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Szanowni Państwo, Drodzy Młodzi Przyjaciele,
Piątą edycję konkursu „Być Polakiem” rozpoczynaliśmy w Ambasadzie Polskiej w Londynie,
a kończyliśmy w Instytucie Polskim w Rzymie. W obydwu uroczystościach uczestniczyli
ambasadorowie, konsulowie i wielu dostojnych gości, co dodało temu wydarzeniu splendoru
i doniosłości. Laureaci i wyróżnieni z wielką powagą odbierali z rąk Ambasadora polską flagę i słowa
hymnu narodowego. Wzruszający to był moment i z pewnością zostanie w pamięci młodzieży
wraz z przekonaniem, że Ojczyzna przodków ma historię trudną ale piękną, a współczesność
wartą współtworzenia. Uroczystości kończyły występy uczniów „szkół sobotnich”. Oni również
byli bohaterami tych spotkań, bo podejmując naukę języka polskiego i zgłębiając historię Polski
powiedzieli „tak” dla swej tożsamości narodowej i nawet w pełni sobie tego nie uświadamiając
stali się wspaniałymi ambasadorami Polski i polskości.
Rok 2014 obfitował w ważne i doniosłe rocznice. Siedemdziesiątą rocznicę Powstania Warszawskiego uznaliśmy za wydarzenie tak doniosłe, że powinno je poznać i przeżyć każde polskie
dziecko. Uznaliśmy, a potwierdzili to uczestnicy, że Konkurs jest ku temu doskonałą okazją.
Zosia z Finlandii tak pisze.
„Niestety, bardzo trudno przychodzi mi uczenie się historii Polski, ponieważ nie mam regularnych
lekcji z tego przedmiotu. Bardzo się zawsze cieszę, kiedy organizowane są takie Konkursy jak „Być
Polakiem”. Bardzo lubię brać udział w konkursach, ponieważ inspirują mnie do zdobywania nowej
wiedzy i wykonywania kreatywnych prac.”
Tę opinię podzieliło wielu rówieśników Zosi, bo prac na temat „Ballada o okaleczonym mieście”
wpłynęło kilkaset i były one bardzo dojrzałe merytorycznie i wzruszające emocjonalnie. Oto
fragment jednej z nich, dwunastoletniej Mai:
„W 44 co to od niego, lat siedemdziesiąt dziś mija.
Piękna Warszawa ruiną już była, wojna światowa śmierć wielu przyniosła.
Miasto zniszczyła całe. Widziały to oczy duże i małe
Ból ogromny. Lecz stolica szybko głowę swą podniosła.
Dość już tego, to niegodne, czas bym w chwale znów wyrosła.
To tak dłużej być nie może, pomóż nam o Panie Boże.”
Także temat drugi mówiący o polskich drogach do wolności zyskał wielu zwolenników. Niełatwo
więc było wybrać te najlepsze, bo wszystkie były ciekawe, mądre i poruszające. Uczestnicy
Konkursu pokazali wiele dróg, po których kroczył polski żołnierz, walcząc o wolność. Z Kanady
i USA, szlakiem gen. Andersa, po Rosję, Francję, Skandynawię i Benelux. Członkowie Jury zwracali
uwagę na wspomnienia odwołujące się do opisywanych wydarzeń, które nigdy nie ujrzałyby
światła dziennego, gdyby nie prace konkursowe. Elisa z Francji opowiada o losach wojennych
swych pradziadków polskiego i francuskiego. Pradziadka francuskiego los rzucił pod Kraków
i tu walczył z Niemcami. Polski pradziadek był żołnierzem w Armii Łódź, a po kapitulacji oddziału
dostał się do niewoli i został zesłany na przymusowe roboty. Obydwaj walczyli o wolność i obydwaj
doświadczyli dramatu wojny i tułaczego losu. Te dwa życiorysy splecione w opowiadaniu prawnuczki, która jak mówi, jest w połowie Polką, a w połowie Francuską są symbolem wojennych
losów wielu Polaków.
Trzeci temat konkursowy „Polska moich marzeń” zapraszał młodzież z wyobraźnią, pobudzał do
kreatywne i twórczego myślenia. Ich marzenia przelewane na papier były zwykle tak zwyczajne,
że urzekająco piękne. Pojechać, żeby na własne oczy zobaczyć Polskę, o której rodzice snują tyle
opowieści. Pojechać po raz kolejny, bo tam jest fajnie. Ola z USA tak pisze :
„Polskę moich marzeń tworzą: uśmiechnięci ludzi, szczęśliwe dzieci
i święta przy wspólnym stole, szkolne boisko i place zabaw,
bałtycki bursztyn i krokus na hali.”
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Pełne ekspresji były prace uczestników, którzy z różnych powodów nie mogą pojechać do Polski,
choć marzą, by odwiedzić Ojczyznę przodków. Do głębokiej refleksji pobudzały prace
reformujące nasz kraj, likwidujące biedę, a smutek zastępujące uśmiechem i szczęściem. Bardzo
solidaryzowaliśmy się z tymi pragnieniami uczestników.
W tym miejscu pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które
wsparły realizację V edycji konkursu „Być Polakiem”.
Przede wszystkim dziękuję rodzicom za patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży wzmacniane i ubogacane przez nauczycieli .
Dziękuję za objęcie Konkursu Honorowym Patronatem: Pani Marszałek Ewie Kopacz, Panu
Ministrowi Radkowi Sikorskiemu, Panu Prezydentowi Lechowi Wałęsie, Panu Premierowi
Longinowi Komołowskiemu i Pani Jagodzie Kaczorowskiej.
Podziękowanie składam pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy najlepiej
wiedzą, jak wielkie znaczenie dla Polski mają mali ambasadorowie.
Dziękuję Panu Witoldowi Sobków Ambasadorowi RP w Wielkiej Brytanii i Panu Wojciechowi
Ponikowskiemu Ambasadorowi RP we Włoszech oraz pracownikom ambasad za życzliwą
organizację spotkań.
Wyrażam wielką wdzięczność dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dla Pani Dyrektor Iwony
Popławskiej oraz Pana Prezesa Marka Różyckiego i wszystkim pracownikom, którzy żywo
i serdecznie angażowali się w realizację projektu.
Podziękowanie kieruję do dyrekcji i pracowników ORPEG-u.
Dziękuję patronom medialnym, to jest TVP Polonia na czele z Panem Dyrektorem Łukaszem
Kardasem oraz Dziennikowi Polskiemu w Wielkiej Brytanii i Redaktorowi Naczelnemu Panu
Jarosławowi Koźmińskiemu.
Szczególne podziękowania kieruję do przedstawicieli Polonii i organizacji polonijnych, w tym
współorganizatorów Konkursu – szkół uzupełniających nauczanie przedmiotów ojczystych
różnego typu.
Na ręce Pani Prezydent Heleny Miziniak składam podziękowanie dla Zjednoczenia Polek na
Emigracji i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, współorganizatora Konkursu.
Podziękowaniem pragnę objąć także Panią Aleksandrę Podhorodecką i Polską Macierz Szkolną
w Wielkiej Brytanii.
Dziękuję niezastąpionym sponsorom: Zjednoczeniu Polek na Emigracji, Komitetowi Wykonawczemu Rady Powierników PAFT, Fundacji Oliwii Grabowskiej oraz Pani Bożenie Laskiewicz.
Dziękuję całemu Jury i każdemu jurorowi z osobna. Szczególne podziękowanie kieruję do
Przewodniczącego Jury Pana Romana Śmigielskiego, który stanął przed niełatwym zadaniem
obiektywnego wyłonienia laureatów.
Dziękuję wszystkim, którzy pro publico bono wspierali działania konkursowe, a którzy
nie zostali tu wymienieni imiennie. Była to rzesza ludzi dobrej woli, bez których pomocy
nie osiągnęlibyśmy zamierzonego celu. Byliście Państwo niezastąpieni w pomysłowości
i zaangażowaniu.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP
„Być Polakiem” 2014

3

4

Kronika wspomnieniowa

patroni konkursu

Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
◆

Radosław
siKoRsKi
Minister Spraw Zagranicznych RP
◆

LEch wałęsa
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995
◆

Longin
KomołowsKi
Prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
◆

Jagoda
KaczoRowsKa
Córka Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
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komitet Honorowy
FRanCisZka aGHaMaLian-koniECZna – Prezes Kongresu Polonii Francuskiej
DoRoTa anDRaka – Prezes Centrali Polskich Szkół Doszkalających w Ameryce
kaZiMiERZ CHRaPka – Prezes Fundacji W. Reymonta, Kanada
Jan CYToWski – Prezes Rady Polonii Świata

baRbaRa boRYs DaMiĘCka - Senator RP
Joanna HEYMan-saLVaDE – Prezes Związku Polaków we Włoszech
JERZY JankoWski – działacz polonijny, Norwegia
boŻEna kaMiŃski – Kongres Polonii Amerykańskiej
ŁUkasZ kaRDas – Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Polonia, Polska
ks. sŁaWoMiR kaWECki – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii
TEREsa konoPiELko – Wiceprezes SKO „Polonia” Rosja
MiRosŁaW koRZEb – Dyrektor Teatru Guliwer, Polska
WiEsŁaW LEWiCki – Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej
PioTR ŁaDoMiRski – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii
JERZY MaJCHERCZYk – podróżnik, odkrywca, USA
MaRia MaŁaŚniCka MiEDZianoGÓRa – Towarzystwo Krzewienia Polskiej Oświaty w Danii
TaDEUsZ MaRkiEWiCZ – działacz polonijny, Polska
aGaTa MŁYnaRska – dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna, Polska
DaWiD MoTak – działacz polonijny, USA
anDRZEJ PERson – Senator RP
TaDEUsZ PiLaT – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
HaLina RoZPonDEk – Poseł na Sejm RP
JanUsZ RYGiELski - Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
Jan TaRCZYŃski – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
aLbin TYbULEWiCZ – Działacz polonijny, wiceprzewodniczący Rady Programowej TV Polonia
aLEksanDER ZaJĄC – Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
MaRian ZaLEWski – Wiceprezes Telewizji Polskiej, Polska
sTEFan ŻaCZkiEWiCZ – Przewodniczący Forum Polskich Szkół w Holandi
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jury
Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP, Pomysłodawca, Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego, Polska
RoMan ŚMiGiELski – Przewodniczący Jury „Być Polakiem”, Sekretarz Generalny Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych, Dania
anna aTŁas – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Polska
TEREsa aRsZaGi VEL HaRsZaGi – Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia

im. Jana Pawła II w Brukseli, Belgia

DanUTa bRonCHaRD – Dyrektor Polskiej Szkoły Doszkalającej im. Marii Konopnickiej

w Nowym Jorku, USA

MaGDaLEna boGUsŁaWska – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Polska
sTanisŁaW CHYLEWski – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. M. Kopernika

przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu, Kanada

RoMUaLD GRZYboWski – Dyrektor Polskiej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego
w Starych Trokach, Litwa
Joanna JanasZ – Przewodnicząca Agencji PolArt, Szwecja
ks. boGUsŁaW JankoWski – Dyrektor Katolickiego Centrum Kultury „Dobre Miejsce”, Polska
Hanna kaCZMaRCZYk – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego
przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Austria
JaGoDa kaCZoRoWska – Harcmistrzyni ZHP, działaczka polonijna, Wielka Brytania
HaLina kobLEnZER – Koordynator Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Tradycji,
Kultury i Języka Polskiego, Niemcy
EWa koCH – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w USA
MaGDaLEna koCHEL – Dyrektor Zespołu Szkół nr 121, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III

Sobieskiego w Warszawie, Polska

JERZY koWaLEWski – Katedra Języka Polskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina
boŻEna LaskiEWiCZ – Prezes Medical Aid for Poland Fund w Londynie, Wielka Brytania
aGaTa LEWanDoWski – Prezes Fundacji W-Z
anna ŁUCka – działaczka polonijna, Francja
HELEna MiZiniak – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Wielka Brytania
bEaTa MonDoViCs – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Budapeszcie, Węgry
aLEksanDRa PoDHoRoDECka – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii
WanDa J.VUJisić – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze

„Być Polakiem” 2014
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„RoK 2014 to RoK szczEgóLnych
Rocznic, KtóRE zwRacaJą
uwagę na niEzwyKłE czyny
zwyKłych Ludzi.
70 Lat tEmu poLacy w poLscE
i poza JEJ gRanicami
staczaLi znaczącE bitwy
„za waszą woLność i naszą”.
po całEJ poLscE i na poLach
bitEwnych EuRopy czyny
męstwa, odwagi i poświęcEnia
zapisywały KoLEJnE KaRty
naszEJ histoRii.
czyny tE świEcą pRzyKładEm
miłości i wiaRy
pRzEz dziEsięcioLEcia
i są dowodEm, ŻE niE ma
RzEczy niEmoŻLiwych .
JaGoDa kaCZoRoWska
Harcmistrzyni ZHP, córka
Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego, Wielka Brytania
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o konkursie

organizatorzy i sponsorzy

Ministerstwo spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej

stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

ośrodek Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą

ZJEDNOCZENIE POLEK
NA EMIGRACJI

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Fundacja „Świat na Tak”

Polsko słowiańska Federalna Unia kredytowa

patroni medialnii

TV Polonia

Dziennik Polski

LAUREACI

1

Grupa
9 –10 lat

baLLada
o oKaLEczonym miEściE –
powstaniE waRszawsKiE
1944
DoMinika GRYCiUk – Belgia, 13 lat
ZoFia kiERnER – Finlandia, 11 lat
aRTUR koCHan – Francja, 15 lat
MaJa kUDŁak – Austria, 12 lat
MaRTa sUsZka – Austria, 12 lat
DasZa TRUsZ – Kazachstan, 19 lat
ZUZanna WoJTkoWska – Belgia, 19 lat

LAUREACI

2

Grupa
11 –12 lat

poLsKiE dRogi
do woLności
anDRZEJ aGaFonoW – Rosja, 17 lat
kaMiLa FEDoRoWiCZ – Kanada, 17 lat
koRnELia GUTkoWska – Wielka Brytania, 11 lat
Diana kUTs – Uzbekistan, 19 lat
kaRoLina RoMan – Kanada, 18 lat
PaWEŁ RZEPCZak – Włochy, 18 lat
ELisa soRREL – Francja, 12 lat
LaURa UDYCZ – Niemcy, 13 lat

LAUREACI

3

Grupa
13 –15 lat

poLsKa
moich maRzEŃ
TaTiana bELikoWa – Łotwa, 12 lat
MaRTYna CHMURa – Tunezja, 11 lat
aLEksanDRa HUbCZak – USA, 13 lat
iZabELLa inTonEn – szwecja, 10 lat
sUMiRE kiERkosZ-UEno – USA, 13 lat
konsTanCJa kUsiak – Szwecja, 17 lat
MaCiEJ MaŁEk – Wielka brytania, 9 lat
sYLWia PaPaDoPoULoU – Grecja, 9 lat
Roksana sTURTZ – Belgia, 11 lat
saRaH TRaMPERT – Niemcy, 13 lat

WyRóżNIENI

1

Grupa
9 –10 lat

baLLada
o oKaLEczonym miEściE –
powstaniE waRszawsKiE
1944
MiCHaŁ aLLERs – Niemcy, 11 lat

naTaLia kasZYCa – Kanada, 15 lat

niCoLE biaŁY – USA, 11 lat

aGaTa kRUMoWa – Bułgaria, 11 lat

WikToRia biniĘDa – Meksyk, 15 lat

oLiWia MiCHaLak – Irlandia, 16 lat

JULian DRaGan – Austria, 11 lat

RaFaŁ MiŚkoWiCZ – Grecja, 12 lat

Monika DZiEWa – USA, 20 lat

Monika MiZGaLEWiCZ – Szwecja, 18 lat

FiLiP FisZCZUk – Szwajcaria, 15 lat

ELŻbiETa skoRUPski – USA, 17 lat

oLiVER JEDREZYk – USA, 11 lat

WyRóżNIENI

2

Grupa
11 –12 lat

poLsKiE dRogi
do woLności
RaFaŁ DĄbEk – Austria, 13 lat

kaTHaRina MEiERHoFF – Austria, 13 lat

MaRTa DRZaŁ – Stany Zjednoczone, 14 lat

Monika naJMan – Dania, 17 lat

aLina DUniEC – Rosja, 20 lat

Joanna PaTER – Kanada, 15 lat

anDRZEJ FEDoRoWiCZ – Kanada, 12 lat

sYLWia RaDLo – USA, 14 lat

naDia GHoDHbani – Tunezja, 16 lat

anna MaGDa saJEk TULEJa – Hiszpania, 18 lat

aLEksanDRa kibiTLEWska – Grecja, 14 lat

MikoŁaJ ŚCisŁoWski – Belgia, 12 lat

MaRia koMEnDa – Wielka Brytania, 11 lat

anasTaZJa sELWEsTRUk – Ukraina, 14 lat

nikoLa koT – Wielka Brytania, 9 lat

DaniEL sTaRZEC – USA, 16 lat

saRa ksibi – Tunezja, 19 lat

DoMinika sZPaCZYŃska – Wielka Brytania, 13 lat

ŁUCJa kUCHaRko – Austria, 9 lat

PioTR Van DiJk – Holandia, 11 lat

MiRa LanGE – Niemcy, 10 lat

WikToR WaRCHaŁoWski – Irlandia, 13 lat

MikoŁaJ Lisiak – Wielka Brytania, 11 lat

aRTUR ZaJĄC – Ukraina, 20 lat

sTEFan MaJCHER – Austria, 12 lat

oLiWia ZMYsŁoWska – Belgia, 14 lat

WyRóżNIENI

3

Grupa
13 –15 lat

poLsKa
moich maRzEŃ
sEbasTian CHabER – USA, 9 lat

PaULina PURZEWska – Belgia, 13 lat

Roksana GoWoREk – UK, 12 lat

PaWEŁ sabLikoW – Uzbekistan, 17 lat

RobERT iGnaToWiCZ – USA, 13 lat

YoUssEF saHEb ETTabaa – Tunezja, 13 lat

aMELia insTYnski – Niemcy, 11 lat

MaJa sZELEsT – UK, 18 lat

naTaLia koŁoDZiEJCZYk – Austria, 13 lat

baRbaRa sZYnaL – USA, 16 lat

WikToRia kRZak – USA, 11 lat

JULia WiECHoWski – USA, 12 lat

aDaM kUbiCZEk – Czechy, 14 lat

saRa WoJTaLa – Wielka Brytania, 13 lat

MaRLEna MoRGiEWiCZ – Irlandia, 15 lat

ZoJa WEDEŃska – Ukraina, 13 lat

TiMoLEon PaPaDoPULos – Grecja, 12 lat

MaRCEL ZiELonka – UK, 11 lat

WyRóżNIENIA
SPECJALNE

1

Grupa
13 –15 lat

baLLada
o oKaLEczonym miEściE –
powstaniE waRszawsKiE
1944
aLEX i MiCHaŁ boRTo – Stany Zjednoczone, 10/12 lat
kaCPER CEbULa – Stany Zjednoczone, 14 lat
sonia HoUDi – Tunezja, 18 lat
ZUZanna koRba – Szwecja, 13 lat
MikoŁaJ MaŁEk – Wielka Brytania, 10 lat
kaLina sZkUTnik – Stany Zjednoczone, 15 lat

WyRóżNIENIA
SPECJALNE

2

Grupa
16 –19 lat

poLsKiE dRogi
do woLności
iskanDER LanDoULsi – Francja, 11 lat

WyRóżNIENIA
SPECJALNE

3

Grupa
studenci do 25 roku życia

poLsKa
moich maRzEŃ
PaULina anTosiak – Francja, 11 lat
LaURa sTanikoWska – Irlandia, 10 lat

