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REFLEKSJE REDAKCYJNE

Droga Młodzieży!

Wiek wasz jest porą życia najbardziej korzystną dla zasiewów i przygotowania gruntu pod przyszłe zbiory. Im  żywsz£ 
bfdzie zaangaŻMwanie z jakim podejmiecie wasze obowiązki, tym lepiej i  skuteczniej bedziecie spełniaó wasze posłan
nictwo w przyszłoki. Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Uczcie sif poznawać coraz to nowe przedmioty. 
Wiedza bowiem otwiera horyzonty i  sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, 
który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł I I
Homilia podczas Mszy św. w Łowiczu, 14 czerwca, 1999.

Obecny numer GŁOSU NAUCZYCIELA poświęca
my młodzieży, nadziei i przyszłości świata. Uczniowie 
w polskicłi szkołach w Stanach Zjednoczonych reali
zują wsltazania zawarte w cytowanym wyjątku z ho
milii Jana Pawła II. Dowodem na to jest rosnąca z ro
ku na rok liczba chłopców i dziewcząt zdających ma
turę w metropolii chicagowskiej. W maju 2005 ro
ku 606 młodych ludzi z 28 szkół maturą zakończy
ło 11 lat pracy w polskiej szkole. (Niestety, nie posia
damy danych ze szkół na Wschodnim Wybrzeżu). Eg
zaminy maturalne w poszczególnych szkołach różnią 
się, ale łączy je wspólny cel: uroczyste podsumowanie 
wiedzy o Polsce. Polecam przeczytanie prac uczniów 
prezentowanych w tym numerze. Są wśród nich wy
pracowania konkursowe, wyjątki z prac uczniów ze 
szkoły Sienkiewicza, wiersze ze szkoły Cholewińskie
go, praca maturalna ze szkoły Kościuszki. Wszystkie 
uderzają głębokim przemyśleniem tematu, dojrzało
ścią, bogactwem słownictwa, pięknym językiem. Uzu
pełnieniem tego działu są wyjątki ze współczesnych 
powieści młodzieżowych, drukowane z nadzieją, że na
uczyciele wykorzystają je na lekcjach i zachęcą ucz
niów do przeczytania całości. Opowiadanie o maturze 
na Targowej i arłykioł o losach dzieci i młodzieży w la
tach 1939-1945 przypominają warunki, w jakich pol
ska młodzież wyrastała w czasach II wojny światowej.

W wiadomościach kulturalno-oświatowych war
to zapoznać się z pracą szkół ze Wschodniego Wy
brzeża i z metropolii chicagowskiej. Dziękujemy za 
nadesłane materiały i prosimy o wiadomości ze szkół

w Kallfomii, Oregonie, Waszyngtonie, Północnej Karo
linie, Teksasie. Wiemy, że pracujecie w trudniejszych 
warunkach niż szkoły w Chicago czy Nowym Jorku, 
ale tym bardziej Wasza praca zasługuje na W5Tóżnie- 
nie.

W kronice żałobnej żegnamy Wandę Kasprzycką, 
długoletnią nauczycielkę szkoły Kościuszki w Chica
go. Rodzinie Zmarłej, Rodzinie Nauczycielskiej i Har
cerskiej Redakcja GŁOSU NAUCZYCIELA składa ser
deczne wyrazy współczucia.

13 sierpnia odeszła o nas Eufemia Fiedorowicz, 
nauczycielka polskich dzieci w Aftyce, Anglii i w Sta
nach Zjednoczonych. Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej 
składamy kondolencje. W następnym numerze GŁO
SU przedstawimy drogę ^ciową Pani Eufemii.

Do nadsyłania przemyśleń, refleksji i doświadczeń 
z pracy pedagogicznej na emigracji, zachęca Halina 
Czajkowska, która proponuje otwarcie Forum nauczy
cielskiego na łamach naszego pisma. A może na po
czątek przedyskutować ujednolicenie matur w na
szych szkołach?

Październik jest Miesiącem Polsko-Amerykańskiego 
Dziedzictwa. Zachęcamy nauc^cieU do przeprowadze
nia odpowiednich lekcji, do urządzenia wystaw obra
zujących osiągnięcia Polaków na świecie i w Ameryce, 
do brania czynnego udziału w imprezach organizowa
nych przez różne Instytucje.

Przypominam o bankiecie 20-lecia GŁOSU NAUCZY
CIELA; niedziela 6 listopada 2005, restauracja Orta 
Białego w Niles, Illinois, godzina 3:00 po południu. 
Zapraszamy nauc^cieli, rodziców, uczniów korzysta
jących z materiałów w GŁOSIE (a są tacy!) oraz sym
patyków naszego pisma i oświaty polonijnej. Wstęp 
tylko $35.00!

Łączę pozdrowienia, ^czę pięknych osiągnięć w no
wym roku szkolnym nauc^cielom i uczniom, a wszyst- 
kltn czytelnikom dobrego humoru na każdy dzień.

Helena Ziółkowska 
28 sierpnia 2005

ILLinOIS

MIESIĄC POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO 
DZIEDZICTWA W NORTHEASTERN UNIVERSITY

Od wielu lat IRada Nauczycieli Polonijnych w Chi
cago (Council o f Educators in Polonia - CEP), or
ganizacja, której korzenie sięgają początków lat 
trzydziestych ubiegłego stulecia, organizuje obcho
dy dziedzictwa polskiego na Northeastern Illino
is University, uczelni o silnych tradycjach na
uczycielskich. Wielu pedagogów i administrato
rów szkolnych to właśnie absolwenci tej uczelni.

Tegoroczna uroczystość odbędzie się w  Alum
ni HaU w  budynku Student Union w  piątek, 21 
października 2005 r. w godzinach od 6:00 do 
10:00 wieczorem. Program artystyczny wieczoru 
zapowiada się interesująco. Nie zabraknie też 
polskich przysmaków. Zarząd Rady Edukacyj

nej serdecznie zaprasza kierowników szkół polo
nijnych, młodzież klas maturalnych z wycho
wawcami, nauczycielami 1 rodzicami. Będzie to 
doskonała okazja do nawiązania bliżs^ch kon
taktów z pracownikami i studentami uczelni. 
Parking tego wieczoru jest bezpłatny.

Adres Northeastern University (NEIU) jest: 
5500 N. St. Louis, Chicago, Illinois. 60625. Po 
dalsze informacje prosimy kontaktować się z dr. 
Lidią Filus, numer telefonu: 773-442-5784 lub 
e-maU: L-FUus@nelu.edu.

Prof, dr Lidia Filus, 
Prezeska Rady Edukacyjnej 

Chicago, Dlinois

PAMIĘTAJĄC WANDĘ KASPRZYCKĄ

WANDA MARIA KASPRZYCKA
NAUCZYCIELKA, HARCERKA, MATKA 
8 sierpnia 1916 -  11 grudnia 2004

WSPOMNIENIE CÓRKI 
O DRUHNIE WANDZIE

11 grudnia 2004 roku odeszła na wieczną 
wartę druhna Wanda Kasprzycka. Przeżyta 88 
lat. Była jedną z tych niepowtarzalnych osób, 
które cichą i skromną postawą harcerską, 
przez przykład codziermego życia 1 życzliwość 
do ludzi wywierają pozytywny w płjw  na każ
dego, kogo spotkają...

Urodzona we Lwowie, druhna Kasprzycka 
pochodziła z bardzo katolickiej i patriotycznej

28 listopada 1935 r. Zdjęcie z indeksu 
W andy Dzierżanowskiej (panieńskie nazwisko).

Fot. Archiwum B. Chałko

mailto:L-FUus@nelu.edu


RKOIHIRA ŻAŁOBNA

1956.
Przyjazd do Ameryki.
Fot. Archiwum B. Chałko

1962. Rodzina Kasprzyckich.
Od lewej; Teresa, Wanda, Kazimierz, Barbara i Jacek. 
Fot. Archiwum B. Chałko

4 mo|a l9 / 4 . Parada Trzeciomajowa w Chicago. 
Na czele pochodu druhna Wanda Kasprzycka. 
Fot. Archiwum B. Chałko

Kazimierz Dzierża-rodziny. Ojciec, generał 
nowski, walczył o wolność Polski w  1 wojnie 
światowej, dziadek był powstańcem stycznio
wym. Stryj Stefan wstąpił do zakonu jezuitów 
1 był wycłiowawcą chłopców w  Cliyrowle. 
Druhna Wanda zdążyła ukończyć w  Polsce 
studia na uniwersytecie w  Poznaniu -  geogra
fię 1 wychowanie fizyczne -  rok przed wybu
chem II wojny światowej. W kwietniu 1940 ro
ku razem z matką, siostrą 1 bratem została wy
wieziona do Kazachstanu, gdzie przeżyła pra
wie dwa lata. Matka 1 17-letnl brat umarli 
z głodu. Druhna Wanda dołączyła do Armii 
Polskiej na Wschodzie, potem dojechała do An
glii, gdzie służyła w  lotnictwie jako meteorolog. 
W 1956 roku z mężem Kazimierzem i trojgiem 
małych dzieci wyemigrowała na stałe do Sta
nów Zjednoczonych. Wychowali troje dzieci 
1 sześcioro wnucząt. To w wielkim skrócie 
szlak życiowy szlachetnej kobiety -  matki Pol- 
kl.

Po przyj eżdzie do Chicago spotkała dawną 
koleżankę ze studiów, harcmlstrzynlę Irenę 
Łukomską, która namówiła ją  do włączenia się 
w ruch harcersld. Otrzymała stopień dzlałacz- 
Id harcersldej. Pracowała w chorągwianjmi re
feracie wydawniczym, pomagała przy różnych 
akcjach kształcenia. Ale najważniejszy dla niej 
był kontakt z młodzieżą -  w  latach 1960-tych 
założyła zastęp hćircerek Szarotki, któiy roz
rósł się w istniejącą do dziś drużynę Tiimie. 
Kochała wędrowanie 1 przjn-odę 1 przez lata jeź
dziła na obozy, zloty, kursy, wycieczki. Do koń
ca życia z wielką przyjemnością spotykała się 
z najmłodszymi wychowankami, dziś Instruk
torkami -  które nazjrwała swoimi „harcerskimi 
wnuczkami”.

Przez 17 lat uczyła w  Polskiej Szkole Im. 
Gen. Tadeusza Kościuszki w  Chicago, robiła to 
z powołania, nie z chęci dodatkowego zarobku. 
Poświęcała wiele godzin na przygotowanie cie
kawych lekcji w czasach, gdy nie było goto
wych podręczników.

Nie da się opisać, ile druhna Wanda wnio
sła w  życie nie tylko swoich bliskich, ale 1 w  ży
cie społeczne. Była żywym przyldadem polsko
ści, nie opuszczała imprez związanych z rocz-

KRONIKA ŻAŁOBNA

1962. Występ III klasy na zakończenie roku 
szkolnego. Z prawej Wanda Kasprzycka.

Fot. Archiwum B. Chałko

nlcaml narodowymi, 43 razy brała udział 
w  Trzeciomajowej Paradzie. Zachęcała do czy
tania polskiej prasy -  codziennie przynosiła 
do domu „Dziennik Związkowy”. Prenumero
wała inne gazety, zawsze w  domu była prasa 
katolicka. Kochała czytać 1 miała bogaty zbiór 
książek. Posiadała więc szeroki zasób wiado
mości z historii Polski 1 świata, którymi chęt
nie się dzieliła.

Największą przyjemność sprawiało jej po
dróżowanie -  do Polski, do Ziemi Świętej, czy 
po USA. Jeszcze dwa lata temu chodziła po gó
rach w  ulubionym parku narodowym Yosemi
te. Każda wyprawa łączyła się potem z długimi 
godzinami najciekawszego opowiadania.

Ale druhna Wanda była przede wszystkim 
moją Mamusią... Ciężko jest pisać w  skrócie 
1 obiektywnie o osobie najukochańszej... Za
wsze sumienna 1 obowiązkowa, wychodziła 
z założenia, że nie należy się nad sobą rozczu
lać -  jak  masz coś zrobić, to nie zastanawiaj 
się -  rób. Była przykładem najszlachetniejsze
go życia, głębokiej wiaty, dyscypliny wewnętrz
nej, pogody ducha, nieograniczonej życzliwo
ści 1 ogromnego serca, bodźcem w  chwilach za
chwiania, natchnieniem 1 zachętą do działa
nia. Brakuje ml Jej ogromnie...

Barbara Chalko 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY 

18-21 lutego 2005

Kwiecień 1975 roku. 
Fot. Archiwum B. Chałko

1979. Chrzest piqtego wnuczęcia. Od lewej: Kazimierz 
Kasprzycki, mqż Wandy, Wanda Kasprzycka, o. Jan Szuba, jezuita.

Fot. Archiwum B. Chałko



RROIMKA ŻAŁOBNA

Uroczyste pożegnanie Zmarłej odbyło się w środę, 15 grudnia, o 6:30 wieczorem w domu pogrze
bowym Słcaja Terrace Funeral Home, 7812 N. Milwaukee w Niles, Illinois. W  czwartek, 16 grudnia, 
o godzinie 11:00 rano trzech zaprzyjaźnionych z Panią Wandą ojców jezuitów odprawiło Mszę św. 
za spokój Jej duszy. Zwłoki śp. Wandy Kasprzycłdej pochowano na działce kombatanckiej na cmen
tarzu Maiyhilł w Niles, Illinois.

Lato 1 980 na "farmie" w Wisconsin w otoczeniu wnuków. 
Fot. Archiwum B. Chałko

Maj 1983. Babcia Wanda z wnukami. 
Fot. Archiwum B. Chatko

23 czerwca 1987. Imieniny na "farmie" w Wisconsin, 
ukochanym miejscu ucieczki od chicagowskich upałów.

Fot. Archiwum B. Chałko

Wanda Kasprzycka, wychowana i wy
kształcona w łatach międzywojermych (1920 
-  1939) skupiła w sobie najlepsze cechy swe
go pokolenia. Była dobrą, szlachetną kobietą, 
wzorową żoną, matką i babcią, wymagającą, 
ale łubianą nauczycielką i Instruktorką har
cerską. Umiała przekazać swoim dzieciom 
i wnukom umiłowanie połsłdej kultury i za
angażowanie w pracę społeczną dla dobra na
stępnych pokoleń Polonii. Zawsze skromna, 
uśmiechnięta, życzliwa dla drugich, ujmowa
ła miłą osobowością.

Była również wierną czytelniczką naszego 
GŁOSU NAUCZYCIELA, zawsze sło-upulatnle, 
bez przypomnienia płacącą za prenumeratę! 
Zostanie dla wszystkich, którzy Ją znali, 
przykładem i wzorem do naśladowania.

Rodzinie Pani Wandy -  Dzieciom i Wnu
kom Redakcja GŁOSU NAUłCZYCIELA skła
da serdeczne wyrazy współczucia. Niech pa
mięć o Niej nie zagmle w naszych sercach!

KKOINIKA ŻAŁOBNA

20 kwietnia 1991. 40-lecie 
Szkoły im. Tadeusza Kościuszki. 
Od lewej; Wanda Kasprzycka, 
N .N ., N .N ., Maria Zamoro, 
założycielka szkoły; stoi o. Józef 
Baraniok, jezuita.
Fot. Archiwum B. Chałko

Wanda Maria Kasprzycka
(2 domu Dzierżanowska)

(żona śp. Kazimierza)

Działaczka Harcerska 
Matka Polka, wierna katoliczka, członkini Związku Harcerstwa Polskiego 

i Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Urodzona we Lwowie 8 sierpnia 1916 roku. absolwentka Gimnazjum Sacre Coeur we Lwowie 
i Wydziału Geografii i Studium Wyctiowania Fizycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Dnia 13 IV 1940 r. wywieziona z rodziną do Kazactistanu, 
po amnestii 1941 r. w Armii Polskiej na Wsctiodzie świetliczarka w 6 Dywizji Lwowskiej, 

podoficer Polskiej Lotniczej Służby Kobiet w Anglii.

W Stanach Zjednoczonych od 1966 r.. była pracownica oddziału intensywnej terapii w Belmont 
Community Hospital. Długoletnia nauczycielka w Polskiej Szkole im. Tadeusza Kościuszki. 

Instruktorka harcerska, przez wiele lat członkini referatu kształcenia Komendy Chorągwi Harcerek 
w Stanach Zjednoczonych, założycielka drużyny harcerek "Turnie" w Chicago.

Człowiek ogromnie szerokiego serca, całym swoim życiem dawała przykład polskości, 
szlachetności, skromności i najwyższych wartości chrześcijańskich.

Zwłoki będą wystawione w zakładzie pogrzebowym w środę 
od godziny 2 po południu do 9 wieczorem. Pożegnanie o godzinie 6:30.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, dnia 16 grudnia o godzinie 10:00 rano z zakładu pogrzebowego 
pnr. 7812 N. Milwaukee Ave. w Niles, IL do kościoła St. Viator, 4140 W. Addison w Chicago 

(msza św. o godz. 11:00 rano), a stamtąd na cmentarz Maryhill na działkę kombatancką.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku;
Barbara Chałko, Teresa (Jacek) Dzierlanowscy i Jacek (Catherine) Kasprzycki, dzieci; 

Anusia (Peter) Moschopoulos, Kasia Chałko.
Jurek (Bożena), Stefan, Danusia, Andrzej Dzierżanowscy, wnuki; 

rodzina w Kanadzie, Anglii, Polsce, Niemczech i na Filipinach.

Zamiast kwiatów donacje na Harcerstwo (ZHP Obwód Chicago) 
lub na Jezuicki Ośrodek Milenijny będą mile przyjęte.

Pogrzebem zajmuje się; Skaja Terrace Funeral Home 
Tel: 847-966-7302 lub www.skajafuneralhomes.com

20 października 2002. Wycieczka do Milwaukee, 
Wisconsin, na wystawę Leonardo da Vinci and  

the Splendor of Poland. Fot. Archiwum B. Chałko

Luty 1992. Barry's Bay, Kanada. Urok pięknej, mroźnej 
kanadyjskiej zimy. Fot. Archiwum B. Chałko

http://www.skajafuneralhomes.com


FRANCJA

JĘZYK POLSKI BEZ GRANIC

Weszliśmy do Unii Europejskiej. Pora zabie
gać o należyte w niej miejsce dla naszych pol
skich wartości kulturowych, historycznych, tra
dycji 1 języka. Zależy to nie tylko od działalności 
i nowych kontaktów, które Polska nawiąże z in
nymi krajami, ale również 1 od nas, Polaków ży
jących od lat za granicą, działających w różnych 
stowarzyszeniach i organizacjach mających za za
danie wzajemne przenikanie kultur i ubogacanie 
poszczególnych środowisk wiedzą o naszym kraju 
i wartościach, jakie przjwieżliśmy z sobą opusz
czając Polskę.

Cieszy nas fakt, że wraz z nowymi inwestycja
mi 1 uzgodnieniami handlowymi różnych krajów 
europejskich z Polską, równocześnie rośnie zain
teresowanie naszym krajem. Wraz z rozwojem 
kontaktów rośnie potrzeba porozumiewania się 
w  ję^ k u  polskim i staje się on niezbędny, bar
dziej atrakcyjny, a nawet „mniej trudny”.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych stała 
się platformą do zbliżenia skupisk polonijnych 
w  Europie, poznćinia zasłużonych organizacji, 
historii ich wieloletniej działalności i osiągnięć. 
Warto, aby tę spuściznę przekazać naszym dzie
ciom, które w  nowych strukturach europejskich 
będą miały do spełnienia dalsze zadania. Kon
takty między organizacjami poszczególnych kra
jów sprzyjają promocjom kulturalnym i oświato
wym na terenie całej Europy.

Dlatego została powołana Komisja do spraw 
Oświaty przy Europejskiej Unii Wspólnot Polo
nijnych (EUWP). Jej podstawowe zadania to: orga
nizacja i udział w międzynarodowych konferen
cjach dotyczących oświaty polonijnej, zaznajo
mienie się ze stanem szkolnictwa polonijnego 
w  różnych krajach oraz działalności na rzecz 
promocji ję^ k a  polskiego w Europie. Cies^ fakt, 
że coraz więcej dzieci i młodzieży zapisuje się do klas

z językiem polskim, na różne kursy sobotnio-nie
dzielne lub wieczorne. Powstają nowe sekcje ję 
zyka polskiego w gimnazjach i liceach międzjnia- 
rodowych. Organizowane są krajowe konferencje 
dla nauczycieli polonijnych pozwalające na wy
mianę doświadczeń i podniesienie ich kwalifikacji.

Komisja do Spraw Oświaty opracowała pro
gram pozwalający na uświadomienie polonijnej 
młodzieży szkolnej, jak ważnym łącznikiem jest 
język polski. Dobra znajomość języka polskiego 
otwiera nowe perspektywy w  przyszłym życiu za
wodowym, daje możliwość lepszego poznania 
kraju przodków i wartości, jakimi od dawna Polska 
wzbogaca historię 1 kulturę europejską. O tym 
ws^stkim możemy dowiedzieć się i nauczyć, gdy 
posługujemy się językiem ojc^stym, c ^  „mat
czynym”, jak nazywają go Francuzi.

Pierwszą próbą zbliżenia polonijnej młodzieży 
jest wymiana pedagogiczna 22-osobowych grup 
z Francji i Węgier. Podczas wielomiesięcznych 
przygotowań do tygodniowego pobytu młodzież 
nawiązała kontakty poprzez korespondencję, 
przedstawiając w ten sposób swoje rodziny i kraj 
zamieszkania.

22 maja 2005 grupa młodzieży w  wieku od 10 
do 15 lat, pod opieką nauczycielek, wylądowała 
na lotnisku w Budapeszcie. Powitania były bardzo 
rodzmne. W ciągu tygodniowego pobytu 1 wspól
nych zajęć dzieci porozumiewały się wyłącznie 
w języku polskim. Odlaywały polskie rodziny ży
jące na Węgrzech, przejawy łączenia kultury pol
skiej i węgierskiej poprzez pomniki wspólnej hi
storii, muzykę... i kuchnię. Zapoznały się rów
nież z systemem szkolnym. Grupa dzieci z Francji 
została przyjęta w  Ambasadzie RP w  Budapeszcie.

Wspólna uroczystość zakończenia roku szkol
nego w Ogólnokrajowej Szkole Polskiej na Wę
grzech, pod dyrekcją pani mgr Ewy Rónay, miała

FRANCJA

wymiar europejski. W  programie artystycznym 
przeplatały się trzy kultury wjTażane poegą 
i pieśnią. Język polski był łącznikiem i podmio
tem tego spotkania.

5 czerwca 2005 do Paryża przyleciała grupa 
młodej Polonii z Węgier, aby ponownie spotkać 
swoich korespondentów, odkrywać Paiyż, jego 
piękno i historię. Tygodniowy program miał cha
rakter ściśle edukacyjny. Wieczór polski z boga
tym programem poetycko-teatralnym w College 
Les Hauts Grlllets w  Saint Germain en Laye był 
sprawdzianem językowym dla wykonawców 
i młodych gości z Węgier.

Program zwiedzania Paryża rozpoczął się 
od wizyty w polskiej ambasadzie, gdzie młodzież 
i opiekunowie zostali powitani przez konsula ge
neralnego 1 ambasadora RP we Francji i podzi
wiali przepiękne salony. Następnie zwiedzili Bi
bliotekę Polską, Szkołę Polską, dom Marie Curie 
Skłodowskiej, polski kościół, zobac^U pomnik 
Adama Mickiewicza, odnajdywćili polskie ślady 
i nazwiska sławnych Polaków. A  wszystko po to, 
aby szeroko pojęta kultura europejska nie zatra
ciła swego narodowego wątku.

Wjnmlana odbyła się dzięki inicjatywie Komisji 
do Spraw Oświaty przy EUWP przy współpracy 
nauczycieli, którzy włączyli się w  organizację 
1 realizację programów. Pomogli rodzice, którzy 
rozumiejąc znaczenie tej wymiany, ponieśli kosz
ty przelotu, gościli i opiekowali się koresponden
tami swoich dzieci. Natomiast wsparcia finanso
wego na pobyt dzieci z Węgier w Paryżu udzieliło 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Nazareth 
Familie.

Celem tej wymiany polonijnej młodzieży szkol
nej jest głębsze uświadomienie wartości ję^ k a  
polskiego. Wiele dzieci uczy się go z woli rodziców, 
ale chodzi o to, aby dziecko jak najwcześniej zro
zumiało, że język ten jest również bardzo ważnym 
„oknem” jednoczonej Europy. W trakcie tych 
dwóch tygodni nawiązały się przyjaźnie i kontak
ty między rodzinami, które zaowocują w  przy
szłości, prowadząc do upowszechnienia szerszej 
wiedzy o historii polskiej emigracji w  Europie.

mgr Krystyna Ortowicz-Sadowska 
Przewodnicząca Komisji do Spraw Oświaty 

przy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
Paryż, 12 czerwca 2005

DOROTA ANORAKA - PREZESEM
Zmiany w Zarządzie Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Gruntowne zmiany zaszły w  Zarządzie Centra
li Polskich Szkół Dokształcających w  Ameryce 
po wyborach w  niedzielę, 17 kwietnia 2005 r., 
które odbyły się w  budynku Polskiej Szkoły im. 
Heruyka Sienkiewicza na Brooklynie. Prezesem 
Centrali została, pełniąca dotychczas funkcję wi
ceprezesa, dyrektorka PSD im. św. Cyryla i Meto
dego na Brooklynie -  Dorota Andraka. Funkcję 
wiceprezesa objął dyrektor Szkoły Języka i Kultu
ry Polskiej w Maspeth Waldemar Rakowicz. Jan 
Woźniak, kierujący Centralą od 1964 roku, został 
prezesem honorowym tej organizacji.

Część sprawozdawczo-wyborczą zebrania prze
prowadził kapelan Centrali ks. prałat Bronisław 
Wielgus. Ustępujący zarząd złożył sprawozdania

ze swojej działalności za okres dwóch lat, a Komi
sja Rewizyjna -  po uprzednim sprawdzeniu ksiąg 
finansowych -  udzieliła mu absolutorium.

Zebrani zgodnie stwierdzili, iż obecne czasy 
stawiają szkolnictwu polonijnemu nowe wyzwa
nia. Aby temu sprostać, niezbędne są więc zmia
ny w  statucie, który obowiązuje Centralę od 1962 
roku, a także zmiany w  jej strukturze oraz zarzą
dzie.

Zgodnie ze statutem, w  tajnym losowaniu zwy
kłą większością głosów wybrano nowe władze, 
które -  zdaniem wyborców -  winny sprostać no
wym zadaniom. Prezesem została Dorota Andra
ka, mgr nauczania początkowego oraz mgr za
rządzania i marketingu FiUi Uniwersytetu War-
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szawskiego w Białymstoku, dyrektorka PSD im. 
św. Cyryla i Metodego na Brookljoile, a wicepre
zesem -  Waldemar Rakowlcz, od dwudziestu lat 
klen.ijący polską szkolą w Maspeth, któiy w Pol
sce ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną 
w Olsztynie, a w Stanach Zjednoczonych -  New 
York Institute of Technology.

Wybrano 4 wiceprezesów terenowych: Halinę 
Osysko, byłą nauczycielkę szkoły im. Henryka 
Sienkiewicza na Brooklynie -  na stan Nowy Jork; 
dyrektorkę PSD im. Zbigniewa Herberta w Co- 
piague Marzenę Regucką -  na Long Island; Ma
rię Paździor-Marchwlńską, byłą dyrektorkę PSD 
Zjednoczenia Polaków w  Ameiyce -  na stany New 
Jersey i Pensylwania; Jana Kozaka, djrektora 
Sobotniej Szkoły Języka Polskiego im. Jana Paw
ła II w  Bostonie -  na stany Massachusetts, Rho
de Island i Connecticut. Funkcję sekretarza pro- 
tokólowego powierzono Lucynie Lis, djTektorce 
PSD Gniazda 946 Sokołów w  Bound Brook, NJ. 
Sekretarzem organlzacyjnjon został Andrzej Zera, 
nauczyciel Szkoły Języka 1 Kultury w  Maspeth, 
a sekretarzem fm£msowym -  członek komitetu 
rodzicielskiego tejże szkoły, Waldemar Kułakow
ski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli; Barbara 
Wawiórko ze szkoły im. Władysława Reymonta 
w Bayonne, NJ, (przewodnicząca) oraz Beata 
Szczech z polskiej szkoły w  Copiague, Bogdan

Kuper ze szkoły Marii Konopnickiej na Greenpo- 
incie, Andrzej Łukaszek ze szkoły Adama Mickie
wicza w Passaic, NJ (członkowie).

Jan Woźniak, któty piastował najwyższe sta
nowisko w Centrali przez 41 lat, został obdarzony 
tytułem prezesa honorowego. „Pr^chodzi czas, że 
nareszcie należy odejść. Liczyłem się z tym wy
darzeniem. Odchodzę z miłością dla wszystkich”. 
-  powiedział Jan Woźniak. Waldemar Rakowlcz 
w imieniu zebranych podziękował mu za poświę
cenie i pełną oddania pracę w szkolnictwie polo
nijnym, podkreślił jego zasługi w  krzewieniu łoil- 
tury i języka polskiego na obczyźnie oraz Jego wa
lory osobiste. „Pan jest człowiekiem wielkiego 
serca” -  powiedział nowo wybrany wiceprezes 
Centrali.

Dorota Andraka podziękowała Janowi Woźnia
kowi za współpracę 1 wyraziła nadzieję, Iż ta współ
praca będzie nadal kontynuowana. „Potrzeba nam 
pańskich rad, pańskiej wiedzy 1 pańskiego do
świadczenia” -  podkreśliła.

Nowy Zarząd Centrali ponownie powierzył 
funkcję rzecznika prasowego Barbarze Szenk, 
nauczycielce PSD przy Polskiej Fundacji Kultu
ralnej w Clark, NJ, a na jej zastępcę mianował 
Dorotę Bakułę, nauc^clelkę z polskiej szkoły 
w Copiague, NY.

Barbara Szenk 
26 kwietnia 2005

Siedzq od lewej: Waldemar 
Rakowicz, Dorota Andraka,
Jan Woźniak, Halina Osysko. 
Stojq od lewej: Barbara 
Wawiórko, Marzeno Regucka, 
Dorofa Bakuła, Mario 
Paździor-Marchwińska, Barbara 
Szenk, Andrzej tukoszek, Beato 
Szczech, Andrzej Zero, Lucyna 
Lis, Waldemar Kułakowski, 
Bogdan Kuper.

Fot. ze zbiorów Barbary Szenk
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NA IMIĘ MU BYŁO KRZYSZTOF...
Finał VIII konkursu międzyszkolnego o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim

Na wieść o jego wstąpieniu do oddziału dy
wersyjnego prof. Stanisław Pigoń powiedział Ka
zimierzowi Wyce; „Cóż, należymy do narodu, 
którego losem jest strzelać do wroga z brylan
tów”, a Jerzy Zagórsld wspomnienie o nim zaty
tułował Śmierć Słowackiego. On sam tak pisał 
o sobie:

A  otóż i macie wszystko.
Byłem ja k  lipy szelest, 
na imię mi było Krzysztof, 
i Jeszcze ciaio -  to tak niewiele.

W  ubiegłym roku minęła 60. rocznica jego 
śmierci, która zbiegła się z 60. rocznicą wybu
chu i upadłcu powstania warszawskiego. Mowa 
tu oczywiście o Krzysztofie KamUu Baczyńskim 
-  poecie, żołnierzu, powstańcu.

Centrala Polskich Szkół Dolcształcających 
w  Ameryce zadedykowała rok szkolny 2004/05 
pamięci poety. Polskie szkoły poświęciły mu 
wiele miejsca: organizowały prelekcje, odczyty, 
qulzy, konkursy. Uwieńczeniem tej pracy były 
zapowiedziane w  pażdzlerrriku ubiegłego rolni 
na dzień 13 marca 2005 międzyszkolne elimi
nacje ósmego z kolei konltursu wiedzy o wiel
kich Polakach pod hasłem; „Życie 1 twórczość 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.

