzić. Okazało się że pozostała trójka dzieci
Sary, które ukrywały się w innym miejscu również
przeżyły. Sarze i jej rodzinie udało się wyjechać
do USA, gdzie dożyła spokojnej starości. Osiedlili się
w Nowym Jorku na Brooklynie. Rodzina Perlman nigdy nie zapomniała o moich prapradziadkach i ich dzieciach. Często pisali do nich
listy, czy wysyłali pocztówki zza oceanu wkładając niewielkie sumy pieniędzy. Jakiś czas
temu wnuki Sary Perlman próbowały nawiązać kontakt rodzinami z Jastkowic, które
pomagały w ukrywaniu rodzin żydowskich
podczas wojny. Postanowili też odwdzięczyć
się za ocalenie życia. Perlmanowie zgłosili
Ignacego i Bronisławę do organizacji “Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Jest to najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne które jest
nadawane osobom, które nie są pochodzenia
żydowskiego, ale które ocaliły życie lub pomagały Żydom podczas wojny. 28 września 1995
roku, Bronisława i Ignacy Dziuba moi prapradziadkowie za odwagę i pomoc w ukrywaniu
Żydów, zostali pośmiertnie odznaczeni medalem “Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Ich
syn Paweł ożenił się z Zofia, moją prababcią,
która jest mamą mojej babci Teresy.
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AMELIA KATARZYNA CILUSANI, DANIA

Nazywam się Amelia Cilusani, jestem Polką, która nie
mieszka w Polsce już od 10 lat wraz z rodzicami i rodzeństwem. I w tym momencie mogłaby się zakończyć moja historia. Ale opowiem o tym, jak powstała
moja rodzina, bo nie jesteśmy zwykła polską rodziną.

Mój tata pochodzi z Indii, moja mama z Polski,
a mieszkamy w Danii. A jak to się stało, że mój tata
chociaż urodził się w Indiach stał się Polakiem? Otóż
jego droga do Polski biegła przez Grecję. To tam
po raz pierwszy trafił na wymianę studencką. Był
tam przez rok, kiedy otrzymał kolejną propozycję
wymiany studenckiej zaproponowano mu właśnie
Polskę. Był to dość odległy kraj i raczej mało znany
w Indiach, ale cóż, jak to mój tato który lubi wyzwania w nieznane niewiele się zastanawiając, spakował
swoje rzeczy poinformował rodziców, że tym razem
jedzie do Polski. Oczywiście babcia była bardzo przerażona, bo to przecież tak daleko. Ale tata uspokajał
ją, że jeśli będzie coś nie tak, to wróci z powrotem
do domu i to chyba uspokoiło moją babcię. Nikt nie
podejrzewała, że ta wymiana, która miała trwać rok
czasu do końca studiów, przeciągnie się w chwili obecnej aż do 18 już lat poza swoim rodzinnym domem,
bo to właśnie w Polsce stworzył swój własny dom.

Mój tata zaczynał swoją przygodę w Polsce, kiedy moja
mama właśnie akurat kończyła studia. Tuż po studiach,
tata miał wrócić do Indii, ale niestety, bądź stety na jego
drodze stanęła zupełnie przypadkowo moja mama.
I tym sposobem nagle plany taty zupełnie się nie zrealizowały. Powstały nowe plany, które sprawiły, że mój
tata swój indyjski paszport wymienił na polski i tym
samym stał się od tego momentu Polakiem. Jak to jest
“Być Polakiem” pochodząc z dalekiego kraju, zapytałam
o to mojego tatę. A on mi odpowiedział, że trzeba kochać ten kraj i wszystko co jest z nim związane, kulturę
obyczaje, tradycje, krajobraz i chcieć przede wszystkim
identyfikować się z tym krajem i ze wszystkim co jest
z nim związane. Dzisiaj możemy powiedzieć, że chociaż
moi rodzice pochodzą z dwóch tak odległych krajów
i kultur to nasz dom jest typowo polski.
W naszym domu na co dzień rozbrzmiewa język polski, którym również mój tata posługuje się biegle.
Wspólnie celebrujemy wszystkie polskie święta, tradycje. Mój tata czuje się w pełni Polakiem, kocha ten
kraj, jego tradycje, potrawy i w pełni identyfikuje się
z nim. Nie ma żadnej bariery językowe, by mógł porozumiewać się z resztą rodziny ze strony mojej mamy.
Posiadanie przez niego polskiego obywatelstwa, sprawia że czuję jeszcze większą przynależność do naszej
narodowości. Mój tata jest najlepszym przykładem
na to, aby mówić i czuć się Polakiem nie trzeba wcale
mieć tylko i wyłącznie polskich przodków i urodzić się
w Polsce. Ktoś może powiedzieć, że Polakiem można
być tylko wtedy jak ktoś ma polskie korzenie. Ale bardzo często ludzie, którzy wyjeżdżają z Polski do innego
kraju, zapominają o tym skąd pochodzą, zapominają
języka, nie przekazują go swoim dzieciom, zapominają
o tradycjach, łatwo przejmując nowe tradycje, nowego
kraju. Nasi rodzice bardzo dbają o to byśmy nie zapominali skąd pochodzimy, żebyśmy nie zapomnieli
o swojej polskości, bo to kształci nasz charakter.
Więc by być Polakiem, nie trzeba się tylko urodzić
w tym kraju, trzeba go mieć też w sercu, identyfikować się z nim i podtrzymywać tradycje, więc mój tata
może powiedzieć, że jest również Polakiem.

ADAM DANILUK, ISLANDIA
Mam na imię Adam, mam 11 lat i urodziłem się
w Reykjavíku. Reykjavík jest stolicą Islandii, małej
wyspy położonej niedaleko Grenlandii. Na Islandii mieszka bardzo mało ludzi, z czego największą
mniejszością narodową stanowią Polacy. Na wyspie
jest bardzo dużo pięknych krajobrazów. Klimat jest
bardzo chłodny, ale już przyzwyczaiłem się do niego.
Chodzę tutaj do islandzkiej szkoły i teraz jestem w 6
klasie. W soboty natomiast chodzę do Szkoły Polskiej
im. Jana Pawła II przy ambasadzie RP w Reykjaviku,
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gdzie mam wielu kolegów, z którymi często się spotykam. Moja rodzina przybyła na Islandię 23 lata
temu, a dokładnie jako pierwszy znalazł się tu mój
tata, który przyjechał w poszukiwaniu pracy, z czasem dojechała do niego mama i pojawiliśmy się my.
Tata ma na imię Rafał i pracuje w dużej firmie zapewniającej ciepło, prąd, wodę oraz Internet w całej stolicy. Moja mama Gosia natomiast bardzo lubi dzieci
dlatego też pracuje w szkole islandzkiej, do której
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ja i moja siostra chodzimy. Lubię uczęszczać do szkoły,
mam tam wielu kolegów i miłych nauczycieli.
Dzięki moim rodzicom, w naszym domu pielęgnujemy wiele polskich tradycji, takich jak: wielkanocne
malowanie jajek, wyprawa rodzinna ze święconką
do kościoła, w Święto Zmarłych, odwiedzamy grób
polskich marynarzy ze statku Wigry, który zatonął
u wybrzeży Islandii w styczniu 1942 roku podczas
bardzo silnego sztormu. Bardzo rodzinnie obchodzimy też Święta Bożego Narodzenia śpiewając kolędy i dzieląc się opłatkiem, na stole jest zawsze biały
obrus i 12 potraw. 2 maja świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, z dumą zawieszamy ją przed
domem na honorowym miejscu. Na Islandii można
kupić dużo polskich produktów, ale moim zdaniem,
polskie słodycze są najlepsze. Moi dziadkowie mieszkają w Polsce i każdego roku ich odwiedzamy.
Rodzice mamy mieszkają na wschodzie Polski w województwie lubelskim, niedaleko jeziora Białego, które
jest jednym z naszych ulubionych miejsc. Rodzice taty
mieszkają na Śląsku, gdzie jest wiele kopalni węgla kamiennego, ale najmilej wspominam wesołe miasteczko
w Chorzowie, na którym razem z rodzicami świetnie się
bawiłem. Na Śląsku jest też największy park rozrywki
Energylandia. Gdy byliśmy tam po raz pierwszy, była
taka zabawa, że aż szkoda nam było stamtąd wyjeżdżać.
Między miastami, gdzie mieszkają nasze babcie, jest
bardzo duża odległość, dlatego przejeżdżamy prawie

przez całą Polskę zwiedzając po drodze wiele
miejsc. Warszawa
znajduje się mniej więcej na środku i często
tam zaczynamy naszą
podróż. Zatrzymujemy się wtedy u mojej
cioci Anetki, która jest
moją matką chrzestną
i siostrą mojej mamy.
Zwiedzamy miasto
z naszym wujkiem
Grześkiem, który jest
wspaniałym przewodnikiem, wie wszystko
o Warszawie i zna
wiele ciekawych miejsc, takich jak Muzeum Powstania Warszawskiego, Plac Defilad, Pałac Kultury, Stare
Miasto i warszawskie ZOO.
Bardzo lubimy podróżować po Polsce i zwiedzać ciekawe miejsca. W mieście Wieluń mieszka chrzestny
mojego taty, który opowiedział nam o bombardowaniu Wielunia 1 Września 1939 roku. To właśnie tam
rozpoczęła się II wojna światowa. Wieluń był bardzo
zniszczony. Ja natomiast mam piękne wspomnienia
z okolic Wielunia, gdzie razem z rodziną pierwszy raz
popłynęliśmy spływem kajakowym rzeką Warta. Była
to niezapomniana przygoda dla nas wszystkich.

ANDRZEJ DEMJANYSZEN, UKRAINA

Rodzina... Moim zdaniem, nie ma nic więcej świętego na ziemi, niż rodzina. Krewni – to są najdrożsi
w świecie ludzie dla każdego. „Rodzina – to są leki-balsam od starości i samotności” – śpiewał Nazari
Jaremczuk.
Od wczesnego dzieciństwa każdego człowieka w godziny trudności i sukcesów wspiera właśnie rodzina.
Do głębokiej starości będę pamiętał ręce mamy, błysk
jej oczu, piosenkę, którą kołysała mnie co wieczór.
Matka – to słonko dla każdej rodziny. Moja mama
Natala zawsze mnie zrozumie, uspokoi, da radę.
Tata Włodzimierz – największy obrońca interesów
swojego dziecka. On był spokojnym, odpowiedzialnym, mężnym, pomocniczym w sytuacji beznadziejnej.
Z dzieciństwa marzył zostać maszynistą, ponieważ
jego ojciec całe swoje życie spędził na kolejce. Biorąc
ze sobą do pracy małego Włodzimierza, który z zachwyceniem chciał wszystko wiedzieć o pociągach, zadawał dużo pytań o pracy ojca. Kiedy mój tata został
dorosłym, to wybrał w tym momencie bardziej popularny zawód – ekonomisty, ukończywszy z odzna„BYĆ POLAKIEM” 2022

czeniem Humański
Państwowy Instytut
Rolniczy. A pociągi
wraz z kolejką tak
i pozostały w jego marzeniach dziecięcych.
Wyrazistymi promieniami światła w moim
życiu błyszczą dziadek i babcia – rodzice
mojej mamy. Dziadek
Piotr przez wiele lat
pracował górnikiem.
To właśnie on uczy
mnie kochać, sza- Mój dziadek Piotr
nować i doceniać
ciężką, lecz tak potrzebną ludziom pracę górniczą.
Swymi stwardniałymi rękami on często mnie głaszcze, ucząc człowieczeństwa, sumienia, porządności.
Bardzo lubię i szanuję swoją babcię Annę, która przez
całe swoje życie pracowała jako nauczycielka. To wła203
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śnie ona wiodła
mnie ścieżkami,
które oddychają
h i s to r i ą ,
nadają wyobraźnię
o przeszłości naszej rodziny. Babcia Anna – to jest
wzór pracowitości, czujności i dobroci.

został przywieziony do Ukrainy z Polski panem
Moroczyńskim. Tutaj Jan poślubił moją praprababcię Annę. On pracował leśniczym. Potem urodziła
się im córka Dokia, mąż której zginął w czasach
II wojny światowej. I teraz we wsi Ladowe obwodu
Winnickiego zachował się ten bunkier, gdzie prapradziadek oddał swoje życie. Babcia Tamara, mama
taty, całe swoje życie poświęciła dzieciom, pracując
w przedszkolu praktycznie 40 lat. Miłość do dzieci
ona odczuwa zawsze, do niej biegną dzieciaki z całej
dzielnicy na jej małym miasteczku.

Pamiętam, jak pilKochani dziadkowie wraz z przy- nie jej słuchałem,
absorbując w siejaciółmi
bie te opowieści,
wypełniałem się jej miłością i dumą ze swojej rodziny,
najdroższej na świecie. To właśnie babcia Anna opowiadała mi niemało ciekawych historycznych faktów
o przeszłości wsi, w której ona urodziła się i urosła.

Lecz tak złożyły się okoliczności, że teraz pozostaliśmy sami – mama Natala, dziadek Piotr i ja. Babcię
Annę i ukochanego tatę zabrała ciężka choroba...

Właśnie babcia juz tam na miejscu opowiedziała
mi o moim prapradziadku Janie Zabawskim. On

Jeszcze tak dużo nie zdążyłem ich zapytać... Nie wysłuchałem wszystkich ciekawych opowieści i wiele
jeszcze od nich się nie nauczyłem. Słuchając ich moje
serce wypełniało się miłością i radością do swojej rodziny. Wyłącznie ona otwiera mi szlaki ciepła, wiary,
pracy, dobra. Bardzo mi się chce, aby wiecznym zostało ciepło rodzinne i testamenty rodziców.

WIKTORIA OLIWIA FIDURA, NIEMCY

„Nigdy w życiu nie jest tak źle, żeby nie można było sobie pozwolić na odrobinę uśmiechu”
(Agata Mańczak )
Idolem mogą być osoby z przeszłości, postaci historyczne, ale także osoby żyjące tu i teraz. A moim
idolem jest osoba bliska, osoba, która jest ze mną
od zawsze, która moim zdaniem przeżyła bardzo
dużo, która doświadczyła na pewno też wielu nieszczęść i porażek w życiu, ale i tak zawsze widzę albo
słyszę mojego bohatera uśmiechającego się: ta osoba
wita z uśmiechem i żegna. Rozmowa z tą osobą jest
niezwykła. Słuchanie tej osoby jest niepowtarzalne
i to, co chce przekazać, z jaką radością próbuje
to zrobić. Jak mnie jako młodą dziewczynę próbuje
z uśmiechem na twarzy czegoś nauczyć albo doradzić. Jak o swoją całą rodzinę próbuje zadbać, chociaż
sam ma ciężko. Ten cały opis dotyczy mojego idola,
starszej osoby, która dużo przeszła. To opis bohatera urodzonego w 1948 roku. Moim idolem jest Mój
Dziadek, chciałabym wam go przedstawić. Zrobię
to w następujący sposób: będę rozmawiać z różnymi
osobami z rodziny, to one pomogą mi opowiedzieć,
dlaczego Mój Dziadek jest dla mnie bohaterem i idolem. Sądzę bowiem, że nie da się wszystkiego wyobrazić tylko po stwierdzeniu, że ta osoba to wzór; trzeba
znać historię, trzeba wiedzieć, co przeżyła, żeby ocenić, czy jej uśmiech to coś wyjątkowego.
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Pytałam mojego dziadka o jego życie w czasach
PRL. Były to czasy, w których komuniści decydowali
o naszym kraju, było dużo strajków, mało pieniędzy
i praca była ciężka, ludzie nie mieli łatwo. W sklepach
były pustki, potem kupowało się na kartki, nawet już
w czasach powojennych dużo ludzi zmarło. Formułując pytania, najbardziej zwracałam uwagę na to, czy
był to wyjątkowo przykry czas i czy on też jako młoda
i dorastająca osoba odczuwał ten czas jako wyjątkowo
przykry. Pomyślałam, że przedstawię wam jego odpowiedzi i moje pytania od lat pięćdziesiątych ubiegłego
wieku do teraźniejszych w małym dialogu.

(Zakupy na kartki: było ograniczone, jaką ilość danego towaru można było kupić.)
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O CZYM WIEDZĄ MOJE BABCIE…
Kiedy byłam jeszcze bardzo małą dziewczynką,
często słyszałam od babci Luby opowieści z jej
dzieciństwa i o tym, co powiedziała jej mama,
moja prababcia. A kiedy trochę podrosłam, bardzo interesujące stało się dla mnie poznanie życia
moich prababek i pradziadka. Coraz częściej pytałam babcię o szczegóły z przeszłości. Pewnego
razu powiedziała, żeby zapytać babcię Galę i babcię Józię, ponieważ są starsze i na pewno więcej
pamiętają. A potem przyszła do nas babcia Gala,
przyszła babcia Józia i umówiliśmy się na wieczór
wspomnień przy filiżance herbaty.
– Co dokładnie chciałabyś wiedzieć Anastazjo? –
spytała babcia Gala.
– Czy może mi babcia powiedzieć, jak moja prababka i pradziadek znaleźli się w Kazachstanie?

– A jak żyli przed deportacją?
– Wiem bardzo mało. Wiem tylko, że rodzina naszych ojców była bogata, nazywano ich kułakami.
Mieszkali we wsi Polina-Huta w obwodzie żytomierskim. Rodzina naszej mamy żyła w biedzie.
Mieszkali we wsi Majdan w obwodzie żytomierskim, hodowali bydło. Nic więcej nie wiem.
– A jak przeżyli na stepie?
– Tak, ludzie naprawdę przeżyli, najlepiej jak potrafili – uzupełnia babcia Józia – mama opowiadała nam o tamtym czasie ze łzami w oczach.
Wielu nie przeżyło, bo było zimno, głód. Na tym
stepie nie tylko nie było mieszkań, ale nawet nie
było z czego budować. Budowali ziemianki z improwizowanych środków: gliny, piasku, kamieni.
Jesienią przywożono tu ludzi, a gdy nadeszła zima,
wybudowano bardzo niewiele ziemianek. Mieszkali więc w jednej takiej chatce w 2-3 rodziny. Podłoga była wysmarowana krowim łajnem, żeby było
mniej owadów. Spałam na słomie. Nieco później,
gdy trochę się uspokoiło, uszyli sienniki z materiału i wypchali je słomą. Tak, to był trudny czas.
– Rodzice nie opowiadali babci o okresie wojny?
– Pamiętam, jak kiedyś moja mama powiedziała,
że w
 wieku siedemnastu lat została wysłana do oddziałów roboczych sformowanych na wzór woj-

– Było to w 1936 roku, kiedy ludzie byli deportowani z powodu narodowości, po prostu dlatego,
że byli Polakami! Nasi rodzice byli wtedy dziećmi,
zostali deportowani wraz ze swoimi rodzinami
z Ukrainy do północnego Kazachstanu. Mama,
Rozalia Partycka, miała jedenaście lat. Rodzina jej
została osadzona w tak zwanym punkcie numer
jeden, obecnie noszącym nazwę Kalinowka.
A tata miał wtedy lat siedemnaście, nazywał się
Franz Żołnowski. On i jego rodzina zostali przetransportowani do miejsca, które oznaczone było
jako punkt jedenasty, obecnie jest to wieś Zielony
Gaj. Takich rodzin było wiele. W tamtych latach
to Polacy i Niemcy zostali wysłani do północnego
Kazachstanu. Mogli zabrać ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Na przygotowanie mieli kilka
godzin. Wyładowali ich w niemal pustym stepie
w miejscu, gdzie w ziemię nadzorcy wbili drewniane kołki dla oznaczenia punktu osiedlenia. Później nadano tym punktom imiona. W Zielonym
Gaju mieszkali tylko Polacy i Niemcy. Następnie
w latach 90. Niemcy zaczęli wyjeżdżać do swojego kraju. Kilka lat potem i Polacy zaczęli wracać
do swojej historycznej ojczyzny do Polski.
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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skowy, tak zwanej trudowoj armii do Karagandy,
gdzie gotowała żywność dla żołnierzy. A nasz ojciec też był w takiej armii, bo był chory i nie wywieźli go na front. Tylko on był w mieście Niżny
Tagił – odpowiedziała babcia Józia.

ciężko zachorowała, nie wstawała z łóżka, całkowicie straciła wzrok i wkrótce zmarła w 2001 roku
– powiedziała babcia Luba i zaczęła płakać.

– Co stało się później?

– Kiedy służył w trud armii, uszkodził przełyk –
zaczęła mówić babcia Gala – nie ufał lekarzom
i po wielu latach choroba zaczęła się rozwijać.
A w 1974 roku zmarł nasz tata. Miał tylko 54 lata
– dodała babcia.

– W 1949 pobrali się. A tata przywiózł mamę
do Zielonego Gaju. Gdzie przeżyli całe swoje życie.
I gdzie my nadal mieszkamy.

– A pradziadek?

– Tak, wierzę, że było trudno. A jak żyli w Zielonym Gaju? Czym się
zajmowali?
– Cóż, przez resztę
życia mieszkali i pracowali w kołchozie
Gwiazda Komuny.
Oczywiście, rolnictwo to ciężka praca.
Mój ojciec pracował
na budowie, a mama
była złotą rączką
do
wsz ystk ie go.
W pewnym momencie zaczęła jednak
tracić wzrok. Potem
przeszła na emeryturę i niedługo potem

NADIA GNATEK, USA

Historię mojej rodziny mogę podzielić na dwa etapy:
amerykański i polski. Amerykański etap historii
mojej rodziny rozpoczyna się dla mnie 12 stycznia
2009 roku, kiedy urodziłam się z rodziców Katarzyny
i Bolesława Gnatek. Moi rodzice są imigrantami ekonomicznymi z Polski. Oboje pochodzą z małych miejscowości (mama z Podlasia, a tata z Podkarpacia).
Obydwoje, każde z osobna, po skończeniu edukacji
w Polsce, zdecydowali się na emigrację ze względu
na sytuację jaka panowała wtedy w Polsce, która była
wtedy w czasie transformacji ustrojowej po 45-cio
letnim okresie komunizmu. Mimo tego, że obydwoje
ukończyli szkoły wyższe, to z racji tego, że pochodzili
z małych miejscowości, trudno im było znaleźć pracę.
Zresztą w tamtym czasie, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, ciężko było o pracę w Polsce nawet
w większych miastach. To skłoniło ich do podjęcia
decyzji o emigracji. Mojej mamie trochę łatwiej było
podjąć tę decyzję, ponieważ w USA była już jej starsza siostra, a moja ciocia Bożena. Tata natomiast,
nie miał tutaj żadnej bliskiej rodziny. W jego przypadku, oprócz poprawy sytuacji ekonomicznej, chęć
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przeżycia jakiejś przygody skłoniła go do podjęcia
decyzji o emigracji. Gdyby nie ich decyzja o wyjeździe, to w Polsce z racji, że mieszkali w dwóch odległych od siebie częściach kraju, prawdopodobnie
nigdy by się nie spotkali. To w USA, w Nowym Jorku
los skrzyżował ich drogi i od 2004 roku prowadzi
ich razem przez życie, którego ja też jestem częścią.
Razem tworzymy historię naszej rodziny – etap amerykański. Źródłem wiedzy o części mojej polskiej rodziny byli głównie rodzice taty, moja babcia Marysia
i dziadek Marcin oraz kilka dokumentów zachowanych w domowym archiwum. Najstarsze dokumenty
z domowego archiwum pochodzą z roku 1859 i 1874.
Pierwszy z dokumentów to wystawiona na Bartłomieja Bigasa “Metryka Gruntów”. Bigas to nazwisko
rodowe mojej babci. Jest to ręcznie spisana kartka
papieru datowana na rok 1859 i przedstawiająca
wykaz gruntów należących do prapradziadka mojej
babci.
Gdy wybuchła II wojna światowa, prababcia Broncia
była już mężatką. Miała już jednego syna Jana, najKronika wspomnieniowa

ANASTAZJA FOGIEL, KAZACHSTAN

starszego brata mojej babci Reginy, który jako jedyny
z rodzeństwa pozostał na gospodarstwie. Drugi syn
Kazimierz urodził się 1 września 1939 roku, w dniu
wybuchu II wojny światowej. Nie udało mi dotrzeć
do historii rodziny mojego pradziadka Romana.
Wiem, że w trakcie wojny został aresztowany przez
Niemców i osadzony w więzieniu Gestapo w Łomży.
Po kilku tygodniach został wypuszczony. Jego stan
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był bardzo krytyczny. Do końca życia cierpiał z powodu obrażeń, których doznał w więzieniu. Każda
rodzina ma bogatą i interesującą historię. Warto
jest znać historię rodziny, zbierać i kolekcjonować
pamiątki, które będą źródłem wiedzy dla kolejnych
pokoleń. Jestem dumna ze swojej rodziny, z moich
korzeni i dalsze moje losy będą tworzyć kolejną część
jej historii.
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Mam na imię Natalka i mam 10 lat. Chciałabym opowiedzieć o historii mojej rodziny. Moja mama pochodzi z Czech, a tato z Polski. Dziadek Grzegorz i babcia
Jadwiga mieszkają w Jędrzejowie (województwo
świętokrzyskie), a babcia Jarmila i dziadek Zdenek
w Valasskem Mezirici na Morawach. Natomiast ja,
urodziłam się w Szkocji. Dzięki temu, mówię w trzech
językach, a to dosyć często się przydaje.

że idzie na zakupy. Okazało się jednak, że poszedł
do piwnicy, bo sklep po czesku to piwnica. Podstawą
mojego nazwiska – Jarczyńska jest cząsteczka jar,
która ma bardzo wiele znaczeń i występuje w kilku
językach słowiańskich, na przykład polskim czy bułgarskim. Najczęściej występuje w wyrazach: zboże
jare, czyli siane wiosną, jarzyna, czyli to, co sadzone
wiosną oraz jary, ktoś silny i krzepki.

Połowa mojej rodziny mieszka w Polsce, a połowa
w Czechach; bardzo lubię ich odwiedzać, najczęściej
jak tylko się da. Moja rodzina bardzo interesuje się
sportem. Na przykład mój tata lubi grać w koszykówkę i czasami idzie pobiegać. Natomiast dziadek
z Polski uwielbia piłkę nożną. Podczas oglądania
meczów niepotrzebnie się denerwuje. Moja średnia
siostra interesuje sie hokejem na trawie, a dziadek
z Czech, bardzo lubi samoloty. Wyobraźcie sobie,
że ma całe półki zapełnione modelami samolotów!

Moi pradziadkowie przeżyli II wojnę światową. Prababcia Wiktoria z Polski miała wtedy 15 lat. Dobrze
pamiętała tamte wydarzenia – bombardowania,
walki partyzantów z Niemcami, wywożenie ludzi
do obozu w Oświęcimiu. Z jej wioski do obozu wywieziono kilkadziesiąt osób. Pradziadek Władysław,
starszy od babci, brał udział w wojnie, jako żołnierz
Korpusu Ochrony Pogranicza na Podlasiu, wschodniej części przedwojennej Polski. Na podstawie wywiadu z rodziną z Czech, dowiedziałam się, że moja
daleka ciocia, która przez całe życie opiekowała się
moim pradziadkiem, przeżyła obóz koncentracyjny
w Oświęcimiu. Następnie przeszła „Marsz Śmierci”,
który prowadził z Oświęcimia, wzdłuż morza do Niemiec. Jej rodzina współpracowała z partyzantami,
dlatego została wysłana do Auschwitz. Dowiedziałam
się również, że pradziadkowie z Czech pracowali w fabryce aut „Tatra”.

Czasami mamy mnóstwo śmiechu, kiedy polska
i czeska rodzina spotkają sie razem. Kiedyś babcia
z Czech pochwaliła się, że kupiła czerstwe pieczywo,
co bardzo zdziwiło dziadków z Polski. Okazało się,
że czerstwe pieczywo w Czechach, to pieczywo
świeże! Innym razem, dziadkowie z Polski przyjechali
do dziadków z Czech. Usłyszeli, że dziadek Zdenek
idzie do sklepu, więc dziadkowie z Polski pomyśleli,
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HISTORIA MOJEJ RODZINY I PRADZIADKA PIOTRA
Moja rodzina pochodzi z Polski, dokładne korzenie nie
są do końca jednak nam znane z powodu rozbiorów Polski. Od tego czasu minęło sporo lat, dziadkowie już nie
żyją, a wraz z nimi umarła nasza historia rodowa, dzieje
rodzinne nie są jasne.
Ze szczątkowych historii powtarzanych w rodzinie mojej
mamy wiem, że mój pradziadek miał na imię Piotr pochodził z Przemyśla. Był wysokim dobrze zbudowanym mężczyzną urodził się w 1904 roku.
Zebranych wspomnień jest bardzo mało ponieważ w tamtych czasach wojennych rodzice niechętnie przekazywali
informacje dzieciom z obawy przed przesłuchaniami najeźdźców.
Ludzie opuszczali miasta ponieważ nie mieli zapasów jedzenia.
Podczas wojny mój prapradziadek ojciec rodziny zaginął
na wojnie i wtedy jego syn Piotr przeprowadził się z całą
rodziną na wieś do swoich krewnych, aby uprawiać ziemię
i nigdy więcej nie głodować.
Jako młody chłopak zajął się łowieniem ryb w rzece San,
sprzedawał je aby utrzymać rodzinę.
Po zakończeniu wojny miał 14 lat i bardzo chciał się uczyć,
ale jego szkoła została częściowo zburzona. Zamiast uczyć
się ciężko pracował w gospodarstwie swojego wuja. Wprowadzono żywność na kartki i na osobę przypadało 5 kg
mąki na miesiąc, a mięsa tyle co jeden orzech włoski.
Chłopi zakopywali swoje skromne plony bo wojsko przeszukiwało wsie w celu zdobycia jedzenia. Rozwijał się handel wymienny bo brakowało pieniędzy. Za bochenek chleba
płacono srebrnymi pierścionkami. W takich to okropnych
czasach zaczynał swoje młode życie ojciec mojej babci.
Po wojnie pradziadek wrócił do szkoły bo w trakcie wybuchu wojny ukończył tylko 4 klasy szkoły podstawowej.
Ukończył kolejne stopnie i zapisał się od szkoły kupieckiej
tak się wtedy nazywała szkoła handlowa. Swoją ciężką
pracą i wytrwałością zdobył wykształcenie, ale nie znalazł pracy. Dalej zajmował się łowieniem ryb i sprzedawał

je żydowskim sklepikarzom i tak zaczynał swoją przygodę
w handlu.
W 1930 roku ożenił się z Weroniką. W 1932 roku przyszła
na świat jego córka Józefa najstarsza siostra mojej babci.
W kolejnych latach na świat przyszły: Zosia, Marysia i Jan.
W 1939 roku wszystko znowu się zmieniło wybuchła II
wojna światowa. Pradziadek opuścił rodzinę i trafił do wojska. Brał udział w obronie Przemyśla. Dla ludzi rozpoczęły
się znowu trudne czasy terroru, okres podwójnej okupacji
niemieckiej i rosyjskiej.
Rodzina szczęśliwie przeżyła wojnę, pradziadek został
ranny w nogę i do końca życia utykał.
Losy powojenne zmusiły pradziadka do poszukiwania
pracy. Wyjechał do Francji za chlebem.
Znalazł pracę i za zarobione pieniądze wysłał swoją siostrę
Julię i Paulinę do Ameryki, siostrę Irenę i Mikołaja zabrał
ze sobą do Francji, a najmłodszą siostrę Kasię do Belgii.
Brata Jana nigdy nie odnalazł zaginął na wojnie we Francji.
Sam wrócił do polski do swojej żony i dzieci. Całe dalsze
swoje życie przeżył w ukochanym kraju, lecz nie do końca
wolnym. Mimo prześladowań ze strony ówczesnej władzy, ciągłych przesłuchań na komisariacie z powodu listów i paczek, które otrzymywał od swojego rodzeństwa
z zagranicy był uważany za wroga narodu. Wszystkie listy
były otwierane i cenzurowane. Z powodu bezpieczeństwa
zaprzestał kontaktów ze swoim rodzeństwem i nigdy ich
więcej nie zobaczył.
Jest naszym cichym rodzinnym bohaterem, który uratował swoją rodzinę od głodu i pewnej śmierci.
Zmarł w swoim domu na wieść o wybuchu stanu wojennego w 1981 roku dostał zawału serca na myśl, że rozpoczęła się III wojna światowa.
Być Polakiem dla niego znaczyło: zaszczyt, honor odwagę
i poświęcenie .
Dla ojczyzny i rodziny zrobiłby wszystko! Chwała nieznanym bohaterom!

EMMANUEL KLIMCZUK, USA

Czy jeszcze wróci kiedyś czas, kiedy ludzie nie będą
pędzili tak, jak teraz i znajdą chwilę na spokojne wysłuchanie drugiego człowieka?
Dlaczego o to pytam? Czasami z moim rodzeństwem,
Jasiem, Zuzią, Marcelem i Ignacym, ja mam na imię
Emmanuel, siadamy z rodzicami i słuchamy ich wspomnień z dzieciństwa.
Mama pochodzi z wielodzietnej rodziny. Ma siedmioro rodzeństwa. Dziadek i babcia również mieli
po siedmioro rodzeństwa. Mama opowiadała, że mieli
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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zwyczaj gromadzić się u mojej prababci na Święta Bożego Narodzenia. Dom był “wypełniony po brzegi”
bo było szesnaście dorosłych wujków i cioć, i trzydzieścioro troje dzieci. Wszyscy wspólnie śpiewali kolędy przy choince. Gdy dorośli świętowali, dzieci szły
po kolędzie. Przebierały się za kolędników, oczywiście
był Józef, Maryja, Jezusek i turoń. Chodziły od domu
do domu, śpiewały kolędy, a w zamian dostawały pieniądze, którymi później się dzieliły. Szkoda, że takiej
tradycji tutaj w Ameryce nie ma. Ciekawe czy w Polsce jeszcze gdzieś się zachowała? Mama podkreśla,
że był to czas kiedy ludzie nie obawiali się siebie nawzajem, umieli cieszyć się z prostych rzeczy. Teraz
mamy coraz więcej przedmiotów, ale coraz mniej
tych, które przynoszą prawdziwą radość, ponieważ
ciągle chcemy coś nowego.
Mama mieszkała w Woli Rzędzińskiej. Jest to wieś
sąsiadująca z Tarnowem. Pewno wielu ludzi nawet
nie wie, gdzie się znajduje, ale jak się okazało z opowiadań babci, jest to miejscowość z wieloma interesującymi historiami i zabytkami. Jest tam piękny,

stary kościół neogotycki ze strzelistą wieżą, a w pobliżu przydrożna kapliczka słupowa Świętego Jana
z 1869 r. Mama wspomina, że gromadziły się tam
wszystkie dzieci z okolicy, aby śpiewać majówkę czy
odmawiać różaniec.
Rodzice i my bierzemy udział we wszystkich uroczystościach szkolnych związanych z polskimi tradycjami i upamiętniającymi ważne w dziejach Polski
rocznice. Rodzice pomagają w przygotowywaniu
tych uroczystości. Wydarzenia z przeszłości, które
opisałem wcześniej, podobnie jak i nasze obecne
życie, są dowodem na to, że Polacy mają wielkie serce,
są wrażliwi na cierpienia innych i nie wahają się pomagać, ryzykując własnym życiem.
Mam 12 lat, lubię słuchać jak rodzice opowiadają
o różnych wydarzeniach z dzieciństwa.
Myślę, że historia staje się bardziej ciekawa, jak słyszymy opowieści z ust naszych bliskich. Można się
wtedy zatrzymać, nie śpieszyć, mieć poczucie rodzinnej bliskości i dumy z polskich korzeni.

JULIA KORNIAK, WIELKA BRYTANIA

Nazywam się Julia Korniak, w maju skończę 12 lat.
Ja jestem niebieskooką blondynką, która lubi się
modnie ubierać i spotykać z koleżankami. Moimi ulubionymi przedmiotami w angielskiej szkole są zajęcia
plastyczne, teatralne i prace techniczne.

skiej wyemigrowali z Polski do Anglii chcąc zapewnić
lepszy start dla siebie i swoich dzieci.
Mój brat i ja urodziliśmy się już w Londynie. Oliwier
kilka dni temu skończył 15 lat. Mój brat jest szatynem z niebieskimi oczami. Mój brat lubi plastykę,
dużo czyta, ogląda filmy Marvel. Oliwier dobrze się
uczy, dostaje dobre oceny z większości przedmiotów.
Rodzina ze strony mojej mamy pochodzi z Ostrowca
Świętokrzyskiego na wschodzie Polski. W 1939 r. mój
pradziadek Stanisław był internowany na Półwyspie
Kola w ZSRR. Po uformowaniu Polskich Sił Zbrojnych
na Wschodzie zgłosił się do Armii Andersa. Służył

Rodzicom podobało się imię Julia, dlatego tak mnie
nazwali. Tak się składa, że moja pra-prababcia nazywała się tak samo jak ja – Julia Korniak. Julia jest
to imię pochodzenia rzymskiego, imię popularne
od czasów Juliusza Cezara. W Polsce imię to występuje od XVIII wieku.
Moja najbliższa rodzina to moja mama, tata i brat.
Moi rodzice po przystąpieniu Polski do Unii Europej212
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w plutonie łączności, przeszedł z Azji Środkowej poprzez Bliski Wschód (Iran, Palestyna) do Włoch a następnie do Wielkiej Brytanii. Pradziadek uczestniczył
w walkach pod Monte Cassino, gdzie był dwukrotnie
ranny. Został wielokrotnie odznaczony, m.in. orderem Virtuti Militari oraz Gwiazdą Italii.
Rodzina od strony mojego taty pochodzi z kresów
wschodnich. Moja prababcia ma na imię Stefania,
skończyła w tym roku 93lata i urodziła się w Nowosiółce, koło Buczacza na terenach ówczesnej II
Rzeczypospolitej, województwie Tarnopolskim. Tereny te po II wojnie światowej znalazły się na terenach obecnej Ukrainy. Prababcia wraz z całą rodziną
w roku 1945 musiała wyemigrować na zachód Polski,
obecne województwo Lubuskie.
Ja kocham moją rodzinę i jestem dumna z tego skąd
ona pochodzi. Chciałabym, żeby na świecie panował
pokój, żeby nikt nie musiał walczyć, ani uciekać ze swoich domów. Dom to jest miejsce, gdzie jest ciepło i miłość, która płynie od Twoich najbliższych. Dom to nie
są cztery ściany i puste pokoje, dom jest pełen uśmiechów, kolorów, zabawy i bliskich którzy w nim żyją.