wszysCy uCzestniCy konkursu

aDaMCZUk aLEXanDRa – Austria
aGaFonoW anDRZEJ – Rosja
aLLERs MiCHaŁ – niemcy
anToL naTaLia – Belgia
anTosiak PaULina – Francja
babYnko oLiVia – Stany Zjednoczone
baJER DoMinika – Wielka Brytania
banEL Joanna – Wielka Brytania
baRDina MaRia – Rosja
baRTnik iGnaCY – Austria
baRTon naTaLia – Wielka Brytania
baURska ZoFia – Szwajcaria
baWÓŁ WikToRia – Austria
bEJi sEMia – Tunezja
bELikoWa TaTiana – Łotwa
biaLY niCoLE – Stany Zjednoczone
biEnias kaMiL – Austria
biERnaCik baRTosZ – Irlandia
biEsZkE ZUZanna – Wielka Brytania
biniĘDa WikToRia – Meksyk
bŁasZCZYk anGELika – Włochy
boDZionY WioLETTa – Stany Zjednoczone
boRTo MiCHaEL i aLEX – Stany Zjednoczone
boGaCka anGELika – Niemcy
bossER MaXiME – Francja
boUDEn YoUssEF oMaR – Tunezja
bRoWaLska anna – Węgry
bRoWaLski konRaD – Węgry
bRZoŹ WaLEnTYna – Włochy
CaCHRo aLEksanDRa – Austria
CEbULa kaCPER – Stany Zjednoczone
CHabER sEbasTian – Stany Zjednoczone
CHELLY sanDRa – Tunezja
CHLEbEk DanUTa – Stany Zjednoczone
CHMURa MaRTYna – Tunezja
CHoMa niCoLE – Stany Zjednoczone
CHoMin naTaLia – Austria
CiEsiELska aGaTa – Niemcy
CiEŚLiŃski PioTR – Austria
CUaDRaT-GRZYboWski MiCHaŁ – Belgia
CUETo PRisCiLLa – Austria
CYMbaLko aDRiana – Austria
CYRYnoWska naTaLia – Stany Zjednoczone
CZERWonY PaTRYk – Stany Zjednoczone
ćWiERZ VikToRia – Austria
DĄbEk RaFaŁ – Austria
DEC DaWiD – Austria
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DEnYs kRYsTYna – Kanada
Dib JERZY – Wielka Brytania
DRaGan JULian – Austria
DRZaŁ MaRTa – Stany Zjednoczone
DRZaZGa MaTEUsZ – Luksemburg
DUbaJ MaJa – Wielka Brytania
DUDEk oskaR – Austria
DUDEk PaTRYk – Austria
DULak aRkaDiUsZ – Wielka Brytania
DULLin iZabELLa – Irlandia
DUniEC aLina – Rosja
DYbaŁ JULia – Austria
DZiEDZiC oLiWia – Belgia
DZiEWa Monika – Stany Zjednoczone
DZiURa WikToRia – Wielka Brytania
EsMann aLEksanDER – Austria
FEDoRoWiCZ anDRZEJ – Kanada
FEDoRoWiCZ kaMiLa – Kanada
FERnER ERik – Austria
FisZCZUk FiLiP – Szwajcaria
FiTak WikToRia – Austria
FLaTaR kRYsTian – Niemcy
FRiTZL saRaH – Austria
GĄGoLa aLiCJa – Holandia
GĄsioRoWska JEssiCa – Wielka Brytania
GĘbka kaTaRZYna – Holandia
GHoDHbani naDia – Tunezja
GHoDHbani saRa – Tunezja
GiEŁWanoWska JULia – Litwa
GLinka MaGDaLEna – Belgia
GoLan Jan – Luksemburg
GoMÓŁka kLaUDia – Austria
GonDEk aTina – Grecja
GoWoREk Roksana – Wielka Brytania
GRaCZYk MaRC – Francja
GRUsZCZYŃska WERonika – Irlandia
GRYCiUk DoMinika – Belgia
GUTkoWska koRnELia – Wielka Brytania
HaDDaD sabRina – Tunezja
HaDDaD skanDER – Tunezja
HaJDas JakUb – Francja
HaRRabi aHMED – Tunezja
HaRZaLLaH aMEL – Tunezja
HiLinski JULia – Kanada
HoUiDi sonia – Tunezja
HUbCZak aLEksanDRa – Stany Zjednoczone
iaDaDi inEs – Włochy
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iGnaToWiCZ RobERT – Stany Zjednoczone
insTYnski aMELia – Niemcy
inTonEn iZabELLa – Szwecja
JaGoDZiŃski JakUb – Austria
JanEk WikToRia – Belgia
JaŚkoWska aLina – Grecja
JEDREZYk oLiVER – Stany Zjednoczone
JEDRZEJCZak YaGoDa – Stany Zjednoczone
JEDRZEJCZak MaYa – Stany Zjednoczone
JEMbRZYCki MiCHELLE – Stany Zjednoczone
JEWDokiMoWa MaRia – Ukraina
JĘDRYCH MaRTa – Luksemburg
JUnGREiTaMaiR MikoŁaJ – Austria
JUREk DaWiD – Irlandia
kaabaR YasMinE – Tunezja
kaCZoRoWski PioTR – Austria
kaMPa PHiLiP – Niemcy
kaPRaL JULia – Austria
kasEJa baRTosZ – Belgia
kasZYCa naTaLia – Kanada
kaZiMiERCZak JULia – Niemcy
kĘDRoŃ oskaR – Austria
kibiTLEWska aLEksanDRa – Grecja
kibiTLEWski WikToR – Grecja
kiERkosZ-UEno sUMiRE – Stany Zjednoczone
kiERnER ZoFia – Finlandia
kinioRski MikoŁaJ – Słowacja
kobEsZko kaTaRZYna – Stany Zjednoczone
kobEsZko MaGDaLEna – Stany Zjednoczone
koCHan aRTUR – Francja
koCioŁa WERonika – Ukraina
koŁoDZiEJCZYk naTaLia – Austria
koMEnDa MaRia – Wielka Brytania
koMoREk MaksYMiLian – Niemcy
koPEć kaCPER – Austria
koRba ZUZanna – Szwecja
koŚCiÓŁEk kaTaRZYna – Finlandia
koT nikoLa – Wielka Brytania
koWaL HUbERT – Słowacja
koWaLCZYk MaTEUsZ – Kanada
koWaLEnko WiTaLiJ – Ukraina
koWaLska JULia – Kanada
koWaLska-babiJ GabRiELa – Belgia
koZaCZka kLaUDia – Austria
koZioŁ kaMiL – Austria
koZŁoWska aLEXanDRa – Austria
kRasZEWska WikToRia – Francja
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kRaWCZYk aLEX – Stany Zjednoczone
kRUk aLiCJa – Francja
kRUMoVa aGaTa – Bułgaria
kRYŃska DoMinika – Holandia
kRZak WikToRia – Stany Zjednoczone
ksibi saRRa – Tunezja
kUbiCZEk aDaM – Czechy
kUCHaRko ŁUCJa – Austria
kUDŁak MaJa – Austria
kUkiEŁko aGaTa – Stany Zjednoczone
kUkLa konRaD – Austria
kULiGa JakUb – Austria
kUs oLiWia – Stany Zjednoczone
kUsiak konsTanCJa – Szwecja
kUsiŃsZ Jan – Łotwa
kUTs Diana – Uzbekistan
kWaPiŃski WikToR – Irlandia
kWaŚniak EMiLia – Stany Zjednoczone
LabUDa aURELia – Niemcy
LanDoULsi iskanDER – Francja
LanDoULsi sonia – Francja
LanGE MiRa – Niemcy
LaVaRELLo anGELa – Stany Zjednoczone
LEbiEDZiŃska MaRTYna – Belgia
LELEk JakUb – Niemcy
LEPEJ MaRia – Ukraina
LibUDa sEbasTian – Stany Zjednoczone
LiETaViETis VEnTs-kRisToFERs – Łotwa
LiniEWiCZ ŁUCJa – Austria
LiPiŃski oLGa – Stany Zjednoczone
Lisiak MikoŁaJ – Wielka Brytania
LoRkoWski Jan – Austria
MaCHaLiCa aMELia – Holandia
MaCiEJCZYk aniELa – Wielka Brytania
MaCiEJEWska MaRia i ZoFia – Wielka Brytania
MaJ ViCToRia – Stany Zjednoczone
MaJCHER sTEFan – Austria
MaJCHER WanDa – Austria
MaJEWska aLiCJa – Wielka Brytania
MakaREWiCZ EMiLia – Wielka Brytania
MakoWska aGaTa – Austria
MakoWska kinGa – Austria
MaLCEWa anGELina – Łotwa
MaŁEk LaURa – Austria
MaŁEk MaCiEJ – Wielka Brytania
MaŁEk MikoŁaJ – Wielka Brytania
MaTUsZYk kaRoLinE – Austria
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MaY soPHiE – Austria
MEiERHoFF kaTHaRina – Austria
MERTa DaWiD – Irlandia
MiCHaLak oLiWia – Irlandia
MiLo PaTRYCJa – Austria
MiŚkoWiCZ RaFaŁ – Grecja
MiZGaLEWiCZ Monika – Szwecja
MLECZko EWa – Austria
MoRGiEWiCZ MaRLEna – Irlandia
MoskaL DaWiD – Stany Zjednoczone
MRÓZ kaMiL – Włochy
naJMan Monika – Dania
naLEWaJka aLEksanDER – Irlandia
niEćko JULia – Belgia
nikoŁaJCZUk anasTaZJa – Ukraina
niTECki MaRiUsZ – Austria
oLEŚkiEWiCZ naTasZa – Grecja
oDaCHoWska JULia – Belgia
oRŁoWska WikToRia – Szwecja
oUEsLaTi iLYEs – Tunezja
PaLaC kaRoLina – Stany Zjednoczone
PaPaDoPoULoU sYLWia – Grecja
PaPaDoPULos TiMoLEon – Grecja
PaRCZEWska ZUZanna – Wielka Brytania
PasTERnak anGELika – Austria
PasTERnak ViCToRia – Austria
PaTER Joanna – Kanada
PaWLak JULia – Niemcy
PaWLak PaTRYk – Wielka Brytania
PERkoŁUP DaWiD – Wielka Brytania
PERkoWski oLiVia – Stany Zjednoczone
PisaREk FiLiP – Austria
PLonski CLaUDia – Stany Zjednoczone
PLUTa MaCiEJ – Niemcy
PoGŁoDZiŃski sEbasTian – Włochy
PoLakoWska JaCQUELinE – Stany Zjednoczone
PoToniEC LiDia – Austria
PoZnaŃska naTaLia – Szwecja
PRokoPEnko nikiTa – Ukraina
PRokoPiUk WERonika – Austria
PRZYbYŁoWiCZ LaURa – Austria
PUCHaLska CLaUDia – Belgia
PURZEWska PaULina – Belgia
RaboTiaGoW aRTUR – Ukraina
RaCHER JEssiCa – Francja
RaCHoViTsas JULia – Niemcy
RaDLo sYLVia – Stany Zjednoczone
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RaHaRinaiVo DaniEL – Austria
RaWDanoWiCZ ERYk – Litwa
REis MaGDaLEna – Austria
REsCiniTi MiCHELE – Włochy
RoGaLa JaGoDa – Wielka Brytania
RoMan kaRoLina – Kanada
RUsiECki MaRCEL – Stany Zjednoczone
RZEPCZak PaWEŁ – Włochy
RZEsZUTko niCoLE – Stany Zjednoczone
sabLikoW PaWEŁ – Uzbekistan
saHEb ETTabaa YoUssEF – Tunezja
saJEk TULEJa anna – Hiszpania
saLa EWa – Francja
saonCELLa ZoE – Włochy
sCHRETTER ELEna – Austria
sCiCinski MaRCin – Wielka Brytania
sELWEsTRUk anasTasia – Ukraina
sERaFin JULia – Belgia
sHakoRi MaRTHa – Austria
siEMiEniUk-JUŹWiUk naTaLia – Wielka Brytania
siEMionoW RoMan – Rosja
sikoRa CaRoLinE – Austria
sikoRski DaniEL – Kanada
skok aLEksanDRa – Grecja
skok sZYMon – Grecja
skoRUPski ELŻbiETa – Stany Zjednoczone
skoWRon ViCToRia – Austria
skRZYPCZYŃska MaRika – Tunezja
skUP PRZEMYsŁaW – Belgia
sMaGa naTaLia – Włochy
soJka WikToRia – Szwecja
sokaL sEbasTian – Austria
sonnLEiTHnER LaURa – Austria
soRREL ELisa – Francja
soWiŃska oLiWia – Grecja
sPoRYs bŁaŻEJ – Austria
sPoRYs WikToRia – Austria
sTanikoWska LaURa – Irlandia
sTanko JUsTYna – Austria
sTaRZEC DaniEL – Stany Zjednoczone
sTaRZEC GabRiEL – Stany Zjednoczone
sTaRZEC PaTRiCk – Stany Zjednoczone
sTasZEWski JakUb – Wielka Brytania
sTaWska MaYa – Kanada
sTos MiLEna – Szwecja
sTURTZ Roksana – Belgia
sTRECiWiLk EMiLia – Niemcy
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sTRZYŻEWski PaWEŁ – Wielka Brytania
sURÓWka PaTRYCJa – Austria
sUsZka MaREk – Austria
sUsZka MaRTa – Austria
sVERDLikoVa kaTERYna – Ukraina
sYDRY niCoLE – Stany Zjednoczone
sYska DoMinika – Wielka Brytania
sZaCHT sZYMon – Austria
sZaRGUT PaWEŁ – Niemcy
sZELEsT MaJa – Wielka Brytania
sZkiELa MaGDaLEna – Niemcy
sZkUTnik kaLina – Stany Zjednoczone
sZosTak Diana – Wielka Brytania
sZPaCZYŃska DoMinika – Wielka Brytania
sZYMaŃska kaTHERinE i isabELL – Austria
sZWaJnos naTaLia – Austria
sZWED WikToRia – Belgia
sZYMaŃska WikToRia – Austria
sZYnaL baRbaRa – Stany Zjednoczone
ŚCisŁoWski MikoŁaJ – Belgia
ŚLiWa kaJETan – Austria
ŚWić isabELLa – Stany Zjednoczone
TokaREVa anasTasiYa – Ukraina
ToMoLik soPHiE – Austria
Tanska JULia – Wielka Brytania
ToMCZYk FiLiP – Belgia
ToRCHaŁa WikToR – Austria
TRaMPERT saRaH – Niemcy
TRaWinski DaWiD – Włochy
TRaWinski MaTEUsZ – Włochy
TRUsZ DaRia – Kazachstan
TURbak WERonika – Francja
TURC EMiLia – Francja
TURLEJska iGa – Wielka Brytania
UDYCZ LaURa – Niemcy
Wald kaya – Stany Zjednoczone
WaRCHaŁoWski WikToR – Irlandia
WasiLEWska CaMiLLa – Belgia
WasiELEWska DoMinika – Belgia
WEiDGanG PaTRYk – Niemcy
WoJnaR GabRiELa – Stany Zjednoczone
WoJTkiEWiCZ aLEXanDER – Wielka Brytania
WoJTkoWska ZUZanna – Belgia
WĄŻ iGoR – Austria
WĄCHaŁa MaTEUsZ – Szwecja
WiDELak REnaTa – Stany Zjednoczone
WiECHoWski JULia – Stany Zjednoczone
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WiERZba sEbasTian – Austria
WiĘCEk koRnELia – Wielka Brytania
WiLkoŁaska LiDia – Wielka Brytania
WiTCZak nikoLa – Austria
WiTEk JakUb – Austria
WŁoDaRCZYk MiRELLa – Wielka Brytania
WoJCiECHoWska ZUZanna – Wielka Brytania
WoJTaLa saRa – Wielka Brytania
WoŹniak MaTEUsZ – Stany Zjednoczone
WWEDEŃska ZoFia – Ukraina
Van DiJk PioTR – Holandia
VoLLnHoFER ViCToRia – Australia
ZabaWa HUbERT – Austria
ZaJĄC aRTUR – Ukraina
ZaJĄC naTaLia – Austria
Zak CaRoLinE – Stany Zjednoczone
ZaWaDZki RoMan – Kanada
ZaWisToWska MiLEna – Belgia
ZEMbRZUska ŁUCJa – Wielka Brytania
ZiELonka MaRCEL – Wielka Brytania
ZiEMiaŃska aDRianna – Wielka Brytania
ZiobER ToMasZ – Ukraina
ZMYsŁoWska oLiWia – Belgia
ZYCH MaRLEna – Grecja
ZYGMUnT JULia – Austria
ZYGMUnT MaGDaLEna – Wielka Brytania
ŻaPaLska VERonika – Austria
ŻULPo MiCHaŁ – Wielka Brytania
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„sądzę, ŻE moŻEmy
być spoKoJni –
naszE dziEci i młodziEŻ
niE stRacą pamięci
o pRzEszłości,
a histoRia JEst i będziE
dLa nich
nauczyciELKą Życia.”
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Minęła kolejna, już V edycja konkursu „Być Polakiem”, w którym mam przyjemność
od początku zasiadać w jury. Rok 2014 sprzyjał tematom rocznicowym, związanym
z różnymi drogami Polaków do wolności, ale uczestnicy mogli również spojrzeć
w przyszłość i opisać swoją „Polskę marzeń”. Dla mnie jako warszawianki z dziada
pradziada szczególnie wzruszająca była lektura prac poświęconych powstaniu
warszawskiemu. Przedstawienie „Ballady o okaleczonym mieście” w wielu odsłonach,
wielu aspektach i z wielu perspektyw spowodowało, że przeczytanie 84 prac było
pasjonującą intelektualną, ale też wzruszającą przygodą. Autorzy ze wszystkich grup
wiekowych zadziwiali wrażliwością, ciekawością poznawczą, kreatywnością. Dzięki
konkursowi mogliśmy poznać wiele nieznanych wcześniej historii, opowiedzianych
przez naocznych świadków zamieszkałych w różnych krajach, do których dotarli
młodzi Polacy lub przechowywanych w pamięci rodzinnej. Udało się odszukać cenne
pamiątki, przypomnieć nieznane aspekty walk bohaterskiej Warszawy. Wartość
prac polegała nie na odtwarzaniu ogólnej wiedzy historycznej, ale na odkrywaniu jej
nieznanych kart. Wszyscy uczestnicy zdawali się wołać poprzez swoje prace – Gloria
victis! Chwała okaleczonemu i bohaterskiemu Miastu!
Sądzę, że możemy być spokojni – nasze dzieci i młodzież nie stracą pamięci o przeszłości,
a „historia jest i będzie dla nich nauczycielką życia”.
Konkurs „Być Polakiem” staje się dla wielu młodych Polaków, mieszkających za granicą
drogą do spełnienia marzeń. Jedna z Laureatek – Marta Suszka z Wiednia, która
przypomniała historię poczty powstańczej i małych „roznosicieli radości”, napisała na
zakończenie pracy:
„Moim marzeniem byłoby zobaczyć stolicę mojego Kraju, nigdy jeszcze tam nie byłam.
Słyszałam, że Warszawa jest piękna. Chciałabym (…) odwiedzić Muzeum Powstania
Warszawskiego. Oddać hołd i pokłon moim małym bohaterom pod pomnikiem Małego
Powstańca. Podziękować im za to poświęcenie i wielkie Bohaterstwo. Moja mama mi
powtarza, że mam wierzyć w marzenia, które czasem się spełniają.”
I tak się stało – Marta przyjechała na galę konkursu do Warszawy, gdzie otrzymała
nagrodę na Zamku Królewskim, a potem wyjechała na wycieczkę po Polsce.
W uroczystości wzięła udział cała jej rodzina, której wzruszenie trudno opisać.
Ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP
w Wiedniu wpłynęły aż 84 (spośród 368) prace w trzech grupach wiekowych, tym
samym Austria znalazła się na I miejscu wśród krajów, z których przysłano prace.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów! Mamy nadzieję, że wezmą też udział w następnych
edycjach, ponieważ każda z nich jest wspaniałą lekcją patriotyzmu; przekonuje, że
młodzi Polacy za granicą mogą stanowić wzór dla swoich rówieśników w Polsce.
Dzięki Pani Poseł Joannie Fabisiak i grupie pasjonatów ten konkurs trwa i przynosi
wspaniałe efekty. Dziękujemy i czekamy na kolejną edycję! Życzymy wszystkim, aby
ich marzenia się spełniły i abyśmy się spotkali na następnej uroczystej gali!
Hanna kaCZMaRCZYk
Dyrektor szkolnego Punktu konsultacyjnego im. Jana iii sobieskiego przy
ambasadzie RP w Wiedniu
„Być Polakiem” 2014
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„(…) młodE poKoLEniE
poLaKów niEsionE
miłością oJczyzny
wyKazało
w swoich pRacach
znaJomość histoRii,
dotaRło do wspomniEŃ
powstaŃców.”
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Podobnie jak poprzednie edycje Konkursu „Być Polakiem“, tegoroczna,
w 70-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, była inspiracją
dla młodych Polaków dla poszukiwań swoich korzeni, poznawania historii tej już napisanej i nieznanej, ukrytej w pamięci Tych co przeżyli .
Czytając konkursowe prace odniosłam wrażenie, że młode pokolenie
Polaków niesione miłością Ojczyzny wykazało w swoich pracach
znajomość historii, dotarło do wspomnień Powstańców. Warto
podkreślić, że język i zróżnicowane formy wypowiedzi zasługują na
pozytywną ocenę.
„Choć dwanaście lat dopiero
Żyję na tym bożym świecie,
To tak myślę, że historię
Znać powinno każde dziecię”
/z pracy: Ballada o okaleczonym mieście/
I niech to będzie przesłaniem dla młodego pokolenia Polaków na
całym świecie.
HaLina kobLEnZER
koordynator Chrześcijańskiego Centrum
krzewienia Tradycji, kultury i Języka
Polskiego, niemcy
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LAUREACI

1

Grupa
9 –10 lat

baLLada
o oKaLEczonym miEściE –
powstaniE waRszawsKiE
1944

gRyciuK dominiKa, Lat 13
bELgia
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zoFia KiERnER, Lat 11
FinLandia
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aRtuR Kochan, Lat 15
francja
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maJa KudłaK, Lat 12
austria
Ballada o Warszawie
Ktokolwiek będziesz w mazowieckiej stronie,
do wrót Warszawy zastukaj.
Pani ta miła swoje wspomnienia
(do których nikt się nie śmieje)
opowie tobie, a ty dla nauki
przypomnij światu jej dzieje.
Atak na Polskę w ‘39
zaczyna wojnę światową.
By zdobyć państwo, wróg maszeruje
do ser ca naszej Ojczyzny.
Sercem stolica, czyli Warszawa.
Rozprawa tu będzie krwawa.
O Warszawę walczyć trzeba.
Choć nie przyszła pomoc z nieba
ani z lądu, ani morza, to
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg,
tak nam dopomóż Bóg!
W polskich sercach owo brzmienie
zawładnęło wskroś sumieniem,
bo, na szczęście, każdy Polak
zdążył poznać słów znaczenie:
Polsko! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.
I walczyli wszyscy razem
za Warszawę i za Polskę,
w zgodzie z sobą i swym sercem,
tak ofiarnie, jak ochotnie:
i żołnierze, i cywile, chłopcy i dziewczęta.
Bohatersko i samotnie …
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W ‘44, co to od niego
lat siedemdziesiąt dziś mija,
piękna Warszawa ruiną już była.
Wojna światowa śmierć wielu przyniosła,
miasto zniszczyła całe.
Widziały to oczy duże i małe.
Ból ogromny. Lecz stolica
szybko głowę swą podniosła:
- Dość już tego, to niegodne,
czas, bym w chwale znów wyrosła!
To tak dłużej być nie może,
pomóż nam, o Panie Boże...
Tak się stało. Szybko znowu
stolica była gotowa,
by można było mówić i pisać
o niej właśnie takie słowa:
Jaka wielka jest Warszawa!
Ile domów, ile ludzi!
Ile dumy i radości w sercach nam stolica budzi!
Choć dwanaście lat dopiero
żyję ja na bożym świecie,
to tak myślę, że historię
znać powinno każde dziecię.