Finał konkursu miał miejsce w  budynku Pol
skiej Szkoły Kultury i Języka Polskiego im. św. 
Stanisława Kostki w  Garfield, NJ. Wzięło w  nim 
udział 48 uczniów. Reprezentowali oni 18 szkół 
z pięciu stanów; Nowy Jork, New Jersey, Pen
sylwania, Cormecticut i Massachusetts.

Konkurs przeprowadzono w  trzech katego
riach, na które złożyły się recytacje dowolnych 
utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, test 
sprawdzający znajomość życia i twórczości po
ety oraz praca pisemna -  esej na temat „Moje 
spotkanie z poegą Baczyńskiego”. W  pierw

szych dwóch kategoriach uczestnicy konkursu 
byli podzieleni na dwie grupy wiekowe obejmu
jące klasy 6-8 1 9-12, do trzeciej kategorii
-  po raz pierwszy wprowadzonej do ósmej edy
cji konkursu -  mogli się zakwalifikować ucznio
wie począwszy od klasy ósmej wzwyż. Szkołę re
prezentował w  każdej kategorii i każdej grupie 
wiekowej tylko jeden uczeń.

Konkurs odbjrwał się równolegle we wszyst
kich kategoriach. Uczniów oceniały oddzielne 
dla każdej kategorii komisje pod przewodnic
twem Bożeny SledUńskiej.

W qulzle wzięło udział 19 uczniów. W  katego
rii klas młodszych zwyciężył Ireneusz Gierlach 
ze Szkoły św. Maksymiliana Kolbego z Riverhead 
na Long Island, drugie miejsce zajął Łukasz Woź
ny ze szkoły im. Marii Konopnickiej na Green- 
polncle, a trzecie -  Tomek Czarnowski ze szko
ły w  Bridgeport, CT. W  Icategorii klas starszych 
najlepsza była Dominika WUk z kl. XI ze szkoły 
przy Polskiej Fundacji Kulturalnej w  Clark, NJ. 
Na drugim miejscu, po dogrywce, uplasowała się 
Justyna Dawidowska z kl. X  szkoły im. św. Cy
ryla 1 Metodego na Greenpoincie, a na trzecim
-  Weronika Weresz z kl. K  ze szkoły im. Henryka 
Sienkiewicza na Brooklynie.

Esej -  wprowadzony eksperymentalnie do 
ósmej edycji konkursu -  był bez wątpienia naj
trudniejszą dla uczniów szkół polonijnych for
mą rjrwaUzacjl. Pisało go 6 chętnych. Komisja kon
kursowa najwyżej oceniła pracę Marty Hanaki 
z klasy VIII Szkoły Języka i Kultury Polskiej 
w  Garfield. Drugie miejsce przyznano, również 
uczniowi klasy VIII, Marcinowi Hamielcowi ze 
Szkoły im. Marii Konopnickiej na Greenpoincie, 
a trzecie -  Sandrze Moryto z klasy IX  Szkoły im. 
Wł. Reymonta w  Bayorme, NJ.

W  konkursie recytatorskim wzięło udział 23 
uc2miów (16 w  kategorii Idas młodszych i 7 
z klas 9 -12). Recytatorzy mogU zaprezentować
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Zdobywczynie pierwszych miejsc w recytacji ze szkoły w Clark -  Paulina Mazur i Mariola Szenk. 
Fot. Barbara Szenk

dowolny wiersz Krzysztofa Baczyńskiego. Naj
większym powodzeniem cieszyły się trzy utwory 
poety: Z głową na karabinie, Elegia o... 
(chłopcu polskim) i Niebo złote ci otworzę....
Konkurs odbywał się w  auli wypełnionej przez 
młodzież, rodziców i nauczycieli. Popisom recy
tatorów z uwagą przysłuchiwał się prezes CPSD 
Jan Wożniak. W  kategorii klas 6-8 zwyciężyła 
Paulina Mazur ze szkoły w  Clark, która wzru
szająco zadeklamowała wiersz Elegia o... 
(chłopcu polskim), drugie miejsce zajął Mateusz 
F^elewski ze szkoły św. Michała w  Lyndhurst, 
NJ za recytację wiersza Rodzicom, a trzecie 
-  Wojciech Dolliver ze szkoły im. Jana Paw
ła II w  Bostonie, MA, któiy wystąpił w wierszu 
Mazowsze. W  kategorii klas starszych zwycię
ski laur przypadł w udziale Marioli Szenk, 
uczennicy klasy K  szkoły w  Clark za deklama
cję wiersza Ten czas, drugie miejsce zajął Karol 
Kalinowski, uczeń IX klasy szkoły w  Passaic, NJ 
za recytację wiersza O mój ty smutku..., a trze
cie -  Dobrochna Szonert z IX klasy szkoły w Bo
stonie, która zaprezentowała wiersz Sur le pont 
d'Avignon.

12

Nagrody zwycięzcom wręczyli prezes CPSD 
Jan Wożniak i wiceprezes Dorota Andraka. 
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali 
książki oraz nagrody pieniężne ($ 50 za pierw
sze miejsce, $ 30 -  za drugie i $ 20 -  za trzecie). 
Książki ufundował Konsulat Generalny RP 
w Nowym Jorku, a nagrody pieniężne -  Centra
la Polskich Szkól Dokształcających i Marpol 
Construction Corporation. W s^scy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w  kon
kursie.

Artystycznym podsumowaniem konkursu 
był montaż słowno-mu^czny, złożony z wierszy 
Baczyńskiego i niezwykle wymownej muzyki 
oddającej grozę wojny i klimat „tamtych cza
sów”. Spektakl przygotowała z uczniami ze 
szkoły w Garfield nauczycielka Iwona Kita.

Przewodnicząca komisji Bożena SiedMska 
podkreśliła, iż konkurs był dobrze zorganizowa
ny I cieszył się dużym zainteresowaniem, 
o CZ5TTI świadczy fakt, iż przystąpiło do niego 
więcej szkół niż w  latach ubiegłych. Uczniowie 
wykazali się głęboką wiedzą i doskonale recyto
wali wiersze. Dobrze wypadli w  pracy pisemnej. 
„W przyszłości należałoby utrzymać tę formę ly-
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Zdobywcy drugich miejsc w recytacji -  Mateusz Ryteiewski ze szkoły w Lyndhurst 
i Karol Kalinowski ze szkoły w Passaic. Fot. Barbara Szenkr

Wojciech Dolliver i Dobrochna Szonert -  zdobywcy trzecich miejsc ^' recytacji ze szkoły w Bostonie.
Fot. Barbaro Szenk

walizacji -  powiedziała pani Bożena. -  Mimo, że 
jest to trudna dla uczniów szkół polonijnych ka
tegoria i wymaga dużo odwagi, aby do niej przy
stąpić”.

Jan Wożniak, prezes Centrali Polskich Szkół 
Dokształcających, powiedział, iż zamiarem or- 
gćinizatorów było przybliżenie uczniom szkół

polonijnych sylwetki przedstawiciela pokolenia 
Kolumbów -  Krzysztofa Kamila Bacz5nńskiego 
i czasów, w  jakich przyszło mu żyć. I pod tym 
względem konkurs spełnił swoje zadanie.

Barbara Szenk 
17 marca 2005
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MAKI Z LAKEWOOD
Zespół taneczny dumq szkoły im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego

21 maja 2005 r. Polska Szkoła Dokształcają
ca im. Aleksandra Janty-Polczyńskłego w Lake
wood w  New Jersey zamknęła swój dziesiąty rok 
działalności. Był to dla niej rok szczególny, nie 
tylko ze względu na jubileusz, ale także dlatego, 
iż właśnie w tym roku ziściły się plany utworze
nia regionalnego zespołu pieśni i tańca.

Zespół cieszy się dużym zainteresowaniem za
równo wśród dziatwy szkolnej, jak i jej rodziców. 
Należy do niego 26 uczniów, w tym 20 dziewcząt 
i 6 chłopców, w wieku od 5 do 12 lat. W  każdą 
sobotę od godz. 10:00 do 12:00 w Holy Family 
School w Lakewood, gdzie ma swoją siedzibę pol
ska szkoła, pod okiem doświadczonego chore
ografa Krystyny Olszewskiej, odbywają się zaję
cia zespołu o wdzięcznej nazwie Maki. Chore
ografowi pomagają nauczyciele: Robert Michalik, 
któiy tańczył 10 lat w zespole tańca ludowego 
przy Akademii Wychowania Fizycznego w Krako
wie i wychowawczyni klasy zerowej Barbara Dą

browska oraz rodzice: Małgorzata Zalewska i Jo
anna Kwiatek. Młodym artystom akompaniuje 
organista z kościoła w Bricktown, NJ, Bolesław 
Sznaikart.

„Potrzeba utworzenia zespołu regionalnego 
w  naszej szkole istniała już od kilku lat” -  mówi dy
rektorka szkoły Anna Tracz. -  „I może dlatego, 
w tak krótkim czasie, udało się nam pokonać pod
stawowe trudności związane z jego organizacją.”

Już podczas swojego pierwszego występu, za
ledwie w cztery miesiące od chwlU utworzenia 
grupy, wszystkie dzieci wystąpiły w  strojach lu
dowych. Stało się tak dzięki utalentowanej ma
mie trojga tancerzy, Annie Bieszczad, która uszy
ła, a jak mówią niektórzy -  wyczarowała -  stroje 
krakowskie dla zespołu Maki. Brakuje tylko kU- 
ku szczegółów, ale z nimi -  jak zapewnia oddany 
polsltiej szkole komitet rodzicielski -  organizato
rzy uporają się w nadchodzącym roku szkolnym. 
W pr^szłości planują oni rozszerzenie repertu

Zespół M aki z choreografem 
Krysfynq Olszewskq 
w Amerykańskiej Częstochowie. 
Fot. Barbara Dqbrowska
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aru tanecznego zespołu o tańce rzeszowskie oraz 
utworzenie jeszcze jednej grupy tanecznej złożo
nej z nowicjusz, gdyż z końcem roku zapisało się 
do zespołu kolejnych dziesięcioro dzieci. „Stano
wi to już znaczącą liczbę” -  podkreśla dyrektorka 
szkoły. -  „Mamy 115 uczniów, z czego 36 to 
członkowie zespołu Maki”.

Jak wspomina Barbara Dąbrowska, początki 
nie były łatwe. Zapewne dlatego, że w  skład ze
społu weszły male dzieci. Były one rozproszone, 
rozbiegane i trzeba je było po prostu opanować. 
Niezwykle pomocni byli w  tym rodzice, którzy od
działywali na nie metodą zachęty: upominkiem- 
-niespodzianką, drobnym prezentem, C2̂  po pro
stu czekoladką, którą nagradzano za postępy 
w  nauce tańca. Z czasem dzieci tańczyły coraz 
lepiej, robiły to z ochotą, a ich pierwszy występ 
podczas Jasełek -  zaskoczył nawet najbardziej 
wymagających widzów. 16 kwietnia na bankiecie

z okazji dziesięciolecia szkoły, członkowie zespo
łu dziarsko zatańc^ll krakowiaczka i zaśpiewali 
piosenkę, której puenta; „Ję^k mojej mamy. Ję
zyk mego taty/Jest mi bardzo bliski, piękny i bo
gaty.” głęboko utkwiła w pamięci obecnych. 8 
maja Itrakowiak Płynie Wisła, płynie... w wyko
naniu tancerzy z Lakewood w Ameiykańskiej 
Częstochowie spotkał się z gorącym aplauzem 
widowni. 21 maja na zakończenie roku Mald za
dedykowały swój występ mamom, dostarczając 
im wielu wzruszeń.

Piotrek (lat 7) i Klaudia (9 lat) zapewnili, iż 
po wakacjach również będę należeli do zespołu 
Maki, gdyż lubią występować na scenie, tańczyć 
poloneza i krakowiaka oraz śpiewać polskie pio
senki, a pięcioletnia Angelica z tego samego po
wodu nie może się doczekać nowego roku szkol
nego.

Barbara Szenk 
27 maja 2005

W HOŁDZIE MATKOM I PAPIEŻOWI...
Dzień Polskiej Szkoły w Amerykańskiej Częstochowie

w  niedzielę 8 maja 2005 r. po raz 33. z rzędu 
przyjechały do Amerykańskiej Częstochowy 
w Doylestown w  Pensylwanii, narodowego sank
tuarium Polonii ameiykańskiej, dzieci z siedem
nastu polskich szkół dokształcających z trzech 
stanów: Nowego Jorku, New Jersey i Pensylwa
nii.

Święto polskiej szkoły, głęboko zakorzenione 
w tradycji polonijnego szkolnictwa na Wschod
nim Wybrzeżu, obchodzone jest od 80 lat. Jego 
początki sięgają roku 1925, kiedy została powo
łana do życia Centrala Polskich Szkół Dokształ
cających w  Ameryce, pod auspicjami której zro
dziła się ta uroczystość. Przez wiele lat święto 
polskiej szkoły obchodzono w nowojorskiej me
tropolii, a od 1972 roku -  na prośbę o. Michała 
Zembrzusklego, budowniczego Amerykańskiej 
Częstochowy, zostało ono przeniesione do stolicy

Polonii amerykańskiej w Doylestown. OrgEinizo- 
wane każdego roku w Dniu Matki, pr^ciągało 
i przyciąga do Sanktuarium Matki Bożej Jasno
górskiej tłumy ludzi.

W tym roku również, w  Dniu Matki, 8 maja, 
przybyły do Amerykańskiej Częstochowy rzesze 
sympatyków polskich szkół, uczniowie, nauczy
ciele, rodzice, działacze polonijni, aby podobnie 
Jak w latach ubiegłych powierzyć Matce Bożej 
wszystkie polskie placówki, które służą podtrzy
mywaniu ję^ k a  i kultury polskiej oraz pielęgno
waniu spuścizny narodowej. Uroczystość rozpo
częła Msza święta, koncelebrowana przez o. pro
wincjała dr. Krzysztofa Wieliczkę, o. Bartłomieja 
Marciniaka 1 ks. prałata Bronisława Wielgusa, 
kapelana Centrali. Słowo wstępne, poświęcone 
matkom, wykosiła prezeska Centrali Dorota An- 
draka. Piękną oprawę muzyczną dał chór Przy-

15



FENSYLWANIA

jaźń z parafii św. Stanisława, B. M. na Manhat
tanie.

Centrala Polskich Szkół Dokształcajacych za
dedykowała tegoroczny Dzień Polskiej Szkoły pa
mięci Jana Pawła II, którego słowa. „Człowiek 
jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim 
jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” -  sta
nowiły motto tej uroczystości.

Na deskach amfiteatru w programie poświę
conym matkom i Papieżowi wystąpiło 17 szkół 
sobotnich z trzech stanów. Ze stanu Nowy Jork 
przyjechali uczniowie z polskich szkół: w River- 
head, Hempstead, Copiague, Floral Park, Ma- 
speth, z Manhattanu i Brooklynu. New Jersey 
reprezentowały dzieci ze szkół: w Bayonne, Lake
wood. Passaic, Elizabeth, Lyndhurst, Mount Oli
ve i Perth Amboy, a Pensylwanię -  wychowanko
wie miejscowej szkoły w Doylestown i Filadelfii. 
Program prowadził wiceprezes Centrali Walde
mar Rakowicz i Agnieszka Bogdańska, nauczy
cielka ze szkoły im Św. Kazimierza Królewicza 
w  Newark, NJ. Nad oprawą techniczną i dźwię
kiem czuwał twórca szkoły tańca Joseph’s Dan
ce Studio -  Józef Palka.

Ponad dwugodzinny program artystyczny roz
począł wzruszającą pieśnią Czama Madon
na chór Przyjaźń. Następnie nauczycielka ze

szkoły im. Jana Pawła U w Maspeth Katarzy
na Ziółkowska, wraz z grupą dzieci, zaśpiewała 
przez siebie napisaną i skomponowaną piosenkę 
poświęconą naszemu wieUciemu Papieżowi. Dzie
ci ze szkoły im. Św. Jana Kantego w Filadelfii za
deklamowały, uznany za proroczą w igę przy
szłości, fragment poematu J. Słowackiego o wiel
kim słowiańskim papieżu. Uczniowie ze szkoły 
im. Św. Maksymiliana Kolbego w Riverhead za
intonowali pieśń o Ojcu świętym pt. Abba, ojcze. 
Młodzi artyści z polskich szkół śpiewali pieśni 
i piosenki dedykowane Najświętszej Matce oraz 
wszystkim mamom.

Niezwykle barwną i pełną dynamiki oprawą 
majowego święta były występy taneczne. Dzieci ze 
szkoły im. M. B. Częstochowskiej w Doylestown 
dziarsko zatańczyły taniec śląski. Tancerze z PS 
im. Marii Konopnickiej na Brooklynie wykonali 
piękną wiązankę tańców lubelskich, spośród 
których najbardziej podobała się publiczności 
polka Cygan. Uczniowie ze szkół: im. Piotra Skar
gi w Elizabeth i Św. Michała w  Lyndhurst zapre
zentowali się w  tańcu góralskim, a ze szkół: im. 
Zbigniewa Herberta w Copiague, im. Aleksandra 
Janty-Połczyńskiego w Lakewood oraz PSD Zjed
noczenia Polaków w Ameryce z Perth Amboy 
w pełnym werwy krakowiaku. Niezatarte wraże

To oni czuwali nad organizacją Dnia 
Polskiej Szkoły. Stojq od lewej: Waldemar 
Rakowicz, Józef Pałka, 
o. Bartłomiej Marciniak, Dorota 
Andraka, Agnieszka Bogdańska, 
ks. prałat Bronisław Wielgus.
Fot. Barbara Szenk
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nie zrobił na publiczności występ zespołu, które
mu nie sposób było odmówić profesjonalizmu, ze 
szkoły im. O. Augustyna Kordeckiego na Man
hattanie, prowadzony przez Jacka Suiydykę. Je
go tancerze zaprezentowali się w mazurze. Wi
dzowie mogli podziwiać nie tylko wspaniałą cho
reografię tego tańca, ale również przepiękne stro
je młodych artystów.

Honorowy prezes Centrali, Jan Woźniak, wrę
czył szkołom -  na ręce dyrektorów -  pamiątkowe 
djrplomy za udział w uroczystości. Prezes CPSD

Dorota Andraka podziękowała przełożonym 
sanktuarium „za zrozumienie i wsparcie w wy
chowaniu młodego pokolenia oraz za pomoc 
w podtrzymywaniu polskich tradycji.” Żegnając 
się, z nadzieją spotkania w  następnym roku, 
wszyscy zgromadzeni na scenie młodzi artyści 
wraz z publicznością, która wiernie im towarzy
szyła, odśpiewali Barkę, ulubioną pieśń Ja
na Pawła II, naszego Ojca Świętego.

Barbara Szenk 
13 maja 2005

Dzieci ze szkoły we Floral Park, NY, śpiewają piosenkę „Zaśpiewaj mi, mamo, cichufko.."
Fol. Barbara Szenk

Zespół M aki ze szkoły w Lakewood, NJ, tańczy krakowiaka „Płynie, W isła, płynie..."
Fot. Barbara Szenk
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SZKOLNY JUBILEUSZ
35 lat Polskiej Szkoły w Ozone Park, New York

Polska Szkoła im. Sw. Faustyny w  Ozone Park, 
w stanie Nowy Jork zakończyła rok szkolny 2004- 
2005. święcąc 35-lecie swego istnienia.

„Ten fakt skłania nas do spojrzenia wstecz 
i oceny dotychczasowych wydarzeń. Jednocze
śnie z większą uwagą zaczynamy myśleć o przy
szłości, a szczególnie o tych, którzy tę przyszłość 
będą tworzyć.” -  napisała w albumie pamiątko
wym Renata Ochocka, od roku piastująca funk
cję dyrektora szkoły.

Ostatnie w  tym roku szkolnym zajęcia dla 
dzieci, ich rodziców i nauczycieli ze szkoły 
w Ozone Park były szczególnie miłe i wzruszają
ce. Rozdanie świadectw i nagród połączone zo
stało bowiem z uroczystą akademią poświęconą 
jubileuszowi szkoły.

Wśród zaproszonych tego dnia gości znaleźli 
się: Halina Osysko -  prezes okręgowy Centrali 
Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce 
na Nowy Jork, Waldemar Rakowicz -  wiceprezes 
CPSD oraz siostra Francis Marle -  dyrektor

szkoły katolickiej im. św. Stanisława Biskupa 
1 Męczennika.

„Dzięki wszystkim zaangażowanym w życie 
szkoły osobom, nasza placówka prężnie rozwija 
się, mając na względzie utrzymanie i pogłębianie 
polskiej kultury, języka, historii oraz bogatych 
polskich tradycji. To wspaniale, że w nawale co
dziennych zajęć nasze dzieci poświęcają swój 
wolny czas nauce polskiego i poznawaniu kultu
ry swych przodków. A  najwspanialszym dla nas 
podziękowaniem są uśmiechnięte twarze dzieci 
wychodzących ze szkoły i chcących do niej po
wracać. To właśnie dzięki dzieciom i ich rodzi
com możemy szczycić się wspaniałymi jubile
uszami”- podsumowała Renata Ochocka.

Polska Szkoła Dokształcająca w Ozone Park 
istnieje od 1970 roku i działa przy kościele św. 
Stanisława Biskupa 1 Męczermika. Początkowo 
nosiła imię patrona tejże parafii. Wrota szkoły 
zostały otwarte dzięki staraniom osób, które ro
zumiały, jak ważne jest zachowanie polskiej kul
tury, języka 1 tradycji wśród najmłodszego poko-

Parada Pułaskiego 
w Nowym Jorku -  10/2004 . 
Fot. Archiwum szkoły
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Pasowanie klasy "O" na 
przyszłorocznych pierwszaków. 
Fot. Archiwum szkoły

Halloween 2004 . 
Lubimy dobrq zabawę! 
Fot. Archiwum szkoły
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lenia Polaków. Należy więc wspomnieć o pierw
szym składzie zarządu, do którego weszli: F. Ta- 
deusiak, prezes honorowy; S. Motyka, przewod
niczący Komitetu Rodzicielskiego; J. Kolcz, z-ca 
przewodniczącego; K. Niegowski, sekretarz; S. 
Krakowiak, skarbnik; Dąbkowski, Kurzyna, Płoń
ski -  Komisja Rewizyjna; J. Baj i H. Danlewski, 
członkowie. Pierwszą nauczycielką, a zarazem 
dyrektorem szkoły została Jadwiga E^vert.

Wraz z rozwojem polskiej szkoły przybywało 
uczniów i nauczycieli. Początkowo utworzono 
trzy klasy, które były prowadzone przez Jadwigę 
Ewert. Marię Urban i nauczyciela muzyki Tade
usza Sulikowskiego.

Pożar i odbudowa kościoła św. Stanisława Bi
skupa i Męczermlka przyczyniły się do zmian 
w polskiej szkole. Z inicjatywy nowego probosz
cza ks. James’a Meszaros i ks. Andrzeja Gorczy
cy oraz przy współudziale rodziców, w lu
tym 1997 r. polonijna placówka przybrała nowe 
imię -  Polska Szkoła im. Błogosławionej Siostty 
Faustyny Kowalskiej. Natomiast od 13 ma
ja  2000 r., po kanonizacji siostry Faustyny, na
zwa szkoły brzmi: Polska Szkoła im. Świętej Fau
styny w  Ozone Park.

Lekcje w klasach 1 - 8  odbywają się w soboty 
w  godz. 10.00 do 14.00 i prowadzone są przez 
doświadczoną kadrę nauczycielską, w skład któ
rej wchodzą wykształceni pedagodzy z praktyką 
nabytą w  Polsce lub w USA: Anna Konieczny
-  kl. 0; Katarzyna Bielawa -  kl. 1; Małgorzata 
Siatkowska -  kl. 2; Grażyna Borawska -  kl. 3; 
Arma Miśkowicz -  kl. 4; Agnieszka Smietańska
-  kl. 5 i 6; Renata Ochocka -  kl. 7 i 8. Dodatko
wo prowadzona jest godzinna nauka tańca 
pod doświadczonym kierownictwem Macieja Fe- 
reta. Skarbnikiem szkolnej placówki jest Agata 
Drzewicki, a kapelanem -  ks. Jan SoUwoda.

W roku szkolnym 2004/05 na zajęcia 
uczęszczało 56 uczniów. Absolwenci szkoły co 
roku przystępują do egzaminu ze znajomości 
języka polskiego tzw. Polish Regents Exam, 
przeprowadzanego przez Komisję Oświatową 
Kongresu Polonii Ameiykańskiej, którego zali
czenie uprawnia do otrzymania trzech kredy
tów na karcie ucznia w lokalnej szkole średniej 
(high school).

Garść informacji 
o Patronce szkoły

Siostra Faustyna Kowalska urodziła się w  1905 
roku we wsi Głogowiec koło Łodzi jako trzecia 
z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Sta
nisława Kowalskich. Od dzieciństwa odznaczała 
się umiłowaniem modlitwy, pracowitością, po
słuszeństwem i wrażliwością na ludzką biedę. 
Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem, ja 
ko kilkunastoletnia dziewczyna opuściła rodzin
ny dom i poszła pracować jako służąca w boga
tych domach.

W wieku 20 lat wstąpiła do zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w  któiym, jako 
siostra Maria Faustyna, przeżyła 13 lat, pełniąc 
obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Jej 
życie, na pozór bardzo zwyczajne, monotonne 
i szare, kiyło w  sobie nadzwyczajną głębię zjed
noczenia z Bogiem. Od dzieciństwa bowiem pra
gnęła zostać świętą i konsekwentnie do tego dą
żyła poprzez uczestnictwo w Jezusow}rm dziele 
ratowania zagubionych dusz, aż do złożenia swe
go życia w  ofierze za grzeszników. Lata jej zakon
nego życia naznaczone były cierpieniem i nad
zwyczajnymi doświadczeniami mistycznymi.

Siostra Faustyna wyniszczona gruźlicą oraz 
cierpieniami, jakie znosiła w ofierze za grzeszni
ków, zmarła w opinii świętości w Krakowie 5 
października 1938 roku mając zaledwie 33 lata.

W  pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 18 
kwietnia 1993 roku. Ojciec Święty Jan Pa
weł II zaliczył ją do grona błogosławionych. 30 
kwietnia 2000 roku została pierwszą świętą ka
nonizowaną w roku Wielkiego Jubileuszu.

Misja Siostry Faustyny polega na: przypomi
naniu o miłości miłosiernej do każdego człowie
ka, nawet do największego grzesznika; przekazy
waniu nowych form kultu Miłosierdzia Bożego; 
zainspirowaniu wielkiego ruchu czcicieli 1 apo
stołów Bożego Miłosierdzia, który ma prowadzić 
do odrodzenia religijnego wiernych w  duchu tego 
nabożeństwa.

Dorota Bakula 
Zastępca rzecznika prasowego 

Centrali Polskich Szkól Dokształcających 
w Nowym Jorku 

18 czerwca 2005
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JASEŁKA Z HERODOWĄ

„Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze:
Chwata na wysokości, chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi”.

Od kilku lat w  Polskiej Szkole im. Trójcy Świę
tej w  Chicago odbjwają się różne przedstawie
nia. W  tym roku wystawiliśmy jasełka. Próby 
rozpoczęły się na początku roku szkolnego 
i wszyscy musieliśmy się starać, aby były udane. 
W  trakcie prób pani Aneta Wesołowska pomaga
ła nam wczuć się w  nasze role oraz pokazywała, 
jak mamy się zachować na scenie. Na początku 
było trudno zapamiętać, gdzie 1 co, ale po pierw
szej próbie było lepiej. Dekoracjami dopasowa
nymi do scenariusza zajęły się panie Maria Jur
czyk oraz Krystyna Nestir. Stroje przygotowjrwa- 
li rodzice przy pomocy pani EU Batuiy. Sprzętem

oraz nagłośnieniem zajmował się uczeń naszej 
szkoły, któiy także musiał być na wszystkich 
próbach i występach.

18 grudnia 2004 roku, o godzinie 9:30 w bu
dynku naszej szkoły odbyło się pierwsze przed
stawienie jasełek.

Zgasły światła, zapadła cisza, zabrzmiały akor
dy pierwszej kolędy. Zespół wokalny z n£tszej szko
ły rozpoczął przedstawienie. Wszyscy byli bardzo 
zdenerwowani i przejęci, czy wszystko się uda, 
czy nie zapomnimy swoich ról.

Pierwsza scena wprowadziła nas w nastrój wi
gilijnego wieczoru, kiedy przy stole spotyka się 
cala rodzina. Mama opowiada o tradycji pierw
szej gwiazdki i pustego miejsca przy stole. Dzie
ci ubierają choinkę i tu spotykamy się z główny
mi bohaterami: Maiyją i Józefem, którzy pukają 
do drzwi i proszą o pomoc. Trochę smutna sce

Jasetka w Szkole im. Trójcy Świętej w Chicago, czyli Historia rym o w an a  o narodzinach Pana.
Piąta od lewej Barbara Jurczyk, autorka sprawozdania.

Fot. Ryszard tatka
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na kończy się zmianą dekoracji. Przenosimy się 
teraz w góry, gdzie pali się ognisko. Pastuszko
wie spokojnie śpią, gdy w pewnym momencie 
bl>'skają światła i w kłębach dymu Anioł schodzi 
z nieba, oznajmując im nowinę o narodzinach 
Jezusa.

Następna scena jest bardziej wesoła. Jest to 
wizyta Trzech Króli w paJacu Heroda, jego spór 
z Herodową i szybki upadek, z powodu jego chci
wości. Ta scena najbardziej rozbawiła maluchy, 
którym podobało się, jak diabeł zrzuca Heroda

z tronu. W ostatniej scenie wszyscy uczestnicy 
wspólnie kończą występ, składając dary Jezu
skowi, śpiewając kolędy, łamiąc się opłatkiem 
i życząc wszystkim spokojnych, wesołych Świąt 
i szczęścia w  Nowym Roku. Nasz trud został na
godzony gromlclml brawami i mogliśmy ode
tchnąć z ulgą, że wszystko się udało!

Barbara Jurczyk 
Uczennica II klasy Ucealnej 

Polska Szkoła Trójcy Świętej w Chicago 
Grudzień 2004

PRACOWITY ROK W SZKOLE SOBIESKIEGO

Dla dzieci i młodzieży polonijnej zakończył się 
kolejny rok nauki w polskich szkołach. Również 
Polska Szkoła im. Jana III Sobieskiego zamknęła 
swe podwoje w Chicago i Arlington Heights. Wszys
cy uczniowie zdali pomyślnie egzamin z polsko
ści.

Przez cały miniony rok w naszej szkole działo się 
wiele ciekawego. Patron szkoły, król Jan III So
bieski, „towarzyszył” uczniom we wszystkich 
uroczystościach związanych z dziedzictwem na
rodowym i regionalnymi tradycjami ludowymi 
„Starego Kraju”, w  wydarzeniach kulturalnych, 
imprezach i cotygodniowych, zwyczajnych lek
cjach.

Dzieci przeżywały wspólnie z rodzicami Miko
łajki, Wigilię, Jasełka i Wielkanoc: świętowały 
dzień Patrona Szkoły, Dzień Pułaskiego i Dzień 
Matki: pierwszoklasiści składali uroczyste ślubo
wanie uczniowskie, które było wielkim przeży
ciem, zarówno dla uczniów, jak 1 ich całych ro
dzin.

Mimo, że pracujemy w polskiej szkole, nie spo
sób nie obchodzić także ameiykańsklch świąt. 
Przeplata się więc różnorodność i bogactwo obu 
kultur, które poszerzają doświadczenia poznaw
cze uczniów. Dwie tradycje, amerykańska 1 pol
ska, spotkały się pewnego dnia w szkole Sobie
skiego. Święto Dziękczynienia 1 Andrzejki... In

scenizacja przygotowana przez uczniów klas 
czwartych pod kierunkiem wychowawczyń -  Bo
żeny Panek i Lucjniy Ziarko przeniosła widzów 
w XVII wiek. Na statku „Mayflower” przypłynęli 
do Nowego Świata Pielgrzymi. Po spotkaniu z In
dianami, polowaniu na dzikie Indyki i wspania
łej uczcie dzlękczyrmej, przygotowanej przez za
pobiegliwych rodziców, i Pielgrzymi, 1 Indianie 
wzięli udział w  zupełnie innej ceremonii -  wyro
słej z dawnej polskiej tradycji -  pełnej magii, cza
rów i wróżb -  nocy św. Andrzeja, kiedy to „błyska 
parmom nadzieja”.