KACPER EINAR KOTOWSKI, ISLANDIA

HISTORIA RODU KOTÓW PISANA PROZĄ
Drodzy czytelnicy, nazywam się Kacper Einar Kotowski i chciałbym opowiedzieć Wam niesamowitą
historię mojej rodziny. Moi rodzice pochodzą z Polski, ale dziadkowie niekoniecznie. Moja babcia Irka,
czyli mama mojego taty urodziła się podczas II wojny
światowej w III Rzeszy niedaleko Berlina, a dziadek
Czesio w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Polski w 1936 roku. Również historia moich dziadków
od strony mamy jest bardzo ciekawa i ekscytująca.
Moja babcia Marysia, czyli mama mojej mamy urodziła się na Ukrainie, gdzie obecnie trwa wojna. Mój
dziadek Waldek urodził się w centralnej Polsce 14 lutego 1953 roku, w walentynki. Dziadek bardzo kochał
moją babcię i mieli razem troje dzieci, w tym najwspanialszą moją mamę Monikę.
Mój tata Maciek pochodzi z Dolnego Śląska, cudownej krainy pełnej zamków, gór i wspaniałych krajobrazów. Urodził się we Wrocławiu, który słynie
w całej Polsce z krasnali rozrzuconych po całym mieście. To symbol Pomarańczowej Alternatywy, ruchu
młodzieży skierowanego przeciwko ówczesnej władzy w Polsce w połowie lat 80-tych XX wieku.
Moja mama pochodzi z Warmii to przepiękny i malowniczy region znajdujący się w północno-wschodniej części Polski. Mama często opowiada mi o swoim
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dzieciństwie na wsi o pięknych jeziorach, o pracy
na polu i karmieniu zwierząt gospodarskich. Ogólnie to jej nie zazdroszczę, bo miała ciężkie i trudne
dzieciństwo, chodziła do szkoły jak każde dziecko,
ale po lekcjach musiała pomagać rodzicom w pracach
i obowiązkach domowych zamiast bawić się z innymi
dziećmi na podwórku.
Za to dzieciństwo mojego taty było według mnie
o wiele ciekawsze i bardziej naszpikowane tragicznymi historiami. Jak miał 7 lat i wracał z balu mikołajkowego to został potrącony przez samochód.
Wiecie co? Najlepsze jest to, że przebiegając przez
ulicę z kolegą w miejscu niedozwolonym nie zauważył
nadjeżdżającego auta ponieważ tak bardzo się cieszył
z prezentów od Mikołaja. Takich przygód jak ta, było
w jego życiu bardzo dużo, ale największe wrażenie
wywarł na nim okres stanu wojennego – opowiadał
mi, jak było fajnie, kiedy przez 2 miesiące nie chodził
do szkoły, ale tak naprawdę był to trudny czas, tak
mówiła babcia Irka – jego mama.
Moi rodzice poznali się przez Internet i tak się
to wszystko zaczęło. Zamieszkali w Keflavíku mama
pracowała w bazie wojsk amerykańskich na Asbru,
a tata na lotnisku w Keflavíku, w firmie Icelandair.
Zanim ja się urodziłem rodzice trochę podróżowali
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po świecie, ale finansowy kryzys w 2008 roku bardzo wstrząsnął Islandią i znacznie utrudnił im życie.
Dwa lata później w szpitalu w Reykjavíku o godzinie
15:06 w dniu 4 marca przyszedłem na świat, miałem
54 centymetry długości i ważyłem 4750 gram.
Z opowieści rodziców wiem, że dla wszystkich
w rodzinie była to wielka radość, na dowód czego, już
po kilku dniach przyleciała do mnie babcia Marysia.
Rok 2010 zasłynął nie tylko z powodu mojego pojawienia się na świecie, ale także z dwóch wielkich wydarzeń: katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku
w której zginęło 96 osób między innymi prezydent
Polski oraz wybuchu islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull, który na kilka tygodni sparaliżował ruch lotniczy niemal w całej Europie.

Tak naprawdę pierwszy raz Polakiem poczułem się
w 2012 roku, kiedy z rodzicami poleciałem do Polski
na mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Już na lotnisku
we Wrocławiu wujek Darek, dziadek Czesiu i Babcia
Irka witali nas flagami, śpiewem i trąbkami, wszyscy
oczywiście ubrani na biało-czerwono. Najbardziej podobało mi się wtedy malowanie twarzy w barwy narodowe oraz spacery po wrocławskim rynku i strefie
kibica. Wszyscy śpiewali, tańczyli i bawili się całymi
dniami i nocami. Wtedy poczułem jak to pięknie być
Polakiem, jak dobrze jest w Polsce i mimo, że miałem
tylko 2 lata i kilka miesięcy, to wiele z tamtych dni
i wydarzeń pamiętam, bo rodzice zawsze nagrywają
dużo filmów i robią mnóstwo zdjęć podczas naszych
podróży, a potem je wspólnie oglądamy.

YAROSLAV LISNIUK, UKRAINA

Chciałbym opowiedzieć historię o mojej prababci
Marji, którą wszyscy nazywali Mania. Na zdjęciu nr1
ona stoi po środku w różowej sukience. Prawie nic
o niej wcześniej nie wiedziałem, i ten konkurs zainspirował mnie do poznania jej życia i naszej rodziny
ogólnie. Pierwszą rzeczą, jaką postanowiłem zrobić,
to porozmawiać ze swoją babcią, która opowiedziała
o życie mojej prababci. Chciałabym przedstawić tą historię.

do kołchozu i miał oddać swoje konie i bydło. On
nie chciał tego robić i za to był represjonowany.
Skonfiskowano mu majątek, a rodzinę eksmitowano z domu. Mychajło został wysłany do Donbasu
(wschód Ukrainy). Jego konie i krowy wywieziono
do innej wsi, materiał z chaty rozebrano, w sąsiedniej
wsi zbudowano stodołę dla cieląt. Do ich domu przenieśli się biedni ludzie, którym kołchoz podarował
ten dom. Prababcia Mania została z mamą i młodszą
siostrą Zoją. One zostały przeniesieni do wioski Biały
Rękaw. Brat mojej prababci Anton i dwie inne siostry
Olena (Geltca) i Vincentyna (Vitsya) pojechali do ojca
do Donbasu. Trzej synowie, bracia prababci, zostali
represjonowani. Ich chcieli wysłać na Syberię, ale oni
uciekli. Paweł, Jan i Józef. Ale Józef i Jan nadal byli
schwytani i zesłani na Syberię, ale uciekli. Ale znowu
zostali złapani za ucieczkę. Jeden został zastrzelony

Zacznę od drzewa rodzinnego (zdjęcie nr 2). Na tym
drzewie jest 377 osób. Kiedy urodził się Stefan Roliński, od którego się zaczyna to drzewo, nie jest napisane. Ale pierwsza data, która jest tam napisana,
to 1756 rok.
Na zdjęciu jest moja prababcia, babcia, dziadek,
wujek, mama oraz inni krewni. Gdy rozpoczęła się
kolektywizacja, ojciec został zmuszony do pójścia
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została sierotą. Jej siostra Zoja wyjechała do Władywostoku (Rosja), więc prababcia mieszkała z drugą
siostrą Verusią i jej mężem Hryhoriyem Bordiakivskym. Oni byli zamożni.

w 1937 roku w Winnicy, a drugi rok później w Proskurovie. Ich groby są nieznane. A Paweł (trzeci brat)
ukrył się i w 1933 zmarł z głodu.
Moja prababcia, jej mama i jej siostra Zoja zostały
wysłane. W 1935 powiedziano im, że należy ich odesłać jeszcze dalej. I one musiały uciekać z jednej wioski do drugiej. Uciekały nocą polami do sąsiedniej
wsi. I tam przybyły do krewnych. Całą noc siedziały
na progu, żeby im nie przeszkadzać. Maria, matka
prababci, tej nocy zmarzła i była bardzo zmęczona.
Ona zachorowała na zapalenie płuc i tam zmarła.
Ojciec mojej prababci mieszkał na Donbasie i tam
zmarł kilka lat później. W wieku 9 lat moja prababcia

Gdy zmarł mąż prababci Marji Piotr, rodzina żyła
w biedzie, ale wszyscy pracowali, wszyscy starali
się sobie nawzajem pomagać. Moja babcia opowiadała mi, że chodzili do lasu, zbierali jagody, potem
ich sprzedawali, żeby mieć pieniądze. Najstarszy
syn Borys wstąpił do technikum kolejowego. Olena
(moja babcia) ukończyła technikum jako kucharka,
mieszka ze swoim mężem w Latyczowie. Chłopcy byli
kierowcami. Valentyna ukończyła klasę pedagogiczną
ze stopniem pedagogicznym.
Prababcia Mania zmarła 17 grudnia 2012 roku.
W 2010 roku otrzymała tytuł Matki Bohaterki
za
w ychowanie siedmiorga
dzieci. Znalazłem
zaświadczenie,
gdzie jest napisane, że ona jest
Matką Bohaterką
i jest podpis Prezydenta Ukrainy.

KAROL MALEC, BELGIA

Babcia mojej Mamy o imieniu Teresa opowiedziała
mi, jak miała 7 lat, wybuchła II Wojna Światowa
i uczęszczała do szkoły z językiem niemieckim. Ukończyła w niej pięć klas i dziś mając już 90 lat bardzo
dużo mówi po niemiecku. Natomiast jej mąż Władysław, mój pradziadek, jesienią 1939 roku wraz z rodzicami został wyrzucony z domu i wszyscy pracowali
w majątku u Niemców. Była to ciężka praca w polu,
od rana do wieczora.

prawo do bezpłatnej nauki w kraju i za granicą (także
na studiach wyższych), stypendia, bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną (ze zniżkami również
dla rodzeństwa) oraz opiekę zdrowotną i książeczkę
oszczędnościową PKO z wkładem w wysokości 50 zł
(połowa ówczesnej pensji nauczycielskiej) na samodzielny start w życiu. Tę książeczkę do dziś na pamiątkę moja mama trzyma w domu.

Kolejną ciekawą informacją o losach moich
pradziadków od strony mamy jest fakt,
że w latach 1946 – 1950 brali oni udział
w akcji „Wisła”. Było to dla nich ogromnym
przeżyciem, bo nie wiedzieli, gdzie dokładnie zaczną nowe życie i co ich tam spotka.
Drugi dziadek mojej mamy, Zygmunt, pochodził z wielodzietnej rodziny. W tamtych
czasach Prezydent Mościcki w 1926 r. zarządził dekretem, że każdy siódmy syn w rdzennie polskiej, niekaranej rodzinie, zostanie…
jego chrześniakiem. Przywilej ten nie sprowadzał się przy tym rzecz jasna jedynie
do tytulatury…
Chrześniacy prezydenta zyskiwali bowiem
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MOJA POLSKA NA ISLANDII
CZYLI JAK BYĆ POLAKIEM URODZONYM NA ISLANDII
Stefan, żeby dziadkowi nie
było przykro.

Nazywam się Mateusz, mam 13 lat i mieszkam z rodziną
na Islandii. Chcę wam opowiedzieć o swojej rodzinie jak
żyjemy i gdzie mieszkamy. Ale zacznijmy od początku…
Moi rodzice pochodzą z różnych miast, mama z Zaklikowa w województwie podkarpackim, a tata z Warszawy.
Przypadek zrządził, że poznali się w Gliwicach. Mama wyjechała na studia do Krakowa, lecz w trakcie ich trwania,
dostała ofertę pracy właśnie w Gliwicach. Zapomniałem
dodać, że studiowała fizjoterapię, czyli jest rehabilitantką
i „naprawia ludzi”. Tata zaś, jak mówi, był przytłoczony
życiem w swoim mieście, ponieważ lubi mniejsze, ciche
miasta, dlatego też postanowił wyjechać do Gliwic. Ukończył tam studium masażu i rozpoczął pracę w domu opieki.
Tam też poznali się z mamą i jak tata mówi: „od razu zagrało”. Po roku wzięli ślub i kupili mieszkanie w Gliwicach,
jakiś czas później urodził się Maciek, mój najstarszy brat.
Maciek był traktowany jak oczko w głowie, szczególnie
przez dziadka Stefana, który jest tatą taty. Rodzice mówią,
że zażądał dla niego imienia Stefan grożąc, że będzie im
się śnił po śmierci. Jednak w sporze o wybór imienia zwyciężyła babcia Dana, mama taty, która namówiła rodziców
do ochrzczenia go imieniem Maciej. Ostatecznie rodzina
wypracowała kompromis i mój brat dostał też drugie imię,

Niestety już ich z nami nie
ma i bardzo za nimi tęsknię. Podobnie jak dziadka
Staszka, taty mamy, którego
potrącił samochód. Bardzo
go kochałem, lubiłem z nim
wykonywać prace przy domu
i chodzić do lasu. Dziadek
mieszkał z babcią Halinką,
mamą mamy, którą odwiedzamy w każde wakacje.
Bardzo dobrze się tam czuję.
Zawsze trochę psocimy,
a babcia nas gania. W ubiegłe lato wściekła się okropnie, kiedy wycięliśmy w pień kijami wszystkie paprocie
w ogródku. Czasem ciężko jest rozpoznać, co jest kwiatem,
a co chwastem, babcia to dobrze rozumiała, dlatego kiedy
pierwsze emocje opadły, zabrała nas na lody. W końcu bardzo nas kocha, a my ją.
Wracajmy do Gliwic.
Po roku mieszkania i pracy w tym mieście oraz po przyjściu na świat Maciusia rodzice stwierdzili, że przy ich
ówczesnych zarobkach i mimo pomocy dziadków, nie
są w stanie poradzić sobie z opłatami. Dlatego też zdecydowali się na wyjazd na Islandię. Decyzja ta nie była
przypadkowa, bo tata pojechał do swojego brata, który
już tam mieszkał od kilku lat. Plan był taki, żeby zarobić
trochę pieniędzy, wtedy tak potrzebnych, i wrócić, lecz
po dziewięciu miesiącach mama się spakowała i z Maćkiem pod pachą poleciała na Islandię. Wszystko zmieniło
się na lepsze ponieważ rodzice mieli pracę, a życie w skandynawskim kraju było łatwiejsze, więc zdecydowali się
na następne dziecko. Rok później, choć z pewnymi problemami przy porodzie, urodziłem się ja. I oto jestem!

MARCIN MIECZKOWSKIJ, LITWA

Rodzice mojej prababci Cezarii mieli na imię Józef Kołoszewski, a żona miała na imię Stanisława Kołoszewska. Józef Kołoszewski pochodził z Wilna,z wioski
Fabieniszki, a Stanisława pochodziła z Wielkich Gulbin
i panieńskie nazwisko miała Baturo. Prapradziadkowie
brali ślub w 1921 roku w kościele w Kalwarii.
Rodzice mojego pradziadka Bolesława mieli na imię
Jan Hrypiński,a żona miała na imię Katarzyna Hrypińska. Jego rodzice pochodzili z Wilna.
Katarzyna urodziła się w 1885 roku i pochodziła z rodziny Soroko.
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Byli prostymi ludźmi. Mieszkali w Wilnie w Wielkich
Gulbinach. Mieli stary drewniany dom. W domu było
bardzo prosto i ubogo. Ze słów mojej babci wynika,
że praprababcia Katarzyna składała ubranie do dużych, pięknych skrzyń. Ubranie moich prapradziadków było bardzo skromne i proste, bo w tamte czasy
było bardzo trudno żyć. Wszyscy całymi dniami pracowali, a w niedzielę zawsze szli do kościoła.

czyznę, a ich żony musiały opiekować się dziećmi
i wypełniać wszystkie trudne prace domowe. Żyć
w taki okres było bardzo ciężko, ponieważ brakowało
pożywienia, ubrania, bo każda rodzina miała ponad
8 dzieci.

Do kościoła kobiety chodziły w białych tapeczkach,
które malowały białą kredą,
a mężczyźni chodzili w kierzowych butach i w mundurach.

Nie było łatwo też dla dzieci. Starsze dzieci musiały
paść bydło daleko od domów, kiedy rzucano bomby.
Nie mogły uczyć się w szkołach, bo musiały opiekować się młodszymi braćmi i siostrami. Babcia opowiadała, że podczas wojny szczególnie rzucano bomby
na Wielką Rzeszę. Niemcy spalili drewnianą szkołę
i miasteczko. Moi pradziadkowie w tamte czasy skończyli tylko cztery klasy. Umieli tylko czytać i pisać.

Ze słów mojej babci, prababcia opowiadała, że jej
rodzice byli rolnikami. Pracowali u właścicieli na polach i w gospodarstwie. Już
później, kiedy zaczęła się
wojna w 1939 roku, pradziadkowie wojowali za Oj-

Kiedy skończyła się wojna, pradziadkowie powrócili
do swoich rodzin i trzeba było bardzo ciężko pracować, by wykarmić rodzinę. Powoli zaczęły powstawać kołchozy i wszyscy mężczyźni i kobiety musieli
iść pracować. W swoim gospodarstwie domowym,
kto miał jakieś zboża, część musiał koniecznie oddać
do kołchozu, ale nie wszyscy mieszkańcy chcieli oddawać ziarno, odbierając od swoich dzieci.

PHILIP MIKOŁAJCZAK, USA

RODZINA MOJEJ MAMY
Pewnego dnia, gdy odwiedzałem moją ciocię, starszą
siostrę mojej mamy, zobaczyłem w jednym z pokoi
stare fotografie, wiszące na ścianie. Widziałem te
zdjęcia wcześniej, ale nigdy nie zastanawiałem się, kim
są ludzie na tych zdjęciach. Zdjęcia były biało-czarne,
w drewnianych, starych oprawach. Patrząc na nie, zastanawiałem się, kim są ludzie na fotografiach.

Poszedłem po ciocię, żeby zapytać o te zdjęcia. Kiedy
ją znalazłem, poprosiłem ją, by opowiedziała mi o tych
ludziach. Okazało się, że ciocia była zajęta tego dnia
i zaprosiła mnie, żebym przyszedł w niedzielę.
W następną niedzielę przyjechałem do niej, by o tym
porozmawiać. Usiadłem z babcią i ciocią przy stole,
by dowiedzieć się o tych ludziach na zdjęciach, bo nie
wiedziałem kim byli.
Na pierwszym zdjęciu, które zwróciło moją uwagę, była
dziewczynka w stroju pierwszokomunijnym. Był to dużych rozmiarów portret w zdobionych, grubych ramach.
- „Ciociu Agnieszko, kto to jest?”
– „To jest twoja prababcia, Kazimiera, mama twojej
babci. Ten portret, zrobiony w 1939 roku, tuż
przed II wojną światową,
przywiozłam ze sobą
z Polski. Chyba jej nie pamiętasz, bo ona umarła,
kiedy byłeś mały.”
– „To prawda, nie pamiętam jej. Czy możesz
mi o niej opowiedzieć?”
– „Oczywiście. Prababcia
urodziła się w małej wio-
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sce Złota Pińczowska. Wychowywała mnie, kiedy byłam
mała. Opowiadała mi dużo historii o II wojnie światowej.”

Uczestniczył w kampanii wrześniowej, za co został
odznaczony medalem za udział w wojnie obronnej.”

– „O słyszałem o tym bardzo tragicznym czasie. Co ci
opowiadała o tej wojnie?”

I znów pomyślałem, jacy odważni byli moi przodkowie.
W tym momencie włączyła się do rozmowy moja babcia:

– „Kiedy zaczęła się II wojna światowa, Kazimiera była
nastolatką. Była jedynym dzieckiem. Jej rodzice a twoi
prapradziadkowie, Marianna i Stanisław, mieli sklepik
w wiosce w której mieszkali. Niestety, prababcia i jej rodzice widzieli wiele przemocy. Pewnego razu, niemiecki
żołnierz strzelił w kierunku Kazimiery, ale na szczęście
kula trafiła w stojący obok niej kredens. Do dziś ten
kredens ze śladem kuli stoi w domu twojego wujka
Adama w Polsce. Chciałam ci też powiedzieć, że twoi
prapradziadkowie pomagali partyzantom.”

– „Kiedy Polska ogłosiła kapitulację, twój pradziadek został jeńcem wojennym. Był wysłany do Niemiec i pracował na roli, która należała do niemieckiej rodziny. Tam
też spotkał Zofię, twoją prababcię, która była zabrana
z Polski na przymusowe roboty. Zakochali się, a potem
wzięli ślub. Mieli razem dwoje dzieci – Barbarę i Macieja.”

– „Ciociu, kim byli partyzanci?”
– „To byli Polacy, ukrywający się zwykle w lesie, którzy walczyli z okupantem niemieckim. Za współpracę
z nimi groziła śmierć.”
– „To straszne.”
– „Tak Filipku, twoi prapradziadkowie byli bardzo odważni i mimo dużego ryzyka, dostarczali im jedzenie,
pomagali w przekazywaniu broni, a za schowek służyła piwnica koło stodoły, gdzie partyzanci przychodzili pod osłoną nocy.”
Pomyślałem sobie, że byli bardzo dzielni i że jestem
z nich bardzo dumny. Potem spojrzałem na inne zdjęcie.
– „Kto to jest?” – zapytałem.
– „To jest twój pradziadek, Julian Żółkowski, tata
twojego dziadka. Kiedy zaczęła się II wojna światowa, był studentem prawa w Krakowie. Został powołany do wojska, by walczyć w obronie swojego kraju.

– „O tak! Pamiętam dziadka Maćka, tatę mojej mamy.”
Moja ciocia spojrzała wtedy na inną fotografię: „To jest zdjęcie, jakie rodzina Juliana wysłała
mu, kiedy był w niewoli niemieckiej. Byli na nim
jego rodzice, brat i siostry, i życzenia, by patrząc
na tę fotografię, pamiętał o nich wszystkich. Twoi
pradziadkowie przepracowali około pięć lat w Niemczech. Kiedy wojna się skończyła w 1945 roku, oni
wrócili do Polski na piechotę.
Wędrówka trwała kilka tygodni. Wędrowali w grupie.
Wszyscy byli szczęśliwi, że wracają do kraju i pomagali
sobie nawzajem.
Kiedy pradziadek Julian wrócił do Polski,
mimo że jego rodzina mieszkała
w Krakowie, on
zdecydował się zamieszkać w małym
miasteczku Pińczów, z którego pochodziła jego żona.”

To zdjęcie z dedykacja przysłali mojemu pradziadkowi Julianowi jego rodzice do obozu jenieckiego do Niemiec.
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Nazywam się Philip i napiszę wam najciekawszą znaną
mi opowieść o mojej rodzinie. Jest to opowieść o mojej
prababci kuzynie – Stanisławie Grząśko i jego rodzinie. Nie znałbym tej opowieści, gdyby nie zamiłowanie
mojego taty do genealogii. Opowieść piszę na podstawie listu od kuzyna prababci do jego kuzyna. Mam
nadzieję, że ta niezwykła opowieść pokazująca życie
zesłańca na Sybir i późniejsze lata jego życia Wam się
spodoba. Koniecznie czytajcie do końca!
Mały Stanisław i jego rodzina mieszkali w województwie lubelskim w powiecie chełmskim, we wsi Romanówka. Ojciec Stanisława miał gospodarstwo, lecz
w 1936 sprzedał je i kupił nowe w województwie Stanisławów w powiecie Stryjskim we wsi „Śimiginów”.
Przeprowadzili się w piękne miejsce. Z domu widzieli
Karpaty. Nikt wtedy nie przewidział, ile bólu i cierpienia przyniesie dla całej rodziny ta przeprowadzka.
17 lutego 1940 roku jakiś Rosyjski funkcjonariusz
N.K.W.D z Ukraińcem i żołnierzem z bagnetem na karabinie zbudzili rodzinę Stanisława o drugiej w nocy,
dali im dwadzieścia minut na ubranie się i wpakowali
ich do ich własnego wozu. Dojechali na stację kolejową
i ruszyli w podróż pociągiem. Po trzech tygodniach
jazdy w wagonie z dwoma małymi oknami i dziurą
w podłodze służącą za latrynę, dotarli na miejsce.
Do każdego wagonu wpakowano po 40 osób. Kiedy
dotarli do kresu podróży, znajdowali się w mieście
„Wierhatura”. Następnie zagonili ich do wsi, gdzie był
tartak i tam pracowali przez dwa lata.

Cała 10-osobowa rodzina dostała pokój o wymiarach
4x5 metrów z jednym łóżkiem. Rodzice razem z najmłodszą siostrą Wiktorią spali na łóżku a reszta spała
na podłodze. „w tej podłodze były pluskwy i wszy gryzły
nas na żywo, biedna matka robiła wszystko co ona tylko
mogła ona prała tą starą bieliznę ale te wszy mnożyły
się i ona nie mogła wygrać”. Jedzenia było mało. Jak
się pracowało to dostawało się 600 gramów chleba
i kubek zupy, a jak się nie pracowało to się dostawało
się 400 gram chleb i nic więcej “bo oni mówili jak ty nie
pracujesz to ty nie potrzebujesz jeść. Ludzie zaczęli chorować i umierać”. .....
Szukając informacji o rodzinie Stanisława, mój tata
znalazł notkę, że nasz kuzyn był bardzo dzielnym
i walecznym żołnierzem za co otrzymał wiele medali
min: Italian Star, African Star, 1939-1945 war medal,
1939-1945 war star i Defender of Poland medal.
Otrzymał także Monte Cassino cross.

SARAH NALETILICH, KANADA

Taty szef miał podjechać taksówką z lotniska, ale
jak go miała rozpoznać bo co chwilę jakaś taksówka
z pasażerem tam podjeżdżała. Zobaczyła jak kolejna
podjechała pod dworzec kolejowy i nagle zobaczyła
jak wysiada z niej ktoś ze znajomą jej twarzą. To był
mój tata.....i to on właśnie był prezentem świątecznym dla mamy! Mama nie mogła uwierzyć własnym
oczom, była bardzo szczęśliwa, że mogła z nim spędzić święta. Tata został u swojej ciotki ale codziennie widywał się z mamą. W drugi dzień świąt tata
oświadczył się mamie! To był najlepszy dzień w ich
życiu! Po świętach tata wrócił do Kanady. Co weekend byli ze sobą w kontakcie telefonicznym. W 2003
roku nie mogli pozwolić sobie na spotkanie, a swój
ślub zaplanowali na lipiec 2004 roku w Polsce. W tym
roku mama miała skończyć studia, wziąć ślub z tatą
i po dwóch tygodniach wylecieć z nim na stałe do Kanady. Nadszedł rok 2004, mama w czerwcu skończyła
studia i pożegnała się z dwiema szkołami, w których
uczyła. Była podekscytowana ślubem, który miał
odbyć się 17 lipca. Na dwa tygodnie przed ślubem
przyleciał tata bo trzeba było dopilnować wszyst220
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kich spraw organizacyjnych. Rodzice chcieli również
wziąć ślub cywilny przed ślubem kościelnym. No zaczęły się problemy. Mama taty a moja babcia przyleciała do Kanady jako samotna matka, zostawiła
tatę w Polsce gdy miał 5 lat pod opieką swojej mamy.
W Kanadzie dostała szansę na nowe, lepsze życie dla
siebie i swojego syna. W międzyczasie poznała i wyszła za mąż za Chorwata i razem mieli dwójkę dzieci
mojego wujka Tomisława i ciocię Nadę. Po 5 latach
rozłąki gdy mój tata miał 10 lat wreszcie jego babcia przywiozła go do Kanady i sama też tam została.
Tata poznał wtedy swojego ojczyma i dwójkę swojego przybranego rodzeństwa. Ojczym bardzo tatę
pokochał, a niedługo potem zaadoptował go i dał
mu swoje chorwackie nazwisko. No właśnie tutaj był
problem ponieważ w Polsce tata widniał w urzędzie
pod nazwiskiem panieńskim swojej mamy i z tego
powodu nie mógł wziąć ślubu cywilnego dopóki nie
zmieni swojego nazwiska. Zmianę miał zatwierdzić
sąd. Na szczęście mama taty przylatywała na ślub
później i mogła wziąć ze sobą wszystkie potrzebne
dokumenty, które były wymagane w sądzie. Rodzice
byli bardzo zestresowani bo to miał być dla nich czas
radosny i pełny przygotowań do ślubu. A teraz musieli
zatrudnić tłumacza przysięgłego i adwokata do reprezentowania ich sprawy w sądzie. Musieli też poprosić
biskupa, żeby zezwolił im najpierw wziąć ślub kościelny przed ślubem cywilnym. Mama zawsze mogła
polegać na swoich rodzicach i rodzinie taty, którzy
w międzyczasie zajęli się przygotowaniami do ślubu
kościelnego i wesela. Sprawa sądowa się przedłużała.
Mama i tata wzięli ślub kościelny 17 lipca. Po dwóch
tygodniach oboje mieli opuścić Polskę. Tata dawno
temu już kupił bilety, ale niestety mama nie mogła
z nim wylecieć. Ostatnim dokumentem jaki potrze-

bowała do uzyskania wizy na wyjazd do Kanady
było zaświadczenie o wzięciu z tatą ślubu cywilnego,
a na taki musieli czekać dopóki tata nie zmieni legalnie nazwiska w Polsce. Tata musiał wrócić do Kanady
a jego sprawy w sądzie reprezentowała jego ciocia
Ola, siostra jego mamy. Moja mama była zdruzgotana, bez pracy, bez męża i z wielką niewiadomą kiedy
to wszystko się skończy i kiedy w końcu pojedna się
z moim tatą. W końcu sąd zaakceptował zmianę nazwiska taty i pod koniec 2004 roku w okresie świątecznym tata znowu przyleciał do Polski i wziął ślub
cywilny z mamą! Ale również tym razem mama nie
mogła wylecieć z tatą do Kanady bo musiała zmienić swoje nazwisko na nowe w dowodzie osobistym
i paszporcie a potem zawieść wszystkie potrzebne
dokumenty do ambasady kanadyjskiej w Warszawie
i modlić się, że już niedługo będzie mogła wylecieć
na stałe. Bała się, że może być też za późno na wylot
bo jej termin na uzyskanie wizy upływał pod koniec
marca 2005 roku. Ale na szczęście udało się, mama
wyleciała 11 marca! Oj, jaki szczęśliwy był mój tata
gdy zobaczył ją na lotnisku w Edmonton! Mama i tata
mieszkali u taty mamy przez 7 miesięcy. W międzyczasie mama znalazła pracę a pod koniec 2005 roku
kupili dom. Mama zrobiła tam prawo jazdy i na dobre
się zaklimatyzowała. Po 3 latach postanowili odwiedzić rodzinę w Polsce. To była moja pierwsza wizyta
do Polski bo mama wtedy była ze mną w ciąży .
Urodziłam się 8 grudnia 2008 roku a 5 lat później
na świat przyszedł mój brat Dariusz. Dzięki temu,
że mamy dużo rodziny w Polsce to co kilka lat tam
podróżujemy. W tym roku też planujemy polecieć
do Polski i mam już listę miejsc, które chciałabym odwiedzić lub zwiedzić....... ale o tym już Wam opowiem
przy innej okazji!

😊

😊

ALEKSANDRA NATALLI, USA

Wszyscy chcielibyśmy znać losy, dzieje i życie naszej
rodziny, nie tylko tej bliskiej w dniu dzisiejszym, ale
także tej dalszej, odległej czasami już zapomnianej,
tej która już dawno odeszła i której nigdy nie spotkaliśmy, a jednak jest nam bliska.
Każdy z nas ma tę ciekawość w sobie, chce wiedzieć
dlaczego ma taki kolor włosów lub oczu, a dlaczego
takie nazwisko? Czasami brzmiące nie po polsku
lub jaka była ich pra pra babcia, pradziadek i kuzyni,
co robili, jak się ubierali, jak żyli dawno temu?
I ja należę do tych wszystkich ludzi, którzy chcą wiedzieć o swoich przodkach
Jeden z dziadków mojej mamy, a mój pradziadek –
Hipolit Klimaszewski zasłużył się bardzo dla Ojczyzny. Służył w wojsku od 16 roku życia, był huzarem,
brał udział w Bitwie Warszawskiej, znał i był blisko
„BYĆ POLAKIEM” 2022

marszałka Józefa Piłsudskiego, oczywiście brał
udział w I-szej i II-giej Wojnie Światowej, a także w AK
Powstaniu Warszawskim.
Był oficerem wojskowym
i za swoje usługi dla kraju
dostał Krzyż Walecznych
i Krzyż Virtuti Militari.
W powstaniu Warszawskim
miał pseudonim “Żar” i bronił między innymi Domu
Pasty w Warszawie. Był także więźniem wojennym
Oflagu w Niemczech. Uratowany przez wojska amerykańskie i angielskie mógł zostać w innym kraju,
a jednak wrócił do Ojczyzny i rodziny, gdzie niestety
musiał się ukrywać wiele lat po wojnie, aby nie być
zabitym za to, że był w “AK” i walczył o swój kraj.
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Drugi pradziadek-Aleksander Kowrecki został poważnie ranny w I-szej wojnie światowej i chodził z laska,
w związku z czym nie mógł walczyć w bitwach, ale
udzielał się w podziemiu, moja druga prababcia- Marcjanna Kowrecka pomagała powstańcom i rannym
w czasie wojny i po wojnie. Miała sklep przy ulicy
Żelaznej w Warszawie gdzie także mieszkała z moim
pradziadkiem i babcia. Mama mówiła, że sklep ten
zawsze był pełen ludzi, którzy przychodzili odwiedzać i dziękować za pomoc udzielana przez moja prababcie i pradziadka.
Moi rodzice: mama Ania i tata Ryszard, oboje przyjechali do Stanów Zjednoczonych już dawno, tam się
spotkali i pobrali. Moja mam pracowała w Belgijskiej
Kompani stacjonującej w Nowym Jorku, a mój tata
w amerykańskiej Kompani Konstrukcyjnej zajmującej się renowacja wszystkich mostów i nabrzeży por-

towych. Pracował przy
wszystkich Nabrzeżach
na Brooklynie (1-12), nabrzeże Elizabeth Queen
Mary, Ellis Island, Brooklyn Navy Yard, mosty
na Rockaway i wiele innych. Przed przyjazdem
do Stanów mój tata pracował jako główny mechanik na największym
statku pożarniczym
w Gdańsku-”MS Strażak
5”. Mojego taty największe hobby to stare antyczne motory, a mojej
mamy to rysowanie.

DANIEL OGONOWSKI, USA

Moja prababcia i jej kuzyni przeżyli II wojnę światową. Prababcia Józia często opowiadała mojej
mamie o okrucieństwach, jakie doświadczyła podczas
tego bardzo trudnego czasu. Niestety, mnie nie zdążyła przekazać swoich opowieści, ale jej kuzyn, wujek
Jaś- zdążył.
Oto ta historia.
Jan Byra urodził się 5 grudnia 1934 w Bielinach
(obecnie województwo podkarpackie). Wujek Jaś jest
synem Józefa i Katarzyny. W 1937 roku jego rodzice
kupili w Bielinach ziemię pod zabudowę domu i budynków gospodarczych, a dwa lata później już stamtąd wyjechali, do miejscowości Krzywce na Podolu,
bo wybuchła II wojna światowa. Myśleli, że w nowym
miejscu będą bezpieczniejsi.

bierała co dzień tych najbardziej słabych.
Po kilku tygodniach męki w bydlęcych wagonach, pociąg dojechał do zimnego kraju na Syberii – powiat
Barnauł. Stamtąd wszystkich ludzi żołnierze zawieźli
traktorami i saniami do Uczastku, gdzie dostali zakwaterowanie w barakach.
W jednym pomieszczeniu były trzy lub cztery rodziny. Zamiast łóżek znajdowały się tam prycze pokryte słomą.
Jesienią 1941 roku, wujek Jaś wraz z całą rodziną został wywieziony w inne miejsce, na wieś Swieklo Sochdoz – do pracy w polu. Tam zamieszkali w jednym
baraku jeszcze z dwiema rodzinami. Było ciasno, ale
jeden drugiemu pomagał.

Niestety, tam też nie mieszkali długo. 10 lutego 1940
roku, wczesnym rankiem, około 5:00 rano, do ich
domu przyszło trzech uzbrojonych rosyjskich żołnierzy. Obudzili śpiących i krzycząc, kazali wszystkim opuścić dom. Rodzina moja ubrała się ciepło,
bo na dworze było bardzo zimno.
Na podwórku przed domem już stały sanie i konie.
Żołnierze kazali całej rodzinie wsiąść do sań i zawieźli
ich do Borszczowa, na dworzec kolejowy. Tam już czekał pociąg z wagonami bydlęcymi, do których musieli
wsiąść. Pociąg jeszcze przez dwa dni stał na torach, aż
wszystkie wagony zapełniły się ludźmi.
Po dwóch dniach pociąg ruszył. Zatrzymał się na następnej stacji, aby doczepić jeszcze więcej wagonów.
Ludzie nie wiedzieli, dokąd jadą. Byli przerażeni, niepewni. Niektórzy płakali, inni modlili się. Warunki,
w jakich zesłańcy przebywali, były okropne. Bród,
smród, a do tego głód – powodowały, że śmierć za222

Przed pracą, wcześnie rano, wszystkie dzieci były
zaprowadzane do przedszkola, a wieczorem dopiero
wracały do domu.
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18 lutego 1942 roku, tato wujka poszedł na noc
do pracy i nie wrócił już do domu.
Na dworze było wtedy bardzo zimno, wiał silny wiatr,
padał śnieg, a do tego były wysokie zaspy. Przez kilka
dni wszyscy go szukali. Dopiero w dziewiątym dniu,
tatę wujka znaleziono w odległości około 6 km od baraku. Był zamarznięty i leżał na śniegu.
Zrozpaczona mama wujka Jasia została sama z pięciorgiem dzieci, na nieludzkiej ziemi, w warunkach
trudnych do przetrwania.
Jaś, był najstarszy z rodzeństwa. Pomagał swojej
mamie jak mógł. Opiekował się braćmi i siostrami,
gdy mamy nie były w domu – ubierał ich, pilnował,
zaprowadzał też do przedszkola.
W 1943 roku we wsi powstała 3 klasowa szkoła podstawowa, w której uczono po polsku. Wujek Jaś wraz
z jego bratem zaczęli chodzić do pierwszej i drugiej
klasy.

Oprócz tego, on albo jego młodszy brat, pokonywał
dziennie około dwa kilometry drogi, aby przynieść
na nosidełkach wiadra wody. Wujek opowiedział, jak
wrócili do Polski. „Na podstawie porozumienia Polsko-Radzieckiego, Komisja do Spraw Ewakuacji z dnia
6 lipca 1945 roku, wydała zaświadczenie na powrót
do Polski z dniem 15 marca 1946 r.” Po otrzymaniu
takiego zaświadczenia, wujek Jaś wraz z mamą i rodzeństwem zostali zawiezieni na dworzec i ponownie
w wagonach bydlęcych wyjechali, tym razem do Polski.
Do kraju ojczystego jechali przez : Lwów, Przemyśl, Katowice i mieli jechać do Szczecina, bo tak im kazano. Zatrzymując się w Pile, rodzina uciekła z pociągu, by udać
się tam, gdzie był ich dom rodzinny – do miejscowości
Bielin. W Pile spotkali wojsko polskie, które wracało
z Berlina. Z tym wojskiem dojechali aż do Bydgoszczy,
a stamtąd na własną rękę, wrócili do ukochanych Bielin,
do wsi, w której wujek się urodził i nadal w niej mieszka.

Jan do szkoły chodził późną jesienią, zimą i wiosną,
a w lecie pracował w polu, aby zarobić trochę pieniędzy. Chociaż był jeszcze zbyt mały, aby tyle robić,
nigdy nie narzekał, bo wiedział, że trzeba pomóc rodzinie.
Jego praca polegała na zwożeniu w czerwcu i lipcu
siana z łąk do stodół.
W czasie żniw – woził zboże od kombajnu do magazynów. Dzięki jego ciężkiej pracy, mama mogła kupić
jedzenie i coś do ubrania. Jesienią, wujek woził ziemniaki z pola do stacji kolejowej, ponad 6 km, dwa razy
dziennie.