Maja Kudłak
Polka z urodzenia i po sercu

W tekście wykorzystałam fragmenty następujących tekstów literackich:
1. Maria Konopnicka, Rota
2. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Inwokacja
3. Julian Tuwim, Warszawa
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dasza tRusz, Lat 19
Kazachstan

Komentarz: bohaterka mojego wywiadu jest postacią fikcyjną. Stworzyłam ją na podstawie przeczytanych
książek, obejrzanych filmów i wspomnień powstańczych.
Wiem, że była Pani uczestniczką Powstania Warszawskiego. Czy mogłybyśmy o tym porozmawiać?
Opowiedz mi najpierw coś o sobie. Chciałabym wiedzieć, komu opowiadam o najtrudniejszych, wojennych przeżyciach.
Nazywam się Dasza Trusz. Mieszkam w Kazachstanie, przez sześć dni w tygodniu z radością chodzę na lekcje
języka polskiego. Porządkuję w głowie nazwy polskich miast, studiuję mapę. Zainteresowałam się dramaturgią
Sławomira Mrożka, jestem szczęśliwą posiadaczką niedużego albumu z twórczością Witkacego, widziałam
„Człowieka z marmuru” Andrzeja Wajdy. Obejrzałam też „Pianistę” Romana Polańskiego. Moje polskie
doświadczenie to przede wszystkim skomplikowane losy rodzinne. Jestem spadkobierczynią Polaków z Ukrainy i
Tatarów z Orenburga. Taki jest współczesny Kazachstan, powstawał z pomieszania, przez współistnienie bardzo
różnych narodów. Jestem na etapie stopniowego pojmowania swojej tożsamości.
Niezmiernie interesujące jest to, co mówisz, nigdy nie byłam w Kazachstanie i pewnie już nie będę miała okazji
pojechać, choć wiem, że znalazło się tam wbrew swojej woli wielu Polaków. Dlaczego chcesz rozmawiać
o Powstaniu Warszawskim?
Mieszkam daleko od Polski. Chciałabym poznać historię Warszawy, historię jej bohaterów, których jeden
z pisarzy nazwał Kolumbami. Spotkałam się z różnymi ocenami tamtych wydarzeń. Pani je pamięta, tworzyła
tamtą historię. Miasto Warszawa mnie fascynuje, bo podniosło się z ruin, które trudno sobie wyobrazić. Podob„Być Polakiem” 2014
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no nie wszyscy wierzyli, że to możliwe... Mam w pamięci obraz z filmu Polańskiego: Szeroka przestrzeń.
Szarość i biel. Starte w proch ruiny domów, stosy rozbitych cegieł, smutne kikuty niegdysiejszych zabudowań,
poszarpane bombami dziury po oknach, zarys przewróconego pomnika, czyjejś dawnej chwały... Spod zwałów
gruzu wystaje drewniany krzyż, przygnieciony, zdruzgotany. Miasto–widmo, miasto którego nie ma. I śnieg,
który pokrył wszystko, wrażenie dojmującego zimna... Śmiertelna rzeczywistość... Wracam też często do
albumu ze zdjęciami Jerzego Tomaszewskiego...
Drogie dziecko, ja obraz, który przedstawiłaś, mam w głowie od siedemdziesięciu lat. Czasem budzę się ze złego
snu i to jest właśnie ta zburzona Warszawa i twarze moich poległych przyjaciół. Chyba czeka nas długa rozmowa...
Przepraszam, ale chciałabym na początku zapytać, kiedy się Pani urodziła. To nie całkiem wypada, ale dla
historii zdarzeń wydaje się ważne.
Urodziłam się 1 czerwca 1919 roku. Właśnie nasza ojczyzna odzyskała niepodległość. Rodziłam się ku radości
moich rodziców w wolnym kraju...
To znaczy, że idąc do powstania miała dokładnie Pani 25 lat...
Tak ...
A proszę powiedzieć... Czy na przykład w 1938 roku wyobrażała Pani sobie, że wybuchnie w Europie tak
straszna wojna...
Nie... Raczej nie... Żyliśmy marzeniami o rozbudowie naszego kraju. Chcieliśmy, aby był piękny, silny i przyjazny
ludziom. Chcieliśmy się kształcić i służyć ojczyźnie.
A skąd takie ideały?
Po części niosła je ze sobą polska historia. „Honor i ojczyzna” to hasło znane Polakom jeszcze w epoce
napoleońskiej. Wychowywani byliśmy w tym duchu. Ważną rolę w naszym spojrzeniu na świat odegrało
harcerstwo. „Wszystko co nasze, Polsce oddamy”, śpiewaliśmy z przekonaniem. Przed drugą wojna światową
„wszystko” oznaczało naukę, pracę, wierność ideałom.
Jakie wtedy, przed wojną było życie młodzieży w Warszawie? Proszę opowiedzieć o sobie?
No cóż. Mieszkałam w Alei Róż. Nie byłam nadmiernie skromną panną. Bardzo lubiłam się bawić.
Chodziliśmy nad Wisłę, na tańce „na dechy”. To były parkiety ustawiane w parkach albo nad Wisłą. Do tańca
grały kapele. Przychodzili tam różni mieszkańcy Warszawy. Byłam zakochana w pewnym młodym człowieku.
Spacerowaliśmy, biegaliśmy na zbiórki harcerskie. Miałam wtedy takiego śmiesznego, małego pieska, zawsze
ze mną był... Zwyczajne życie młodej dziewczyny.
Gdyby Pani widziała, że Niemcy zamienią Warszawę w proch. Czy wzięłaby Pani udział w Powstaniu Warszawskim?
To jest źle zadane pytanie...
Dlaczego?
Nic z niego nie wynika. Nie można stawiać takich pytań. W życiu nigdy nie wie się, co nastąpi potem. Trzeba
raczej zrozumieć nasze doświadczenie wojenne. Mieliśmy budować wolną ojczyznę, a nagle wkroczyło do
Warszawy uzbrojone wojsko Hitlera i zaczęło niszczyć wszystko, co z trudem budowaliśmy... Podczas okupacji
ludzie tracili życie przypadkowo: łapanki, rozstrzeliwania, tortury. Hitlerowcy próbowali zastraszyć naród
masowymi zbrodniami. Miastem zawładnął terror. Człowiek honoru, który przysięga na wierność ojczyźnie nie
może spokojnie patrzeć jak najeźdźca rujnuje jego kraj i morduje bliskicht.
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Wspomniała Pani o przedwojennym harcerstwie. Proszę coś o tym opowiedzieć.
Należałam do „Pomarańczarni” przy Gimnazjum Stefana Batorego. To była szkoła patriotyzmu. Mieliśmy być
silni duchem, nienaganni moralnie, odpowiedzialni za los Polski. Zbiórki harcerskie, obozy, redakcja gazety,
przedstawienia teatralne. Byliśmy pełni inicjatywy. Potem wybuchła wojna. W listopadzie 1939 roku podjęto
decyzję, że drużyna będzie dalej działać w podziemiu.
A jaką rolę pełniła Pani w powstaniu?
O, ważne pytanie. Byłam, jak wiele moich koleżanek sanitariuszką.
A czy miała Pani pseudonim?
Oczywiście. Wszyscy posługiwaliśmy dla bezpieczeństwa pseudonimami. Miałam pseudonim Olimpia.
Wierzyłam, że przyniesie mi szczęście i poradzę sobie ze wszystkim, co stanie na mojej drodze.
W jakich okolicznościach została Pani sanitariuszką w Powstaniu?
Tak się złożyło, że od dzieciństwa interesowałam się biologią. To było moją pasją. Kiedy byłam w drugiej klasie
liceum, często myślałam, że dzięki nauce mogę być przydatna ludziom... Opracowywać nowe leki. To było wtedy
moje marzenie. W 1938 roku rozpoczęłam studia w Głównej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale
Biologii na Uniwersytecie Warszawskim. W rok później wybuchła wojna...
Pozostałam w szeregach harcerskich. W 1942 roku przystąpiłam do konspiracji i zostałam łączniczką w kompanii
“Orzeł”. Gdy rozpoczęło się powstanie, zostałam sanitariuszką. Szkoliłam się w tym zakresie od kilku miesięcy
na tajnych zebraniach. Po utworzeniu pułku „Baszta” przeniesiono mnie do pomocy lekarzowi pułkowemu.
Organizowałam szpitaliki powstańcze i punkty opatrunkowe, opiekowałam się rannymi powstańcami. Najtrudniej
było ewakuować rannych z miejsca na miejsce: nieustający ostrzał, brak sił, cierpienie rannych i umierających,
chęć ratowania za wszelka cenę.
Jak wglądał pierwszy dzień powstania?
Przygotowywaliśmy się rzetelnie do tego dnia od wielu miesięcy. Stan pełnej gotowości był w nas od zawsze.
Trudno to opisać. 1 sierpnia 1944 roku łączniczka przyniosła ustną wiadomość: „Godzina W” o 17 tej. Podała
adres, gdzie mam się stawić. Ruszyłam, zabierając swoją torbę sanitariuszki i biało-czerwone opaski, które szyłam
od kilku dni. W zakonspirowanym mieszkaniu było już kilkanaście osób. W tym dowódca tego przyczółku. Wciąż
ktoś dochodził. Chłopcy znosili zdobyczną broń. Panował ciągły ruch... Zapomniałam o strachu. Zapanowała
dyscyplina wojskowa. Dowódca zażądał meldunków o stanie oddziału i broni. Przedstawił plan działań i zadania
dla poszczególnych grup. Stanęłam przy oknie. Na podwórku zobaczyłam chłopaka. Dziwnie się poruszał.
Stojący obok mnie kolega krzyknął „Taki dzień, a ten się upił”. Zbiegli po niego we dwóch. Gdy go przynieśli do
mieszkania, okazało się, że jest ranny. Chwalił się, że zdobył broń. Spod kurtki wystawał mu niemiecki karabin
maszynowy. Uśmiechał się, choć widać było, że jego siły gasną. To było moje pierwsze powstańcze zadanie. Jeszcze
nie ruszyliśmy do walki, a ja opiekowałam się rannym. Otworzyłam torbę sanitariuszki i uświadomiłam sobie,
że to, co mam, nie wystarczy, aby poradzić sobie z rozległą raną postrzałową w okolicach brzucha. Tamowałam
krew, zmieniałam opatrunki, wydawało się, że jest lepiej. Ten chłopak domagał się, aby zabrać go do powstania...
I co? Zabraliście go do powstania?
Tak. Część oddziału ruszała na ustalone miejsce dorożką. Posadzili go tam i odjechali... Nie wiem, co było dalej...
Dorożką? Do powstania?
Tak. To była walka miasta, nie armii, wykorzystywaliśmy różne środki lokomocji.
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A Pani?
Wyszłam ze swoim oddziałem z torbą sanitariuszki. Zaczęło się wcześniej, niż ustalono. W uszach mam taki
charakterystyczny szum, świst kul, krzyk ludzi, tupot biegnących. Podniosłam głowę. W oknie mieszkania, gdzie
byliśmy przed chwilą, powiewała polska flaga...
A gdzie organizowano powstańcze szpitale i szpitaliki? Jak długo przetrwały, jaki był ich los?
Były gotowe tuż przed powstaniem. Miały do odegrania ważną rolę. Przede wszystkim na Starym Mieście.
Jeden był w podziemiu klasztoru Benedyktynek Sakramentek, inny w kościele św. Jana Bożego przy ulicy
Bonifraterskiej, jeszcze inny powstał w Pałacu Raczyńskich przy ul. Długiej. W czasie wojny Niemcy
zajęli Pałac Raczyńskich. Mieli tam swój urząd. Powstańcy zdobyli budynek i urządzili szpital. Potem, po
upadku powstania wkroczyli Niemcy i rozstrzelali większość rannych. Około 430 osób. Był jeszcze Szpital
Polowy pod ,,Krzywą Latarnią” na Podwalu. nieśliśmy pomoc pod stałym obstrzałem. Straszne sceny
działy się w szpitalach. Krew, wszechobecna śmierć, brak lekarstw, wycie cierpiących... I ogromne
poświęcenie wszystkich lekarzy i pielęgniarek. Wciąż brakowało nam ludzi, środków opatrunkowych i narzędzi
chirurgicznych. Nie nadążaliśmy, nie mogliśmy uratować wszystkich... No i szpitale nie były długoterminowe.
Często przenosiliśmy się z miejsca na miejsce dla bezpieczeństwa. W czasie ewakuacji ginęli i ranni i sanitariusze.
Jak można było to wytrzymać?
Siła woli, siła charakteru, współczucie dla cierpiących i wierność przysiędze... Ale w sercu, gdzieś głęboko ukryta
rozpacz, poczucie... niemożności...
A „warszawska ulica”? Na ile powstańcy mogli liczyć na pomoc mieszkańców Warszawy?
Tak, ulice były wsparciem i kryjówką jednocześnie, mimo obstrzału. Cywile, póki to było możliwe, dostarczali
prowiant żołnierzom. Sami zajmowali się rannymi. Budowali barykady. Wyobrażasz sobie, jak wygląda wojna
w mieście? Ludzie wynosili z domów wszystko, co mogło wzmocnić barykadę. Zrzucali z okien stoły, krzesła,
szafy, wyrywali płyty chodnikowe. Tramwajarze dostarczyli łomy i kilofy. Ci stojący na dole układali wszystko
szczelnie, umacniali szypułami od kabli. Jednocześnie kopało się rowy. Liczył się pośpiech. Pamiętam rudą, burą
chmurę nad miastem... Czasem trudno było zobaczyć coś przed sobą dalej niż na 10 metrów. Barykada stanowiła
osłonę, można było zatrzymać czołg. Stawał się wtedy łatwiejszym celem.
Chciałam jeszcze zapytać o słynne warszawskie kanały? Andrzej Wajda nakręcił film pod tym tytułem.
To była trasa wielokrotnych przerzutów z dzielnicy do dzielnicy z punktu do punktu. Ze Starówki do Śródmieścia,
z Mokotowa do Śródmieścia. Niemcy bali się kanałów, ale szybko zorientowali się, że z nich korzystamy. Bywało,
że czekali u wylotu kanału. Ludzie ginęli albo udało im się cofnąć i szukać innej drogi. By odebrać nam kanały,
Niemcy często je gazowali, wrzucali do nich granaty.
Jakiego zdarzenia z życia sanitariuszki nie zapomni Pani nigdy?
Takich zdarzeń było wiele. To jeden niekończący się obraz walki i śmierci. Pod koniec sierpnia dostałam rozkaz
zaopiekowania się rannymi podczas ewakuacji ze Starówki. Znajdowało się tam około 2,5 tys. ciężko rannych
powstańców oraz ok. 35 tys. osób cywilnych. Skończyły się bandaże i lekarstwa. W zasadzie mogłam jedynie
próbować ukrywać bądź drzeć skrawki odzieży. Niektóre drogi były odcięte przez Niemców. Po zajęciu Starówki
Hitlerowcy masowo mordowali rannych i cywilów. W pewnym momencie zauważyłam około 20 osób, dzieci od
10-12 lat, bezwładna staruszka niesiona na plecach przez młodego mężczyzny, kobietę z dwojgiem maluchów. Na
moich oczach zostali zabici serią z karabinu maszynowego. Stałam za rogiem: Strach, wściekłość i bezsilność.
A kiedy uświadomiła Pani sobie, że Warszawa umiera, że nie ma szans na zwycięstwo... Co się wtedy myśli
Nie pamiętam dokładnej daty. Ale pamiętam, że to był wrzesień... drugi miesiąc.... Warszawa przestała być
najpiękniejszym miejscem Europy, stała się smutnym gruzowiskiem. Trzymałam się, ale w duszy rodził się trud58
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ny do opisania lęk przed klęską. Zobaczyłam chłopaczka, miał może 10 lat. Biegł gdzieś... Może z meldunkiem.
Był sam... I nagle upadł na moich oczach. Świadomość, że już nie uratujemy Warszawy pojawiła się właśnie wtedy.
Zamordowali małe, niewinne dziecko. Spojrzałam w jego szeroko otwarte, rude od wojny oczy , chłopiec jeszcze
się przeżegnał … Miałam dość wojny, zabijania, nienawiści...
A co Pani myśli o powstaniu po tylu latach. Niektórzy mówią, że było niepotrzebne?
Opowiedziałam ci, moje drogie dziecko, wszystko, co myślę i odczuwam i co pamiętam. Teraz twoja kolej
wyciągać wnioski.
Dziękuję Pani. Pomogła mi Pani zrozumieć zdarzenia i ludzi tamtych lat. Myślę, że to powstanie odegrało
ogromną rolę w historii Polaków. Zginęło tylu ludzi... Pod wpływem Pani opowiadania wiem, że dusza Polski
będzie żyła zawsze. Przegraliście tę bitwę, ale wygraliście lepszą przyszłość dla swoich potomków. Pokazaliście,
co jest ważne w życiu i o co warto walczyć. Pewnie gdyby nie Powstańcy Warszawscy, Polska nie byłaby taka
dumna i niezależna. Bardzo Pani dziękuję. Chciałabym też coś pani podarować.
Te prace narysowałam pod wpływem Pani opowieści o Powstaniu Warszawskim.
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I znowu bezsenna noc... Nie mogę zasnąć, przypominają mi się te koszmary wojny, które widziałem. I koledzy...
Teraz rzadko do mnie przychodzą, wszystko już nie tak, jak było... Wczoraj do mnie przychodził Henryk, którego
nie widziałem od bardzo dawna!!! Piwko, papieroski, zapasy... To były czasy!!!
Nawet nie zauważyłem, że mam jakąś chorobę kości... Teraz siedzę w tej przeklętej klatce sam i nie mogę nic
z tym zrobić! A przecież byłem żolnierzem! Tak, byłem i walczyłem za honor i wolność Ojczyzny moich kolegów,
a przecież i mojej Ojczyzny - kraju Polski... Gdybym mógł choć raz zobaczyć ten kraj... To jest moje największe
marzenie. Nie, znowu... Znowu te horrory wojny stanęły przed oczami i nie mogę od nich odpocząć...
To był wojenny 1944 rok. Byłem oficjalnie kapralem 2 Korpusu Polskiego pod przewodnictwem generała
Władysława Andersa. Byliśmy wtedy we Włoszech, a do tego czasu gdzie ja nie byłem: Iran, Palestyna,
Egipt - wszystkie kraje pamiętają dumny sztandar 2 Polskiego Korpusu! Teraz Włochy. Jesteśmy niedaleko
od klasztoru Monte Cassino. Słyszałem, że w tym klasztorze siedzą faszyszci i nie puszczają nas do przodu.
Słyszałem jeszcze, że zmarło pod tymi górami tysiące żołnierzy. Codziennie widzę, jak we włoskiej ziemi
żywi grzebią ciała swoich towarzyszy broni. Brytyjczycy, Hindusi... Szkoda, że tacy młodzi ludzie, którzy
tak naprawdę jeszcze nie widzieli życia w pełnych jego barwach, zostają tutaj już na wieki, pod włoskim
klasztorem Monte Cassino. Niech Bóg przyjmie do raju ich dusze. Miejscowi zakonnicy, modlicie za nich,
bo oddali swoje życia za pokój między narodami.
Mój wychowawca, Piotrek, często spędzał ze mną czas. W ten wieczór on podszedł do mnie i zaczął ze mną
rozmawiać. Mowił do mnie tak: “Wojtku, zawsze byłeś odważny. Myślę, że rozumiesz, że jesteśmy tutaj nie
dlatego, że po prostu chcemy tutaj być. Ty, ja, Czesiu, Zbyszek, Krzysiek jesteśmy żolnierzami. Powołanych do tej
misji,właśnie w tym miejscu, żeby walczyc o spokojne jutro dla innych, żeby nasze dzieci dorastały w świecie,
w którym nie ja już wojen i same mogły tworzyć dobrą przyszłość. Dlatego właśnie musimy wygrać tę walkę.
Zobacz, klasztor jest pod samym niebem, a w tym budynku siedzą hitlerowscy żołnierze. Nasz cel prosty – musimy
ich wypędzić z tej pozycji. Czy ty wiesz, Wojtek, że symbolem naszego kraju jest biały orzeł? Zapamiętaj, że
orzeł jest zawsze silniejszy niż czarna wrona. Jesteś Polakiem, chociaż nie urodziłeś się w Polsce. Ojczyzną
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jest ten kraj, który żyje w Twoim sercu. Twoje imię znaczy , że jesteś cieszącym sie wojownikiem, że walka
sprawia Ci radość. Z pewnością jak j, Ty też chcesz , żeby to była ostatnia wojna. Niech pomoże nam Bóg, niech
pomoże...!!!” Nigdy nie widziałem go takim, ale zrozumiałem, że przezywa przed bitwa o zdobcie wzgórza Monte
Cassino. Jego szare oczy były jakby posypione popiołem. Chciałem go przytulić, ale w końcu złapałem go
i polizałem jego twarz. A on za to odwdzięczył mi się dobrym, ciepłym uśmiechem.
Miałem w tym jednak i swój cel – chciałem iść do walki z nimi, z moimi przyjaciółmi, towarzyszami broni. Piotrek
od razu wyczuł moje intencje, znał mnie najlepiej.
“Fajnie, Wojtku, ale nawet nie myśl o tym, że pójdziesz do ataku razem z nami. Jesteś jedyny taki cudny, oprócz
Ciebie nikogo takiego nie ma. Jedyny na świecie niedźwiedź - żołnierz! Nasz Wojtek! Musimy dbać o Twoje
bezpieczeństwo. Nie, nie, nawet nie próbuj kłócić się, wszystko jedno, nic nie pomoże!”
Z tymi słowami Piotrek wstał i odszedł, rozbijając w gruzy moje marzenia o tym, że wdzierając się do linii
obrony klasztoru, będę rzucał niemieckimi żołnierzami na prawo i lewo. Dobrze, jakoś poradzę sobie, ale
Piotrek naprawdę rozbił moje serce, które chciało być bliżej walki, bliżej nich. W tym czasie paliłem za dużo
papierosów, nerwy robiły swoje. Żołnierze robili to samo. Z jakich powodów? Być może sprawił to fakt, ze
wszyscy wiedzieli, że śmierć już rozstawiała swoje pułapki, i każdy żołnierz czuł jej zbliżanie się? Nie było
wątpliwosci, wnioski były jednoznaczne, każdy się bał tej bitwy. Ja sam jako zwierzę , czułem obecność
staruchy z kosą.
Minął jakiś czas. W środku nocy nieoczekiwanie dla mnie ( żaden mój kolega nie mówił mi o dacie ataku)
wszyscy stanęli w linii. Żolnierze byli uzbrojeni i czekali tylko na rozkaz generała Andersa. Przywódca
mówił krótko, a swoją przemowę zakończył słowami: “Bóg. Honor. Ojczyzna! Z Bogiem!” i dał sygnał do
ataku. Półtorej godziny nie słyszałem nic oprócz szumu armat i wybuchów pocisków. Po ataku artyleryjskim żołnierze ruszyli na spotkanie, ale na spotkanie z czym? Ze zwyczęstwem albo ze swoim zatraceniem?
Ze wszystkim razem...
Musiałem zrobić cokolwiek, jeżeli nie zrobiłbym nic, wtedy nigdy bym sobie tego nie wybaczył. Już chciałem biec
do linii frontu, ale w ostatniej chwili zauważyłem, że pociski do armat żolnierze niosą z cieżarówek, które stoją
daleko, gdyż niemożliwe było podjechanie bliżej. Oto gdzie będzie wykorzystana moja siła! Znalazłem swoje
miejsce w walce!
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Chcąc być pożytecznym dla wspólnego dzieła, podszedłem do ciężarówki i wyciągnąłem łapy do oficera podającego
skrzynie z pociskami. Nie oczekując ode mnie czegoś podobnego, w pierwszej chwili oniemiał ze zdziwienia,
ale to moment nie trwał zbyt długo. Ten oficer podał mi skrzynię i pokazał do jakiej armaty mam ją odnieść.
Poszedłem do mojego celu przez nieprzyjacielski ogień...
Mówić, że było strasznie –to i tak jak nic nie mówić. Słowa nie są w stanie oddać tego, co sie tam działo, jakie
emocje targały każdym z nas.Wokół mnie były wyrwy, wszędzie było słychać ostatnie krzyki żołnierzów.
Niektórzy z żołnierzy po prostu nie zdążyli krzyknąć, wydając ostatnie tchnienie. Całe rzeki krwi płynęły pod
górami. Duch śmierci unosił się we włoskim powietrzu i zbierał swoje żniwo.
Ledwie doniosłem swoją skrzynię do armaty. Artylerzyści nawet zatrzymali ogień, kiedy zauważyli mnie
z pociskami. Delikatnie postawiłem śmiertelny ciężar i poszedłem z powrotem do samochodu.
“Uważaj! Padnij!”
Koło mnie rozerwał się pocisk i ten wybuch odrzucił mnie na kika metrów( a do maleńkich nie należę!). Jakie
to dziwne było, ale pomyślałem w tym momencie o tym, że to jest ciekawe. Może Piotrek o tym mówił, że
z powodu imenia muszę cieszyć się wojną? Ciekawe...