Karnawał, któiy, jak określał polski etnograf 
Zygmunt Gloger, „jest od wieków porą wszellde- 
go rodzaju widowisk, parad, wesołości, maska
rad i uczt” przebiegał w szkole Sobieskiego, za
równo w  Arlington Heights, jak i w Cłiicago, pod ha
słem zabaw karnawałowych prowadzonych 
przez wspaniałego wodzireja Mariusza Bugarę 
i profesjonalnego didżeja Krzysztofa Węglarczy- 
ka.

Coroczne obchody Dnia Pułasłdego w  stanie 
Illinois nie ograniczają się li tylko do środowiska 
etnicznego Polonii. Ameiykańskie media przypo
minają sylwetkę generała Kazimierza Pułaskiego 
1 jego zasługi dla Stanów Zjednoczonych. Uczen
nice naszej Szkoły, siostry Natalia 1 Nicole Bo
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chenek gościły w  Dniu Pułasłdego w  ameiykań- 
skiej TV -  kanał 5.

Dzięki lekcjom matematyki i zajęciom kółek 
matematycznych nasi uczniowie nie tylko odno
szą sukcesy z tego przedmiotu w swoich macie
rzystych ameiykańsklch szkołach, ale również 
zdobywają wiele cennych nagród w corocznych 
edycjach Międzynarodowego Konkursu Matema
tycznego „Kangur” w USA. Podobnie było i w bie- 
żącjTii roku. Ponad trzy miliony dzieci 1 młodzie
ży na całym świecie rozwiązywało w  ustalonym 
dniu identyczne zadania matematyczne przygo
towane dla poszczególnych grup wiekowych. Na
uczyciele matematyki naszej szkoły są współor
ganizatorami zawodów „Math Kangaroo" w Sta
nach Zjednoczonych.

Piknik rodzinny „Powitanie wiosny” obfitował 
w  liczne atrakcje. Pogoda wspaniale dopisała. 
Rodzice zadbali o stronę kullnamą. Turystyczne 
stoliki uginały się od smakołyków przygotowy
wanych na grillach. Dzieci uczestniczyły w zawo
dach sportowych prowadzonych przez nauczy
cieli. Radości, śmiechu 1 wrzawy było co niemiara. 
Całej wesołej imprezie „pr^glądały się” wykonane 
przez uczniów najmłodszych klas marzanny, 
które „czekały” na kulminacyjny moment roz
strzygnięcia konkursu, która z nich zdobędzie 
palmę pierwszeństwa.

Przeżywaliśmy też razem chwile wielkiego 
smutku po odejściu Ojca Świętego. Szkolne po
żegnanie Papieża Jana Pawła II przebiegło w na
stroju niezwykłego skupienia i ogromnego żalu. 
Przybliżenie postaci Karola Wojtyły, gdy był 
w  wieku naszych ucznów, pozwoliło na uświado
mienie dzieciom i młodzieży, że na swoją przy
szłość każdy człowiek pracuje od chwUi, gdy 
po raz pierwszy zasiądzie w  szkolnej ławce. Słu
chacze chłonęli opowieść o „Lolku”, niezwykle 
uzdolnionym, ale też bardzo pracowitym i obo- 
wiązkow3Tn uczniu, uwielbiającym grę w piłkę 
nożną i,., ruskie pierogi.

Odmienione „oblicze Ziemi, tej Ziemi”, które 
pozostawił nam Ojciec Święty Jako wspólne dzie
dzictwo, na trwałe będzie Już nosić ślady Jego 
pracy, miłości i świętości. Ziarno zasiane w na
szych sercach przez Papieża -  Polaka, pomoże 
nam -  emigrantom -  w  dotrz5rmanlu wiary Ko

ściołowi katolickiemu i pielęgnowaniu polskości 
w naszych rodzinach, czego Jednym z wymow
nych dowodów Jest stale rosnąca liczba uczniów 
w polskich szkołach sobotnich.

Na Paradę Trzeciomajową uczniowie szkoły 
Sobieskiego stawili się wraz z rodzicami i rodzeń
stwem. Prowadzeni przez króla Jana i piękną Ma- 
rysierikę wspaniale prezentujących się na koniach, 
radośnie uczestniczyli w tradycj^nym przemar
szu w  sercu Chicago, dumni, iż Królową Para
dy 2005 roku została wybrana ubie^oroczna ma
turzystka naszej szkoły, Karolina Jaremkiewicz.

W  ramach obchodów rocznicy uchwalenia 
Konstytucji Trzeciego Maja, oprócz Parady, od
byto się wiele Irmych imprez i uroczystości, mię
dzy irmymi I Konkurs Poezji Patriotycznej zorga
nizowany przez SWAP, w  którym uczennica kla
sy dziewiątej naszej szkoły Joanna Chromik zdo
była I miejsce.

Maj obfitował także w ważne wydarzenia 
związane z katechizacją prowadzoną w  naszej 
szkole. Uczniowie klas siódmych przyjęli sakra
ment Bierzmowania z rąk biskupa Tomasza Pa
prockiego. Wcześniej uczestniczyli w  dniu sku
pienia w  Munster. W  niedzielę, 8 maja, ucznio
wie klas drugich przystąpili do Pierwszej Komu
nii Św., w  podniosłej atmosferze, w  bazylice św. 
Jacka. Dziękujemy proboszczowi, ks. Michałowi 
Osuchowi oraz ks. Stanisławowi Jankowskiemu 
za duchową opiekę nad programem katechizacji, 
który Jest integralną częścią edukacji szkoły So
bieskiego.

Uczniowie obchodzący pierwszą rocznicę 
p r^ęc ia  Komunii Św. udali się wraz z rodzina
mi do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochow
skiej w Merrillville. Po Mszy św. wspólnie obej
rzeliśmy „Panoramę Tysiąclecia Narodu Polskie
go”. Była to zajmująca lekcja wiary katolickiej 
i historii Polski.

Przez cały rok w  szkole odbywały się liczne 
wieloetapowe konkursy; polonistyczny dla 
uczniów klas ósmych (rozprawka na temat „Dla
czego uczę się języka polskiego”), recytatorski, 
historyczny, wiedzy o Polsce, Języku polskim 
i polskiej kulturze, plastyczny (wykonanie kartki 
wielkanocnej nawiązującej do tradycji polskiej 
Wielkanocy). Laureaci wszystkich szkolnych
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1 klasow>'ch konkursów otrzymują zawsze pol
skie kskłżki i albumy, które stanowią nagrodę 
nie tylko dla ucznia, ale 1 całej jego rodziny. Bo 
k;\żdy sukces dziecka to także sukces wspierają
ce) jego wysiłki rodziny.

Dzień Matki stal się okazją do wyrażenia przez 
dzieci wdzięczności wszystkim mamusiom za ży
cie. opiekę i niegasnącą miłość. Wzruszające 
wiersze i piosenki były pięknym prezentem dla 
mam.

Tegoroczni abiturienci szkoły pomyślnie zdali 
egzamin maturalny wieńczący wiele lat nauki. 
Ich prace z języka polskiego, historii 1 geografii 
Polski oraz matematyki były interesujące i doj
rzale: odzwierciedlały, jak inteligentne i mądre 
jest młode pokolenie Ameiykanów polskiego po
chodzenia. W dniu uroczystego zakończenia ro
ku szkolnego maturzyści ofiarowali uczniom kla
sy zerowej ogromny ołówek -  symbol nauki i wie
dzy. „Pałeczka” polskości została przekaza
na młodszym koleżankom i kolegom.

Jako szkolna społeczność nie zapominamy 
o tych, którzy są biedni, słabi, chorzy. Nie tylko 
wspieramy polonijne akcje charytatywne, ale 
także organizujemy własne. Na apel Pani Ady 
Kokocińskiej, matki trojga uczniów naszej szko
ły, zorganizowaliśmy zbiórkę finansową 1 rzeczo
wą, aby wspomóc ubogą rodzinę w  Polsce znaj
dującą się w kryzysowej sytuacji.

Szkoła jest dumna ze swych wspaniałych ucz
niów, ich rodziców i oddanych swej pracy, do
skonale wykształconych i entuzjastycznych na
uczycieli. Ordery przyznawane przez uczniów 
szkoły Sobieskiego stanowią oczywisty dowód 
uznania dla wychowawców i nauczycieli. Dzięłd 
wspólnej pracy skutecznie realizujemy wszystkie 
szkolne plany, a edukacja i wychowanie spłatają 
się w bogatą całość. Nie ma większej radości i sa
tysfakcji pedagogicznej, niż towarzyszenie dzie
ciom 1 młodzieży w ich wzrastaniu w  wiedzy, 
umiejętnościach i wartościach, a w  przypadku 
szkoły polskiej -  także w  pielęgnowaniu polsko
ści.

We wrześniu zapraszamy wszystkich nauczy
cieli szkól polonijnych aglomeracji chicagowskiej 
do uczestnictwa w  programie doskonalenia za
wodowego obejmującego serię wykładów oraz 
warsztaty szkoleniowe prowadzone przez pra
cowników naukowo-dydaktycznych Uniwersyte
tu Jagiellońskiego. Organizatorem kursu jest 
szkoła Sobieskiego przy współpracy Stowarzy
szenia „Wspólnota Polska", Oddział w Krakowie. 
Patronat nad projektem sprawuje Konsulat RP 
w Chicago.

Do zobaczenia po wakacjach!

Barbara Hanna Otto 
Dyrektorka Szkoły Języka Polskiego i Kultury 

Polskiej im. Jana m  Sobieskiego w Chicago 
i Arlington Heights.
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Z ŻYCIA MŁODZIEŻY

OD REDAKCJI: W  dniu 6 marca 2005 roku Polska Szkoła im. Stefana Kardynała Wyszyń- 
sluego przy bazylice Św. Jacka w Clilcago zorganizowała drugą w historii szkoły PARADĘ 
MŁODYCH TALENTÓW pod hasłem: “Jedna jest tylko kraina taka". Zaplanowano kilka kate
gorii, w t5rm wypracowanie w języku polskim. I miejsce w tej kategorii zajęła praca Anny 
Budzikowskiej, uczennicy n  klasy licealnej, którą drukujemy poniżej. Utalentowanej Ani 
składamy gratulacje i życzjnmy napisania wielu pięknych wypracowań!

KRAINA TYSIĄCA JEZIOR

Anna
Budzikowska

Na mapach Mazuiy przedstawione są kolora
mi błękitu i zieleni, bo nie brakuje tam ani wo
dy, ani lasów, czy puszcz. Wiele tu dróg, szlaków 
i ścieżek, a każda z nich, po krótkim spacerze 
w  dowolnym kierunku, prowadziła mnie do jed
nego z okoUcznych jezior lub lasów. Mimo że 
Kraina Tysiąca Jezior wygląda inaczej w każdej 
z pór roku, to zawsze olśniewała mnie swoim 
pięłmem. Tam spędziłam najpiękniejsze lata me
go dzieciństwa i pozostawiłam część mojego ser
ca, dlatego tęsknię i marzę o niej wciąż.

Najczęściej wspomnieniami wracam do lata, 
bo wtedy kończył się czas szkoły, a zaczynał 
okres beztrosldej łaby. Był to czas na długie ro
dzinne spaceiy wydeptanymi ścieżkami przez 
pola i lasy. Podczas upalnych dni przyjemnie by
ło wędrować po lesie, chowając się w cleniu 
drzew przed palącymi promieniami słońca. Ja 
zaś uwielbiałam do niego zaglądać szczególnie 
po deszczu, gdy wszystko pachniało bardziej in
tensywnie: różnorodne zioła, dzikie łcwiaty, igli
wie, a nawet ściółka. Taka pogoda sprzyjała 
grzybobraniom, a ja  wciąż mam przed oczami te 
wszystkie pomarańczowe lydze, brązowe pod- 
grzybłd, kozaki z czerwonjrmi główkami, żółte

kurld przycupnięte wśród mchu, liści i traw. 
Z zamkniętymi oczami wiedziałam, że zbliżam 
się do świerka łub jodły, tak intensywnie rozno
sił się wokół zapach ich żywicy. Były to często 
wyprawy całodniowe, więc gdy ogarniało nas 
zmęczenie, siadaliśmy na mięclutklm zielonym 
mchu, opierając się o pleń jednego z potężnych, 
starych drzew. Jak klatki z jakiegoś filmu prze
latują ml obrazy mijanych po drodze złocistych 
pół żyta i pszenicy, przeplatanych gdzieniegdzie 
nleblesko-fioletowyml chabrami. Po powrocie ro
dzice przeglądali, myli i kroUi grzyby, aby później 
przyrządzać z nich różne smakołylti -  była zupa 
grzybowa ze śmietaną, inne zaś były smażone 
1 duszone z czosnldem i cebulą lub marynowane 
w  occie, a reszta nawłekćina na sznurld 1 suszo
na na słońcu. Moim ulubionym daniem, a spe
cjalnością mojej babci, były pierożki ze słodkiego 
ciasta wypełnionego pactmącym farszem z praw
dziwków i smażone na maśle na złocisty kolor.

Gdy dopisywała upalna i słoneczna pogoda, 
często wybieraliśmy się popluskać w pobHskim 
jeziorze otoczonym lasem. Była tam moja ulubio
na dzika plaża, gdzie w  pl}rtkiej wodzie rosła wy
soka trzcina, na brzegu rozciągała się niska 
skarpa obrośnięta różnymi trawami, a na dru
gim brzegu widać było tylko ścianę lasu, z tej od
ległości przypominającą mur nie do przejścia. 
Nie było też na niej zgiełku 1 hałasu, któiy towa
rzyszył ws^stldm  plażom miejskim. Spragnione 
ocłiłody, zaraz po rozłożeniu koca w  cieniu ro
snącego tam drzewa, razem z siostrą b le^śm y 
do wody, gdzie przy brzegu, w  przejrzystej wodzie
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i dnie pokiytym żółciutkim piaskiem, widać było 
przepływające male rybki i uciekające do tylu raki.

Mazury to naprawdę Kraina Tysiąca Jezior, 
wymarzone miejsce dla wodniaków, pełna ol
brzymich i małych jezior, w większości połączo
nych siecią rzek i kanałów, dzięki któiym moż
na łatwo wędrować i przemieszczać się na na
prawdę duże odległości, bez konieczności wysia
dania z łodzi czy kajaka. Wciąż przed oczami 
mam niezliczoną ilość żagli łopoczących na wie
trze 1 płynących łódek, a wszystko to w c is^  prze
rywanej tylko odgłosami skrzypiącego olinowa
nia, uderzeniami fal o burty i krzykiem lybitw. 
Bo wypoczynek nad takim zacisznym jeziorkiem 
to uspokojenie nie tylko dla ciała, ale i ducha. 
Będąc już tu, w Chicago, zamykam nieraz oczy 
i staram się przj^pomnieć sobie ten błogi spokój, 
ciepło słonecznych promieni omiatających twarz, 
ten swoisty i niepowtarzalny zapach wody i lasu, 
a wszystko to połączone z deUkatajmi bujaniem 
się łodzi na wodzie.

Nie sposób także zapomnieć biwaków, w lesie 
gdzieś nad jeziorem. Całe dnie spędzaliśmy 
nad wodą -  pływając i nurkując na wyścigi, ło
wiąc ryby i raki; lub w  lesie -  zbierając soczyste 
czarne jagody, aromatyczne różowe maliny, kwa- 
skowate brunatne jeżyny i słodziutlde czerwone 
poziomki. Wieczorem główną atrakcją było uro
kliwe ognisko, a noce zawsze wydawały się za krót
kie na sen, mimo że materac był często twardy 
i niewygodny, a spoza płóciennych ścian namio
tu ciągle dolatywały jakieś nieznane odgłosy 
-  pobzykiwanie owadów, trzaski łamanych przez 
wędrujące zwierzęta gałązek i nawoływania pta
ków. Do dziś pamiętam zapach i smak gotowa
nych raków, smażonych lyb i ziemniaków pie
czonych w  ognisku. Godzinami mogłam siedzieć, 
wpatrując się w strzelające z ogniska w górę 
iskry, podobne do spadających gwiazd. Lubiłam 
przy tym słuchać jak starsi opowiadają legendy 
o ukrytych w starych zamkach skarbach i prze
dziwnych historii o tunelach ciągnących się kilo
metrami pod jeziorami.

Piękna jest także jesień na Mazurach. To wte
dy właśnie lasy liściaste, szczególnie klonowy, 
dębiny i brzeziny, przemieniają się w kolorowe 
krainy jak z baśni, ładnie kontrastujące na tle

26

wiecznie zielonych iglaków, z liśćmi pomalowa
nymi przez zaczarowanego malarza wszystkimi 
odcieniami żółci, pomarańczy i czerwieni. Opa
dając, układały się one w różnobarwny dywan, 
a ja  przechodząc, zbierałam najładniejsze, aby 
później zasuszyć je pomiędzy kartkami książek. 
Znajdowane zaś kasztany i żołędzie służyły jako 
materiał do robienia różnych cudaczków i zwie
rzątek, dotrzymujących mi towarzystwa podczas 
długich zimowych wieczorów.

Tak jak lasy, tak i pola zmieniają się jesienią. 
Zżęte dojrzale zboża, z Idosami uginającymi się 
pod ciężarem dorodnych ziaren, pozostawiają 
po sobie tylko ścierniska, przypominające z da
leka równo przycięte duże, żółtawe kobierce. 
Obok zaś rozłożyły się opustoszałe teraz poletka 
po zebranych warz3wach -  cebuli, marchwi, bu
rakach czy rzepie. Patrząc na nie z daleka, po
układane na zmianę, przypominały jakąś prze
dziwną szachownicę, na której zabrakło tylko 
króU, hetmanów, gońców, wież i koni. Ponad in
nymi polami snuły się dymy z wypalanej w ogni
skach wysuszonej ziemniaczanej naci, a w  po
wietrzu roznosił się specyficzny zapach.

O tej porze dojrzewała także większość owo
ców, a gałęzie drzew aż uginały się pod ich cięża
rem. Uwielbiałam zrywać soczyste, dojrzałe już 
jabłka i gruszki prosto z drzewa, zawsze wybie
rając te z najzłocieńszym rumieńcem.

W tym czasie plaże stają się ciche i wyludnio
ne. Siadając nad brzegiem, słuchałam szumiące
go w  konarach drzew wiatru i przyglądałam się 
sznurom odlatujących kormoranów, dzikich gęsi 
i kaczek. Po niebie gnały coraz ciemniejsze 
clunury, a ja  żegnałam ciepłe letnie dni, z na
dzieją, że wszystko to powróci znów na wiosnę.

Zimą wszystko wyglądało inaczej. Lasy i pola 
skąpane w nieskazitelnej bieli, tchnęły surowym 
ładem -  pięknym, ale grożnjrm. Zadziwiał mnie 
panujący wokół spokój i cisza. Hulał tylko mroź
ny wiatr, zabrakło trajkotania ptaków 1 brzęcze
nia owadów. Wiało jakimś smutldem, rozprasza
nym jednak w skrzącym się w promieniach słoń
ca śniegu.

Woda w jeziorach zamieniała się w  przezro
czyste tafle. Ale jeziora jakby żyły dalej -  z dale
ka słychać było trzaski pękającego lodu, tworząc
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pęknięcia i szczeliny niebezpieczne dla amato
rów łyżew. Ja wolałam zjeżdżać na sankach 
z okolicznych górek, a jeżeli harce na łyżwach, to 
tylko na lodowisku zrobionym na szkolnym bo
isku. Lepienie zaś bałwana to był swoisty cere
moniał: toczenie olbrzymich kul śnieżnych, 
układanie ich jedna na drugiej i upiększanie go 
-  oczy robiliśmy mu z węgielków, nos z mar
chewki, uśmiech z guzików, a czapkę ze starego 
garnuszka; do ręki zaś dostawał wystrzępioną 
miotłę.

Wciąż wspominam kuUgi -  zaprzęgnięte do pa
ry koni ogromne sanie, z przypiętym z tyłu sznu
rem sanek. Jechaliśmy zasypanymi kopnym 
śniegiem drogami, wśród pokrzykiwań i śmie
chów, a z poboczy przyglądały się nam majesta
tycznie wysokie świerki i sosny, z gałęziami po
chylonymi do samego dołu pod ciężarem białych 
płaszc2y, które dźwigały na sobie. Drzewa pokry
te grubą warstwą szronu, ze zwisającymi gdzie
niegdzie przezroczystymi soplami lodu jak choin
kowe ornamenty, przypominały mi świąteczne 
drzewko, które pozostało w  cieplutkim i przytul
nym domu. To wywoływało najczulsze dla mnie 
wspomnienia, o najmilszym święcie -  Bożym Na
rodzeniu i Wigilii -  wypatiywanle pierwszej 
gwiazdki przez ukwiecone mrozem okienne szy
by, życzenia i łamanie się opłatkiem, a później 
prezenty i stół pełen smakołyków -  różnych po
traw, owoców i mnóstwa słodyczy.

Z utęsknieniem oczekiwałam przyjścia wiosny, 
nie mogąc się doczekać, kiedy przyroda ponow
nie obudzi się do życia, a pola i łąki zazielenią się 
od oziminy i pierwszych zielonych listków traw 
i ciepłych promieni słonecznych, do Irtóiych spod 
śniegu wychylą swoje białe główld przebiśniegi. 
To właśnie teraz najłatwiej było wypatrzeć wyru
szające na żer sarenki, zające, Usy, dziki i łosie. 
Na drzewach pokazywały się pierwsze zielone pącz
ki. Gałązki wierzb, na których rozwinęły się już 
bazie, wykorzystywaliśmy do robienia świątecz
nych palm i stroiliśmy nimi stół wielkanocny.

Dzięki sprzyjającej aurze coraz częściej space
rowałam nad jeziorem, obserwując roztapiające 
się resztki lodu, teraz jakby szarego i niewyglą- 
dającego już tak groźnie. Zimę ostatecznie że
gnaliśmy topiąc w jeziorze marzannę, słomianą

kukłę przyozdobioną kolorowymi wstążkami. 
Po wodzie pływały już białe, smukłoszyje łabę
dzie dokarmiane suchym chlebem. Ja rzucałam 
go do wody, bojąc się podejść bliżej, ponieważ 
one przenikliwie i groźnie syczały, wychodząc 
na brzeg. Nie byłoby też wiosny bez przylatują
cych z ciepłych krajów bocianów. Wracały one 
zawsze do tych samych słomianych gniazd wy
budowanych na dachach stodół, stajni i domów.

A  ja, tak jak one, chciałabym też co roku móc 
wracać do tej ziemi, kraju, który kocham, pamię
tam i zawsze noszę w  sercu. Ponieważ jak napi
sał nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz 
w Panu Tadeuszu:

„Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości, 
W  całej przeszłości i w całej przyszłości 
Jedna Już tylko Jest kraina taka,
W której Jest trochę szczęścia dla Polaka.
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie 
Święty i czysty, Jak pierwsze kochanie...
Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny!
Jak świat Jest boży, tak on był nasz własny”.

Anna Budzikowska 
Uczennica II klasy liceum 
Polska Szkoła im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego 

Chicago, Illinois

Młodzież polskich szkół 
do udziału w ocłiodacłi 20-lecio 

Głosu Nauczyciela 
w roku szkolnym 2 0 0 5 /2 0 0 6 , 

a nauczycieli i sympatyków 
na bankiet w  niedzielę, 6 listopada 2005.

Redakcjo Głosu Nauczyciela
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OD REDAKCJI: W poniedziałek 7 marca 2005 roku z okazji obchodów Dnia Pułaskiego w 
Muzeum Polskim w Chicago odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu “What Being 
Polish-American means to me?”, czyli “Co dla mnie oznacza bycie Amerykanmem/Amerykanką 
polskiego pochodzenia?”. Organizatorem konkursu obejmującego uczniów szkół średnich w 
metropolii chicagowskiej była Rada NauczycieU Polonijnych (Council of Educators in 
Polonia). Prezeską Rady jest dr Lidia Filus. Przewodniczącą Konkursu była Czesława Kolak. 
Poniżej zamieszczamy dwie prace w języku polskim oraz jedną w języku angielskim. W  kate
gorii wypracowania w języku polskim I miejsce zajęła Karina Świderska z Foreman High 
School w Chicago; U miejsce -  Anna Budzikowska z Polskiej Szkoły im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Chicago. W kategorii wjrpracowania w języku angielskim I miejsce zdobyła 
Aleksandra Dąbrowska z Polskiej Szkoły im. Ignacego Paderewskiego w  Park Ridge, Illinois. 
Gratulujemy i życzjrmy dalszych sukcesów!

CO DLA MNIE OZNACZA BYCIE AMERYKANKĄ 
POLSKIEGO POCHODZENIA?

Karina
Świderska

Stany Zjednoczone są krajem wielu narodo
wości, języków, kultur i reUgil. Każdy z nas, my
śląc o tym „zakątku szczęścia”, posiada inne 
oczekiwania, plany i ambicje. Moje osobiste od
czucia i wyobrażenia o tym kraju były całkowicie 
inne niż rzeczywistość, którą zastałam tuż po przy
locie.

Tak jak większość emigrantów, spodziewałam 
się wprost oazy dostatku 1 wolności, planowałam 
wspaniały start w „wietrznym mieście”, które 
stało się moim domem. Jak wielkie było moje po
czątkowe rozczarowanie i ile trudu kosztowało 
mnie przystosowanie się do nowego życia, wiem 
chyba tylko ja  sama. Herwsze miesiące pobytu 
na nowej ziemi byty dla mnie horrorem. Zauwa
żalne braki w języku angielskim kompletnie wy
czerpywały moje sHy psychiczne i fizyczne, nisz
czyły radość każdego kolejnego dnia, któiy mia
łam spędzić w nowej ojczyźnie. Opanowana stra
chem przed każdym wyjściem do szkoły, nie by
łam w  stanie przyswajać nowej wiedzy 1 prawi
dłowo funkcjonować Jako uczennica. Jednak 
p r^  pomocy najbliższych, z każdym dniem coraz 
mocniej stawałam na nogach w nowym, niezna
nym ml środowisku.

Minął już bardzo długi okres czasu odkąd 
przeprowadziłam się na stałe do Stanów Zjedno
czonych. Tamtego dnia nie zapomnę do końca
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swojego życia, nigdy go nie żałowałam i nigdy nie 
będę go żałować.

Jestem obywatelką Ameiyld z polslam pocho
dzeniem i nigdy nie będę chciała tego zataić. 
Czuję się dumną, gdy na lotnisku w  Polsce po
kazuję paszport amerykański, jednak gdy wra
cam do mojego teraźniejszego domu w  Chicago, 
stojąc w budynku lotniska O’Hare, z wysoko 
podniesionym czołem czytam swoje nazwisko 
z typowo polską końcówką -  ska.

Mam bardzo mocną świadomość przynależ
ności do państwa, w którym obecnie żyję.

Jestem szczęśliwa w tym Icraju i myślę, że nie 
skłamię uznając go za swój dom. Jestem odpo
wiedzialna za to, jak się on rozwija 1 prosperuje, 
tak Jak każdy mieszkający tu Amerykanin. Sta
ram się żyć Jak prawdziwy obywatel tego kraju, 
ale nie wstydzę się swojego pochodzenia, moich 
przyzwyczajeń czy tradycji, które wyniosłam z oj
czystej ziemi 1 które są częścią mojej kultury.

Bycie Amerykanką polskiego pochodzenia jest 
dla mrue wielkim wyzwaniem, tak jak 1 każdy 
spędzony tu dzień. Nie jest łatwo uczyć się od pod
staw obcego języka, jego wymowy czy pisowni. 
Nie jest również tak łatwo żyć innym Ąrcietn, 
w innych realiach, w innym świecie, p o zn a w ać  

kulturę 1 zwyczaje panujące w  tym „supermocar
stwie . Wiem Jednak, że mam na kogo liczyć

-  na całą moją rodzinę i przyjaciół w  Polsce. To, 
że jestem w tym kraju, jest dla mnie życiową 
szansą na osiągnięcie wielkich rzeczy, ale wyjazd 
mój pozostawił pustkę w życiu wielu bliskich ml 
osób w  Polsce. Nie mogę i nie chcę ich zawieść, 
a to jeszcze bardziej dopinguje nmie do walki
0 moje marzenia i ambitne cele, które chcę tutaj 
zrealizować.

Zawsze będę czuła się Polką i to się nigdy nie 
zmieni. Polska podarowała mi wspaniałe dzie
ciństwo, pełne miłości i kolorowych wspomnień. 
Ameryka natomiast ma do zaoferowania dobre 
wykształcenie, pracę, dzięki której będę czuła się 
spełniona i potrzebna. W zależności od moich 
chęci 1 ciężkiej pracy, mogę osiągnąć sukces za
wodowy, mogę zrealizować swe aspiracje, plany
1 marzenia, Jednym zdaniem mogę podarować 
sobie przyszłość, o jakiej zawsze marzłam .

Jako Amerykanka polskiego pochodzenia na
potykam na mej drodze o wiele więcej proble
mów niż „rdzenny” Amerykanin. Napotykam gra
nicę językową, kulturową, być może będę musia
ła walczyć ze stereotypem „emigranta”. Jednak 
od początku mojego pobytu w  Stanach Zjedno
czonych czuję się silniejszą osobą, umiem twar
do określić swoje oczekiwania, cele; wiem, że aby 
zrealizować moją „słuszną sprawę”, jaką są moje 
marzenia, muszę walczyć i być silną. Czuję ogrom
ną satysfakcję, gdyż wiem, źe dojrzałam i mając 
na kogo liczyć, mogę osiągnąć to, czego chcę. 
Myślę, że niewiele z tych aspiracji mogłabym 
spełnić w  kraju o niestabilnej polityce, w  którym 
mieszkałam.

Życie w tzw. „ziemi obiecanej”, jak czasem na
zywana Jest przez Polaków Ameryka, jest dla 
mnie osobiście walką o samą siebie. Niełatwo 
jest żyć w  kraju o innych obyczajach, mentalno
ści 1 nie dostosowywać się do nich chociaż w  naj
mniejszym stopniu. Dla mnie Jest to pewnego ro
dzaju próba i wyzwanie, aby odnaleźć moje miej
sce i swoje własne ja.

Bycie obywatelem polskiego pochodzenia 
w  Ameryce jest dla mnie również szansą na wy- 
promowarrie samej siebie, mojej osoby. Mieszka
jąc w  tym kraju, chcę z odwagą pokazać, że war
to we mnie „zainwestować” 1, że chcę coś zrobić 
wielkiego dla siebie, ale i tym samym dla tego

państwa. Mam poczucie odpowiedzialności 
za samą siebie, wiem, że moje „nowe życie” bę
dzie clą^ą, nieustanną pnygodą; jestem szczę
śliwa i dumna, że moje życie potoczyło się tak, 
a nie inaczej.

Żyjąc ze świadomością, źe jestem Polką posia
dającą amerykańskie obywatelstwo, czuję na swo
ich plecach ciężar oczekiwań ze strony moich 
najbliższych jak i samej siebie. Mam wielką 
szansę wykor^stania zdobytych w Polsce wiado
mości, aby dokonać czegoś istotnego w kraju 
wielkich perspektyw 1 możliwości, jakim jest 
Ameryka. Czasami nieskromnie czuję dumę, że 
to właśnie ja  otrzymałam szansę bycia objrwatel- 
ką Stanów Zjednoczonych posiadającą polskie 
pochodzenie. Wiem, że nie zmarnuję tej szansy 
1 wykorzystam ją, aby spełnić moje marzenia.

Amerykańskie obywatelstwo jest daną mi 
szansą, polskie pochodzenie wyssałam z mle
kiem matki, a łącząc te dwie „części” mojego ży
cia, stworzę mój własny Mount Everest, złożony 
z pomysłów, ambicji 1 samodyscypliny, a na szczy
cie będzie napisane... „udało się, było warto”.

Karina Świderska 
Uczennica Foreman High School, 

Chicago, Illinois

CO DLA MNIE OZNACZA 
BYCIE AMERYKANKĄ 
POLSKIEGO POCHODZENIA?