NATALIA PIECHOWSKA, BELGIA

Kiedy w piękny, czerwcowy, słoneczny, dzień, zadzwonił ostatni dzwonek byliśmy szczęśliwi. Zaczęły się
w końcu wakacje, zapakowaliśmy samochód i ruszyliśmy do Polski, gdzie mieszka nasza ukochana babunia, Jadwiga. Ten wyjazd był wyjątkowy i bardzo
historyczny. Babcia zaserwowała nam wycieczkę
po swojej rodzinnej miejscowości. Położona jest ona
na Podlasiu i otoczona przepięknymi krajobrazami.
Po długiej podróży dotarliśmy do rodzinnego domu
babci. Ciekawi wszystkiego, szukaliśmy interesujących rzeczy. Po starej zakurzonej drabinie weszliśmy na strych. Oczywiście było tam dużo pajęczyn,
za którymi wisiały portrety pradziadków. W koncie
stał kufer. Zainteresowaniem przeglądaliśmy jego zawartość. Znaleźliśmy starą szablę oraz stare zdjęcia,
które pokazaliśmy babci. Wywołały one wspomnienia. Łzy spływały po policzku. Wtedy babcia zaczęła
opowiadać nam przeżycia z drugiej wojny światowej.
Gdy wybuchła wojna miała 7 lat. Jej tata, a mój pra„BYĆ POLAKIEM” 2022

dziadek, został powołany do wojska. W domu zostały
same kobiety, które musiały zająć się całym gospodarstwem. Pomimo obowiązków, które spadły na babcie
lubiła wymykać się w domu. Nosiła zaszyfrowane rozkazy do wojska, które stacjonowały w lesie. Była ona
ich łączniczką. Pewnego razu miała zadanie by ostrzeż
ludzi i żołnierzy z oddalonej o 15 kilometrów wioski.
Zabrała białego konia i ruszyła w drogę. Po drodze napotkała niemiecki patrol. Była dokładnie wypytywała,
gdzie jedzie i w jakim celu. Na szczęście skorzystała
z chwili nieuwagi żołnierzy i zaczęła uciekła. Słyszała
tylko zza sobą strzały karabinu. Znajomość terenu
i doskonała konna uratowały ją od śmieci. Ta historia
wyjątkowo utkwiła w mojej pamięci.
Jestem bardzo dumna, że moi dziadkowe przyczynili
się wolności naszego kraju, Polski. Takie historyczne
opowieści kształtują nasz patriotyczny charakter.
Takie historie otwierają przed nami nowe wyzwania.
Otóż, gdy tutaj na terenie królestwa Belgii, zaczęła
223

NATALIA PIECHOWSKA, BELGIA

tworzyć się Pierwsza Drużyna Harcerska, Brukselka
Jedynka, pod dowództwem Tomasza Walczewskiego,
to bez zastanowienia razem z moim rodzeństwem
wstąpiliśmy w jej szeregi. Harcerstwo łączy wspólna
idea, to ponad dziewięćdziesięcioletnie przesłanie
kształtuje młodych ludzi w duchu religijności i patriotyzmu, i bycia przydatnym ludziom wokół siebie.
Harcerz jego sumienny, można na nim polegać. Niesie
pomoc każdemu bliźniemu. Jego celem jest rozwijanie się. Wszystkie ich działanie cechują się optymizmem, patrzeniem na życie jak na przygodę, której
nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Harcerstwo rozpala dobro młodzieży oraz pokazuje, że można wy-

rwać się z wiru zła i niesprawiedliwości. To wszystko
pozwala nam zajrzeć w głąb siebie, a także przyjrzeć
się koledze czy koleżance z boku. I nie tylko. Obecna
sytuacja wojenna w Europie, zmobilizowała nas
do pomocy Ukrainie. My jako Drużyna Harcerska
przeprowadzaliśmy akcje, która odbyła się w polskich
sklepach zbierania pieniędzy na rzecz uchodźców.
Nasz drużynowy wyruszył z pełnym busem darów
na granice z pomocą humanitarną.
Myślę, że ja również w jakiś sposób zapiszę się na kartach historii, aby przyszłe pokolenia mogły być z nas
dumne.

SIMEON PINDIKOV, BUŁGARIA
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Życie wierszem pisane
Żyje w nas poezja,
żyje w nas piosenka,
będzie piastowana
jak dziecię na rękach. (...)
		
Chcemy czy nie chcemy,
		przenikać będziemy.
		Naszą wrażliwością,
		
serc Waszych dotkniemy.
Tak pisał mój pradziadek Józef Paściak w wierszu
„Rodzinne hobby”, który obok pięciu innych został wydrukowany w zbiorze utworów amatorskiej
twórczości poetyckiej z konkursu „Życie wierszem
pisane”, Brzesko 2006 r. Czytając z tatą pradziadka
wiersze, myślę, że spełniło się Jego marzenie. Wydarzenia z historii Polski, o których czytałam w wierszach, dotykały mojego serca. Stały się mi bliższe
od tych samych przeczytanych tylko w podręczniku
do historii. Książka z poezją pradziadka i dedykacją
dla rodziców stoi na honorowym miejscu w naszym
domu. Myśląc o Polsce, patrzę na nią. Jest pamiątką
łączącą dom rodzinny mojego taty z nami mieszkającymi w Chicago.

Tabliczka ta jest nadal w Polsce w domu rodzinnym.
My tutaj w Chicago mamy jej zdjęcie.
Jak również zdjęcie pięcio –letniego (1886r.) Władysława Sikorskiego w jego ulubionej lnianej furażerce
z wyszytym statkiem żaglowym.
Tata pradziadka Grzegorz był leśniczym. Współpracował z Władysławem Sikorskim przy budowie dróg
i mostów Niska, Leżajska i okolic. Przyjaźnili się,
mieli wspólne zainteresowania. Władysław Sikorski, w młodych latach pożyczał Grzegorzowi książki,
by mogli razem się uczyć.
Dzięki tej pracy spacerowałam z zadumą śladami rodziców i ich polskich korzeni. Być może w przyszłości
napiszę wiersz, który dołączę do tomiku pradziadka
Józefa.

Pradziadek Józef Paściak urodził się w Dzień Kobiet
8 marca 1931 r. w Nisku. Był patriotą, pisał wiersze.
W 1956 r. urodziła się moja babcia Halina, którą
w tych czasach można było ochrzcić tylko po kryjomu, w sobotę w kościele w Nisku. Mama mojego
pradziadka Józefa Anna przyjaźniła się z Heleną Sikorską z domu Zubaczewską, żoną generała Władysława Sikorskiego.
W dzień przed narodzinami pradziadka Józefa, jego
mama praprababcia
Anna dostała od przyjaciółki pamiątkową
tabliczkę wykonaną
z masy perłowej z dedykacją:

„Annie Paściak
w dowód przyjaźni
– Helena Sikorska.
Hyżne 7 III 1931 r.”
„BYĆ POLAKIEM” 2022
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DOPÓKI SŁYSZY SIĘ WIATR
W latach 20-tych ubiegłego stulecia w Warszawie urodził
się mój pradziadek Stefan Radziński. Wywodził się z rodziny inteligenckiej. Mój prapradziadek był naczelnikiem
poczty w Warszawie. Niestety zły los sprawił, że jako małe
dziecko stracił rodziców. Trafił do „Caritasu Domu Sierot
‘’ w Augustowie.
Rodzeństwo pradziadka które zostało przygarnięte przez
krewnych zginęło w Powstaniu Warszawskim, wtedy został zupełnie sam na świecie. Wychowywany przez siostry
zakonne stał się młodzieńcem o głębokiej wierze katolickiej.
Cytat z reportażu o moim pradziadku: „Takie dzieciństwo
nie jest sprawiedliwe, ale co można zrobić, żeby je osłodzić?
Można zjeść cukierka. Dla mnie cukierek w dzieciństwie
to było coś co się śniło po nocach. Wierzyłem, że zsyła go
jakaś opatrzność, więc zostałem cukiernikiem. Można więc
powiedzieć, że dorobiłem się na cukrze, czekoladzie i marcepanach. A więc na tym czego nie miałem w dzieciństwie.”
Był człowiekiem bardzo pracowitym, posiadał dwie kamienice, gospodarstwo rolne oraz cukiernie, które przynosiły
mu dobre dochody. Kiedy zmarła moja prababcia, starsze
dzieci już się usamodzielniły, tylko jeden z synów w wieku
szkolnym był jeszcze w domu rodzinnym. Niestety pradziadek nigdy nie zgadzał się z ówczesnym ustrojem politycznym, za swoje antykomunistyczne poglądy był ciągle
nękany i prześladowany. Głośno wyrażał swój bunt, szczególnie w kwestii stosunku ustroju komunistycznego do kościoła katolickiego, księży i praktyk religijnych.
Bardzo narastał konflikt między pradziadkiem a ówczesnymi władzami. Został aresztowany i osadzony na rok
w więzieniu. Doszło do tego, że stracił wszystko, zabrano
mu cały dorobek życia, pozostało jedynie gospodarstwo.
„Byłem człowiekiem bogatym, miałem w mieście dwie kamienice. To tam przy głównej ulicy, gdzie dzisiaj pan Stojak sprzedaje lody. Ale komuna zabrała.” Poczuł się bardzo
rozgoryczony.
„Nie ma pewności czy zgłębiał tajniki powstania świata.
Faktem jest, że po śmierci żony rozpoczął szukanie sensu
w życiu. Dlatego trafił do Kalkuty do Matki Teresy. Przyglądałem się pracy różnych misji. Zobaczyłem ludzi wyplutych przez świat, a przygarniętych przez Boga. Sam czułem
się bardzo samotny i opuszczony. Moja miłość nie żyła,
nie chciałem wracać do miejsc, które mogły zaświadczyć,
że żyłem szczęśliwie. Wybrałem Amerykę”

Mój pradziadek Stefan z moim dziadkiem Szczepanem i wujkiem Jurkiem
228

Z upływem czasu mój dziadek sprowadził wszystkie swoje
dzieci do Ameryki. Niektórzy zastali w Ameryce, a reszta
wróciło do Polski. Czuł się w obowiązku pokazania synom
ziemi Waszyngtona, aczkolwiek wybór osiedlenia zostawił
im samym.
Następnym pokoleniem po pradziadku Stefanie był mój
dziadek Szczepan do którego przyjechał mój tata Remigiusz a ja urodziłam się już w Ameryce. Kochamy Amerykę,
ale również odwiedzamy piękną Polskę. Zarówno rodzice
jak i dziadkowie często opowiadają mi o Polsce – kraju,
który jest me bardzo bliski. Kiedy pradziadek już mniej
pracował coraz bardziej tęsknił za ojczyzną. Zaczęło go
ciągnąć na to wzgórze augustowskie.

Dom dla bezdomnych. Na zdjęciu mój pradziadek Stefan
„Wtedy postanowiłem, że jeżeli wrócę do Polski, to muszę
zrobić coś, co będzie przeciwko złemu losowi. Ale miałem
jedynie te kilka hektarów ziemi. To drzewo, pod którym
siedzimy miało wtedy krótki cień. Dziś jest stare. Jak ja,
a starych drzew się nie przesadza. Ameryka była nie dla
mnie. Zaczęło mnie ciągnąc na te piachy, na to wzgórze
nad Netta. Wrócił i wybudował dom, a obok wiatrownie.”
Pradziadek wybudował dom z przeznaczeniem dla ludzi
bezdomnych, tylko szukał kogoś, jakąś instytucję, która
by tym zarządzała. Chciał oddać to w dobre ręce. W tym
czasie został dotkliwie pobity w centrum Augustowa na tle
rabunkowym. Podupadł na zdrowiu a w krótce zmarł.
To była jego
ostatnia misja,
która spełnił.
Wybudował dom
spokojnej starości
dla bezdomnych.
Poz o s t aw i o ny
wiatrak (który
produkował
prąd) do dziś stoi
na terenie parafii
w Żarnowie w powiecie Augustowskim.
„Ja jestem człowiekiem
bez
adresu. To jest kolonia augustowska a ulica nazywa
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się Mazurska. I tyle. Samotnie sobie żyję, przy lampie naftowej albo świeczce. Czasem radia na baterie posłucham,
ale co to za wiadomości.”
Historia emigracyjna mojego pradziadka Stefana Radzińskiego jest o tyle ciekawa, że był człowiekiem spełniającym
nieustanie swoje marzenia. Jednym słowem Augustowiak
o wielkim sercu w swojej skromności, z różańcem na piersi,

z którym się nigdy nie rozstawał. Zmarł w Polsce i tam
został pochowany. Nigdy nie wydźwignął się po pobiciu
w biały dzień w centrum Augustowa, z powody poru złotych które miał przy sobie.
Nigdy nie poznałam mojego pradziadka, aczkolwiek dzięki
opowieściom moich dziadków, czuje jak bym go znała bardzo
dobrze i zawsze stawiam sobie za wzór do naśladowania.

OLIVER SZCZESIAK, USA

Oliver: Kiedy nasza rodzina przyjechała do Stanów Zjednoczonych Ameryki?
Sylwia: I tutaj sytuacja się komplikuje ponieważ odpowiedź na to pytanie jest złożona. Ja przyjechałam około 16
lat temu. Podobnie jak twój ojciec a mój mąż Rafał, który
również przybył do Stanów z Polski. Tutaj się poznaliśmy
i wzięliśmy ślub. Moje siostry z rodzinami również przyjechały tutaj niedługo po nas. Moja mama, a twoja babcia
Ania przyjechała około 20 lat temu.
Oliver: Czy możesz opowiedzieć coś na temat tych bardzo dawnych wydarzeń w naszej rodzinie, o których wspomniałaś?
Sylwia: Postaram się opowiedzieć jak najdokładniej
to co pamiętam. Otóż, około 1900 roku twoja praprababcia Anna i jej mąż a twój prapradziadek Benedykt przypłynęli statkiem do Ameryki. Zamieszkali w Pensylwanii.
Tam też urodziły się ich dzieci. Ich córka Katarzyna, która
urodziła się w 1907 roku to twoja prababcia a mama twojej babci Ani.
Oliver: Zacznijmy więc od początku. Dlaczego prapradziadkowie wyemigrowali z Polski?
Sylwia: Twoi prapradziadkowie nie byli zbyt majętnymi
ludźmi. To były ciężkie czasy.
Przypłynęli do Ameryki żeby zarobić pieniądze na życie.
Nigdy nie chcieli zostać na zawsze za granicą dlatego gdy
tylko zgromadzili trochę oszczędności wrócili do Polski.
Oliver: Czy myślisz, że byli szczęśliwi po powrocie?
Sylwia: Pewnie tak. Kupili ziemię i las. Wybudowali dom.
Założyli gospodarstwo. Spełnili swoje marzenie. Chcieli
żyć spokojnie.
Oliver: Pięknie.
Sylwia: Niestety Druga Wojna Światowa wszystko zniszczyła. Ich życie legło w gruzach.
Oliver: Babcia Ania urodziła się w czasie wojny. Prawda?
Często o tym mówi.
Sylwia: Tak. Babcia Ania urodziła się w 1938 roku. Nie
miała najszczęśliwszego dzieciństwa z powodu czasów
w jakich przyszło jej żyć. Jej ojciec Jan został zabrany
do obozu koncentracyjnego i wkrótce potem zmarł. Twoi
prapradziadkowie także zmarli. Jej matka Katarzyna została sama z dziećmi. Żyli bardzo biednie. Babcia miała 6
lat gdy pierwszy raz spróbowała cukru.
Oliver: A gospodarstwo?
Sylwia: Zaraz po wojnie w wyniku reform gospodarczych
ziemia została zabrana przez państwo i podzielona pomiędzy różnych ludzi, którzy od tej pory mogli ją uprawiać.
„BYĆ POLAKIEM” 2022

Oliver: To smutne, że wszystko na co pracował prapradziadek Benedykt zostało zabrane.
Sylwia: Niestety tak.
Oliver: To jak to się stało, że znowu znaleźliśmy się w Ameryce?
Sylwia: Twoja prababcia Katarzyna była obywatelką amerykańską ponieważ urodziła się w Stanach Zjednoczonych.
Na tej podstawie twoja babcia Ania uzyskała obywatelstwo
amerykańskie i mogła wyjechać.
Oliver: Ale większość swojego życia spędziła w Polsce.
Sylwia: Tak. Wyjechała w 2002 roku.
Oliver: Ale już nie statkiem?
Sylwia: (śmiejąc się) Nie. Samolotem.
Oliver: Łatwiej jest mi mówić o babci Ani bo ją znam. Mogę
powiedzieć, że jest bardzo odważną i pracowitą osobą. Jak
myślisz co skłoniło ją do wyjazdu z Polski?
Sylwia: Bardzo trafnie określiłeś cechy charakteru babci. Ciekawość i otwarcie na nowe możliwości były motorem jej działań. Nie znając zbyt dobrze języka angielskiego i nie będąc już
młodym człowiekiem postanowiła osiedlić się w Stanach. ........
Oliver: Czy możesz porównać swoją sytuację z emigracją
prapradziadków?
Sylwia: Mogę sobie wyobrazić, że było im na pewno trudniej niż mnie. Warunki życia były kiedyś inne. Podstawowe
codzienne czynności wymagały więcej pracy.
Oliver: Wydaje mi się, że historia zatoczyła koło w przypadku naszej rodziny. Emigracyjna opowieść powtórzyła
się. Co myślisz?
Sylwia: Zgadzam się. Jak na razie z różnym zakończeniem,
ale tak. Masz rację.
Oliver: Czy chciałabyś kiedyś wrócić na stałe do Polski?
Sylwia: Odpowiem ci w ten sposób- „Kraj lat dziecinnych!
On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie,
(...)” To cytat z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
Oliver: Moja szkoła polska jest imienia Adama Mickiewicza.
Sylwia: (ze wzruszeniem w głosie) Tak. A ty na pewno kiedyś przeczytasz jego utwory. Polska na zawsze pozostanie
moim sercu. Taka piękna. Będę z rozrzewnieniem zawsze
wspominać czasy dzieciństwa i młodości. Jednak tutaj
w Ameryce jest moja druga ojczyzna. Tutaj urodziliście
się ty i Alexander. Tutaj się wychowujecie. Tutaj jest wasz
dom. Piszemy naszą historię. Tu i teraz. Ja zawsze będę
dbać o to, żebyście wiedzieli o Polsce. To piękny kraj. Pod
każdym względem. To jest wasza druga ojczyzna.
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LENA WÓJCIK, WIELKA BRYTANIA

Moja rodzina jest bardzo
liczna i nie da się w kilku
zdaniach opisać jej losów,
dlatego skupię się tylko
na kilku jej członkach.
Zacznę od pradziadka
ze strony mamy, którego
znam tylko z opowiadań,
ale jesteśmy z niego bardzo dumni. Pradziadek
Wasyl urodził się w 1901
roku w Krempnej (wieś
w Beskidzie Niskim, województwo podkarpackie).
Jako 21 – letni mężczyzna
odbywał służbę wojskową
w jednostce Komorowo
(gmina Ostrów Mazowiecka), gdzie od 1920
roku stacjonował 84 Pułk Strzelców Poleskich. 19
grudnia 1922 roku pradziadek wraz ze swoim oddziałem brał udział w pogrzebie Gabriela Narutowicza – pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polski
zastrzelonego przez zamachowca zaledwie po pięciu
dniach prezydentury. Pradziadek dożył sędziwego
wieku i przez wszystkich którzy go znali, jest wspominany jako ciepły i życzliwy człowiek.

w Polsce panował ustrój komunistyczny, a w większych miastach odbywały się pochody pierwszomajowe, dziadek brał w nich udział, kierując swoja
taksówką: pomarańczowym Fiatem 125P. Zabierał
ze sobą moich wujków, którzy jako kilkuletni chłopcy
z okien auta wymachiwali biało – czerwonymi chorągiewkami do tłumu zgromadzonego wzdłuż ulic.

Moi rodzice – Dorota i Grzegorz, poznali się w Londynie. W Polsce raczej nie mieliby szans na spotkanie
się, bo pochodzą z dwóch różnych województw. Mama
urodziła się na Dolnym, a tato Górnym Śląsku. Właśnie dlatego nasze pobyty w Polsce są urozmaicone,
bo zawsze chcemy odwiedzić całą rodzinę. Najchętniej jednak jeździmy w rodzinne strony pradziadków,
gdzie latem odbywają się Łemkowskie “Watry” (festiwale kultury Łemkowskiej), a w zimie doskonalimy
umiejętności narciarskie na stokach Tylicza i Krynicy.
Góry zachwycają nas o każdej porze roku.
Nasza rodzina rozsiana jest po całej Polsce (Lubin, Legnica, Wrocław, Piła, Gorzów Wielkopolski, Gliwice,
Katowice, Sosnowiec, Wodzisław Śląski), a nawet
świecie (Wielka Brytania, Australia, USA, Niemcy,
Ukraina, Chile), ale zawsze nasze drogi wiodą nas
do Ojczyzny. Mówi się: “tam dom twój, gdzie serce
twoje”. Moje serce zdecydowanie jest w Polsce przy
moich bliskich, za którymi bardzo tęsknię.

Moi pradziadkowie – rodzice babci oraz rodzice
dziadka ze strony mamy, byli Łemkami, którzy w wyniku akcji “Wisła” (1947 rok) zostali przesiedleni
na ziemie Dolnego Śląska. Tu przyszli na świat moi
dziadkowie – Janina i Julian. Babcia zdobyła wykształcenie pedagogiczne i przez długie lata pracowała w szkolnictwie specjalnym z dziećmi o różnych
stopniach upośledzenia. Często zabierała też moją
mamę do swojej pracy, choćby przy okazji zabaw karnawałowych. Myślę, że to właśnie wtedy moja mama
złapała bakcyla i postanowiła pójść w ślady babci i zostać nauczycielką.
Dziadek z zawodu jest stolarzem. W swoim życiu wykonał niezliczoną ilość mebli i przeróżnych drewnianych elementów, ale w ostateczności wybrał zawód
kierowcy i przez długie lata był taksówkarzem. Kiedy
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dowiem. Wiem, że znalazł się na statku Estonia i dotarł do portu w Nowym Jorku. Można powiedzieć,
że tak się zaczyna historia mojej rodziny, którą mój
pra-pra-dziadek Zygmunt rozpoczął w Ameryce.
Urodziłem się w Nowym Jorku i mieszkałem tam
przez prawie 11 lat mojego życia. Kilka lat temu,
kiedy miałem sześć lat, a moja siostra Madzia cztery,
spędziliśmy pierwszy miesiąc wakacji w Polsce. Pysznie się bawiliśmy szalejąc z kuzynami na podwórku,
chlapiąc się w wodzie i zajadając się lodami Panda.
Wróciliśmy do Nowego Jorku, a tu mama zaskoczyła
nas wiadomością, że zaplanowała już wyjazd do Chicago, aby odnaleźć grób dziadka Zygmunta. Zainteresowałem się wtedy jego przyjazdem i pobytem
w Ameryce. Ale może od początku…

Historia mojej rodziny zaczyna się w 1927 roku
na statku, który wypłynął z Gdańska w kierunku Nowego Jorku, USA. Na pokładzie tego statku, o nazwie
Estonia, znajdował się Zygmunt Kotowicz, mój pra-pra dziadek. Miał w tym czasie 32 lata i był pełen marzeń, ale i zadumy. Czy była to podróż za chlebem, czy
może bardziej za przygodą? W domu rodzinnym nie
cierpiał aż takiej biedy, ale miał nadzieję, że zarobi więcej pieniędzy, aby rodzinie wiodło się lepiej. W domu
zostawił żonę Bronisławę, pięcioletnią córkę Helenę,
gospodarstwo i kilka hektarów pola uprawnego. Czy
musiał wyemigrować do Ameryki z potrzeby? Czy
po prostu interesował go wielki świat? Nigdy się nie

Historię mojego pra-pra-dziadka Kotowicza znam
z opowiadań mojej babci Ani, a jego wnuczki. Nigdy
go nie poznała osobiście, bo wyjechał do Stanów
Zjednoczonych, kiedy jej mama była jeszcze małą
dziewczynką. Później, kiedy wyszła za mąż, miała
trzy córki, Zofię, Anię (moja babcia!) oraz Renię.
Otrzymywały czasem listy lub paczki z Ameryki,
np. zegarki, sukienki lub pieniądze na cement i węgiel. Moja babcia wytłumaczyła mi, że dziadek Zygmunt pracował w Chicago jako kuśnierz, czyli szył
i naprawiał ubrania ze skóry. Niewiele wiedzieliśmy
o jego życiu na emigracji i dlatego odnalezienie jego
grobu na cmentarzu Sw. Wojciecha w mieście Niles
w Chicago sprawiło mojej babci wiele emocji. Moja
mama też znalazła kilka innych dokumentów na internecie jak np. listę pasażerów na statku Estonia
z jego nazwiskiem i dowód otrzymania obywatelstwa.
Dziadek Zygmunt zmarł 4 maja 1967 r. w wieku 72
lat. Jego wnuczka Ania, czyli moja babcia, kończyła
wtedy technikum ekonomiczne. Nigdy wtedy nie
przypuszczała, że ją jako jedyną z trzech dziewcząt
w rodzinie, los też rzuci na ziemię amerykańską,
może śladami swojego dziadka.

ROBERT ZAKRZEWSKI, USA

Polska, jej historia i trud oraz poświęcenie w ciężkich
czasach wojen, a także wielu przemian politycznych,
wywarły na mnie ogromne wrażenie i polska krew,
która we mnie płynie zawsze napawa mnie dumą.
Odkąd skończyłem 6 lat, każde moje wakacje spędzam w Polsce w rodzinnych stronach mojej mamy.
Za każdym razem jestem oczarowany jak pięknym krajem jest Polska, wstając rano i mając przed
oczami rozległy krajobraz Karkonoszy, a także widok
na szczyt Śnieżki, którą widzę z mojego okna. Najwspanialszy jest jednak czas spędzony z moją ro„BYĆ POLAKIEM” 2022

dziną, nasze wspólne zwiedzanie, lepienie pierogów
z ciocią, a także, gdy razem z moim dziadkiem siadamy z kubkiem herbaty malinowej w ręku i mogę
się zatopić w niezwykłą podróż, w którą zabiera mnie
swoimi opowieściami.
Mój dziadek Edmund Adamski zawsze był, jest
i będzie dla mnie wzorem. Podczas każdego wakacyjnego pobytu w Polsce z wielkim zainteresowaniem słucham jego opowieści myśliwskich, uczy
mnie o przyrodzie oraz zwierzętach występujących
w polskich lasach, ale najciekawsze są jego historie
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z młodości oraz niesamowite historie o jego tacie,
a moim pradziadku Stanisławie. Zabiera mnie wtedy
do swojego pokoju, w którym wisi bardzo niepozorna
ramka, a w niej ukryte są medale myśliwskie dziadka
oraz odznaczenia wojskowe mojego pradziadka.
Wtedy właśnie zaczyna się podróż w czasie i historii
mojej rodziny…
Miłość do ojczyzny, wartości, kultura, tradycje i uhonorowanie zasług Polaków, którzy walczyli za kraj
moich przodków, zawsze przodowały w historiach
mojego dziadka oraz są dla mnie cenną lekcją na przyszłość. Dziadek Edmund urodził się w 1941 roku,
jako jeden z czwórki braci w Inowrocławiu. Ciężkie
czasy wojny, a także powojenny okres okupacji oraz
wielkich przemian politycznych ukształtowały jego
charakter i poglądy, które teraz przekazuje swojemu
wnukowi.

Miłość do ojczyzny, wartości, kultura, tradycje i uhonorowanie zasług Polaków, którzy walczyli za kraj
moich przodków, zawsze przodowały w historiach
mojego dziadka oraz są dla mnie cenną lekcją na przyszłość. Dziadek Edmund urodził się w 1941 roku,
jako jeden z czwórki braci w Inowrocławiu. Ciężkie
czasy wojny, a także powojenny okres okupacji oraz
wielkich przemian politycznych ukształtowały jego
charakter i poglądy, które teraz przekazuje swojemu
wnukowi.
Mój pradziadek Stanisław Adamski od zawsze był
silnie zaangażowany w walkę o Polskę i dobro naszego kraju. Tak wychowywał mojego dziadka i jego
braci. Z fascynacją słucham jego opowieści wojskowych i jego braci. Każdy z nich służył w innym rodzaju wojsk. Najstarszy, Zbigniew – wojska obrony
przeciwlotniczej, Tadeusz – wojska chemiczne, mój
dziadek Edmund – wojska ochrony pogranicza, jako
marynarz obsługujący radary na okręcie, a najmłodszy Kazimierz w wojskach lądowych, jako dowódca
czołgu.
Jedno z odznaczeń, które otrzymał pradziadek, było
właśnie odznaczeniem za to, że wszyscy jego synowie
oddali się służbie dla kraju. Tę dumę z bycia Polakiem
przekazuje mi dalej mój dziadek, a także przypomina
mi, żebym nigdy nie zapomniał o wielkim poświęceniu członków mojej rodziny i wszystkich innych Polaków, pokazując mi przy tym kolejny medal mojego
pradziadka – Krzyż za zasługi w wojnie 1918-1921.

Medale i odznaczenia mojego dziadka Edmunda oraz
pradziadka
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SPOTKANIE Z POLAKIEM,
KTÓRY JEST DLA MNIE WZOREM,
BOHATEREM, IDOLEM.
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Pocztówka z Polski
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W tym roku otrzymałyśmy ponad sto prac do rozpatrzenia z siedemnastu krajów. Temat „Spotkanie
z Polakiem, który jest dla mnie wzorem, bohaterem, idolem” zainspirował uczestników do wyszukiwania
interesujących faktów o swoich wybranych bohaterach.
Podejście do prac było bardzo różnorodne – były wywiady ze świadkami historii, relacje o członkach
rodziny oraz eseje o znanych postaciach historycznych i współczesnych. Prace były ciekawe i miały
walory edukacyjne, szczególnie gdy opisywane były osoby, które nie są powszechnie znane. Wśród nich
były osoby z środowisk, w których uczestnicy konkursu się wychowali, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie oraz postacie, o których historia zapomniała. Jest to szczególnie ważne, że w pracach zostało
zadokumentowane życie oraz działalność tych bohaterów, dzięki czemu kolejne pokolenia będą mogły
dowiedzieć się o ich osiągnięciach.
Czytałam wszystkie prace z wielkim zainteresowaniem i mogę stwierdzić, że na ogół poziom był bardzo
wysoki. W wielu pracach były elementy, które godne były umieszczenia w kronice konkursu. Niestety
nie mogłyśmy wszystkich wybrać! Należą się gratulacje wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie
i wysiłek w przygotowaniu prac. Na szczególne uznanie zasługują ci, którzy wzięli udział w konkursie
pomimo wyzwań związanych z wojną na Ukrainie.
Po raz trzeci obrady jurorów odbywały się zdalnie. Jest to już dobrze wypróbowana metoda i nawet
ułatwia udział osób z wielu krajów, którzy z różnych powodów nie mogliby przyjechać na spotkanie
w realu.
Serdecznie dziękuję koleżankom w naszej grupie jurorów za bardzo miłą współpracę.

TERESA SZADKOWSKA-ŁAKOMY
Przewodnicząca Jury Grupy III
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WERDYKT JURY DLA GRUPY III (PRACE LITERACKIE, WIEK UCZESTNIKÓW 14-16 LAT):
SPOTKANIE Z POLAKIEM, KTÓRY JEST DLA MNIE WZOREM, BOHATEREM, IDOLEM.

JURY W SKŁADZIE:
TERESA SZADKOWSKA - ŁAKOMY (Wielka Brytania) - Przewodnicząca
JAGODA KACZOROWSKA (Wielka Brytania) - Wiceprzewodnicząca, Patron Konkursu
BARBARA WOJDA (Belgia) - Wiceprzewodnicząca
HALINA KOBLENZER (Niemcy) - Sekretarz, Rzecznik Prasowy Konkursu
DOROTA PARZYSZEK (Tunezja)
ELŻBIETA RUDZIŃSKA (USA)

WYBRAŁO LAUREATÓW:
Walenty Basiuk (Ukraina)

Alisher Kissykov (Kazachstan)

Anita Cyporenko (Ukraina)

Kateryna Korpak (Ukraina)

Ostap Hnat (Ukraina)

Maximilian Kuleć (USA)

Justyna Jusinski (USA)

Aleksandra Payment (Kanada)

Kamila Karpowicz (USA)

Julia Pyzio (Belgia)

Jakub Franciszek Khan (USA)

Yaryna Talailo (Ukraina)

PRZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:
Milena Bieda (Islandia)

Kamil Jastrzębski (Belgia)

Adam Domański (Bułgaria)

Beniamin Kokoszka (Bułgaria)

Marek Fila (Belgia)

Gabriel Okoń - Rocha (Wielka Brytania)

John Sławek Gorczyński (USA)

Andrew Adrian Sidorowicz (USA)

Gabriella Grabowski (USA)

Emmie Zięba (Madagaskar)

Ewelina Groma (Ukraina)
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Jurorem w konkursie ”Byc Polakiem” jestem po raz pierwszy. Jest to ogromne przeżycie i wspaniała
praca w gronie niesamowitych ludzi. Prace w mojej grupie są na wysokim poziomie. Wybranie tych
najlepszych to nie lada wyzwanie.

BARBARA WOJDA
Wiceprzewodnicząca Jury Grupy III
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PRACE LAUREATÓW
Pocztówka z Polski
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WALENTY BASIUK, UKRAINA

Spotkałem w swoim życiu Polaka, który dla mnie jest
wzorem wiedzy historii. Tym niesamowitym człowiekiem jest Pan Władysław, przewodnik ze Lwowa.
W 2020 roku pojechałem po raz pierwszy na wyjazd
historyczny do Lwowa. Od pierwszych chwili zapoznania się zrozumiałem, że to jest bardzo inteligentny, dobry, otwarty człowiek. Otwartość i dobroć
widać we wszystkim, w spokojnym, głębokim głosie,
chęci ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach historycznych „Słuchajcie dzieci, powiem wam coś ważnego”.
Pan Władysław nie krytykuje, nie jest wyrozumiały,
dawał dobre porady, jak mamy się zachować w domu,
w rodzinie, w Kościele. Zachęcał nas, żebyśmy nie
zapominaliśmy o najważniejszych rzeczach, chodzili
do Kościoła na Mszy Święte, zrozumiałem, skoro jesteśmy Polakami, powinniśmy pielęgnować to, co jest
nasze, ojczyste, polskie.
Pan Władysław jest wzorem miłości do Polski.
Ta miłość jest nie tylko na słowach, a w sprawach.
Zachwycam się jego opieką nad grobami polskimi
na Cmentarzu Łyczakowskim i zmartwieniem, żeby
nic nie zostało zapomniane. Pan Władysław opowiadał, że są groby, które on sprząta, żeby ich zachować
od zniszczenia oraz trwała pamięć: „Żyjemy w trudnych czasach, trzeba pamiętać o tych którzy odeszli
od nas. W tamtych czasach tak dużo zrobili dla tego
miasta”. Ze wszystkiego zwiedzania przez dwa dni
najciekawsze to było na Cmentarzu Łyczakowskim.
Tam dużo dowiedziałem się od Pana przewodnika
o tych Polakach, o których teraz tak mało się mówi,
albo w ogóle nie wspominają. A najbardziej mnie
zaciekawiła ta historia na Cmentarzu Orląt. Pan
Władysław z wielkim wzruszeniem opowiadał o tym
dziecku, którego w asyście sześciu kobiet, było uroczyście przeniesiono do Katedry Lwowskiej, tam odbywało się nabożeństwo pożegnalne, a przychodziła
tam ludność różnych wyznań i narodowości. Później,
jak przewozili do Warszawy specjalnym pociągiem,
jak ich na stacjach spotykali po drodze, a potem uroczyście pochowali w Warszawie. Uroczystości odbyły
się w Warszawie i ten pogrzeb był na wzór pogrzebu
królewskiego.

Ciekawa była historia jak opóźnienie na 5 min uratowało życie profesora Politechniki Lwowskiej Stefanu
Banachu: „opóźniać się jest nie dobrym przyzwyczajeniem, ale była, że opóźnienie, może uratować
życie”. Jestem pod wrażeniem jego chęci poświęcić
nam dzieciom czas: „Chcę wam jak najwięcej pokazać i opowiedzieć, czy możecie przesunąć czas kolacji,
żeby jeszcze coś obejrzeć?”. Historia ożywa, kiedy słucham opowieści Pana Władysława.
W 2021 roku miałem ponownie okazję pojechać
na wyjazd historyczny z uczniami szkoły sobotniej
do Lwowa. W tym roku wyjazd zaczął się od historycznego miasta Żółkwi, gdzie zawczasu dojechał Pan
Władysław, żeby spotkać nas. Był wiatr i Pan Władysław powiedział do jednego chłopaczka, który był bez
czapeczki, żeby ubrał się, aby nie zachorować. Ciekawostką było dla mnie, że Jan III Sobieski był urodzony w zamku w Olesku i tęsknił za tym pięknym
zamkiem, często odwiedzając go.
Zapytałem Pana przewodnika, skąd tak dobrze zna
historię, powiedział, że dużo czyta.
Kiedy dziękowaliśmy za taką cudowną wycieczkę
i poświęcony dla nas czas Pan przewodnik powiedział:
„My – Polacy mamy podtrzymywać jeden drugiego”.
Trochę smutnie jest, kiedy kończy się wycieczką i musimy żegnać się z Panem Władysławem: „Czekam was
następnego roku, jeszcze dużo mamy do zwiedzania”
– mówi ten dobry człowiek.