„Być Polakiem” 2014

67

Następnym razem było już nie tak strasznie. Chodziłem po pociski znowu i znowu, ale gdy tylko słońce zaczęło
wschodzić, nasza armia poszła na pozycje wyjściowe. Nasze straty były po prostu koszmarne. Po dzisiajszych
akcjach, dziękuję Bóga, że wszyscy moi koledzy wrócili . Każdego starałem się przywitać i chociaż wiedziałem,
że wszyscy byli zmęczeni, a niektórzy ranni, żaden żołnierz nie podszedł do mnie i nie powiedział choćby parę słów.
Cały dzień miał miejsce pogrzeb zmarłych żołnierzy i dowodców. Zostali już na zawsze pod klasztornymi górami.
Ich śmierć dała nam jakieś zwątpenie w sens tego, co robimy. Komuś wystarczyło śmiałości to wypowiedzieć.
Pamiętam, jakby to było wczoraj, że Henryk podszedł do niego i ile miał sił, udarzył go w twarz. On nawet upadł
i mógł podnieść się tylko przez minutę. Koło niego zebrało się w tym momencie koło pięćdziesięciu żołnierzy, i ja
byłem w tej liczbie. Henryk od razu zaczął mówić.
“Słuchajcie! Wy wszyscy znacie mnie, walczyliśmy razem całą poprzednią nocą, i ja nie mam żadnych powodów
by kłamać. Ten szczur, a inaczej nazwać go nie mogę, mówi, że to, co robimy nie ma sensu. Ja teraz będę mówił,
co jest właściwe. Warszawa jest w gruzach, rząd Polski jest w Londynie, nawet nie w Polsce. Nasza Ojczyzna
cierpi straszne poniżenie, a my jesteśmy powołani właśnie w to miejsce, żeby to przerwać, skończyć! Krwią
i potem musimy zagwrantować przyszłość nastepnym pokoleniom, naszym dzieciom i wnukom! Musimy
rzucić na stos wszystko, nawet nasze życia, ponieważ nasza Ojczyzna, święta Polska, potrzebuje nas, i my,
jej synowie, powinniśmy odpowiedzieć na jej zew!!!”
Ta mowa wywarła na mnie niezapomniane wrażenie. Oczywiście, że miałem pojęcie, co to jest Polska,
ale po słowach Henryka,wyjaśniłem dla siebie ten fakt, że Polska - mój kraj, moja Ojczyzna, moje życie...
zrozumiałem jedną prostą rzecz: jestem Polakiem. Po prostu jestem, i słowa Piotrka okazały się prawdziwe
tylko od tego momentu.
Czekaliśmy na datę drugiego natarcia. Wszyscy rozumieli, że drugie natarcie nieuchronnie będzie. Czas wkrótce
został ustalony: Polacy musieli iść do ataku 17 maja.
O tym natarciu ja już wiedziałem i już byłem gotowy chodzić z pociskami do armat, bo Piotrek znowu zakazał
mi być w pierwszej linii ataku. “Fajnie.” – myślałem – tu będzie ze mnie większy pożytek. Tutaj moja siła będzie
wykorzystana sensownie.”
17 maja rano rozegrała się wielka walka. Myślę, że każdy z żołnierzy, idących na nieprzyjaciela, szedł ze świetłym
hasłem w sercach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Tak mówił nasz generał Anders. Tym razem szedłem do walki, żeby
chronić mój kraj od hitlerowskich okupantów, żeby honorowy biały koronowany orzeł wzniósł się nad czystym
niebem, żeby białe i czerwone barwy z dumą rozwiewały nad obszarami Polski...
I znowu rzeki krwi. Z mojej góry widziałem to bardzo dobrze. Chociaż teraz już jestem stary, i niektóre
wspomnienia zacierają się w mojej pamięci, te rzeki będę pamiętał całe swoje życie. Cały dzień i jeszcze
trochę czasu trwała się rozdzierająca walka. Nieustannie nosiłem pociski z podjeżdżających ciężarówek do
strzelających armat. Rozumiałem, że jeżeli artyleria nie będzie strzelala, to wtedy atakzatrzyma się. Nosiłem
i nie czułem zmęczenia, jakieś skrzydła niosły mnie do przodu. Tylko ja jeden rozładowałem piętnaście pełnych
ciężarówek. Potem artylerzyści mówili do mnie, że zrobiłem to, co nie każdy byłby w stanie zrobić.
W ciągu dnia zobaczyłem taki obraz: na klasztorne wzgórze szedł oddział szturmowy. Myślalem w tym momencie:
“Boże, daj im zwycięstwo!”. Gdzieś koło wpół do dziesiątej ta grupa dotarła do klasztoru. Żadnego wystrzału nie
było. Naprawdę zacząłem się bać o nich, ale ni na chwilę nie przestawałem robić tego, co muszę. Tylko polska
flaga na gruzach zdobytego klasztoru dała mi znać, że jeszcze jeden sukces wojenny dał Polakom możliwość
zrobić jeszcze jeden krok na drodze ku wolnej Polsce...
Z ciężkim sercem przypominam sobie te koszmarne dni, uczestnikiem których byłem i ja sam. Teraz Polska już nie
zapomniała, czym jest wojna, jest suwerennym krajem, i dlatego mogę być spokojny, że mój kraj jest wolny, o co
kiedyś walczyłem. Daj Boże, żeby zawsze był takim, bo moja Ojczyzna zasłużyła na to, opłaciła swoją wolność
milionami istnień. Ile krwi było przelane tylko w tę koszmarną wojnę, a ile ich jeszcze było do tego czasu. Tylko
Pan to zna. Polska przeszła swoją drogę do wolności i mam w tym jest mój maleńki udział.
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KoRnELia gutKowsKa, Lat 11
wiELKa bRytania

Polskie drogi do wolności. Wybrałam ten temat, aby opisać drogę do wolności Cioci mojego Taty. Ciocia Maria
Wolańska mieszka w Polsce, w Cieszanowie, a ja w Londynie. Ciocia Maria jest już starszą osobą i rzadko widujemy
się podczas moich krótkich odwiedzin w Polsce, ale zbierając materiały do tej pracy przeprowadziłam z Ciocią wywiad.
Długo rozmawiałyśmy. Zdziwiłam się, że wszystko tak dobrze pamięta! Część wspomnień miała spisanych. Jest to
autentyczna droga przez ciężkie lata wojny, droga do wolności. We wspomnieniach mojej Cioci przeplatują się różne
języki, narodowości, polityka różnych krajów. Wszystkie te kraje chciały zniszczyć Polskę i wziąć sobie polskie
ziemie. Chcieli, żeby dzieci takie jak Ciocia zapomniały język polski, żeby zapomniały, że są Polakami! Moja Ciocia
nie chciała się poddać ani Niemcom, ani Rosjanom, ani Ukraińcom a miała dokładnie tyle lat co ja. Oto jej historia.
Od czego zaczniemy Ciociu?
Pewnie od początku (uśmiecha się). Urodziłam się w miejscowości Felsendorf (to
jest dzisiejszy Dąbków) 9 listopada 1927 roku w rodzinie kolonistów o niemieckim
nazwisku Teichmann. Falsendorf był niemiecką kolonią, jedną z wielu takich osad, do
których zaborcze władze austriackie (od czasów trzeciego rozbioru Polski przez 123
lata) kierowały swoich ludzi na nowe dla nich ziemie.
Pamiętasz Ciociu jak rozpoczęła się wojna?
Doskonale pamiętam. Było to w 1939 roku. Na podstawie paktu Ribbentropp–
Mołotow Hitler ze Stalinem chcieli podzielić się Polską (czwarty rozbiór Polski).
Te rodziny niemieckie zamieszkałe w Felsendorfie współpracowały z wywiadem
niemieckim i w 1939 roku, kiedy Hitler napadł
Moja Ciocia Maria
na Polskę oni właśnie prowadzili do nas wojsko
niemieckie. Ich rodziny w euforii wołały do nas: „Nasi idą! Nasi idą!” Pamiętam
(miałam dwanaście lat) jak moja Mama płakała. Jednak niedługo trwała radość
naszych niemieckich sąsiadów. Wojska niemieckie wycofały się z Lubaczowa,
a wraz z nimi dwaj nasi niemieccy sąsiedzi, pamiętam nazwiska: Schollemberg
i Hanier. Zostawili wszystko i powędrowali z wojskiem niemieckim, już na
zawsze. Po wojnie nikt z nich nigdy nie pojawił się w ich dawnej siedzibie,
która teraz nazywa się Dąbkowem.
A jak wyglądało życie w czasie okupacji? Co robiły wtedy dzieci?
Miałam 12 lat jak wybuchła wojna. Chodziłam do szkoły. Zainteresuje cię na
pewno jeden dzień, który spędziłam w niemieckiej szkole. Tak, byłam jeden
dzień w niemieckiej szkole! Było to 12 września 1939roku. W tym dniu Niemcy
wkroczyli do Lubaczowa (szkoła była czynna). Ja razem z innymi dziećmi byłam
w 6 klasie szkoły podstawowej. Więc w tym dniu w czasie lekcji przyszedł do
klasy niemiecki żołnierz (z karabinem!) i zażądał od prowadzącego nauczyciela
dziennika ze spisem uczniów. Wyczytywał z niego nazwiska dzieci o niemieckich
nazwiskach, w tym i mnie. Uzbierała się grupka takich dzieci, które zabrano do
innej sali, gdzie czekała na nas stara nauczycielka Niemka. I ta Niemka bardzo
grzecznie nas traktując poinformowała nas, że jesteśmy Niemcami, nauczyła nas
hymnu niemieckiego i traktowała nas bardzo przyjaźnie.
To ja –Kornelia
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I nie została Ciocia w tej klasie?
Słuchaj dalej. Dalsza część rozegrała się w domu. Gdy wróciliśmy do domu wszystko opowiedziałam mojej
mamie. Mama natychmiast wezwała męża, mojego Ojca. Ojciec powiedział: „My Teichmanowie mamy tylko
niemieckie nazwisko, ale jesteśmy Polakami, żywi nas polska ziemia, nie niemiecka”, i kazał swojej żonie (mojej
Matce) iść ze mną następnego dnia do dyrekcji szkoły i wypisać mnie z tej niemieckiej klasy. Tak też się stało.
Dyrektor szkoły ze zdziwieniem zapytał: „To państwo nie jesteście Niemcami?”. Gdy usłyszał przeczącą
odpowiedź, zaprowadził mnie do klasy z polskimi dziećmi. Ani nauczyciel, ani uczniowie nie odezwali się do
mnie słowem w związku z tym wydarzeniem.
Więc byłaś Ciociu jeden dzień w niemieckiej szkole!
Tak. I to jeszcze nie koniec historii o szkole podczas wojny. Wyobraź sobie, że za kilka dni wkroczyli do nas Rosjanie.
Wtedy znalazłam się w tej samej szkole, ale pod innymi rządami. Obok nauczycieli Polaków zaczęli uczyć nas
Rosjanie! To było tak. 17 września 1939 roku weszły do naszego kraju, tak jak Ci już mówiłam wcześniej, na
podstawie wcześniej zawartej umowy Ribbentrop-Mołotow. Niemcy wycofali się z naszych wschodnich terenów,
opuścili Lubaczów, zaś ich miejsce zajęli czerwonoarmiści. Dla nas zaczęła się nowa okupacja, tym razem
rosyjska. Natychmiast przystąpili do tworzenia nowej rzeczywistości i swoich porządków. Zaczęli tworzyć nowe
organizacje, zaczęli zakładać kołchozy. Przejęli też szkołę. Najbardziej odczuła to młodzież szkolna, a może tylko
tak to wspominam, oczami 12 letniej dziewczynki?...
I Ciocia znalazła się teraz w rosyjskiej klasie?
Tak, wszyscy znaleźliśmy się w rosyjskiej klasie. Do naszej szóstej klasy szkoły podstawowej w Lubaczowie przyszła
nauczycielka Rosjanka, żona polityka (czyli oficera). I zaczęła energicznie tłumaczyć nam w sposób następujący.
Pyta jednego z moich kolegów: „Malcik, pieczku (piec) ty widzisz?” Uczeń odpowiada na tak. „A Boga ty
widisz?”– pyta dalej. „Niet, nie wiżu,” – odpowiada mój kolega. „Tak, Boga niet!” tryumfuje nauczycielka. I to
był dla nas cios. Klasa zamilkła. Nie wiedzieliśmy jak mamy zaprotestować. Po chwili jeden z uczniów zaczął
głośno tupać nogami - a my wszyscy za nim. Powstał niesamowity hałas, tak, że nauczycielka nie mogła ani słowa
więcej powiedzieć, ani nas przekrzyczeć. Wybiegła zdenerwowana z klasy i zawołała polskiego nauczyciela pana
Tabaczka. Nie wiem, jaką funkcję pełnił on w naszej szkole, ale przyszedł, a my - uczniowie siedzieliśmy cicho i on
wtedy bardzo spokojnie i kulturalnie nam coś tłumaczył. Tylko, że my nic z tego nie rozumieliśmy. A gdy wyszedł,
a nauczycielka chciała kontynuować swoje lekcje poglądowe – my tupaliśmy znowu głośno jak tylko potrafiliśmy.
Takie lekcje powtarzały się wielokrotnie.
Co jeszcze zapamiętała Ciocia z tamtych czasów?
Byłaś kiedyś na wiecu politycznym? Nie? Więc opowiem Ci moje wspomnienia z wiecu. Z lekcji w szkole wyprowadzono nas na plac miejski (Rynek). Tam Oficer Armii Czerwonej prowadził wiec dla młodzieży i dla części dorosłych.
Przemawiał w sposób niezwykle agresywny. Wśród jego wywodów, z których nie wszystkie rozumiałam (moja
znajomość języka niemieckiego nie była wtedy biegła, a znajomość problemów politycznych też nie). Zapamiętałam
jednak z tego przemówienia rosyjskiego jedno głośno wykrzykiwane zdanie: „Gdie sowieckaja noga stanie – tam
nikagda Polszi nie budiet!!!”
To był dla mnie drugi cios w samo serce! Pamiętam jak wracałam w tym dniu do domu myśląc z rozpaczą o tym, czego
dowiedziałam się w szkole i na wiecu, że nie ma Boga i nie ma już Polski! Mój 12 letni świat zawalił mi się... Nie ma
Boga... Nie ma Polski... – wracałam ze szkoły do domu i płakałam.
Ciociu tak mi przykro. Wojna jest straszna... Jak mogła poradzić sobie z tym wszystkim 12 letnia dziewczynka
z szóstej klasy? To Ciocia była wtedy dokładnie w moim wieku... A ci Niemcy i Rosjanie to serca nie mieli...
Pamiętam, że Ciocia wspominała kiedyś, że byliście wygnani z domu. Kto to was wygonił? Niemcy czy Rosjanie?
To prawda, zapamiętałaś to dobrze, wygnali nas z domu. Nie byli to jednak ani Niemcy, ani Rosjanie. To byli Ukraińcy!
W pierwszych miesiącach 1944 roku nacjonalistyczne nastroje wśród Ukraińców w okolicy Lubaczowa, podsycane
przez Niemców, doprowadziły do tego, że zaczęli oni wypędzać Polaków za sen, aby tam, na naszej ziemi tworzyć wolną
Ukrainę. Polacy bronili się każdej nocy, dopóki była broń i amunicja. Gdy nie było czym się bronić, Ukraińcy zażądali,
aby Polacy opuścili swoje domostwa, oddali je Ukraińcom, zaś sami udali się za sen do Jarosławia i okolic. Pamiętam,
jechaliśmy furmanką, zostawiając za sobą cały nasz dom, cały dorobek życia.
A teraz słuchaj uważnie, opowiem ci komu zawdzięczam życie. Miałam wtedy 16 lat i razem z rodzicami jechałam
tą furmanką z mornym dotykiem. W okolicy Nowej Grobli (gdzie zaczynają się wielkie lasy) zatrzymało nas 50ciu
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uzbrojonych Ukraińców. Znali mojego Ojca, więc przepuścili moich rodziców, a mnie otoczyli kołem i prowadzą
w las! Ja (wychowana na trylogii Sienkiewicza) wiedziałam, że nie wolno mi się bać. Idę więc, ale po kilka kroków
zatrzymuję się i patrzę im prosto w oczy. Nie mówię nic, nie proszę, nie płaczę - tylko patrzę na nich. Wśród tych
uzbrojonych Ukraińców widzę Hrycia, który pracował w gospodarstwie u mojego Ojca. Patrzę na niego raz, drugi
i trzeci i ciągle stoję. Wówczas ten Hrycio nie wytrzymał i zaczyna krzyczeć: „Pustitie ji jej ojciec to dobry Lach!”
(Lach - czyli Polak.) Oni nic. Popychają mnie dalej. A ja znów - stoję i patrzę na nich. Hrycio krzyczy znowu:
„Pustitie ji! Jej ojciec to dobry Lach!” Oni znów nic. Wreszcie Hrycio tak krzyczy na cały głos kilka razy i....
pierścień 50ciu Ukraińców pęka a ja odchodzę wolno bez jednego słowa. Na drodze czekali na mnie obydwoje
Rodzice. Ojciec nic nie mówił, tylko Matka trzymała się za serce i płakała nad darowanym życiem.
Zasłuchałam się tą historią Cioci.
Co musiała czuć Cioci Matka, kiedy prowadzili jej córkę w las? Jaki bezradny musiał się czuć ojciec przy 50
uzbrojonych Ukraińcach... Straszne były tamte lata wojenne... Najpierw Niemcy, potem Rosjanie a potem jeszcze
Ukraińcy. Ciocia się nie poddała ani w szkole, ani nawet wtedy, jak prowadzili ją w las...
Ja jeszcze nigdy takiej historii nie słyszałam. Cioci droga do wolności była długa i ciężka, choć ona sama nigdzie
nie wyjeżdżała! To najeźdźcy się zmieniali. Moja Ciocia nie była żołnierzem walczącym z karabinem w ręce, nie
była sanitariuszką ratującą życie podczas walk. Była tylko dziewczynką. A jej rodzice byli normalnymi ludźmi,
którzy walczyli z okupantem tak jak potrafili. Poprzez utrzymanie polskości. To była ich droga do wolności.
I jakie dzielne były dzieci w Dąbkowie, kiedy nie chciały się uczyć po rosyjsku ani po niemiecku. Tak jak te dzieci,
które strajkowały we Wrześni, o których mówiła pani na lekcji historii. A ja i moje koleżanki tu w Anglii, gdzie
możemy się uczyć w Polskiej Szkole w soboty, tak czasami narzekamy, że po co nam chodzić dodatkowy dzień do tej
polskiej szkoły...
Jestem dumna z mojej Cioci!
Rozmowa z Ciocią dała mi dużo do myślenia...
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diana Kuts, Lat 19
uzbEKistan
pRaca muLtimEdiaLna
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KaRoLina Roman, Lat 18
Kanada
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pawEł RzEpczaK, Lat 18
włochy
pRaca muLtimEdiaLna
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ELisa soRREL, Lat 12
FRancJa
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LauRa udycz, Lat 13
niEmcy
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„szuKaJąc wspóLnEgo
mianowniKa
KiLKusEt JaKŻE
RóŻnoRodnych pRac
moŻna powiEdziEć,
ŻE maRzEnia o poLscE
idEaLnEJ to maRzEnia
o poLscE zwyKłEJ(…)”
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W tym roku miałem zaszczyt oceniać prace na temat „Polska moich
marzeń”. Uderzył mnie niezwykle pesymistyczny obraz Polski widzianej
z emigracyjnej perspektywy. Szukając wspólnego mianownika
kilkuset jakże różnorodnych prac można powiedzieć, że marzenia
o Polsce idealnej to marzenia o Polsce zwykłej: bez bezrobocia,
a więc w konsekwencji bez emigracji, tolerancyjnej choć tradycyjnej
z babcią, ciastem na stole, domem na wsi, z przyjaznymi ludźmi, w tym
policją „która nam pomaga, a nie nas ściga”. To Polska sprawiedliwa,
uczciwa, gdzie każdy, kto chce – może znaleźć swoje miejsce. To wreszcie Polska bez biedy i patologii – gdzie żadne dzieci nie chodzą głodne
i mają kredki, by tę swoją kochaną ojczyznę uczynić jeszcze bardziej
kolorową. Niewątpliwie taki zwyczajny obraz Polski to odpowiedź
na obraz jakże negatywny widziany i „słyszany” na emigracji: od
rodziców, w mediach, przedstawiany we współczesnym polskim
kinie, funkcjonujący w stereotypach. Trudno liczyć, że młodzi Polacy
będą ambasadorami polskości za granicą, jeżeli nie dotkną pozytywnej
polskości podczas wakacyjnych wędrówek. Wiele z tego, o czym marzą,
jeszcze w Polsce jest – od pięknych krajobrazów po zapach ciasta. Resztę
koniecznie trzeba uzupełnić – to już zadanie nas dorosłych i – wielokrotnie
przywoływanego w pracach na zasadzie cudotwórcy prezydenta RP – też.
JERZY koWaLEWski
katedra Filozofii Polskiej
Lwowskiego narodowego Uniwersytetu
im. iwana Franki
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„młodzi poLacy ŻyJący
na obczyźniE daLEcy
są od gLoRyFiKowania
współczEsności.
patRzą na daLEKą
oJczyznę pRzEz pRyzmat
wspaniałych doKonaŃ
JEJ obywatELi, aLE taKŻE
ich wad i słabości.”
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Uczestnicy V edycji konkursu po raz kolejny udowodnili, że warto
wzbudzać zainteresowanie młodych Polaków żyjących poza granicami kraju – najnowszą historią Ojczyzny. Autorom nie zabrakło ani
dociekliwości historycznej, ani inwencji twórczej.
W pracach poświęconych Powstaniu Warszawskiemu przedstawiono
portrety zwykłych Polaków, którzy swoją postawą dali świadectwo
heroizmu, i którzy ocaleli po to, by świadczyć o słuszności Zrywu
i prawdę tę przekazywać następnym pokoleniom.
Podobne postawy ludzkie wyłaniają się z prac Polskie drogi do
wolności. W nich na szczególną uwagę zasługuje młodzieńcza
kreatywność, dla przykładu: przeżycia dwóch uczestników bitwy pod
Tobrukiem ujęte w formę dramatu romantycznego, czy też głęboka
refleksja o sensie życia i bezsensie wojny, przedstawiona jako monolog
wewnętrzny dwóch żołnierzy, transportujących na noszach poległych
w bitwie pod Monte Casino.
Z kolei prace poświęcone tematowi Polska moich marzeń zaskoczyły
mnie dojrzałością opinii oraz krytycznym podejściem do tematu.
Młodzi Polacy żyjący na Obczyźnie dalecy są od gloryfikowania
współczesności. Patrzą na daleką Ojczyznę przez pryzmat wspaniałych
dokonań jej obywateli, ale także ich wad i słabości. Z prac wyłania się
wizerunek Polaków, którzy udowodnili światu umiłowanie wolności,
i którzy mają europejskie aspiracje bycia liderem w wielu sferach życia.
Drodzy Uczestnicy Konkursu, bardzo dziękuję za Wasze prace!
Są one dowodem Waszej polskiej tożsamości i Waszej mądrości!
sTanisŁaW CHYLEWski
kierownik szkolnego Punktu konsultacyjnego im. Mikołaja kopernika przy k
onsulacie Generalnym RP w Montrealu
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LAUREACI

3

Grupa
13 –15 lat

poLsKa
moich maRzEŃ

tatiana bELiKowa, Lat 12
łotwa
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maRtyna chmuRa, Lat 11
tunEzJa

„Być Polakiem” 2014

99

100

Kronika wspomnieniowa

aLEKsandRa hubczaK, Lat 13
stany zJEdnoczonE
Daleko tam

Ten piękny kraj
W którym się urodziłam
Ale od ośmiu lat
Nie odwiedziłam
Tam gdzie mieszkają
Moi babcia i dziadek
I cała rodzina
Tam gdzie pachnie
Jak świeża malina

Nie pamiętam dokładnie
Co się wtedy stało
Ale kiedy tu przyjechałam
Rodzinę rozpłakało
Chcę do Polski wrócić

Do czasu gdy miałam trzy latka
Czas miałam na wszystko
Przy kochanych dziadkach

Gdy pisałam ten wiersz w 2011 roku miałam jedenaście lat. Nie mogłam zrozumieć dlaczego rodzice mówili, że nie
mogę pojechać do Polski. Przecież są wakacje! Moje koleżanki właśnie się pakowały, w parku przechwalały się, która
na ile tygodni wyjeżdża. Wracałam do domu zła i mówiłam rodzicom, że to jest nie fair! Jak to jest, że inni mogą każdego
roku polecieć do babci i dziadka, a ja nie mogę nawet raz! Zawsze muszę siedzieć na Greenpoincie.
Tata powiedział wtedy, że nie możemy polecieć, bo jak polecimy to już nie wrócimy i co potem będzie? Martwił
się, z czego będziemy żyć, jak w Polsce nie znajdzie pracy? Nie rozumiałam! Ja chciałam polecieć na wakacje,
a tata mówi o jakiejś pracy? Mama przytuliła mnie tylko i nie mówiła nic. Wieczorem słyszałam jak rozmawiała
z tatą, była zdenerwowana i pytała jak długo jeszcze będziemy żyć jak “ptaki w klatce”? Znowu nie rozumiałam, nie
wiedziałam o co jej chodzi? Czasem nie rozumiem dokładnie polskich słów, choć w domu rozmawiamy tylko po
polsku.W końcu wydarzyło się coś co pozwoliło mi zrozumieć.