Anna
Budzikowska

Urodziłam się w  Polsce, ale mieszkam w  Sta
nach Zjednoczonych -  mam więc jakby dwie oj
czyzny. Do Polski jestem przywiązana wspo
mnieniami z lat dziecinnych oraz tęsknotą 
za lorewnyini i pr^aclółm i, których tam pozo
stawiłam. Ze Stanami wiążę moją teraźniejszość 
i przyszłość. To tutaj chcę skończyć studia, pra
cować 1 żyć.
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Poczuwanie się do polskości nie znaczy zamy
kania się w polskiej enklawie. Pomimo poszano
wania i pielęgnowania polskich tradycji świą
tecznych, polskiej kuchni i obyczajów, trzeba 
być otwartym na różne kultuiy tu występujące. 
Dla mnie znaczy to wzajemne ich przenikanie, 
aby stEily się jednością.

Mieszkając tutaj, obcuję prawie wyłącznie 
z Ameiykanami. Mam ameiykańsklch znajo
mych w szkole i w sąsiedztwie, z nimi często ja 
dam wspólnie posiłki, ale w domu są podawane 
tradycyjne polskie poti'awy. Na naszym stole 
często goszczą pierogi z jagodami, kopytka, bi
gos, kotlety schabowe i wiele innych. Nie braku
je  także potraw z tutejszego jadłospisu, takich 
jak hcmiburgeiy, pizza czy tacos. Poza tym, gdy 
zapraszam do siebie koleżanki, to do ciepłej her
baty zamiast donuts, podaję pączki z marmola
dą.

Chociaż w domu zachowujemy polskie trady
cje, tutaj brakuje ml obchodzonych w kraju ob
rzędów. Wciąż mam przed oczami lany ponie
działek. zwany także śmigusem-dyngusem, pe
łen śmiechu, a także wiosenne topienie marzan
ny, gdy wspólnie żegnaliśmy zimę i radowaliśmy 
się z nadchodzącego lata, przynoszącego ze sobą 
ciepłe, wakacyjne dni, wolne od nauki i trosk.

Pomimo wszystko, tak jak tam, tak 1 tutaj za
wsze uroczyście obchodzimy Wigilię W dzień 
przed Świętami Bożego Narodzenia wspólnie 
ubieramy choinkę, przyozdabiając ją  kolorowymi 
światełkami i pięknymi bombkami. Zawsze 
z niecierpliwością wypatruję pierwszej gwiazdki 
na niebie, która jest oznaką, że możemy już za
siąść do wigilijnego stołu. Zanim jednakże usią
dziemy do kolacji, łamiemy się opłatkiem 1 skła
damy sobie nawzajem życzenia na pomyślny no
wy rok. Na stole jest zawsze nieparzysta liczba 
tradycyjnych polskich potraw. Między iimymi 
znajduje się kutia, karp, barszcz z uszkami, ka
pusta z grabami, kisiel z żurawin, mak z baka
liami 1 kompot z suszonych owoców.

Odkąd żyję w  Stanach, mam dwa razy w roku 
okazję do rozmyślań o tych, którzy odeszU. 
Pierwsza okazja przychodzi pod koniec maja ja 
ko Memorial Day. Druga to Zaduszki, obchodzo
ne drugiego listopada, gdy z rodzicami idę do ko

ścioła zapalić znicze za dusze bliskich mi zmar
łych. Tego dnia szczególnie żałuję, że nie jestem 
w Polsce i nie mogę odwiedzić grobów moich przod
ków. aby się za nich pomodlić.

Integracja z tutejszą kulturą powoduje, że 
ważne są dla mnie nie tylko polskie święta, ale 
także te ameiykańskle. Jednym z nich jest 
Thanksgivtng, czyli Dzień Dziękczynienia. Historia 
powstania tego święta sięga czasów, kiedy pierw
si pionierzy przybyli na ten kontynent, a którym 
Indianie pomogli przetrwać pierwszą zimę. Nie 
jest ono obchodzone w Polsce, ale jest jednym 
z ważniejszych świąt w  tym kraju. Ten dzień jest 
okagą do spotkania się z tutejszjrmi znajomymi 
przy suto zastawionym stole, z na złoto upieczo
nym indykiem, żurawinami i szarlotką z dyni.

Innym, również ważnym, tutejszym świętem 
jest dzień 4 lipca (4th of July), któiy kojarzy ml 
się z letnią pogodą 1 pokazami sztucznych ogni. 
Jest to dzień upamiętniający podpisanie dekla
racji niepodległości (Declaration o f Independen
ce). To Ameiykanie napisali pierwszą na świecle 
konstytucję, która głoszonymi wartościami wy
przedziła swoją epokę, stała się wzorem dla in
nych państw, które walczyły o niepodległość. 
Do dzisiaj jej tekst nie uległ zmianie i nadal po
zostaje aktualna. Jednakże, będąc Polką, świę
tuję także dzień Trzeciego Maja czyli datę podpi
sania polskiej konstytucji -  drugiej na świecle 
i pierwszej w Europie.

Bycie Amerykanką polskiego pochodzenia 
oznacza dla mnie także umiejętność posługiwania 
się obydwoma językami. Bo nie wystarczy tylko 
rozumieć, co ktoś do nas mówi, ale także Jest 
ważne, aby być w stanie płynnie odpowiedzieć 
1 prowadzić inteligentną rozmowę. W  szkole śred
niej posługuję się tylko językiem angielskim, czy
tam lektury 1 piszę wypracowania w  tym języku. 
Aby nie zapomnieć ojczystej mowy, w  domu u ^ - 
wam języka polskiego 1 chodzę do polskiej szko
ły sobotniej, gdzie mogę pogłębiać wiedzę w  języ
ku ojczystym. Msze święte w  narodowym Języku 
są także bardzo pomocne.

W tutejszej polskiej prasie, radiu i telewigi 
bardzo często mówi się żle o Polsce; krytykuje się 
rządzącą aktualnie partię polityczną lub prezy
denta. Ale to jest błędem, bo z tego powodu Ame-
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rykanle widzą nasz kraj w  skrzywionym zwier
ciadle i negatywnym świetle. O Ojczyźnie należy 
mówić tylko dobrze, szczególnie na obczyźnie 
i wobec obcych. To przykre, że jesteśmy tak kłó
tliwi, nawet teraz, gdy w kraju jest już demokra
cja i naród sam wybiera swoich przedstawicieli. 
Uważam, że my, Polacy -  tutejsza Polonia, po- 
wirmiśmy być ponad to, ponad takie podziały i, 
że musimy pamiętać, że pomimo mieszkania tu
taj, naszą prawdziwą ojczyzną jest Polska i należy 
się jej nie tylko szacunek, ale i uczucie wdzięcz
ności i miłości dla ziemi, która nas wykarmiła, 
na której się urodziliśmy, wychowaliśmy 1 na któ
rej stawialiśmy pierwsze kroki. To przecież tam 
nauc^liśmy się rozróżrriać 1 pamiętamy do dziś 
smak i zapach czarnych jagód, różowych malin, 
soczystych jeżyn oraz małych aromatycznych 
poziomek nawlekanych na trawkę jak paciorki 
różańca.

Będąc Amerykanką 1 Polką staram się połą
czyć kultury obu nacji w  jedną całość; polską,

wyniesioną z domu, na którą składa się ojczysty 
język, tradycyjne obrizędy 1 kuchnia: a także 
amerykańską, z którą mam do czynienia na co 
dzień. Pomimo tego, że jest mi dobrze tu, gdzie 
żyję, w sercu czuję tęsknotę do ukochanej Ojczy
zny, kraju moich przodków. Chciałabym go Jak 
najczęściej odwiedzać, aby spotykać się z rodziną 
i przyjaciółmi, których tam pozostawiłam i gdzie 
wspomnienia z dzieciństwa odżywają wciąż 
od nowa. To tam są moje korzenie. Dzięki temu, 
że mogę czerpać z narodowej kultury to co naj
lepsze, Jestem bogatsza o te wszystkie wartości 
i tradycje. Dzięki nim chcę być lepszą obywatel
ką tego kraju, który tworzą emigranci -  ludzie ta
cy jak ja.

Anna Budzikowska 
Uczennica n klasy licealnej 

Polska Szkoła Sobotnia 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Chicago, Illinois

PROUD OF BEING POLISH-AMERICAN

Od Redakcji: Za tę pracę Ola Dąbrowska otrzymała I miejsce w kategorii szkół śred- 
nicli, wypracowanie w  języku angielskim, w konkursie zorganizowzinym przez The Co
uncil o f Educators in Polonia, z okazji Dnia Pułaskiego, w  marcu 2005. Grattilujemy!

Not many people can be two nationalities at once. Some people are Mexican-American, Native 
American, Itallan-American or even Polish-American. But are they really those two nationalities? 
By blood? O f course, but are they truly those two nationalities if they do not know their countries’ 
languages, traditions or history? I am one of those people that can proudly say that I am truly Po
lish-American. I am proud to know my country’s history, traditions and of course the language.

Many times throughout my short life I have had moments in which I was proud of being Polish- 
-American. In English school, aroimd Pulaski Day, teachers talk about Casimlr Pulaski. 1 am proud 
that he was PoUsh and that he helped America achieve independence. We also learn about Koś
ciuszko. In science class, another Polish name, Marie Curie Skłodowska, Is always mentioned. 
I also play the piano. My piano teacher Is not Polish, she is Ukrainian. She Is very proud of being 
Ukrainian and she wants me to be proud of being Polish. She teaches me many Polish songs written 
by Polish composers. I am proud that although she is not PoUsh herself, one of her favorite com
posers is Frederick Chopin. I never really understood his music. Thanks to my piano teacher, 
I understand Chopin and what he wanted to achieve through his music. He used his music to bu- 
Ud hope in the Polish nation during the time when Poland was split in between Russia, Prussia and 
Austria. The patron of my Polish school, Ignacy Paderewski, was a great composer and pianist that
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tkmed Poland's name. He was also the first Prime Minister of the Polish Government after Poland 
received its independence in 1918. In South Dakota a veiy famous monument called Crazy Horse 
is being built. The original sculptor of it is Korczak Ziolkowski. It feels good when you hear that 
someone from your home country contiibuted so much to the society.

Many od my friends don't speak Polish. They always ask me how to say this word or that word 
in Polish because they think that Polish is cool language. I like to teach them how to say the word, 
and I'm glad that they come to me because many of them don’t even know much about their heritage. 
Sometimes it is even better to talk in Polish in between my Polish friends. Often it is just easier. 
When we don't know how to say a word in EngUsh, we Just say it in Polish, and it works just the 
same. Numerous Polish people live in Chicago. Many of them don’t speak English. Knowing how 
to speak English and Polish you can help an elderly woman at the store with groceries, if she does 
not know how to read something in English, and she just happened to be Polish.

Two years ago my ultimate dream came true. My parents decided to take me to Italy. 1 was veiy 
excited because we were going to Rome and the Vatican. We were hoping to have a meeting with 
the Pope. The Pope is very special person to the whole world. He loves children, and they love him. 
He’s an intelligent man. He speaks 17 languages. Pope prays for peace on earth and his words touch 
and change many people. Everyone always talks positively about him. Whenever people talk about 
John Paul II, they always say that he’s Polish, and I feel a sense of pride because he is a good Pope. 
Unfortunately, at that time when 1 was in Italy, the Pope was very sick and there was no possible 
way to meet him. One day we got a phone call that we were leaving for the Vatican to meet the Pope. 
I was very happy and 1 wore the Polish regional Łowicz costume. Everyone there was dressed very 
nicely, but I was different. I was wearing a very beautiful and colorful outfit. Suddenly, people started 
coming up to me and asking me to take pictures with them because they really liked my dress. 
I felt really happy. They asked me what kind of costume it was, and 1 was more then proud to say 
that it was a Polish regional costume. Everyone was mesmerized. It’s not always bad to be different. 
That’s when I realized that.

Another thing that I love about being Polish is our traditions. I can’t imagine life without WigiUa 
(Christmas E>e). The whole family gathers together for the evening. We start out by sharing opłatek 
(a wafer). Then we sit down and eat supper which is composed of 12 different dishes. None of them 
Includes meat. A  very important thing is to have an extra place at the table, just in case someone 
(or a stranger) will knock on our door. After supper we sing Christmas carols and open presents. 
At midnight we go to the church for Mass.

Another fabulous tradition is Święconka (Easter Basket). The day before Easter, the whole family 
puts together an Easter basket. The basket has to have bread, sausage, salt, pepper, butter and a 
lot of colored pisanki (Easter eggs) which stand for new life. After we are done with the basket, we 
take it to the church. The priest then blesses the food. On Easter Sunday we go to the church again, 
and we sit down to a family meal. Of course, we cannot forget about Smigus-Dyngus (Wet Monday). 
The day after Easter the boys have to wet the girls with water. It’s always a lot of fun.

PoHsh history rs very rich in patriotism. "When Poland stopped existing on the map o f the world
at the end of the 18th century, the Polish people did not give up. Their patriotism was passed on
from generation to generation for 123 years until Poland appeared on the map again. THanks to
our grandfathers and grandmothers who passed their patriotism for generations, we can stand up
today and say proucUy that we are Polish. PoUsh history is so rich in patriotism that it teaches us
to never give up on what we want to reach because as long as we believe in ourselves and stick together 
we are bound to reach it.

M » y  people ^  0.a, Poland Is a tWrd-world countty^ I am Polish, and since I have been In 
Poland. 1 can help staughlen out myths like that For otample. It hurts me a lot when 1 hear that
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Polish people were anti-Semitists and that they killed many people during World War II. I know 
that this is not true because I have been to concentration camps and I know that Polish people were 
also the victims. Some civilians, like my grandmother, risked their life and hid Jevidsh children in 
order to save them from the Germans. Polish soldiers had a big impact on battles during World 
War II in Europe. I just want to mention a few of them like: Monte Cassino, Battle for England or 
names such as General Sikorski or General Anders.

In Chicago, many nationalities have their own parade downtown. On May 3, I can participate in 
the PoUsh Parade. Every year I attend the parade with my Polish school. This parade is in memory 
of the Polish Constitution. It was the first Constitution in Europe and the second one in the world 
after the American Constitution. 1 feel very proud and happy that I can march down Columbus Drive 
and manifest my Polish roots.

I am also proud of being American. I am proud that I live in a country where we have freedom 
of speech and freedom of religion. 1 am proud that America is a country that helps out others in 
need. Everyone lives together here. Whenever 1 go to Poland for the summer, I am proud of being 
American. Everybody looks at me Uke as If I am from a different world there. When 1 am in Poland, 
I try to dress like Polish teenagers because they dress differently there, but I still look like an American 
would. All my friends in Poland ask me about America. I tell them about my life here, and they 
are very interested in what I am saying. They like to listen about America and its holidays.

1 really Uke American holidays. On Thanksgiving my whole family gathers together and we have 
a traditional Thanksgiving meal with turkey and stuffing. I’m proud of that because other cultures

Poniedziałek 7 marca 2005 . Muzeum Polskie. Obchody Dnia Pułaskiego. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu 
"What Being Polish-American means to me?". Od lewej: Richard M. Daley, burmistrz Chicago; dr bdia Filus, 

orezeska Rody Nauczycieli Polonijnych; Tadeusz Barnaś; Aleksandra Dqbrowska, I miejsce w kategorii wypracowanie angielskie; 
P 7 / Blagojevich, gubernator stanu Illinois; Czesława Kolak, przewodniczqca konkursu.

Fot. ze zbiorów Anety Dąbrowskiej
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don't have a tradition like that. 1 also am proud of July 4th. 1 love to watch all the fireworks. I am 
thankful that I live in a country that is veiy wide open to immigrants. 1 came here when I had no 
idea how to speak English. I did not know the difference between "hi " and "bye". Thanks to the 
American education system I learned English after a very short time of study.

Throughout this essay I have mentioned many people that helped me learn and understand my 
nationality. 1 would like to thank my parents who sent me to Polish school, my teachers who helped 
me write my first letter, and everyone else that walked me through the paths of Polish history. Without 
their help. I would not be able to understand my homeland while living here in America.

Being PoUsh-American has many positive sides to it. Not eve^one gets to be two nationalities at 
the same time. You have to be proud of who you are. It's what makes you up. Being Polish-American 
means a lot to me. I am proud of both countries' history, especially during the time when history 
Unks together people Uke Washington, Pulaski and Kościuszko. 1 am proud that I live in a free country 
where I am considered my own individual, and have my own rights. I feel honored that I live in a 
country in which 1 can be proud of my roots. 1 don't know what would happen if I wouldn’t be Polish- 
-Amerlcan. 1 just know that I would be missing out on a lot of great things.

Ola Dąbrowska 
Uczennica II klasy licealnej 

Polskiej Szkoły im. Ignacego Paderewskiego 
w Park Ridge, Illinois 

16 lutego 2005

ABSOLWENCI POLSKICH LICEÓW
w METROPOLn CHICAGOWSKIEJ 2004-2005

Polska Szkoła im. Gen. 
Władysława Andersa - Chicago
Emilia Antezana 
Elżbieta Chrzanowska 
Kotr Dąbrowski 
Łukasz Jarocki 
Michał Jarząbek 
Grzegorz Kawecki 
Monika Korzun 
Michał Magierski 
David Szef 
Agnieszka WasUlk 
Kamil Ważny 
Agnieszka Węglarczyk 
Anna Wołonclej 
Daniel Wożnlczka
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Polska Szkoła Katolicka im. Św. 
Błażeja - Summif
Karolina Busse 
Szymon Hypta 
Rafa} Mikoś

Polska Szkoła im.
Ks. Stanisława Cholewińskiego - 
Chicago i Palos Hills
Kamil Alberskl 
Sylvia Badoń 
Michał Bieniek 
Zofia Ciszek 
Jolanta Czekaj 
Anna Czyż 
Diana Dachowska 
Monika Długopolski

Andrzej Gałdyn 
Joanna Grela 
Urszula Grela 
Ewa Grzywacz 
Agnieszka Habemy 
Joanna Hałupka 
Katarzyna Hałupka 
Andrzej Hyrczyk 
Karol Jankuć 
Joanna Kamińska 
Marta Ligas 
Agata Mikołajczyk 
Dorota Mroczkowska 
Lucyna Mrowca 
Krystyna Mulica 
Sławomir Mulica 
Paulina Obrochta 
Kamila Ostafin

Agnieszka Rafacz 
Marcin Skoczeń 
Katarzyna Solarc^k 
Monika Stefańska 
KatarzjTia Szczechowlcz 
Krzysztof Szczechowicz 
Elżbieta Szwajnos 
Gizela Witek 
Monika Zielak 
Adrianna Żółtek

Polska Szkoła im.
Fryderyka Chopina - Palatine 
i Buffalo Grove
Krzysztof Aleszczyk 
Klaudia Baszak 
Alexander Bliźniak 
Angelica Ciepiela 
Agata Czyżewski 
David Dćmek 
Piotr Dobek 
Elizabeth Doniec 
Joanna Dżon 
David Gębka 
Ohvla Gębka 
Edyta Głowacz 
Patrycja Gula 
Dominik Jachlmczuk 
Patrycja Jacłilmczuk 
Małgorzata Kaczor 
Piotr Karwowski 
Justine Kentla 
Michael Kiryk 
Angelika KUs 
Martin Konsor 
Justyna Kościelniak 
Jaclyn Krysiński 
Jonathan Krysiński 
Łukasz Kurowski 
Aleksandra Lipka-Kadaj 
Ewelina Liro 
Paweł Ołdak 
Olga Olejniczak 
Piotr KamU Pacyniak 
Mateusz Pawlik 
Maggie Piłat 
Danuta Podmańskl 
Julie Polywka 
Dominika Prsybył 
Jennifer Puzewski 
Mateusz Sobota

Klaudia Surowanlec 
Diana Stec 
Mateusz Szakola 
Natalia Szklćmko 
Bartłomiej Szmigielski 
Angelika Trznadel 
Beata Trznadel 
Magdalena Turek 
Monika Wasilewski 
Agnieszka Wojnar 
Patrick Wożniak 
Damian Wróblewski 
Agnieszka Zieliński 
Aneta Zięba 
Margareta Zwolenlk

Polska Szkoła im. Gen.
J. Henryka Dqbrowskiego - 
Elmwood Park
Aleksandra Bć̂ k 
Jagoda Borkiewicz 
Robert Bożko 
Patrycja Dąbrowlecka 
Katarzyna Dziekan 
KamU Gaweł 
Ilona Glistak 
Marcelina Góra 
Małgorzata Lechowicz 
Monika Suchecka 
Joanna Walaszek 
Łukasz Walaszek 
Józef Zabiegło

Polska Szkoła Katolicka im. Św. 
Fabiana - Bridgeview
Anna Kadłub 
KaroUna Król 
Magdalena Malik 
Monika Marciniak 
Katarzyna Słota 
Joanna Sołtys 
Renata Wodzlak 
Bernadetta Zćdinskl

Polska Szkoła im. Św. Faustyny ■ 
Lombard
Katarzyna Cygan 
Magdalena Domaradzka 
Marta Glerejkiewicz 
Jan Giewont 
Sebastian Grzegórzko

Monika Jaworski 
Jakub Kołacz 
Sylwia Kułaga 
Małgorzata Kulikowska 
Weronika Lesko 
Maria Leya 
Michał Pach 
Joanna Sadowy 
Szczepan Sadowski 
Małgorzata Sas

Polska Szkoła Katolicka im. 
Św. Ferdynanda - Chicago
Robert Andrzejewski 
Katarzyna Bidas 
Elżbieta Błachut 
Marcin Bzd5?ra 
Urszula Chlastawa 
Natalia Dudzińska 
Magdalena Frys 
Marcin Gliwa 
Edyta Gondek 
Marcin Kaganek 
KaroUna Kalat 
Arkadiusz Kryński 
Anna Kuta 
KamU Kwaśniak 
Paweł Lipka 
Iwona Łapińska 
Paulina Maclantowicz 
Łukasz Małek 
Agnieszka Mazur 
Adrian Mlcun 
Monica Mis 
Szymon Niemas 
Marzena Nowak 
Marcm Rak 
Piatarzyna Serowik 
Beata Slemlonko 
Łukasz Sołtys 
Hubert Szaciłowskl 
Wojciech Warias 
Mateusz Wieczorek 
Aleksandra Załuska 
Grzegorz Zwijacz

Polska Szkoła Katolicka Im. 
Św. Jakuba -  Chicago
Beata Budzyk 
Paulina Ciask
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Simdra Gorczak 
Bartłomiej Grochowski 
Kłitiirzyna Karaś 
Łukasz Lupa 
E^welina Mosio 
Radosław Pettke 
Agata Rkul 
Alicja Pluta 
Michał Supergan 
Alina Tracz 
Ewelina Turek 
Bogusław Twarduś 
Katarzyna Wężowicz

Polska Szkoła im. Jana Pawła II 
-  Lemont
Sławomir Baran 
Tomasz Bednarczyk 
Ashley Boduch 
Mariola Furczon 
Dorota Hola 
Michał Kaczorowsld 
Joanna Kafara 
Mateusz Kondziola 
Bartosz Kwaśniewski 
Philip Nowak 
Bartek Pośruk 
Natalia Szailarski 
Mateusz Zawół

Polska Szkoła im.
Św. Rafała Kalinowskiego - 
Munster, Indiana
Joanna Biestek 
Janusz Danowsłu 
Krzysztof Danowsłd 
Natalia Grabowski 
Tomasz Potrawski 
Daniel Rak

Polska Szkoła im.
Św. Maksymiliana M. Kolbe - 
Chicago
Artur Augustyński 
Maciej Bakun 
Patrycja Baran 
Justyna Barbachen 
Monika Boiyczko 
Magdalena Brożyna
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Sebastian Chełmiński 
Aneta Czarny 
Anna Drozd 
Arkadiusz Drupka 
Adam Dworak 
Michał Dybała 
Eliza Frączek 
Damian Gałązka 
Piotr Grabowiecki 
Piotr Grzęda 
Rene Janus 
Mariusz Jeż 
Angelica Kalisz 
Joanna Kiluk 
Natalie Kociubiński 
Małgorzata Kosfyra 
Agnieszka Kuczyńska 
Sybilla Kuśnierz 
Kinga Laszczkowska 
Joanna Łazarz 
Angelica Nizio 
RozaUa Orlof 
Piotr Pękala 
Katarzyna Pospisil 
Anna Ptasznik 
Sara Sajdak 
Victoria Sawiński 
Katerina Smusz 
Tomasz Sobieraj 
Marcin Spik 
Katarzyna Szczepanik 
Anna Świetlicka 
Robert Tabaka 
Małgorzata Tomal 
Sandra Walczak 
Chrismond Wiedbusch 
Robert Wiklański 
Ewelina Wiszowata 
Piotr Wójciaczyk 
Ewelina Wojnarowska 
Monica Wójcik 
Magdalena Zawiślak

Polska Szkoła im. Marii 
Konopnickiej - Chicago i Summit
PauUna Bachleda 
Marzena Baran 
Agnieszka Błachut 
Oliwia Florek 
Tomasz Janica

Anita Kaczmarczyk 
Maria Kois 
Grzegorz Kuśmider 
Magdalena Machaj 
Angelina Madej 
Krzysztof Mulica 
Dawid Naglak 
Elżbieta Naglak 
Paweł Najda 
Krzysztof Obrochta 
Agata Przeszłowska 
Łukasz Ptaszek 
Aneta Romaen 
Emilia Rutkowska 
Adrian Sltrzypek 
Ewelina Soja 
Anna Sroka 
Wioletta Stokłosa 
Iwona Szerlowska 
Katarzyna Szerlowska 
Aneta Szewczyk 
Edyta Szpemoga 
Sabina Walkosz 
Bartłomiej Wdówka 
Ewa Wiesław 
Wiktor Wojtowicz 
Barbara Wróbel 
Dominika Zacherek 
Paweł Zdanewlcz 
Miec2ysław Zdrzałka

Polska Szkoła Im.
Mikołaja Kopernika -  Niles
Paweł Białkowski 
Monika Cholewiński 
Konrad Gąsior 
Sara GHwa 
NataUa Janik 
John Kieca 
Jan Kłosowiak 
Michał Kościesza 
MOena Mroczek 
Angelica Paleczny 
Artur Pawełko 
Sylwia Prokopowicz 
Magdalena Puniewska 
Monika Rauchut 
Rafał Rokita 
Maria Ruszeł 
NataUa Urbanek

Robert Wójtowicz 
Łukasz Zaremba

Polska Szkoła im. Gen. Tadeusza 
Kościuszki - Chicago
Małgorzata Batko 
Patrycja Bielecka 
Paulina Bochnia 
Michał Bogdzlewicz 
Katarzyna Chmiel 
Halina Chraca 
Tomasz Dratwa 
Anna Dzlekoński 
Tomasz Dziża 
Joanna Feret 
Agnieszka Florczak 
Rafał Florczak 
Dagmara Gnat 
Ewelina Górska 
Przemysław Gruba 
Anna Janocha 
Patrycja Jaróg 
Agnieszka Kielar 
Ewa Kielar 
Justyna Kielar 
Anna Knapik 
Katarzyna Kocur 
Roksana Kokosa 
Aneta Kostecla 
Tomasz Krawczyk 
Elżbieta ICrupińskl 
Justyna Kucińska 
Karolina Latocha 
Joanna Legaclci 
Katarz3ma Lizak 
David Lota 
I^atarzyna Marecki 
Mariusz Michalczyk 
Maciej Mika 
FiUp Mimier 
Bernadetta Miszczyszyn 
Aneta Motyka 
Beata Naprawca 
Sebastian Nlebrzydowsld 
Magdalena Nieścier 
Tomasz Odrobina 
Bartłomiej Paslelak 
Joanna Piotrowska 
Edyta Podeszwa 
EwaUna Popławski

Paweł Rogowski 
Agnieszka Fteucidło 
Joanna Siemińska 
Karol Słowikowski 
Anna Sterczek 
Joanna Strama 
Marzena Such 
Przemysław Szumowski 
Weronika Szymczak 
Aneta Świerbutowska 
Kamil ToczydłowsJd 
Monika Trznadel 
Paulina Wałęga 
Sylwia Wolak 
Wioletta Wybraniec 
Kamila ZieUńska Gregorczyk 
Daria Żelasko

Polska Szkoła im.
Św. Młodzianków - Chicago
Piotr Opałka 
Richard Stanlsz

Polska Szkoła im. Ignacego 
J. Paderewskiego - Park Ridge
Natalia Broler 
Piotr Ciesielski 
Filip Faustmann 
Agata Kwaśnik 
KamU Loch 
Paulina Malysko 
Anna Nalepskl 
Karolina Polońska 
Rafał Sałabaj

Polska Szkoła Im. Emilii Plater - 
Schaumburg
Tomasz Antosz 
Aleksandra Augustyński 
Maiy Ann Bargiel 
Justyna Bemas 
Olivia Biernat 
Magdalena Bromberg 
Tomasz Cabaj 
Kristi Chadzichristos 
Sylwia Gręś 
Karol Jarzabek 
Monica Kaczor 
Paweł Kościelniak

Maciej Krupa 
Katarzyna Kukuc 
Elizabeth Labowlcz 
Sebastian Lisowski 
Mariusz Mycka 
Karolina Nowak 
Anna Ostoja 
Marek Pieprzyk 
Michał Pierwienleckl 
Monica Piotrowski 
Monica Polowinkin 
Magdalena Posłuszny 
Marcin Posłuszny 
Daniel Rusnarczyk 
Anna Śmiałek 
Grzegorz Śpiewak 
Adam Szczur 
Elizabeth Szeliga 
Ewa Turczyńska 
Michelle Wacht 
Krzysztof Wątrobą 
Sebastian Weglelewski 
KiysUan Wilk 
Renata Wójciak 
EweUna Wojnowska 
Marcin Zmarzły 
Mateusz Zmarzły

Polska Szkoła im. Gen. 
Kazimierza Pułaskiego - 
Harwood Heights
Edjrta Bomba 
Ewa Bomba 
Michał Chodorowicz 
Marek Dymon 
Natalia Fornal 
Paweł Galimski 
Michalina Gryc 
Barbara Ignar 
Łukasz Kajmowicz 
Katarzyna Karpińska 
Barbara Kipta 
Adriana Kret 
Max Kruszewski 
Katarzyna Leśny 
Ewelina Lewandowska 
Artur Niewiarowski 
Bartłomiej Nowak 
Joanna Sokołowska 
Urszula Sokołowska
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Alex Stypula 
Natalia Syska 
Jakub Taciklewlcz 
Krzysztof Tekleń 
Sylwia Tekień 
Katarzyna Urban

Polska Szkota Milenijna 
im. Mikołaja Reja -  Chicago
Daniel Buszyński 
Monica Buszyńska 
Anna Czaja 
Krzysztof Heldak 
Agnieszka Klimek 
Jakub Kolba 
Beata Kudlik 
Dominika Kusper 
Jessica Lubczyński 
Stanisław Łętowski 
Renata Łukanus 
Bartłomiej Nykaza 
Agnieszka Pietraszek 
Katarzyna Pietraszek 
Aneta Repa 
Agnieszka Sorota 
Kamil Zawadzki

Polska Szkoła im. Henryka 
Sienkiewicza -  Summit
Angelica Bukowski 
Edyta Gaj 
Natalia Gaj 
Paweł Herdzik 
Katarzyna Kowal 
Aneta Kulach 
Katarzyna Leśniak 
Mikołaj Litwinek 
Adam Masłach 
Edyta Murzański 
Krzysztof Murzański 
Natalia Piejko 
Justyna RedUński 
Helena Slkoń 
Edyta Słodyczka 
Piotr Sobiech 
Jacek Stanek 
Katarzyna Stanek 
Sylwia Storonowlcz 
Magdalena Szudy 
Anna Ziaja
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Szkoła im. Gen. Władysława 
Sikorskiego - Addison
Paweł Belicki 
Joanna Bębenek 
Rafał Ciechowsld 
Justyna Duda 
Sara Gravitt 
Marta Kaczmarczyk 
Katarzyna JCadela 
Helena Kamińska 
Michał Kapusta

Polska Szkoła im. Marii 
Skłodowskiej-Curie - Park Ridge
Katarzyna Gaudyn 
Maria Parenti 
Anna Pronżyńska 
Adrian Sowlak 
Robert Stańczyk

Polska Szkoła im. Juliusza 
Słowackiego - Wheeling
Ewelina Klęk 
Łukasz Kłęk 
Grzegorz Kuk 
Pflaudia Leżoń 
Anna Mańkowska 
Magdalena Mlkulec 
Patrick Olechno 
Tomasz Podobiński 
Natalia Trawkowski

Szkoła Języka Polskiego 
i Kultury Polskiej im. Jana III 
Sobieskiego - Chicago 
i Arlington Heights
Agata Błasiak 
Artur Broż 
Monika Kwoka 
Piotr Madej 
Natalia Olejarska 
Natalia Rmg 
Magdalena Sokołowska 
Natalia Syrek 
Robert Wadowski 
Łukasz Zięcina

Polska Szkoła Sobotnia 
im. Trójcy Świętej -  Chicago
Yvette Cisowski 
Dawid Fiszer 
Anna Maria Fita 
Maurycy Jaskuła 
Justyna Kwiecień 
Magdalena Labuda 
Karolina Lizak 
Justyna Milewski 
Izabela Poznański 
Olaf Szewczyk 
Tomasz Tołwiński

Polska Szkoła im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego - 
Chicago
KamUa Babińska 
KamUa Bilska 
Anna Czekaj 
Evelina Danel 
Joanna Folta 
Aleksandra Galus 
Karolina Jajko 
Aleksandra Kopania 
Marta Kulczyńska 
Agata Paciora 
Dariusz Fytko 
Dawid Skarżyński 
Patrycja Skupień 
Krzysztof Suduł 
KamU Szpara 
Jacek Tomczak 
KamU Trojan 
Dariusz Wielobób 
Krzysztof Wielobób 
Christopher Zachara 
Aleksandra Zapart 
Magdalena Żuiyk

Zespół Szkół przy Konsulacie RP 
-  Chicago
Paulina Czaja 
Agata Jaskot 
Agnieszka Hus 
Anna Polubiec 
KamU Scislowicz 
Mateusz Wolski

ILLINOIS

ŚWIĘTO MŁODOŚCI, RADOŚCI I POLSKOŚCI

Młodość Mistrzu Jest rzeżbiarką.
Co wylaiwa żywot cały.
Choć przeminie sama szparko,
CiosJeJ dłuta wiecznotrwały.