Przewodnik powiedział, kiedy za czasów Związku Radzieckiego rodzice przychodzili z nimi na cmentarz,
sprzątali groby nie tylko swoich krewnych, a i cudzych osób i również opowiadali o nich, my już wtedy
rozumieli, że dla nas to wielka nasza Polska historia.
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OSTAP HNAT, UKRAINA

24 lutego 2022 roku. Czwartek. Jest wczesny ranek, za oknami
wciąż ciemno. Przez sen słyszę dziwny hałas. Wychodzę
z pokoju, widzę moich rodziców – są zdenerwowani, wyraźnie
czymś poruszeni.. Pytam: „Co się dzieje?” Czuję, że stało się coś
złego. Rodzice dość długo milczą, najwyraźniej zbierają myśli
i próbują dobrać właściwe słowa.
„Synu, Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą. Wszystko będzie
dobrze, jesteśmy razem”. Wojna?! Jak to może być?! To chyba
pomyłka?! Przecież jeszcze wczoraj wszystko było w porządku!
24 dzień lutego. Tłusty czwartek. Dzisiaj miałem iść do redakcji „Kuriera Galicyjskiego” ze scenariuszem filmu o ambasadorach polskości! Niestety tego dnia radykalnie zmieniło
się życie moje i mojej rodziny, a przede wszystkim zmieniła
się sytuacja mojego kraju. Rakiety z nieba, kolumny czołgów,
dźwięk syren to teraz nowe realia ukraińskiego życia. Oceny
w szkole nie są już tak ważne. Przestają mieć znaczenie letnie wakacje w Turcji czy nowy laptop. Okazało się, że mój
dom i bliscy są najcenniejsi, a wszystko, co potrzebne mi jest
do życia, z łatwością mieści się w walizce, a nawet w małym
plecaku. Syreny alarmowe wyją i w dzień, i w nocy. W kościołach biją dzwony, ale nie wzywają parafian do modlitwy, teraz
mają nowe zadanie – ostrzegają przed możliwym atakiem rakiet i przypominają o konieczności ukrycia się w bezpiecznym
miejscu. Coraz więcej ludzi decyduje się na ucieczkę przed
wojną. Niektórzy w drodze giną...Niszczone są domy, szkoły,
przedszkola, a nawet szpitale. Programy informacyjne przerażają. Strach paraliżuje, często brakuje tchu. Ma się wrażenie,
że to, co widać na ekranie, to nie rzeczywistość, to horror…
Niestety, to mój kraj i to są zwykli ludzie, a nie… aktorzy!
To wszystko naprawdę się dzieje i nie jest złym snem, z którego można się obudzić ! Teraz życie stało się płątaniną łez,
smutku, bezradności i… wszechobecnego strachu. Szukając
otuchy, znalazłem słowa wyjątkowego człowieka, który jest
dla mnie nieskazitelnym autorytetem. Nazywano go Ojcem
wszyskich narodów, bo zawsze był tak blisko każdego człowieka. To On mówił: „Nigdy nie trać nadziei,nigdy nie wątp
i nigdy nie smuć się. Nadzieja zawiera w sobie światło
mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach”.
Jan Paweł II, Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek
kultury oraz sztuki, poeta, a także aktor, miłośnik gór; człowiek
pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator zmian
na świecie. Człowiek niosący i głoszący wiarę w czasach rozwoju
socjalizmu i komunizmu w Europie.
To właśnie wtedy Papież stał się orędownikiem walki o sprawiedliwość. To On zainspirował naród polski do walki o swoje
prawa i to On stał się jednym z twórców „Solidarności” oraz
przemian społecznych w Polsce. W najtrudniejszych czasach,
kiedy wydawało się, że nie ma miejsca na wiarę i nadzieję, Papież własnym przykładem pokazał, że nie powinno się rozpaczać, że walka o niepodległość trwa i że Bóg jest zawsze obecny
w ludzkich sercach. Mimo zamachu na jego życie, nie ugiął się
– stał się duchowym przywódcą uciśnionych narodów i kontynuował swoją dziejową misję. Jego osobowość jest dla mnie
przykładem w tych trudnych dla mojego kraju czasach: nie należy rozpaczać – należy wierzyć, modlić i się nie poddawać!
„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.”
Wadowice – urokliwe miasteczko w pobliżu gór. To tutaj 18
maja 1920 roku przy akompaniamencie dźwięków nabożeństwa majowego, dobiegającego z pobliskiej świątyni, urodził
się Karol Józef Wojtyła, znany całemu światu jako Papież
Jan Paweł II. Głównym miejscem w Wadowicach jest przede
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wszystkim dom rodziny Wojtyłów, to właśnie w nim do 18 roku
życia mieszkał najsłynniejszy syn tego miasta – Karol Wojtyła.
Sam dom został kupiony przez polskiego biznesmena i przekazany Kościołowi rzymsko -katolickiemu. W pobliżu znajduje
się światynia, w której młody Karol służył podczas liturgii i często biegał się modlić. Obok mieści się cukiernia z ulubionymi
„kremówkami”. To były szczególne miejsca jego młodości,
zawsze wspominane z rozmarzonym wyrazem twarzy. Mały
Lolek, bo tak go nazywano, był pojętnym i wysportowanym
chłopcem, lubił piłkę nożną, a nade wszystko bliższe i dalsze
wycieczki krajoznawcze. Uwielbiał górskie.wyprawy, wspólnie
z młodzieżą organizował wycieczki zarówno rowerowe, jak
i spływy kajakowe.Oprócz turystyczno- sportowych zainteresowań kochał teatr, grał w przedstawieniach, pisał wiersze
i sztuki teatralne. Miał duże poczucie humoru i rozwagi. Był
i jest niedoścignionym wzorem dla młodych ludzi..
„Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby
inni nie byli samotni”.
Jan Paweł II stał się niestrudzonym Pielgrzymem, autorem
oraz uczestnikiem wielu zaskakujących rekordów. Spośród innych przywódców Watykanu najwięcej podróżował i nawiązywał niezwykłe kontakty. W czasie swojego pontyfikatu odbył
250 podróży duszpasterskich, w tym 104 zagraniczne, pokonując ponad trzykrotną odległość od Ziemi do Księżyca. Podczas
tych podróży odwiedził 1022 miasta na wszystkich kontynentach i spędził w sumie ponad 822 dni poza Watykanem. Wyjazd
do Rosji pozostał niespełnionym marzeniem Papieża.
Kolejny rekord ustanowiony przez Papieża wiąże się z liczbą
wiernych i pielgrzymów, do których zwracał się bezpośrednio
w latach swojego pontyfikatu. Tylko podczas audiencji ogólnych modliło się około 17 milionów osób. Dzięki wizytom
i spotkaniom Jan Paweł II docierał do serc i umysłów ludzkich,
jednoczył wszyskich ludzi, wskazywał właściwą drogę. Miał
łatwość przemawiania do ludzi i ich zjednywania, niezależnie
od wieku, wiary, koloru skóry, wyznania religijnego czy poglądów politycznych. W jakiś tajemniczy sposób przemawiał tak,
że wszyscy milkli, ale jednocześnie w ludzkich sercach dokonywała się prawdziwa rewolucja.
W czerwcu 2001 roku Ojciec Święty przybył do mojego, rodzinnego, Lwowa – odwiedził nowo wybudowany kościół
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Tam spotkały go
tysiące ludzi, tysiące szczęśliwych i radosnych oczu, tysiące
otwartych kochających serc.Wśród pielgrzymów byli moi rodzice, którzy pamiętają, że stali kilka godzin w deszczu i mimo
przemoczonej odzieży nie czuli żadnego dyskomfortu, a wręcz
przeciwnie, spokój oraz niesamowite uniesienie. Od tamtego
dnia minęło 20 lat i wiele się zmieniło – kościół jest pięknie
ozdobiony freskami, na placu przed światynią stoi pomnik
Papieża, a obok powstał im. Jana Pawła II Park Sakury, szczególne miejsce spacerów – pełne dziecięcego śmiechu. Papież
byłby z tego bardzo zadowolony, bo tak mówił: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który
nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”. Dzisiaj tam, gdzie szedł Ojciec
Święty, jest cisza i smutek – odcisk wojny. Jednak szczerze
wierzę, że drzewa zakwitną, park będzie fioletowo-różowy,
wypełniony upojnym aromatem kwiatów japońskiej wiśni,
a z czasem znowu będzie to miejsce śmiechu, radości i szczęścia: „Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy
szukają szczęścia i miłości.”
„Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje,
kto zdolny jest dawać.”
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli
się z innymi.”
„Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt
nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”.
Lwów od początku wojny stał się miejscem, w którym panuje
niezwykle wysoka koncentracja życzliwości, miłosierdzia i pomocy. Miejscem, w którym pracują setki wolontariuszy – bez
względu na wiek i zawód wszyscy pragną pomóc. Do tej wielkiej
akcji pomocy włączyła się i moja rodzina. Mama, która jest prawniczką teraz robi pierogi i gołąbki, piecze bułeczki dla wojska; mój
tata, kolejarz, rozładowuje, sortuje i przewozi pomoc humanitarną z całego świata, a ja mu w tym pomagam. Nie wyjeżdżamy
z kraju, bo czujemy, że tu jesteśmy potrzebni. Wierzymy w zwycięstwo i jak mówi się na Ukrainie „trzymamy strój”.
Kilka dni temu, przechodząc obok kościoła, zatrzymałem się przy
pomniku Ojca Świętego. W mojej głowie kłębiło się wiele myśli.
Nagle poczułem, że ktoś lekko położył rękę na moim ramieniu.
Odwróciłem się i zobaczyłem starszego mężczyznę o miłych
oczach oraz delikatnym uśmiechu. Jego postać promieniowała
spokojem i światłem. Po chwili zrozumiałem, kto stał przede
mną. Od razu w mojej głowie pojawiło się pytanie: dlaczego
to wszystko dzieje się na Ukrainie? Przecież mieszkają tu mądrzy, pracowici i życzliwi ludzie. Dlaczego w ostatnich tygodniach
ukrywają się w piwnicach i żyją w ciągłym strachu? By ratować
swoje życie, opuszczają swoje domostwa! Dlaczego muszą ginąć
nasi żołnierze? Dlaczego? Dlaczego? Starszy pan odpowiedział:
„Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać.
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.”
„Wolność wymaga mocnych i odpowiedzialnych sumien.
Jest w pewnym sensie trudniejsza niż niewola.”
„Zło dobrem zwyciężaj”.
„Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią
wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić”.
Minutę później nikogo nie widziałem, a moje serce wypełniało
się nadzieją i światłem.
Wszyscy ludzie na Ukrainie pracują na zwycięstwo. Każdy,
jak może, stara się być przydatny i przyczynić się do realizacji
wspólnego celu – modlitwą, wiarą, pracą – przybliżają zwycięstwo oraz dodają otuchy tym, którzy rozpaczają. Niestety
oglądając kolejne dowody okrucieństwa wroga, oczy stają się
pełne łez, a serce wypełnia złość. Jak zwalczyć w sobie uczucie
nienawiści? Czy to w ogóle jest możliwe? Ojciec Święty również zna odpowiedź na to pytanie:

Jeden z sekretarzy Jana Pawła II określił go jako „wulkan energii”. Nie było niczym niezwykłym dla niego pracować po 12-16
godzin dziennie, mógł jednocześnie prowadzić rozmowę i czytać. Jego nieograniczone możliwości intelektualne i erudycja
budziły powszechny podziw – posługiwał się wieloma językami, co umożliwiało mu bliższy kontakt z wiernymi na całym
świecie. Podczas trwającego prawie 27 lat pontyfikatu wygłosił
ponad 2400 przemówień, ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji,
11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie. Ojciec Święty
mówił prosto, jasno, błyskotliwie i doskonale potrafił obrazowo
przedstawiać rzeczywistość. Za każdym razem kiedy czytam
jego słowa, mam wrażenie, że biorę udział w niezwykłym spotkaniu. Piękne i mądre fragmenty jego wypowiedzi motywują
do osiągania sukcesów w różnych dziedzinach życia., skłaniają
do myślenia nad tym, co naprawdę istotne. Pomagają przeżyć
każdy dzień tak, by wieczorem móc sobie powiedzieć, że nie był
zmarnowany. Jan Paweł II jest dla mnie jest wzorem do naśladowania i drogowskazem życia.
Rozpoczynając dorosłe życie będę starał się iść z godnością
i według wskazówek Ojca Świętego. Szczególnie bliskie mojemu sercu są te „drogowskazy”:
„Nie zdradzaj swojego powołania, bo tylko wtedy możesz
być w zgodzie ze sobą, robiąc to, co kochasz”.
„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.
„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś
swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć
i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się
uchylić. Nie można zdezerterować”.
„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.”
„Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność”.
„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”.
„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”.
„Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby
pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować. Nigdy nie jest
za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni
i dojechać do marzeń”.

PS
Bohaterami są dla mnie wszyscy Polacy, którzy w tym
trudnym okresie podali Ukrainie pomocną dłoń. W imię
miłości bliźniego pomogli i pomagają nie tylko uchodźcom,
ale Ukraińcom jako sąsiadom, przyjaciołom i braciom.

„Przebaczajcie swoim wrogom i żyjcie dalej. Nienawiść niszczy człowieka, niszczy jego duszę, odwraca uwagę od najważniejszego – od piękna świata i wyjątkowości jego życia”.
„Tylko miłość nawraca serca i daje pokój ludzkości, która
wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siły
zła, egoizmu i strachu”.
„Bądź łaskawy dla świata, nawet jeśli jest gotów cię ukrzyżować, nawet jeśli świat odwraca się od Twojej pomocy i odpowiada obłudnym okrucieństwem na Twoje miłosierdzie”.
Trudno wybaczyć, ale Ojciec Święty pokazał ludziom,
że można to zrobić – w imię miłości wybaczył człowiekowi,
który próbował go zabić.
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Kościół grekokatolicki pw Narodzenia Najświętszej
Marii Panny we Lwowie (Sychów), który w czerwcu 2001
roku odwiedził Ojciec Święty i park im.Jana Pawła II.

„W każdym razie tu, w tym mieście,
w Wadowicach,wszystko się zaczęło, i szkoła się zaczęła,
studia się zaczęły, i teatr się zaczął. I kapłaństwo się
zaczęło ...”
Tak brzmi jedno z wielu publicznych wspomnień Jana Pawła II
o swoim rodzinnym mieście
Wycieczka do Wadowic i rodzinnego domu Ojca
Świętego. 2021r.

Pomnik Janu Pawłu II na placu przed kościołem grekokatolickim pw Narodzenia Najświętszej Marii Panny
we Lwowie (Sychów).

Wycieczka do Wadowic
i rodzinnego domu Ojca
Świętego. 2021r.

Bibliografia

Spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą w czerwcu 2001
roku we Lwowie.
Podczas tego spotkania zaczęła się ulewa. Na zakończenie swojego wystąpienia Jan Paweł II zaśpiewał: „Nie lej, deszczu, nie lej,
bo cie tu nie trzeba, Obejdź góry lasy, obejdź gory lasy, zawróć
się do nieba”.
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Pamiętam, jak z okazji Dnia Dziadka
przygotowywaliśmy w szkole laurki.
Dzieci z przejęciem tworzyły piękne
kartki i opowiadały o ciekawych przygodach. Natomiast ja siedziałam smutna
i nie miałam dla kogo narysować, gdyż
nigdy nie poznałam moich dziadków.
Zastanawiałam się wtedy, jacy oni byli?
Nad biurkiem mojego taty wisi kilka
pożółkłych portretów i zdjęć jego rodziny. Uwagę moją zwrócił poważny
mężczyzna w mundurze wojskowym.
Zapytałam, kto to jest? Okazało się, że to mój dziadek Aleksander Karpowicz. Tato powiedział mi kilka wydarzeń z jego życia,
że był żołnierzem i że w Białymstoku, skąd pochodził, jest nawet
ulica jego imienia. Te szczegóły utkwiły mi w pamięci, ale jeszcze
byłam za mała i nie przywiązywałam do tego zbyt dużej uwagi…
Nazywam się Kamila Karpowicz, urodziłam się i mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Chodzę do ósmej klasy Polskiej Szkoły
Sobotniej w Derby w CT. Teraz na lekcji historii uczymy się o II
wojnie światowej. Przypomniałam sobie, że mój dziadek był jej
uczestnikiem i postanowiłam się o nim więcej dowiedzieć. Z pomocą znowu przyszedł mi tato, który z entuzjazmem podzielił
się rodzinną historią, pokazał książki, w których były wzmianki
o dziadku. Razem poszukaliśmy dodatkowych informacji w internecie. Odważne czyny mojego dziadka wzbudziły we mnie podziw, byłam dumna z niego. Był dla mnie bohaterem. Tak bardzo
chciałabym go spotkać, przytulić, posłuchać jego opowieści, siedząc sobie z nim na ławeczce przed domkiem, z jego ust usłyszeć,
jak naprawdę było na froncie. Szkoda, że nigdy go nie spotkam
osobiście, ale wiem, że zawsze będzie w moim sercu i zawsze
mogę go spotkać w swojej wyobraźni. I tak właśnie teraz zrobię…
Kamilko, cieszę się, że zaciekawiła Cię moja wojenna historia. Jak zapewne już wiesz, we wrześniu 1939 roku
Niemcy napadli na Polskę. Nikt wtedy nie zdawał sobie
sprawy, że będzie to najokrutniejszy okres w dziejach naszego narodu. Do mojego rodzinnego miasta wojska niemieckie wkroczyły w połowie września. Tydzień później
miasto zajęli Sowieci, którzy okupowali nas przez kolejne
lata. Chciałem walczyć z wrogiem i iść do wojska. W 1941
r powołano mnie do służby. Później na terenach rosyjskich dostałem się do armii wojska polskiego. Marzyłem,
żeby mieć polski mundur, wrócić z bronią do kraju i bić się
o wolną Polskę. W 1943 roku znalazłem się w VII Baterii
I Pułku Artylerii Lekkiej I Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki. Byłem w drużynie radiotelegrafistów i miałem
stopień bombardiera. Poznałem tam wielu kolegów, którzy
mówili do mnie po prostu Olek. Myślę, że byłem lubiany.
Pierwszą walkę stoczyliśmy pod Lenino. Potem w styczniu
1945 znaleźliśmy się na froncie, walczyliśmy na przyczółkach Warszawy. Widok dogorywającej i zniszczonej stolicy
ciągle mam przed oczyma. Tam też o mało mnie nie zasypało po wybuchu pocisku. Myślałem, że już po mnie. Ale
Bóg czuwał nade mną. Ciężkie walki stoczyliśmy na Wale
Pomorskim, zginęło tam kilku kolegów. Ból po ich stracie przeżywać będę do końca. Potem stacjonowaliśmy nad
Zalewem Szczecińskim, był to chyba najprzyjemniejszy,
jeżeli tak można powiedzieć o froncie, okres. W tym czasie przygotowywałem dla żołnierzy wyroby mięsne – salcesony, balerony, kiełbasy. Znałem się na tym, bo przed
wojną mieliśmy sklepy mięsne i uczyłem się na masarza.
Bardzo im smakowały, palce lizać! Tam też otrzymaliśmy
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rozkaz – zrobić zapasy żywności, więc razem z kolegą, kierowca Buksem mieliśmy pełne ręce roboty.
Znad Zalewu Szczecińskiego wyjechaliśmy nad Odrę.
Ciężko mi jest wspominać tę rzekę. Od tamtych czasów nie
lubię Odry. Nie wiem, czy wiesz, że odra to też paskudna
choroba. Już sama nazwa źle się kojarzy i przypomina
mi, co musiałem przeżyć. Forsowaliśmy Odrę w połowie
kwietnia. W walkach w dolinie Odry został kontuzjowany
mój dowódca chorąży Szymanik. Od tej chwili jego obowiązki pełnił chorąży Andrzej Kaniecki. W dniu 24 kwietnia samoloty niemieckie zbombardowały nasza kolumnę.
Wtedy zostali ranni nasi zwiadowcy, dlatego też przeniesiono mnie do drużyny zwiadowczej. Nie wiem, czy wiesz,
kto to jest zwiadowca? Rozpoznaje on teren wroga przed
bitwą. 30 kwietnia z rana wjechaliśmy do Berlina.
Jeśli nad Odrą byliśmy na skraju piekła, to w Berlinie musieliśmy się pogrążyć w samo jego jądro. Żadne słowa nie
mogą oddać tego, co było w Berlinie. Czas to nasz wróg
i zarazem przyjaciel. Dzięki niemu możemy zapomnieć
niektóre zdarzenia, ale o Berlinie zapomnieć nie sposób.
Dwie i pół doby walk, bez snu, w oszałamiającym huku artylerii, gęstym kurzu i dymie z płonących ruin, w strasznym napięciu, w zmęczeniu tak potwornym, że wszystko
stawało się obojętne…I tylko czekało się na koniec walki
…lub śmierć. Prawdę mówiąc, w tym czasie i śmierć była
nam obojętna.
W dniu 2 maja o godz. 1.30 mój dowódca dostał rozkaz, aby
za godzinę przerwać ogień. W nocnej czerni park Tiergarten oświetlony rakietami i pożarami wyglądał upiornie.
Bitwa ciągłe trwała. Oberwać po głowie można było z każdej strony, chwila nieuwagi i traciło się życie. I oto około
2.30 nastąpiła gwałtowna cisza. Berliński kocioł zamilkł.
Już nie huczała artyleria, moździerze, nie trzeszczały karabiny maszynowe. Berlin padł na kolana! A zwycięzcami
byliśmy my! My – czyli wszyscy żołnierze, którzy brali
udział w tej bitwie.
O świcie znaleźliśmy się w okolicy Kolumny Zwycięstwa.
Nasz zastępca dowódcy baterii podporucznik Mikołaj
Troicki zapytał, czy nie uważamy za stosowne wywiesić
naszej flagi narodowej na Kolumnie Zwycięstwa? Oczywiście, że tak. Bez wahania zgłosiłem się na ochotnika,
wraz ze mną kapral Jabłoński. Dołączyli do nas jeszcze,
kanonier Eugeniusz Mierzejewski i plutonowy Kazimierz
Otap. Ale jak tu zawiesić flagę, jak jej nie mamy? Zaczęliśmy kombinować, jak to zrobić, nie było to proste. Znaleźliśmy białe prześcieradło, dwie czerwone poszewki.
Ja i Jabłoński jakoś spięliśmy je znalezionym drutem
telefonicznym, kanonier Mierzejewski wyciął drzewko
i przyciął je na kształt drzewca sztandaru. Potem w piątkę
weszliśmy po schodkach na sam szczyt. Było ciasno, z trudem zmieściliśmy się tam i …umieściliśmy naszą biało-czerwoną. Ze łzami w oczach powiedziałem – „Do śmierci
będę pamiętał te chwilę zawieszenia sztandaru na pomniku
w Berlinie. To odwet za niemieckie sztandary w Warszawie”
(1). Zawiesiliśmy naszą polską flagę na kolumnie, która
była dla Niemców symbolem potęgi ich państwa. Chcieliśmy zamanifestować przez to upadek Niemców, upadek
ich stolicy, ich przegranej wojny i nasza polska obecność
w stolicy. Przecież to Polska pierwsza padła pod ciosami
faszystowskich pocisków. I mimo to przyszliśmy do ich
stolicy, wraz z innymi żołnierzami zmusiliśmy ich do ka-
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pitulacji, pomściliśmy obrońców Westerplatte, Warszawy,
Modlina, Lwowa, więźniów Oświęcimia i Majdanka.
Na pewno chcesz wiedzieć, co się działo na ulicach Berlina
po kapitulacji Niemiec 8 maja? Cieszyliśmy się z końca
wojny, klepaliśmy się po plecach, krzyczeliśmy, machaliśmy do siebie. Widzieliśmy maszerujących do niewoli
Niemców bez broni, bez pasów. Z drugiej strony na ulicach
pełno było trupów, brak było wody i jedzenia. Czułem
ulgę i radość, kiedy ruszyliśmy w drogę powrotną do Polski. Do mojego rodzinnego miasta przybyłem pod koniec
1945 r.
Dziadek mój po wojnie zakończył służbę wojskową i wrócił
do pracy w swoim zawodzie. Niechętnie wracał do wojennych
wspomnień, które przypominały mu koszmar wojny i śmierć
najbliższych kolegów. Wojenne odznaczenia leżały w szufladzie.
Przez 20 lat nie można było mówić w Polsce o zawieszeniu polskiej flagi ze względu na komunistyczną cenzurę.
Ożenił się z Alfredą – moją babcią, która podczas wojny prowadziła tajne nauczanie, a potem była nauczycielką w Szkole
Podstawowej nr 2 w Białymstoku. Mieli dwoje dzieci –Tadeusza,
to mój tato i Aleksandra. Mój dziadek zginął tragicznie „...na wojnie w gorączce bitewnej, w najcięższych walkach potrafił uniknąć
zimnej ręki kostuchy, a 19 stycznia 1963 roku w mroźny wieczór
idąc przez tory kolejowe nie zdążył uskoczyć…” (2) Po śmierci doceniono jego bohaterskie dokonania. Przyznano mu jeszcze medal
za udział w walkach o Berlin oraz Order Krzyża Grunwaldu III
klasy. W Białymstoku, na dzielnicy Pietrasze jest ulica, która
nazwano ulica Aleksandra Karpowicza. Jest to dowód wielkiego
uznania dla żołnierza – bohatera, który w tym mieście się urodził
i mieszkał całe życie.
Mój dziadek był prawdziwym bohaterem i patriotą. Walczył
o wolną Polskę, przeżył piekło wojny, każdego dnia ocierając się
o śmierć, przemierzając tysiące kilometrów frontowych dróg.
Uratował życie kilku żołnierzom, sam też był ranny. Był skromnym żołnierzem, któremu przypadł najwyższy honor zawieszenia flagi polskiej na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Swoją
odwagą, determinacją, poświeceniem, narażaniem swojego życia
dla ojczyzny zasłużył na wielki szacunek i pamięć.
Jestem bardzo dumna z mojego dziadka. Chciałabym,
aby więcej osób dowiedziało się o nim. Nie każdy wie,
że wydarzenie z przed lat, jakim było zawieszenie flag
przez Polaków w Berlinie stało się inspiracją do ustanowienia Dnia Flagi w 2004 r. Dowiedziałam się również, że
2 maja to także Święto Polonii i Polaków za Granicą. Te dwa
święta łączą nas i postanowiłam,
że będą one naszą rodzinną tradycją.
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Aleksander z siostrą

i że mogłam wziąć w nich
udział. Wymagają one dużo
pracy i czasu, ale dzięki temu
poznajemy lepiej historię,
literaturę naszego kraju, męstwo i odwagę jego bohaterów. Im więcej wiemy o kraju
ojczystym, tym mocniej go
kochamy i utożsamiamy się
z nim. Przykłady bohaterów
uświadamiają nam, iż życie
ludzkie to nie tylko kariera,
sukces, pieniądze, ale to też
coś więcej, służba ojczyźnie,
poświęcenie i pomaganie drugiemu człowiekowi.

Zdjęcie z gimnazjum
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4. Tajemnice polskiej flagi nad Berlinem (polska-zbrojna.pl)
5. historycy.org -> Flaga na Bramie Brandenburskiej
6. Polska flaga nad zdobytym Berlinem – Głos Lubelski (gloslubelski.pl)
7. Pamiątki, wspomnienia i zdjęcia rodzinne

Historia dziadka zainspirowała
mnie do dalszych poszukiwań.
Planuję, podczas mojego następnego pobytu w Polsce odwiedzić
jego grób i odnaleźć więcej pamiątek, które na pewno zostały w jego
rodzinnym domu. Chciałabym
również odwiedzić Muzeum WP
w Warszawie, gdzie również znajdują się rzeczy należące do mojego
dziadka. Cieszę się, że są organizowane takie konkursy jak „Być
Polakiem” czy „Słowem Polska”
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Pierwsze spotkanie z moim bohaterem miało miejsce
latem 2015 roku. Miałam wtedy osiem lat. Spacerowaliśmy z mamą jedną z ulic Manhattanu. Dzień był upalny.
Delektowałem się smacznymi lodami, które przy wysokiej
temperaturze rozpływały mi się w dłoni, kapiąc na ubranie.
Próbowaliśmy chować się w cieniu otaczających nas wieżowców, aż w pewnym momencie naszym oczom ukazała
się pani, która robiła coś dziwnego z nićmi (teraz wiem,
że była to włóczka). Wzbudziło to ciekawość mojej mamy,
więc postanowiła podejść bliżej. Pani ubierała posąg, pana
siedzącego na ławce. Wyjaśniła nam, że przykrywając

ten
pomnik swoją szydełkową pracą, pragnie wzbudzić ciekawość ludzi, kim jest „szydełkowy” mężczyzna, aby podkreślić poczynania tego wielkiego Polaka. Wtedy nic z tego
nie rozumiałem, byłem bardziej skoncentrowany na moich
topniejących lodach. Jako mieszkaniec New Jersey bardzo
często podróżowałem do Nowego Jorku. Nasza najczęstsza
trasa była przez Manhattan do tunelu Midtown. Za każdym razem, gdy przecinalismy aleje Madison jadąc 37ma
ulica wskazywałem róg budynku, krzycząc „mamo, spójrz,
Polska flaga i ten pan na ławce”. Z biegiem lat i po wielu
wyjaśnieniach zrozumiałem, że budynek to Konsulat Generalny RP, a ławka to niezwykły pomnik bohatera, legendarnego polskiego kuriera, który z narażeniem życia
opowiadał światu okrucieństwa II wojny światowej, Jana
Karskiego.
Uczęszczając do polskiej szkoły dokształcającej uczyłem
się języka polskiego i poznawałem historię Polski. W starszych klasach pracowaliśmy nad materiałami związanymi
z II wojną światową i zagadnieniami Holokaustu. Zacząłem
myśleć o postaci Jana Karskiego. Dlaczego była to wyjątkowa osoba, w końcu polska historia ma ich wiele, ale dlaczego ta jest wyjątkowa? Postanowiłem sięgnąć po pomoc
słynnego serwisu „google” i dowiedzieć się czegoś więcej
o legendarnym „dżentelmenie z ławki”.
Jan Karski urodził się jako Jan Kozielewski w rodzinie katolickiej 24 kwietnia 1914 roku w Łodzi. Dorastał w wielokulturowej dzielnicy, w której większość mieszkańców
stanowili wówczas Żydzi. Wykształcenie dyplomatyczne
ukończył w latach 1935-1938, a 1 stycznia 1939 roku rozpoczął pracę w polskim MSZ (Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Mówił wieloma językami i miał fotograficzną
pamięć. W tym samym roku wybuchła II wojna światowa.
Karski miał zaledwie 25 lat. Został aresztowany, schwytany
przez Armię Czerwoną i wysłany do rosyjskiego obozu.
Udało mu się jednak uciec i wrócić do okupowanej przez
Niemców Polski, gdzie rozpoczął funkcję kuriera „polish
superspy” między rządem polskim w Londynie a organizacją ruchu oporu w Polsce. Podczas jednej ze swoich podróży został złapany przez Gestapo i torturowany do tego
stopnia, że próbował popełnić samobójstwo. Organizacja
ruchu oporu odbiła Karskiego i uratowała go. W swojej
kolejnej misji w 1942 r. Karski w przebraniu wkroczył
do warszawskiego getta i hitlerowskiego obozu przejściowego w Izbicy, gdzie na własne oczy widział okrucieństwa
podczas okupacji hitlerowskiej. Był świadkiem wkładania
Żydów do bydlęcych wagonów. Był przerażonym świad256

kiem brutalności i masowego głodu w getcie warszawskim
i obozach śmierci. Widział zabójstwa.
Próbuje wszystkimi możliwymi sposobami powiedzieć
światu o tym, co widział i słyszał. Karski podróżuje przez
kraje europejskie do Londynu, by przekazać swój reportaż
i mikrofilmy polskim i brytyjskim przywódcom. Przekazał
swoją szokującą relację naocznego świadka wielu osobom
– politykom, dziennikarzom, pisarzom – przywódcom
wolnego świata. Przedstawił ją brytyjskiemu ministrowi
spraw zagranicznych Anthony’emu Edenowi, sędziemu
Sądu Najwyższego Feliksowi Frankfurterowi, a nawet samemu prezydentowi USA – Franklinowi D. Rooseveltowi.
Jednak przywódcy zachodni w dużej mierze ignorowali
Karskiego. W czasie gdy Karski bił na alarm, większość
żydowskich obywateli mieszkających w Polsce została już
zamordowana. Na uratowanie nielicznych ocalałych było
jednak jeszcze dość czasu. Jan Karski wypełnia misję.
Mimo to ma wyrzuty sumienia, bo alianci nie robią nic.
Jan Karski wyróżniał się szczególną odwagą, niezłomnością i postawą moralną, które ukształtowały całe jego
życie. Karski to niezwykły bohater, który stał się dla mnie
idolem. Ja, jako nastolatek żyjący w 2022 roku, w czasach wysoko rozwiniętej technologii, zdaję sobie sprawę,
jak trudne wyzwanie podjął mój bohater. W dzisiejszych
czasach kilkoma kliknięciami palców nagrywasz nieograniczoną ilość danych. Czy to z aparatem, czy telefonem
wielofunkcyjnym i masz możliwość udostępniania tego
na platformach społecznościowych bez żadnych kłopotów. Obdarzony fotograficzną pamięcią, władający kilkoma językami, oraz wybitna inteligencja i świetna pamięć
sprawiły, że Karski zapamiętał najważniejsze informacje
i sporządzał szczegółowe raporty po dotarciu do celu. Odważna decyzja Karskiego, by zostać kurierem i poinformować najwyższe władze o „piekle XX wieku” – niemieckiej
nazistowskiej akcji likwidacji ludności żydowskiej, pokazuje, że mamy do czynienia z jednostką o niezwykłym formacie. Ryzykując życiem, przekazywał wiarygodne dane.
Świat mógł dowiedzieć się o bezprecedensowej machinie
śmierci jaką stworzyli Niemcy.
Po wojnie Jan Karski nie mógł wrócić do Polski, więc
pozostał w USA. Ukończył studia i uzyskał doktorat
na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, gdzie
przez czterdzieści lat był tam wykładowcą. O swoich doświadczeniach Karski napisał książkę pod angielskim tytułem Story of a Secret State. Książka ta została wydana
w 1944 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie stała się
bestsellerem ze sprzedażą sięgającą 400 tys. egzemplarzy
(w Polsce została wydana dopiero w 1999 i 2004 roku pod
tytułem Tajne państwo). Rok później nastąpiło wyzwolenie obozów koncentracyjnych. Już było wiadomo: sześć
milionów Żydów nie żyje. Nikt w to nie wierzył. Świat był
zszokowany. Karski miał rację. Wtedy było już za późno
na ratunek. Ale nie na prawdę.
Dzięki tak licznemu nakładowi książki Karski odniósł sukces. Umożliwiło mu to zorganizowanie licznych spotkań
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, podczas których
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opowiadał o polskim podziemiu i Holokauście. Przez lata
Jan Karski stał się międzynarodową ikoną walki o godność
i prawa człowieka oraz sprzeciwu wobec totalitaryzmu.
Niewiele jest postaci we współczesnej historii Polski, które
w tak niezwykły sposób ucieleśniają uniwersalne wartości,
takie jak odpowiedzialność za losy innych, odwaga i uczciwość. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród. Pośród
innych: w 1995 roku otrzymał Order Orła Białego, najwyższe polskie cywilne odznaczenie, od prezydenta Lecha Wałęsy. A w roku 2012 został odznaczony Medalem Wolności
przez amerykańskiego prezydenta Baracka Obamę.
Jan Karski nie jest bohaterem tamtych czasów, czasów
wojny, okupacji czy zagłady, ale jest bohaterem wszechczasów. Inspiruje i wyzwala w człowieku to, co najlepsze:
poczucie sprawiedliwości, empatii i odpowiedzialności.
Kiedy poznałem historię Karskiego, byłem zachwycony
jego osobą. Nie jest on „youtuberem” ani żadną inną postacią z „tiktoka”, która zdobywa popularność dzięki zabawnym, bezsensownym filmikom, ale jest człowiekiem
z krwi i kości. Opowieść Jana Karskiego jest ponadczasowa
i uniwersalna, dla mnie nosi cechy przygód Jamesa Bonda.
Przekazał on nam wiarę, że uczynienie świata lepszym jest
możliwe, że podejmowanie bezustannych wysiłków w tym
celu jest konieczne, że zaniechanie naprawy i obojętność
na zło jest zbrodnią i grzechem. Jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której możemy coś zrobić i zmienić świat, niech
historia Karskiego zainspiruje nas wszystkich.

Ławeczka Jana Karskiego przy Konsulacie Generalnym RP
w Nowym Jorku. Staruszek siedzi bez ruchu, bez słowa,
wsparty na lasce. Jan Karski odpoczywa, bo na to zasłużył.

Ps. Podobno układ figur na pomnikowej szachownicy nie
jest przypadkowy. Białe zawsze wygrywają, przynajmniej
tak twierdził sam Karski. Biel. To brzmi szlachetnie.

ALISHER KISSYKOV, KAZACHSTAN

MÓJ BOHATER Z KAMIENNEJ TABLICY – ADOLF JANUSZKIEWICZ
Nadaremnie snu wołam na mokrą źrenicę,
W zbolałej piersi palą tęsknoty nasiona,
I w duszy skołatanej błądzi myśl wzburzona,
I wrzących łez potoki zalewają lice.
Adolf Januszkiewicz
Przyznam się, że temat eseju konkursowego od samego
początku mnie zadziwił. Co zwykle rozumiemy przez
słowo „spotkanie”? Z pewnością wielu z nas odbiera
to słowo jako spotkanie na żywo, rozmowę, może żart,
a nawet coś romantycznego. W jakimś stopniu zgadzam
się z tą opinią, może nawet tak samo rozumiem pojęcie
tego słowa. Ale wtedy pojawia się kolejne pytanie, jak mam
napisać o czymś, co nigdy w moim życiu się nie wydarzyło?
Przecież nigdy w rzeczywistości nie widziałem Polaków
z Polski! Oprócz oczywiście naszego nauczyciela języka
polskiego. Naturalnie mógłbym o nim pisać, traktując go
„BYĆ POLAKIEM” 2022

jako swojego idola, ale wtedy cała istota mojej pracy straciłaby swój szczególny sens.
Ten esej chcę poświęcić bardzo ciekawej osobowości, mimo
że nigdy bezpośrednio jej nie spotkałem. Ściślej rzecz biorąc, mój wybór padł na znanego i wybitnego polskiego
poetę, etnografa i powstańca – Adolfa Januszkiewicza
(1803-1857). Znanego nawet wśród wielu Kazachstańców.
Jako uczestnik polskiego powstania listopadowego został najpierw skazany na karę śmierci, którą zamieniono
na zesłanie na Syberię. Zesłano go do Tobolska, a stam257
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tąd przeniesiono do wsi Żelakowo koło Iszymu (obecnie
na północy Kazachstanu). Tam żył długie lata, kochając
nową ojczyznę i Kazachów. Poeta nauczył się języka kazachskiego, a także ubierał się według zwyczajów stepowych. Pomimo wszystkich trudności życiowych i oddalenia
od swoich krewnych, Januszkiewicz nie upadł na duchu
i szybko odnalazł się w nowym miejscu. „Kiedy zdarza
mi się ścigać step na dobrym koniu, – pisał A. Januszkiewicz – doświadczam niewytłumaczalnej radości, śpiewam,
serce mi bije, wzruszam się, wspominam rodzinę, marzę
jak we śnie mojej młodości”.
Januszkiewicz to wielki człowiek, który był też przyjacielem równie wielkiego Adama Mickiewicza. Ponadto miał
okazję spotkać się z Abajem Kunanbajewem – największym kazachskim poetą i twórcą kazachskiej literatury
pisanej. Dlatego możemy śmiało mówić o dość bliskim
związku między Adolfem Januszkiewiczem a naszym
krajem. Jeśli wspomnimy również, że poeta mieszkał
na terytorium Kazachstanu przez dość długi czas a także,
że poświęcił wiele prac i notatek miejscowej ludności,
to możemy powiedzieć o ogromie jego wkładu w rozwój
kultury naszego narodu. W jego dzienniku i listach znajdziemy piękne opisy tradycji i obyczajów kazachskich,
które możemy uznać za jedne z pierwszych tego typu portretów życia w stepie. Nie na próżno nazywa się jego imeniem ulice w wielu miastach Kazachstanu, w tym w moim
rodzinnym mieście – Ałmaty. O Kazachach wypowiadał
się bardzo często w ciepłych i szczerych słowach. Na przykład w liście do swojego przyjaciela Gustawa Zielińskiego
z czerwca 1846 roku Januszkiewicz przenikliwe zauważał:
„Naród obdarzony takimi zdolnościami przez Stwórcę nie
może pozostać obcy cywilizacji: jego duch kiedyś przeniknie kirgiskie pustynie, rozsypie tu iskry światła i nadejdzie
czas, kiedy koczownik dzisiejszy zajmie honorowe miejsce
wśród narodów”. O tym, jak i co A. Januszkiewicz pisał
o Kazachach, można by rozprawiać bardzo długo. Jego relacje zamieszczone w listach i pamiętnikach były bardzo
pomocne dla historyków, którzy badali historię naszego
kraju. Już jego słowa, że „Akmoła jest przyszłą stolicą całego stepu” budzić muszą zdumienie. W końcu poeta pisał
o tym prawie dwa wieki przed tym, jak Akmoła (obecnie
Nur-Sułtan) została stolicą Kazachstanu!
Dowiedziawszy się o tym wszystkim, zdałem sobie sprawę,
że Januszkiewicz jest „bohaterem” nie tylko dla mojej ojczyzny, ale przede wszystkim dla mnie. Odczułem nawet
pewne zawstydzenie, ponieważ wcześniej nie wiedziałem
o jego zasługach. W końcu zdarzało mi się go widywać prawie codziennie. Zapytacie mnie: „Jak? Przecież on nie żyje
od wielu lat!” Odpowiedź jest dość prosta. W naszej szkole
znajduje się sala lekcyjna języka polskiego im. A. Januszkiewicza! (Jak mówi nasz nauczyciel Piotr Boroń: „Januszkiewicz to patron naszej klasy!”). I okazuje się, że przez
kilka lat mijałem tabliczkę z jego portretem i nazwiskiem,
nawet nie myśląc o takich rzeczach jak: „Co to za persona?”
albo: „Dlaczego gabinet nosi jego imię?” itp. Oczywiście
na lekcjach o nim mówiono, ale najwyraźniej nie przywiązywałem do tego większej wagi. Chociaż w mojej pamięci
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nie ma czegoś takiego, że opowiedziano nam o tej osobie
bardziej szczegółowo.
Wiem, że mój czytelnik może być nieco zdziwiony, że,
z grubsza mówiąc, piszę o spotkaniu z kamienną tablicą.
Ale myślę, że jeśli trochę zastanowicie się nad moim esejem, zrozumiecie, że „spotkanie” jest dalekie od jednoznacznego rozumienia tego słowa. Teraz wrócę trochę
do początku moich rozważań i nieco wyjaśnię swój punkt
widzenia. Wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że w spotkaniu powinny uczestniczyć dwie lub więcej osób. Ale
to jest tylko częściowa prawda. Jeśli spojrzeć z filozoficznego punktu widzenia, spotkanie może odbywać się zarówno z samym sobą, jak i na przykład z Bogiem. W tym
przypadku interesuje nas to drugie. Rzeczywiście, przez
„spotkanie z Bogiem” rozumiemy chodzenie do kościoła
albo np. modlitwę w domu. Oznacza to, że istnieje pewne
miejsce, rzecz lub język zdolny do nawiązania więzi między Bogiem a człowiekiem. Na podobnej zasadzie działają pomniki. I nie ma znaczenia, czy to rzeźba w parku,
czy nagrobek na cmentarzu. W naszym przypadku „link”
to po prostu ta sama kamienna tablica w pobliżu sali lekcyjnej języka polskiego. I możemy powiedzieć, że działa
na podobnej zasadzie. A spotkanie z Januszkiewiczem odbywa się nie w sensie dosłownym, ale duchowym. Myślę,
że udało mi się dość precyzyjnie wyrazić swoją myśl, która
jest rozwinięciem tezy zawartej w temacie pracy. Wielkość
postaci A. Januszkiewicza, która zwróciła moją uwagę,
sprawiając, że zacząłem się nią fascynować, podkreślają
słowa jego przyjaciela Gustawa Zielińskiego. Zostały one
umieszczone jako epitafium na grobie autora „Listów
ze stepów kirgiskich”:
Z ducha, serca i myśli; z cnót, ofiar i czynów,
Bóg nie miał sług wierniejszych, kraj godniejszych synów.
Obywatel, z wyznawcy niezachwianą siłą.
Przechodniu! nie zań tylko nad jego mogiłą,
Lecz módl się i za siebie: By przezeń uprosić
Tak żyć, wierzyć i kochać; tak cierpieć i znosić.
Adolf Januszkiewicz jest niejako jednym z najważniejszych przykładów relacji między Kazachami i Polakami.
Wiele mówi fakt, że poeta poświęcił ogromną część swojego życia na badanie historii, kultury, sposobu życia naszego ludu. Dlatego uważam, że ta osoba jest bohaterem,
a może nawet idolem nie tylko dla mnie, ale dla całego Kazachstanu. Dowodem na to może być realizowany właśnie
w Kazachstanie film fabularny o bohaterze mojego eseju.
Mam nadzieję, że obejrzą go nie tylko widzowie w mojej
ojczyźnie i że postać wielkiego polskiego romantyka będzie
znana powszechnie w naszych zaprzyjaźnionych krajach.
W pełni na to zasługuje!
Źródło cytatów: Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy
ze stepów kirgizkich, Berlin, Poznań, 1861.
https://polona.pl/item/zywot-adolfa-januszkiewicza-i-jego-listy-ze-stepow-kirgizkich,NDQ1ODM/4/#index
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W naszym życiu potrzebujemy tak wiele i tak mało. Zazwyczaj
nasze „trzy filary” to na pierwszy rzut oka najbardziej banalne
rzeczy: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Priorytety zmieniły się bardzo szybko. Kiedyś modne było posiadanie 13 iPhone’a. Teraz – spokojne niebo nad głową.