Kilka miesięcy temu brałam udział w testach, dzięki którym mogłam otrzymać dwutygodniowe wakacje na jednym
z lepszych uniwersytetów. Chętnych było wielu, nie wiem jakim cudem udało mi się zakwalifikować. Byłam bardzo
szczęśliwa. Pojechałam z mamą na spotkanie organizacyjne. Na początku pokazano nam film, wszystko wyglądało
wspaniale. Następnie musiałyśmy wypełnić formularz. I w tym momencie wszystko się skończyło. Przecież ja nie mogę
lecieć na wakacje do tak odległego Stanu. Nie mam zielonej karty a bez ważnych dokumentów nie mogę podróżować
samolotem. Zrobiło mi się słabo. Przestraszyłam się! Co teraz będzie? Jak wytłumaczyć, że ja nie mogę polecieć?
Popatrzyłam na mamę, miała w oczach łzy i pomalutku zbierała się do wyjścia. Musiałyśmy zrezygnować.
W windzie nie byłyśmy same, aby ukryć zdenerwowanie i rozpacz zaczęłyśmy się śmiać. Chyba wyglądało to dość dziwnie,
bo wychodzący z windy, pewien człowiek, zapytał nas z czego tak się cieszymy, że aż płaczemy. Odpowiedziałam wtedy,
że jest mi przykro, ale nie mogę powiedzieć. Byłam załamana. Mama zapytała mnie wtedy co robimy? Wracamy do Polski?
Pamiętam jak odpowiedziałam wtedy ze złością, że nie mam życia tu i nie będę miała życia w Polsce!
Wracając metrem do domu próbowałyśmy nie płakać, ale łzy same płynęły jak rzeka. W głowie pytałam sama siebie co
zrobić? Wrócić do Polski, czy nie? Może nie będzie tak źle, może poradzę sobie w szkole, choć będzie bardzo ciężko, może
poznam nowych przyjaciół, może będę tam szczęśliwa. A jeśli nie? A jak nie pójdzie mi w szkole, a jak się będą ze mnie
śmiać? I nikt nie będzie chciał się ze mną zaprzyjaźnić? To co wtedy ? Przecież do Stanów wrócić już nie będę mogła!

W mojej pamięci mam Polskę dobrą i kochaną, ale miałam trzy latka jak ją opuściłam. Nie, już lepiej jak zostanę tutaj.
Może coś się zmieni. Co jednak mogę zrobić, abyśmy mogli normalnie żyć? Szkoda, że nie umiem czarować. W jednej
sekundzie wyczarowałabym świat, i uwierz byłby on bez wad! Świat, gdzie wszyscy mieliby równe szanse, moja mama
w nocy nie płakałaby po cichutku z tęsknoty za chorą babcią, a tata znalazłby lepszą pracę, a ja na nowo poznawałabym
moją Polskę z przedszkolnych lat.

Niełatwo jest pisać o swoim życiu, ale mama mówi, że jest wiele takich dzieci jak ja i jak każde będzie o tym pisać, to
może nasze historie trafią na ktoś, kto będzie mógł odmienić nasz los. Teraz skończyłam trzynaście lat. Nie jestem już
tą małą dziewczynką, która nic nie rozumie. Teraz już wiem co to znaczy żyć jak “ptak w klatce”, sama tak się czuję
i wiem ,że na razie o Polsce mogę tylko pomarzyć.
Polska moich marzeń, to kraj do którego mogłabym polecieć, poznać go i wtedy zdecydować, gdzie tak naprawdę
chcę zostać i żyć.
„Być Polakiem” 2014
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izabELLa intonEn, Lat 10
szwEcJa
Polska moich marzeń
Polska to piękny kraj. Jeżdżę tam z siostrą i z mamą co roku, ale chciałabym bywać tam częściej. Urodziłam się
w Szwecji i to tutaj chodzę do szkoły, mam przyjaciół i rodzinę, nawet moja babcia i mamy brat tutaj mieszkają.
Ale bardzo kocham Polskę i z utęsknieniem czekam na wakacje, żeby tam pojechać.
Tak naprawdę, to kocham Polskę taką, jaka jest. Ale gdybym miała coś zmienić, to chciałabym, żeby nie było
dzieci, które są nieszczęśliwe i smutne.
Moi kuzyni, którzy mieszkają w Polsce, są bardzo biedni. Ci chłopcy to Bartek i Emil, którzy mają siedem i pięć
lat. Mieszkają w małym domku bez łazienki i toalety. Własnego pokoju też nie mają. Ale nie to jest najsmutniejsze,
tylko to, że ich rodzice są zupełnie głupi. Myślą tylko o tym, żeby pić alkohol. Nie dbają o Bartka i Emila, nie
pomagają im w lekcjach. To dobrze, że chłopcy mają babcię. Ale ona też jest trochę chora. Kiedy ich odwiedzamy,
kupujemy dla Bartka i Emila kredki i papier do rysowania, bo oni bardzo lubią rysować. I zawsze kupujemy też
jogurty ”danonki”. Te jogurciki kupujemy, bo kiedyś ich zapytałam co chcą dostać i oni powiedzieli, że chcą
„danonki”. Zrobiło mi się wtedy trochę nieswojo, że oni chcą dostać jedzenie w prezencie. Mama mówi, że trzeba
im pomagać. Chciałabym, by w mojej wymarzonej Polsce, dzieciom niczego nie brakowało.
W Polsce moich marzeń każde dziecko może pójść do sklepu i dostać to co potrzebuje. Może dostać jogurcik
albo serek waniliowy albo co tylko chce. W Polsce moich marzeń dzieci mają place zabaw podobne do
wesołego miasteczka. Na dodatek dostają watę cukrową, kiedy tylko zapragną. Takie powinno być prawo.
To byłoby super. Jak ja zostanę prezydentem to tak właśnie będzie. I jeszcze zrobię tak, by wszyscy
rodzice, co piją alkohol zostali zaczarowani. I wtedy jak będą zaczarowani, żeby zapominali o alkoholu.
A jak wszyscy o nim zapomną to już nie będzie go w sklepach. I wtedy nie będzie smutnych dzieci. Wszyscy
będą weseli i szczęśliwi.
Myślę, że w takiej Polsce życie byłoby bardziej fajne i kolorowe . Ja jestem szczęśliwa, że już niedługo tam pojadę,
do mojej Polski. Cieszę się mimo, że nie jest tam jeszcze jak w Polsce moich marzeń. Marzę, że kiedyś tak będzie.
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sumiRE KiERKosz-uEno, Lat 13
stany zJEdnoczonE
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KonstancJa KusiaK, Lat 17
szwEcJa
pRaca muLtimEdiaLna
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maciEJ małEK, Lat 9
wiELKa bRytania
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syLwia papadopouLou, Lat 9
gREcJa
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RoKsana stuRtz, Lat 11
belgia
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saRah tRampERt, Lat 13
niemcy
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WyRóżNIENI

1

Grupa
16 –19 lat

baLLada
o oKaLEczonym miEściE –
powstaniE waRszawsKiE
1944

aLLERs michał, Lat 11
niEmcy
Powstanie Warszawskie widziane oczami niemieckiego oficera Wilma Hosenfelda
[…] Mieszkam w Niemczech i dlatego postanowiłem przetłumaczyć listy oraz pamiętnik niemieckiego oficera
Wermachtu […] Materiały te znalazłem w wydanej przez jego rodzinę książce pt. „Ich versuche jeden zu
retten” („Próbuję każdego ratować”) […]
Warszawa 8 sierpień 1944 (Wpis do pamiętnika)
[…] Coraz bardziej to miasto zmienia się w ruinę. Na płonących
ulicach odgrywają się rozrywające serce sceny. Muszę zamykać
oczy, by nie patrzeć jak ludzie są bez litości mordowani, wczoraj
mężczyźni, a przedwczoraj kobiety i dzieci. […]
Warszawa 12 sierpień 1944 (Do żony i dzieci)
[…] Wczoraj w nocy był u mnie na przesłuchaniu 19-letni powstaniec.
Żal mi było tego młodzieńca […] Należy on do tej części polskiej
młodzieży, którą można łatwo zapalić do walki o wolność. Nawet
młode dziewczyny zaopatrują powstańców i są kurierami. Nie oczekują
nic więcej od życia. Od Niemców żadnej litości, od Rosjan i aliantów
żadnej pomocy. […]
Warszawa 16 sierpień 1944 (Do żony)
[…] Kiedyś zrozumiesz, dlaczego nie chcę dużo pisać, chociaż
wokół mnie tyle się dzieje. To jest wszystko zbyt smutne i okropne.
Stopniowo otępiają się moje uczucia. Tylko jak widzę dzieci w wieku
Uty czy Jorindy ściska się moje serce. […]
Warszawa 23 sierpień 1944 (Do żony i dzieci)
[…] Codziennie muszę robić przesłuchania. Dzisiaj był u mnie
powstaniec i 16-letnia dziewczyna. Ale od nich nie mogłem się niczego dowiedzieć. Może uda mi się uratować
tę dziewczynę […] oni postępują czysto patriotycznie, ale my nie możemy ich za to usprawiedliwiać. Próbuję
każdego ratować, którego można uratować. Nie jestem właściwym człowiekiem do prowadzenia takich
przesłuchań, które powinny być prowadzone bez serca. Mimo wszystko jestem wdzięczny, że to musze robić,
bo mogę w ten sposób niektóre rzeczy naprawić […]
Macierzysz 5 październik 1944 (Do żony i dzieci)
[…] Będąc w mieście, na każdym kroku zastanawiałem się, jak mogło przeżyć te sto tysięcy ludzi w tych gruzach
przez 63 dni […] Takiego narodu, który ma taką siłę i jest pobożny nie można pokonać. […] Hitler niczego się
nie nauczył z historii. […]
Wilm Hosenfeld to wyjątkowa postać historyczna. W trakcie Powstania Warszawskiego służył w niemieckim
kontrwywiadzie. […] Mimo to starał się zachować człowieczeństwo i działał zgodnie ze swoim sumieniem.
Władysława Szpilmana „Pianistę” z filmu Romana Polańskiego spotkał jesienią 1944 r. Przez 2 miesiące
przynosił mu żywność, ukrywał go […] uratował życie wielu innym Polakom. Zmarł w 1952 r. w obozie
w Stalingradzie. W roku 2007 został odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski. […]
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nicoLE biały, Lat 11
stany zJEdnoczonE
(…)
Mała postać, a za duże buty, hełm i wojskowe ubranie jak dla olbrzyma
Odważna twarz, bo w ręku duży i groźny karabin trzyma.
To pomnik chłopca, powstańca, małego bohatera stolicy.
Opowiedz mi chłopcze o udręce, walce i trudach tamtej warszawskiej ulicy.
(…)
Chcesz znać prawdę jak wyglądała okaleczona stolica?
Jak krwawa, zbombardowana i zniszczona była każda ulica?
Tak, choć czuję, że prawda bardzo mnie zaboli.
Posłuchaj więc wspomnień powstańca z Woli.
Tamtej jesieni wszystko się nagle zmieniło
Kiedy z nieba spadł grad kul i czarnym dymem niebo się zasłoniło
Zamiast grać w piłkę, jak zawsze z kolegami
Musiałem chwycić za broń oraz biegać z ważnymi listami
(…)
Najsmutniej było mi, kiedy mama płakała
Bo tata poszedł walczyć i o jego życie się bała
(…)
Dlaczego więc stamtąd nie uciekłeś?
Dlaczego bezpieczniejszego miasta nie szukałeś?
Bo Warszawa to miasto memu sercu drogie i prześliczne
Nawet wtedy, gdy głodne, wystraszone oraz zburzone poprzez bitwy liczne
Chciałem być patriotą, tak jak mój tata
I bronić swej ojczyzny i kraju poprzez wszystkie lata
Jesteś małym powstańcem, lecz wielkim dla mnie bohaterem,
Symbolem walki o wolność i dla wielu z nas życia sterem.
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wiKtoRia binięda, Lat 15
mEKsyK
Dziennik młodego powstańca
(…) Po spacerze po Barbakanie, poszedłem od razu na strych. Po dłuższym czasie spędzonym na poddaszu
przy ulicy Nowowiejskiej 15/17, znalazłem parę zdjęć, różnorodną biżuterię i wiele książek. Zaciekawiła mnie
szczególnie jedna (…) Zainteresowałem się jeszcze bardziej gdy zdałem sobie sprawę, że nie jest to po prostu
jedno z wielu wydań danej książki tylko unikatowy egzemplarz pamiętnika pisanego przez powstańca (…)
Po przekartkowaniu pary stron, wypadła czarno-biała fotografia (…)
1 sierpnia 1944
Dziś wybuchło powstanie! (…) Dołączyłem do oddziału batalionu „Zośka”, który bronił Starego Miasta. (…) Wybiła
godzina piąta. Ruszyliśmy do akcji. Po mniej więcej godzinie zdobyliśmy m.in. Muzeum Narodowe. Nie da się ukryć,
że Niemcy mieli nad nami przewagę zbrojną, na szczęście nie psychologiczną. (…)
4 sierpnia
Zdobyliśmy Starówkę 2 sierpnia. Poczułem niesamowite uczucie, gdy dzielnica, w której się wychowałem i mieszkam od zawsze, znalazła się w rękach Polaków.(…) Miałem dziś okazję zobaczyć Kubę w akcji i muszę przyznać,
że jestem pod wielkim wrażeniem. Kuba jest młodym listonoszem, musi więc biegać, do najbliższych urzędów
poczty z listami do wysłania (…) Jestem z niego bardzo dumny. (…)
29 sierpnia (późna noc)
(…) Zadecydowaliśmy zrobić barykadę (…) Każdy wyrzucał z domu przez okna to co miał: krzesła, stoły, szafy
i komody (…) Po środku tego wielkiego chaosu i harmideru zauważyłem Kubę (…) Uśmiechnąłem się do niego, lecz
chwilę później wyraz mojej twarz radykalnie się zmienił. Zobaczyłem w oknie jednego z budynków niemieckiego
żołnierza (…) Zacząłem biec w jego stronę. Usłyszałem wystrzał. Dobiegłem. Popchnąłem go. Tak! Zdążyłem! Kubie
nic się nie stało. Nagle, poczułem ból w lewym boku. Moja biała koszula stała się w przeciągu paru sekund czerwona.
Upadłem. Powoli zanikał mi obraz. (…)
31 sierpnia
Słyszę ciągłe rozmowy rodziców na temat daty naszego wyjazdu. Mama przekonuje tatę, żeby uciec już dziś
w nocy. Przeszlibyśmy kanałami na Żoliborz, a stamtąd opuścilibyśmy Warszawę. Mama opowiedziała mi swój
plan, ale raczej niepotrzebnie. Nie sądzę żebym dał radę. Czuję się bardzo źle.”
Było to już ostatnie zdanie w pamiętniku. Zamknąłem książkę
i odłożyłem. Przyjrzałem się ponownie fotografii. Zauważyłem
na jej odwrocie napis:
„Z ukochanym bratem Kubą, dla którego zrobiłbym wszystko.
Tomek.”
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moniKa dziEwa, Lat 20
stany zJEdnoczonE
(…) Po przeczytaniu książek, wierszy czy artykułów na temat Powstańców i wgłębieniu się w tematykę Powstania
Warszawskiego nasunęło mi się jedno pytanie: czy aby na pewno Ci wszyscy walczący, dla których dobro Ojczyzny,
dobro wspólne było ważniejsze od dobra osobistego, oczekiwali abyśmy okazywali im szacunek właśnie poprzez
produkcje filmowe, akademie i apele? Czy może pragnęli też innego rodzaju upamiętnienia ich wyrzeczeń, cierpień
a często i tragiczniej śmierci?!
Szczególne wrażenie zrobił na mnie ostatnio artykuł o Krystynie Krahelskiej w miesięczniku „Fokus – Historia”.
To właśnie jej życiowa historia uświadomiła mi, czym tak naprawdę było Powstanie Warszawskie. (…)
Krystyna Krahelska była nie tylko autorką jednej z najpopularniejszych wojennych piosenek, ale stała się także
twarzą Warszawy. Do dziś jej piękne, słowiańskie rysy można podziwiać na pomniku Syrenki na Powiślu.
Krahelska pisząc teksty piosenek dla kolegów z konspiracji, nie odnosiła się do śmierci i niebezpieczeństwa
związanego z wojną. Ona, jak i pokolenie, do którego należała, była przekonana, że wszystkie próby związane
z ocaleniem Polski mają sens, że jest jej patriotycznym obowiązkiem zapewnienie późniejszym generacjom życia
w wolnym kraju, z dala od zagłady i zła. Pisząc: “Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami”, Krahelska –
jak i jej rówieśnicy - postanowiła zapomnieć o swoim dotychczasowym życiu, aspiracjach i marzeniach, aby dać
szansę Polakom na lepsze życie. (…)
Całe to pokolenie straciło szansę na normalne życie i zamiast uczyć się czy pracować, czuło się w obowiązku
podjęcia walki o niepodległość Ojczyzny. Biografia tych młodych ludzi należących do tego tragicznego
pokolenia, mających świadomość obowiązku wobec Ojczyzny, gotowych do największych poświęceń,
wzbudza wielki podziw i szacunek.
Naszą powinnością jest czcić pamięć i składać hołd bohaterom Powstania, bo oni swym męstwem i ofiarnością
zasłużyli na wielki szacunek i pamięć. Oddanie hołdu jest niezwykle ważne, ale myślę też, że dodatkowo każdy
z nas może indywidualnie podziękować Powstańcom, iż dali nam możliwość bycia wolnymi obywatelami Polski.
Skoro ci młodzi ludzie musieli zapomnieć o swoich marzeniach i planach, które umarły razem z nimi, to my
dziś zrealizujmy ich marzenia i plany! I niech w naszym życiu wzorem dla nas będzie zawsze ich ofiarna
patriotyczna postawa.
Zawsze ceniłam osoby, które poświęcają się sprawom Ojczyzny, działają społecznie, w wolontariacie, dlatego
i ja z wielką chęcią angażuję się aktywnie w działanie na rzecz Polonii Amerykańskiej. Kontakt z Polakami jest
dla mnie bardzo ważny.
Przyjechałam do USA w wieku 14 lat i był to dla mnie bardzo trudny okres. Wszystko poznawałam poprzez
analogię z tym, co wyniosłam z Polski. Uczyłam się nie tylko języka, ale też kultury tego nowego kraju. Przeżycia
związane z adaptacją na obczyźnie stymulują mnie teraz do rozwoju, do zdobycia zawodu, do pomagania innym
młodym ludziom.
W Polskiej Szkole Sobotniej przy parafii świętych Cyryla i Metodego udzielam się więc społecznie, mimo iż
ukończyłam tam edukację trzy lata temu.
Wiem, że ważne jest w życiu, aby stawiać sobie określone cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji. Mam
nadzieję, że takie same marzenia były kiedyś marzeniami chociaż jednego bohatera Powstania Warszawskiego
i wierzę, że my młodzi Polacy będziemy starać się realizować marzenia tamtych młodych ludzi, którym tak
wiele zawdzięczamy.
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JuLian dRagan, Lat 11
austRia
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FiLip FiszczuK, Lat 15
szwaJcaRia
Spotykałem się z moim sąsiadem w Parku Kombatantów co czwartek. Siadaliśmy wtedy na naszej ulubionej ławce,
a starszy pan opowiadał mi różne ciekawe historie. Czasami były to prawdziwe wydarzenia, które sam przeżył.
Co tydzień słuchałem innej opowieści i za każdym razem dużo o niej myślałem. (…)
Dzień dobry! – zawołam, równocześnie wstając i podając mu rękę.
Cześć! – odpowiada mi, bowiem traktował mnie jak przyjaciela.
Ściskamy sobie dłonie i siadamy na ławce. Od razu zauważa, że jestem zaciekawiony książką. Pokazuje mi ją i mówi:
To, kolego, jest książka o Powstaniu Warszawskim. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o tym wydarzeniu.
Pamiętam, że byłem wtedy mniej więcej w twoim wieku...
Zaczął więc swoją opowieść. Opowiadał o tym, jak musiał tygodniami chować się przed okupantem, poszukiwać
jedzenia, walczyć o przetrwanie... I nagle zasnąłem.
Otwieram lekko oczy. Cisza. (…) Zasypiam więc z powrotem, zbyt zmęczony, żeby o czymkolwiek myśleć.
A tu nagle: BUM!!! Oszołomiony, wstaję i tym samym budzę się kompletnie. Ale... gdzie ja jestem? Szybko się
rozglądam. Już nie siedzę na ławce w przepełnionym zielenią i ludźmi parku, tylko leżę na drewnianej desce
w jakimś małym pomieszczeniu z sypiącym się sufitem. Aha, no i w tym pokoiku spało jeszcze sześć innych osób.
(…) Gwałtownie zrywam się na nogi i patrzę przez okno (a raczej przez to, co zostało z okna). Widać było,
jakieś dziesięć metrów dalej, dym i zniszczoną ulicę, czyli to, co zostało po wybuchu bomby. Niemcy właśnie
rozpoczęli nalot.
Cała nasza siódemka bierze zapasy jedzenia i wychodzi na dwór w szybkim tempie. (…) Biegniemy przez
ulicę. (…) Nagle ktoś z naszej grupy potyka się o (te przeklęte) kocie łby i pada na twarz. (…) Czując się
odpowiedzialny za grupę, zawracam po niego. Gdy pomagam mu wstać, widzę jego twarz. Jest to młodzieniec,
chyba rok młodszy ode mnie, i ma blond włosy. Ma poharataną i wykrzywioną z bólu twarz (…) Nagle słyszę
świst. W ostatniej chwili krzyczę:
Bomba!
Za późno. Następuje potężny huk i wszystko wokół staje się białe...
Filip. Hej, Filip! Obudź się!
Znowu widzę mojego sąsiada, znowu widzę nasz stary, dobry park.
Aż tak Cię zanudzałem? – pyta mnie staruszek.
Ależ wcale! – szczerze odpowiadam.
I bez dalszych wyjaśnień ściskam go. Bogu dzięki! Żyjemy w Warszawie tętniącej życiem. Jest rok 2014...
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oLiVER JEdREzyK, Lat 11
stany zJEdnoczonE
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nataLia Kaszyca, Lat 15
Kanada

WARSZAWA, rok 1944
tomira
(…) Często zastanawiała się co mama robi. Wiedziała tylko, że była oficerem Armii Krajowej i że działała
w konspiracji… Zresztą najlepiej było nie wiedzieć.
W południe odwiedził ją narzeczony Stanisław. (…) Oboje wiedzą, że powstanie zacznie się o piątej.
tomira
Zdecydowała, że pójdzie na Stare Miasto i potem na Żoliborz. Po drodze spotkała koleżankę z kompletów.
Masz przeszkolenie sanitariuszki? – zapytała Ania.
Mam, ale nie mogę nosić rannych – odpowiedziała Tomira. – Bo miałam operację ślepej kiszki.
Chodź ze mną - powiedziała Ania. (…)
dr Brom
(…) Przyszedł do Tomiry i mówi: „Zabieram cię do szpitala”. Szpital był na Miodowej 23. Nie było środków
znieczulających, nie było lekarstw, ale dr Brom miał kilka narzędzi i robił co mógł. (…)
tomira
Zorganizowane zejście do kanału (…) prowadzi ich przewodniczka na sznurku, trzymają się kołnierzy, jest ciemno.
Idą od Miodowej do Krakowskiego Przedmieścia a potem od Nowego Światu do Wareckiej. Szli tak 3 godziny,
gdzie górą można było przejść w 20 minut.
tomira
Kiedy Tomira ze Stanisławem dotarli do mamy tam w pokoju było zebranie. (…) Otwiera drzwi, biegnie do niej
i przytula się. Panie krzyczą: „I jest ranny w rękę!”
W czasie okupacji dużo ludzi chodziło do wróżek, żeby się dowiedzieć co będzie. Oni też mieli taką wróżkę, żonę
angielskiego oficera. (…) Pani Pakowska poszła do niej kiedy martwiła się o Tomirę.(…)
Jest w szpitalu, ale nie jest ranna, nie jest chora, tylko daje jeść rannym, nie jest sama, ale jest z kimś bliskim.
I jest też ranny w rękę. I zobaczy ją pani za 2 tygodnie – mówiła wróżka jak w transie
Stąd ten krzyk: „I jest ranny w rękę”. (…) Tomira dwa dni nie jadła. Teraz mama jej dała kaszę gryczaną z jajkiem
sadzonym. Do końca życia to będzie jej ulubiona potrawa.
OBERLANGEN, rok 1945
tomira
Dziewczyny w obozie znalazły się tu po powstaniu. Niektóre mają 15, 16, 17 lat. Tomira jest starsza, ma 22 lata.
Żartują sobie, że pocałują pierwszego napotkanego Polaka na wolności.
Do obozu wpada młody żołnierz na motocyklu. Is somebody here? Come out! You are free… Est-ce que quelqu’un
est ici? Sortez! Il n’y a plus de danger… - woła w różnych językach, tylko nie po polsku, bo nie myśli, że tu są Polki.
To Polak! To Polak! – krzyczą dziewczyny.
Wypadają z baraku i zaczynają go całować. On nie wie co się dzieje. Później będzie mówić, że to było jego
najlepsze wspomnienie z wojny. (…)
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agata KRumoVa, Lat 11
bułgaRia
Mały Powstaniec

Czat z Jędrusiem, najmłodszym uczestnikiem Powstania Warszawskiego.
Agata, 11,
Szumen, Bułgaria.
Szkolny punkt konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Sofii.
Uczennica.