(Zygmunt Krasiński)

Na ten dzień uczniowie polskich szkół sobot
nich czekali 11 lat. I wreszcie nadszedł ten je 
den, jedyny, tak długo oczeldwany, honorujący 
wysiłek młodzieży, ich rodziców i nauczycieli 
dzień, w  którym pożegnali polską szkołę. 
Dnia 22 maja 2005, w  przepiękne tonące w  słoń
cu popołudnie, 590 maturzystów z 26 polskich 
szkół sobotnich działających w obrębie metropo
lii chicagowsldej zapełniło wraz z rodzicami I wy
chowawcami jedną z najwspanialszych polskich

Janusz Boksa, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich 
w Ameryce oraz Dorota Szonert, konsul -  wręczajq dyplomy. 
Fot. Anno Siek

świątyń w Chicago -  kościół Matki Boskiej Aniel
skiej, aby wspólnie podziękować Bogu za szcze
gólny dar łaski zdania egzaminu dojrzałości.

Tegoroczna Msza św. w intencji absolwentów 
zorganizowana przez Zrzeszenie Nauczycieli Pol
skich w Ameiyce była niezwykle uroc^sta i wiel
ce dostojna. Jej główna część to Msza święta, 
którą celebrowało trzech księży: kapelan Zrze
szenia Nauczycieli Polskich w  Ameryce o. Włady
sław Gryzło, proboszcz ba^Uki Św. Jacka, ks. 
Michał Osuch oraz o. Jerzy Gawlik z parafii Św. 
Józefa Robotnika w Wheeling.

Ubrani w  białe togi absolwenci, poprzedzani 
pocztami sztandarowymi swoich szkół, uroczy
ście weszli do świątyni. Towarzyszące Im dźwię
ki amerykańskiego marsza żołnierskiego Pomp 
Circumsteince. uroda młodości, biało-czerwone 
wstążeczki napawały zgromadzonych Ucznle ro
dziców, krewnych i kolegów radością 1 dumą. 
Dla samych absolwentów było to wielkie i niepo
wtarzalne przeżycie.

O. Władysław Gryzło w  swojej homUii podzię
kował maturzystom za ich wysiłek i trud w  zdo
bywaniu wiedzy. Podkreślił niepowtarzalność 
i wielkość każdego człowieka oraz niezwykłą 
wrażliwość młodych na wiedzę i mądrość. Zwró
cił uwagę na znaczenie słowa: ojczyzna, które 
szczególnego wymiaru nabiera na emigracji i za
chęcał zgromadzoną młodzież, aby w swoim ży
ciu miała zawsze Boga za przewodnika.

Piękną oprawę miało ofiarowanie darów 
mszalnych. Przedstawiciele szkół ofiarowali Bo
gu modlitwy, podziękowania i symboliczne daty: 
chleb, kwiaty, dyplomy Zrzeszenia i Konsulatu 
RP. Po Mszy św. rozpoczęła się uroczystość za
kończenia wieloletniego okresu nauki w  polskich 
szkołach.

W Imieniu młodzieży głos zabrała uczennica 
szkoły M. Kopernika, Magda Puniewski, która 
podziękowała nauczycielom i rodzicom za trud 
włożony w  wychowanie, za cierpliwą zachętę oraz 
pomoc, dzięki której ukończenie polskiej szkoły
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Maturzyści ze Szkoły im. J. Słowackiego w Wheeling. 
FoL Anno Siek

Uczniowie ze Szkoły im. Mikołaja Reja w Cfiicago.
Foł. Anna Siek

Maturzyści ze Szkoły im. Św. 
Ferdynanda w Chicago.

Fot. Anna Siek

Przedstawiciele Szkoły im. Ks. Stanisława Cholewińskiego 
Fot. Anna Siek ^

na emigracji i zdanie matuiy było możliwe. Obec
na na uroczystości konsvil RP Dorota Szonert 
podkreśliła rolę matmy jako symbolicznego kro
ku w dorosłość 1 wyraziła przekonanie, że praca 
1 wiedza obecnych maturzystów zaowocuje 
w przyszłości. Natomiast prezes Zrzeszenia, Ja
nusz Boksa, zwrócił uwagę na rolę polskiej szko
ły w wychowaniu 1 kształceniu młodzieży na emi
gracji. Podkreślił, że polska szkoła przekazuje 
wartości chrześcijańskie i narodową tradycję. 
Odwołując się do autorytetu Wielkiego Apostoła 
Świata, papieża Jana Pawła II, przypomniał, że 
polska młodzież była zawsze obiełrtem Jego 
szczególnej troski i modlitwy. Kierowniczka szko
ły M. Kopernika, odpowiedzialnej za zorganizowa
nie tegorocznej studniówki, Danuta Wyrwas, gra
tulując młodzieży wspaniałych osiągnięć, zaape
lowała, aby polonijna młodzież nigdy nie odcina
ła się od swojego kulturowego dziedzictwa I pielę
gnowała narodowe tradycje. Ostatnim punktem 
uroczystości było rozdanie dyplomów. Wręczali je 
delegacjom poszczególnych klas, złożonych 
z uczniów i wychowawców, konsul RP Dorota 
Szonert i prezes ZNP Janusz Boksa.

Dzięlcujemy ws^stłom, któr^ pomogli zorgani
zować tę uroczystość oraz czuwali nad jej spraw-

Hanna Sieczkowska, nauczycielka ze Szkoły im. Pułaskiego 
w  asyście maturzystów odbiera dyplomy od prezesa Zrzeszenia.

Foł. Anna Siek
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o d  lewej: Janusz Boksa - prezes 
Zrzeszenia Nauczycieli Polskich 

w  Ameryce; Małgorzata Kusiak -  
dyrektorka Szkoły im. Trójcy 

Świętej z maturzystami.
Fot. Anna Siak

nym przebiegiem. Dziękujemy bohaterom uroc^- 
stości -  matvir^stom polskich szkół sobotnich 
1 Ich rodzicom za kultywowanie polskich narodo
wych tradycji, pielęgnowanie mowy ojców. Dzięku
jemy nauc2yclelom 1 wychowawcom za trud, po
święcenie 1 serce włożone w przekazywanie wiedzy 
1 wychowywanie pr^szłych liderów Polonii,

Niech słowa wielkiego Polaka, niekwestiono
wanego moralnego autorytetu naszych czasów, 
papieża Jana Pawła II przyświecają Waszym, 
Drodzy Nauc^ciele 1 Absolwenci, działaniom 
i życiu: „Proszę Was, Wychowawcy, którzy je
steście powołani, aby wpajać młodemu poko
leniu autentyczne wartości życia, uczcie 
dzieci i młodzież tolerancji, zrozumienia 
i szacunku dla każdego człowieka. Wychowuj
cie młode pokolenie w klimacie prawdziwego 
pokoju. To jest Ich prawem. To jest Waszym 
obowiązkiem. Wy, Młodzi, którzy nosicie 
w sercach wielkie aspiracje, uczcie się żyć 
w zgodzie i wzajemn3rm poszanowaniu, soli
darnie pomagajcie jedni drugim. Podtrz3rmuj- 
cie w  Waszych sercach dążenie do dobra i pra
gnienie pokoju”.

Anna Siek 
Rzecznik prasowy Zrzeszenia 

Nauczycieli Polskich w Ameryce
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Absolwenci ze Szkoły im. Św . Rafała Kalinowskiego.
Fot. Anna Siek
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MATURA W SZKOLE IM. EMILII PLATER

Dzień 23. kwietnia 2005 roku był jednym 
z wielu w  Polskiej Szkole im. Emilii Plater 
w Schaumburg. Różnił się od Innych tym, że 39 
uczniów naszej szkoły przystąpiło do egzaminu 
maturalnego. Trochę wystraszeni, pięknie ubra
ni 1 dumni z siebie, prezentowali przed kilkuoso
bową komisją maturalną swoje wiadomości.

Ostatnie miesiące przed maturą to okres naj
trudniejszy, wypełniony pisaniem pracy z litera
tury 1 powtórkami. Zgodnie z tradycją szkoły 
uczniowie pisali prace w  domu na wybrane przez 
siebie tematy. Wachlarz tematów był bardzo sze
roki. Były prace dotyczące sławnych Polaków 
(Marek Pieprzyk, Karol Jarząbek), historii po
wstania SoUdamoścl (Marcm Zmarzły), osobi
stych przemyśleń nad życiem po drugiej stronie 
oceanu (Aleksandra Augustyńskl, Magda Po
słuszny), dramatu jednostki i całego miasta 
w  powstaniu warszawskim (Sebastian Węgielew- 
skl), roli sportu w  życiu młodego człowieka (Ka
sia Kukuc). W  tematach prac znalazła się rów
nież wciąż dla nas żywa tragedia obozów koncen

tracyjnych (Mateusz Zmarzły) oraz losów Drugiej 
Rzeczpospolitej (Michał Pierwienieckl). W  rozwa
żaniach uczniów nie zabrakło również troski 
o pr^szłość ludzkości i obaw przed największy
mi zagrożeniami człowieka czasów współcze
snych (Daniel Rusnarczyk). Były też przemyśle
nia na temat roli nauczyciela i jego wpływu 
na wychowanie młodych ludzi (Tomasz Antosz).

Do osiągnięcia sukcesów na egzaminie matu
ralnym przez uczniów przyczjmia się wspaniała 
atmosfera, w  tym szczególn}rm dniu bardzo pod
niosła i uroczysta. Uczniowie z młodszych klas 
patr^U na swoich starszych kolegów jak na bo
haterów. W  tym roku Beata Kublszewska przeży
wała po raz pierwszy egzamin maturalny swojej 
klasy, którą prowadziła przez trzy lata. Zarząd 
szkoły wraz z prezeską Jolantą Harrison starał 
się łagodzić zdenerwowanie uczniów, no 1 oczy
wiście, jak zwykle w  takich sytuacjach -  zawsze 
niezawodni rodzice. Z wielką przyjemnością ob
serwowałam ich mądre, zadumane twarze i oczy 
pełne łez skierowane na swoje pociechy, które tu

Komisja maturalna. 
Od lewej: Danuta Malinowska, 

przedstawicielka Zarzqdu Szkoły; 
łiolina Rymarz, Anna Dunojewska, 

kierowniczka szkoły oraz gość 
prof. Stanisław Sosnowski, 

rektor uczelni rzeszowskiej. 
Fot. Arcłiiwum szkoły
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na ameiykańsklej ziemi tak pięknie prezentowa
ły wiadomości o dalekiej O jc^źnle swoich przod
ków.

Miłym akcentem w  tym, tak ważnym dla nas 
wszystkich dniu była wizyta dostojnych gości: 
Konsula Generalnego Franciszka Adamczyka; 
rektora uczelni rzeszowskiej, profesora Stanisława 
Sosnowskiego i bunnistrza Ropczyc, pana Stani
sława Fąfary.

„Nic nie ma stałego na ziemi oprócz tego, co 
człowiek posiada we własnej piersi i głowie, 
prócz wiedzy, która wskazuje drogi i u c ^  stąpać 
po nich”. Tak ponad 100 lat temu mówiła Mar

ta, bohaterka powieści Elizy Orzeszkowej, tak 
mówimy często dziś my, dorośli -  nauczyciele 
i rodzice, aby uświadomić młodym ludziom, że 
nauka jest niezwykle cenną wartością, bez której 
trudno żyć we współczesnym śwlecie. Do wielu 
uczniów nasze słowa trafiły, osiągnęli w  nauce 
wysokie wyniki, przynosząc radość rodzicom, 
chlubę nauczycielom i całej szkole.

Halina Rymarz 
Nauczycielka klasy maturalnej 
Polska Szkota im. Emilii Plater 

Schaumburg, Illinois

Od lewej; Jolanta Sitkowska, 
nauczycielka; Franciszek 
Adamczyk, konsul; Halina Rymarz, 
wychowawczyni klasy maturalnej; 
Elizabeth Szeliga, maturzystka 
z  mamą.
Fot. Archiwum szkoły

ILLINOIS

Przed maturą. Klasa 11B. 
Fot. Archiwum szkoły
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MATURA U „KOŚCIUSZKI"

w  sobotę, 30 kwietnia 2005 roku, w  budyn
ku Mother Guerin High School w  IRlver Grove, 
Illinois czyll w  jednej z siedzib Polskiej Szkoły 
im. Tadeusza Kościuszki odbyła się pisemna ma
tura z języka polskiego. Był to już ostatni jej 
etap, bowiem matura w  naszej szkole obejmuje 
aż trzy etapy.

Pierwszy z nich polega na przeczytaniu książ
ki Aleksandra Kamińsklego pt. Kamienie na sza
niec 1 napisaniu wypracowania na wybrany te
mat, który dotyczy powyższej lektuiy. Uczniowie 
otrzymują Kamienie na szaniec już w  grudniu, 
mają więc około trzech miesięcy na przecz}^ - 
nle utworu 1 napisanie pracy; termin oddawa
nia tych prac upływa w  połowie marca.

Drugi etap m atuiy to test z gramatyki, któiy 
obejmuje wiadomości z ortografii, składni 1 sło- 
wotwórstwa. Test ten piszą uczniowie na po
czątku kwietnia.

Wreszcie ostatni, najważniejszy etap i zarazem 
największe emocje -  matura plsenma. Ucznio
wie mają do wyboru cztery tematy: trzy z nich 
dotyczą omawianych wcześniej zagadnień z Ute- 
ratuiy I historii, czwarty zaś to tzw. „temat wol
ny” -  czyll temat dotyczący różnych spraw zwią
zanych z życiem współczesnej młodzieży, Ich 
zainteresowaniami, poglądami, ltd. Matura pi
semna trwa cztery godziny: od dziewiątej rano 
do pierwszej po południu.

Do matury przystąpiło w  tym roku sześćdzie
sięciu uczniów. Każdy z nich napisał pracę na wy
brany temat. Jak mawiał Jan Kochanowski 
„Serce roście patrząc na te czasy”, że młodzież 
chce uczyć się języka polskiego, poznawać na
szą literaturę, historię 1 kulturę. My, nauczycie
le z wielką przyjenmością czytamy wypracowa
nia uczniów, którzy urodzUl się już w  Stanach 
Zjednoczonych. Może nie piszą tak poprawnie, 
jak  ich rówieśnicy, którzy prz5̂ 'echall z Polski 
niedawno. Ważny jest jednak fakt, że chcą zda
wać pisemny egzamin maturalny, że starają się 
zrobić to jak  najlepiej.

Komisja maturalna. Siedzą od lewej: Barbara Adamczyk, 
polonistka; Stanisława Sałapat, polonistka; Urszula Kraśniewska, 

dyrektorka szkoły; Lucyna Bastrzyk, polonistka. 
Stoją od lewej: Maria Mistarz i Hildegarda Wojtowicz 

z  Koła Rodzicielskiego; Elżbieta Stankiewicz, prezeska Koła 
Rodzicielskiego i Bernadetta Ciurej z  Koła Rodzicielskiego.

Fot. Halina Tracz

Nie sposób również pominąć wielkiego zaan- 
gażowania Komitetu Rodzicielskiego, któiy jak 
co roku czuwał nad tym, żeby maturzyści mieli 
„fizyczne siły” do pisania. W  przerwie panie 
z Komitetu częstowały uczniów smacznjrml ka
napkami, ciastem 1 napojami.

Zajęcia w  klasach Uceałnych w  Szkole im. Ta
deusza Kościuszki odbywają się w  dwóch budyn
kach: w  piątki od 5:00 do 8:00 wieczorem na Wła
dysławowie (5345 West Roscoe Street, Chicago), 
w  soboty od 8:30 do 11:30 w  Mother Guerin High 
School (8001 West Belmont, River Grove).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zaintere
sowanych do zapisów na nowy rok szkol
ny 2005/2006.

Stanisława Sałapat 
Nauczycielka klas licealnych 

Polska Szkoła im. Gen. Tadeusza Kościuszki
w Chicago, Illinois 

Maj 2005
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Sobota, 30 kwietnia 2005 . Maturzyści 
z Polskiej Szkoły im. Kościuszki w  Chicago 
piszq prace maturalne.

Wszystkie zdjęcia Halina Tracz

ILLINOIS

KSIĄŻKA -  SYMBOL WIEDZY 
I zABAvynr

Rafał
Florczak

OD REDAKCJI: Jest to praca maturalna ucznia z Polskiej Szkoły im. Gen. Tadeusza 
Kościuszki w Chicago na temat: „Czjrtanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką 
ludzkość sobie wymyśliła”. (W. Szymborska) Czy uważasz, że w czasach dominacji te
lewizji, Internetu i gier komputerowych, warto jest czytać książki? Swoje rozważania 
uzasadnij w  oparciu o ulubioną książkę.

Poważne lematy, w ięc skupione miny..
46

Książki, jakże wielką wartość potrafią zawie
rać w  sobie, posiadają moc zmieniania ludzkich 
poglądów, sposobów życia, jakże poszerzają na
sze horyzonty. Od setek lat ludzkość zapisuje 
w nich swoje dzieje, zostawiając nam, później
szym pokoleniom wierne odbicie przeszłości, 
ważne wydarzenia historyczne, sposób myślenia 
naszych przodków. Książka -  symbol w ied^  słu
ży nam w  szkole Jako niekoticzące się źródło wie
dzy, z którego korzystamy codziennie, dowiadu
jąc się nowych rzeczy. Książki służą nam w  do
mu jako wszelkiego rodzaju poradniki, nawet 
książki kucharskie, z których nasze mamy uczą 
się gotować wspaniale potrawy. Zawsze znajdzie
my książkę, która nam pomoże. K^siążkl są dla 
nas bardzo często ucieczką od rzeczywistości. Li
teratura pobudza naszą wyobraźnię, pozwala 
nam zapomnieć o trudach codzienności, prze
nieść się ze świata rzec^wistego do świata wy
obraźni.

Książka to ucieczka od nudy. W  dzisiejs2ym 
świecie mamy wiele rodzajów rozrywki, jak kino, 
gry komputerowe, parki rozrywki, jednak żadne 
z nich nie jest w  stanie tak pobudzić naszej wy
obraźni jak książka. Dlatego właśnie wiele osób 
woli sięgnąć po książkę i każdy znajdzie coś dla 
siebie bez względu na zainteresowania, wiek czy 
płeć. Osobiście zgadzam się z naszą polską no- 
blistką, Wisławą Szymborską, która powiedziała: 
„Cz}4anie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką 
ludzkość sobie wymyśliła”. Książki dla mnie są 
nie tylko źródłem wiedzy, ale także najlepszą roz- 
lywką. Gdy ktoś zadaje ml pj^anie: „Co ty wi
dzisz w  tych książkach?”, odpowiadam im, że wi

dzę świat, który staje się mniejszy i dostępniej
szy.

Od kiedy tylko umiałem czytać, zafascynowa
ny byłem literaturą wszelkiego rodzaju. Czytanie 
stało się dla mnie rriesamowicie ważne. Czyta
łem, kiedy tylko miałem możliwość. Z biegiem lat 
zmienił się tylko typ czytanych książek, nigdy 
nie zmierriła się chęć czytania. Zaczynając od ba
jek Andersena i braci Grimm, poprzez lektury 
szkolne, najważniejsze dzieła literatury polskiej, 
koricząc na literaturze współczesnej, tematyce 
kryminalnej, psychologicznej zbierałem wiedzę, 
uczyłem się. Czj^ając wyobrażałem siebie jako 
głównego bohatera, żyłem książkami. Można na
wet powiedzieć, że po wodzie i pokarmie stały się 
dla mnie źródłem życia, nie fi^cznego lecz du
chowego.

Literatura zmieniała się z biegiem lat, lecz nie 
zmieniała się jej wartość. Wiele dzieł ma znacze
nie uniwersalne, ponadczasowe, a najlepszym 
tego przykładem jest Biblia -  najważniejsze dzie
ło wszechczasów, pisane przez ludzi, którym rę
ce prowadził Bóg. Mimo upływu setek lat nie 
zmienia się jej przekaz. Ma niesamowitą wartość 
dla ludzkości. Książki są darem naszych przod
ków, darem przekazywanym z pokolenia na po
kolenie, przez pióro i papier.

Nie byłbym chyba w  stanie wymienić wszyst
kich moich ulubionych książek, a wybranie tej 
jednej, która najbardziej mnie poruszyła, jest już 
na pewno niemożKwością. Jest bowiem niesamo
wicie dużo książek, które zmuszały mnie do my
ślenia, które pozostawiły po sobie ślad w  moim 
życiu. W  literaturze polskiej jest bardzo wiele ta-
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kich dzieł, a między innymi: Pan Tadeusz. 
Ogniem i mieczem. Medaliony, Kamienie 
na szaniec i wiele innych. Wszystkie te książki 
przekazują wydarzenia historyczne, ale nie tylko. 
Posiadają też wartości ponadczasowe, które wie
le mnie nauczyły. Nauczyły mnie, między inny
mi, jak ważna jest praca nad charakterem, jak 
wiele jest warte życie ludzkie, ile znaczy patrio
tyzm, wartości, które każdy z nas powinien po
szerzać. Literatura zagraniczna pozwala mi bar
dziej zagłębić się we własne zainteresowania, 
a wśród nich znajduje się psychologia i kiymino- 
łogia. Obecnie cz5̂ am książkę Paulo Coelho pt. 
Weronika postanawia mnrzeć. Książki tego ty
pu poszerzają moją wyobraźnię w  niesamowity 
sposób, pozwalają mi lepiej poznać samego sie
bie, zrozumieć działanie naszego, jakże skompli
kowanego umysłu. Książki o tematyce kiyminal- 
nej odkiywają przede mną ciemne strony życia, 
sposoby działania i motywy najgorszych krymi
nalistów. Dlatego właśnie tak bardzo spodobały

mi się książki Thomasa Harrisa, a najbardziej 
Milczenie owiec.

Czy książki zostaną kiedyś odłożone na półkę 
i zapomniane? Czy komputer zastąpi naszą 
obecną „Instytucję rozwoju kultury i umysłu" ja
ką jest biblioteka? Miejmy nadzieję, że nigdy 
do tego nie dojdzie i młodzi ludzie chętniej sięgną 
na półkę po książkę, a nie grę komputerową. 
Miejmy nadzieję, że wartość książek nigdy się nie 
zmieni, miejmy nadzieję, że więcej ludzi utalen
towanych zacznie pisać dzieła, które może kie
dyś staną się dziełami ponadczasowymi, o któ- 
lych późniejsze pokolenia będą uczyły się 
w szkołach. Miejmy nadzieję, że twórczość na
szego pokolenia będzie się rozwijała inspirowa
na przez dzieła naszych przodków. Niech książ
ka będzie dla nas tym, czym była dla ludzkości 
przez tyle lat -  symbolem wiedzy 1 komunikacji 
ponadczasowej.

Rafał Florczak 
Chicago, 30 kwietnia 2005

KONCEPCJA POETY I POEZJI W LITERATURZE

Nie można zaprzeczyć, że poezja stanowi naj
delikatniejszy, najbardziej intymny i subtelny 
odłam Uteratury, jest jakby cząstką samego 
twórcy, gdyż w ruej poeta wyraża myśli, uczucia, 
postawę wobec świata i ludzi. Poega jako wytwór 
wyobraźni lub koncentracja poglądów poety 
-  p rom u je  rozmaite kształty.

Nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz 
uważał, że poezja winna być nacechowana pa
triotyzmem, dlatego tworzył bohatera jako sym
bol poezji, któiy strzegąc narodowych pamiątek, 
przekazywał tradycję, ocalał polską tożsamość 
i wzbudzał uczucia patriotyczne. Nieco odmien
ny manifest poetycki głosił JuUusz Słowacki, 
któiy kładł nacisk głównie na „czarodziejską 
moc piękna” poezji. W ler^ł, iż zawierając wszel
kie narodowe uczucia, zachwycając swym arty
zmem, wzbudzi u Polaków myśl przewodnią.
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Żądał bogactwa środków wyrazu, aby „język gięt
ki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.

Inny romantyk, Zygmunt Krasiński, widział 
w poezji dwie przeciwstawne siły; natchnienia, 
nadziel, boskości z jednej strony, z drugiej de
strukcję fałszu 1 rozpaczy. Poeta winien przezwy
ciężyć w  sobie próżną chęć bycia łomś wyjątko
wym, a swoją postawą i twórczością próbować 
ratować upadającą moralność własną 1 społe
czeństwa.

Współczesny poeta laureat Literacłdej Nagro
dy Nobla -  Czesław Miłosz uważa, że poega win
na bronić słabych 1 prześladowanych, podnosić 
na duchu cierpiących, ma cłironić prawa moral
ne 1 być przewodnlldem ludzi zagubionych.

Inny charakter poezji reprezentuje współcze
sny poeta ks. Jan Twardowski. Jest to poega 
o tematyce religijnej, ale nie pobrzmiewa w  niej
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nuta surowości. Zamiast zakazów, nalcazów ma
my pokorę, zachwyt nad pięknem świata, 
nad dobrocią Boga. Poeta ten propaguje model 
w iaiy radosnej, bliskiej człowiekowi.

Powyższe przykłady dowodzą, że kto kocha 
poegę musi w  niej umieć odloywać myśli, uczu
cia, idee.

Może masz skompUkowane życie, jesteś sa
motny, nikt clę nie rozumie, spróbuj wyrazić swe 
najskrytsze myśli w  poezji, ktoś cię oceni, zrozu
mie, a nawet pomoże. Poezja to piękne słowa, 
myśli, obrazy uczuć wyrażone strofami.

Rozalia Kusper

OD REDAKCJI: Uczniowie II klasy liceal
nej z Polskiej Szkoły im. Ks. Stanisława 
Cholewińskiego w  Cliicago myślą i czują 
podobnie jak  icli nauczycielka, Rozalia 
Kusper. Oto próbki twórczości uczniów 
i ich nauczycielki, nadesłane w  czerw
cu 2005 r. do GŁOSU NAUCZYCIELA.

*  *  *

Ojczyzna
Magdalena Kowalska

Jest tafcie miejsce na świecie, 
Gdzie kwitną wrzosy i kwiecie, 
Bzy, maki, róże, powoje.
Te kwiaty to Polska -  są moje.

Tam z dumą sadziłam drzewka, 
Dęby, Jesiony, grusze i śliwy. 
Tam góry, lasy i sioła.
Szumią po cichu -  ktoś woła.

W moich snach brzmi muzyka,
Z  mej Ojczyzny, z tak daleka,
W  sercu wielką miłość budzi, 
NiktJeJ we mnie nie ostudzi

Moje serce pielęgnuje,
Te ukryte ciche struny,
One z Polski dolatują.
Drążąc w sercu tęskne rymy.

Twe słowa!
Maria Buch

Twe słowa
są muzyką dla mych uszu.

Twe oczy
sztuką piękna.

Twój dotyk
Jest ciepłym wiosennym deszczem  

Twój uścisk
dzięki niemu czuję się bezpiecznie. 

Twój uśmiech,
rozwesela mnie.

Twoje radości -  moimi są.
Twoje smutki moimi także.
Twoja siła mąjest.
Tyś moją 

nadzieje^ 
radością, 

miłością, 
szczęściem 

ochroną,
pocieszenierru 

Tyś mą wodą na pustyni,
Tyś mą łodzią na głębokiej wodzie.
Moim słońcem na pochmurnym niebie, 

mą twierdzą i podporą
mą siłą i wolnością.

Dzięki Tobie widzę wiele, 
czuję wiele....

Na podwórku 
Edyta Łabuda

Słońce miło grzeje, nie pójdę z podwórka.
Tu kogucik pieje, a tam gdacze kurka.
Bryś z Kruczkiem szczekają kotek się wygrzewa. 
Gołąbki gruchają wróbel ćwierka z drzewą 
Nawet Jaskółeczka lepi Już gniozdeczka,
MÓJ Boże, mój Boże, Jak miło na dworze.
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Miłość
Magdalena Lenart

Miłość to niewinne i piękne uczucie,
MEość to zagadka i serca wyczucie,
Miłość to szczęście i uśmiech na twarzy.
Miłość to piękno w obrazach malarzy.

Miłość pomoże łatwo przejść przez życie.
To rozkosz, to ciepło na najwyższym szczycie, 
Będzie lekarstwem na bóle, migreny.
Pomaga zlikwidować życiowe problemy.

Zawsze poda ci rękę, gdy Jej potrzebujesz,
To przyjaciel, którego imię wypisujesz. 
Zrozumie, przytuli z uśmiechem pocieszy,
Przy nim znikcyą życiowe kompleksy.

Moja miłość znaczy wiele dla mnie.
Wspólne westchnienia, marzenia, peńa na dnie. 
Będę walczyć o nią, nie wypuszczę z domu,
Za żadne skarby nie oddam nikomu.

* * *

Mój domek
Łukasz Bokun

O, Jakże Ja kocham mój domek ubogi 
Te ściany bielone, te lipowe progi 
O, Jakże Ja kocham ten nasz dach pochyły.
Na którym się białe bociany gnieździły.

Tutaj wciąż do Boga zanosim błaganie,
Przed świętym obrazkiem, co wisi na ścianie, 
Jakże, cię nie kochać mój domku ubogi 
Nad wszystkie pałace, ty Jesteś mi drogi

* * *

Droga życia 
Krzysztof Jędrol

Czym Jest życie? Jakie są drogi życia?
Czy są te drogi do odkrycia?

Jak odkryć życia tajemnice?
Te zniewolone służebnice.

Kto mi pomoże, kto poda swą rękę.
Wyrzuci z serca mego udrękę.
To Ty, Janie Pawle, wskazałeś mi drogę.
Może ciernistą, po której dojść mogę.

Twe słowa i modlitwy napełniały dusze. 
Wiernych, błądzących, cierpuĄcych katusze, 
Napełniały światłością i pojęciem Boga,
Nawet gdy w Watykanie budziła się trwoga.