W dzisiejszych czasach ludzie nie różnią się zbytnio od siebie.
Chyba każdy chce bogactwa, pieniędzy, sławy. „Modne” jest konsultowanie z psychologiem każdego drobiazgu, ponieważ nie
starczy siły, by samemu poradzić sobie z problemami. Obecnie
bardzo rzadko spotkać można prawdziwego bohatera wśród nas.
Niestety. Jeszcze mniej osób jest takich, z których naprawdę
chcę brać przykład. Nic dziwnego, bo dobroć, czułość i otwartość
są zwykle odbierane jako nasze słabości.
Kiedy człowiek chce zmienić ten świat, zaczyna od siebie. Analizuje swoje myśli i pragnienia, zmienia swój stosunek do innych.
Przestaje narzekać i zaczyna działać. W oczach innych jest liderem. Tym, komu zależy przede wszystkim na komforcie i sukcesie innych. Tym, kto wie, jak wspierać i właściwie zwracać uwagę
na mankamenty zachowania i charakteru. Tym, kto gromadzi
wokół siebie podobnie myślących ludzi i chcących osiągnąć
szczyty. Tym, kto dokładnie wie, że jest niedoskonały i wie, jak
dostrzec w każdym człowieku tylko to, co najlepsze.
Tym, kto wie, jak jeździć na nartach w górach Termollino incognito. Tym, kto potrafi wybaczyć nawet strzał w brzuch. Tym,
kto będzie jednym z inicjatorów działającego w podziemiu „Teatru Rapsodia”. Tym, kto żartuje o „szefie”. Tym, kto śpiewając
„Barkę” pod oknem papieskim powie: „ a, tylko jedną zwrotkę
umiecie.. drugiej zwrotki nie umiecie..”
Dla mnie osobiście, jak można się domyślić, człowiekiem godnym
do naśladowania jest Jan Paweł II. Jestem pewna, że jury jeszcze przeczyta o tym człowieku w dziesiątkach innych nadesłanych prac. Ale idol to przede wszystkim ktoś, na kogo reagujemy
gdzieś głęboko w klatce piersiowej – w sercu. Co możemy zrobić,
gdy my – Polacy tak polubiliśmy naszego rodaka z Małopolski –
Karola Wojtyłę.
Ciężko jest powiedzieć, jakiego spotkania z Papieżem chciałabym
doświadczyć. Przez emocje, które towarzyszyłyby mi w tej chwili
zapewne jedynie tylkoza słuchałabym. Co zaskakujące, zwykle
jestem głównym mówcą wśród moich znajomych. Już z tego jednego zdania widać szczególne drżenie serca w obecności takiej
osoby.
Szczerze mówiąc, jestem dumna, że mam polskie korzenie. I choć
moje serce zaczęło się i bije przez długi czas w Ukrainie, to duża
jego część pozostanie w Wadowicach: pomiędzy Kościołem,
a domem Papieża, w którym obecnie znajduje się muzeum. Tutaj
zaczynałoby się moje idealne spotkanie z Papieżem. Dźwięk ze
słuchawek zostanie ze mną już na zawsze, gdy przeczytam słowa
„czas ucieka wieczność czeka” patrząc na ścianę Kościoła naprzeciwko muzeum. Ale usłyszenie tych słów bezpośrednio od autora
jest moim nieosiągalnym marzeniem.
Dalej podczas spotkania chętnie posłuchałabym krótkiej biografii (choć znam ją już na pamięć), pytałabym, jak Papież odczuł
swoje powołanie (z pewnością pomogłoby mi to w niedalekiej
przyszłości dokonać właściwego wyboru, ponieważ i sama jestem
obecnie na rozdrożu wyboru przyszłego zawodu). Zdecydowanie
poszlibyśmy do sąsiedniego Kościoła dla szczerej i bardzo potrzebnej modlitwy za każdego z nas. Dla modlitwy o ciszę i pokój
oraz o możliwość bycia tutaj. Na pewno zaśpiewalibyśmy Barkę,
bo od ponad 5 lat jest też ona moją ulubioną piosenką, której
mogę słuchać wszędzie.
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Nie wiedziałam, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia, ani miesiąca. Dowiedziałam się o tym tylko po sprawdzeniu w smartfonie. Ale wiedziałam dokładnie, że dla Ukrainy to jest czwarty dzień. Czwarty
dzień wojny, licząc od dnia, w którym obudziłam się od syreny i
słów mamy: „ Obudź się. Wojna się zaczęła”, aż do dzisiaj, kiedy
zasypiałam z modlitwą na ustach, ubrana nie w swoją ulubioną
piżamę, ale w następujący sposób:
Koszulka, sweter, ciepła koszula taty i bluza. (w każdej chwili
można usłyszeć syrenę nawołującą do ucieczki do schronu)
Z pozytywnej strony: na Ukrainie i za granicą jest naprawdę wiele
dobrych i życzliwych ludzi. Przekonałam się o tym na własnej
skórze.
Wszystkie myśli dzisiaj o chłopakach, którzy nas bronią (również
o świadomych Polakach, bo jak mówią media, przybyliście nam
z ogromną pomocą). Choć już czasami nie wiesz komu zaufać.
Oprócz wojny na naszych ziemiach toczy się wojna dezinformacyjna: wiele kłamstw, fałszu, przyjaciele z zagranicy mają na ogół
inne informacje, co powoduje jeszcze większą panikę i strach.
Co ciekawe, wszystkie „problemy”, które miałam wcześniej, wydają się tak nieistotne, że obecnie czuje się zawstydzoną swoimi
narzekaniami z przeszłości. Z pozytywnej strony: koronawirus
zniknął.
Czym jest życie, gdy nie ma pokoju? Nie wiem, co się ze mną stanie. Ale wiem na pewno, że Bóg jest ze mną. Jestem tego pewna.
Właściwie nie chcę, aby moje doświadczenie wzbudzało u czytelników współczucie dla nas wszystkich, bo to niestety jest ostatnią rzeczą, którą potrzebujemy w tej chwili.
A co z idolem? Teraz idolami są wszyscy ci, którzy bardzo taktownie i grzecznie starają się pomóc, podpytać się o sytuację i nie
zranić jeszcze bardziej. Ci, którzy stoją na dworcach przez całą
dobę i spotykają się z naszymi rodakami, którzy robią kanapki,
przynoszą ubrania dla potrzebujących, oferują transport z granicy, dają schronienie, modlą się w Kościołach i w swoim rodzinnym gronie.

6 marca 2022
I tym razem moje spotkanie z bohaterem stało się realne. Po raz
pierwszy w korespondencji osobistej:
Tetiana. Polska. Kasiu, dziękuję, że jesteś silną dziewczyną.
Wiem, że nie możesz wyjechać ze Lwowa. Czekam na Ciebie, aż
przyjedziesz do mnie na wakacje, w czasie pokoju, który przyjdzie
już za niedługo. Kochamy i czekamy na Ciebie.
Jana. Niemcy. Witaj Katarzynko. Czekamy na Ciebie w naszym
mieście, mamy dla Ciebie schronienie. Powiedz, ile jest Was w rodzinie, przygotujemy pokoje. Jeśli chcesz tylko z kimś porozmawiać, zawsze jestem gotowa cię wysłuchać, trzymaj się
Krzysztof. Polska. Hej, czy nie będziesz czuć się przytłoczona jak
czasem napiszę, jak u Ciebie wygląda sytuacja?
Drugi raz na granicy. Osobiście nie potrzebowałam pomocy
z jedzeniem, schronieniem ani ubraniem, bo na szczęście po raz
pierwszy miałam wszystko, czego potrzebowałam. Ale widziałam
matki z małymi dziećmi, które nie wiedziały, gdzie iść i co robić
w tak strasznej sytuacji. Widziałam również tony pomocy humanitarnej przybywającej i docierającej do granicy. A jednak – pełne
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miłości spojrzenie Polaków, które brzmiało: „Czujemy w tej sytuacji swoją słabość, ale ciągle staramy się Wam przynajmniej jakoś
pomóc”.
Po raz trzeci w Warszawie, wśród tysięcy ludzi, spotkałam znajomą, która starannie pomogła załatwić bilet do Wrocławia,
znaleźć peron i zagwarantować schronienie w przypadku braku
pociągów.
I dziesiątki i setki razy. W każdym, kto nie jest obojętny.
We wszystkich tych, którzy przyłączyli się do tej wielkiej sprawy
i nieśli ogromną pomoc bez względu na pochodzenie, status społeczny.
W dzisiejszych czasach byłoby bardzo obłudnie powiedzieć,
że czuję się Polką, bo jestem pewna, że teraz ludzie innych narodowości czują się właśnie Ukraińcami, bo ubolewają i współczują
naszej tragedii. Ale bez względu na wszystko, pakując Bug-out
bag, nie zapomniałam o polskiej fladze i figurce Jana Pawła II,
jednak łączą nas więzy krwi.

Teraz jestem w miarę bezpieczna. Pomagam, jak tylko mogę. Staram się pomóc.
Możemy więc stwierdzić, że idol nie zawsze jest kimś znanym
i szanowanym w oczach innych. Idolem jest w tej chwili każdy
z nas. Każdy, kto nam pomaga i myśli o nas. Zachęcam, abyście
dostrzegli idola we wszystkich ludziach, żyli i kochali TERAZ,
bo na własnym przykładzie widzę, że na życie dniem jutrzejszym
może być już za późno.
Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Mam nadzieję, że świat
przeczyta moją pracę i zobaczy sytuację z mojego punktu widzenia. Trzymajmy się razem, razem jesteśmy silniejsi. Cały świat
jest z nami, a co najważniejsze – Bóg.
Kateryna Korpak
Szkoła Języka Polskiego przy Polskim Centrum Kultury
i Edukacji im.prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu.
Ukraina.
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Wstęp

„Warszawiak”

Warszawa. 1 sierpnia, godzina 17:00. Stoję z grupą przyjaciół przed Pomnikiem Małego Powstańca. Dookoła
rozbrzmiewa dźwięk syren alarmowych, a ja z pochyloną
głową i z sercem pełnym smutku, spoglądam na stojącego
przede mną małego bohatera.

Nie potrafię sobie nawet
wyobrazić co czułeś 1 września 1939 roku, kiedy niemieckie bomby spadały
na Warszawę. Miałeś wtedy
niespełna siedem lat. Mieszkałeś w tym czasie z mamą
i młodszym bratem przy
ulicy Nowy Świat. Wasz dom
spłonął w czasie walk o Warszawę. 17 września 1939
roku, kiedy armia sowiecka
zajęła wschodnie rejony
Polski, było to jak wbicie
noża w plecy. 25 września
przeżyłeś najstraszniejszy
nalot niemieckiej Luftwaffe
na Warszawę. W tym dniu
hitlerowcy zrzucili na miasto ponad 630 ton bomb.
Widziałeś śmierć wielu
niewinnych ludzi i zrujnowane budynki. Jako dziecko
przeżyłeś grozę 5-letniej
okupacji, gdzie okupanci zabijali rodaków, wtrącali ich
do więzień i wywozili tysiące
do obozów koncentracyjnych.

Patrzymy tak na siebie przez chwilę, mierząc się wzrokiem.
Pomyślałem sobie, kim Ty byłeś chłopaku ukryty w tej rzeźbie z brązu. To nasze pierwsze spotkanie wywarło na mnie
ogromne wrażenie. Po powrocie do domu nurtowały mnie
myśli związane z chłopcem z powstania. Zacząłem szukać
wiadomości i informacjii o młodych powstańcach warszawskich. Było ich wielu, ale kiedy przeczytałem historię 12-letniego Witolda Modelskiego, to zrozumiałem, że spotkałem
go 1 sierpnia, ukrytego w Pomniku Małego Powstańca.
Witku, twoje krótkie, bohaterskie życie bardzo mnie zafascynowało, dlatego poświęcam tą pracę ku Twojej pamięci.

Ogarnia mnie smutek
i współczucie, że nie mogłeś beztrosko pobawić się w chowanego czy w berka, pojeździć rowerem czy z kolegami
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powygłupiać się nad Wisłą. Koszmar okupacji doświadczałeś każdego dnia. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie
miałeś blisko 12 lat. „Bóg, Honor, Ojczyzna”- te słowa wyryte w Twoim małym sercu, popchnęły Cię do walki z hitlerowcami. Poszedłeś w ślady dziadka, wujka, i taty, którzy
od początku wojny działali w Armii Krajowej. Wyglądałeś
jak prawdziwy żołnierz. Na głowie miałeś francuski hełm,
w małych dłoniach trzymałeś ciężki karabin, a za paskiem
nosiłeś granat.
Powstańcy zwracali się do Ciedbie „Warszawiak” albo
„Wicuś”. Zostałeś łącznikiem w batalionie „Parasol”, gdzie
roznosiłeś rozkazy i meldunki. Towarzysze broni mówili,
że miałeś niezwykłą odwagę, a swoje obowiązki wykonywałeś sumiennie. Budowałeś barykady, dzielnie walczyłeś
o każdy budynek i każdą ulicę. Walczyłeś na Woli, a następnie przeszedłeś kanałami do batalionu „Gozdawa” i brałeś
udział w walkach na Starym Mieście. Utrudzony wojną,
nie raz byłeś głodny, mokry, zziębnięty, niewyspany, stęskniony za rodziną, a mimo to dzielnie walczyłeś do ostatniej
kropli krwi.
Takich walecznych dzieci jak Ty, było bardzo dużo. Trudno
wszystkich zliczyć, ale wymienię kilkoro z nich o których
czytałem.
Wojtek Zaleski (Zalewski) ps. „Orzeł Biały”- 11 lat, Jurek
Bartnik ps. „Magik”- 14 lat, „Kędziorek” i Różyczka Goździewska, ośmiolatkowie, jedni z najmłodszych żołnierzy
Powstania Warszawskiego. Jurek Szulc ps. „Tygrys”- 10 lat,
Jadwiga Chmielewska ps. „Szczurek”- 13 lat i wielu innych.
Oczywiście trzeba wspomnieć dziewczęta i chłopców z „Zawiszaków” i „Szarych Szeregów”. O wszystkich tych młodych patriotach jest piękna piosenka „Warszawskie Dzieci”.
23 sierpnia otrzymałeś awans na stopień kaprala i zostałeś
odznaczony Krzyżem Walecznych za odwagę i poświęcenie. Myślę, że byłeś dumny i szczęśliwy w tej chwili. Twój
szlak bojowy zakończył się 20 września 1944 roku na Wybrzeżu Czerniakowskim, kiedy dosięgła Cię hitlerowska
kula. Zginąłeś na ziemi o którą tak heroicznie walczyłeś
przez 51 dni.

Zastanawiam się co kierowało Tobą, że poświęciłeś swoje
młode życie w obronie Ojczyzny. Myślę, że nie było to tylko
poczucie obowiązku w chwili zagrożenia. Kochałeś Warszawę i Polskę, pragnąłeś wolności i szczęścia dla swojego kraju. Walczyłeś dla następnych pokoleń Polaków,
aby mogły żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Twoje
pokolenie nie miało dzieciństwa, a okoliczności sprawiły
że szybko stałeś się „dorosły”. Jako patrioci, przelewaliście młodą krew w walce i umieraliście za cenę przyszłej,
wolnej Polski. Twoje pokolenie złożyło największą ofiarę
na ołtarzu historii.
Zakończenie
Jestem dumny, że jestem Polakiem. Stanowczo twierdzę
że bez względu gdzie żyjemy, zawsze powinniśmy pamiętać
o swoim pochodzeniu. Naszym obowiązkiem jest kochać
i szanować Polskę. Powinniśmy rozsławiać jej imię w świecie i dbać o nią jak o największy skarb.
„Bóg, Honor, Ojczyzna”- te słowa mimo że jest już XXI
wiek, nigdy nie stracą swojej wartości. Pamiętajmy, że wywodzimy się z narodu, który po wojnach, zaborach i różnych nieszczęściach, zawsze powstawał z popiołów. Dzięki
takim bohaterom jak Witold Modelski, zrozumiałem czym
jest prawdziwa miłość do Ojczyzny i prawdziwe poświęcenie, nawet za cenę swojego życia.
„Wicuś” i ja urodziliśmy się tego samego dnia- 11 listopada
w Święto Niepodległości Polski. Ten fakt skłania mnie
do refleksji, czy ja zdobyłbym się na taką odwagę, czy byłbym godnym kompanem dla Witka, czy bylibyśmy przyjaciółmi. „Spotkanie” z „Warszawiakiem”, moim osobistym
bohaterem jest dla mnie bezcenną lekcją historii.
Mam nadzieję, że znów się „spotkamy” 1 sierpnia w godzinie „W”. Przyjdę do „Ciebie” z biało-czerwoną flagą, aby
Tobie i innym bohaterom, którzy blisko 78 lat temu przelewali krew za wolność, oddać z pochyloną głową należną
Wam cześć.
„Cześć i Chwała Bohaterom”

Autor: Maximilian Kulec
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Zdarza się w życiu prawie każdego człowieka, że zmienia
on swoje poglądy, zachowanie czy plany. Jest to dość częste
zjawisko i uważamy je za normalne. Tak się stało i ze mną.
Kiedy pierwszy raz zaczęłam myśleć, z kim chciałabym się
spotkać, byłam pewna, że napiszę o Marii Skłodowskiej
– Curie. Zawsze fascynowała mnie ta niezwykła kobieta,
dużo o niej czytałam, zbierałam materiały… Ale, jak wszyscy wiedzą, 24 lutego wszystko w moim kraju się zmieniło.
Zaczęła się wojna. Długo zastanawiałam się, co teraz…
Rozpoczęta praca czekała… W jeden wieczór, pod wpływem rozmowy z moją koleżanką, która opowiedziała mi,
jak Polacy serdecznie przyjęli ją i jej bliskich w swoich
domach, nagle zrozumiałam, że muszę zmienić „mojego
idola”.
I moimi bohaterami stali się wszyscy Polacy, którzy chcą
żyć w pokojowym oraz sprawiedliwym świecie i są gotowi
pomagać innym. Do tej pory nie spotkałam takich ludzi,
którzy z tak otwartymi sercami zabierali do siebie, do swoich domów kompletnie obce osoby, najczęściej kobiety
oraz ich dzieci, by odpoczęły po trudach ucieczki do Polski.
Doskonale zdaję sobie sprawę, że pomoc Polaków to nie
tylko „dach nad głową”. Pomaganie Ukraińcom przyjęło
bardzo szeroki zakres – przede wszystkim wspieranie psychiczne, dawanie poczucia bezpieczeństwa, zaspokajanie
podstawowych potrzeb, pomoc finansowa, medyczna,
a nawet edukacyjna . Zawsze podziwiałam religijność Po-
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laków, a obecnie podziwiam ich troszczenie się o innych.
Chciałabym teraz, jak i w dorosłym życiu mieć w sobie tyle
dobra i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Mam
czego się od Was uczyć!
W pracy miałam opowiedzieć o spotkaniu z moim polskim idolem, ale niestety nie mogę poznać tak dużej liczby
osób. Ci Polacy, których znam osobiście, to wszechstronnie wykształceni oraz uprzejmi i bardzo otwarci ludzie. Ale
znam też Polaków, z którymi komunikuję przez Internet.
Oni zawsze byli do mnie przyjaźnie nastawieni, pomagali
rozwijać moje językowe umiejętności, poszerzać słownictwo oraz poznawać nowe, „modne” słowa. Poza tym lubię
poznawać ciekawych ludzi na ulicy, w supermarketach czy
na lotnisku. Jeszcze przed wojną, kiedy ja i moje przyjaciółki spacerowałyśmy na lotnisku, lubiłam przechodzić
obok ludzi, którzy przylecieli z innych krajów, aby podsłuchać w jakim języku mówią. Miałam z tego dużo radości,
zwłaszcza jeśli rozumiałam ich język.
Zatem moim bohaterem jest naród polski, który teraz,
w ten trudny dla Ukraińców czas, pokazuje całemu światu,
co znaczą słowa Adama Mickiewicza: „Miej serce i patrzaj
w serce”.
Ja z całego serca wszystkim „moim bohaterom” dziękuję
za wsparcie, życzliwość, współczucie i braterską miłość.
Codziennie spotykam się z Waszą dobrocią. Wielkie dzięki!
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W niespodziewanych okolicznościach-wojny w Ukrainie, zakończyła się III edycja Konkursu „Być Polakiem”. Trudno było przewidzieć, czy z Ukrainy napłyną prace? A jednak! Prac z Ukrainy nie zabrakło.
Młodzi Polacy znaleźli w sobie tyle siły, by podzielić się z nami, kto jest dla nich wzorem, bohaterem?
Jeden z uczestników grupy III tak napisał w swojej pracy: „Często myślimy o bohaterach jako o ludziach
wielkich, którzy dokonują wielkich czynów. Zdobywają się na największe wyrzeczenia dla swego kraju, narodu.
Takim stawiamy pomniki,nadajemy ulicom ich imię, obieramy na patronów szkół. Tymczasem jeśli prześledzimy historie naszych najbliższych, dostrzeżemy ich ciche bohaterstwo, wierność uniwersalnym wartościom
i ogromne poświęcenie ... Mój pradziadek jest dla mnie bohaterem.”
TO prawda, kiedy myślimy o Polaku bohaterze, wzorze do naśladowania to sięgamy do postaci znanych
z kart historii. Dzisiaj dla młodego pokolenia idolami są sportowcy, gwiazdy filmowe, estrady. Kim więc
są bohaterowie autorów prac grupy III? Mama, tata –rodzina. To budujące, że młodzi Polacy w rodzinie
dostrzegają to co najlepsze, kto kształtuje ich człowieczeństwo, szacunek dla drugiego człowieka, polskość! W tych pracach odnajdujemy miłość, szacunek i wdzięczność – rodzicom. Rodzina jest dla nich
ostoją. Z innej pracy w mojej pamięci pozostaną słowa: „Moi rodzice zadbali o język ojczysty. Oni stali
się dla mnie Polską.., a cząstką tej Polski jestem ja, oni dali mi życie!” W pracach nie zabrakło bohaterów,
nieznanych, mało znanych, ale zwykłych -niezwykłych ludzi. Oto niektórzy z nich: Helena Knapczyk-Sybiraczka, Adolf Januszkiewicz – polski poeta, etnograf, uczestnik powstania listopadowego, Irena
Sandecka – nazwana matką krzemienieckich Polaków, Mały Powstaniec – w rozmyślaniach autora
przed pomnikiem, Aleksandra Tomczak młoda Polka z Kanady – działa w światowych organizacjach
dla dobra drugiego człowieka, ks. Jarosław –opiekun duchowy, autorytet z Kazachstanu, p. Władysław,
przewodnik ze Lwowa, opiekun lwowskich cmentarzy, zaraża swoją miłością do historii i... wielu wielu
innych. Czy Lewandowski,który jest idolem wielu młodych na całym świecie.
W pracach pojawia się także bohater zbiorowy. Z jednej strony historyczny np. chłopi z Powstania Kościuszkowskiego i współczesny bohater – Ukraińcy. Jedni i drudzy to przykład poświęcenia życia w służbie
i obronie suwerenności Ojczyzny. Bohaterem zbiorowym w kontekście wojny w Ukrainie są Polacy, którzy
niosą pomoc humanitarną, rzeczową, opiekuńczą, finansową. Wspierają Ukrainę na na wszelkie możliwe
sposoby sposoby. Wybór bohaterów, wzorów, idoli stanowi dowód na to, że młodzi Polacy dostrzegają, że
życie ludzkie to – nie tylko kariera, sukces, pieniądze ale coś więcej. I TO COŚ WIĘCEJ – widzą w swoich
bohaterach. Jestem wdzięczna za ten wybór bohaterów. Głęboko przemyślane, umotywowane i udokumentowane (także zdjęciami) historie Polaków – bohaterów, pozwalają lepiej zrozumieć naszą historię.
Prace napisane piękną polszczyzną, z zastosowaniem różnych form wypowiedzi i przesłaniem. Odczytałam je w pracach i pozostawiam je także dla siebie: zwyczajni – niezwyczajni ludzie są przykładem
wartości, które warto w sobie pielęgnować, czerpać z nich dla przyszłych pokoleń.

HALINA KOBLENZER
Sekretarz Jury Grupy III
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MILENA BIEDA, ISLANDIA

...Moi rodzice nie odkryli tego, że ziemia kręci się wokół
własnej osi i krąży wokół słońca, nie odkryli promieniotwórczych pierwiastków radu i polonu. Za to od pierwszego dnia mojego życia dołożyli wszelkich starań, abym
znała dobrze historię mojego kraju, szanowała go i rozwijała swoją tożsamość narodową i była dumna z tego, że jestem Polką.
...Na Islandii, moi rodzice stali się dla mnie Polską.
Tu za granicą stworzyli dla mnie naszą małą ojczyznę
i stanowią ją dla mnie każdego dnia. Postrzegam ich jako
skarbnicę polskości... Cząstkę Polski stanowię także i ja...
Moi rodzice pomagają mi umacniać moją tożsamość narodową, abym mogła wiedzieć jak najwięcej o Polsce i dawać
o niej jak najlepsze świadectwo tak, żeby każdy kto mnie
spotka, mógł zobaczyć Polskę we mnie!
Najbardziej cenię moich rodziców za dar życia, który mi
dali i za to, jakie wartości mi wpoili i patriotyzm, ... na to
kim jestem, jak postrzegam świat... Jestem im wdzięczna
za ich wsparcie w odkrywaniu... polskości... Dają mi naj-

piękniejsze świadectwo bycia ambasadorami polskości
poza granicami ojczyzny każdego dnia...

ADAM DOMAŃSKI, BUŁGARIA

Kiedy zostało zadane mi pytanie: „Który Polak jest dla
mnie wzorem, bohaterem lub idolem?” – nie miałem jednoznacznej odpowiedzi. Długo zastanawiałem się nad tym
zagadnieniem, ale w drodze dedukcji doszedłem do konkluzji, że każdy, kto dołożył swoją cegiełkę do zbudowania
obecnej Polski, zależnie od swoich możliwości, jest godnym wzorem do naśladowania.
Historia naszej Ojczyzny jest nasycona wielkimi patriotami, ale też zwykłymi ludźmi, którzy rozwijali swoje zainteresowania i byli wybitnymi w swoich dziedzinach...
Ci wspaniali Polacy są dla nas wzorami do naśladowania,
ale nie ze względu na to, co odkryli lub wymyślili, lecz jak
tego dokonali pokonując liczne przeszkody...
W kronikach dziejów naszego państwa opisujemy przede
wszystkim honorowych rycerzy, znamienitych szlachciców, monarchów, a co ze zwykłymi ludźmi, czy oni wcale
nie mieli wpływu na to jak wygląda nasz kraj? Czy wśród
chłopstwa, prostych ludzi kryli się też patrioci i bohaterowie?
Odpowiedź na to pytanie jest oczywista! Idealnym przykładem była insurekcja kościuszkowska, w której zwykły chłop
uratował życie swoim towarzyszom broni, zakrywając lont
armaty czapką... W powstaniu styczniowym, ramię w ramię
walczyli dziedzic i jego poddani. Razem odnosili małe zwycięstwa, a i we wspólnych mogiłach zostali pochowani...
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...każdy niezależnie od tego z jakiej warstwy społecznej się
wywodzi, może być bohaterem, a zatem wzorem lub/i naszym idolem. To oznacza, że i w naszych rodzinach, kryją
się takie znakomite persony, które są przykładem modelowego obywatela Polski.
Zamierzam przedstawić Państwu mojego idola, który niezależnie od trudności jakie napotkał w życiu, nigdy się
nie poddał. Oto Polak, który miłował Boga i Polskę ponad
wszystko. Patriotę, który był abiturientem gimnazjum,
wynalazcą, muzykiem, więźniem KL Auschwitz i przede
wszystkim moim pradziadkiem, a zwał się on Adam...
W trakcie wojny trafił do KL Auschwitz za granie hymnu
polskiego... W obozie przydzielono go do pracy w magazynie żywności. Wraz z innymi więźniami ratował ludzi
przed śmiercią głodową, wynosząc jedzenie (czynność
ta podlegała karze śmierci) i rozdzielając je wśród najbardziej potrzebujących... W 1945 r. wyzwolili go Amerykanie, dali mu wizę i możliwość osiedlenia się w Stanach lub
Europie Zachodniej, lecz on wrócił do zniszczonej Ojczyzny, bo chciał ją odbudowywać.
... żył skromnie, ale z przeświadczeniem, że jego wnuki
i prawnuki będą uczciwymi, porządnymi ludźmi dla których
„Bóg Honor Ojczyzna” będzie moralnym kompasem. Chciał,
by żyły w wiecznym czasie pokoju, cieszyły się wolnością
i mogły rozwijać swe pasje na chwałę Boga, Ojczyzny i swoją
i by nigdy nie doświadczyły okrucieństwa wojny.
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MAREK FILA, BELGIA

Przygotowując się do napisania pracy konkursowej, długo
zastanawiałem się, którego z sławnych i znanych Polaków
chciałbym spotkać... zdziwiony byłem, gdy rodzice zaproponowali, bym bohaterem mojej pracy uczynił kogoś bliskiego – kogoś z rodziny... gdy zapoznałem się z historią
jednego z moich pradziadków, zacząłem rozumieć, co mieli
na myśli rodzice.
Chciałbym opowiedzieć o spotkaniu z moim pradziadkiem
– Marianem Sperą. Jest on ojcem mojej babci od strony
taty i jest jedynym pradziadkiem, którego miałem okazję
osobiście poznać... Zapraszam więc na spotkanie z moim
pradziadkiem Marianem, niech opowie o swym dzieciństwie własnymi słowami.
„Podstawową szkołę kończyli wszyscy prawie, ale żeby
dalej się kształcić – szkołę średnią kończyć czy studia wyższe – to już dla nielicznych było, dla bogatszych. Kto miał
stanowisko państwowe, w urzędzie, to i zarabiał dobrze
i żył dobrze. A reszta to biedna była bardzo...
Daleko do szkoły miał dziadzio? „Dwa i pół kilometra. Ale dzieci, które musiały kawałek przejść – po 5 km,
po 7 km chodziły... Tak się chodziło. Nawet u nas na religię chodziliśmy 7 km... Wiara wtedy silna była, od dziadków, pradziadków. To u nas już tak było, że wierzący był
naród”...
„Jak wojna wybuchła, to piękny dzień był. Pogoda wymarzona była, słońce… No i usłyszeliśmy, jak samoloty,
„szmity” mówiliśmy, nadlatują... A dopiero po kilku dniach
wojska niemieckie przejeżdżały...
A w czasie wojny zaczęli Niemcy zabierać mężczyzn
ze wsi. Do niewoli, na roboty ich wysyłali... To i mój tato
był zabrany... No a mama została z dziećmi i pracowaliśmy

dalej. Bo i co mieliśmy zrobić?... Nie dość że tatę zabrali,
to jeszcze zboże zabierali, bydło. Niemcy zabierali nam
wszystko”...
A potem wkroczyła Armia Czerwona…
„Komuna się zaraz potem wpakowała... Jak człowiek należał do partii komunistycznej i słuchał zaleceń, sprawował
się dobrze, to miał i pracę lepszą, i pensję większą... I ja
miałem możliwość zapisania się do partii. Ale u mnie w
rodzinie nikt nie był partyjny, mowy nie było. W spokoju
tylko chcieliśmy żyć. A oni zmuszali, żeby podpisać, żeby
należeć. Ale odmówiłem”...
Często myślimy o bohaterach jako o ludziach wielkich,
którzy dokonują wielkich czynów. Którzy zdobywają się
na największe wyrzeczenia dla swojego kraju, narodu.
Ludziom takim stawiamy pomniki, nadajemy ulicom
ich imię, obieramy na patronów szkół. Tymczasem jeśli
prześledzimy dokładnie historię naszych najbliższych,
bardzo często dostrzeżemy ciche bohaterstwo, wierność
uniwersalnym wartościom i ogromne poświęcenie. Mój
pradziadek jest dla mnie bohaterem, ponieważ gdy okupanci pozbawili jego rodzinę majątku i zabrali jego ojca
i starszego brata, nie załamał się. Jako dziecko ciężko pracował i pomagał mamie utrzymać rodzinę. Nie narzekał...
Pozostał wierny swojej wierze i przekonaniom i nigdy nie
uległ namowom, by wstąpić do partii komunistycznej.
Mimo iż miał świadomość, że traci w ten sposób szansę
na mieszkanie czy lepszą pracę. Całe życie ciężko pracował,
by jego rodzina miała co jeść i gdzie się schronić. Zachował
przy tym radość i pogodę ducha, które nie opuszczają go
do tej pory. Chciałbym, podobnie jak on, umieć mierzyć
się z trudnościami. A u kresu swej drogi mieć świadomość
dobrze i godnie przeżytego życia.

JOHN SŁAWEK GORCZYNSKI, USA

...Miałem super sen, który był jak prawdziwe spotkanie…
z polskim Teslą, czyli polskim geniuszem, wynalazcą i konstruktorem. Znalazłem się bowiem w Paryżu, w tysiąc
osiemset osiemdziesiątym piątym roku...
Podszedłem do przechodnia i się przedstawiłem: „Jestem
John Sławek Gorczynski. Jak miło słyszeć tu język polski!”...
Spacerujący pan przedstawił się, Julian Ochorowicz. Zaczęliśmy rozmawiać i się okazało, że pan Ochorowicz interesował
się wszystkim. Został wysłany do Paryża na staż naukowy.
Uczył się o Egipcie, znał się na fizyce, fascynował się nauką
i zgłębiał tajniki z różnych dziedzin od medycyny do biofizyki. Interesował się radioelektryką, był hipnotyzerem,
budowniczym i pisarzem. Najważniejsze dla mnie było to,
że był Polakiem...
Pan Ochorowicz opowiadał mi o teorii telewizora monochromatycznego... Pokazał mi też oryginalny artykuł
„BYĆ POLAKIEM” 2022

na ten temat opublikowany w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika pod tytułem
„Kosmos”. Opowiadał mi też historie jak skonstruował
termomikroskop, telefotoskop (przodek telewizora) i hipnoskop.
Jednak najbardziej fascynujacą opowieścią była historia
wieży Eiffel...
Nie wszyscy wiedzą, że wieża Eiffel była budowlą tymczasową i zamierzano ją rozebrać po dwudziestu latach. Gustaw Eiffel za wszelką cenę chciał uratować swoje dzieło
przed rozbiórką. I mu się udało!
Pan Eiffel był dumny ze swojej budowli i chciał przekonać
wszystkich, że wieża może spełniać różne zadania z pożytkiem dla społeczeństwa. Na szczycie budowli zbudował laboratorium aerodynamiczne i meteorologiczne.
Jednak to nie było wystarczające. Dzięki eksperymentom
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pana Ochorowicza, który zamiescił telegraf „bez drutu”
na szczycie wieży, wieża została ocalona. Wykorzystanie
wieży do przesyłania wiadomości telegrafem uchroniło
ją przed zniszczeniem. W czasie I wojny światowej wieża
zapewniała łączność z posterunkami wojskowymi na granicy z Niemcami. To właśnie pan Ochorowicz, wielki Polak
dokonał tak wspaniałego odkrycia.
Jego urządzenie telefoniczne zainstalowane w jednym z pawilonów światowej wystawy transmitowało głośno i dokładnie koncert z Opery Paryskiej oddalonej o cztery kilometry.
Pan Ochorowicz nigdy nie poprzestał na tym co osiągnął,
tylko cały czas pracował nad ulepszaniem swoich wynalazków. Jego kolejnym sukcesem na Wystawie Powszechnej
w Antwerpii było połączenie się z oddaloną o czterdzieści
pięć kilometrów Brukselą, a później w Petersburgu oddalonym o trzysta dwadzieścia kilometrów od Bołogoje.
Te osiągnięcia nie są przypisane panu Ochorowiczowi, ale
Amerykaninowi Aleksandrowi Bell, który kilka lat później opatentował swój wynalazek – telefon. Dowiedziałem
się też, że pan Ochorowicz wynalazł także fonograf, czyli

urządzenie służące do zapisu i odtwarzania dźwięku. Jego
wynalazek został zignorowany przez świat. Sześć lat później świat uznał, że to był wynalazek Thomasa Edisona.
A pan Julian Leopold Ochorowicz jest dla mnie wzorem,
bohaterem i idolem.
Wzorem i idolem, bo dedykował swoje życie nauce, którą
cały czas pogłębiał i odkrywał nowe wynalazki. Szkoda,
że tak genialny Polak nie zdobył sławy, na którą bardzo
zasługuje. W swoim życiu wynalazł mnóstwo potrzebnych
maszyn, stworzył wiele teorii, które ulepszyły życie wielu
generacjom. W życiu robił to, co lubi i co go fascynowało.
A to w życiu najważniejsze!
Na jego teoriach i eksperymentach zostały odkryte nowe
wynalazki lub ulepszone nową technologią. Mimo, że pan
Ochorowicz zmarł pierwszego maja 1917, w czasie I wojny
światowej i świat o nim zapomniał, my Polacy musimy zawsze o nim pamiętać.
Ja jestem dumny z pana Ochorowicza i jestem dumny,
że „Jestem Polakiem”!