Jędruś, 11,
Warszawa, Polska.
Harcerz, członek „Zawiszaków”.
Sanitariusz.

Cześć! Kto ty jesteś?
Dzień dobry. Polak mały.
Hej, nie żartuj, znam to, uczyłam się tego w szkole na pamięć, ale ja się Ciebie pytam poważnie. (…) Ja mam na
imię Agata, 11 lat, dziewczyna, Bułgaria.
(…) Miło mi. Andrzej, Andrzej Szwajkert, ale wszyscy mówią na mnie Jędruś. Mam prawie 11 lat, chłopiec,
Warszawa (…) Urodziłem się w 1933 roku.
To niemożliwe. Wtedy byłbyś starszy od mojego dziadka. Znowu żartujesz.
Nie żartuję.(…) Nawet, jeśli szczerze, nie doczekałem się moich 11 urodzin. Ale to długa historia. Byłaś
kiedyś na wojnie?
Nie, nigdy, widziałam tylko w telewizji. A Ty?
Chyba znowu Cię nie rozumiem. A ja widziałem wojnę na własne oczy.
Opowiesz mi?
To posłuchaj.(…) Było ciężko, bomby burzyły całe domy, ginęli ludzie. (…) W tym czasie każdy kto tylko mógł
walczył z wrogami. (…) Ja byłem łącznikiem. To trochę jak listonosz. Roznosiłem bibułę (…) Kiedy nie musiałem
roznosić ulotek, czy pomagać w szpitalu, lubiłem grać rannym powstańcom na harmonijce, śpiewałem piosenki.
(…). A dalej... ostatnia rzecz, którą pamiętam był huk pocisku 29 września 1944 roku (…) Właśnie wychodziły
kobiety i dzieci, ja też tam byłem. (…) Dalej nie pamiętam...
Przykro mi, Jędruś!
No co Ty! A ja się cieszę... Że znowu jest wolna Polska, że wojnę widziałaś tylko... jak to Ty powiedziałaś...
w telewizji? To oznacza, że ludzie, którzy zginęli podczas wojny i Powstania Warszawskiego nie oddali swojego
życia na marne.
Andrzej Szwajkert – Jędruś zginął kilka godzin po zranieniu 29 września 1944 roku z powodu wykrwawienia. (…)
Po wojnie, gdy na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach powstawała kwatera batalionu “Zośka”, matka Jędrusia
przyszła z nieśmiałą prośbą, czy nie znalazłby się tam jakiś kącik dla Jędrusia(…) Wówczas matka Andrzeja
Romockiego “Morro” powiedziała: „Nie będzie Jędruś leżał w kąciku, lecz razem z nimi”.
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oLiwia michaLaK, Lat 16
iRLandia
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RaFał miśKowicz, Lat 12
gREcJa

134

Kronika wspomnieniowa

„Być Polakiem” 2014

135

moniKa mizgaLEwicz, Lat 18
szwEcJa

Powstanie warszawskie oczami Polski
Jestem Polską. Jestem ziemią, która rozciąga się od gór do morza i która rok w rok daje plony zapewniające dalszy
rozwój kruchego życia wielu istot. Jestem wodą czuwającą w każdym zagłębieniu i szczelinie, zawsze gotową
ugasić pragnienie potrzebujących. Jestem powietrzem które potrafi ochłodzić bądź ocieplić w zależności od pory
roku. Jestem krainą otulającą się śniegiem lub kąpiącą się w słońcu. Jestem też jednak kulturą, językiem, historią,
narodem. Jestem milionami ludzi równocześnie będąc każdym z nich pojedynczo. Jestem prostym człowiekiem
pracującym przy żniwie, jestem politykiem odpowiadającym za dobrobyt moich współbraci a także młodym
żołnierzem biorącym udział w powstaniu warszawskim.
Mój byt jest pełen szczęśliwych wydarzeń, ale nie da się zaprzeczyć temu, że Ja i moje dzieci musieliśmy także
przeżyć wiele nieszczęść. (…)Wydarzeniem, które szczególnie zapisało się w moim wspomnieniu jest powstanie
warszawskie. (…) Czułam strach, ból a także zdeterminowanie. Pomimo desperacji, w całym narodzie dało
się też wyczuć rosnącą nadzieję. (…) Rzeczywiście, decyzja o przeprowadzeniu powstania może nie była
najlepsza biorąc pod uwagę, że akcja zakończyła się bolesną klęską. (…) Warszawa, serce kraju, została zrównana
z ziemią. (…)
Pamiętam powstanie jako Polska. Wydarzenie zapisało się w mojej pamięci oczami żołnierzy stawiającym
odważnie czoło zarówno okupantowi jak i śmierci. (…) Pamiętam też powstanie jako mały chłopiec, Jaś. do
harcerstwa wstąpił kiedy miał jedenaście lat. Był wtedy najmłodszy w swojej drużynie, prawdopodobnie też
w całym oddziale. Jaś był zawsze małego wzrostu, co przyczyniało się często do żartobliwych drażnień ze strony
kolegów. W czasie powstania chłopiec, choć już mający trzynaście lat, wciąż był wyjątkowo drobny, pomimo
niezliczonych ilości zjedzonych brukselek w celu zwiększenia swojego wzrostu. Jego rozmiary ułatwiały Jasiowi
jednak przemykanie przez uliczki i zaułki, i pozwoliły mu wkrótce wziąć udział w walce przeciwko okupantowi. (…)
Czas w trakcie powstania spędził na przemycaniu różnych rodzaju listów i paczek pomiędzy rozbitymi rodzinami
lub odlegle od siebie stacjonującymi oddziałami. (…) Czasami też wymykał się ze starszymi kolegami i dokładał
swoich trzech groszy przy malowaniu patriotycznych haseł na murach. Siniaki i zadrapania były na porządku dziennym. Czasami zdarzały się też poważniejsze wypadki, nawet w tych najmłodszych, najmniej narażonych oddziałach.
Jaś sam raz został postrzelony w udo. (…) przeżył strzał (…) ale stracił życie wkrótce po tym wydarzeniu podczas
bombardowania powstańczego szpitala.
Wydarzenia z późnego lata 1944 roku pozostawiły za sobą zniszczone doszczętnie miasto i wiele ofiar
ludzkich. Sprawiły, że cała Polska zapłakała. Analizując straty można twierdzić, że powstanie warszawskie było
bezsensownym manewrem wojskowym. Po stronie pozytywnych wartości należy jednak powiedzieć, że
powstanie zjednoczyło cały kraj i zaangażowało wszystkie warstwy społeczne w walce przeciwko wrogowi.
Sprawiło, że Polacy uwierzyli w zwycięstwo co dało im nadzieje na lepszą przyszłość. Przeszło do historii
jako przykład patriotyzmu, poświęcenia, bohaterstwa i dlatego wydarzenie zawsze będzie mi, Polsce, dawało
powód do dumy.
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ELŻbiEta wiKtoRia
sKoRupsKi, Lat 17
stany zJEdnoczonE

Mam na imię Elżbieta, urodziłam się w Stanach Zjednoczonych Ameryki w polskiej rodzinie (…) Rodzice
nauczyli mnie pacierza „Ojcze nasz…” obok „Kto Ty jesteś Polak mały (…)”. Pomimo tego, że oboje są bardzo
zajęci w pracy, jednak zawsze znajdują czas aby mnie i mojego brata zawieźć na zajęcia do polskiej sobotniej
szkoły, gdzie poznaję kulturę, tradycję i historię moich przodków. (…)
Pewnego razu gdy odwiedzaliśmy dom rodzinny mojej mamy mieszczący się na Rynku Starego Miasta,
zauważyłam łzy w jej oczach (…) Mama zaczęła opowiadać mi historię o Powstaniu Warszawskim (…)
Polacy, każdy z biało-czerwoną opaską na ramieniu stanęli przed trudnym wyborem: pochylić pokornie głowy
albo zaryzykować własne życie. Nie mieli wielkiego doświadczenia, ani broni, ale znaleźli w sobie odwagę
i siłę, by sprzeciwić się hitlerowskiej machinie i walczyć z okupującymi stolicę Niemcami. Wierzyli w przyjaźń,
miłość, wolność, w Polskę. Mieli ideały. Weszli na drogę, z której nie było odwrotu. Przez 63 dni toczyli heroiczną
walkę powstańczą (…) nawet wtedy, gdy stało się jasne, iż nie ma szans na zwycięstwo. Gdy zostali sami.
umierali, w większości bardzo młodzi, ze słowami pieśni na ustach „Dziś twój tryumf albo zgon!”.
Jedną z uczestniczek powstania była moja prababcia Helena, która na początku roznosiła „Biuletyn powstańczy”
(…) Budowała wraz z innymi barykady, wyrywała płyty chodnikowe, zbierała cegły z gruzów, żeby czołgi miały
utrudniony przejazd, liczyły się każde pomocne ręce. Ludzie starli zachować chociaż pozory normalności, a całe
życie cywilne odbywało się pod ziemią w zwyczajnych piwnicach (…) Czasami jak mawiała moja prababcia
uderzenia bomb dochodziły nawet do 123 razy (…) i wszyscy odmawiali litanię: „Od bomb i samolotów –
wybaw nas Panie, od czołgów i goliatów – wybaw nas Panie, od pocisków i granatów – wybaw nas Panie, od
miotaczy min – wybaw nas Panie, od pożarów i spalenia żywcem – wybaw nas Panie…”.
(…) Prababcia razem z sanitariuszkami (gdzie zgłosiła się do pomocy) rannymi i powstańcami przedarła się
do wejścia do kanałów, gdzie pełzając, czołgając się i ciągnąc rannych po ziemi bardzo powoli i ostrożnie
przechodzili pod otwartymi włazami. (…)
W dniu 2 października 1944 roku odgłosy walk ucichły, ogłoszono kapitulację (…) Prababcia trafiła do obozu
na Dolnym Śląsku, rozdzielona z bliskimi, którzy byli wywiezieni na roboty do Rzeszy. (…) Do Stolicy
wróciła w listopadzie 1945 roku (…) Dowiedziała się wtedy, że jej młodszy brat Józef zginął podczas walk na
Woli, a pierwszy mąż poległ w walkach trwających na Mokotowie. (…)
Razem z Armią Radziecką do Warszawy dotarł mój pradziadek Władysław, który mieszkał w Samborze i siłą
został wcielony do armii. (…)
Teraz rozumiem łzy mojej mamy i mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo jestem dumna z tego, że urodziłam się POLKĄ
i moja prababcia brała czynny udział w tych zdarzeniach, za co składam jej hołd oraz dziękuję, że mogę
przyjechać do kraju i stanąć w oknie odbudowanego domu rodzinnego i powiedzieć jak tu PIĘKNIE! A historię
tę opowiem kiedyś własnym dzieciom oraz zabiorę je do Polski (…) żeby pamiętały o tych, którzy zapłacili
wielką cenę, a walka ich stała się legendą.
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POLSKIE DROGI
DO WOLNOŚCI

RAFAŁ DĄBEK, LAt 13
AUStRIA
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MARtA DRZAŁ, LAt 14
StANY ZJEDNOCZONE
Historia, którą opisuję to wspomnienia wojenne mieszkającej obecnie w Nowym Jorku pani Teresy Kuriata.
84 letniej staruszki, która przeżyła wojnę, a była wówczas moją rówieśniczką. Urodziła się w 1930 roku w małej
wiosce Miedzyrzec.
Czasy wojenne były bardzo ciężkie. Okupanci zachowywali się jak zwierzęta. Stworzyli mieszkańcom istne
piekło na ziemi. Ta nastoletnia dziewczyna widziała jak zabili mieszkańca wioski, a głowę dla postrachu –
zaczepili na płocie. Pamięta jak kobiecie ucięli piersi, a rany posypali solą. Była świadkiem straszliwej sceny
– ciężarnej kobiecie rozcięli brzuch, wydarli niemowlę i roztrzaskali o mur. Brutalność była codziennością.
Nie mogę pojąć jak człowiek może być tak zły!
Tej nastolatce – obecnie staruszce – odebrano dzieciństwo i młodość. Mówi, że jeszcze teraz śnią się jej koszmaryi
słyszy płacz i wrzask męczonych ludzi. Strach, który towarzyszył jej przez całą wojnę nie opuścił jej do dnia dzisiejszego
– w domu cały czas palą się światłą. Staruszka boi się ciemności i samotności. Koszmar wciąż ją prześladuje.
Uderzyło mnie w jej opowiadaniu to, że żyjąc w tak beznadziejnych warunkach ci ludzie nie tracili nadziei. Mówi,
że jeśli straciliby nadzieję, to zginęliby szybko. Przeżycia tej kobiety sprawiły, że uświadomiłam sobie, że nie
wiem, co to są prawdziwe cierpienia.
Pod koniec wojny zapakowano ich do bydlęcego wagonu i powiedziano, że wracają do Polski. Już w wagonie
jeden z Niemców powiedział ojcu, że to ich ostatnie wspólne chwile jako rodzina, gdyż jadą do obozu koncentracyjnego. Pani Teresa pamięta lament swojej matki i jej błagania o wolność. Niemiec, który widocznie zachował
jeszcze ludzką godność, pozwolił im uciec. Uciekali pojedynczo do wioski i tam ukrywali się do końca wojny.
Tuż po zakończeniu wojny udało im się dotrzeć do upragnionej Polski. Osiedlili się w Kętrzynie na Mazurach.
Jadąc w bydlęcym wagonie ta 15 letnia dziewczyna napisała ten oto wiersz:



Jużsiężegnamyzrodzinnąwioską
IwyjeżdżamywOpacznośćBoską
Iwyjeżdżamydopolskiejziemi
Umieraćrazemmiędzyswoimi
UmieraćśmierciąjaknamBógkaże
Ikiedykapłangrzechynamzmaże
JużtuniebędziePolakówzwami
Tyminożamirżnijciesięsami
Iodkupujciepolskiemogiły
Cosiębraterskąśmierciąpobiły
OBoże,jakastrasznastyczniowapora
Uciekapolskiludodtopora
Uciekakażdy,bożyciemiłe
Niechcęprzedwcześniekłaśćsięwmogiłę
Nadranemstrzałyustały
Ludziedodomówswoichwracali
Domówniebyło,popiołówkupy
Pomordowanychleżałytrupy
Boże,żebyśtywidziałswedziatki
Jaksiętułająniewinnematki
Wlesiepoddrzewem,śniegz
deszczempada
Niewinnamatka,dziećminiewłada
Tusiękrewlejezpomordowanych
Ratujnasratuj,Jezukochany
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ALINA DUNIEC, LAt 20
ROSJA
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ANDRZEJ FEDOROWICZ, LAt 12
KANADA
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NADIA GHODBANI, LAt 16
tUNEZJA
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ALEKSANDRA KIBItLEWSKA, LAt 14
GRECJA
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MARIA KOMENDA, LAt 11
WIELKA BRYtANIA

Generał Tadeusz Góra był serdecznym przyjacielem
mojego Dziadka Krzyśka. Dzielił się z nim wieloma
ciekawymi historiami ze swojego życia, którymi
teraz dziadek dzieli się ze mną. Tadeusz Góra kochał
latanie od najmłodszych lat. Jego pasja to latanie
na śmigłowcach, a gdy nastąpiła wojna zamienił je
na samoloty wojskowe, aby najlepiej jak umiał
służyć Polsce.
W 2007 roku pan Tadeusz otrzymał nominację
generalską. Był wtedy już staruszkiem, z twarzą
zaoraną zmarszczkami, ale zawsze pogodną,
z wesołymi, życzliwymi oczami. Po nominacji
zamyślił się i powiedział „Wielu moich dowódców,
kolegów zasłużyło na ten stopień, ja nie zasłużyłem”
A przecież zasłużył. My z Dziadkiem tak uważamy
i wielu innych też. Dziś, kiedy ludzie gonią za
zasługami , za zaszczytami, gdzieś obok nas żyją
i umierają w ciszy wielcy, choć skromni ludzie.
Kiedyś, podczas wojennej pożogi, ale i po niej,
zdali oni egzamin z patriotyzmu i ze swojego
człowieczeństwa. Jednym z nich był właśnie pan Tadeusz Góra. Kiedy nasza Pani w Polskiej Szkole
zapowiedziała, żeby napisać o kimś wyjątkowym, kto walczył o Polskę, pomyślałam, że napiszę właśnie
o tym wyjątkowym generale.
Przed wojną latał a raczej szybował dla przyjemności, dla radości. Szkolił się i pobijał rekordy latania.
Z wybuchem wojny Tadeusz Góra z lekkich samolotó przesiadł się na samoloty bojowe. Teraz jego pasja
nie była już tylko zwykłą pasją. Stała się narzędziem, którym mógł walczyć z wrogowi. Pierwszym
instynktem Tadeusza było ratowanie polskich samolotów przed zniszczeniem. Został więc pilotem holującym.
Następnie zasiadł za sterami angielskich samolotów bojowych. Latał na takich samolotach jak Hurricane,
Spitfire i Mustang. Były one postrachem wśród Niemców.
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NIKOLA KOt, LAt 9
WIELKA BRYtANIA
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SARA KSIBI, LAt 19
tUNEZJA
Historia Polish Fighting Team jest ciekawym fragmentem polskiej lotniczej historii wojennej grupki polskich
pilotów mysliwskich, którzyb w pustynnych warunkach tworzyli eskadrę, która niewiele odbiegała od
słynnego Dywizjonu 303. Już jesienią 1942 roku angielskie Air Ministry wystosowało depeszę do dowództwa
RAF (Royal Air Force) na Bliskim Wschodzie z propozycją utworzenia eskadr skłądających się z 12 do 15
polskich pilotów. W depeszy stwierdzono, że Polskie Dywizjony Myśliwskie są jednymi z najlepszych
w Lotnictwie Myśliwskim i dlatego warto by było przerzucić je na Bliski Wschód, na obszary objęte bardziej
wzmożonymi działaniami powietrznymi.
29 października 1942 roku dowódca lotnictwa mysliwskiego RAF Wiliam Sholto Douglas zwrócił się
do pułkownika Stefana Pawlikowskiego – opracował on plan rozwoju i reorganizacji polskiego lotnictwa
mysliwskiego w Wielkiej Brytanii – z prośbą o wysyłanie na Środkowy Wschód grupy doświadczonych pilotów
w celu wzięcia udziału w walkach na tamtym teatrze działań.Od ochotników wymagane były wysokie kwalifikacje
i duże doświadczenie bojowe. Każdy pilot musiał przebywać wczesniej przez co najmniej rok w dywizjonie i mieć
zaliczone nie mniej niż 30 lotów bojowych. W ciągu kilku dni, sposród polskich dywizjonów, zgłosiło się ponad 60
kandydatów, którzy byli doświadczonymi pilotami myśliwskimi i niejeden z nich posiadał powietrzne zwycięstwo
oraz znajdował się na odpowiedzialnym stanowisku jako dowódca eskadry, a nawet i całego dywizjonu. (…)
24 stycznia 1943 roku do Ministerstwa Lotnictwa wpłynęła wysłana z kwatery głównej RAF na Środkowym
Wschodzie depesza podpisana przez Sholto Douglasa, która zaakceptowała Polski Zespół Myśliwski.
We wspomnianym dokumencie po raz pierwszy oficjalnie pjawiła się nazwa grupy polskich ochotników:
Polish Fighting Team, Polish Spitfire Flight, Polish Fighting Flight. Stąd też w polskiej literaturze pojawiaja się
określenia Polski Zespół Walczący. Ponadto zapowiedziano, że pobyt zespołu na zachodniej pustyni potrwa około
trzy miesiące, po których zespół wróci do Anglii, żadne szczegóły poza tymi nie były zakomunikowane, poza
tym, że będą mieć tam okazję spotkać nieprzyjacielskie Messerschmitty i Focke Wulfy.
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ŁUCJA KUCHARKO, LAt 9
AUStRIA
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MIRA LANGE, LAt 10
NIEMCY
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MIKOŁAJ LISIAK, LAt 11
WIELKA BRYtANIA
Pierwszego września 1939 roku, żadne dziecko nie poszło do szkoły, a czas zatrzymał się jakby w miejscu. Pani
Aniela Polnik, córka jednego z żołnierzy, Michała Paździka, opowiadała, że jej tatusia zwerbowali do armii
a ona wraz z rodzeństwem i mamusią została sama w domu i byli przerażeni tym co się dzieje, a to był dopiero
początek tragicznych przeżyć.
Wojska niemieckie napadły na Polskę o godzinie 4:45. Rozpoczęła się najstraszniejsza w dziejach świata wojna.
Ale o tym miałem się dopiero dowiedzieć. Pan Edward Barteluk dokładnie pamiętał jak to się zaczęło, chociaż
miał wtedy zaledwie 16 lat. Mówił o miażdżącej przewadze wojsk niemieckich, ale także o odwadze polskich
żołnierzy, która pozwalała utrzymać zajmowane pozycje obronne. Powiedział, że przy obronie Westerplatte
(1-7 Wrzesień 1939) żołnierzom zabrakło amunicji i żywności, brakowało też pomocy z zewnątrz.
Walki w całej Polsce były krwawe i bohaterskie jednak pomoc z zagranicy nie nadeszła i porażki na wszystkich
punktach oporu stały się nieuniknione. 6 września Niemcy przełamali ochronę nad Narvią. Dziewiątego września
odnieśliśmy porażkę w bitwie nad Bzurą. Trzynastego września Niemcy wkroczyli do Gdyni. Sytuacja naszych
wojsk stawała się coraz trudniejsza a dzień siedemnastego września, kiedy to wojska radzieckie zaatakowały nas
od wschodu na mocy paktu podpisanego z Niemcami - Ribentrop – Mołotow - nasza walka w obliczu narastającej
siły wroga stawała się z góry skazana na porażkę.
Słuchają tego, wyobrażałem sobie te straszne walki. Dziewiętnastego września kapitulują wojska broniące
Kępę Oksywską a 28 września kapituluje Warszawa co praktycznie przesądziło o porażce państwa Polskiego.
28 września państwo Polskie po raz czwarty przestało istnieć i od tej pory rozpoczęła się walka o odzyskanie
niepodległości na ziemiach Polskich i na obczyźnie.