Odszedłeś do Pana, głoszą nam to dzwony.
My wierni Ci poddani byemy pokłony 
Prosimy Pana, by w swym majestacie,
Wziął Cię do raju, obdarzył sowicie.

Ukazałeś mi sens młodzieńczego życia.
Iść prostą drogą, omijać zło, co krąży w ukryciu. 
Kochać bliźnich, osłaniać, pocieszać w cierpieniu. 
Aby osiągnąć radość -  w wiecznym zbawieniu.

Serce
Sylwia Wróbel

Jest Jedno serce na ziemi Jedyne,
Bijące dla mnie i pełne kochania.
Które mnie strzeże, od złego osłania.
To wierne i drogie serce matczyne.

Twoje czute, dobre serce.
Płonie ogniem -  moje też.
Czuję spokój w Twych objęciach.
Czy na zawsze? Pan Bóg wie.

Pamiętam dobre, słodkie dn i 
Które samą radość niosły m i 
Ciągle stałaś, ciągle byłaś.
Za swe dzieci się modliłaś.

Nawet ziemie naszych przodków,
Pozostały gdzieś w oddali 
A to wszystko tylko po to.
Byście dla nas chleb dostali
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Ziemia ojczysta
Rozalia Kusper

Ziemio ojczysta, ty rodna Matko,
Cichniesz me serce do siebie -  nierzadko,
Czy czas Jesieni czy słotnej zimy.
Za Tobą ziemio bardzo tęsknimy.

Tam niebo błękitne bardziej się wydąje,
Wiatr do snu kołysze, słonko wcześniej wstaje. 
Głośniej szumią rzeki i potoki leśne.
Głos dzwonu wydąje Jęki zbyt bolesne.

Tam, ten świat cudowny pierwszy raz ujrzałam. 
Tam pierwszą miłością do gór zapałałam.
Tam lasy sosnowe i bory iglaste,
I  pola i trawy są -  zawsze me własne.

Tam mowy ojców mnie nauczyła 
Moja Mateńka, która czuwała.
Tam pierwszy pacierz wzniosłam do Boga,
Nie znając czym Jest bojoźń i trwoga.

Przyroda
Rozalia Kusper

Cichy, ciepły wieczór majowy,
Zapada nad polskim ugorem.
Ziemia zasypia ostatnim wydechem 
Zerkając w niebo z uśmiechem.

Słońce powoli w blaskach zachodu. 
Odchodzi za lasy i góry,
Gwiazdki wyjrzały spoza ciemnej chmury. 
Mrugając, aż do wschodu.

Księżyc, Jak pasterz pomiędzy gwiazdami 
Sunie z powagą wśród nocy,
A  wokół niego srebrnymi światłami 
Migają skupiska -  oriony, komety.

Słońce powoli zstępuje na ziemię,
Schyliło główkę i drzemie.
Ptaki umilkły w leśnym zaciszu.
Wiatr tylko szumi w podszyciu.

mmc pmKAZfify umfi
1. Nie kuj -  zawód kowala jiaż się nie opłaca.

2. Nie ściągaj -  dostaniesz zeza.

3. Nie denerwuj się -  dyrektor jest na kawie.

4. Nie giyź ołówka -  lasów coraz mniej.

5. Nie lej wody -  nie każdy belfer da się utopić.

6. Co zadadzą dziś, zrób pojutrze -  będziesz miał dwa dni wolnego.

7. Nie myśl za dużo -  mózg ci stanie.

8. Nie mów za dużo -  zęby się pocą.

9. Pamiętaj, że lekcja nie zając -  nie ucieknie.

10. W  szkole odpoczywaj -  życie zdąży cię zmęc^ć.
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PISZE MŁODZIEŻ Z "SIENKIEWICZA"

Od Redakcji: Czesław Knych, nauczyciel klas licealnych w  Szkole im. Henryka Sien
kiewicza w  Summit, Illinois przysłał do Redakcji GŁOSU NAUCZYCIELA kilka wypra- 
cowań uczniów I klasy licealnej, której był wychowawcą. Tematem pierwszej grupy 
wypracowań są przemyślenia, refleksje i uwagi uczniów na temat ich szkoły, nato
miast druga grupa to \vypracowania o znaczeniu polskiego dziedzictwa. Poniżej dru
kujemy fragmenty wypracowań.

TEMAT I. 
Mój //S^enkiewicz^  ̂ Co dla mnie 
znaczy polska szkoła?

Mateusz Staszel
Motto: Polska szkoła -  mój drugi dom.

„Sienkiewicz” dla mnie znaczy bardzo wiele. 
To mój drugi dom. Kiedy mówię „Sienkiewicz”, 
wiele osób myśli o pisarzu, laureacie Nagrody 
Nobla, a le ja  mam na myśli polską szkołę, której 
patronem jest Heniyk Sienkiewicz.

Polska szkoła zn ac^  dla mnie bardzo wiele. 
Osobiście czuję się w  niej bardzo dobije, stwarza 
mi ona bardzo dobre warunki i rodzinną atmos
ferę. Czuję się w  niej, jak we własnym domu. Za
cząłem chodzić do tej szkoły, gdy miałem 5 lat. 
Już jako przedszkolak zaczęłem poznawać język 
ojczysty moich rodziców, moich dziadków 1 mo
ich pradziadków. Jestem dixmny, że nauczyłem 
się pisać, czytać, mówić po polsku. Ale to nie 
ws^stko. Bardzo się cieszę, że mam okagę po
znawać historię, literaturę i geografię mojej dru
giej ojczyzny. A  wszystko to w moim „Sienkiewi
czu”, w  mojej polskiej szkole, do której uczęsz
czam już 10 lat.

Pamiętam pierwsze dni i pierwsze kroki w pol
skiej szkole. To dzięki niej poznałem bardzo wie
le koleżanek i kolegów. Z niektóiymi przyjaźnię 
się do dnia dzisiejszego. Pamiętam też jak się cie
szyłem, kiedy byłem mały, że mogę mieć nowe 
koleżanki i nowych kolegów. Ale kiedy dorosłem, 
zacz^em troszkę Inaczej myśleć. Teraz uważam, 
że polska szkoła jest moim drugim domem, a na
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uczyciele to moi drudzy rodzice, natomiast 
uczniowie to są mol dodatkowi bracia 1 slostiy.

Podobnie jak rodzice, wszyscy nauczyciele 
w  „Sienkiewiczu” uczą o Polsce, a także jak  się 
zachowywać w  życiu codziennym w  stosunku 
do innych. Polska szkoła nie tylko jest dla mnie 
drugim domem, ale także Jest częścią mojego ży
cia, kształtuje moje życie, mobilizuje mnie 
do lepszego mówienia, pisania i czytania, rozsze
rza moje horyzonty.

Dzięki polskiej szkole, dzięki nauczycielom, 
dzięki rodzicom poznałem Język polski, drugi Ję
zyk. Nauc^łem się wielu mądrych i potrzebnych 
rzeczy, które wykorzystałem, wykorzystuję 1 bę
dę wykorzystywał w  przyszłości. Mój „Sienkie
wicz , podobnie jak mol rodzice, nauczył mnie 
również szacunku dla Irmych ludzi. Dlatego nie 
wstydzę się mówić, że chodzę do „Sienkiewicza” 
do polskiej szkoły, bo wiem, że ona przygotowu
je  mnie do życia.

Jednym słowem, „Sienkiewicz” to mój drugi 
dom, który uczy i wychowuje. I jestem bardzo 
dumny, że jestem Jego uczniem. Dziękuję mu 
bardzo za to, czego nauc^łem  się do tej poty.

Marzena Medlak
Motto: „Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi 
klucz. Ten nie zginie w tłumie, kto najwięcej 
umie!" (Anonim)

Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza ma 
wieUde znaczenie w  kształtowaniu mojej osobo
wości i kultury.

Cieszę się ze zdobywania wiedzy w  Języku pol
skim. Znając dobrze gramatykę i historię Polski, 
czuję się swobodnie wśród rodziny 1 znajomych,
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którzy mieszkają w  Polsce. Moja znajomość języ
ka polskiego była ogromną radością dla moich 
dziadków, z którymi m o^am rozmawiać na róż
ne tematy. Będąc w  Polsce podczas wakacji, spo
tkałam w  Zakopanem rodzinę z Anglii, której 
mogłam pomóc swoją znajomością języka pol
skiego i angielskiego.

W polskiej szkole biorę czyrmy udział w  uro
czystościach szkolnych 1 akademiach poświęco
nych bohaterom Polski. Akademie pozwalają ml 
poznać lepiej historię Polski.

Kontynuowanie nauki Języka polskiego poma
ga mi nawet w  angielskiej szkole: np. poznając 
z literatury greckiej Iliadę i Odyseję, mogłam le
piej zrozumieć ich treść.

Jestem dumna, że uczęszczam do Szkoły im. 
Henryka Sienkiewicza, gdyż patron tej szkoły był 
pisarzem i wielkim patriotą, oraz zdobywcą Na
grody Nobla, Chciałabym naśladować wspania
łego Polaka, jakim był Henryk Sienkiewicz.

Anna Nasińsko
Zaczęłam uczęszczać do polskiej szkoły jako 

pięcioletnie dziecko. Rodzice zapisali mnie wtedy 
do zerówki i od tej pory uczęszczam do szkoły 
każdego roku. Bardzo wiele zawdzięczam pol
skiej szkole. Dzięki niej przeczytałam wiele utwo
rów, których prawdopodobnie nigdy b jm  nie 
przeczytała w  swoim życiu. Dowiedziałam się 
talcże o wielu artystach, naukowcach, poetach 
1 pisarzach. Poznałam ich życie, epokę, w  której 
tworzyli, ich problemy, cele i dążenia, ich miłości 
i słabości, a także ich dzieła. Uważam, że nie wy
niosłabym tej w ied ^  ze szkoły amerykańskiej, 
która nie uwzględnia polskiej literatury w  swoim 
programie nauczania. Ponadto, nauczyłam się 
wiele o historii kraju, w  którym się urodzUam,
0 wojnach 1 powstaniach, o trudnych, ale także
1 o chwalebnych czasach w  dziejach Polski.

Dodatkową, ale także ważną rzeczą Jest fakt, 
że dzięki tej szkole nauczyłam się mówić, pisać 
i czytać w  Języku polskim. Myślę, że może mi się 
to bardzo przydać w  pr^szłoścl. Mam wielu zna
jomych, którzy są polskiego pochodzenia, a któ- 

nigdy nie uczęszczali do polskiej szkoły. 
Z rozmów z ntmi mogę wywnioskować, że tego 
żałują i mi zazdroszczą.

Muszę szczerze przyznać, że były chwile 
w mojej szkolnej karierze, gdy nie chciałam cho
dzić do polskiej szkoły, ale gdzieś głęboko w  du
chu wiedziałam, że jest to dobra rzecz, że ta 
szkoła pomoże mi spojrzeć inaczej na świat, po
szerzy moje horyzonty literackie, wzbogaci mnie
0 wiedzę o kulturze i sztuce mojego kraju.

Będę zawsze wdzięczna moim rodzicom za za
pisanie rrmie do polskiej szkoły, gdzie mogłam 
nauczyć się tylu wspaniałych rzeczy. Jestem 
również wdzięczna losowi, że Jestem Polką, która 
miała szansę poznania swojego kraju i jego dzie
dzictwa.

Artur Sady
Od września nauczyłem się bardzo dużo. Te

raz wiem dużo więcej o Polsce, niż myśMem, że 
będę wiedział. Gdy rozpocząłem polską szkołę, 
nie chciałem chodzić, bo było ml bardzo trudno
1 musiałem się dużo uczyć. Musiałem dużo czy
tać, a ja  bardzo nie lubiłem czytać po polsku. By
ło mi trudno uczyć się i pisać po polsku. Nigdy 
wcześniej nie musiałem pisać wypracowali. Te
raz w  liceum muszę pisać wypracowanie co dru
gi tydzieri i dzięki temu umiem pisać po polsku. 
Jestem wdzięczny, że moja mama posłała mnie 
do polskiej szkoły i że nie dała mi odejść, jak mi 
było trudno. Jakże Jestem jej i tacie wdzięczny, 
że pomagali mi 1 wspierali mnie. Także jestem 
wdzięczny nauczycielowi, że nas uczy języka pol
skiego i historii naszej ojczyzny.

Natalia Hajnas
w  klasie szóstej uczyłam się geografii Polski 

i było to dla mnie ciekawe, bo nigdy nie byłam 
w  Polsce. Chciałam wiedzieć więcej o różnych 
miastach Polski.

W klasie ósmej uczyła mnie moja mama. Żar
towałyśmy z koleżankami, że nasza nauczycielka 
to dla mnie „Pani Mama”, a nie Jakaś obca Pani 
Hajnas.

Nauka nie sprawiała mi wielkich trudności. 
Najbardziej musiałam pracować nad słownic
twem i dalej Jest to dla mnie najtrudniejsze.

Obecnie chodzę do pierwszej klasy liceum. 
Zupełnie inaczej się uczymy, bo w  szkole śred
niej obowiązują większe wymagania. Nasz na-
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uczyciel zawsze dzieli się z nami interesującymi 
faktami, które nie zawsze związane są z lekcją. 
Czasami opowiada o swoich przygodach w  in
nych krajach. Zawsze jestem ciekawa, o czym 
nam nauc^ciel opowie. Zawsze chętnie biorę 
udział w  uroczystościach szkolnych. Uczyłam się 
wierszy na pamięć, byłam narratorem, śpiewa
łam 1 grałam na slcrzypcach podczas występów 
świątecznych.

Dzięki polskiej szkole poszer^ło się grono 
moich polskich kolegów i koleżanek. Dzięki 
szkole polskiej czuję się prawdziwą Polką, mimo 
że nie urodziłam się w  Polsce.

Janusz Landowski
Szkoła im. Henryka Sienkiewicza jest bardzo 

dobrą szkołą. W  gimnagum jest wysoki poziom 
i mamy bardzo wymagającego nauc^ciela. Z po
czątku nie rozumiałem, dlaczego nauczyciel jest 
taki wymagający. Teraz sądzę, że tacy nauczycie
le powlnm być w  każdej szkole, ponieważ dzięki 
nim można się wiele nauczyć. Teraz rozumiem, 
że ważne to jest dla mnie i dla Innych dzieci. 
W  szkołach powinno być więcej nauczycieli, któ- 
rzy wymagają wiele, ale czasem młodzież nie ro
zumie, że tyłko z takimi nauc^clelaml moż
na w  życiu zajść daleko. Warunki w  polskiej 
szkole są bardzo dobre, jest wszystko to, co jest

potrzebne do nauki. Nauczyciele są bardzo 
uprzejmi i każdy student jest traktowany przez 
nich bardzo serdecznie. Każdy student jest trak
towany tak samo i dla wszystkich są równe pra
wa.

Jestem bardzo dumny z tego, że mogę pogłę
biać swoją wiedzę w  polskiej szkole. Sądzę, że 
mol rówieśnicy myślą tak samo. Polska szkoła 
pozwala młodzieży, która mieszka w  Stanach, 
kształcić swój ojczysty język 1 zdob)rwać nowe In
formacje o Polsce.

TEMAT II. 
Co dla mnie znaczy polskie 
dziedzictwo?

Andrzej W acław
Nie możemy odpowiedzieć na powyższe pyta

nie bez zgłębienia samego pojęcia „dziedzictwo”. 
Czym to dziedzictwo tak naprawdę jest? Moż
na udzielić bardzo prostej odpowiedzi na to p j^ -  
nle: dziedzictwo to wyjątkowa wartość dla oby
watela, coś, co zakorzeniło się w  nas w  latach 
młodości i przez całe życie towarzyszy, przypomi
nając o swojej ojczyźnie. Jest to „skarbnica”, 
w której jest wszystko to, co kształtowało nas Po
laków przez minione wieki. To nie tylko dorobek

Święconka 
u "Sienkiewicza". 
Uczniowie I klasy licealnej 
oraz wychowawca 
Czesław  Knych 
w towarzystwie matek 
uczniów.
Fot. ze zbiorów 
C z . Knycha
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materialny, ale również cała spuścizna ducho
wa, świadomość historyczna, pamięć o historii 
i wartościach. Wiedza, skąd przyszliśmy, jest 
nam przecież potrzebna, abyśmy mogli szukać 
dróg prowadzących nas w  przyszłość. Świado
mość własnego dziedzictwa pozwala otworzyć się 
na innych, ułatwia porozumienie.

Krzysztof Bzdyk
Polacy świadomi swego dziedzictwa narodo

wego, przebywający na obcej ziemi, powinni 
przede wszystkim pielęgnować polską kultiirę. 
Słowo kultura ma szeroki zasięg i obejmuje po
sługiwanie się językiem polskim, kultywowanie 
tradycji kościelnych 1 świąt narodowych oraz 
uczestniczenie w  imprezach kulturalnych po
święconych polskim wydarzeniom i osiągnię
ciom. Do obowiązku młodego pokolenia Polaków 
powinno należeć zachowanie polskich wartości 
kulturowych, przekazywanie ich następnemu 
pokoleniu 1 pokazanie światu.

Jestem dumny ze swojego polskiego pocho
dzenia i wdzięczny swoim rodzicom, że dostrzegli 
wręcz konieczność kontynuowania przeze mnie 
nauki języka polskiego w  liceum. Niektórzy ro
dzice uważają, że młodzież kończąca szkołę pod
stawową posiada wystarczającą wiedzę z litera
tury, łilstorii i geografii Polski. Jednałtże nauka 
w liceum nie tyłko ugruntowuje wiedzę, ale po
szerza ją  1 przede wszystkim rozwija horyzonty 
myślowe młodzieży, dla której słowo „Polska” za
czyna nabierać wartości emocjonalnych. Zupeł
nie inaczej odbiera pewne treści uczeń 8-mej 
klasy niż 18-letnl uczeń liceum.

Uważam, że rodzice-Polacy powinni mówić 
do swoich dzieci po polsku, ucząc je  pięknej, 
choć trudnej polskiej mowy, wystrzegając się 
równocześnie wplatania amerykańskich słów 
w zdania w  języku polskim. Rodzlce-Polacy po
winni użjwać języka polskiego w  kontaktach 
z własnymi dziećmi, mimo że one, uczęszczając 
do amerykańsldch szkół preferują język angiel
ski.

Jestem dumny ze swojego polskiego pocho
dzenia i cieszę się, że Ameryka jest krajem Imi
grantów, gdzie wszyscy mają swoje korzenie 
w innych krajach. Moje są stosunkowo świeże, 
bo mam jeszcze w  Polsce babcię 1 dziadka, wuj

ków, ciocie, których mogę odwiedzać w  okresie 
wakacji. A  polskie dziedzictwo możemy odszukać 
w każdej dzielnicy Cłilcago, zamieszkałej przez 
Polaków na północy 1 na południu miasta. Je
stem Polakiem i będę się starał pamiętać o mo
im polskim dziedzictwie.

Monika Młynarczyk
Moim dziedzictwem, tym, które otrzymałam 

„w spadku” po moich przodkach 1 rodzicach, jest 
mowa polska, kultura, historia 1 obyczaje nasze
go kraju. Moim dziedzictwem 1 bogactwem jest 
moja religia, którą rodzice wpoili mi od małego 
dziecka. Jest to wiara w  Boga w  Trójcy Jedynego 
i miłość do Matki Bożej, która króluje już 600 lat 
w  Częstochowie. W  Polsce mieszkałam na Pod
halu we wsi Stare Bystre. Z okna mojego domu 
codziermie podziwiałam góry. Tatry. Żyję teraz 
tutaj, z tęsknoty za ukochaną ojczyzną, za moim 
ukochanym regionem, jakim jest Podhale, zapi
sałam się do zespołu góralskiego. Tutaj pogłę
biam wiedzę o tańcu, śpiewie i obyczajach moje
go Podhala. Przebywając tutaj, mogę pokazać tu
tejszym ludziom trochę kultury i obyczajów, któ
re przywiozłam z Polski.

Isabell Czerwonka
Jestem Polką -  to znaczy, że należę do naro

du polskiego przez cały czas jego Istnienia: za
równo dziś, jak w  wiekach ubie^ych 1 w  przy
szłości; to znaczy, że czuję swą ścisłą łączność 
z całą Polską.

Wszystko co polskie, jest moje, niczego się 
wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumną z tego, co 
w  Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć 1 upoko
rzenie, które spada na naród za to, co jest w  nim 
marne.

Polskie dziedzictwo oznacza dla mnie; mówie
nie po polsku, poznawanie łilstorii 1 kultury Pol
ski, możliwość rozmawiania po polsku z moimi 
dziadkami.

Podczas w3̂ ’azdów do Polski słuchanie pol
skiej muzyki rozrywkowej i klasycznej było dla 
mnie dużym przeżyciem. Znajomość języka pol
skiego była bardzo pomocna w  wielu sprawach. 
Jestem dumna, że Polska ma takie bogate dzie
dzictwo łustoryczne.
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MALUTKI SUKCESIK
Fragment powieści pt. "Buba"

Główna bohaterka powieści Buba, czyli Agnieszka ma 15 lat i chodzi do liceum. Z uko
chanym dziadkiem łatwiej znajduje wspólny język niż z „zajętjrmi” rodzicami. Świet
nie dzięki temu gra w  brydża.

Buba siedziała na ławce 1 płakała. Gdyby nie 
płakała, zobaczyłaby, że pani Pęcikowa pozbywa 
się właśnie tegorocznej cłioinki w  ogólnie laytyko- 
wany na osiedlu sposób: wypycliając jej nagi 
szkielet oknem. Zobac^łaby też zapewne panią 
Karpową, która kłóci się z panem Karpem we 
wnęce maleńkiej kuchni na parterze. Albo słonin- 
kę na patyku dla sikorek, skwapliwie wywieszaną 
codziennie rano przez panią Kamionkową, emery
towaną pracownicę poczty. Nawet tę słoninkę bez 
problemu dałoby się zauważyć, gdyby nie łzy.

-  Bubo, ty płaczesz? -  Przed ławką stanął 
dziadek w  futerkowym kapeluszu, z którego 
śmiały się wszystkie okoliczne dzieci.

Buba podniosła na dziadka czerwone oczy.
-  Trochę -  pr^znala niechętnie.
Dziadek westchnął i usiadł obok.
-  Nie można płakać trochę -  odezwał się 

po dokładnej analizie odpowiedzi wnuczki. -  Tro
chę można zjeść albo wypić. Chociaż osobiście 
twierdzę, że pić czy jeść minimalnie to również 
grzech.

Próbował puścić do Buby oko. Nie uśmiech
nęła się jednak. Wprawdzie różowe policzki po
woli wysychały, ale twarz pozostawała kamien
na i niewzruszona.

-  No to opowiadaj. -  Dziadek założył nogę 
na nogę 1 Buba z przerażeniem stwierdziła, że 
wystawił tym sposobem swą bladą łydkę 
na szkodliwe działanie mrozu. -  Nie ruszę się 
stąd, dopóki nie powiesz, co się zdarzyło dzisiaj 
w  szkole -  zagroził, świadomy, że Bubę martwi 
szalejące po jego łydce styczniowe zimno.

-  Skąd wiesz, że w  szkole?
-  Poznaję po plecaku.
-  Chodzi o Jolkę. Powiedziała, że nie jestem 

już jej przyjaciółką.
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-  Zaraz, zaraz... Czyżby Adaś wreszcie zrozu
miał, ile jest warta moja wnuczka? -  dziadek 
przedwcześnie zatarł z zadowoleniem ręce, 
a z oczu Buby popłjTięły nowe łzy. -  Rozumiem. 
Adasia w  to nie mieszajmy. Więc co z Jolką?

-  Na fizyce Clinton zapowiedział sprawdzian. 
Gdy piszemy, zbiera nasze zeszyty i ocenia pracę 
domową.

-  Dlaczego CUnton? -  W  sprawach polityki 
dziadek był dociekliwy od, jak to mówi, bezpiecz
nych czasów „SoUdamoścl”.

-  Bo mówi: Okey, no, the best, one i two. In
nych ocen nie stawia -  wyjaśniła szybko.

-  I co z tą fizyką?
-  Więc Jolka nie była ostatnio w  szkole i dzi

siaj poprosiła mnie o podmlankę na z e s ^ .
-  Co to jest „podmlanka na zeszyt”?
Buba musiała docenić wkład umysłowy 

dziadka w  kwestie daleko przekraczające jego 
wyobrażenia.

-  Ona mi daje swój, bez zadań, a ja  jej swój 
-  wyjaśniła, dziwiąc się tak wieUdej n iew iedz 
dziadka w  sprawach oczywistych. Przez moment 
nabrała podejrzeń, że wbrew temu, co dziadek ca
łe Ąrcie deklarował, wcale nie chodził do szkoły.

-  No i? -  zachęcił dziadek.
-  No 1 nie mogłam się na to zgodzić.
-  Miałaś powodj^

-  Jasne! Mam u CUntona one, one, two, two, 
a Jolka ma tylko jedno two.

-  I powiedziałaś jej o tym?
Próbowałam, ale ona uważa, że pr2yjaciel 

jest po to, żeby pomagać. Postawiła warunek: al
bo zeszyt, albo przyjaźń.

-  A  ty wybrałaś godność i teraz beczysz, za
miast się cies^ć?

-  Godność? Jaką godność?! Adaś powiedział, 
że zachowałćim się po świńsku. Po-świń-sku! 
-  sylabizowała schiypniętym głosem, który zno
wu niebezpiecznie zadrżał.

-  Po świńsku to oni, Bubo, ciebie załatwili. 
Ten ogolony i szantażystka. W  przyjaźni moż
na prosić, ale nie można się obrażać, jeśli się nie 
otrzyma. A  poza tym ta cala Barbie zwinęła ci te
go goryla sprzed nosa, więc nie widzę powodu, 
żeby jeszcze pozbawiała cię zeszytu. Zeszyt 
w przeciwieństwie do goryla jest twój. I zadania 
twoje...

-  Nic nie rozumiesz. -  Nos Buby przypominał 
zmarzniętą marchewkę. -  Clinton, jakby było 
mało tych nieszczęść, jeszcze mnie pochwalił. 
Po raz pierwszy. -  Z nosa Buby kapały wielkie 
krople łez i nos całkiem upodobnił się do mar
chewki, którą poddano termicznej obróbce. -  To 
już koniec. Zostałam sama jak...

-  Jak ja  -  westchnął dziadek z dramatycznym 
akcentem melancholii. -  AjeśU oboje zostaliśmy

na tym doskonałym śwlecle sami, to nie pozosta
je nam nic mnego, jak...

-  Zagrać w  ogóra? -  szepnęła domyślnie Bu
ba.

-  Oczywiście, damo kler! Będą z ciebie ludzie! 
-  Ożywienie dziadka spłoszyło niewirme sta
do kawek. -  A  zatem do kart! -  krzyknął rado
śnie, z trudem zbierając się z ławki.

-  Do kart! -  odpowiedziała bojowo Buba 
i po raz pierwszy delikatnie się uśmiechnęła.

A  jednak ona jest chyba ładna -  myślał dzia
dek, próbując drobnymi kroczkami nadążyć 
za parą martensów. -  Powiedziałbym nawet, że 
bardzo ładna -  uznał, potykając się o nędzne 
szczątki choinki pani Pęclkowej. -  I tak pięknie 
potrafi zawlstować... A  jej rozgrywka! Czysty 
majstersztyk... Szkoda, że z miłością jest trud
niej niż z kartami. Do miłości trzeba mieć dobrą 
kartę, a do grania w  karty wystarczy je  mieć.

Barbara Kosmowska

JESTEM... ZAKOCHANA...
Przedruk z „Victor-Junior" nr 8/2005

Czy weekend na działce był dla Majki uda
ny? I kim jest tajemniczy Harry Potter?

Działka Anity okazała się miejscem bez sen
su. Kiedy tam przyjechaliśmy, zobaczyliśmy... 
obraz nędzy i rozpaczy.

Domek stary i nleodmalowany (u babci w No
wym Sączu w  porównaniu z tym są luksusy). 
Wewnątrz fatalny zapach!

-  Tak pachną stare domy, ale zaraz wywie
trzymy. -  pocieszała nas mama Anity.

A  na stole... były ślady po harcowamu m ys^. 
Zamarłam na myśl o tym, że można usnąć w  tym 
domu. Jeżeli mysz weszłaby do mego łóżka... al
bo skosztowała bułek przeznaczonych na ju 

trzejsze śniadanie?

Zaczęłam się zastanawiać, czy nie zacząć sy
mulować choroby, ale nie... nie wypadało tego 

robić Anicie.
Bałam się, że będziemy jedU w  tej kurnej cha

cie, ale na nasze szczęście rodzice Anity zabrali 
nas do knajpy do Kazimierza. Był pyszny obiad, 
a potem w ramach deseru wi^rta w  herbaciarni, 
w czasie której rodzice spotkali jakichś znajo
mych 1 wymienili się uwagami, kto już przyje
chał, a kto dopiero przyjedzie, kto kupił dom 
w okolicy, a kto remontuje 1 kto już widział Da
niela Olbrychskiego w  sklepie, a Jana Wołka 

w  aptece.
Potem zwiedzaliśmy kościoły i wdrapaliśmy 

się na wzgórze z jakimiś ruinami, a wieczorem
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poszliśmy jeszcze na spacer nad Wisłę. Oglądali
śmy zachód słońca. Było przepięknie.

Nocą wróciliśmy do domu i już nawet nie mia
łam czasu pomyśleć o myszacłi i mysich kup
kach ani o smrodzie, zresztą się wywietrzyło.

Kiedy wstałam następnego dnia rano, a wła
ściwie w  południe -  spało się, wbrew obawom, 
świetnie -  rodzice Anity zarządzUi: jedziemy 
na kulebiaki do Kazimierza, a potem oglądać ja- 
Idś młjm...

Po śniadaniu wyszłam do ogródka. A  tam... 
za płotem zobaczyłam Hany’ego Pottera.

-  Kto to jest? -  zapytałam Anitę.
-  To? Maciek!
-  Chyba musi być... bardzo inteligentny?
-  Nooo... to mózg. -  Ale skąd wiesz?
- T e  okularki...
-  Aha, był olimpijczykiem z matmy. I jest cho

lernie dobiy w  sprawach komputerowych. Kie
dyś Instalował coś tacie w  loptopie. Ale chodź 
już, rodzice czekają.

Głupio mi było wypytywać o Maćka dłużej, 
zresztą spieszyliśmy się na kulebiaki do Kazi
mierza (pyszne), nad kapustą wciąż jednak przy
pominały mi się oczy Hany’ego Pottera, sony, 
Maćka.

-  Skąd on jest? -  zapytałam, gdy akurat 
w  piekarni pojawił się znany dziennikarz.

-  No nie wiesz, on prowadzi w  telewizji...
-  Nie, Maciek...

-  A, ty jeszcze o nim. Jest z Warszawy.
Uff, odetchnęłam z ulgą. Będę mogła dotrzy

mać swoich postanowień: już nigdy nie będę się 
podkochiwać w  nikim z innego miasta. Bo z tego 
wynikają same kłopoty.

Niestety, więcej już Hany'ego, sony -  Maćka, 
nie widziałam, podobno pojechał z rodzicami 
do rodziny do Lublina. A  my pojechaliśmy zwie
dzać Puławy i Nałęczów. W  Puławach spacero
waliśmy po ogrodzie założonym przez księżnę 
Izabelę Czartoryską. W  Nałęczowie widzieliśmy 
dom Stefana Żeromskiego, a w  muzeum ogląda
liśmy świadectwa szkolne Bolesława Prusa. Miał 
złe oceny z matematyki. Nie powiem, było fajnie, 
ale wolałabym zwiedzać to wszystko z Hanym. 
Trudno mi było naciągnąć Anitę na zwierzenia. 
Zresztą po tym, co działo się w  sprawie Huberta 
i Krzyśka z Paulą, boję się ju ż pośrednictwa 
przyjaciółek.

A  może zrobiłam źle? Powinnam była dokład
niej wypytać o Maćka, a teraz chodzimy do szko
ły i nie sposób wrócić do tematu!