GABRIELLA GRABOWSKI, USA

Na przestrzeni lat zawsze byli, są i będą ludzie, którzy
są dla nas bohaterami, idolami, wzorami, itp., osoby które
podziwiamy, z którymi chcemy się utożsamiać, chcemy
brać z nich przykład, chcemy im dorównywać i kierować
się ich ideami i sposobem życia. Aby nadać komuś tytuł
bohatera, musimy pamiętać o jego kluczowych cechach.
Bohater to osoba: odważna zasłużona, oddana, pomocna, pozytywna, ambitna, ma mocną mentalność,
jest szczera, itp. Lista cech bohatera może ciągnąć się
w nieskończoność, gdy trudno jest wymienić tylko kilka.
Jednak jest wiele, które niektórzy uważają, że są najbardziej przypisane do bohatera. Każdy w swoim życiu
ma swojego bohatera i nawet jeśli udziela się w życiu w różnych funkcjach, jestem pewna, że mają podobne cechy.
Miałam okazję “spotkać” swoją bohaterkę na lekcjach historii, przy omawianiu II wojny światowej i żołnierzy wyklętych. Dużym zainteresowaniem słuchałam i śledziłam losy
partyzantów, którzy z wielkim poświęceniem walczyli o wolność naszego kraju – Polski. Moją uwagę przykuła postać
młodej partyzantki Pani Wandy Bortkiewicz, pseudonim
“Basia.” (...) Pani Wanda Bortkiewicz walczyła o wolność
Polski w V Wileńskiej Brygadzie. Była żołnierzem I Oddziału
Partyzanckiego Armii Krajowej pod dowódcą Antoniego
Burzyńskiego, pseudonim “Kmicic.” (...) Bardzo lubiała pomagać chorym. Należała do konspiracyjnego oddziału “Kmicica”. Tu otrzymała pseudonim “Basia” i złożyła przysięgę:
“W obliczu Boga wszechmogącego i Najświętszej
Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce
na ten Święty Krzyż, Znak męki i zbawienia i przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie stała na straży ho288

noru Polski, a o wyzwolenie jej niewoli walczyć będę
ze wszystkich sił moich, aż do ofiarnego życia.” (...).
Pani Wanda Bortkiewicz żyje do dnia dzisiejszego, w tym
roku skończy 99 lat. Pragnęłabym bardzo jej podziękować
za bycie silną, nie uległą, za jej dobre serce. Podkreśliłabym
w swoich słowach, że dla mnie (i dla wielu innych ludzi) jest
jedną z najsilniejszych, najodważniejszych ludzi na świecie
i z dumą mogę powiedzieć, że jest WIELKĄ BOHATERKĄ.
Jestem pełna podziwu dla osoby Pani Wandy Bortkiewicz
za odwagę i poświęcenie. Dziękuję jej za siłę, wiarę, miłość
i służbę ojczyźnie. Chciałabym być taka jak ona, gdyż jest
wzorem dla wielu młodych pokoleń. Nie możemy zapominać
o historycznych bohaterach, świat powinien o nich wiedzieć
na cześć poszanowania każdego człowieka i by nigdy człowiek człowiekowi nie zgotował już więcej takiego losu. Życzę
jej dalszych lat w zdrowiu i doczekania tradycyjnego 100 lat!
Nie mogę pominąć jej własnych pięknych słów podkreślających jej wielka podstawę i miłość do życia – ojczyzny.
1. “Nie bałam się. Zrobiłam wszystko, co można dla ukochanej ojczyzny. Byłam wychowana w wielkiej miłości
do tego swojego kochanego kraj”.
2. “Była tylko jedna myśl – zrobić coś dla swojej ukochanej
ojczyzny”.
3. “Proszę mi dać nadzieję, że w Polsce się zmieni”.
4. “Patriotyzm to dar od Boga”.
5. “Nie było strachu. Była pewność, wolność jest warta
każdej ceny, również ceny życia”.
To była niezapomniana dla mnie lekcja historii i NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z MOJĄ BOHATERKĄ!
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EWELINA GROMA, UKRAINA

IRENA SANDECKA - BOHATERKA Z WOŁYNIA
Jestem mieszkanką Krzemieńca od urodzenia... Dobrze
znam moje miasto, jego historię. Kiedy nadarza się okazja,
to z ciekawością słucham opowieści najstarszych mieszkańców miasta o dawnych jego dziejach. Nie raz słyszałam
nazwisko Pani Ireny Sandeckiej – legendarnej krzemieńczanki. Postanowiłam Ją poznać bliżej. Któregoś dnia wybrałam się na spacer śladami Pani Sandeckiej...
Krzemieniec to malownicze miasteczko u stóp wzgórza,
na którym znajdują się ruiny zamku. Jest to miasto rodzinne
Juliusza Słowackiego. Jak i wiele innych miast na Ukrainie,
Krzemieniec posiada powikłaną i skomplikowaną historię...
Irena Sandecka zwana była matką krzemienieckich Polaków. Jej życie było nieustanną walką o polskość… Większość krzemienieckich Polaków wyjechała, a Pani Irena
pozostała w Krzemieńcu, z siłą i wiarą w to, że w tym miejscu zachowa Polskę...
Pewnego roku została wezwana na przesłuchanie do KGB
i uprzedzona, że za swoją działalność będzie ukarana
grzywną, a potem więzieniem. Nie zaprzestała swojej
działalności, lecz ze względu na niebezpieczeństwo podjęła decyzję o uczeniu dzieci poza domem. Oto wspomnienie jednej uczennicy Pani Ireny: „Ja osobiście jeździłam
na wieś Zebłazy, gdzie mieszkała jedna z parafianek, która
udostępniała na lekcje swój dom na okres letniej szkółki”.
W tych trudnych czasach nie było żadnych podręczników
do nauczania języka polskiego, więc Pani Sandecka podjęła
się napisania własnoręcznego legendarnego „Elementarza Krzemienieckiego”... Musiała dostosować podręcznik
do istniejących realiów, miał być krótki i dopasowany
do potrzeb dzieci. Elementarz był napisany odręcznie
i ozdobiony samodzielnie wykonanymi rysunkami.

– Tato, jak odbywały się zajęcia z polskiego?
Pani Irena prowadziła nie tylko zajęcia języka polskiego,
a jeszcze religię. To było latem, na wakacjach. Każdego
dnia przychodziliśmy około 10.00 i byliśmy tam do 13.00.
Najpierw mieliśmy lekcję polskiego, potem jedliśmy posiłek przygotowywany przez Panią Irenę, a potem religia.
To właśnie Pani Sandecka przygotowywała mnie do Pierwszej Komunii. Bardzo dobrze pamiętam, że zawsze dla nas
przygotowywała coś do jedzenia, to były kanapki i herbata.
– Jaką osobą była Pani Irena?
Ona była bardzo kulturalna, inteligentna, poważna, ale
z dobrym sercem i wiernością do Ojczyzny.
– Ile dzieci było w grupie?
Nas chodziło mało, można by było policzyć na paluszkach
jednej ręki. Wtedy język polski był zakazany i Pani Sandecka przyjmowała dzieci w małych grupkach, żeby nie
było podejrzeń...
... Swoje życie poświęciła innym, polskości, Ojczyźnie.
Pani Irena Sandecka to dla mnie bohaterka i idolka.
Kiedy weszłam do domu Pani Ireny, po 12. latach od Jej
śmierci – już pustym, odczułam, że Ona jest blisko mnie.
Myślałam, że zaraz wyjdzie i zaczniemy rozmawiać. Gdy
byłam w sali, gdzie stoi pianino i biblioteka, wyobraziłam sobie, jak tu odbywały się lekcje polskiego i religii.
Wydawało mi się, że przeniosłam się do tamtych czasów,
że tu siedzą dzieci, a Pani Irena je uczy, opowiada ciekawe
historie. Fizycznie Pani Ireny już nie ma, ale jest z nami Jej
duch i serce. A dla mnie Pani Irena jest wzorem do naśladowania, zawsze będzie moją bohaterką.

Mój tata chodził na tajne lekcje do domu Pani Ireny i uczył
się języka polskiego właśnie z Elementarza. Oto moja
z nim rozmowa:

KAMIL JASTRZĘBSKI, BELGIA

Józef Dziedzicz – rocznik 1929, Polak urodzony w Kuczach, emerytowany rolnik mieszkaniec Kucz.
Kamil Jastrzębski- rocznik 2008, uczeń ósmej klasy Szkoły
Podstawowej im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP
w Brukseli, polskie korzenie z gminy Jedwabne.
Rozmowa odbyła się przez telefon, ponieważ dzieli nas
odległość...
J.DZ. Dzień dobry młody człowieku. Miło mi, że chcesz
poznać prawdę o naszej historii i napisać o ludziach co pomagali ludności żydowskiej.
K.J. Jak żyło się w takiej gminie, gdzie mieszkali Żydzi?
„BYĆ POLAKIEM” 2022

J.DZ. Normalnie... Byli to zwykli i bardzo uprzejmi ludzie,
którzy nikomu nie robili krzywdy. Jednoczyli się z nami
i żyli normalnie wśród nas. Miałem wielu znajomych
Żydów w swojej szkole, z którymi rozbawiałem czy bawiłem się.
K.J. A czy było dużo Żydów w Jedwabnem?
J.DZ. Tak, było ich sporo, bo to było przed wojną miasteczko w dużej mierze zamieszkiwane przez ludność żydowską...
K.J. Ile miał pan lat, kiedy to 10.07.1941 doszło do makabrycznej zbrodni dokonanej na Żydach przez żandarmów
w Jedwabnem?
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J.DZ. Miałem 12 lat, ale pamiętam czasy II wojny światowej i pomocy Żydom oraz czasy holokaustu na obrzeżach
miasteczka, ponieważ o tym czynie rozmawiało się jeszcze
przez długi czas po wojnie.

...Bałem się i to jak, ale mama powiedziała, że musimy
mu pomóc, bo jeśli będzie błąkał się po lasach to jeszcze
znajdą go Niemcy i rozstrzelają. Chowałem go w piwnicy
pod domem...

K.J. Czy pamięta pan czas kiedy to doszło do spalenia
Żydów w stodole?

K.J. Czy wie pan co potem z nim się stało?

J.DZ. Tak, pamiętam ten czas. Wiedziałem co się stało 10
lipca w Jedwabnem, choć matka zakazała nam tego dnia
wychodzić z domu...
K.J. Czy wszystkich spalili, a może komuś udało się uciec?
J.DZ. Przed Niemcem młody człowieku, było bardzo ciężko
uciec, ale na szczęście niektórym udało się, a w szczególności dzieciom i młodzieży.
...Było to już kilka dni po spaleniu Żydów. Poszedłem wieczorem z mamą nakarmić krowy. Usłyszałem szelest. Zajrzałem
do sąsieka, a tam jakaś osoba pochwyciła mnie za nogę: daruj
mi życie, oszczędź, zaraz sobie pójdę. Uciekłem Żandarmom...
To był Żyd Ruben Lachman, mój rówieśnik, nawet dobry kolega ze szkoły. Mówię do niego – leż cicho, kryj się – a ja pójdę
po matkę. W nocy przyprowadziłem go do domu, dostał jeść
i pić. Przebywał u nas przez kilka dni. Potem moje starsze rodzeństwo przeprowadziło go polami i przez las do innej miejscowości, gdzie ukrywali się inni jego znajomi.

J.DZ. Tak wiem. Wyjechał ze znajomymi do Łomży, następnie do Izraela, a potem nasze drogi się rozstały. Ale
pewnego dnia po kilkudziesięciu latach Ruben Lachmen
przyszedł do nas, gdy przyjechał z Izraela 10 lipca 2001
roku na sześćdziesiątą rocznicę obchodów mordu Żydów
w Jedwabnem. Bardzo się ucieszył na mój widok, że żyję
i tak mocno uściskał i ucałował mnie. Był bardzo szczęśliwy. Tak płakał i dziękował mi, że raz dostał życie od swojej matki, a drugi raz dała mu je nasza rodzina...
K.J. Dziękuję panie Józefie za piękną historię. Uważam
pana za wspaniałego człowieka, bohatera, idola oraz jest
pan dla mnie, jak również dla wielu młodych ludzi wzorem
do naśladowania pana.
J.DZ. Młody człowieku, ja nie jestem bohaterem ani tam
jakimś idolem, to rzecz ludzka pomóc drugiemu człowiekowi w biedzie, nieważne kim jest i jaką wyznaje religię.
Najważniejsze być człowiekiem wrażliwym na ludzkie cierpienie.

BENIAMIN KOKOSZKA, BUŁGARIA

...W pewnym momencie zauważyłem, że ktoś stoi i mi się
przygląda. Najpierw nie zwróciłem na to uwagi. Byłem
pewny, że to ktoś z mojej rodziny wstał, więc spokojnie dokończyłem piosenkę, którą grałem. Dopiero wtedy odwróciłem się i popatrzyłem kto przyszedł. Zaparło mi dech!
Koło mnie stał i przyglądał mi się autor piosenki, którą
właśnie grałem – Jacek Kaczmarski!...
Zastanawiam się, czy nie bałeś się pisać takich antykomunistycznych piosenek w czasach, kiedy to groziło nawet
śmiercią?...
Po pierwsze nie były to piosenki antykomunistyczne tymi
piosenkami walczyłem o swoją godność o wolność. A poza
tym nie, nie bałem się. Mieszkałem w czasach komunizmu

na emigracji więc nic mi nie groziło. Natomiast cieszyłem
się, że moje piosenki były pokrzepieniem dla wielu Polaków, do których po cichu docierały. Chociaż zdarzało się
i tak, że ludzie wypaczali znaczenie moich słów. Tak stało
się z piosenką „Mury”, która stała się hymnem „Solidarności” i nawoływaniem do obalenia reżimu. A przecież mój
zamysł był zupełnie inny. Dlatego też pomijali ostatnią,
dość pesymistyczną zwrotkę...
Rozumiem…A czy tęskniłeś w tym czasie za Polską?
...Tak, tęskniłem. Życie na obczyźnie nigdy nie jest łatwe
– możesz mieszkać w przepięknym kraju i wieść tam cudowne i wygodne życie, ale serce zawsze zostawiasz w Ojczyźnie. Sam dobrze o tym wiesz.

GABRIEL OKOŃ – ROCHA, WIELKA BRYTANIA

Od dawna interesuję się historią i gdy dowiedziałem się
o propozycji tematu tego konkursu, wiedziałem, że muszę
napisać o Pileckim... Pilecki jest dla mnie symbolem patriotyzmu oraz heroizmu. Jego postać jest ściśle związana
z historią walki o niepodległość Polski...
Pilecki żył w przełomowym okresie dla dziejów Polski. Gdy miał
9 lat jego rodzina przeprowadziła się do Wilna, gdzie młody
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Witold dołączył do tajnego harcerstwa. Szybko pokazał swoje
zdolności i w 1916 zorganizował zastęp harcerski w Orle...
W 1926 roku podjął się zarządzania majątkiem... Ciężką
pracą doprowadził to zniszczone gospodarstwo do stanu,
w którym można by je nazwać perełką. Pilecki założył wraz
z sąsiadami kółko rolnicze, spółdzielnię mleczarską oraz
straż pożarną...
Kronika wspomnieniowa

GABRIEL OKOŃ – ROCHA, WIELKA BRYTANIA

Po wybuchu II wojny światowej, Rotmistrz Pilecki walczył
w kampanii wrześniowej, po czym uczestniczył w działalności konspiracyjnej... nie zważając na zagrożenie,
zaproponował, iż może zgłosić się na ochotnika jako więzień obozu koncentracyjnego i przekazać odpowiednie
informacje na zewnątrrz, głównie do Polskiego Rządu
w Londynie... Po uzyzkaniu zgody dowódców... trafił
do Oświęcimia... Pomimo zagrożeń, organizował obozowe
podziemie...
Po ucieczce z Oświęcimia, dostał się do Warszawy, gdzie
kontynuował działalność konspiracyjną, działając w KEDYWie, czyli Kierownictwie Dywersji Komendy Głównej.
Mówił „Znalazłem w sobie radość wynikajacą ze świadomości, że chcę walczyć”...
Po II wojnie światowej w Polsce zapanowała inna rzeczywistość. Żołnierze Armii Krajowej, którzy tak ofiarnie wal-

czyli za Ojczyznę, byli teraz prześladowani przez Służby
Bezpieczeństwa...
8 maja 1947 roku Pilecki został aresztowany przez Urząd
Bezpieczeństwa... Władze komunistyczne poddały bohatera brutalnym torturom... Najwyższy Sąd Wojskowy
wydał wyrok skazujący Pileckiego na karę śmierci. Po wysłuchaniu wyroku, Pilecki powiedział: „Ja już żyć nie mogę,
mnie wykończono. Bo Oświęcim to była igraszka”.
…Pilecki, dla mnie, to bohater przez duże B, który walczył
o niepodległość i wolność swej ojczyzny przez całe życie.
Swoją odpowiedzialną postawą pokazał przyszłym pokoleniom Polaków, że powinno się aktywnie przeciwstawiać
wojnie, niesprawiedliwości ludzkiej i niewoli. Zagłębiając
się w losy odważnego i niezłomnego rotmistrza, czuję
dumę z bycia Polakiem...

ANDREW ADRIAN SIDOROWICZ, USA

Bohaterem mojej pracy jest Wincenty Knapczyk, który
urodził się 30 maja 1923 roku w osadzie Nowosady, powiat
Baranowicze, na północnych Kresach Wschodnich.
(...)
Szanowny Panie Wincenty,
Rozmowa jaką przeprowadziliśmy jakiś czas temu, wywarła
na mnie ogromne wrażenie. Miał Pan tak wiele do opowiedzenia, że kompletnie pochłonięty byłem Pana wspomnieniami,
które głęboko żyją w Pana sercu. Chcę Panu podziękować
za nasze spotkanie i rozmowę, które zapamiętam do końca
mego życia. Po przemyśleniu wszystkiego co mi Pan opowiedział, chcę Panu oznajmić, że w moich oczach jest Pan dla mnie
wzorem i wielkim bohaterem, który swoje życie poświęcił walce
o wolność ojczyzny. Jest Pan osobą, dla której Bóg, Honor,
Ojczyzna to heroizm, za który jest gotów oddać swe życie.
Tacy bohaterowie żyją pośród nas, Naczelny Komendancie
SWAP Wincenty Knapczyku. Kiedy opowiadał Pan o swoim
życiu, nigdy nie zdawałem sobie sprawy jak osoba, która
prowadziła tak proste życie bez elektryczności z ograniczoną
wiedzą i komunikacją ze światem zewnętrznym, miała taką
radość z tego kim była. Jedna z cech u Pana, na którą zwróciłem uwagę jest dokładność, czyli sumienne wykonanie powierzonego zadania. Sam Pan powiedział o sobie cytuję: “Jeżeli coś
robisz, to rób to dobrze, powierzone zadanie wykonaj dokładnie i uczciwie. To przekonanie stało się credo całego mojego
życia, dlatego nie było spraw, których nie zdołałem rozwiązać
lub załatwić.” Nad tą cechą charakteru muszę pracować. Mam
nadzieję, że z czasem osiągnę ją, tak jak Pan. Kolejną cechą,
którą podziwiam u Pana, to patriotyzm. Czuję się patriotą,
ale jest mi daleko do poświęcenia się, tak jak Pan to uczynił.
Dla Pana było to oczywiste. Przez poświęcenie się, pokazał
Pan, że Polaków nie da się unicestwić. Polacy mają ogromną
wiarę w Boga, miłość do ojczyzny i ogromne pragnienie wolności. Byłem zdumiony słysząc i widząc, że miał Pan tak silnego
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ducha, aby iść do walki za swój
naród, mimo że znosił tak zdradzieckie trudy, gdy został zesłany
na Syberię. Ciężka, wymuszona
praca zmienia człowieka. Patrząc
na zmęczoną Pana twarz, przybitą smutkiem wspomnień, dało
się zauważyć radosne poruszenie,
gdy wspominał Pan o zespole muzyczno-tanecznym Orlęta. Grupa,
która śpiewem i tańcem pokazuje
światu, że Polska istnieje i żyje
w ich sercach. Pamiętam, gdy
Angelica Sidorowicz,
na uroczystościach patriotycznych Andrzej Sidorowicz, Helena
i Wincenty Knapczyk
moja siostra śpiewała “Czerwone
maki na Monte Cassino”, Pan
stał na baczność salutując, Polsce i poległym za nią. Dumny,
że my młodzi duchem, kontynuujemy przekaz tego, o co Pan
walczył przez całe życie, Wolną Polskę. Pan jest inspiracją
dla mnie, która uczy mnie, jak ważne jest służenie ojczyźnie
ze szlachetnością i dumą. “Nigdy, za wszelką cenę nie rezygnować ze swojej narodowości, pamiętaj”, usłyszałem. Oprócz
tych wszystkich cech, “Najważniejsza jest wiara w Boga,
że bez Boga ani do proga” powiedział Pan. Zdarzało się, że był
Pan chory, lecz nie stało to na przeszkodzie, aby uczestniczyć
w niedzielnej mszy świętej. Wrócił Pan wspomnieniami do 28
kwietnia 1944 rok, gdy po oddaniu rozkazu, jadąc motocyklem
został Pan ranny. Gdy się Pan obudził w szpitalu polowym,
pielęgniarka powiedziała cytuję “Chłopaku, żebyś tyle miał
milionów, ile masz ran”. “Tak faktycznie było, tylko Bóg mnie
uratował, jestem tego przekonany”, Położył Pan rękę na sercu
i powiedział “Tu jest moja ojczyzna – Polska”. Zawsze będę
to pamiętał.
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Sidorowicz
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EMMIE ZIĘBA, MADAGASKAR

Moje francuskie imię to Emmie, ale mam też polskie imię,
które brzmi Genowefa. Mam 15 lat i mieszkam na Madagaskarze. Mój ojciec nauczył mnie mówić w języku naszej
ojczyzny, a ja postanowiłam go przedstawić. On jest moim
bohaterem.
Dlaczego tak jest? Ponieważ bardzo zainspirował mnie
w życiu dzięki wielu projektom, które realizował i nadal
realizuje na co dzień.
Na Madagaskarze w 2006 roku stworzył stowarzyszenie
POLka i jest jego prezesem. Augustowi Maurycemu Beniowskiemu wystawił pomnik na ulicy Antananariwy,
która nosi jego imię. Ten osiemnastowieczny żołnierz
walczył przeciwko Rosji i stał się jednym z przywódców
konfederacji barskiej. Mój ojciec prowadził badania archeologiczne nad tym człowiekiem, który również mieszkał
na Madagaskarze. W północno-wschodniej części wielkiej
wyspy, w pobliżu Maroansetra. Odkrył równinę „Doline
Zdrowia”, miejsce założone przez Beniowskiego, aby leczyć
jego ludzi chorych na malarię...
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W ubiegłym roku zlokalizował Louisbourg, osadę założoną
przez Augusta Maurycego Beniowskiego na zlecenie króla
Francji Ludwika XV. Mój ojciec zdołał mnie zainteresować
historią i tym polskim bohaterem, jego wykopaliskami
i wieloma przedmiotami, które znalazł w ziemi (kule armatnie, guziki, itp.).
Od szkoły podstawowej, idąc w ślady mojego rodzinnego
bohatera, tak jak on wstąpiłam do harcerstwa. Zmotywował mnie i moją grupę do wzięcia udziału w konkursie,
gdzie udało nam się zdobyć odznakę Tadeusza Kościuszki.
Dzięki mojemu ojcu mam zamiłowanie do historii, co pomaga mi w postępach w szkole. Dzięki jego przykładowi
chcę bronić pamięci o naszym kraju.
Właśnie z tych wszystkich powodów mój ojciec jest moim
bohaterem.

* Cytat z Victora Hugo, „Po bitwie”, Legenda wieków, 1859.
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GRUPA IV
JESTEM POLKĄ, POLAKIEM,
ALE TEŻ OBYWATELEM ŚWIATA.
PRACE LITERACKIE (17 – 22 LAT)
Pocztówka z Polski

„BYĆ POLAKIEM” 2022
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Drodzy uczestnicy,
Jestem jurorem konkursu „Być Polakiem” po raz pierwszy, ale konkursowi kibicuję już od początku.
Corocznie namawiałam moich uczniów do udziału w nim, miałam przyjemność przygotować otwarcie
VI edycji w Instytucie Polskim w Rzymie oraz tej ostatniej, XIII, też w Rzymie, ale tym razem w salonach
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej.
Do jurorowania zaprosiła mnie pani Joanna Fabisiak. Ma ona niezwykłą moc zjednywania sobie ludzi
więc nie zastanawiałam się zbyt długo i na dodatek zgodziłam się również objąć zaszczytną funkcję
wiceprzewodniczącej Jury. To wielki zaszczyt dla mnie i wyróżnienie.
Jestem dyrektorem Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie, z siedzibą w Ostii i od kilkudziesięciu lat uczę języka polskiego. W szkole polskiej za granicą pracuję już 17 lat.
Z zainteresowaniem i wielką przyjemnością przeczytałam 35 prac nadesłanych przez Was na temat
„Jestem Polką, Polakiem, ale też obywatelem świata”. Myślałam, że tak doświadczonego nauczyciela
nic nie jest już w stanie zaskoczyć. Jakże się myliłam. Wasze prace były bardzo dojrzałe, przemyślane,
piękne i wzruszające Piszecie dużo o swoich korzeniach, znacie świetnie historie, często burzliwe,
Waszych rodzin, polska tradycja i zwyczaje są Wam bardzo bliskie, jesteście Polakami pomimo tego,
że od urodzenia mieszkacie daleko poza granicami Polski. Jako obywatele świata nie tylko potraficie
się w nim odnaleźć, czerpać to, co w nim najwartościowsze, ale także myślicie jak o niego zadbać,
uchronić przed degradacją, pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jednym słowem czujecie się
za niego odpowiedzialni. Często słyszy się narzekania „Ach ta dzisiejsza młodzież…”, a ja z dumą mogę
powiedzieć, że jesteście wspaniałymi młodymi ludźmi, którzy kierują się w życiu wartościami. Jesteście
mądrzy i odpowiedzialni. Jesteście Polakami i obywatelami świata. Jesteście tego świata przyszłością.
Szanownemu Jury bardzo serdecznie dziękuję za czas spędzony razem, za owocne obrady, wspaniałą
atmosferę, za to, że przyjęliście mnie do Waszego Szacownego Grona jak członka rodziny.

MARTA CZAJCZYŃSKA
Wiceprzewodnicząca Jury Grupy IV
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WERDYKT JURY DLA GRUPY IV (PRACE LITERACKIE, WIEK UCZESTNIKÓW 17 – 22 LATA):
JESTEM POLKĄ, POLAKIEM, ALE TEŻ OBYWATELEM ŚWIATA.

JURY W SKŁADZIE:
HELENA MIZINIAK (Wielka Brytania) – Przewodnicząca
MARTA CZAJCZYŃSKA (Włochy) – Wiceprzewodnicząca
URSZULA WANECKA (Niemcy) – Wiceprzewodnicząca
BEATA MONDOVICS (Węgry) – Sekretarz
MARIA KRUCZKOWSKA – YOUNG (Wielka Brytania) – Przewodnicząca Jury Konkursu
MONIKA KARPIŃSKI (Kanada)
MARIA PRZYBYŁA – DACZEWSKA (Bułgaria)

WYBRAŁO LAUREATÓW:
Wiktor Giedroyć – Juraha (Belgia)
Mikołaj Jagusiak (Irlandia)
Julia Rowicka (Szwecja)
Alexandra Marta Senn (Luxemburg)

PRZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:
Zofia Baurska (Francja)
Michalina Alicja Chrobot (Niemcy)
Gabriela Dzene (Łotwa)
David Gola (USA)
Emilia Kasprzak (Kanada)
Adam Kozłowski (Litwa)
Laura Marianna Pożoga (Włochy)
Daniela Radecka (Łotwa)
Marta Sakson (Litwa)
Laura Staszkiewicz (Austria)
Natalia Maria Sykuła (Włochy)
Nikita Umiński (Kazachstan)
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„Nie żyjemy wyłącznie dla siebie ale również wśród innych ludzi. Każdy człowiek powinien uczestniczyć
w życiu społecznym, w miarę możliwości pomagać, przyczyniać się do rozwoju oraz znać swoje prawa.
Myślę, że niezbędną cechą obywatela świata jest tolerancja . Należy szanować każdego bez względu
na pochodzenie, religię, kulturę , kolor skóry czy orientację seksualną”.
( Cytat z jednej z nadesłanych prac na Konkurs).
Z zainteresowaniem czytałam nadesłane prace. Podejście uczestników do tematu „Jestem Polką,
Polakiem, ale też obywatelem świata „było różnorodne .Trzeba przyznać, że temat był bardzo trudny.
Większość uczestników uwzględniła tylko jeden z jego aspektów.
Pomimo wszystko zaskoczyła mnie odwaga sądów, otwartość i kreatywność nadesłanych prac.
Jestem pod wrażeniem tego, z jak ogromną dumą młodzi ludzie podkreślają swoje polskie korzenie jak
również bycie obywatelem współczesnego świata . Świat zmienia się na naszych oczach.
Komisja znowu musiała pracować zdalnie, ale dałyśmy radę. W dzisiejszym niespokojnym świecie życzę
sobie i wszystkim, oby kolejne lata były latami normalizacji, uścisków, radości .
Gratuluję wszystkim szkołom polonijnym, które skutecznie zachęciły swoich uczniów do wzięcia
udziału w Konkursie, a laureatom zwycięstwa .
Życzę, by kolejne edycje przyniosły równie ciekawe i imponujące prace.

URSZULA WANECKA
Wiceprzewodnicząca Jury Grupy IV

Do not wish to be anything but what you are, and try to be that perfectly.
St Francis de Sales.
Badzcie silni i odwazni, nie bojcie sie i nie zniechecajcie sie trudnosciami i niepowodzeniami w drodze do
celu. Pamietajcie ze swiat nalezy do was i bedzie taki jakim go stworzycie.
MONIKA KARPINSKI
Juror Grupy IV
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GRUPA IV
PRACE LAUREATÓW
Pocztówka z Polski

„BYĆ POLAKIEM” 2022

297

WIKTOR GIEDROYĆ – JURAHA, BELGIA

Emigracja to skomplikowany proces, który wiąże się z wieloma
czynnikami, zarówno społecznymi, ekonomicznymi jak i kulturowymi. Jest to krok, który wymaga wielkiej odwagi. Nagła
zmiana otoczenia, języka i społeczności. Nie każdy decyduje
się na takie posunięcie, mając ogląd tylko na wycinek rzeczywistości. Mimo wielu niedogodności niesie to za sobą wiele
pozytywów. Przede wszystkim jest to lekcja pokory i cierpliwości. Adaptacja do nowego środowiska wymaga wielkiego
wysiłku. Aczkolwiek, gdy zasymilujemy się z warunkami obecnymi w danym miejscu, czeka nas nowy świat pełen nieznanych wcześniej ciekawych osobowości, które mogą nas wiele
nauczyć. Posiadają one bowiem inne spojrzenie na codzienne
sprawy. Każdy z nas ma własne otoczenie, które kształtuje go
w swoisty sposób. To właśnie emigracja poszerzyła moje horyzonty i daje wielkie możliwości rozwoju. Pozwoliło mi to na zdefiniowanie czym według mnie jest obywatel Polski i świata.
Wychowałem się i dorastałem w Sokółce, malowniczej miejscowości na Podlasiu. To właśnie tam po raz pierwszy zaznałem
wielokulturowości. Większości Polaków Podlasie nie kojarzy się
z ośrodkiem różnorakich społeczności. Nic bardziej mylnego.
To właśnie w Sokółce stykają się łącznie trzy różne światy. Katolicy,
którzy stanowią większość, ale i ludność prawosławna jak i tatarska. Od dziecka przekazywano mi wartości wzajemnego szacunku,
jak i honorowania poszczególnych kultur. Tam nauczono mnie żyć
w zgodzie z każdym, niezależnie od wyznania czy przekonań. Przekonałem się o tym, że jest to jak najbardziej możliwe, bez względu
na otoczenie. Każde święto jest obchodzone przez wszystkie
trzy społeczności wyznaniowe. Wzajemnie uczymy się od siebie
swoich tradycji, co moim zdaniem jest bardzo istotne w naszym
osobistym rozwoju. W moim przekonaniu, tożsamość regionalna
stanowi wielką część naszej polskości. Każde województwo wnosi
swój własny wkład w polską narodowość.
Mimo że w Polsce nie ma mnie już od dwunastu lat, zawsze
dumnie będę mógł nazwać się Polakiem. Zdaje sobie sprawę
z tego, co to za sobą niesie.
Emigracja sprawiła, że w zupełnie inny sposób postrzegam
bycie Polakiem. Polak to ktoś, kto godnie reprezentuje każdego
polskiego obywatela. Jest jego kalką i wzorem. To osoba, która
szanuje polską flagę, godło oraz hymn. Jednakże najważniejszą
cechą, którą według mnie przykładny Polak powinien posiadać
to wielka empatia do drugiego człowieka. To szeroko rozumiana gościnność. Polska to nasz wspólny dom i nasza wspólna
sprawa, o którą musimy dbać, nawet będąc poza granicami naszego kraju. To troska o rodzinę i przyjaciół, jak i pielęgnowanie
relacji z bliskimi nam ludźmi. Staram się w miarę możliwości,
rozwijać się w swej polskości, poprzez naukę języka i historii,
śledzenie aktualnej sytuacji w kraju, ale i popieranie ruchów,
które walczą o słuszne sprawy.

Bycie obywatelem świata to czułość dla drugiego człowieka, niezależnie skąd pochodzi, jakie ma wartości lub w co wierzy. Jest
to pomoc słabszemu, gdy ten jest w potrzebie. Teraźniejszym tego
przykładem jest wojna w Ukrainie. Owa sytuacja wystawia nas
na próbę jako jednostki, ale i jako globalne społeczeństwo. Według mnie to właśnie solidarność, zrozumienie siebie nawzajem
oraz utożsamianie się z drugim człowiekiem są bardzo istotnymi
wartościami. Obecny czas pokazuje nam, że pędząc za rzeczami
nieistotnymi, zapominamy, co tak naprawdę jest ważne. Że takie
wartości jak pokój i wolność nie są nam dane raz na zawsze.
Ten trudny dla Europy czas w błyskawicznym tempie zmusił
niejednego do przewartościowania swoich poglądów. Wielu
z nas okazało się prawdziwymi bohaterami i “obywatelami
świata”. Natychmiastowe udzielanie pomocy poprzez organizowanie transportów, pomaganie w adaptacji obywatelom
Ukrainy w nowym otoczeniu, zaopatrywanie ich w najpotrzebniejsze rzeczy, promowanie solidarności czy potępianie agresji. Każdy z nas okazał się na swój sposób adwokatem pokoju.
Zjednoczyło to nas, jako Polaków, jako Europejczyków, jako
ludzi. Wszystkie tematy sporne zeszły na drugi plan, nieważna
stała się polityka, nieważne stały się nasze waśnie i spory.
Nie tylko w Polsce, ale i w Belgii jest wiele inicjatyw, które
niosą pomoc, takich jak koncert charytatywny, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć, “Ukraina 12-12”. Na pierwszy rzut
oka Belgia wydaje się być daleka od osi konfliktu. Jednakże
międzynarodowa społeczność w Antwerpii nie pozostaje obojętna. Każdy pomaga na miarę swoich możliwości. “Bogatym
nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.” To cytat Jana
Pawła II. Są to słowa adekwatne do dzisiejszych realiów, bardziej adekwatne niż kiedykolwiek wcześniej.
Obywatel świata to ktoś, kto posiada szeroką wiedzę i pragnie
ją rozwijać. Nie zamyka się na nowe idee i koncepcje. Analizuje
to, co się dzieje wokół przez pryzmat własnych doświadczeń. Posiada własne zdanie i opinie na ważne społecznie tematy i nie
ogranicza się do znanych mu wzorców. Taka osoba powinna wykazywać cechy indywidualnej jednostki, lecz zarazem rozumieć
wszechobecny organicyzm. Zaś obywatel Polski to ktoś, kto nie
zapomina o swoich korzeniach, przodkach, ale i nieraz ciężkiej
historii naszych rodaków, którzy walczyli o naszą wolność. Ktoś,
kto pamięta o swoim języku i dumnie się nim posługuje.
To właśnie emigracja nauczyła zarówno mnie jak i wielu innych Polaków mieszkających za granicą, jak ważne są przedstawione przeze mnie wartości. Jako obywatele zarówno
Polski i świata, powinniśmy zawsze okazywać otwartość
i serdeczność. Być solidarnym z drugim człowiekiem, ale
i wdzięczni za to co mamy, gdyż wszystko wymaga pracy.
Pracy nas wszystkich na lepsze jutro.