“Jezioromoje,twojetoni
obcymimieniemmówiczas,
namojejpieśniłańcuchdzwoni
niewoli,ustaciśniegłaz.
[...]
Ojczyznomoja,ponadtonią
żurawizwątpieńkrzykjesieni.
Dostarychgniazddostępubronią
trzcinszable.Ażsięlosodmieni.”

Gustaw Kodrąb; Autor Ludowy.
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StEFAN MAJCHER, LAt 12
AUStRIA
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KAtHARINA MEIERHOFF, LAt 13
AUStRIA
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MONIKA NAJMAN, LAt 17
DANIA
Urodziła się 23 sierpnia 1930 roku, w Michałówce, pow. Rawa Ruska, woj. Lwów. Jej tato był leśnikiem.
W dniu wysiedlenia 10 lutego 1940 roku miała 10 lat. Zima w 1940 roku była wyjątkowo mroźna, szczególnie
o 3ej rano. Dostali tylko 30 minut na spakowanie potrzebnych rzeczy. Wsadzono ich do towarowych wagonów.
W jednym wagonie 50 osób. Podróż była straszna. Jedzenie i wodę dawali im na wyznaczonych stacjach raz
na dobę. Jechali cały miesiąc brudni, zawszeni, głodni i chorzy. Dotarli do stacji Tułun. Po dwóch tygodniach
przewieźli ich do Arszanu. Było to kilkaset kilometrów od Tułuna. Umieścili ich w drewnianym baraku,
w którym stały dwa piece żelazne do ogrzewania i do gotowania. Mrozy do 30-50 stopni. Ludzie układali
różne piosenki w wagonach jadących na Sybir i na Sybirze. Oto jedna z nich:

Wtysiącdziewięćsetczterdziestymroku
DlaPolakówsmutnyczas
StalinzHitleremrozłupiłPolskę
InaSybirwygnałnas.
ŻegnamyCięświętaziemiopolska
TwaKrólowaMatkaCzęstochowska
ImywierniCizawszebędziemy
zaojczyznężyciedać.
Tyśnarodziepolskiograbiony
Zswojejwłasnejziemiwywleczony
PotajgachSybirusięwłóczysz
Jakstepowydzikizwierz.
Tajgo,tajgosybirskapustynio
Azjatyckidzikilas
TyśprzedwielkiPolakówgnębiła
Itakterazgnębisznas.
Słuchajwodzusybirskiegokraju
Tusąludziehenzpolskiegokraju
ITymusiszsiędziśznamiliczyć
BotakkażeBógiświat.
Jużwnetpęknąsybirskiekajdany
JużnaswołaPolskakrajkochany
Polskaziemiadziśjęczyipłacze
Przyjdźciedomniedziecime.
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JOANNA PAtER, LAt 15
KANADA
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SYLWIA RADLO, LAt 14
StANY ZJEDNOCZONE
DlaczegowybuchłoPowstanieWarszawskie?
Wszyscy żyliśmy w strasznych warunkach w czasie okupacji w Warszawie. Mężczyźni w sile wieku byli albo
w obozach jenieckich w Niemczech albo w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie i na Syberii. Pięć lat okupacji:
praktycznie brak wszystkiego, elektryczność co drugi dzień tylko przez dwie godziny, lampy karbidowe, brak
nafty, opału, żywności...
Odbywał się więc szmugiel ze wsi. A w związku z tym, łapanki za przemycanie żywności, kara śmierci,
a w najlepszym wypadku obóz koncentracyjny, getta dla Żydów. Najmniejsza pomoc Żydom to kara śmierci
na miejscu. Za przechowanie Żyda mogli być rozstrzelani wszyscy mieszkańcy, łącznie z niemowlętami.
Niemcom brakowało ludzi do pracy, a więc odbywały się ustawiczne łapanki na ulicy i wywózka do Niemiec.
Często wychodząc z domu nie wiadomo było, czy się powróci.
W roku 1944, Niemcy znajdowali się w odwrocie. Widzieliśmy jak urzędnicy niemieccy, z rodzinami i z całym
dobytkiem uciekają na zachód, często też widać było jakieś niemieckie oddziały w rozsypce. Poza tym mieliśmy
wiadomości, że front sowiecki zbliża się do Warszawy. Rósł terror. Niemcy za najmniejsze przewinienie
wprowadzają zbiorową odpowiedzialność: publiczne egzekucje na ulicach. W społeczeństwie narasta bunt, chęć
przeciwstawienia się i odwetu za pięć lat popełnianych zbrodni. Zanim uciekną trzeba im „zapłacić”.
1-go sierpnia o godzinie W, czyli 5 po południu wybuchło Powstanie. Gdyby ono nie wybuchło w tym momencie,
to i tak ludność Warszawy, może kilka dni później zaczęłaby walkę z nienawidzonym okupantem. Kto żył
wówczas w Warszawie wie, że Powstanie musiało wybuchnąć!
JakwyglądałzwykłypanadzieńpodczasPowstaniaWarszawskiego?
Zostałem “zmobilizowany” już kilka dni przed wybuchem Powstania. Nie pamiętam czy przez trzy czy cztery
dni przewoziliśmy całą broń, jaką mieliśmy w magazynie w Zielonce pod Warszawą. W opuszczonym budynku
koło Ogrodu Saskiego mieliśmy “melinę”. Na rozkaz który otrzymaliśmy rano 1- go sierpnia, cały mój uzbrojony
pluton, z dodatkowo w ostatniej chwili zdobytym samochodem, udał się na ul. Mireckiego, do fabryki Telefukena,
gdzie przybywały inne oddziały zgrupowania płk. Radosława.
AwjakichjeszczeakcjachudziałbrałPanapluton?
Następną akcją, w której brał udział mój pluton, było uwolnienie 350 Żydów z obozu “Gęsiówka”, którzy
mieli być prawdopodobnie rozstrzelani następnego dnia. Kolejną akcją było rozpoznanie sił niemieckich za
cmentarzem powązkowskim, niestety doszło do niezaplanowanej walki z Niemcami, ja zostałem ranny w prawą
nogę, straciliśmy obsługę rkm’u. Od tego momentu dowództwo plutonu przejął mój zastępca “Halinka”, a jego
zastępcą został “Medyk”. Po różnych perypetiach wróciłem do oddziału, ale już jako zwykły żołnierz, ponieważ
miałem poważne trudności w poruszaniu się.
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ANNA MAGDA
SAJEK tULEJA, LAt 18
HISZPANIA
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MIKOŁAJ ŚCISŁOWSKI, LAt 12
BELGIA
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ANAStAZJA SELWEStRUK, LAt 14
UKRAINA

Mój prapradziadek, ze strony mamy, nazywał się Nesterewiecz Fedor Wasiliewich. Urodził się w 1907 roku
i mieszkał we wsi Załuża nad Bugiem. On poznał się z babcią Stryluk Ulaną, która urodziła się w 1905 r. we wsi
Matcze w woj. lubelskim. Ona była z bogatszego rodu niż jej narzeczony. Im zabroniono pobrać się, dlatego, że
nie uważano go za Polaka. Dlatego Fiodor poszedł służyć do polskiej armii.

Pradziadek służył w armii, gdzieś pod Warszawą i był wojskowym muzykantem. On grał na trąbce. Kiedy wrócił
po wojnie na Ukrainę, on chciał znaleźć swoich kolegów z wojska.
Potem oni pobrali się i mieszkali w Matczu. Mieli duże gospodarstwo i pracowali na nim. Mieli też dwoje dzieci.
Fedir ur. 1930 r. i Zinaida ur. 1931 r.
Podczas drugiej wojny światowej dziadek ratował swoją rodzinę, ukrywając
ją w ziemiance. Niemcy aresztowali jego, ale go wypuszczono.
Prapradziadek Fiedor Wasilewicz mieszkał po polskiej stronie Bugu, a jego
brat po stronie Związku Radzieckiego. Oni spotykali się potajemnie,
dlatego, że dziadek miał duże gospodarstwo i pomagał bratu materialnie.
W 1940 roku doniesiono na nich Niemcom i zaaresztowano dziadka.
Chciano go zabić i kazano mu kopać dla siebie grób. Dziadka pilnował
Niemiec i obok biegał syn dziadka, który był chory i miał narośl na
szyi. Niemiec obejrzał chłopca i zapytał czyje to dziecko. Prapradziadek odpowiedział że jego. Potem Niemiec dał lekarstwo dla chłopca,
i powiedział, żeby zajął się dzieckiem i wrócił ich do domu. A brata
prapradziadka zabrało NKWD i nic nie wiadomo do dziś dnia co się
z nim stało.
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DANIEL StARZEC, LAt 16
StANY ZJEDNOCZONE
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DOMINIKA SZPACZYŃSKA, LAt 13
WIELKA BRYtANIA

„Być Polakiem” 2014

163

PIOtR VAN DIJK, LAt 11
HOLANDIA
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WIKtOR WARCHAŁOWSKI, LAt 13
IRLANDIA

„Być Polakiem” 2014

165

ARtUR ZAJĄC, LAt 20
UKRAINA

4maja1940,ogodzinie8:00,komandorpodporucznikAleksanderGulewich,obserwującniebo,krzyknął:
«Samolot nad nami!». Po kilku sekundach spadły na nas bomby. Z sześciu dwie trafiły do celu, w nasz
statek...Wybuchy,błyskiświatła,pięknopółnocnychfiordów,wszystkosięzmieszało.Mojeciałozciałami
innych 58 członków załogi opadły na dno Morza Północnego. Pożegnaliśmy się z życiem, kiedy byliśmy
młodymiludźmi,alepoosiągnięciudna,naszeciałajużnależałydoprawdziwychmężczyzn,oficerów,wilków
morskich.Tam,nadnie,nadalnamsięśni,żewracamydodomu,przytulamyswojematki,żony,dzieciipełną
piersiąwdychamypowietrzewolnejOjczyzny.Codzienniemamykolorowesny.
Dzieńwcześniejnapisałemlist.Miałemnadzieję,żemojarodzinażyjeijaktylkobędzieokazja,wyślętenlist
dodomu,ibyćmoże,otrzymamodpowiedź.Aletegolistuniktnigdynieprzeczytał.Wbezwładnymmilczeniu,
przedostającsięprzezkrzykirannychimartweciałamoichtowarzyszy,zostałzatopionynadniezemną,staranniestrzegąctego,cozostałonapisane...
«Dzieńdobry,drogaMamo.BardzotęsknięzaTobą.JużprawiedziewięćmiesięcyjakaniodCiebie,aniod
Katarzynyniedostajęodpowiedzinaswojelisty.Mamnadzieję,żetotylkodlatego,żezmieniłyścieadres.Wierzę,
żeuWaswszystkowporządku.Czekam,kiedytowszystkosięskończy...
Wiesz, Mamo, kiedy byłem młody, było dużo rzeczy, których nie rozumiałem. Teraz wiele się nauczyłem,
sporo rozumiem. Niby minęło całkiem niewiele czasu, ale uwierz mi, jestem teraz innym człowiekiem.
Wczasiewojnydoroślejeszowieleszybciej.Uświadomiłemsobiewielerzeczy.Jedyne,czegonieudałomi
sięzrozumieć–dlaczegoludzie walczą? Zrozumiałembezcenność,Mamo,wszystkichTwoich uwag irad,
któremizawszedawałaś.Aledlaczegoludziesięwzajemnezabijają,tegoniezrozumiałem.Zrozumiałem,
jakbardzokochamKatarzynę,wiem,żechcębyćzNiądokońcaswojegożycia.Zrozumiałem,żeopróczWas
nikogowięcejniemam.Bardziejniżczegokolwiekinnego,chcęteraztylkosięprzytulićdoWas.Częstośnicie
misię.NaprawdętęsknięzaWami.Wierzę,żeniedługotowszystkosięskończy,Mamo.
CałujęiściskamCiebieiKatarzynę.
TwojDaruś

5.03.1940 r.
Mama i moja narzeczona nie odpowiadały na moje listy, bo w pierwszych dniach okupacji zostały wysłane do
obozów pracy w Niemczech. Po skończeniu wojny Katarzyna osiedliła się w powojennych Niemczech. Okazało
się, że była ze mną w ciąży. Tam, w obozie, urodziła syna. Mama wróciła do rodzinnego miasta, do Gdyni, gdzie
mieszkała do końca życia, każdego dnia odwiedzając moją mogiłę.
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OLIWIA ZMYSŁOWSKA, LAt 14
BELGIA
Ci, którzy przybyli do Bergen-Belsen na skutek wyczerpania, stali się łatwym łupem licznych chorób szalejących
w obozie. Warunki bytowe były o wiele gorsze niż w Oświęcimiu. Baraki, w których przebywali więźniowie,
były tak przepełnione, że niemożliwością było położyć się nawet na podłodze. W barakach leżeli lub siedzieli
obok siebie żywi, umierający i zmarli. Wielu więźniów cierpiało na biegunkę, a wyjście z baraku w nocy groziło
śmiercią. W barakach panował niesamowity smród, brud i zaduch. Racje żywnościowe były coraz mniejsze.
„Na śniadanie wydawano na dzień kubek słabej kawy, na obiad niewielką ilość buraczanej zupy i czasami kawałek
chleba. Na terenie obozu było coraz mniej wody. Coraz więcej ludzi umierało i chorowało na tyfus brzuszny
i tyfus plamisty. Nas również nie ominęły choroby. Pierwsza na tyfus plamisty zachorowała moja mama. Ja
byłam jeszcze na tyle silna, że mogłam przynieść trochę wody, która była w miarę czysta i zdatna do picia.
Pewnego dnia na placu spotkały mnie współwięźniarki z Oświęcimia, myślały że moja mama zmarła na tyfus.
Bardzo mi współczuły i pytały jak sobie teraz poradzę i jak wrócę do Warszawy. Gdy dowiedziały się, że mama
żyje, każda przyniosła co miała. Były szczęśliwe, że żyjemy. Gdy mama doszła w miarę do siebie zachorowałam
ja. Już w całym obozie nie było wody. Dzień w obozie zaczynał się tak samo jak w Oświęcimiu apelem około
godziny 4.00 rano i trwał kilka godzin. Większość więźniów była zbyt słaba, by stać. Siedzieli lub leżeli.
Po każdym apelu na placu pozostawało bardzo dużo trupów. Stosy trupów powiększały się z każdym dniem”.
Nadszedł dzień 15.04.1945r. Sytuacja w jakiej byli więźniowie w chwili wyzwolenia wzbudziła w wyzwolicielach
(armii brytyjskiej) szok. Ludzie ci wymagali natychmiastowej pomocy lekarskiej. Niezwłocznie ją zorganizowano.
Rozpoczęto ewakuację chorych do koszar wojskowych. Organizowano odzież, żywność i czyste miejsca pobytu.
Dla bardziej chorych organizowano transporty do Szwecji w celu leczenia. „Mnie z mamą też zakwalifikowano
do wyjazdu na leczenie. Nie skorzystałyśmy ponieważ moja mama jak najszybciej chciała wrócić do Polski do
Warszawy. Martwiła się o moją siostrę i brata, z którymi nie miałyśmy kontaktu od momentu przybycia do obozu”.
Po opuszczeniu przez więźniów obozu, Anglicy spalili wszystkie baraki, odzież którą nosili i wszystko co było
siedliskiem chorób i zarazy.

„Być Polakiem” 2014

167

WYRÓŻNIENI

3

Grupa
9 –10 lat

POLSKA
MOICH MARZEŃ

SEBAStIAN CHABER, LAt 9
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ROKSANA GOWOREK, LAt 12
WIELKA BRYtANIA

Polska Moich Marzeń
Nasz kraj taki piękny, choć ma kilka wad,
Gdybym mogła go pozmieniać, to wyglądałby tak:
Gdy na polu chłop posieje rzodkiew, kapustę i groch,
to mu złodziej nie zabierze tego co urosło w rok.
A jak jakiś polityk chce sobie kupić pałac,
To nie podwyższa ludziom podatków, tylko uczy się różnych prac.
Lub gdy Zosia z bratem bawiąc się złamie swą kość,
to nie musi czekać długo, aż pan doktor przyjmie ją.
Kiedy Bartek chce coś pić, to nie biegnie kupić Frugo,
tylko soczek jabłuszkowy, babcia z dziadkiem dadzą mu go.
Elektryczność w gniazdku jest ekologiczna,
dlatego jest taka super, fantastyczna.
Zwierzęta są chronione, wszystko się zieleni,
a dorośli nie pytają, „kiedy coś się zmieni?”
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ROBERt IGNAtOWICZ, LAt 13
usa

Pamiętammojeostatniewakacje
bodziałysiętamróżnepiękneatrakcje.
Nosiłemżabkęwbucie,
apopokrzywiemiałemwnogachkłucie.
Tobardzobolało,alejeszczewięcejsiędziało!
Jechałemnatraktorze,
imyślałem,zezobaczęmorze.
AletotylkoBiebrza–rzeka
ipóźniejnapiłemsiękrowiegomleka.
Skakałemdosiana,takjakbytobyłapiana!
Byłemwmiastachwielu
weWrocławiu,KielcachiKrakowskimWawelu.
ZobaczyłemSmokawawelskiego
itęsknięzanimdodniadzisiejszego.
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AMELIA INStYNSKI, LAt 11
NIEMCY
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NAtALIA KOŁODZIEJCZYK, LAt 13
AUStRIA

Polska Moich Marzeń
Polska moja bez wandali,
By spokojnie wszyscy spali.
Bez przemocy, bójek w szkole,
By nad nauką mieć kontrole.
Na ulicach nie ma śmieci
Bo nie smiecą wszystkie dzieci.
Nie smiecą rodzice, dziadki
I sąsiedzi i sąsiadki.
Nikt nie kradnie, nie zabija,
Wolny czas spokojnie mija
Nikt nie grzeszy, nikt nie wrzeszczy,
Nawet radio już nie trzeszczy.
Nikt nikogo się nie boi
Za każdym przyjaciel stoi.
Nikt niczego się nie lęka
Nikt nie peka
Polak tańczy w domu disco,
Dla ojczyzny zrobi wszystko.
Zabawa w Polsce granic nie zna,
Jak nie wierzysz leć do Gniezna.
Do Krakowa, do Warszawy,
Nie zapomnisz tej zabawy
Disco Polo, Rock’nRolla
Do starosci od przedszkola.
Sportowcy maja Stadiony
Kibic jest zadowolony.
Nie ma wojny, spokój wszędzie
Co to będzie, co to będzie.
Bardzo, bardzo się starałąm,
Wolny czas wykorzystałam,
Oto Polska moich marzeń,
Bez wulgarnych, złych wyrażeń.
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WIKtORIA KRZAK, LAt 11
StANY ZJEDNOCZONE
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ADAM KUBICZEK, LAt 14
CZECHY

Polska to piękny kraj. Kraj bogatymi tradycjami i wspaniałymi bohaterami.
Bardzo marzę o tym, by Polska była silna, szczęśliwa i zawsze była domem wszystkich Polaków. Mówiąc
„wszystkich” mam na myśli nie tylko tych, którzy mieszkają w kraju, lecz również wszystkich, którzy z różnych
powodów wyjechali za granicę. Mam na myśli też Polaków takich, jak ja, moi rodzice i przodkowie – Polaków,
którzy z powodów od siebie niezależnych ocknęli się w innym kraju. Z dziada pradziada mieszkamy na skrawku
ziemi zwanym Zaolziem. Różne były dzieje naszej ziemi. Moi przodkowie o POLSKOŚĆ musieli walczyć,
czasem nawet oddać życie. W tej świadomości jestem wychowany i wiem, że wprawdzie żyję w Czechach, ale
jestem Polakiem. To Polska jest moją Ojczyzną, z którą związany jestem nie tylko językiem, tradycją i historią,
ale również… całym sercem.
Czy Polska jest moim wymarzonym krajem? Myśląc bardzo ogólnie, mógłbym stwierdzić, ze na pewno tak jest (…)
Lecz Polska to niestety nie tylko wspaniałe wakacje nad Bałtykiem i emocje sportowe, ale również szara codzienność.
Interesuję się sprawami mojej ojczyzny i dostrzegam trudności, z jakimi na co dzień borykają się zwykli ludzie.
Jestem szczęśliwym czternastolatkiem, mam rodzinę, dom, jestem zdrowy, pomimo że żyję za granicą, mogę chodzić
do polskiej szkoły, uczyć się i spokojnie żyć. Jednak nie wszyscy moi rówieśnicy tak mają. Czy to ich wina, że nie
mieli tyle szczęścia co ja? (…) Oglądając w telewizji lub słuchając w radiu jakieś debaty, odnoszę wrażenie, że
Polakom zabrakło tolerancji. Nie mogę zrozumieć, dlaczego tak jest. Dlaczego nie możemy pięknie się różnić? (…)
Polskie przysłowie mówi: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. I to prawda! Warto więc postarać się być stanowczym,
ale równocześnie tolerancyjnym, wysłuchać i szanować innych (…)
I może marzę jeszcze o jednej rzeczy, która sprawi, że będziemy szczęśliwi. Marzę o tym, by ludzie zapomnieli
o nienawiści! (…)
Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Żadnego wpływu na to nie ma fakt, czy w Polsce dzieje się dobrze,
czy gorzej, czy rządzi lewica, czy prawica. I tak będzie zawsze, bo Ojczyznę moim zdaniem ma się tylko
jedną i to jest niezmienne! Kochajmy swoją Ojczyznę tak, jak matka kocha swoje dziecko, z wszystkimi jego
i wadami. Czy to są tylko marzenia młodego chłopaka patrioty? NIE! Wprawdzie nie wszyscy możemy zdobyć
Nagrodę Nobla, uczynić coś wielkiego dla kraju, lecz na pewno wszyscy możemy się postarać, by w kraju
działo się dobrze… i Polska była polską naszych marzeń!
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MARLENA MORGIEWICZ, LAt 15
IRLANDIA

„Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy!”, to pierwsze słowa hymnu naszej wspaniałej ojczyzny (…)
Posiadam wiele marzeń związanych z przyszłością Polski, ponieważ osobiście uważam ją za kraj, z którego
wszyscy powinniśmy być bardzo dumni, ponieważ nasi przodkowie tak dzielnie za niego walczyli. Wydaje mi się,
że mieszkając na obczyźnie od najmłodszych lat odczuwam to znacznie bardziej niż gdybym żyła w kraju. Jest to
spowodowane tym, że na co dzień mam styczność z ludźmi z różnych zakątków ziemi i bardzo często rozmawiamy
o naszych domach.
I właśnie pewnego dnia, w ciągu jednej z takich rozmów, doszłam do wniosku, że nasi rodacy, szczególnie
ci najmłodsi, nie doceniają tego przez jak wiele przeszli ich przodkowie, aby teraz mogli dumnie mówić o tym
z jakiego kraju pochodzą. Marzę o tym, aby Polacy zaczęli szanować bardziej szanować to co zrobili dla nas wielcy
bohaterowie jak np. „Zośka”, „Rudy” czy „Alek” (…) Najbardziej powinno ruszyć nas to, że tak młodzi chłopcy nie
powinni być zmuszeni do stawania przed takimi wyzwaniami. Uważam, że my Polacy nie możemy pozwolić na to,
aby era technologii i materializmu pochłonęła nas do takiego stopnia, że zapomnimy o jakże ważnym poznawaniu
historii naszego własnego kraju. Może wtedy w wielu młodych ludziach obudziłby się patriotyzm i duma. (…)
Polska moich marzeń to taka, w której wszyscy myślimy o sobie nawzajem, zaczynając od tych najmniejszych rzeczy.
Ważną rolę dla szczęśliwej przyszłości Polski jest oczywiście zaopatrzenie jej ludzi, zarówno tych starszych jak
i tych młodszych. Nawiążę chwilowo do tego o czym wspomniałam na poprzednio, czyli do szacunku dla starszych
ludzi, którzy walczyli o wolność naszego kraju. Skoro poświęcili dla nas tak wiele to dlaczego teraz mają martwić
się o swoja niedaleką przyszłość? Starsi ludzie potrzebują więcej udogodnień w miejscach publicznych ze względu
na kondycję, które nie w pełni dopisują reszcie społeczeństwa. Potrzebują więcej ławek na ulicach, więcej sanatoriów
jak i domów starców, które pomogą im w życiu codziennym. Zaoferujmy im szczęśliwą starość, taką jaką sami
będziemy oczekiwali i potrzebowali będąc w ich wieku.
Lecz nie chcę przedstawiać tu tylko i wyłącznie ludzi starszych, ponieważ wszyscy w Polsce powinni żyć w takich
warunkach, żeby nie byli postawieni w sytuacji, w której muszą wyemigrować w poszukiwaniu lepszego życia, lecz
wręcz przeciwnie – żeby to ludzie z zagranicy postrzegali Polskę za kraj, do którego będą chcieli wylecieć (…)
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tIMOLEON PAPADOPULOS, LAt 12
GRECJA
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PAULINA PURZEWSKA, LAt 13
BELGIA

Mieszkam w centrum Europy, w mieście które jest stolicą wszystkich nowinek ekonomicznych, bieżących politycznych
dyrektyw i wydarzeń kulturowych. (…)
Uczę się i wychowuję w multikulturowym świecie. Grono moich znajomych z klasy stanowią: Francuzi, Belgowie,
Wietnamczycy, Włosi, Hiszpanie oraz czarnoskórzy Afrykanie…
Ja jestem Polką. Urodziłam się w Polsce, lecz jako sześciomiesięczne dziecko przyjechałam z rodzicami do Brukseli,
która stanowi mój dom. (…)
Ostatni pobyt w Polsce nasunął mi refleksję dotyczącą zmian jakie w bardzo szybkim tempie zachodzą w mojej
ojczyźnie – bo to właśnie Polskę uważam za swoją ojczyznę. Miasteczko, z którego pochodzą moi rodzice to
urocza miejscowość gminna, która w bardzo szybkim tempie zmienia się i rozwija. Za każdym razem kiedy tam jadę
zauważam coś nowego. A to chodniki z polbruku, a to odnowiony gminny ośrodek kultury, w którym nagle pojawiły
się komputery, z których każdy mieszkaniec miejscowości może korzystać. A to ochotnicza straż pożarna ma nowy
samochód…
Tak właśnie powinna wyglądać ta dzisiejsza rzeczywistość. Powinny następować wyraźne zmiany prowadzące do
polepszenia bytu Polaków. Rodzice mówią, że to dobry zarządca ten wójt gminny, ale ja chciałabym żeby wszędzie
w całej Polsce tak było. Żeby stare, wymarłe wsie odzywały i stawały się podobne do tych belgijskich, gdzie z wielką
przyjemnością ludzie żyją, mieszkają, i zarabiają na godne, codzienne życie.(…)
„Polska moich marzeń” to takie miejsce na mapie świata, do którego zawsze chętnie wracam. Chciałabym, by
moja dorosła przyszłość była z nim ściśle związana. Wyobrażam sobie, że mam wpływ na to, jakim krajem będzie
w najbliższej przyszłości Polska.
Mam trzynaście lat i właściwie całe życie spędziłam w Belgii. Do szkoły chodzę w Brukseli, moje koleżanki
i koledzy są francuskojęzyczni, biegle rozmawiam po francusku…, ale w domu rozmawiam po polsku, w środę
po południu chodzę do polskiej szkoły i dzięki temu także biegle rozmawiam, oraz piszę po polsku. Tak właśnie
wyobrażam sobie Polskę moich marzeń - radosna jak moje wakacje, ciekawa jak moje spotkania ze znajomymi,
tolerancyjna jak moja klasa i kochana, bezpieczna jak moja rodzina! To właśnie Polska moich marzeń.
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PAWEŁ SABLIKOW, LAt 17
UZBEKIStAN
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YOUSSEF SAHEB EttABA, LAt 13
tUNEZJA
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MAJA SZELESt, LAt 18
WIELKA BRYtANIA
Choć w świecie marzeń nie ma granic, moja wymarzona Polska nie jest idealna. Pozbawić
ją wszelkich wad to odebrać jej wiarygodność i w związku z tym również autorytet, bo nic
co prawdziwe, idealne być nie może. Za wiecznie słoneczną pogodę trzeba by przypłacić
roślinnością, czyli nie tylko kwiatami w parku, ale też plonami i świeżym powietrzem. Ani
ciągły deszcz, ani nieustające słońce nie stwarzałoby klimatu doskonałego. Równowaga
wydaje się być dobrą opcją do czasu, kiedy deszczowy dzień trafi się akurat, gdy jest się na
wczasach. Niemniej jednak Polska moich marzeń różni się pod niektórymi względami od
rzeczywistej Polski. (…)
Polska moich marzeń nie namalowała „Mony Lisy”- jak Włochy, nie wybudowała Wieży
Eiffla – jak Francja ani nie skomponowała „Dla Elizy”– jak Niemcy. Ma za to obywateli,
którzy są dumni z pierogów – jak Amerykanie z hamburgerów, z Pana Tadeusza – jak
Anglicy z „Romeo i Julii” i z Kowalczyk – jak Portugalia z Ronaldo. Nie zazdrości, że
w Tajlandii można zjeść obiad w restauracji całkowicie obsługiwanej przez roboty, bo
docenia to, że ma warunki na tyle dobre, że nie jest zmuszona pieszo przemierzyć kilku
kilometrów z dzbanem na głowie by ugotować zupę i jest tego świadoma przez cały
czas, a nie tylko podczas oglądania filmu dokumentalnego o biedzie panującej w Afryce.
Nie rodzi obywateli, którzy za granicą wstydzą się powiedzieć „w Polsce”, „po polsku”, tylko
powtarzają „w moim kraju”, „w moim języku”, z naiwnością mając nadzieję, że być może
rozmówca weźmie ich za „lepszych”. Zamiast tego jest tworzona przez ludzi, którzy szanują
samych siebie i dzielą ludzi na lepszych i gorszych wyłącznie na podstawie ich czynów
i szczerości intencji, a nie pochodzenia, religii czy koloru skóry, bo są świadomi, że najbogatszy
Amerykanin może być osobą moralnie bezwartościową, jak i wielu Muzułmanów jest
prawymi ludźmi.
Niestety w Polsce nadal można spotkać sie z rasizmem czy uprzedzeniami na innych tłach,
być może dlatego, że nieczęsto znajduje się tam ludzi o pochodzeniach innych, niż polskich.
Polska moich marzeń przyciągałaby imigrantów serdecznością i kulturą opartą na rozumności,
wyrozumiałości i chęci budowania sprawnej i szczęśliwej społeczności.
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BARABRA SZYNAL, LAt 16
StANY ZJEDNOCZONE
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JULItA WIECHOWSKI, LAt 12
StANY ZJEDNOCZONE
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SARA WOJtALA, LAt 13
WIELKA BRYtANIA
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ZOJA WEDEŃSKA, LAt 13
UKRAINA
Mieszkać w Polsce – to moje marzenie,
Moim celem wszędzie.
W sercu mam tylko zmartwienie:
Czy Lwów kiedyś otwartym będzie?
Bo tylu jest Polaków, które Lwów kochają,
ale nie mogą tutaj przyjechać,
i nie przyjeżdżają...
Mamy pomiędzy sobą
Granicę Państwowa,
Historię, nieporozumienia,
Walki, wojny, potępienia...
Ale w mych marzeniach,
Szukam tylko dobra.
Znajdę, co nas łączy,
Otworzę granice!
(…)
Ale takim już człowiek jest słabym stworzeniem,
Że zaczyna dopiero tylko wtedy coś odczuwać,
Kiedy ból jego dotknie, niezgoda, zmartwienia...
To dlatego mym marzeniem są otwarte granice,
Kiedy mogę swobodnie pojechać gdzie zechcę.
I na odwrót, żeby Europa do nas tu przyszła,
ze zdziwieniem odkryła secesję lwowską.
Nie możemy tak do końca zrozumieć polskich twórców, poetów,
Nie poznając mozaiki narodowościowej.
Nie zdążymy określić swoją tożsamość,
Odrzucając świadomość kultur przeniknięcia.
Bez tradycji tak naprawdę – to człowiek jest nikim,
Nie potrafi odpowiedzieć na pytanie – kim jestem?
To dlatego mym marzeniem jest Polska bez granic,
Polska moich marzeń – otwarta stolica!
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MARCEL ZIELONKA, LAt 11
WIELKA BRYtANIA
Jestem Polakiem, a nazywam się Marcel Zielonka. Choć nie mam tyle szczęścia co ponad 37 milionów
Polaków żeby mieszkać w Polsce, to jestem dumny, że pochodzę z kraju, w którym urodzili się moi Rodzice
i Dziadkowie. Czy choć trochę te miliony wiedzą, jak szczęśliwi są, że mają dla siebie ten piękny kraj? (…)
Czy czarodziejska różdżka mogłaby sprawić, że ludzie w moim wieku jak kiedyś mój Dziadek Staszek
polubiliby być Polakami? Nie muszą za nią ginąć ale ja się cieszę jak mogę honorowo powiedzieć, że jestem
z Polski i się nie wstydzę kiedy mówię o sobie Polak. Marzę o tym, aby bycie Polakiem było „cool” czyli
fajne, a Polska była „trendy”, modna. (…)
Ja lubię polskie tradycje i marzę aby w Polsce nie zapomnieć o dniu, w którym zapalamy świeczki
na grobach. Halloween w Anglii jest śmieszne, ale ja chcę pamiętać w tamten dzień o moich Dziadkach. Tu,
nie widzieliśmy takich zniczy, a ja bardzo lubię iść z bliskimi na cmentarz i zapalić moim Dziadkom świeczkę,
posprzątać grób, porozmawiać z nimi.
Dziś wartości mojego Dziadka nie są dla nas ważne, a ja chciałbym połączyć to o czym mi opowiadał z tym
czego się uczę w szkole teatru, na informatyce, czy karate. (…)
Nie chciałbym zmieniać nic w Polsce ani w moim życiu ale chciałbym połączyć to co mam z tym co miał tez
w głowie Dziadek. (…)
Nie wiem czy będę tak potrafił ale spróbuję dla siebie i dla Dziadka. On dał mi to co jest najważniejsze, a ja
nie chcę tego zapomnieć. Powiem kolegom może tez zaczną marzyc o takiej Polsce, w której tradycja i idea
nie będą przeszkadzały komputerom. Zapytam czy wiedzą co to jest harcerska finka, menażka albo scyzoryk.
Nie zawiodę go. Mam swój honor!
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BALLADA
O OKALECZONYM MIEŚCIE –
POWStANIE WARSZAWSKIE
1944

ALEX I MICHAEL BORtO, LAt 10/12
StANY ZJEDNOCZONE

Wywiad z „Małymi Powstańcami
porucznikiem Wandą Woś i porucznikiem Mieczysławem Madejskim
(tragmenty)
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KACPER CEBULA, LAt 14
StANY ZJEDNOCZONE
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SONIA HOUDI, LAt 18
tUNEZJA
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ZUZANNA KORBA, LAt 13
SZWECJA

Warszawa 05.09.1944
Kochana Mamusiu!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piszę do Ciebie z ogromną tęsknotą za Wami, ale i z radością
że jesteście z Hanusią bezpieczne. Mimo Twoich łez , wiem Mamo, że zrozumiałaś. Musiałem tu
zostać. Wiesz o tym jak nikt inny, bo to Ty mnie wychowałaś. Z Twoim mlekiem wyssałem miłość do
tej ziemi, to Ty karmiłaś mnie opowieściami o bohaterskich czynach. Teraz chcę być taki jak oni, chcę
walczyć. Marzę o tym , żeby dostać broń do ręki, chociaż nadal jest we mnie miłość do każdej żywej
istoty, którą we mnie zasiałaś. To miasto to moja druga matka i musi być wolna! Nie bądź zazdrosna
Mamusiu. Ty jesteś wolna-ona nie. Na razie z Witkiem nosimy pocztę, ale jest to całością większej
i ważnej sprawy. Biało-czerwona szarfa na moim prawym ramieniu napawa mnie dumą. To taki sam
symbol jak Twoja złota obrączka na palcu. Kocham Cię Mamo jeszcze mocniej za to, że nie błagałaś
mnie żebym z Wami wyjechał, nie kazałaś mi wybierać. Zrozumiałaś.
Staramy się z tatą trzymać razem, chociaż każdy z nas ma inne obowiązki. Mam nadzieję, że Ty
i Hanulka jesteście zdrowe i dobrze Wam na wsi. Czekajcie tam na nas. Przyjedziemy. A może Wy
wrócicie do tego miasta, które znowu będzie wolne i piękne. A jeśli nie wrócimy- nie płacz Mamo,
tylko wspominaj i bądź dumna z jedynego syna. Co noc słyszę jak szlocha ta moja druga matka. Jak
opłakuje swoich synów, którzy zasnęli przytuleni do jej piersi i nie obudzą się więcej. Mamo czuję
się wybrany, chociaż jestem jednym z wielu.
Chciałbym znowu być dzieckiem, biegać za Hanką po alejkach w Łazienkach, ciągać ją za warkocze
i patrzeć na jej twarz, taką kochaną, choć gniewną. Chciałbym z kolegami rozmawiać tylko o grze
w piłkę, siedząc jak ptaki na gałęziach naszej jabłonki, a jedyne bitwy toczyć na pięści i patyki
o nasz kawałek podwórka. Niestety już nigdy dziećmi nie będziemy. Witek już mamy nie ma. Zabrali
ją Niemcy. Zginęła jako część żywej barykady. Teraz matkuje mu i nam wszystkim Pani Zdzisia –
Matula Polskich Harcerzy. Nie jest mi źle Mamo, tylko jak jemy pluj-zupę przypomina mi się smak
gotowanych przez Ciebie ziemniaków grubo posypanych skwarkami. Czasem jest wesoło, idziemy
pooglądać “Teatrzyk Kukiełki” albo śpiewamy razem jak dawniej, przy ogniskach. Najbardziej lubię
“Warszawskie Dzieci” i “Chłopcy silni jak stal”- to o nas przecież. Tylko jak śpiewamy piosenkę
Ziutka “Dziś idę walczyć Mamo” czuje się znowu Twoim małym synkiem. Mamuniu, proszę Cie
o modlitwę i ja też Was polecam Bogu. Ucałuj Hanię i powiedz, że tęsknię. Bądźcie zdrowe.
Twój Janek
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MIKOŁAJ MAŁEK, LAt 10
WIELKA BRYtANIA

Drogi Panie Komorowski,
Mam nadzieję, że ten list do Pana dotrze zanim
stanie się najgorsze, Chcę Pana o czymś poinformować,
o czymś bardzo ważnym dla nas wszystkich i dla naszego
kraju. Wczoraj podsłuchałem rozmowę moich rodziców.
Nie specjalnie, ale przez przypadek (…) Tata mówił,
że musi za dwa dni nas zostawić, bo tak trzeba i już.
Cały czas powtarzał: „Za Polskę walczyć chcę! Zrozum
to kobieto!”. Powtórzył to z dziesięć razy. Jestem dobry
z matematyki, więc mimochodem policzyłem. Mama
się go pyta: „A czym będziecie walczyć?”. Na to tata
mówi: „Nie bój się kobieto. Przecież jak nas wzywają
i będzie nas dużo to damy radę” (…) Nagle mama wstała
i powiedziała: „Ja nie mam zamiaru poświęcać mojej całej
rodziny dla zabójczego planu. Ty kochanie – mówiła do taty
– jak chcesz iść i mordować wszystkich to idź, ja z dziećmi
wyjeżdżam do Farnborough do Anglii, gdzie ciocia już
dawno nas zapraszała i gdzie będziemy bezpieczni”.
Kurcze – mój tata ma iść na wojnę i zabijać niewinnych
ludzi? (…) przecież to tata mi mówił, że ludzi i ojczyznę
trzeba kochać i szanować. A teraz to wszystko to nic?
Panie Bór, dlaczego Pan zabiera mojego tatę? O co tutaj
chodzi? Mama mówiła mi zawsze, ze mogę być i robić cokolwiek sobie wymarzę. Muszę jednak do wszystkiego się
bardzo dobrze przygotować. Tak więc zaplanowałem sobie, że będę w przyszłości weterynarzem i super tenisistą.
Czytam dużo, aby pomagać zwierzętom i dużo gram w tenisa. Uczę się też matematyki, ćwiczę codziennie, aby
logicznie i szybko zaplanować kiedy i w którą stronę uderzyć. Mama mówi, że pomoże mi tez to w szybkim
podejmowaniu decyzji jak będę też leczyć zwierzęta. (…)
Tata mówił, że zbliża się jakaś burza i że musi się już zbierać. I powiedział, że zabierze też mnie. O nie, ja się
nie ruszam. Nie jestem do tego przygotowany i z tego, co zrozumiałem Pan również. Ja mam dopiero 9 lat,
więc nie wszystko rozumiem, ale mam nadzieję, że pan wie wszystko i ma dobry plan. Moja mama ma zawsze
rację i ma nosa do wszystkiego.
Szkoda, że Pan jej nie poznał. Na pewno by Panu dobrze doradziła. Nas tutaj już jutro nie będzie. Proszę mnie
i moją mamę dobrze zrozumieć. Ja teraz będę głową rodziny, bo tata wybrał pistolet i inne takie. Ja mam
jeszcze mamę, brata i siostrę. To o nich muszę teraz dbać. My wrócimy po wszystkim. Może nie za kilka dni,
jak tata mówił, ale za rok, jak już będzie spokój. Acha, no i do sedna. Chcę Pana poinformować, że do Pana
jedzie mój tata. Mój tata to Zbyszek z Jabłonnej koło Warszawy. Wysoki i czarny. Jak ma Pan pewność, że macie
dużo siły i broni to weźcie tatę – on się na wszystkim zna to dużo pomoże. Jak nie – to proszę go przekonać
i niech do nas wraca.
Bóg z Wami
Mikołaj Małek
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KALINA SZKUtNIK, LAt 15
StANY ZJEDNOCZONE
(…) Uparliśmy się, że choćby nie wiem co zostaniemy w Warszawie. I zostaliśmy, przynajmniej ja. Antek
zginął rok temu. Ojciec został wywieziony do obozu. Matkę przekonałam do ucieczki na wieś (…) Obecnie
sypiam u kuzynostwa, bo z naszej kamienicy pozostały już tylko gruzy. Cieszy mnie raczej ten stan rzeczy;
nie lubię samotności, a w tym domu zawsze coś się dzieje. Przewijają się ludzie, przynoszą i wynoszą jakieś
pakunki, do nocy obradują w kuchni o rzeczach, o których słuchać mi nie wolno. Nie wolno mi, a jednak
słyszę. Powstanie (…)
Znowu rozmawiają. Przyciszonymi głosami, oczywiście, nawet gdy wstrzymuję oddech i nadstawiam uszu nie
jestem w stanie zrozumieć ani słowa (…) Naciskam klamkę i szybko wślizguję się do kuchni, zanim ktokolwiek
zdąży zareagować (…)
Irenko, co ty tu wyprawiasz… - zaczyna Basia, moja kuzynka. Zatrzymuję ją w pół słowa, kręcąc szybko głową.
Ja już tak nie chcę. Już nie chcę siedzieć i słuchać was przez ścianę. Nie jestem już dzieckiem, chcę wiedzieć co
się dzieje, chcę brać udział w… - na chwilę się zatrzymuję, udając że muszę złapać oddech (…) W końcu głos
zabiera jakiś chłopak, na oko dwudziestoletni.
Niech zostanie. Przecież sami mówiliście, że ona jest bardzo mądra, kto wie, może coś wymyśli. Od słuchania się
jej przecież nic nie stanie – podnoszę na niego oczy z wdzięcznością, ucieszona choć jednym głosem poparcia.
Odwzajemnia moje spojrzenie i uśmiecha się słabo (…)
***
(…) Nie wiem jak to się stało, ze się w sobie zakochaliśmy, prawdopodobnie był to błąd. Miłość i wojna nie idą
ze sobą w parze. Wzdycham cicho; w głębi serca czuję, że dużo czasu nam razem nie pozostało.
Aniu, ja nie chcę żebyś walczyła – szepcze mi do ucha Janek. Zupełnie jakby czytał mi w myślach. – Powinnaś
zostać, ukryć się, przeczekać to jakoś…
Ja też nie chcę, żebyś tam z nimi szedł. Też bym chciała, żebyś się ukrył. Ale ja wiem, że cię nie zmuszę (…)
Słuchaj, my nie możemy wszyscy iść i umierać dla Polski… ja wiem, że oni ci mówią inaczej, że to jest
bohaterstwo… Ale jak my wszyscy pomrzemy w imię wolności, to kto zostanie żeby tę wolność świętować?
Walka się nie kończy na powstaniu (…)
Patrzę na Janka, z trudem powstrzymując łzy. Kiwam głową, udaję, że zrozumiałam.
Tak, tak, masz rację. Zawsze miałeś rację. Zostanę. Zostanę i będę czekać.
***
Sama się na to pisałam… Teraz już się nie wycofasz, idiotko, powtarzam sobie w myślach. Nie masz już wyboru,
za to zadanie do wykonania!
Biegnę, czołgam się i skradam na zmianę, szybko, szybko, szybko, żeby tylko nikt nie zobaczył, nikt nie zwrócił
uwagi (…) Przebiegam przez podwórze i rzucam się na ziemię tam gdzie kiedyś chyba stał płot (…) Minęłam
chyba jakieś ciało, ale nie, nie mogę się zatrzymać i sprawdzić kto to, i tak już pewnie dla biedaka za późno…
Pociski mi świszczą nad głową, dookoła mnie co chwilę jakieś wybuchy, nie wiem nawet czy przesuwam się po
tej ziemi w dobrym kierunku, już żeby tylko jak najdal…
Anna zginęła 11 sierpnia 1944 roku w Powstaniu Warszawskim, miała 18 lat. Pośmiertnie odznaczono ją
Krzyżem Walecznych.
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POLSKIE DROGI
DO WOLNOŚCI

ISKANDER LANDOULSI, LAt 11
FRANCJA

198

Kronika wspomnieniowa

„Być Polakiem” 2014

199

WYRÓŻNIENIA
SPECJALNE

3

Grupa
16 –19 lat

POLSKA
MOICH MARZEŃ

PAULINA ANtOSIAK, LAt 11
FRANCJA
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LAURA StANIKOWSKA, LAt 10
IRLANDIA
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dziękujemy!