Wypożyc^łam sobie więc wszystkie części 
przygód Hany’ego Pottera dostępne na DVD 
i oglądam wieczorami. To musi mi chwilowo wy
starczyć. Choć... muszę przystopować, bo chyba 
Anita z a c ^ a  czegoś się domyślać, a poza tym... 
może pomyśleć, że dziecirmleję, a to nie jest chy
ba zaleta w  moim wieku.

-  Umiemy doskonole... dawać sobie radę... choć |esteśmv ilesteśmy jeszcze malil...
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OD REDAKCJI: Mama, Kaśka, ja  i gangsterzy” to wesoła, pełna ciekawych wydarzeń, 
napisana zabawnym, młodzieżowym” językiem, powieść. Jej główna bohaterka i nar- 
ratorka Danusia, bliźniacza siostra Kaśki, uczennica ósmej Idasy opowiada o swoich 
wakacjach na Mazurach i życiu w  rodzinie bez ojca. 'Warto przeczjrtać!

WYJĄTKI Z POW IEŚCI EW Y OSTROWSKIEJ

„MAMA, KAŚKA, JA I GANGSTERZY"

Rozdział drugi, który opowiada 
o naszej mamie oraz o A.S.

Ani ja, ani Kaśka nie wyobrażamy sobie życia 
bez mamy.

Bez taty potrafimy obejść się doskonale. 
Zresztą tata odszedł dawno, dawno. Pr^syła 
nam raz do roku ozdobne kartki świąteczne na
stępującej treści: „Najlepsze życzenia zdrowia, 
pomyślności od A. S.”

A. S. znaczy: Andrzej Sosnowski. CzyU on, 
nasz tata. Życzenia są bez nagłówka, wspólne 
dla mnie 1 dla Kaśki. Jesteśmy w  pamięci A. S. 
istotami bez imion. To przykre. To więcej niż 
pr^kre -  boli.

Za każdym razem, gdy w  skr^mce na listy 
znajduję taką kartkę ze znanym mi doskonale 
równym 1 stanowczym pismem -  serce zaczy
na bić szybko, tracę humor na wiele godzin. Wte
dy właśnie myślę o nim. O A. S., swoim ojcu. My
ślę nie najlepiej i wątpię, czy teraz jego widok 
sprawiłby mi przyjemność. A  kiedyś tęskniłam 
i pragnęłam ze wszystkich sił, aby do nas wrócił. 
Zastanawiałam się, dlaczego sobie poszedł i do
kąd. Czasami wydawało ml się, że powinien wró
cić -  zaraz, właśnie dziś, za godzinę, za dwie. 
Właziłam za wielką szafę stojącą w  przedpokoju 
1 tam czekałam, nasłuchując kroków na scho
dach. Kiedy poszłam do pierwszej klasy, okazało 
się, że wszystkie dzieci mają ojców. Opowiadały 
o nich. Jacy są i gdzie pracują. Ja nie mogłam 
o swoim niczego opowiedzieć. Nawet nie wiedzia
łam, jak  wygląda. Wróciłam ze szkoły do domu.

wlazłam za szafę i płakałam, dopóki nie wycią
gnęła mnie stamtąd po powrocie z pracy mama.

Wtedy z wielkim lykiem wyszlochałam: dla
czego ws^stkie dzieci mają tatusiów, a ja  nie?

Jestem już prawie dorosła, zdałam do ósmej 
klasy, a wciąż pamiętam tamtą chwUę. Jak wci
skam się w  mamę. Jak mama mnie mocno obej
muje. 1 milczy. Nie pociesza ani jednym słowem, 
a przecież pocieszała zawsze dotąd p r ^  każdym 
najnmiejszym strapieniu i robiła to tak wspania
le, że moje łzy zamieniała w  śmiech. Uścisk ra
mion mamy bolał. Zagubiłam się, niczego nie ro
zumiejąc, wciąż oczekując wyjaśnień, lecz nagle 
dosłyszałam dziwny dźwięk. Był gwałtowny, wa
lił, przyspieszał, słabł, cichł i znowu wybuchał ze 
zdwojoną siłą. To biło serce mamy. I równie na
gle zrozumiałam, że „tatuś”, „tattilek”, „tatusiek”, 
jak go nazywałam w  myślach, ten wyczekiwany 
i opłakiwany w  porównaniu z szamoczącym się 
sercem mamy jest kimś mało ważnym, po prostu 
zmyślonym. Roziyczałam się jeszcze głośniej.

Teraz już wiem, że nie wszystkie moje kole
żanki mają ojców. Hania Dobrowolska jest pół- 
slerotą. Krysia Jesionowska znajduje się w  po
dobnej sytuacji jak ja  -  jej mama rozwiodła się 
dwa lata temu.

Gdy skończyłyśmy po dziesięć lat, mama opo
wiedziała nam, jak to się stało, że ojciec odszedł. 
Robił pracę doktorską, kiedy właśnie urodziły
śmy się my -  bliźniaczki. Nic więc dziwnego, tłu
maczyła mama, że bliźniaczki o doskonale rozwi
niętych organach ^osowych zaczęły mu prze
szkadzać, mieszkanko było malutkie, nierozwo- 
jowe, a ojciec potrzebował ciszy i spokoju. Posta
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nowi! wobec tego na okres pisania pracy za
mieszkać gdzie indziej. I już nie wrócił. Tak po
wiedziała mama: „po prostu”. I dodała: Cóż, uło
żył sobie życie inaczej. I dodała jeszcze: Cóż, wi
docznie musiało tak być. Czy musiało? Obie 
z Kaśką jesteśmy innego zdania. Myślimy (zgod
nie), że ojciec nasz, A. S. był po prostu zwykłym 
egoistą. 1 w  ogóle nikim dobiym. Wstrętnym sob
kiem, który przedłożył karierę osobistą nad do
bro rodziny. Człowiekiem bez odpowiedzialności. 
Oszustem wreszcie, bo przecież musiał mówić 
mamie, że ją  kocha, a nie kochał. Bo gdyby ją  
kochał, to czy postąpiłby tak, jak postąpił?

Nasza biedna mama! Podpatrzyłyśmy ją  
-  przechowuje stare listy od A. S., jego zdjęcia, 
jakiś zasuszony kwiatek, pożółkły bUet z ki
na „Polonia”. Kiedy był z A. S. wywiad w  telewi
zji, widziałyśmy obie -  ja  i Kaśka -  jak kurczowo 
zacisnęły się ręce mamy na poręczy fotela, jak 
pobladła jej twarz. Potem, nim jeszcze wywiad 
się skończył, wyszła z pokoju i długo siedziała 
zamknięta w  swojej gablneto-sypiałni.

Zastanawiające: czy mama wciąż kocha na
szego ojca? Przez tyle lat? To można tak kogoś 
wciąż i wciąż kochać? Dziwne. Mama jest prze
cież jeszcze młoda, ma dopiero trzydzieści trzy 
lata 1 jest ładna, zgrabna, a my z Kaśką napraw
dę bardzo chciałybyśmy wydać mamę za mąż. 
Chciałybyśmy, żeby mama kogoś pokochała, 
chciałybyśmy tego kogoś przyjąć do naszego do
mu -  może byłby dla nas prawdziwym ojcem, bo 
przecież tak naprawdę trudno uznać A. S. 
za prawdziwego ojca. Zostawił nas, gdy łic^ły- 
śmy dwa miesiące życia, a mama niewiele po
nad dwadzieścia lat.

Usiłuję to sobie wyobrazić. Usiłuję wyobrazić 
sobie, co czuła mama wtedy, w tamtym dniu, 
w  tamtej godzinie, gdy dowiedziała się, że zosta
je  bezapelacj^nie sama.

Usiłuję też wyobrazić sobie mamę potem. Jak 
taszczy nas do żłobka, biegnie do pracy, z pracy 
na wykłady, na ćwiczenia, bo mama, gdy ojciec 
odszedł, nie była przygotowana do życia (tak sa
ma mówi), miała maturę i poszła zaraz na studia 
zaoczne. Jak szamocze się pomiędzy żłobkiem, 
domem, pracą 1 Uniwersytetem: tu bliźniaczki, 
pranie, sprzątanie, szycie, tu egzaminy, tu nie
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wolno spóźnić się do pracy. Usiłuję to wszystko 
sobie wyobrazić 1... wyobraźnia mnie zawodzi. 
Kaśka mówi, że ją  też.

Tak więc mama jest z nami -  sama -  od czter
nastu lat. Studia skończyła, jest panią magister 
i kierownikiem działu, umie też robić swetiy 
na drutach, prać dywany, szyć suklenlri 1 płasz
cze, i bluzki, i spodnie, potrafi też malować ścia
ny farbą klejową bardzo fachowo. Kładziemy się 
z Kaśką spać, mama mówi nam dobranoc, cału
je, otula kołdrą, idzie do gabineto-sypialni dora
biać do pensji zleconymi. Często, gdy budzę się 
w nocy, widzę nikłe pasmo światia, bijące spod 
drzwi jej pokoju -  jeszcze pracuje. Dlatego bar
dzo jasne o c ^  mamy, oczy koloru morskiej wo
dy (śliczne, Kaśka ma takie same) mają ciemne 
obwódłd zmęczenia, zaś ręce mamy wyglądają 
jak ręce starej, steranej życiem kobiety: popęka
ne i szorstkie. Najbardziej z całej mamy kocham 
jej ręce. Kaśka, która mnie małpuje, powiada, że 
też. A  może nie małpuje?

Kiedy spjftałam: czy musisz tak ciężko praco
wać? Nie możesz, jak inne, odpoczywać? -  mama 
spojrzała na mnie surowo: Inne? Jakie Inne? 
Przypatrz się uważnie, czy dużo spotkasz tych 
Innych?

Zaczęłam się przyglądać. Kobietom mljan)mi 
na ulicy, spotykanym w  sklepach, matkom mo
ich koleżanek. Zwracałam uwagę na oczy, 
na usta, na ręce. Wiele się nauczyłam z tego 
Pi'zyglądanla. Przede wszystkim tego, że mama 
miała rację. Niewiele spotkałam takich, które są 
te inne: wypoczęte, świeże. Widzę, jak  uginają się 
pod ciężarem niesionej torby (czy tylko torbjf?). 
Widocznie codziennym udziałem większości ma
tek -  tak jak mojej -  jest ciężka praca 1 troska, 
i zmęczenie. Widocznie to jest normalne.

Ale nie myślcie, że nasza mama jest smutna. 
Nic podobnego. Wspaniałość naszej mamy pole
ga na tym, że często się śmieje. Raz zgubiła pra
cę zleconą, nad którą pracowała tygodnie. Wcale 
nie płakała. Śmiała się: najważniejsze, że dobrze 
się czuję, więc posiedzę następne dwa tygodnie 
i stratę odrobię. A  kiedy zrobiła ją  po raz drugi, 
praca się znalazła. Leżała spokojnie w  biurku, 
włożona w  „Politykę”, dopiero wtedy mama śmia

ła się z siebie samej, że jest taka pomylona wa
riatka.

Bo nasza mama jest życiową optymistką. Mó
wi, że rozstrzygającą sprawą jest zawsze mleć 
nadzieję.

Może więc mogę mieć nadzieję na to, że 
schudnę i urosnę?

Czasami jednak i mamę zawodzi optymizm 
życiowy. Uśmiecha się wymuszenie, oczy tracą 
zwykłą pogodę, stają się zmęczone, smutne 
1 bezradne; mama mówi: boli mnie ^owa, położę 
się -  1 zamyka się w  swojej gabineto-sypialni. 
A  my z Kaśką krążymy pod drzwiami, pełne nie
pokoju. Ubijamy jej ukochany krem śmietanko
wy. Urządzamy małe pranko. Czyścimy chodnik 
w przedpokoju. Wynosimy śmiecie. Ale jeżeli ma
ma „śpi” w  gabineto-sypialni zbyt długo, to nie 
wiemy już, co możemy zrobić, żeby ją  pocieszyć.

Tak bardzo pragniemy, żeby mama nigdy nie 
musiała się zamykać u siebie. Wreszcie mama 
wychodzi: powieki ma grubo posypane pudrem, 
uśmiecha się 1 powiada: Ach, co tam! Głupstwo! 
Życie jest takie piękne.

A  my rzucamy się 1 dusimy mamę w  uści
skach.

Ojej, chociaż jestem taka gruba 1 taka mała, 
to jednak mama ma rację -  życie jest piękne.

Rozdział piętnasty o duchach 
grasujqcych w  leśnej głuszy

Było już zupełnie ciemno, gdy skończyłyśmy 
jeść kolację. Wskoczyłyśmy w  śplwoiy, udając 
nieprzepartą senność. Była bowiem godzi
na dwudziesta druga pięć, a o godzinie dwudzie
stej trzeciej trzydzieści duchy w  pełnjTn umun
durowaniu miały ruszyć na start, do straszenia!

Mama, jak  na złość, wciąż przewracała się 
z boku na bok. Żałowałam, że w  apteczce pod
ręcznej nie posiadamy sUnego środka nasenne
go, wsjrpałoby się mamle do herbaty 1 usnęłaby 
bez fanaberii. Czasem cel uświęca środki. Gdzieś 
to słyszałam, ale nie pamiętam am gdzie, aru 
od kogo.

Wreszcie jednak Morfeusz porwał mamę 
w swoje objęcia 1 wymknęłyśmy się cichutko 
do części kuchermej.

W  przygotowanych wcześniej prześcieradłach 
wycięłam dziuiy na głowy. Ale współczesnym 
duchom do straszenia same prymitywne prze
ścieradła nie wystarczają. Toteż elastycznym 
bandażem owinęłam szczelnie głowę mojej slo- 
stiy, zostawiając jedynie wąskie szparki na oczy 
i usta. Daję słowo, tak owinięta prezentowała się 
jak śmierć ze starego obrazu, brakowało jej tylko 
kosy. Udrapowałam malowniczo prześcieradło, 
do ramion przypięłam zwoje gazy higienicznej 
1 Kaśka była gotowa.

Ja postanowiłam straszyć z szykanami, za
służyć sobie na zaszczytne miano superducha. 
Na głowę więc wciągnęłam podziurkowaną wi
delcem nylonową torbę. Podziurawiłam ją  celo
wo, przecież musiałam jakoś oddychać. Potem 
zastanawiałam się nad efektem zapalonej świe
cy, trzymanej w  zębach, ale doszłam do wnio
sku, że 1 niewygodnie, i wbrew przepisom prze- 
clwpożarowjrm. Wobec tego postanowiłam w  mo
mencie czynnego straszenia trzymać w  zębach 
zapaloną latarkę. Wypróbowałam efekt na Kaś
ce. Próba przeszła moje najśmielsze oczekiwa
nia: duch Kaśki przeraził się mego ducha. Bar
dzo dobrze. Jeszcze tylko narzuciłam na ramio
na prześcieradło i stanęłyśmy pośród ciemnej, 
bezksiężycowej nocy gotowe do wymarszu.

-  Boję się... -  wyjąkał z trudem poprzez ban
daże duch Kaśki. -  Tak ciemno... A  dzikie zwie
rzęta?

-  Zwierzęta na pewno również wierzą w  życie 
pozagrobowe i boją się duchów -  pocieszyłam 
Kaśkę, choć sama czułam gęsią skórkę na ple
cach. -  Idziemy.

Las nocą wygląda niesamowicie. Upiornie. Nic 
dziwnego, że naturalny 1 spontaniczny odgłos 
szczękania zębów począł towarzyszyć odgłosowi 
naszych skradających się kroków. Szłam pierw
sza, bohatersko, siłą woU opanowując się, aby 
nie zamknąć oczu. Przypominały mi się wszyst
kie opowieści o duchach, widmach, upiorach, 
strzygach oraz innych pozaziemskich przyj em- 
nlaczkach. Od strony jeziora wyłaniały się, zawo
dząc jękliwie w sitowiach, wodne topielice, zza 
drzew wychylały się skrzypiące kościotrupy, wy
ciągając ku mnie kościste piszczele. Matko świę
ta! Odnosiłam wrażenie, że tuż za moimi plecami
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gna cały korowód najbardziej przerażających du
chów świata.

Kaśka nie mogła mówić, tak ją  obandażowa
łam artystycznie. Za ten opatrunek na pewno 
otrzymałabjrm bardzo dobrze z zajęć przysposo
bienia sanitarnego. Mogła jednak jęczeć 1 robiła 
to klasycznie -  zawodząco, przeciągle.

-  Bardzo dobrze -  dodawałam jej i sobie otu
chy. -  Bardzo dobrze. Jęcz tak dalej. Nie rezy
gnuj.

Moja siostra w  odpowiedzi wydała odgłos tak 
przerażUwy, że zjeżyły ml się wszystkie włosy 
pod nylonową torbą.

Dziwne to gawisko, lecz nocą drogi stają się 
dłuższe. Szłyśmy 1 szłyśmy, a polana gangsterów 
jak gdyby oddalała się od nas. Duch mojej sio- 
stiy począł się buntować, stawał, usiłował na
wiewać do mamy. Musiałam popychać go to ku
łakiem, to kolanem. W  końcu zezłościłam się.

-  Uciekaj, duchu nieszczęsny, ale wiedz, że 
żaden inny duch nie obroni twego przed ducha
mi autentycznymi. Bo ja  się nie cońię.

Wreszcie dotarłyśmy do celu. Pod nylonową 
torbą pot spływał mi ciurkiem po twarzy. Było 
mi straszno. Wypłynął właśnie na niebo blady 
księżyc. Clenie drzew zadrgały jak żywe, pochy
liły nad nami widmowe ramiona.

Dwa martwo uśpione namioty, samochodowy 
duch czarnego mercedesa, przejmująca
-  wszystko to przejęło mnie dreszczem zgrozy. 
Zaczęłam żałować całej eskapady, dochodząc 
do wniosku, że pomysł mój był wyjątkowo głupi. 
Trudno, klamka wszak zapadła. Pociągnęłam 
Kaśkę w  krzaki, duchy bowiem nie włóczą się 
przetartymi szlakami, duchy muszą wyłonić się 
z leśnej ^uszy.

Zapaliłam latarkę, uchwyciłam ją  w zęby. Nie 
było to wygodne. Pocieszyłam się, że Kaśce spo
witej w  bandaże też nie jest wygodnie. Plan mój 
przedstawiał się następująco: gdy tylko gangste
rzy pomdleją ze strachu, przepadniemy w głębo
kim lesle, potem wrócimy na Szlak Safari i czym 
prędzej udamy się na Przylądek.

Kaśka jęknęła cichutko, uczepiła się mojego 
ramienia.

-  Głośniej! -  wysepleniłam przez latarkę.
-  Głośniej!
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Teraz zrobiła to, jak należało. Przeraźliwie. Ja 
jej zawtórowałam. 1 tak jęczałyśmy na przemdan, 
raz po raz. Na efekt nie czekałyśmy długo. 
Przy piątym, czy też szóstym jęku z mniejszego 
namiotu rozległ się zaspany głos:

-  Do jasnej anleUd, kogo trzymają się ^upie 
kawały? Zenek, zgłupiałeś?

Aha -  pomyślałam -  Szczerbaty Kapelusznlk 
przetarł oczęta.

-  Coś ty. Bronek, to nie ja. Myślałem, że to ty 
wyjesz -  dotarł do nas głos dziadka.

-  W takim razie, kto?
-  Nnnie wwiemmm -  głos dziadka wyraźnie 

drżał.
W tym momencie Kaśka zajęczała przeraźli

wie, z tak głuchym przejęciem, że poczułam dla 
niej podziw.

Z mniejszego namiotu wychyliły się ostrożnie 
dwie postacie. I nie wiem, kto kogo popchnął, czy 
Szczerbaty Kapelusznlk zawadził o dziadka, czy 
dziadek o Szczerbatego Kapelusznlka -  w  każ
dym razie obaj runęli na trawę.

-  Uploiy!

Rzucili się w  kierunku namiotu szefów. Tam 
panowała jeszcze błoga, senna cisza. Może Za
bójczy Wąs i blondyn używają środków nasen
nych? Spać w  tak wyjąco-jęczących warunkach?

-  Szeiie, na pomoc, duchy! -  załomotał w  płót
no Szczerbaty Kapelusznlk.

-  Co jest? Powariowaliście? -  rozległ się wście
kły głos Zabójczego Wąsa.

-  Pr^sięgam, duchy! -  krzyczał dziadek.
-  Idioci! Ja wam dam duchy!. Popamiętacie 

mnie do grobowej deski! -  Z tym okrzykiem Za
b ó jcy  Wąs, we własnej osobie odzianej w  piża
mę, wygrzebał się spod płócien namiotu i znieru
chomiał. Nic dziwnego, wyłyśmy jak opętane. 
A  ja  powiewałam prześcieradłem zza drzewa.

-  Co się stało, kto tam tak wyje? -  na polanę 
wyszedł pięlaiy blondyn i dosłownie wrósł w  zie
mię.

- A  mówiłem, że duchy... -  szepnął Kapelusz- 
nik.

Popchnęłam Piaśkę. Ta, zatoczywszy się błęd
nie, jęknęła i w  podskokach zaczęła ganiać doko
ła polany. Podiyglwała, trzęsąc sztywno obanda
żowaną ^ową, machała rozcapierzonymi ramio

nami jak widmo przedpotowego jaszczurowca. 
Wjoiurzyłam się zza drzewa, ziejąc sinym, stłu
mionym przez plastyk światłem latarki, której 
bateria była już na wyczerpaniu. Stanęłam. Po
myślałam bowiem, że wyglądam tak przeraźli
wie, że już nie muszę czynnie stras:^ć. Straszy
łam naturalnie, sama z siebie.

Blondyn wydał dziwny okrzyk 1 czym prędzej 
wdrapał się na pobliskie drzewo. Zabójczy Wąs 
osunął się za namiot. Dziadek i Szczerbaty Kape- 
lusznik pomknęli w  stronę jeziora. Zaśmiałam 
się więc dziko, a że bardzo przeszkadzała mi la
tarka trzymana w  zębach, z krtani wydobył się 
stłumiony charkot. Odpowiedzią był głośny 
plusk, to Dziadek ze Szczerbatym Kapelusznl- 
kiem zażyli chyba zimnej kąpieli. Zabójczy Wąs 
nie poruszał się. A  ja  wznosząc do góiy uprze- 
ścieradlowione ramiona spłynęłam przezornie 
w krzaki. Duch mojej siostry pląsał nadal po po
lanie. Nie mam doświadczenia w  straszeniu, ale 
uznałam, że nie powinno się przeciągać struny. 
Zaśmiałam się więc raz jeszcze, absolutnie dzi
ko, najbardziej jak potrafiłam w  tych warun
kach: Ha, ha, ha! -  licząc na to, że duch Kaśki 
zawróci. Ale gdzie tam, wykonywał właśnie efek
towny pląs dokoła drzewa, na któiym siedział 
blondyn. Musiałam wynurzyć się ponownie.

-  Do mnie! Do mnie! -  zawołałam głucho, po
kazując białą ręką łderunek ucieczki.

W tej chwili rozległ się potężny łoskot. Nawet 
nie patrząc, wiedziałam, co się stało. Nie ulegało 
żadnej wątpliwości, że to blondyn komar z dębu 
spadł. Duch Kaśki, widocznie spłoszony łosko
tem, wykonał dziki podskok 1 zawrócił. Poma
chałam znowu ręką.

-  Do mnie! Do mnie!
Kaśka zajęczała tuż obok tak rozdzierająco, że 

poczułam litość. Nie zważając na bliskość gang
sterskiego obozowiska, przystanęłam i uwolni
łam ją  z pęt prześcieradła.

Kaśka znowu zajęczała. Objęłam ją  1 ruszyły
śmy, obijając się o drzewa, w  ciemną noc. Godzi
na duchów minęła.

Błogosławiona niech będzie chwUa, w  której 
dostrzegłam wreszcie znajome dęby 1 sosny, pro
wadzące w  dół, na Przylądek. Błogosławio
na niech będzie chwila, w  której wstąpiłam

pod brezentowy dach naszego namiotu. Jeżeli 
przed wyruszeniem na wyprawę drżałam jak osi
ka, to teraz byłam Wezuwiuszem wstrząsanym 
wybuchami lawy. Ale moje dygoty spotęgowały 
się jeszcze, gdy odwijając kolejny bandaż ela
styczny ujrzałam twarz l^aśkl. Spod bandaży wy
nurzyła się bowiem upiornie blada maska, kre- 
dowosina, oczy pałające trupim blaskiem, wid
mowe usta bez kropli krwi. A  jeżeli zamiast 
blond loków i śniadego czoła zobaczę trupią 
czaszkę? O, matko święta, za nic nie odwljam! 
Wypuściłam z rąk zwój bandaży. 1 wtedy czyjaś 
sucha, koścista dłoń wpiła się w  moje ramię że
laznym uściskiem. Krzyknęłam. Boguś zaszcze
kał. Teofilek, zasłaniając sobą panią Teofilkową, 
podniósł łeb i zasyczał. Zaświeciły z głębi namio
tu zielone ślepia Celestynki. JCrzyknęłam raz 
jeszcze. Koścista dłoń wpijała się we mnie.

-  Odwljasz mam clę udusić?
Z tyłu, za moimi plecami, rozległ się przeraź

liwy krzyk. Mama! Odwróciłam się. W  białej ko- 
szulinle, jak senne widziadło mama osuwała się 
powoli na ziemię.

Kaśka powiewając resztkami bandaży, chwy
ciła wiaderko z wodą. Chlusnęła. Mama otworzy
ła oczy. 1 zamknęła je natychmiast, mdlejąc już 
na leżąco.

-  Mamusiu! -  krzyknęłam i padłam na kola
na.

Resztę nocy spędziłyśmy niezbyt dobrze. Ra
no wstałyśmy też w nienajlepszych humorach. 
Mama kichała raz po raz. Nie patrzyła na nas, 
nie raczyła. Milczała jak grób. Sądziła, że to ją  
zamierzałyśmy nikczemnie nastraszyć. Nie mo
głyśmy przecież mieszać mamy w  gangsterską 
aferę. Znaczyłoby to położyć krzyżyk na powo
dzeniu śledztwa.

-  Nie mam już córek -  powiedziała mama 
w powietrze, gdy siedziałyśmy przy śniadaniu, 
nie tykając jedzenia.

-  Nie mam -  powtórzyła z mocą. Zabrała swo
je wędki i poszła na kłodę łowić okonie.
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MATURA 
NA TARGOWEJ

Calą zimę uczyłem się w  małej przybudówce, 
którą zostawiła nam fabryka na gruzach znisz
czonego podczas pierwszej bitwy o Warszawę 
-  domu.

Przybudówka była wąska, niska i wilgotna, 
a przez wielkie okno, uchylające się na teren 
dawnych garaży, obecnie zarośnięty krzewami, 
wlewał się wieczorami księżyc i błyszczały świa
tła z mostu. Uczyłem się wtedy późnym wieczo
rem. Płomień lampki, skonstruowanej z kałama
rza (trzeba było oszczędzać naftę), chwiał się, po
ruszany oddechem. Wtedy olbrzymie cienie mo
jej głowy przesuwały się po ścianie bezgłośnie 
jak na iilmle. Na zbitym z desek tapczanie spał 
ojciec, pracujący prawie dwanaście godzin w  nie
mieckiej fabryce, matka, duży, rasowy dober
man, przyplątany do nas niewiadomo skąd pod
czas oblężenia. Olbrzymi, poczciwy pies kręcił się 
p n y  rodzicach, kiedy po spaleniu domu biwako
wali na pustym placu pod daszkiem z papy chro
niącym od deszczu, uganiał się za wronami, po
szczekiwał na obcych 1 tak już został. Tej samej 
zimy Andrzej jeździł na rikszy. Riksza jest to 
trzykołowy wózek rowerowy. Przewozi się na nim 
towary i ludzi. Jak w  Japonii -  za pomocą nóg. 
Andrzej, wysoki, smukły, o czarującym spojrze
niu chłopiec, razem ze mną kończył szkołę. Kie
dy ja  byłem zac^rtany w  Platonie i polskich filo
zofach okresu romantycznego, on sięgał do Ibse
na i Przybyszewskiego, duchowego wodza Młodej 
Polski, do Kasprowicza, czołowego poety tego 
okresu. Sam pisywał wiersze jeszcze w  szkole. 
Teraz zaś, w  gorące dni okupacyjne, pisze pa
miętnik. Arkadiusz był malarzem. Świetnie znal 
matematykę. W  dyskusjach filozoficznych cyto
wał nieznane nam nazwiska, nazywał prądy, 
o któiych nie wiedzieliśmy nic. Był blondynem, 
miał przenikliwe spojrzenie artysty. Utrzymywał 
się z rysowania karykatur przechodniom. Nary
sował ich ponad dziesięć tysięcy.
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Wyprowadził się od bogatego ojca, znanego 
krawca warszawskiego, mieszkał samotnie, 
uczył się w akademii malarskiej, robił jednocze
śnie maturę 1 -  pił.

Julek byl wychowankiem jezuitów. Pracował 
systematycznie nad Tomaszem z Akwinu, 
nad Grekami i filozofią niemiecką. Zarabiał han
dlem dewiz.

Wszyscy zginęli ml z oczu.
Ale zanim rozrzucił nas los, zanim ja  nie poje

chałem do Oświęcimia, Andrzej nie zginął 
w ulicznej egzekucji i pod fałszywym zresztą na
zwiskiem, zanim Arkadiusza nie przykryły g ru ^  
barykady warszawskiej -  tej zimy, pierwszej zimy 
wojennej, kiedy na Zachodzie, na linii Maginota, 
trwały przyjazne potyczki patroli, a samoloty an
gielskie zrzucały nad Niemcami paczki ulotek, 
rozwiązując stararmle każdą z nich, żeby (jak 
żartowaliśmy) nie zabić p r^ a d k o w o  Niemca 
-  u nas, w ciemnej jak grób Warszawie, szczęka
ły salwy plutonów egzekucyjnych, a w  domach,
0 oknach zabitych deskami, kończyfiśmy wtedy 
drugą licealną, przygotowywaliśmy się do matu
ry, choć wiedzieliśmy, że wojna będzie trwała 
długie lata.

Uczyliśmy się w  naszych pr3watnych miesz
kaniach, zimnych i ciasnych. Służyły nam one 
za klasy i za pracownie chemiczne. N iektóry 
zresztą mleU bogate domy. Stąpało się tam 
po puszystych dywanach, oglądało się obrazy 
najsławniejszych mistrzów, dotykało się końca
mi palców grzbietów złoconych książek, 
a po komplecie, po lekcji matematyki, po wykła
dzie z Uteratury, ćwiczeniach fizycznych albo lek
turze książki reUgijnej (bo 1 religia była wykłada
na przez poczciwego księdza) -  co bywalsi siada
li do brydża, przegrywając przy kartach zarobio
ne nieraz na czarnej giełdzie pieniądze. Dym pa
pierosów gęstniał w  salonie, zwijał się u okna
1 rozpłaszczał pod sufitem.

Zima, choć ciężka i clerrma, minęła niepo
strzeżenie. Wprawdzie Andrzej chorował niebez
piecznie na płuca 1 musiał rzucić swoją rikszę, 
a Arkadiusz nie chciał iść do urzędu niemieckie
go, aby wykupić świadectwo artystyczne, 1 był 
tropiony przez poHcjantów na uUcy, ale dorobek 
nasz był znaczny. Andrzej miał w  teczce parę do

brych wierszy, ja  trochę książek na zbitej z desek 
etażerce, które kupiłem za pieniądze ze sprzeda
ży piłowanego drzewa, Arkadiusz znalazł wresz
cie mieszkanie i nie sypiał już po kolegach. Po tej 
koszmarnej, trupiej zimie pozostało jeszcze 
wspomnienie egzekucji w  Wawrze, kiedy za pija
nego żołnierza niemieckiego zakłutego w  bójce 
przez swego własnego towarzysza gestapo wycią
gnęło z mieszkań i rozstrzelało na pustym, za
śnieżonym polu, dwustu mężczyzn. Już zapeł
niały się cele Pawiaka, wsławiała się już aleja 
Szucha, już mieliśmy w  ręku pierwsze gazetki 
konspiracyjne, już roznosiliśmy je sami.