MIKOŁAJ JAGUSIAK, IRLANDIA

Urodziłem się w Polsce. Mam polskie obywatelstwo, znam
język i kulturę, większość rodziny też mieszka w Polsce. Dlaczego więc ja, mieszkający na stałe za granicą, czuje się obywatelem nie tylko Polski, ale całego świata?
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W Irlandii mieszkam prawie całe życie – tu mieszkam, chodzę
do szkoły i żyje na co dzień. Nie znaczy to oczywiście, że zapomniałem już o kraju, którego nazywam ojczyzną. W domu
na przykład mówię niemalże wyłącznie po polsku, chodzę
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MIKOŁAJ JAGUSIAK, IRLANDIA

również co sobotę do polskiej szkoły, gdzie szlifuję własną
wiedzę polskiego języka i kultury. Od małego mówiono mi,
że jestem Polakiem i że Polakiem pozostanę, nawet jeżeli
do Polski już nie wrócę.
Prawie cała moja rodzina mieszka na stałe w Polsce; bardzo
niewielu wyemigrowało na zachód, choć w Irlandii mam bliskich krewnych. Lubię odwiedzać ich w czasie wakacji, kiedy
do Polski wyjeżdżam (zazwyczaj) co roku na kilka tygodni.
Uwielbiam również polskie lata które, w odróżnieniu od irlandzkich, niosą ze sobą zauważalny i przyjemny wzrost temperatury. W ostatnich latach, gdy wyjazd do Polski nie był
możliwy, starałem się utrzymywać kontakt z rodziną przez
Internet. Ze smutkiem musiałem jednak przyznać, że nie było
to to samo co spotkanie się z bliskimi na żywo.
Jak już wspomniałem, aby kultywować polski język i tradycję uczęszczam co tydzień do polskiej szkoły w Cavan. Będę
w tym roku zdawać maturę z polskiego, z czym regularne lekcje polskiego i przygotowania powinny mi pomóc. Nie chodzę
tam jednak wyłącznie w celu zdania egzaminów końcowych –
w szkole polskiej mam przyjaciół, z którymi lubię się spotykać
(również poza szkołą). To właśnie tu poznałem wielu kolegów
i koleżanek, z którymi kontakt utrzymuje do dziś. W szkole
mam okazje rozmawiać po polsku, dzięki czemu dziś biegle
mówię w języku ojczystym.
Język kultywuje zresztą nie tylko w szkole. W domu, z rodzicami, bratem i dziadkiem mówię wyłącznie po polsku, dzięki
czemu utrwalam go i szlifuje. Na co dzień mówię po polsku
prawie tyle samo, co po angielsku w szkole.
Kultura polska jest także nieodłączną częścią mojego życia.
Z rodziną staramy się świętować każde święto w polskim kalendarzu (z kilkoma wyjątkami), i robimy to zgodnie z tradycją.
W Wigilię, na przykład, na stole zawsze króluje barszcz z uszkami, pierogi z grzybami oraz karp; w tle zaś lecą polskie kolędy. W czasach, gdy kultura poszczególnych krajów miesza
się w jedną wspólną, staram się jak najczęściej świętować
moją własną, indywidualnie polską kulturę.
Uwielbiam też uczyć się o historii Polski, co dla mnie jest
jednym z najważniejszych elementów kultury polskiej.
Od Mieszka aż po czasy PRL-u, historia Polski należy do najbardziej zawiłych ale też ciekawych w Europie, i jest to coś
czego uczyłbym się chętnie nawet nie będąc z tego kraju.
Przez moje dwanaście lat w szkole polskiej przerobiłem niemal całą historię naszego kraju, począwszy od chrztu i skończywszy na Okrągłym Stole, co pozwoliło mi lepiej zrozumieć
skąd pochodzę i dlaczego dla wielu Polaków kultura i tożsamość narodowa są rzeczami, które stawia się nade wszystko.
Na szczęście dziś żyjemy w czasach, gdzie Polacy za owe powody nie są prześladowani; niemniej, jest dla mnie bardzo
ważne znać własną historię i pamiętać o tym, skąd pochodzę.
Jednak mimo tego na stałe mieszkam w Irlandii, gdzie żyje
prawie od urodzenia. Jest to kraj, który często nazywam
swoim domem – bardzo zżyłem się z tutejszą kulturą, język
angielski jest dla mnie niemalże domyślnym w rozmowach.
W moim pokoju dumnie wisi zielono-biało-pomarańczowa
flaga reprezentująca kraj, który stał się dla mnie jak druga
ojczyzna. Doprowadza mnie to do drugiej części tematu tej
pracy – jestem Polakiem, tego nie można zaprzeczyć, ale je-
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stem też obywatelem świata.
Tak jak wspominałem, utrzymuje kontakt z krewnymi w Polsce. Na co dzień mówię po polsku, chodzę do szkoły polskiej
i jestem świadom kultury i historii naszego kraju. Jestem jednak równie mocno przywiązany do tutejszej kultury. Planuje,
że tak też zostanie – nie planuje powrotu do Polski, lecz chcę
zostać i uczyć się właśnie tutaj, na „obczyźnie.”
Mieszkanie poza Polską pozwoliło mi na wiele rzeczy, które
w kraju nie przyszłyby mi równie łatwo. Na przykład, władam biegle zarówno polskim, jak i angielskim, coraz częściej
nazywanym „uniwersalnym” językiem gdyż można się nim
porozumieć praktycznie wszędzie. Mieszkanie tutaj dało
mi również nową perspektywę na własną kulturę – mogłem
poznać stosunki innych narodowości do nas, Polaków, i ocenić
własną kulturę decydując przy tym, z którymi jej częściami się
identyfikuje.
Dla niektórych może to brzmieć jak odrzucanie własnej kultury, z czym nie mogę się zgodzić. Jestem przede wszystkim
Polakiem, ale nie znaczy to, że nie mogę poznawać nowych
kultur i utożsamiać się z nimi. Nie jestem bowiem kamieniem,
który całe swe życie tkwi niezmieniony, lecz człowiekiem,
który ciągle zmienia się, uczy, i ostatecznie rozwija.
Z byciem obywatelem świata są oczywiście pewne problemy.
Z natury ja, jak i wiele osób które znam, chce przynależeć
do jednej, stałej grupy; gdybym mógł, moje życie stałoby się
dużo prostsze i z pewnością mniej czasu poświęciłbym na zastanawianie się, gdzie tak naprawdę jest mój dom. Prawdę
mówiąc dalej szukam odpowiedzi na to pytanie, lecz dobrze
wiem że raczej nigdy jej nie zdobędę – nie jest to może kosmopolityzm, ale czuje przywiązanie do wielu miejsc na raz
– do Polski, mojej ojczyzny, do Irlandii, w której mieszkam
całe życie, oraz ogólniej mówiąc do Europy, naszego starego
kontynentu którego historia i różnorodność do dziś mnie fascynuje.
Bycie obywatelem świata znaczy też niestety, że w swoim
życiu wysłuchałem wiele krytyki w stronę własnej kultury, zarówno od obcokrajowców jak i od samych Polaków. Nieważne,
czy były to argumenty słuszne czy też bezpodstawne, zawsze
trudno było mi słuchać krytyki Polskości, którą bądź co bądź
reprezentuje.
Zaznaczę jednak, że sam przyjmuje nieraz postawę krytyczną
wobec Polski, co często jest wynikiem mojego punktu widzenia i własnych poglądów, czasem jednak jest to wynik mojego
pobytu za granicą i asymilacji z tutejszą kulturą. Nie znaczy
to oczywiście, że wypieram się własnej Polskości, uważam jednak że każdy musi być przygotowany sprzeciwić się niektórym aspektom własnej kultury i ukształtować własne poglądy.
Podsumowując, czy postrzegam się jako obywatel Polski? Tak,
mimo że nie mieszkam w niej na stałe. Czy jestem jednak
obywatelem świata? Również tak! Przez całe swoje życie podtrzymuje własne tradycje i kulturę, mówię w ojczystym języku
i utrzymuje stały kontakt z rodziną w Polsce. Jestem jednak
mieszkańcem Irlandii i ją również postrzegam jako swój dom
– to tu się wychowałem, tu chodzę do szkoły i tu chcę zostać.
Styczność z dwoma, znacznie różniącymi się kulturami pozwoliło mi lepiej poznać własną Polskość i zaznajomić się z życiem, które inaczej byłoby mi obce, dzięki czemu dziś mogę
nazywać się Polakiem, ale również obywatelem świata.
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ALEXANDRA MARTA SENN, LUKSEMBURG

Mój drogi pamiętniku,
Dziś czas na specjalną refleksję. Toż to przecież nie każdego
dnia sobie uświadamiam, kim w ogóle jestem, i z czym się
identyfikuję. Choć już 17 lat jestem na świecie, teraz wiem,
że jestem nie tylko Polką, ponieważ moja mama pochodzi
z Polski, lecz ponieważ Polką się czuje. Ale najwspanialsze jest to, że razem z moją wewnętrzną polskością jest
we moim duchu jeszcze część, która się czuje połączona
z całym światem.
Moja mama jest Polką, mój tata Włochem (który się dla
mojej mamy nauczył polskiego), a ja obywatelką świata.
Urodziłam się w Wiedniu, gdzie spędziłam pierwsze trzy
lata mojego życia. Amnezja dziecięca nie pozwala mi pamiętać tej części mojego życia, ale sądząc z opowiadań
mamy i taty, był to szczęśliwy i radosny czas.
Potem przeprowadziliśmy się do Luksemburga. Poszłam
i tutaj do przedszkola polskiego, a potem chodziłam
do szkoły polskiej w soboty przy polskiej ambasadzie.
Wzrastając z dwoma językami, polskim i niemieckim (mój
tata jest Włochem, ale pochodzi z mniejszości niemieckojęzycznej w Południowym Tyrolu) nie mogłam nie mieszać ich. Czasami wrzucałam niemieckie słowo w środek
polskiego zdania, gdy zapominałam, jak się coś nazywa
po polsku albo gdy tak po prostu było szybciej. Na szczęście w moim przedszkolu w Wiedniu jedna z wychowanek
była Polką, więc mnie rozumiała.
Nigdy nie mieszkałam w Polsce, ale i tak czuje się bardzo
blisko z nią związana. Gdy byłam mała, mama mnie uczyła
polskich wierszy, jak „Lokomotywa”, „Zosia Samosia” czy
„Paweł i Gaweł”.
Później sama czytałam książki Niziurskiego i Nienackiego,
pochłaniając przygody Marka Piegusa i szukając skarbu
templariuszy razem z Panem Samochodzikiem.
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„Już za parę dni, za dni parę… pojedziemy do Polski” – tak
się dla mnie kończyła ta piosenka tuż przed naszym każdorocznym, wakacyjnym pobytem w Polsce. Najbardziej
się zawsze cieszyłam na zobaczenie się z rodziną w Polsce,
na radosne spotkania rodzinne z kuzynami, z wujkami
i ciociami, i z dziadkiem. Chodziliśmy z rodziną po górach,
a ja śpiewałam z ciocią na pełny glos „a harcerz taki gapa,
że aż w pokrzywy wlazł, po pas po pas po pas”, i zbierałam
pieczątki na chatach. Te piosenki górskie też śpiewaliśmy
przy ogniskach. Takie mam piękne wspomnienia z mojego
dzieciństwa.
Chodzę do Szkoły Europejskiej w Luksemburgu, gdzie
każdego dnia spotykam się z rówieśnikami z różnych
krajów europejskich. Nie czuję między nami wielkich różnic, każdy się przyjaźni z każdym. Moja najlepsza przyjaciółka ma tatę z Holandii a mamę z Malezji i już mieszkała
w Holandii i na Ukrainie. Mieć kontakt z tyloma rożnymi
narodowościami i kulturami to naprawdę wzbogacające
doświadczenie. Widzi się też, jak powstaje otwarta i kreatywna wspólnota między młodymi ludźmi.
Ale to nie moje znajomości z ludźmi kwalifikują mnie
do bycia obywatelką świata, tylko moje wnętrze. Moja polskość nauczyła mnie być solidarną, pomocną i skromną
osobą, pełną szacunku dla każdego. I to jest najważniejsze: mieć w sercu takie najważniejsze wartości. Obywatel
świata potrzebuje ich, żeby razem z innymi żyć w działającej, konstruktywnej i dobrej wspólnocie.
Ja czuję w sercu Polskę i jej wartości, a rodzice mi pokazali, jak przez wiersze, książki i piosenki czuć się bliżej niej
i uczyć się tych wartości, nawet gdy mieszka się za jej granica.
Z tego powodu mogę dumnie stwierdzić: jestem Polką,
z polskimi wartościami, ale też obywatelką świata.
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To niezwykła przyjemność, a zarazem wielki zaszczyt uczestniczyć w pracach jury międzynarodowego konkursu „Być Polakiem”. Konkursu, który w okresie trzynastu kolejnych edycji ugruntował swoją niezwykle
silną pozycję wśród bogatej oferty konkursowej różnych instytucji edukacyjnych czy kulturalnych. Ta silna
pozycja wynika z kilku powodów. Przede wszystkim – co uważam za istotną wartość projektu – konkurs
jest realizowany przez grupę pasjonatów, których łączy miłość do Ojczyzny! Pragną swoim uczuciem zarazić
młodych Polonusów! Propozycje tematów konkursowych zawsze wypływają z głębi ich serc, tak aby zainspirować młodego człowieka do głębszej refleksji – zastanowienia się nad swoim pochodzeniem, odszukaniem
korzeni, poznaniem historii własnej rodziny. Te działania otwierają młodemu człowiekowi ścieżkę do kształtowania swojej własnej tożsamości! I to jest kolejna wielka zaleta tego konkursu. Każdy młody człowiek
szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest... a nasz konkurs, zachęcając do głębszych przemyśleń związanych
z pochodzeniem, rodziną i narodowością, pomaga mu w określeniu tej odpowiedzi!
W tym roku w grupie IV zaproponowany temat wpisywał się doskonale również w kwestie tożsamościowe.
Stwierdzenie: „Jestem Polakiem, Polką, ale też obywatelem świata” miało właśnie zachęcić uczestników
konkursu do głębszej analizy swojej polskości, poznania jej korzeni, jak i różnorodnych jej postaw, ale
w kontekście dużo szerszym. Wobec wyznań współczesności związanych z jednej strony z problemami,
jakie niesie globalizacja, zjawisko pandemii, konflikty zbrojne czy problemy klimatyczne, a z drugiej zaś
przy atrakcyjności haseł związanych z wielokulturowością i postnowoczesnością opierającą się na zaletach
cywilizacji informatyczno –technologicznej, młody człowiek musi w procesie kształtowania tożsamości
określić swoją postawę wobec tych wyzwań w skali zarówno narodowej jak i światowej.
Napawa optymizmem fakt, że w pracach uczestników konkursu odnajdujemy niezwykle mądre i rzeczowe argumenty wskazujące na to, że nasza polonijna młodzież, czując swoje wielkie przywiązanie
do polskości, podkreśla jednocześnie wagę problemów światowych i odpowiedzialności, jaka spoczywa
na nich jako obywatelach świata. Autentyczność, szczerość, a także – co warto podkreślić – młodzieńcze
spojrzenie na wyzwania stojące przed tym młodym pokoleniem, wolne od narzuconych schematów –
to niezaprzeczalne walory tych prac. Gratuluję odwagi i zaangażowania!
Dzięki pani Poseł Joannie Fabisiak, jej wielkiej determinacji i entuzjazmowi dla spraw Polonii, ten konkurs trwa i przynosi wspaniałe efekty! Życzę Pani Poseł dużo sił i wytrwałości w realizacji swoich licznych
zadań społecznych na rzecz wspólnoty polonijnej i oczywiście wielu następnych edycji konkursu! Dziękuję
za tę niezwykłą ostatnią jego odsłonę. Lektura prac przysporzyła mi wiele niezapomnianych wzruszeń
i emocji. Pozwoliła mi zrozumieć, jak skonstruowany jest obraz świata współczesnego młodego Polaka
żyjącego poza granicami kraju. Gratuluję laureatom i osobom wyróżnionym wspaniałych prac!
Do zobaczenia w Warszawie!

BEATA MONDOVICS
Sekretarz Jury Grupy IV
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GRUPA IV
PRACE WYRÓŻNIONE
(FRAGMENTY)
Pocztówka z Polski
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ZOFIA BAURSKA, FRANCJA

Przede wszystkim warto zacząć od faktu, iż moją ojczyzną
zawsze była, jest i będzie Polska. Mimo że nie urodziłam się
w niej i spędziłam niemałą część mojego życia poza jej granicami, byłam wychowywana w duchu, pamięci i miłości do ojczyzny. Polskość, niezależnie od miejsc na świecie, w jakich się
znajdowałam, była zatem elementem nieodłącznym i wszechobecnym mojej codzienności. Miłość i przywiązanie do mojego
kraju ojczystego, którym jest Polska, towarzyszy mi więc w życiowej wędrówce. Odkrywając świat, który mnie otacza, lecz
także poznając samą siebie, potrzebuję owej stabilności, którą
daje mi poczucie, że jestem Polką. Myślę, że Polska zawsze
będzie dla mnie pewnego rodzaju źródłem, punktem wyjścia,
lecz także miejscem, do którego w każdej chwili mogę wrócić
– myślami lub fizycznie. Jestem przekonana, iż bez takiej świadomości byłabym całkowicie zagubiona, samotna i niepewna
wobec ogromu świata, który mnie otacza oraz bodźców z nim
związanych. Zawsze będę zatem czuć się przede wszystkim
Polką; jest to istotna część mojej tożsamości, inaczej mówiąc,
tego, kim jestem i kim się czuję jako człowiek.
Warto jednak dodać, że oprócz przywiązania do ojczyzny
czuję także silną więź z innymi miejscami na świecie. Wy-

nika to przede wszystkim z tego, iż wiele lat mojego życia
spędziłam za granicą. Wywarło to na mnie znaczący wpływ
i odcisnęło duży ślad w mojej tożsamości oraz w moim
postrzeganiu świata. Życie poza Polską, czyli poza miejscem, gdzie większość jest mi znana oraz gdzie czuję się
zadomowiona, otworzyło mnie na świat. Nauczyłam się
głównie tego, iż ludzie, zwyczaje, zachowania i kultury
mogą być niezwykle różnorodne. To, że mogłam poznać
już choć kilka z nich, uważam za ogromny dar i szczęście. Zrozumiałam, że wszystko jest w rzeczywistości
relatywne, względne i czasem zbyt pochopie pozwalamy
sobie na ocenę drugiego człowieka. Za ogromną wartość
uważam zatem otwartość na poznanie, otwartości na to,
co początkowo wydaje nam się obce. Czuję się obywatelem świata właśnie dzięki temu, iż odważyłam się wgłębić
w kulturę i świat mi nieznany. Z czasem zadomawiałam
się w światach początkowo mi obcych, czyli w krajach,
w których mieszkałam. Odkrywając i poznając to, co było
dla mnie nowością, stopniowo stawałam się częścią tych
miejsc i rzeczywistości. Mogę zatem bez wątpliwości uznać
się za obywatelkę świata.

MICHALINA ALICJA CHROBOT, NIEMCY

„UCHROŃ NAS”
Niekończące się połacie szarej zieleni nieśmiało chowały
się za horyzont. Jak dywan utkany ze skromnej nici, nie
zdołały zadowolić żadnego oka. Puste i bezbarwne drzewa,
miejsce spotkań samotnych ptaków, niczym uschnięte
róże nie miały już tego samego uroku co kiedyś. Popielate
ulice, pospolite, nagie krzewy i tępo szeleszczące liście bezskutecznie próbowały ująć przechodniów swoją prezencją.
Nadzieja konała. Jednak między szaroburymi chwastami
tworzyło się nowe życie. Mała iskierka, która w stanie była
wzniecić ogromne szpony wściekłego ognia, nie pozwalała
odejść nadziei w zaświaty. Biały kwiatuszek przypominający dzwoneczek, nosił na sobie wielkie brzemię całego
świata. Delikatnie trzymając słońce za rękę wstawał i rósł
w stronę jeszcze szarego nieba. Ze wszech sił próbował
zdjąć czar niechlujnej zimy, która swym wiotkim ramieniem otulała naiwny świat. Mimo to kwiatuszek był silniejszy. Podniósł na swej zielonej łodydze ciężar nocy zimowej
i tchnął życie w zmęczoną Matkę Naturę. Nadzieja została
wskrzeszona. Nadeszła wiosna.
Rozswawolone wycie syren co rusz budziło we mnie niepokój. Huk padających na kolana budynków i ryk pustoszącej miasta śmierci nie chciały zostawić mnie w spokoju.
Budzące grozę odgłosy bez opamiętania targały mą zlęknioną duszą, gdy w domu trwała walka krzyczących telewizorów. Mroźne powietrze niosło na swych barkach
makabryczne nowiny, które śpiesznie rozbiegły się po okolicy. Z każdego okna uchodziły wrzące wiadomości, często
doprowadzając blade ze strachu twarze do rozpaczy. Łzy
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tworzyły niekończącą się rzekę, a ręce bezwładnie opadały
na kolana. Człowiek stał się bezradny. Nawet grubiutki
wróbelek ćwierkający swój ulubiony hejnał nie był w stanie zatrzymać tej zakaźnej rozpaczy. Nad mą głową gotowały się głośne szlochy i nerwowe kroki. Podążając ich
śladami, doszłam do samego serca ogromnego smutku.
Babcia, siedząc na wprost od telewizora, na jasnobrązowym fotelu przykrytym karmelowym kocem z wielkimi
oczkami, w prawej ręce trzymała perłowy różaniec. Nerwowo bujając się w przód i w tył pod nosem odmawiała
modlitwę do Najświętszej Panny. Dziadek natomiast siedząc na fotelu obok, żywo poruszał prawą stopą. Dzielił
ich jedynie podłużny stolik, który zdobiły prostokątne cukierki zawinięte w sreberko. Dziadkowa pięta szybko uderzała o drewnianą podłogę, podczas gdy druga spokojnie
spoczywała obok stołu. Mama, która idealnie wpasowała
się w tragiczny obraz, zajmowała miejsce na butelkowozielonym narożniku. Dłońmi zakryła swą porcelanową
twarz, chowając za nimi rozpacz i strach. Jej oczy stały
się ciemne i niewyraźne. Próbując wtopić się w tłum, usiadłam obok mamy, mocno wtulając się w kolorową narzutę.
Nasze spojrzenia spotykały się w jednym punkcie, a był
nim czarny, cienki jak kartka papieru telewizor, który
wściekle krzyczał wniebogłosy. Obrazy konających miast,
uciekających ludzi i szlochających ze strachu dzieci zwinnie ustępowały sobie wzajemnie miejsca na ekranie. Chłód
wojny zza wschodniej granicy dotarł do każdego polskiego
domu. Nastał czas niepewności. W domu nikt nie odważył
się wypowiedzieć ani słowa. Jedynie babcia, która kolejno
odmawiała wszystkie znane jej modlitwy, wołała o łaskę
do Pana.
Kronika wspomnieniowa

GABRIELA DZENE, ŁOTWA

Skąd właściwie wiem, jak wygląda „obywatel świata”?
Widzę go za każdym razem, gdy spoglądam w lustro. Dorastałam w jednym kraju, zaś legitymuję się dokumentami innego państwa. Chodzę do wielokulturowej szkoły,
a moje środowisko jest przepełnione różnymi językami
i kulturami. Dużo czasu spędzam podróżując poza krajami,
które nazywam moim domem i wcale nie czyni to mnie
złym obywatelem kraju, w którym przyszłam na świat.
Czytam wiadomości nie tylko z kraju w którym mieszkam,
regionu, ale też z całego świata, bo ciekawi mnie, co dzieje
się na świecie i myślę, że to bardzo ważne, by mieć szerszą
świadomość. Moi najbliżsi przyjaciele mają mieszane pochodzenie i mieszkają na całym świecie.
Świat stoi w obliczu różnych problemów, takich jak globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska lub przepaść między bogactwem a ubóstwem, dyskryminacja
ze względu na płeć, rasę czy religię. To tylko kilka przykładów. Tak więc, jako obywatel świata, korzystam z moich
umiejętności i talentów, aby przyłączyć się do jednej
społeczności i wspólnie rozwiązywać globalne problemy.
Moim głównym celem we współpracy ze społecznością jest

współtworzenie warunków do rozwiązań problemów, aby
świat wokół mnie stał się lepszym miejscem.
***
Dla mnie bycie obywatelem świata oznacza nie tylko korzystanie z naszych praw, ale także ponoszenie odpowiedzialności i dbanie o otaczających ludzi w środowisku poza
swoim narodem lub terytorium, w celu stworzenia etycznego społeczeństwa na świecie. Obywatel świata to ktoś, kto
identyfikuje się przede wszystkim nie jako członek państwa,
plemienia lub narodu, ale jako przynależący rasie ludzkiej
i ktoś, kto jest gotowy działać zgodnie z tym przekonaniem,
aby stawić czoła światu i jego nawet największym wyzwaniom. Przyszłość świata zależy od obywateli świata. Jestem
przekonana, że gdybyśmy mieli więcej aktywnych obywateli
świata, to każde z głównych wyzwań, przed którymi stoimy
– od ubóstwa, zmian klimatycznych, nierówności płci – stałoby się kwestią możliwą do rozwiązania. W ostatecznym
rozrachunku są to problemy globalne, zatem mogą je rozwiązać tylko obywatele świata, domagając się globalnych
rozwiązań od swoich przywódców.

DAVID GOLA, USA

„Uwierz, że możesz, a już jesteś w połowie drogi.”
–Ja uwierzyłem w siebie i się udało! Ale była też w tym duża
zasługa i wsparcie mojej mamy, która „popychała mnie
do przodu” przez te wszystkie lata nauki w polskiej szkole.
Stojąc na podium, między rówieśnikami, myślałem o moich
rodzicach. Czułem wdzięczność za to, że posyłali mnie
do polskiej szkoły. Za to, że nieskończoną ilość razy, znosili
moje krzyki, pretensje i złość, kiedy nie chciałem wstawać
w sobotnie poranki z łóżka. Kiedy nie chciałem czytać lektur, pisać wypracowań czy uczyć się krain geograficznych
na pamięć. Za to, że niezależnie od pogody, czy słońce, czy
deszcz, czy zaspy śnieżne, wozili mnie dzielnie na lekcje.
Za to, że od małego uczyli mnie miłości do Polski. Za to,
że nauczyli mnie kochać Polskę, nie tylko na odległość,
przez ocean, ale też przez jeżdżenie do kraju ich dzieciństwa
na wakacje. Za to, że nauczyli mnie kochać nie tylko ludzi,
ale też dostrzegać drobiazgi, które tworzą piękną całość.
–Mógłbyś to rozwinąć dziadziusiu?
–Moi drodzy, to takie trudne do wytłumaczenia, ale spróbuję. –Staruszek wziął głęboki oddech. – Pierwszy raz poleciałem do ojczyzny moich rodziców, kiedy miałem roczek.
Nic nie pamiętam z tego okresu, jedynie mam na pamiątkę
zdjęcia. Potem im byłem starszy, w mojej pamięci i wspomnieniach „rzeźbiły się” zapachy, momenty, miejsca, krajobrazy, ludzie. Mam teraz 70 lat, a moje serce nadal pamięta
chodzenie po szlakach górskich w Zakopanem. Pływanie
łódką po Solinie. Wizytę na Jasnej Górze w Częstochowie.
Chodzenie po bieszczadzkim lesie u mojego dziadka, a waszego prapradziadka. Zbieranie jagód i smak truskawek
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z domowego ogródka. Zapach siana oraz odgłos muczącej krowy na polu. Widok młodych bocianów na wysokim
słupie czy podziemia zamku w Tykocinie. Nawet dziś,
kiedy słyszę hejnał mariacki czy słowa hymnu, łzy same
napływają do oczu i płyną po policzkach. To wzruszenie,
wewnętrzne rozdarcie pomiędzy dwoma miejscami, może
zrozumieć jedynie tylko ten, kto ma dwie ojczyzny i obie
kocha! Jedna, to miejsce gdzie mieszka. Druga, to miejsce,
do którego powraca sercem, myślami i ciągle tęskni. To tak
moje wnuczęta, jak z jednej strony kochać”to cos” i tęsknić
za czymś, ale nie umieć wypełnić tej brakującej „cząstki”
tym, co ma się wokół siebie, tu gdzie się żyje.
Można to porównać do słów Gustawa Herlinga–Grudzińskiego: „Byłem chory na tęsknotę za czymś nieokreślonym. (...), jak człowiek, który nie wiedząc o tym, dusił się
przez cale życie.” (Książka „Inny Świat”)
–Tak samo moje serce było chore. Rozdarte miedzy dwoma
miejscami na ziemi, które nie potrafiły się uzupełnić, aby
stworzyć całość i zaspokoić odwieczny brak i nostalgię
za szczegółami z dzieciństwa. Tęskniło za tym „czymś”...
Nieobecność ludzi, rzeczy i miejsc, rozbudza w nas chęć
powrotu do nich. Może kiedyś moje kochane wnuczęta
to zrozumiecie...
–To temu dziadziusiu lubisz oglądać pamiątki, które przywiozłeś jako dziecko z Polski? –spytała kilkuletnia dziewczynka.
–Tak! Kiedy oglądam moje kamyki ze szczytów górskich,
magnesy oraz zdjęcia, wtedy sercem i myślami powracam
do miejsc i wspomnień mojego dzieciństwa.
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–Nagle jedno z wnucząt wskazało na portret wiszący nad kominkiem. –A, co to za zdjęcie dziadku?
–To jestem ja, kiedy pracowałem w FBI. Najpierw skończyłem
studia w Alabamie na kierunku kryminologii. Potem byłem
kilka lat policjantem, detektywem i agentem FBI. Chciałem
robić ambitne rzeczy w życiu i pomagać innym. –Dziadek
przewrócił kilka kartek w albumie.
–Zobaczcie, na tym zdjęciu, pracuję jako wolontariusz dla
jednego kongresmana po skończeniu szkoły średniej. Mając
już kilkanaście lat planowałem moja karierę polityczną. Zdobywałem coraz to nowsze doświadczenia. Odbyłem praktyki w Białym Domu. Ubiegałem się o stanowisko senatora
w stanie Illinois. Chciałem pomagać i reprezentować polską
społeczność w Chicago. Opowiadałem się za uczciwością
i równością wszystkich. Byłem przeciwko przemocy, prześladowaniu, tyranii i niesprawiedliwości. Popierałem przywiązanie do tradycji i umiłowanie wolności. Miałem wartości!
–Staruszek z uśmiechem spojrzał na wnuki i przytoczył cytat
Elvisa Presley’a:
„Wartości są jak odciski palców. Nikt nie jest taki sam, ale zostawiasz go we wszystkim, co robisz.” – I tak było ze mną.
Byłem Polakiem z krwi, Amerykaninem z miejsca urodzenia,

ale też obywatelem świata ze względu na zdobyte umiejętności, doświadczenia, kanon wyznawanych wartości i zasad moralnych. Jak powiedział Tony Hsieh: „Twoje osobiste wartości
określają, kim jesteś.” Moje wyznawane wartości określały
mnie jako młodego człowieka.
–Dziadku, czy być obywatelem świata to znaczy zwiedzić
świat? –zapytał mały chłopiec.
–Mężczyzna uśmiechnął się. –Trochę tak i trochę nie. Wiesz, że,
kiedy studiowałem w Alabamie, miałem możliwość podjąć jeden
semestr studiów w dowolnie wybranym kraju i na jakiejkolwiek
uczelni. Oczywiście wybrałem Warszawę i Uniwersytet Warszawski. Będąc senatorem dużo podróżowałem po Stanach Zjednoczonych i świecie. Jeszcze wcześniej, kiedy byłem nastolatkiem
brałem udział w turnamentach karate i również podróżowałem.
Być obywatelem świata, to nie znaczy odbyć jak największej
liczby podroży i odwiedzić rożne miejsca na ziemi. Być obywatelem świata, to przede wszystkim wiedzieć, co dzieje się wokół
ciebie i na świecie. Mieć swoje zdanie, opinie, przekonania, a jednocześnie szanować cudze poglądy. Opowiadać się za równością,
uczciwością, współczuciem. Być tolerancyjnym wobec odmiennych religii, wyznań, kultur. „Traktować wszystkich ludzi, jak
chcesz być traktowany i pomagać potrzebującym.” (Ellen Degeneres- osoba z programu w telewizji amerykańskiej).

EMILIA KASPRZAK, KANADA

Być Polakiem? Co to znaczy? Dobre pytanie... Myślę, że dla
każdego oznacza coś innego. Zapewne odpowiedź bedzie inna,
gdy urodzisz się w Polsce i całe swoje życie spędzisz w swoim
rodzinnym kraju. Ja urodziłam i wychowałam się w Kanadzie
i dlatego też myślę, że moje połączenie z Polską jest inne, niż
w przypadku osoby urodzonej i wychowanej w Polsce. Mimo
to, pierwszym językiem jaki poznałam, był język polski, gdyż
oboje moi rodzice przyjechali do Kanady jako dorosłe osoby
i od kiedy pamiętam, zawsze rozmawialiśmy w domu w języku polskim. Pierwsze książki z czasów dzieciństwa, które
czytali mi rodzice były rownież w języku polskim. A do dziś
wspominam, kiedy samodzielnie przeczytałam “Ala ma Asa...”
ze starego Elementarza, który dostałam w polskiej szkole
w Ottawie. Literatura polska towarzyszyła mi od dziecka,
uwielbiałam bajki Brzechwy i Tuwima, czy przygody zwariowanego Pana Kleksa. „Plastusiowy Pamiętnik” odbił się
nawet szerokim echem wśród moich kanadyjskich koleżanek,
a to dlatego, że ulepionego z plasteliny Plastusia i ja nosiłam
w piórniku. Dumnie opowiadałam wszystkim o swoim małym
przyjacielu, tłumacząc, że to postać z polskiej bajki i każda
z nich chciała mieć takiego polskiego Plastusia. Z perspektywy
czasu, widzę, że było to moje pierwsze, choć nieświadome,
dziecięce, na mikroskalę, to jednak – promowanie literatury
polskiej. I choć to już mgliste wspomnienia, to wiem, że czułam w takich chwilach, szczególną więź z Polską.
Myślę, że wyjatkowość polskich tradycji bierze się z poczucia,
że jesteśmy częścią historii, która corocznie przypominana,
kształtuje to, kim jesteśmy dzisiaj i kim my i nasze dzieci powinniśmy być. Poznanie polskich tradycji, ale też historii dało
mi poczucie komfortu i przynależności do narodu polskiego.
Polska – to niesamowita historia, to zwyczajni ludzie, którzy
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walczyli na polskich i obcych ziemiach za wolność i niepodległość. Polska – to wspaniali Polacy, którzy swoją tworczością
i życiem dali piękne świadectwo Polsce. To dla mnie wielka
duma, że jestem Polką, tak jak wielu tych zwyczajnych ludzi
i ale też tych wyjątkowych, jak Maria Skłodowska-Curie, Jan
Pawel II, czy Fryderyk Chopin. I choć to wydają się niedoścignione do naśladowania – wzory, to jednak warto próbować
i być jak oni pracowici, odważni, uczciwi, by tak też o nas Polakach mówiono, w każdym zakątku świata
Co to znaczy być Polkiem? W moim przekonaniu, tu na kanadyjskiej ziemi, być Polakiem to świadome potrzymywanie
polskich tradycji, pamięć o bliskich i pielęgnowanie wspomnień związanych z Polską i domem rodzinnym. To szacunek
do polskiej historii, uczestniczenie w wydarzeniach promujących polską kulturę, to mówienie o Polsce, jej dziedzictwie, zabytkach i unikatowych miejscach. Dziś wiem, że bez
względu na to, gdzie będę mieszkać, nie zampomnę o moich
polskich korzeniach, a sprawy Polski zawsze będą mi bliskie,
bo choć nie wychowałam się w Polsce, mogę dumnie powiedzieć, że jestem Polką. Skończyłam ten esej dzień przed 24
lutego 2022, dniem, który zmienił tak wiele i który sprawił,
że niemożliwe stało się możliwe...wojna, o której uczyłam się
na lekcji historii, dziś jest faktem. Dlatego też muszę dopisać,
że 24 lutego świat zamarł...Rosja napadła na Ukrainę. Wojna,
która choć toczy się prawie 8 tysiecy km od Kanady, dotyczy
nas wszystkich. To wielki czas próby solidarności ludzkiej.
Od pierwszego dnia Polacy pchani odruchami serca, od razu
zaczęli pomagać uchodźcom i Ukrainie w walce o ich wolność
i pokój. Śledziliśmy i dalej śledzimy z wielką obawą, co dzieje
się na Ukrainie i również w Polsce. Ale nie chcemy tylko śledzić wiadomości, chcemy realnie pomagać.
Kronika wspomnieniowa

ADAM KOZŁOWSKI, LITWA

Utożsamianie się z pewną grupą ludzi, społecznością, krajem
czy regionem jest wyjątkowo ważne dla człowieka. Czasami
nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaki wpływ na nasz sposób
życia, mentalność i wyznawane przez nas wartości ma narodowość, z którą się identyfikujemy. Dlatego ważne jest,
abyśmy pielęgnowali swoją tożsamość, tradycje, pamiętali
o naszych przodkach. Jednakże nie jest to łatwe do zrealizowania. Szczególnie często zdarzają się sytuacje, które potrzebują od nas wykazania naszej postawy narodowej i obrony
własnej tożsamości w środowisku zróżnicowanym etnicznie, gdzie granice pomiędzy różnymi kulturami, narodami
i wierzeniami coraz bardziej zanikają. Właśnie wtedy jest
sprawdzana trwałość naszej tożsamości narodowej. Jesteśmy
sprawdzani jako Polacy, ale także jako obywatele świata.
Bycie Polakiem i eksponowanie tego poprzez aktywną pozycję obywatelską i pielęgnowanie tradycji, języka, kultury jest
szczególnie ważne poza granicami Rzeczypospolitej. W środowisku, w którym sąsiadują różne narodowości i kultury,
dochodzi do pewnej konkurencji, rywalizacji, sztuki przetrwania, ponieważ każda narodowość walczy o swoje pozycje. Właśnie tożsamość narodowa Kresowiaków często zostaje
wystawiona na próbę. W takim zróżnicowanym otoczeniu

bycie Polakiem jest nie tylko ukazaniem zakorzenionej tożsamości narodowej, ale także wskazaniem swojej wyjątkowości
na tle innych narodowości. Każdy przejaw polskości – wpisanie narodowości w paszporcie czy przypięcie kotylionu
narodowego 11 listopada – tu, na Wileńszczyźnie, nabiera
wyjątkowego znaczenia. Czasami jednak stajemy przed większymi wyzwaniami, kiedy poczucie własnej tożsamości jest
kluczowe. Dlaczego mamy na Litwie polskie media, polskie
szkoły, polskie napisy na skromnych wiejskich domach, modlimy się w kościołach po polsku? Otóż dlatego, że miejscowi
Polacy potrafili zachować swą tożsamość podczas zaborów,
wojen światowych, okupacji radzieckiej oraz chaotycznych
pierwszych lat niepodległości Litwy. Nadal stajemy w obronie
oświaty polskiej i języka. W mojej małej ojczyźnie, miasteczku
gminnym Połuknie, są plany zamknięcia działającej od stu lat
szkoły polskiej i skierowania uczniów do znajdującego się
w odległości 20 kilometrów gimnazjum w Landwarowie. Takich przypadków jest więcej, jednak Polacy na Wileńszczyźnie
wytrwale bronią swych praw.
Ważna jest nie tylko solidarność społeczna, ale także osobiste
podejście do sprawy przynależności narodowej.

LAURA MARIANNA POŻOGA, WŁOCHY

Czuć się obywatelami świata nie oznacza, że przestajemy być patriotami. Świat jest piękny, trzeba o niego dbać, robić wszystko aby
przetrwał, aby ludziom zamieszkałym go lepiej się żyło, bez chorób, głodu, problemów a przede wszystkim bez wojen. Wszyscy
ludzie powinni dążyć do tego aby na całym świecie panował pokój.
Szczególnie rządzący państwami powinni o to zabiegać, bo od nich
najwięcej zależy, życie prostego człowieka, jego los i dobro. Jak
powiedział Jan Paweł II podczas przemówienia w ONZ w 1979:,,
Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi”.
Trzeba być patriotą, walczyć o swój kraj, tożsamość, kulturę
ale także kosmopolitą aby dbać o cały świat, bo ten świat
to nasz wspólny dom. Szczególnie w obecnym czasie wojny
na Ukrainie, tak trudnym i bezlitosnym, dumna jestem, że jestem Polką. Całkowicie utożsamiam się z ludnością polską,
z rodakami, którzy tak bezinteresownie, bohatersko pomagają naszym wschodnim sąsiadom, uchodźcom z Ukrainy.
Przyjmują ich pod swój dach, organizują różnego rodzaju

zbiórki na rzecz poszkodowanych skutkami tej bestialskiej
wojny. Także i my Polonia jak i Włosi przyłączamy się do różnego rodzaju akcji pomocy na rzecz uchodźców wojennych.
W tak trudnym czasie wszyscy jesteśmy obywatelami świata.
Dumna jestem z Polski i Polaków, że są na ustach całego
świata, nie ze względu na swoją próżność, ale za swoje dobre
i wyrozumiałe serca, chęć podzielenia się tym co mają nawet
jeśli jest to coś małego. Nie zamykają się w sobie, pomagają
potrzebującym, nieważne skąd oni pochodzą. Wielu z nich
kieruje się słowami Jana Pawła II:,, Macie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali” (Jasna Góra 1983).
Wszyscy jesteśmy obywatelami świata, dlatego powinniśmy się nawzajem szanować, pomagać i chronić nasze życie,
bo to jest najcenniejsza rzecz jaką posiadamy.
,,Człowiek- jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie
wolno.’’ (Stefan Żeromski)

DANIELA RADECKA, ŁOTWA

Czy wiesz, że Albert Einstein uważał siebie za obywatela
świata? Einstein został zapamiętany nie tylko jako geniusz
nauki, ale także jako „obywatel świata”, ze względu na jego
wielkie wysiłki w walce o światowy pokój i demokrację.
Mieszkał w kilku krajach europejskich, zanim przeniósł się
do Stanów Zjednoczonych, a także dużo podróżował, odwiedzając takie różnorodne kraje jak Palestyna, Argentyna,
Brazylia i Urugwaj. Albert Einstein nigdy nie był uprzedzony
„BYĆ POLAKIEM” 2022

do jakiejkolwiek religii, kasty czy wyznania. Zawsze traktował
wszystkich jak równych sobie. Wierzył w powszechny pokój
i był prawdziwie globalnym obywatelem, który troszczył się
o świat i ludzkość.
Wszyscy jesteśmy mieszkańcami planety Ziemi, która nie
respektuje granic państw. Obywatelstwo określonego kraju
pociąga za sobą wiele praw, przywilejów i obowiązków. Kiedy
mówimy o „globalnym obywatelstwie”, taka postawa również
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DANIELA RADECKA, ŁOTWA

wiąże się z prawami, przywilejami i obowiązkami. W moim
rozumieniu idea obywatelstwa globalnego to świadomość
odpowiedzialności obywatelskiej i moralnej wobec świata
i innych ludzi, nawet jeśli nie są z tego samego kraju, co my.
Dla niektórych bycie obywatelem świata oznacza po prostu
świadomość problemów globalnych. I to częściowo prawda,
obywatel świata musi być wykształcony i wiedzieć, co dzieje
się na całym świecie. Ale to nie wszystko.

mego siebie. To jak domino. Rzadko jednak zatrzymujemy się
i myślimy o tym. Zanieczyszczamy środowisko, marnujemy zasoby naturalne i maltretujemy zwierzęta dla własnych korzyści i wygody. Jeśli nie rozpoznamy naszych błędów, czeka nas
niezmiernie ponura przyszłość. Musimy pamiętać, że wszyscy
jesteśmy częścią tej samej rodziny zwanej ludzkością, w której
każdy powinien mieć nie tylko równe prawa, ale także równe
obowiązki, aby dbać o naszą planetę i społeczeństwo.

***

***

Zacznij od wnikliwego zgłębiania swojej kultury i tego, co się
z nią wiąże. Wtedy zrozumiesz, że jest coś, co nas wszystkich łączy. Bez względu na kolor skóry czy inną religię, dusza
wszystkich ludzi jest taka sama. Każdy chce kochać i być kochanym. Dlaczego więc wojny, morderstwa, oszustwa i inne złe
rzeczy zdarzają się na świecie? Moim zdaniem powodem jest
to, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że osobisty wybór każdej osoby wpływa na wszystko, zaczynając od ludzi z twojego
najbliższego otoczenia, a kończąc na najodleglejszych zakątkach planety. Zmienianie świata na lepsze zaczyna się od sa-

Środki masowego przekazu kształtują i kontrolują wewnętrzny
świat ludzi, niejako ich tworząc. Natomiast obywatele świata
tworzą siebie sami. Ludzie muszą traktować się nawzajem nie
zgodnie z zasadami polityki, ale jak człowiek człowieka. Każdy
z nas ma swoją ojczyznę, swój naród, język. Ale wszyscy musimy czuć naszą przynależność i odpowiedzialność za ten świat,
musimy działać i czynić świat lepszym miejscem. Jesteśmy
obywatelami świata – życie składa się z nas, przyszłość bierze
się z naszego postrzegania świata i postawy wobec niego. Przyszłość świata zależy od obywateli świata.

MARTA SAKSON, LITWA

Chociaż każdy z nas jest tak inny, jednak wszyscy dzielimy
się światem, na którym miejsca nie zabraknie nikomu. Każdy
jest różny, ale wszyscy mają równe prawa do życia i samorealizacji. Jestem Polką i obywatelką świata, a to oznacza,
że cieszę się za każdym razem, kiedy mam możliwość poprzez
podróże poznawać różne zakątki świata i tam zakorzenione
kultury. Podróżując możemy odczuć, że należymy do tak
bliskiej sercu, ale jednocześnie tak niepowtarzalnej kultury.
Bo jak by dobrze nie było gdzieś poza swoim krajem, zawsze
zostaje chęć i potrzeba powrotu do domu, bo tam czeka nas
harmonia duszy i swoisty sposób myślenia, który zrozumieją
tylko bliscy ludzie. Podróżując bardziej doświadczamy własną tożsamość narodową i przynależność do świata. Świat
jest w naszych rękach i to tylko od ludzi zależy, czy pokierują
nim tak, że wszyscy będą żyli w zgodzie jedni z drugimi nie
zważając na narodowość i w pełnym zrozumieniu, że każdy
urodzony na nim jest jego obywatelem i ma prawo do spokojnego życia, czy też wybiorą świat pełen negatywu i braku
tolerancji do każdego? Wszystko zależy od ludzi. A więc nie-

przypadkowo się mówi, iż podróże kształcą. Przecież lepiej
poznajemy siebie poprzez to, że zapoznajemy się z innymi,
odkrywamy w sobie nowe cechy, odnajdujemy podobieństwa
i różnice. Jednak zasmuca mnie czasami, że niektórzy sądzą,
że mieszanka narodowa „wpływa negatywnie na ich państwo”
i takie myślenie promieniują na otoczenie. Nieakceptowanie
innych narodowości i ich kultury zmusza do rozmyślań, czy
naprawdę chcemy przyczynić się do rozprzestrzeniania nieprzychylności wokół siebie i „zarażania” takim światopoglądem innych? Przecież w dyskryminacji nie ma nic dobrego,
a brak szacunku do ludzi innej narodowości czy wyznawców
innej religii wskazuje tylko i wyłącznie na brak edukacji. Lecz
doświadczenie pokazuje, że co poniektórzy nadal tego nie
wiedzą… Zostaje tylko mieć nadzieję, że ich umysłów kiedyś
dostąpi oświecenie. Przecież bycie obywatelem świata zmusza
nas do ciągłego dbania o dobro każdej narodowości mieszkającej na Ziemi, a więc nie warto zamykać własne serca i gubić
czułość wobec innych ludzi, bo to właśnie przez nich odkrywamy piękno świata i wielokulturowości.

LAURA STASZKIEWICZ, AUSTRIA

Młody, ambitny, z pasją. Jeden z filarów społecznych organizacji polonijnych w Wiedniu, zaangażowany w sprawy
Polski, miłośnik jej historii i tradycji, częsty organizator
i bywalec imprez okolicznościowych upamiętniających
ważne dla Polski wydarzenia. Chociaż swojej przyszłości
nie wiąże z polityką, pewnie jeszcze nieraz o nim usłyszymy. O tym co znaczy być Polakiem, będąc równocześnie
wiedeńczykiem i kosmopolitą, z bohaterem dzisiejszego
wywiadu – Dawidem Staszkiewiczem rozmawia Laura
Staszkiewicz.
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L.S. A kiedy złapałeś bakcyla polityki ?
D.S. Parę lat temu. Pomimo tego,że mam 28 lat, to mogę
o sobie powiedzieć, że pod tym względem mam bogate doświadczenia. Zakładałem kilka organizacji i w kilku innych
działałem dodatkowo. Do najważniejszych zaliczam założenie organizacji Wiedeńska Inicjatywa Narodowa, której przez
kilka lat byłem prezesem. Była to swego czasu najaktywniejsza polonijna organizacja w Austrii. Byliśmy zrzeszeni w Porozumieniu Patriotyczno – Chrześcijańskim z różnymi innymi
organizacjami, takimi jak Sokół czy Sierpień 80.
Kronika wspomnieniowa

LAURA STASZKIEWICZ, AUSTRIA

L.S. Jakie cele przyświecały tej działalności ?
D.S. Zebraliśmy się z innymi kolegami Polakami urodzonymi
w Austrii chcąc coś dobrego zrobić dla Polonii, szczególnie dla
młodszego pokolenia. Uważaliśmy, że młodzi ludzie urodzeni
na zachodzie są podatni na wynarodowienie i często zapominają o korzeniach, nie identyfikują się z krajem pochodzenia,
bo niewiele o nim wiedzą. Stworzyliśmy także grupę wychowawczą, której celem między innymi było reagowanie na złą
prasę związaną z nasilaniem się artykułów o polskich obozach
śmierci i innymi atakami na państwo polskie.
L.S. Brałeś udział w wydarzeniach politycznych i kulturalnych związanych z tą działalnością?
D.S. Oczywiście, wiele z nich sam organizowałem. Ściągałem
do Wiednia wielu polskich historyków, pisarzy i publicystów. Zorganizowaliśmy największą polonijną manifestację
od czasu pikiety stworzonej przez Austriaków solidaryzujących się z Polakami po wprowadzeniu stanu wojennego.
Byłem przez jakiś czas doradcą polskiego Konsula w Wiedniu
i z tego tytułu byłem zapraszany na wiele oficjalnych wydarzeń. Organizowałem wyjazdy na różne imprezy okolicznościowe w Polsce, Austrii i na Węgrzech. Jako reprezentant
Polonii austriackiej uczestniczyłem w panelach i forach dyskusyjnych. Poza tym zbieraliśmy pieniądze na domy dziecka,
organizowaliśmy koncerty i spotkania. Reprezentowałem
Polonię podczas pielgrzymki młodzieży na Jasną Górę, nie
mówiąc o wydarzeniach związanych z rocznicami odsieczy
wiedeńskiej – głównej uroczystości polonijnej w Wiedniu.
L.S. Co zatem oznacza dla Ciebie polskość i bycie Polakiem?

D.S. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Polskość
to nierozerwalny element kultury europejskiej. To poczucie więzi
w własną Ojczyzną, przywiązanie do języka, hymnu, flagi i godła
narodowego, kultywowanie tradycji i znajomość historii własnego kraju. Każdy Polak poza granicami Polski jest niejako Jej
ambasadorem i nigdy nie powinien o tym zapominać. To w jaki
sposób się zachowujemy i jak dajemy się poznać innym ludziom
rzutuje na postrzeganie przez nich Polski jako takiej. Ważne żeby
poznawanie Polski przez pryzmat Polaków rozsianych po świecie
miało pozytywny, a nie pejoratywny wydźwięk.
L.S. Czy uważasz, że można czuć się Polakiem i obywatelem świata równocześnie ?
D.S. Jak najbardziej. Zgadzam się z założeniami kosmopolityzmu odnoszącymi się do postawy społecznej zakładającej,
że ojczyzną człowieka jest cały świat. Dotyczy to każdego kto
troszczy się o szeroko pojętą sprawiedliwość, naturalne środowisko i ma świadomość tego, że to co dzieje się w jednym
kraju ma wpływ na inne kraje i ich mieszkańców. Nie trzeba daleko szukać przykładu, pandemiczne doświadczenia ostatnich
dwóch lat dobitnie świadczą o tym, że problemy nie zatrzymują
się na granicach państw. Żyjemy w epoce wyzwań i wzajemnych powiązań między krajami dlatego tak ważne jest poczucie
wspólnoty. Poza tym korzystam z dobrodziejstw globalizacji,
możliwości szybkiego przemieszczania się,swobodnego porozumiewania się z ludźmi pochodzącymi z innych krajów, poznawania odmiennych kultur. W moim pojęciu bycie obywatelem
świata nie stoi w sprzeczności z byciem Polakiem i przywiązaniem do korzeni, a wręcz przeciwnie, pozwala na szerzenie idei
polskości praktycznie w każdym zakątku świata.

NATALIA MARIA SYKUŁA, WŁOCHY

Cześć!!!
Żyję na pograniczu kultur: polskiej i włoskiej. Chodzę do
szkoły polskiej, ale moje życie, moja ulica i moje niebo to
włoski lazur. Obcuje z twórcami włoskimi, włoską literatura,
muzyką, architekturą, ale spotykam takie stwierdzenia jak
to Cypriana Kamila Norwida o Chopinie „Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”
Gdy jadę na ogromną górę Monte Cassino na którym miała miejsce jedna z bardziej dramatycznych bitew II wojny światowej
na wielkim bloku skalnym mogę zobaczyć wyryty w marmurze
napis „Serce oddaliśmy Polsce, Bogu duszę a ciało ziemi włoskiej. Że już nie wspomnę o o Naszym sławnym Polaku – Janie
Pawle II, który za każdym razem, gdy przybywał do Ojczyzny,
dawał wyraz ogromnej do niej miłości a ostatnie słowa: Pozwólcie
mi odejść do domu Ojca! także wypowiedział w języku ojczystym.
Bo ja myślę, że faktycznie to nie miejsce urodzenia czy śmierci
mówi nam kim jesteśmy. Mówi nam o tym nasza osobista
wierność własnym wyborom.
Jestem Polką/ no przynajmniej tak jest zapisane w moim
paszporcie/. Uwielbiam uczyć się o innych kulturach i poznawać poglądy na świat, jakie mają ludzie na całej planecie.
Uwielbiam czytać i podróżować. Wspominałam już, że potrafię mówić prawie dziesięcioma językami?
„BYĆ POLAKIEM” 2022

Uczyć się nowego języka jest naprawdę fajne i zabawne, czuję
się przy tym wspaniale a największą satysfakcję mam kiedy,
jadąc do kraju, w którym mówią tym językiem, mogę swobodnie się porozumiewać z ludźmi dookoła. Moim ulubionym
hobby jest siedzenie pod jabłonią, która rośnie w moim ogrodzie. I tam właśnie, oparta o pień drzewa, uwielbiam czytać
powieści. Są to zazwyczaj powieści o wielkich przygodach i odważnych podróżnikach. Kocham naturę, która żyje i oddycha
dookoła mnie i dlatego szanuje ją i o nią dbam. Zawsze segreguję śmieci i nie zostawiam ich gdzie popadnie. Czasami sobie
myślę że może urodziłam się w nie tej epoce, w której bym
chciała, lecz potem przypominam sobie o świetnych współczesnych wynalazkach takich jak samolot lub samochód,
które pozwalają mi podróżować. Chciałabym wspomnieć
tutaj o włoskim powiedzeniu, które brzmi następująco: „Il
mondo è bello perché è vario”. Przetłumaczyć to powiedzenie nie jest trudno. Znaczy ono „świat jest piękny, ponieważ
jest zróżnicowany”. Jednak głębsze znaczenie tych słów dla
wielu osób może być niezrozumiałe. Jest to niezrozumiałe
przede wszystkim dla tych ludzi, którzy zamykają się we własnych domach i nie chcą nigdzie wyjeżdżać i zwiedzać tego
co im nieznane. Tacy ludzie siedzą na sofie, oglądając telewizję i myślą, że wszystko wiedzą, chłonąc informacje jedynie
z tego płaskiego ekranu, ignorując prawdziwy świat i to jaki
jest on piękny. Świat jest różny, zbudowany z różnych kultur
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i różnych zwyczajów, i w tym właśnie tkwi jego piękno. Nie
mogę nawet myśleć o tym, jak byłoby nudno, gdybyśmy byli
wszyscy tacy sami, czar by prysnął.
Dlatego dzisiaj chce powiedzieć: tak jestem Polką i się tego nie
wstydzę, ale dodać muszę, że jestem też obywatelką świata,

Świat i jego różnorodność są moją drugą ojczyzną i szanuje
tę różnorodność, tak jak szanuję swoją własną kulturę i swój
własny język. Moim największym marzeniem jest, by inni też
mogli to piękno świata ujrzeć i nauczyć się o nie dbać. Może
kiedyś tak będzie.

NIKITA UMIŃSKI, KAZACHSTAN

Moja babcia Stanisława opowiedała mi, jak wysiedlono naszych krewnych.

Genowefa i jej mąż Anton mogli zamieszkać w Akmolińsku,
przyszłej stolicy Kazachstanu.

Umieszczano ich w wagonach towarowych i wysyłano na kazachski step. W czasie podróży mówiono im, że jadą do strasznych ludzi i byli zastraszani na wszelkie sposoby. To samo
powiedziano mieszkającym tu Kazachom. Chciano w ten sposób zastraszyć i zwaśnić dwa narody. Tak się jednak nie stało.

Przyszło nam żyć w czasach, kiedy problem obywatelstwa stał
się kluczowy. Ludzie zabijają się nawzajem z powodu przynależności do innego narodu, co mnie naprawdę złości. Myślałem, że problem przynależności do narodu to sprawa, która
istotna była w XX wieku. We współczesnym świecie, według
mnie, wszystkie narody powinny żyć w pokoju i przyjaźni.

Kiedy dotarli do Kazachstanu, Kazachowie przywitali ich ciepło, podzielili się odzieżą, jedzeniem i… kawałkiem swojego
serca, przyjmując ich jako najbliższych. Osiedlili ich we wsi
Kamyszenka, która stała się nowym domem dla wielu Polaków.
Po pięknej przyrodzie i klimacie Żytomierszczyzny, kazachskie stepy stały się dla wszystkich zesłańców nie lada wyzwaniem.
Latem na stepie było nieznośnie gorąco, a w zimą doskwierał
siarczysty mróz.
Zabroniono było mówić po polsku i przestrzegać tradycji.
Zabroniono było wieszać ikony i modlić się.
Było tak wiele zakazów, że czasami wydawało się, że nawet
życie jest zabronione…
Ale mimo to nasi przodkowie zdołali zachować swoją kulturę
i obyczaje. To dzięki nim obchodzimy teraz Boże Narodzenie,
Wielkanoc i wiele innych świąt, – moja babcia Stanisława
(córka Genowefy) gotuje polskie potrawy – kiedy ją odwiedzam, zawsze karmi mnie plackiem z wiśniami.
Dzisiaj, po wielu latach, ich wnuki i prawnuki mogą kultywować zwyczaje i kulturę swoich przodków, chodzić do polskiej
biblioteki w stolicy Kazachstanu (zdjęcie nr 3), uczyć się języka i wracać do kraju swoich przodków. Wiem to osobiście,
ponieważ jestem członkiem Stowarzyszenia „Polska Jedność”
i uczęszczam na zajęcia do Gabinetu języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza w Nur-Sułtanie. Staram się brać udział
w różnych wydarzeniach polonijnych. Na przykład byłem
uczestnikiemw Kazachstańskiego Dyktanda Polonijnego
„Łączy nas język polski” oraz w akcji literackiej „Kazachstan
czyta po polsku”… (zdjęcie nr 5)
Kamyszenka stała się historyczną pamiątką dla wielu Polaków
w Kazachstanie. Jest tam kościół, a w 2006 r. umieszczono
w nim ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Tam właśnie pochowani są mój prapradziadek Kazimierz i moja praprababcia
Kazimiera. Po zwolnieniu z aresztu w 1955 roku prababcia

314

Kronika wspomnieniowa

GRUPA V
CZY JEST W TWOIM OTOCZENIU
AMBASADOR POLSKOŚCI,
A MOŻE TY NIM JESTEŚ?
PRACE FILMOWE (10 – 22 LAT)
Pocztówka z Polski
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Uczestnicy konkursu stanęli przed dużym wyzwaniem – próbowali odpowiedzieć na pytania: kto
jest ambasadorem polskości i co to znaczy być ambasadorem polskości. Przysłane na konkurs filmy
prowadzą nas zatem od instytucji ambasad, konsulatów przez Kościoły do rodzin. Takie bowiem były
też najczęściej odpowiedzi: tak, owszem, oficjalne urzędy wykonują swoje obowiązki, ale „prawdziwymi”
ambasadorami są Polacy (ale nie tylko Polacy!) działający w środowisku: moi rodzice, koleżanki
i koledzy, wreszcie ja sama, ja sam. Stąd tak dużo wywiadów, opinii innych Polaków, ukazujących
działalność społeczną nauczycieli, dyrektorów szkół, wojskowych, osób duchownych. Ale „co to znaczy
być ambasadorem polskości” – to pytanie pojawiało się praktycznie w każdym filmie. I bardzo trudno
było medialnie na nie odpowiedzieć – ba jak przekazać zwykłą codzienną pracę, która przecież nie
odbywa się w świetle kamer? Czasami pozostało zdjęcie lekcji, koncertu, wycieczki śladami Polski
i Polaków, ale też nie zawsze. Autorzy prowadzili nas zatem przez miejsca i wydarzenia, ale to, co chcieli
przekazać pozostało poza zasięgiem kamery – wzruszenie, drgnięcie serca, dotknięcie polskiego Ducha.
Codzienność w domach, szkołach, na zajęciach pozalekcyjnych – ale wszędzie tam odbywa się stałe
doświadczenie polskości – symboli, dźwięków, obrazów, tekstów… Przekazywanych przez codziennych
ambasadorów, po prostu dobrych ludzi i Polaków, z rzadka tylko dostrzeżonych, nagrodzonych, ale –
jak widać na filmach – często za to po prostu szczęśliwych, przekazujących swoją „a to Polskę właśnie”
następnym pokoleniom. I chwała Wam za to. Dziękujemy.

JERZY KOWALEWSKI
Przewodniczący Jury Grupy V
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WERDYKT JURY DLA GRUPY V (PRACE FILMOWE, WIEK UCZESTNIKÓW 10-22 LATA):
CZY JEST W TWOIM OTOCZENIU AMBASADOR POLSKOŚCI, A MOŻE TY NIM JESTEŚ?

JURY W SKŁADZIE:
JERZY KOWALEWSKI (Polska) – Przewodniczący
SEBASTIAN JAWOROWSKI (Polska) – Wiceprzewodniczący
ZESPÓŁ V/1: wiek 9 – 15 lat
MAŁGORZATA LUBBERS – DĄBROWSKA (Holandia) – Przewodnicząca
Ks. BOGUSŁAW JANKOWSKI (Polska) – Wiceprzewodniczący
MARIOLA STEFAŃSKA - SABADASZ (Niemcy) – Sekretarz Konkursu
IWONA MALINOWSKI (Kanada)
ZESPÓŁ V/2: wiek 16 – 22 lata
TOMASZ BASTKOWSKI (Irlandia) – Przewodniczący
TERESA SYGNAREK (Szwecja) – Wiceprzewodnicząca
BARTŁOMIEJ PILARCZYK (Irlandia)

WYBRAŁO LAUREATÓW:
Lara Kot (Niemcy)
David Saoncella (Włochy)
Diana Zofia Zinkiewicz (Kazachstan)

PRZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:
Julia Dulak (Wielka Brytania)
Carla Gomez Czaplińska (Hiszpania)
Adela Orłowska (Litwa)
Kurt Stiller (Niemcy)

Jury przyznało także dyplomy gratulacyjne
dla wszystkich uczestników z Ukrainy za udział w Konkursie
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Drodzy Uczestnicy, Jurorzy Konkursu Być Polakiem 2022. To już trzecia moja edycja i niesłabnąca
przyjemność i duma z bycia jurorem w tym niezwykłym, najważniejszym konkursie dla Polonii z całego
Świata. Począwszy od jesiennej inauguracji XIII edycji w Rzymie, poprzez wiosenne obrady w Warszawie,
które wróciły, po dwuletniej covidowej karencji! Lato zapowiada się pasjonująco z kolejną Galą Laureatów
w Zamku Królewskim wraz z atrakcjami i niespodziankami dla zwycięzców i wyróżnionych od Joanny
i Marka i niezwykłego zespołu Fundacji Świat na Tak. Ciesząc się z kolejnego roku pracy na rzecz dzieci
i młodzieży, chciałbym serdecznie podziękować całej rodzinie konkursowej, za wsparcie. Za to że nie
przestaliście wierzyć we mnie, za modlitwę, pamięć i troskę jaką otoczyliście mnie i moją rodzinę. 5
kwietnia 2022 roku przyszła na świat mała Miriam Hanna Bastkowska, która jest takim dzieckiem
niespodzianką, której początek ziemskiej podróży jest w sposób szczególny związany z konkursem
i ludźmi z „Być Polakiem”. Dziękuję i gratuluję dzieciakom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom,
jurorom. To wielki zaszczyt tworzyć dla Was i z Wami to wspólne dzieło. Do zobaczenia Kochani! Cel
jest zawsze ten sam i pozostaje niezmienny. Kierunek Zamek Królewski, Warszawa, Polska!
Całkowicie zachwycony i wdzięczny

TOMASZ BASTKOWSKI
Wiceprzewodniczący Jury Grupy V
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GRUPA V
PRACE LAUREATÓW
(ZRZUTY EKRANU)
Pocztówka z Polski
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LARA KOT, NIEMCY

„W moim otoczeniu jest wiele osób zasługujących na miano
ambasadora polskości, zaczynając od mojej kochanej mamusi, a kończąc na pani dyrektor szkoły polskiej. A wśród
tych wszystkich osób jestem ja!” – zaczyna swoją opowieść
Lara z Berlina. Ciekawie skomponowany film, ukazujący
zwykłe sytuacje z życia na emigracji, kiedy każdy Polak może
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w swojej codzienności dać szansę doświadczenia polskości
nie-Polakom. Tak czyni Lara, ucząc tatę – Niemca – historii
Polski, grając muzykę polskich kompozytorów na konkursach czy broniąc dobrego imienia Polski wszędzie tam, gdzie
będzie taka potrzeba – jak zdarzyło się to Larze w Egipcie.
Bo „moja polska duma nie pozwoliła mi nie zareagować”.
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DAVID SAONCELLA, WŁOCHY

Film Dawida Saoncelli z Włoch jest animacją. Na początku
autor stawia pytanie: „Czy jest w moim otoczeniu jakiś
ambasador polskości?” I odpowiada twierdząco, jak widać
na poniższym kadrze. Przedstawia widzowi przykłady wielu
ambasadorów, zauważając przy tym, że nie trzeba być Polakiem, by na takie miano zasłużyć. Sam siebie i swoich
kolegów również uważa za ambasadorów, gdyż – jak pisze
– „opowiadamy całemu światu o Polsce” i „nie jest to dla nas
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trudne”. Jest wiele pomysłów na to, „jak”: pomagać, zarządzać polską szkołą, organizować dni przyjaźni polsko-włoskiej, uczyć polskiego i historii. Mamy rozmawiają w domu
po polsku i gotują polskie dania, ktoś inny piecze polskie
ciasta, siostra Asia pomaga na lekcjach polskiego. A to sprowadza się w zasadzie do jednego: w zwykłej codzienności,
we wszystko, co się robi włożyć odrobinę polskiego serca.
I nie są to bynajmniej „jacyś” ambasadorowie…
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DIANA ZOFIA ZINKIEWICZ, KAZACHSTAN

Film powstał ku pamięci Jana Zinkiewicza, dziadka Autorki, Diany Zinkiewicz z Kazachstanu. Nie przypadkowo
zaczyna się wierszem Kto ty jesteś? Autorka jest wdzięczna
Dziadkowi za przekazanie jej polskości i znajomości języka
polskiego. Jedna z tysięcy opowieści o losach Polaków z Kresów: o wysiedleniu, strasznych warunkach zakwaterowania,
niewyobrażalnie trudnych warunkach życia. A następnie
o jakiejś nadludzkiej sile, która pozwalała mimo wszystko
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żyć, zakładać rodziny, a nawet – jak Jan Zinkiewicz – kończyć szkoły i studia, w tym przypadku kryminalistyczne.
I działać na rzecz Polski i Polaków. W czym tkwi siła „małego Polaka”, który tak wiele w Kazachstanie osiągnął i tak
wiele innym dał? Autorka zdaje się poszukiwać odpowiedzi:
tradycje rodzinne, poszukiwanie korzeni, genealogii, zamiłowanie do książek, motto, „by nigdy się nie poddawać, iść
do zwycięskiego końca”.
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GRUPA V
PRACE WYRÓŻNIONE
(ZRZUTY EKRANU)
Pocztówka z Polski
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W XIII Edycji konkursu Być Polakiem w grupie filmowej zachęcaliśmy młodych Polaków, by odpowiedzieli
na pytanie co to znaczy być ambasadorem polskości kto nim jest. Młodzi twórcy podeszli do tego
tematu w różnorodny sposób. Nadesłane na Konkurs filmy przedstawiały sylwetki ich samych, ich
rodziców, dziadków i osób z ich polonijnego otoczenia. W ciekawie zaprezentowany sposób ożywiały te
postaci na kadrach filmów. Wzruszały i bawiły. Gratuluję laureatom i wyróżnionym Dziękuję wszystkim
biorącym udział w Konkursie, szczególnie z Ukrainy...

MARIOLA STEFAŃSKA – SABADASZ
Sekretarz Jury Grupy V
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CARLA GOMEZ CZAPLIŃSKA, HISZPANIA

Film Carli z Hiszpanii to dialog dwóch koleżanek, próba
znalezienia przez nie odpowiedzi – co to znaczy być ambasadorem polskości. Pada wiele propozycji, np. że jak
jesteś zagranicą, to wychwalasz swój kraj, opowiadasz
o polskich zwyczajach, tradycjach, kulturze, historii, starasz się zaciekawić polską, częstować polską kuchnią, być

reprezentantem Polski zagranicą. Dziewczynki chwalą się
znajomością wielu znanych w świecie Polaków, pokazują
dzieła kultury, opowiadają legendy… Aż trudno uwierzyć,
ale w czasie 10-minutowego filmu oprowadzają w zasadzie
przez kanon polskiej kultury, przez świat symboli, dźwięków i obrazów…

JULIA DULAK, WIELKA BRYTANIA

Autorka, Julia Dulak z Londynu, przedstawia postać Marka
Kartusa. „Uważam, że nie zależy nam na przedstawieniu
bohaterów, lecz ludzi zwykłych, którzy kształtują nas i nasz
charakter” – mówi we wstępie. Bohater filmu opowiada
losy swojej rodziny, niestety typowe dla wielu Polaków:
zesłanie, wojna, obozy internowania… Pan Marek urodził
się w Anglii i zadawał sobie pytanie, kim jest? Ale – jak
twierdzi – gdy ktoś ma w sobie nasienie polskości, to nie
ważne w jakiej glebie wyrośnie… Ale tej ziemi angielskiej
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też należy się szacunek za dar życia, choć w inny sposób.
Wszystko jest darem Boga… Żeby być dobrym Polakiem,
trzeba znać różnicę między dobrem a złem. Czy właśnie te
słowa kształtują charakter Julii? Autorka podsumowuję,
że ambasador polskości to ktoś, kto swoim życiem, „głównie swoimi czynami” pokazuje, że kocha swoją ojczyznę,
Polskę. Druga część filmu to opowieść o rodzicach – takich
właśnie, według Julii, ambasadorach.
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ADELA ORŁOWSKA, LITWA

Film Adeli Orłowskiej z Litwy opowiada o postaci Józefa Piłsudskiego na tle jego ukochanych Wasyliszek.
To spokojna opowieść o życiu Marszałka przeplatana aneg-

dotami, ciekawostkami i hipnotyzująca widza wykonywanymi rysunkami.

KURT STILLER, NIEMCY

Kurt Stiller zabiera nas do Berlina, miasta pełnego życia,
w którym na pozór nie widać żadnych ambasadorów polskości. Autor pokazuje nam jednak, że oni są – ci oficjalni
w urzędach i nieoficjalni, np. w kawiarni, gdzie można
zjeść polskie pierogi, ciasta i posłuchać polskiej muzyki
i czytać polską literaturę. Prowadzi nas też do polskiej
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szkoły, dziękuje rodzicom za przekazanie języka polskiego.
W końcu zadaje sobie pytanie – „czy ja jestem ambasadorem polskości”? Jako uczeń polskiej szkoły, biorący udział
w konkursach, jako kolega opowiadający o Polsce? Kończy
tak: „Jest wielu ambasadorów polskości. Razem tworzymy
ambasadę polskości.”

Kronika wspomnieniowa

MODUŁ B
DLA NAUCZYCIELI
„Z FLEKSJĄ I SKŁADNIĄ ZA PAN BRAT”.
KONSPEKT LEKCJI, PREZENTUJĄCY DOWOLNIE
WYBRANY PROBLEM GRAMATYCZNY Z ZAKRESU
FLEKSJI LUB SKŁADNI – POZIOM B1, B2.
Pocztówka z Polski
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Po raz piąty miałam zaszczyt wziąć udział w obradach Jury Konkursu ‘’Być Polakiem’’ – Moduł B
dla nauczycieli polonijnych. To zawsze dla mnie wielka przyjemność czytać ciekawe scenariusze
lekcji. Być może obecna sytuacja na świecie spowodowała, a być może były ku temu inne powody,
że tegoroczny temat konspektu lekcji nie cieszył się aż takim dużym powodzeniem, jak w latach
poprzednich i nadesłanych prac otrzymaliśmy mniej. Wszystkie jednak były na wysokim poziomie
i pełne nowatorskich pomysłów.
Ocenianie ich nie sprawiło nam większych kłopotów i jednogłośnie podjęliśmy decyzję o wyborze
laureatów.
Nauczycielom biorącym udział w XIII edycji konkursu bardzo dziękuję za podjęcie wyzwania oraz
poświęcenie czasu i ogromu pracy w przygotowanie scenariuszy lekcji. Wszystkim serdecznie gratuluję
zdobytych nagród i wyróżnień.
Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość uczestniczenia po raz kolejny w obradach
Jury. Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem pana Marka Machały za czuwanie nad
całością, a koleżankom i kolegom Jurorom Modułu B za ciekawe spotkania i interesujące rozmowy.
Słowa te piszę w majowy słoneczny dzień, w moim ogrodzie w południowym Londynie, otoczona
niebieskimi niezapominajkami i hiacyntami czyli popularnymi o tej porze roku angielskimi bluebell.
Ten piękny, niemal sielankowy, wiosenny obraz, zakłóca świadomość wojennej rzeczywistości jakiej
doświadczają nasi bracia i siostry żyjący na Ukrainie i walczący heroicznie o swoją wolność… Oby jak
najszybciej zapanował tam pokój!

MAŁGORZATA LASOCKA
Wiceprzewodnicząca Jury Grupy Nauczycielskiej
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WERDYKT JURY DLA GRUPY „N” (NAUCZYCIELSKIEJ) – MODUŁ B:
„Z FLEKSJĄ I SKŁADNIĄ ZA PAN BRAT”. KONSPEKT LEKCJI, PREZENTUJĄCY DOWOLNIE WYBRANY
PROBLEM GRAMATYCZNY Z ZAKRESU FLEKSJI LUB SKŁADNI – POZIOM B1, B2.

JURY W SKŁADZIE:
MAGDALENA BOGUSŁAWSKA (Polska) – Przewodnicząca
STANISŁAW CHYLEWSKI (Kanada) – Wiceprzewodniczący
MAŁGORZATA LASOCKA (Wielka Brytania) –Wiceprzewodnicząca
ŁUCJA MIROWSKA – KOPEĆ (USA) – Sekretarz
HANNA KACZMARCZYK (Austria)

WYBRAŁO LAUREATÓW:
1. Joanna Kawula – Szkoła Polska im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie, Włochy
2. Anna Bukowska – Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough, Wielka Brytania,
3. Weronika Butrym – Nikadon – Polska Szkoła SEN w Dublinie, Irlandia

PRZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:
1. Sabina Mężyk – Zespół Polskich Szkół Ogólnokształcących im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Łotwa
2. Karolina Kowalcze – Franiuk – Polska Ludoteka w Genui, Włochy
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Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka:
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie.
Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz
Po raz kolejny miałam zaszczyt być częścią tego wspaniałego działa, jakim jest Konkurs „Być Polakiem”
w charakterze jurora. Rola jurora to przede wszystkim przyjemność i radość obcowania z tym co
najpiękniejsze dla nas Polaków, z językiem polskim. Jesteśmy świadomi, jak niełatwym zadaniem jest
nauczanie języka polskiego na obczyźnie. Tym bardziej radują się nasze serca, kiedy widzimy jak wiele
prac napływa z każdego zakątka ziemi do Warszawy, szczególnie prac dzieci i młodzieży, dla których
okazuje się, że bardzo ważne jest „bycie Polakiem” co udowodniają w swoich pracach. Cieszy bardzo,
że nauczyciele sami także angażują się w tę inicjatywę i dzielą się z nami swoją pracą pedagogiczną.
Dziękuję wszystkim, którzy nadesłali swoje konspekty. Dziękuję jurorom, z którymi miałam zaszczyt
pracować. To ogromna przyjemność wymienić doświadczenia, ale przede wszystkim czerpać ze
skarbnicy wiedzy, która posiadają i tak wspaniale się nią dzielą.
Gratuluje Pani Poseł Joannie Fabisiak wytrwałości w realizowaniu tego projektu, a Panu Markowi
Machale świetnej organizacji i przygotowania konkursu. Życzę sił do dalszego działania i wspaniałych
pomysłów w następnych edycjach konkursu.

ŁUCJA MIROWSKA-KOPEĆ
Sekretarz Jury Grupy Nauczycielskiej
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Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju to organizacja non-profit powołana w 2018 roku
przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty społeczne
i umożliwić spółce podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Fundacja tworzy własne projekty, ale także wspiera inicjatywy społeczne i wolontariat pracowniczy.
Cele statutowe są osiągane poprzez aktywność w obszarze edukacji, kultury oraz poprzez
wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii i przedsiębiorczości.
Priorytetem dla Fundacji PFR jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społecznych poprzez programy edukacyjne bazujące na nowych technologiach.
Pozostałe, nie mniej ważne obszary działalności Fundacji, to wspieranie kultury oraz innowacyjności, przedsiębiorczości, motywowanie do zwiększania kompetencji przez całe
życie, budowanie postaw prospołecznych i aktywizacja zawodowa. Podstawowe grupy odbiorców działań realizowanych przez Fundację PFR to dzieci, młodzież oraz osoby starsze,
jednakże jej celem jest stworzenie całego ekosystemu dobrych praktyk i zaangażowanych
instytucji, aby realizowane projekty, miały realny wpływ na życie beneficjentów Fundacji
i ich otoczenie.
Fundacja PFR w 2019 roku uruchomiła Centralny Dom Technologii – unikatowy projekt
edukacyjny, w ramach którego oferuje interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne w metodologii STEAM dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. CDT to także nowoczesna
przestrzeń – miejsce spotkań edukacji z biznesem i nowymi technologiami, do której
zapraszani są innowatorzy, przedsiębiorcy i twórcy rozwiązań EdTech.
Więcej informacji o działalności Fundacji PFR znajduje się na stronie www.fundacjapfr.pl
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PATRONI, ORGANIZATORZY I SPONSORZY

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

MINISTERSTWO
SPRAW ZAGRANICZNYCH

KANCELARIA PREZESA
RADY MINISTRÓW

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNOTA POLSKA”

ZJEDNOCZENIE
POLEK
W WIELKIEJ
BRYTANII
FUNDACJA
„ŚWIAT NA TAK”

STOWARZYSZENIE
POLSKICH KOMBATANTÓW
W WIELKIEJ BRYTANII

ZJEDNOCZENIE POLEK
W WIELKIEJ BRYTANII

DOBRE MIEJSCE
S.P. Z O.O.

M.B.GRABOWSKI FUND

POLONIA
AID FOUNDATION
TRUST

POLONIA AID
FOUNDATION TRUST

SPONSOR PROJEKTU

BYŚ
– WOJCIECH BYŚKINIEWICZ

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ
ARTYSTYCZNY WOJSKA
POLSKIEG

SPONSOR STRATEGICZNY FUNDACJI



ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE

DRUKARNIA EFEKT

Projekt częściowo finansowany ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach
konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Regina i Sławomir Katner
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