Wiosną, kiedy wojska niemieckie uderzyły 
na Danię i Norwegię, a zaraz potem jak nóż 
w ciało wbiły się we Francję, w  Warszawie rozpo
częto pierwsze łapanki. Ogromne budy niemiec
kie, samochody ciężarowe pokryte brezentem, 
wyjeżdżały stadami na miasto. Żandarmi i gesta
powcy obstawiafi ufice, wygarniali ws^stkich 
przechodniów na auta i wleźfi do Rzeszy -  na ro
boty, a zwykle bliżej -  do Oświęcimia, na Majda
nek, do Oranienburga, osławionych obozów kon
centracyjnych. Ile przeżyło z dwutysięcznego 
transportu, który w  sierpniu 1940 roku przybył 
do Oświęcimia? Może pięciu ludzi. Ilu przeżyło 
z siedemnastu tysięcy wjiransportowanych 
z ulic warszawskich w  styczniu 1943? Dwustu? 
Trzystu? Nie więcej!

Wtedy też, w okresie tych pierwszych niemiec
kich łapanek, które robiły tak absurdalne wraże
nie w stoUcy wielkiego państwa, zamienionej na
gle w  dżunglę, w  okresie, gdy Hitler fotografował 
się na wieży EiSla, a olbrzjroie polskie transpor
ty więźniów szły do Oranienburga, właśnie wte
dy my czterej, Andrzej, Arkadiusz, Julek 1 ja 
-  my czterej zdawaliśmy maturę.

Nie my jedni. Żadne gimnagum warszawskie 
nie pozostało w  tyle. Wszędzie, u Batorego, 
u Czackiego, u Lelewela, u Mickiewicza, u Sta
szica, u Władysława Czwartego, w  gimnagach 
żeńskich: Plater, Królowej Jadwigi, Konopnic
kiej, Orzeszkowej, we wszystkich gimnazjach 
prywatnych, poczynając od tych najlepszych, jak 
św. Wojciecha i Zamojskiego -  wszędzie odbywa- 
ly się egzaminy maturalne ostre, dokładne jak co

roku, jak zawsze, odkąd nowoczesna szkoła ist
nieje.

Tysiącami młodzież zdawała maturę. Wtedy 
gdy Europa leżała w gruzach, w Wielkopolsce, 
na Śląsku, na Pomorzu i w  sercu Polski -  w War
szawie, dzieci i młodzież ratowały wiarę w Euro
pę i wiarę w dwumian Newtona, wiarę w rachu
nek całkowy i wiarę w wolność ludów. Kiedy Eu
ropa przegrywała swoją bitwę o Wolność, mło
dzież polska -  i myślę, że czeska 1 norweska rów
nież -  wygrywała swą bitwę o Wiedzę. Pamiętam, 
staliśmy we trzech na przystanku przy ogrom
nym gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego, 
w Alejach Jerozolimskich. Nieustannie przez tę 
największą arterię przelotową stolicy przelewały 
się masy wojska niemieckiego, szły transporty 
na wschód i na zachód, czołgi, wozy pancerne, 
ciężarówki napęczniałe towarem. O kilka ulic da
lej, na placu Trzech Krzyży, na którym stoją dziś 
już tylko ruiny pięknego kościoła św. Aleksan
dra, łapano ludzi. Żandarmi obstawQi wszystkie 
wyloty placu. Z warkotem motorów napchane 
ludźmi budy wlokły się ciężko na Pawiak.

Było to absurdalne widowisko. Nie wiem, dla
czego pobudzało do śmiechu. Wszyscy trzej byli
śmy w świetnych humorach, że Ą)jemy, źe jeste
śmy w samym środku łapanki, źe musimy je 
chać na drugą stronę Wisły, na ulicę Targową, 
zdawać maturę. I że tam pojedziemy, choćby się 
ziemia waliła.

I właśnie wtedy podeszła do nas stara, siwa 
pani. Zwróciła ku nam pomarszczoną twarz. 
W oczach jej odbijała się wyraźnie troska.

-  Panowie, na mieście odbywa się łapanka 
na placu Trzech Krzyży -  rzekła cicho. Wszyscy 
ostrzegali ws^stMch przed łapankami, jak daw
niej przed zarazą. -  A  czy panów nikt nie zacze
pia?

-  Oprócz pani, nikt -  parsknął Andrzej.
Wskoczyliśmy w tramwaj i pojechaliśmy

na Pragę. Za mostem szła aleja, z jednej strony 
granicząca z polem, z drugiej z Saską Kępą, 
dzielnicą willową. A  tam, u zamknięcia alei, roz
stawiła się druga kolumna samochodów 1 czeka
ła na tramwaje, jak tygrys na szlaku antylop. 
Wysypaliśmy się w biegu z tramwaju jak gruszki 
i przemknęliśmy na ukos polem zasadzonym
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świeżą jarzyną. Ziemia pachniała wiosną. Kwitła 
na polu dziewanna i brzęczały pszczoły. A  w mie
ście, leżącym nad rzeką, Jak w  głębokiej dżimgU 
odbywały się łowy na ludzi.

Kiedy przedarliśmy się do mieszkania na Tar
gowej, w  którym już czekał na nas dyrektor, 
przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, wycho
wawca klasowy i profesor chemii, fala łapanki 
dopłynęła pod nasze okna.

Dyrektor był milczący. Słychał uważnie odpo
wiedzi. Wychowawca, wysoki, dobroduszny pan, 
patrzył dobrotliwie na nas i pomagał nam wzro
kiem. Nigdy nie mieliśmy opinii dobrych chemi
ków, ani Andrzej, poeta i krytyk, ani Arkadiusz, 
malarz i lilozof, ani ja. Blade nasze odpowiedzi 
wywoływały chytry uśmiech na twarzy egzami
natora, którego dla jego siwej brody nazywaliśmy 
w  szkole Koziabródka. W  istocie był to bardzo ce
niony naukowiec.

Jakoś tam zdaliśmy. Wtedy Koziabródka 
rzekł:

-  No, panowie (to „panowie” zaakcentowało 
naszą nową dojrzałość z chemii) -  nie bądźcie 
głupi i nie dajcie się złapać.

Wskazał dłonią za okno, za którym kłębił się 
tłum otoczony policjantami, i dodał, podnosząc 
do góiy probówkę z jakimś czerwonym, okropnie 
złożonjrm pljmem, którego wzór na próżno usiło
wał Andrzej wywieść na tablicy.

-  Kiedy nie wiecie, w  co w ier^ć, wierzcie 
w  chemię. Wierzcie w  naukę. Przez nią wrócicie 
do człowieka.

Jednego tylko człowieka nie było wtedy mię
dzy nami: tego płowowłosego Julka, wychowan
ka księży. Sapano go między Nowym Światem 
a Alejami i ślad po nim zagin^. Jesienią, gdy 
wstępowaliśmy na podziemny Uniwersytet, do
niesiono nam, że Julek został wywieziony 
do Oranienburga, osławionego obozu pod Berli
nem, i że jeszcze żyje.

Autor nieznany

LOSY POLSKICH DZIECI POD OKUPACJĄ 
NIEMIECKĄ W LATACH 1939 - 1945
Referat wygłoszony na Vill Zjeździe Nauczycieli Polonijnych 
i Działaczy Oświatowych w Niagara Falls, w maju 2004.

Pierwszego września 1939 roku wojska nie
mieckie wkroczyły do Polski. Rozpoczęła się 
okrutna, trwająca niemal sześć lat wojna, która 
objęła cały świat, pochłonęła miliony ofiar, 
w  tym również dzieci.

Już na początku okupacji Niemcy rozpoczęli 
masowe egzekucje ludności cywilnej, nie oszczę
dzając młodzieży i dzieci. Pierwszymi ofiarami 
byli harcerze z Bydgoszczy, w  wieku od 12 do 16 
lat, rozstrzelani pod ścianą bez podania powodu. 
W  miejscowości Wawer pod Warszawą Polacy za
strzelili dwóch Niemców w  restauracji. W  odwe
cie rozstrzelano co dziesiątego mieszkańca tej 
miejscowości, w  tym 34 osoby poniżej 16 lat.
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Germanizacja dzieci. Piątego październi
ka 1939 roku Reichsfułirer Heinrich Himmler 
wydał oświadczenie: „Mając do czynienia 
z przedstawicielami niektórych narodowości sło
wiańskich, nie wolno przyznawać tym ludziom 
zdolności rzetelnego niemieckiego myślenia i wy
ciągania logicznych wniosków, do tego oni nie są 
zdolni; musimy ich widzieć takimi, j akimi są na
prawdę... Sądzę, że naszym obowiązkiem jest za
brać do siebie ich dzieci... Albo zdobędziemy do
brą krew, którą następnie będziemy mogU sami 
wykorzystać albo też tę krew zniszczymy. Dla 
nas koniec tej wojny będzie oznaczał otwartą 
drogę na Wschód... Znaczy to, że przesuniemy

granice naszej germańskiej rasy o 500 km 
na wschód”.

Wykonując rozkaz Himmlera hitlerowscy 
agenci i agentki z organizacji SS Lebensbom, 
zajmującej się czystością niemieckiej rasy i krwi, 
wykradali dzieci z sierocińców i rodzin zastęp
czych, a nawet porywali je  z domów rodzinnych.

Wyszukiwali dzieci zbliżone do teutońskiego 
ideału -  jasnowłose z niebieskimi oczami. W  je
sieni 1939 i w  zimie 1940 roku Niemcy masowo 
deportowali polskie rodziny z Poznańskiego 
do Generalnej Guberni. Wywieziono 600 000 osób, 
przeszło połowę z nich stanowiły dzieci. Dzieci, 
odpowiadające wymogom rasowym, odbierano 
rodzicom.

Ustalono, że Niemcy założyli przeszło 20 obo
zów, w  których segregowano dzieci. W  Łodzi, Po
znaniu, Kaliszu, Pruszkowie i Bruczkowie po
wstały obozy, gdzie dzieci wybrane do zniemcze
nia były poddawane rasowjmi, medycznym i psy- 
chologicznjmi testom. Mierzono im ramiona, no
gi, głowy i narządy płciowe. Odbywała się maso
wa selekcja: chciano wyselekcjonować dzieci zdro
we fizycznie i umysłowo, ly ik o  w  obozie w  Lubli
nie między lutym 1940 a wrześniem 1941 prze
egzaminowano 4 000 dzieci, przeważnie w  wieku 
od 8 do 10 lat. Wybrane dzieci umieszczano 
w specjalnych szkołach, gdzie ich niemczono 
przed wysłaniem do Niemiec i ewentualną adop
cją przez rodziny niemieckie. Obowiązjwał zakaz 
mówienia po polsku; za rozmowy w  języku pol
skim dzieci były surowo karane. Wydawano im 
fałsz3Twe metiyki, zmieniając ich imiona 1 nazwi
ska na niemieckie. Przyjmuje się, że do Niemiec 
wywieziono przeszło 200 000 polskich dzieci. Po 
zakończeniu wojny udało się odnaleźć tylko 15 
do 20 % spośród nich.

Pacyfikacja Zamojszczyzny i innych tere
nów. Na Zamojszczyżnie odbyły się dwie akcje 
pacyfikacyjne. Od listopada 1942 do mar
ca 1943 oraz od czerwca do Upca w  1943 roku. 
Zostały one przeprowadzone przez SS, Gestapo, 
Wehrmacht i Ukraińców w  niemieckiej służbie. 
Akcja objęła 287 wiosek, z których wysiedlo
no 110 000 osób, czyU 31 % ludności całego re
gionu. Gospodarstwa wypędzonych, polskich 
wieśniaków mieli objąć niemieccy koloniści prze
siedleni z Rumunii, Besarabli i Bułgarii. Wysie

dlonych Polaków wywożono do obozów przejścio
wych w Zamościu i Zwierzyńcu, gdzie odbywała 
się selekcja: 16 000 osób wywieziono do obozu 
w Majdanku, 2 000 do obozu w  Auschwitz, dzie
siątki tysięcy na roboty przymusowe do Niemiec. 
Wśród wysiedlonych było okcdo 30 000 dzieci w  wie
ku od 2 do 14 lat. Oddzielone od rodziców podle
gały segregacji: 4 454 dzieci przeznaczonych 
do germanizacji wywieziono do Rzeszy i umiesz
czono w rodzinach niemieckich, pozostałe trafiły 
do obozów koncentracyjnych. Dzieci, przewożo
ne w  bydlęcych wagonach, masowo zamarzały.

Pacyfikacje nie ograniczyły się do Zamojszczy
zny. Histoiycy obliczają, że spacyfikowano 359 
wiosek, gdzie dorosłych i dzieci czekał ten sam 
los. Przeprowadzano również masowe deportacje 
ludności w Białostockiem, gdzie do końca stycz
nia 1943 roku wysiedlono 40 000 mieszkańców, 
w  tym 20 % dzieci.

Dzieci w obozach koncentracyjnych. W  oku
powanej Polsce i w Rzeszy Niemcy założyli 2 000 
obozów koncentracjgnych, w tym 20 przeznaczo
nych specjalnie dla dzieci i młodzieży. Były trzy 
^ówne obo^: Moringen w  Hanowerze, Uckermark 
w Brandenburgii i Łódź w Polsce. Obóz w  Łodzi 
był nazywany „małym Auschwitz”. Dzieci w  łódz
kim obozie pochodziły ze spacyfikowanych miej
scowości oraz z domów, gdzie całe rodziny brały 
udział w ruchu podziemnym. Wysyłane były tam 
nawet dzieci, które popełniły „zbrodnię”, zarabia
jąc na życie sprzedażą zapałek. Przez obóz prze
szło 13 000 dzieci, spośród nich zmarło od 8 000 
do 10 000. Warunki były straszne. Mali więźnio
wie pracowali od 10 do 12 godzin. Ich posiłki 
składały się z czarnej kawy i gliniastego chleba 
rano i wieczorem oraz wodnistej zupy w  połu
dnie. Na jednej piyczy spały trzy osoby. W s^scy 
nosili szare, obozowe ubrania. Szalały epidemie. 
Dzieci chorowały na tyfus i szkarlatynę. Śmier
telność wśród młodocianych więźniów wynosiła 
od 25 do 35 %. Sąsiedzi obozu próbowali pomóc 
dzieciom przemycając tai trochę jedzenia.

Na przystojnych chłopców i ładne dziewczęta 
polowali kapowie. Swoje ofiaiy najpierw zmusza
li do wyświadczania im usług seksualnych, a 
później zabijali.

Na Śląsku, dla tysięcy polskich rodzin, 
w  większości wieśniaków, utworzono Polenlager
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-  obozy otoczone drutem kolczastym. Dzieci sta
nowiły w  nich ponad 40 % więźniów.

W  obozach koncentracyjnych niemieccy leka
rze wykonywali na dzieciach różne doświadcze
nia. Wstrzykiwano im zarazki różnych chorób 
i obserwowano rezultaty. Szeroko opisywane by
ły doświadczenia dr. Mengele, któiy przeprowa
dzał okrutne doświadczenia na bliźniakach 
w  Auschwitz. W  obozie w  Ravensbruck wykony
wano eksperymenty medyczne na dziewczętach 
w  wieku od 16 do dwudziestu kUku lat. Steryli
zowano chłopców 1 dziewczęta. W  Ravensbruck 
w  ostatnich dwóch latach wojny urodziło się 800 
dzieci, ale tylko 29 przeżyło. W  Auschwitz Niem
cy zamordowali od 200 do 300 polskich dzieci 
zastrzykami z fenolu. Do maja 1943 wszystkie 
dzieci urodzone w  Auschwitz były mordowane 
zaraz po urodzeniu. Po tej dacie dzieci z jasnymi 
włosami i niebieskimi oczami były przeznaczone 
do germanizacji. 27 stycznia 1945 roku w Au
schwitz znaleziono tylko 7 500 więźniów w  tym 90 
par identycznych bliźniaków.

Wyniszczanie dzieci przez niedożywienie. 
Niemcy chcieli zagłodzić Polaków. Żywność była 
przyznawana na kartłd. W  połowie roku 1942 
w  Warszawie przeprowadzono badania, które wy
kazały, że polskie dzieci w porównaniu z niemiec
kimi, otrzymywały znacznie mniejsze racje żyw
nościowe. Polskie dzieci otrzymywały 375 kalorii 
dziennie, niemieckie -  640 kalorii. W  porównaniu 
z niemieckimi rówieśnikami młodzież polska 
w  wieku od 14 do 20 lat otrzymywała 33% mniej 
żywności. W  wieku poniżej 10 lat polskie dzieci 
otrzymywały 60% mniej żywności niż ich nie
mieccy rówieśnicy: w  wieku od 10 do 14 lat -  65% 
mniej: od 14 do 20 -  33% mniej. Gruźlica, ane
mia, krzywica 1 inne choroby wieku dziecięcego 
były powszecłme w  Generalnej Guberni. Szmu- 
glowanie jedzenia przez dzieci było powszecłmym 
gawisklem, np. 80% żywności do żydowskiego 
getta w  Warszawie przemycały dzieci.

Garść danych statystycznych. W Polsce zgi
nęło 1 800 000 dzieci w  wieku do 16 lat. W tej 
liczbie, według łilstoryków, było 1 200 000 pols
kich i 600 000 żydowskich dzieci. Jeżeli doda się 
młodzież w  wieku od 16 do 18 lat, to straty wy
noszą dwa miliony 25 tysięcy osób.
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Wśród 400 000 polskich więźniów, którzy 
przeżyli obozy koncentracj^ne było 17 750 dzie
ci; 25 lat później żyło tylko 9 500 spośród nich.

Nikt nie jest w stanie podać dokładnej liczby 
dzieci zabitych w  obozach koncentracjgnych, bo 
Niemcy nie Uczyli dzieci i nie prowadzili dokład
nych statystyk. Natomiast prowadzili spis rzeczy 
zrabowanych 1 wysyłanych do Rzeszy. I tak pod
czas 47-dniowego okresu pod koniec 1944 roku 
i na początku 1945 roku Niemcy wysłali z Au
schwitz do Rzeszy 100 000 kompletów dziecię
cych ubrari i tysiące wózków dziecięcych.

Żołnierze alianccy wyzwolili 1 000 dzieci z Bu- 
chenwaldu, 500 z Bergen-Belsen, 500 z Ravens
bruck, 1400 z Dachau, 500 z Auschwitz.

W czasie II wojny światowej Polska straciła 
z rąk Niemców i Rosjan przeszło 6 000 000 oby
wateli, czyli 17% ludności. Połowa z nich to nle- 
-Żydzl. W  1939 roku Polska liczyła 35.1 min, 
ludności, po wojnie w  nowych granicach było tyl
ko 19 min. Należy dodać, że bezpośrednie skut
ki wojny to: 800 000 mwalidów, 80 000 chorych 
psycłiicznie, ponad 1 milion zmarłych wskutek 
różnych chorób.

NAJKRÓTSZA NOC W ROKU
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WIANKI

w  dawnych wierzeniach i obrzędach słowiań
skich, sięgających swymi korzeniami czasów 
przedchrześcijaiiskich, niezwykłą rolę odgrywała 
obserwacja naturalnego rytmu życia natury. 
Szczególne znaczenie miały zawsze te dni, które 
stanowUy przesilenie wiosermo-letnle, kiedy to 
noc jest najkrótsza, a dzień najdłuższy. Akcentu
jemy rolę nocy, bo właśnie nocą odbywały się 
centralne obrzędy.

W obrzędach pogańskich przywiązywano du
żą rolę do znalców. W  czasie tego święta najważ
niejszymi były dwa: ciemność 1 jasność. W  środ
ku nocy społeczność osady słowiańskiej udawa
ła się na jakieś odludne miejsce, często na stare 
cmentarzysko. Miejsce odludne potęgowało po
nure oddziaływanie cierrmoścl, która sjrmboUzo- 
wała wszystkie lęki człowieka, łącznie z tym naj
większym, lękiem przed śmiercią. Tej nocy jed
nak ciemności zadawano kres. Na uroczyskach 
zapalano ogronme ogniska, które płonęły aż 
do rana, towar^sząc śpiewom, tańcom 1 wresz
cie rozmaitym hulankom 1 swawolom. W  kulmi
nacyjnym momencie loroczystości, dziewczęta 
puszczały na wodę wianki, uplecione z rozma
itych ziół i kwiatów. Wiankom tym przypisywano 
działanie magiczne, wierząc w  ich moc zapew
niania urodzaju. Były też one symbolem dziewic
twa. Dziewczyna, która puszczała na wodę wia
nek, liczyła na to, że wyłowi go właśnie ten... ser
cu najbliższy, który wraz z ręką będzie mógł tak
że sięgnąć po... wianek. Obrzędom tym nadano 
nazwę „Sobótki”, co nie ma związku z szóstym 
dniem tygodnia, ale właśnie z miejscem odosob
nionym

Wraz z chrystianizacją Europy, w  miejsce po
gańskich obrzędów. Kościół wprowadzał własne 
święta. Przykładem takiej działalności jest wła
śnie ustanowienie wspomnienia św. Jana Chrzci

ciela w tym miejscu w kalendarzu rocznym, 
w  którym obchodzono Sobótki. Obrzędy sobót
kowe kioltywowano wprawdzie nadał, ale traciły 
one swój pogańsłd charakter, stając się rodza
jem ludowego festynu. Święto Wianlców znane 
było w  całej Polsce. Bardzo uroc^sty przebieg 
miało w  Warszawie nad Wisłą, gdzie gromadziły 
się tłumy mieszkańców miasta. W  Krakowie 
świętowano nad Wisłą, ale także nad jej dopły
wami: Rudawą, Dłubnlą, Prądnikiem i WUgą. 
Ognie sobótkowe palono na okolicznych wzgó
rzach, okalając miasto płomiennym kręglem. 
Po aneksji Krakowa przez Austrię (1846 r.) kul
tywowanie tych prasłowiańskich obrzędów stało 
się jednym z przejawów manifestacji patriotycz
nej. Dlatego też Wianki gromadziły coraz większą 
publiczność. Uroczystości sobótkowe nabierały 
z latami charakteru patriotycznego. Nie bez zna
czenia było i to, że w Krakowie tradycja puszcza
nia wianków na wody wiślane stopiła się w  jed
ną całość z legendą o Wandzie, co nie chciała 
Niemca. Stało się tak zapewne dlatego, że wawel
ska królewna zginęła zarówno w obronie swego 
ludu jak 1 swej czci dziewiczej. Szczególną rolę 
odegrał tu utwór Stanisława Wyspiańskiego, Le
genda, w którym genialny artysta stworzył nie
zwykłe subiektywny świat wiślanych rusałek, 
nimf, które przyjmują Wandę do swego podwod
nego królestwa. Wizja Stanisława Wyspiańskiego 
wywarła też wyraźny wpływ na przebieg uroc^- 
stości wiankowych w Krakowie. Od końca XIX 
wieku stałym 1 jedynym miejscem tego święta 
stało się zakole wiślane pod Wawelem, w  którym 
artysta widział niezwykle piękny, naturalny am
fiteatr. Przez pewien czas, przed pierwszą wojną 
światową, organizacją Wianków zajmowało się 
towards two gimnastyczne „Sokół”. W  okresie 
dwudziestolecia międzywojennego nową jakość
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widowiska stworzono w ramach powstałych wte
dy Dni Krakowa. W przedstawieniu pojawiły się 
wjTażne elementy nawiązujące do historii Polski 
i Krakowa. Całość nabrała zarówno smaku jak 
i rozmachu. Po II wojnie światowej stworzono pod 
Wawelem nowy rodzaj widowiska zwanego „świa
tło i dźwięk”. Składało się ono zawsze z dwóch 
części. W  pierwszej miał miejsce swoisty spek
takl teatralny na bulwarach wiślanych, druga 
część to oczekiwany przez krakowian wielki po
kaz ogni sztucznych, największa atrakcja święta. 
W  latach 1970-tych organizatorem Wianków by
ła „Gazeta Krakowska" (zwana przez krótki czas 
„Gazetą Południową”). W  latach 1980-tych, po 
wprowadzeniu stanu wojennego. Wianki nie od

bywały się. Wznowione w  1992 r. z inicjatywy 
Urzędu Miasta Krakowa od razu odzyskały daw
ną popularność. W  ciągu minionych ośmiu lat 
władze Miasta powierzały organizację tej impre
zy różnym Instytucjom. Dzięki temu krakowianie 
mieU możność oglądania widowisk różniących 
się od siebie tak scenariuszem jak  i jakością wy
konania. Wymagająca publiczność spektakle te 
oceniała raz bardziej przychylnie, innym razem 
krytycznie. Może i słusznie. Piękna i magicz
na przestrzeń pod Wawelem, która ogniskuje 
wielowiekową przeszłość Krakowa, zobowiązuje 
do wybitnej kreacji artystycznej.

GŁOS POLEK 
Czerwiec 2005

 ̂ PocK,wszy od bieżącego numeru GŁOSU NAUCZyciELA otwieramy -  Forum nauczy-

«  “ f '  ”  “ ”‘5™ zamieszczać refleksje nauczycieli szkól polonijnych
z c^ego  suaato. Mamy nadzieję, ie  będziecie Państoo nadsyłać wypowiedzi o tym, Jakie 

macie doswiadezema, jalde były dobre 1 zle d™ w  waszej pracy poza g r a n l e a T V i k l ,  

[■'“ n o saą  zechcecie sie podzielić mformacjaml o wybitnych uczniach 1 tych całkiem

w  °  ™  “  to bardzo wdzięczni. M ole  l i t e  na-
esłeeie Państwo jaioes zabawne historie, a może przemyślenia, dlaczego polska szkoła so-

‘ wypowiedzi będą bm-

t a l S i f r S ^ s t ™  nauczyciela 1 uczniOw są

Proszę mi postawić dwójkę

żaden uczeń nie lubi dostawać złych stopni 

i robi wszystko, żeby dwójki nie dostać. Nauczy

ciele również nie przepadają za niedostateczny-
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mi ocenami. Wszyscy, jak  mogą bronią się 
przed tym potężnym orężem, ale nie zawsze się 
to udaje. Na dowód przedstawię historię, która 
zdarzyła się faktycznie, a ja  osobiście byłam au
torką pomysłu, któiy na całe szczęście nie prze
rodzi! się w  zwyczaj.

Na początku roku szkolnego wspólnie 
z uczniami klas oddanych mi pod opiekę, usta
nawiałam zestaw przywilejów i obowiązków 
uczniowskich, coś na kształt „prywatnego, kla
sowego regulaminu”. Uczniowie przedstawiali 
własne rozwiązania, a ja  swoje pomysły. Naj
bardziej zadowoleni byli z tego, że nie za każ
dym razem będą mieli stawiane dwójki. W  sytu
acji, gdy na zadane pytanie udzielą jedynie po
łowę odpowiedzi, w  rubiyce przeznaczonej na 
stopień znajdzie się mała kropeczka.

Kropeczka miała się stać naszą wspólną ta- 
jerrmicą. TyUto Ja i mój uczeń wiedzieliśmy, co 
ona naprawdę znaczy.

Żeby pozbyć się kropeczki, należało zgłosić 
chęć odpowiedzi uzupełniającej czyli dopowie
dzieć to, czego się nie wiedziało wcześniej. Ale, 
jak nauczyło mnie doświadczenie pedagogiczne, 
tylko ja  zapamiętywałam, czego pj^tany uczeń 
nie umiał. Uczeń posiadł jedynie wiedzę, że „nie 
umie”, i niestety rzadko któiy postarał się o to, 
żeby uświadomić sobie, dlaczego odpowiedź nie 
może być przyjęta przez nauczyciela i ile potrze
ba dopowiedzieć, żeby otrz5miać dobry stopień.

Początkowo nikt nie widział zagrożenia. Sy
tuacja stawała się kłopotliwą, gdy rósł strach 
przed kolejną odpowiedzią. Lęk o to, że się skom
promituje, oddalała zgłaszanie się uczniów do 
odpowiedzi. Ja nie nagliłam, oni nie spieszyli 
się do odpowiedzi. Trwało to nieraz kilka tygo
dni. Gdy tymczasem ci uczniowie, którzy wcze
śniej otrzymali dwójki, byli już przeze mnie py
tani, ci z kropkami nie. Pierwotnie wydawało mi 
się, że kropka to sprawa ważna, bo ma pozwo
lić uczniowi na szybsze dorastanie do podejmo
wania decyzji. Kropka, to wyzwanie dla ucznia, 
któiy chce mieć jasny obraz własnej wiedzy 
i wie kiedy, i w  jaki sposób chce uzupełnić bra
ki w  zakresie danego tematu. Tymczasem, brak 
dwójki w  rubiyce pojmowany był przez uczniów 
jako sytuacja komfortowa -  mama nie widzi 
dwójki, nie martwi się, on sam nie ma dwójki 
tylko kropkę, toteż pozornie nic mu nie zagraża.

Sytuacja zaczynała się stawać groźną 
w  chwili, kiedy prawie wszyscy ci, którzy mieU 
dwójki już je  poprawili, a ci z kropkami nadal 
mieU kropki i nic więcej.

Pod koniec roku szkolnego w  jednej z moich 
klas kropek było w  dzienniku tak wiele, że sa
ma się już zaczjTiałam denerwować, że nie zdą
żę zapytać ociągających się. Wreszcie zaczęli 
przychodzić, a rozmowa wyglądała za każdym 
razem podobnie.

-  Proszę pani, proszę mnie poprawić.
-  Z czego mam cię poprawić, skoro nie masz 

dwójki?
-  Ale mam kropki.
-  Ty bardzo chciałeś mleć kropki. Czy wiesz 

chociaż, czego one dotyczyły?
-  Nie mam pojęcia, (tu padała odpowiedź 

bardzo szczera. Ja wiedziałam, że oni nie wie
dzą, o co wcześniej byU pytani i nie mogą się na
leżycie przygotować).

-  Jak widzisz, ja  nie pamiętam, ty nie masz 
pojęcia, więc jak będzie wyglądało poprawianie?

Najczęściej rozmowa na tym się kończyła, 
a czas płjmął. Na którejś długiej przerwie, przy
szedł do pokoju nauczycielskiego dyrektor i za
pytał -  „Koleżanko, słyszałem, jak uczniowie 
na korytarzu umawiali się, w  Jaki sposób mają 
panią prosić o to, aby im pani postawUa dwój
ki. Chociaż pracuję Już prawie trzydzieści lat 
w  szkole, nigdy czegoś podobnego nie spotka
łem. Pierwszy raz słyszę, żeby uczeń sam, z wła
snej nieprzymuszonej woli domagał się posta
wienia oceny niedostatecznej. Z tego, co wiem, 
zawsze woli naciąganą ocenę dostateczną, a nie 
dwójkę. Tymczasem dowiaduję się, że mają pa
nią prosić o dwójki. Tego Jeszcze nie było, jak 
szkoła, szkołą”.

Prośby o dwójki nie udało się zatrzymać 
w  tajemnicy. Rozeszła się lotem błyskawicy, że 
najgorzej u pani X  dostać kropkę. Smutnym ak
centem sjrtuacji było i to, że uczniowie się sami 
podzielili, na tych z kropkami i tych bez kropek. 
Na Jaw wyszło też, że społeczność uczniowska 
bywa stokroć bardziej szowinistyczna niż spo
łeczności ludzi dorosłych, toteż do niektórych 
przyssał się epitet „kropnięty”, czego nie przewi
działam ani Ja, ani moi uczniowie. Wszyscy czu
liśmy się źle i należało jak najszybciej sprawę 
zakończyć. Pomogły nam w  tym stare i spraw
dzone metody -  prace pisemne w  klasie w  po
staci testów i wystąpienia pr^gotowane w  do-
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mu na wybrane tematy z zakresu omawianego 
materiału. Dla tych, którzy mieli same kropki 
przewidziałam prace ekstra, napisanie sprawoz
dania ze spektaklu teatralnego, lub prasówkę 
z wydarzeń literackich. „Szczególnie spóźnieni” 
musieli wykonać pomoc dydaktyczną do pracow
ni języka polskiego.

Dziś z rozrzewnieniem wspominam tamte la
ta, szkolne przyjaźnie moich wychowanków 
i ich sojusze, które ponoć miały się obrócić

przeciwko mnie, a stały się małą uczniowską 
szubieniczką, na której należało powiesić pew
ność, że szkoła może pracować bez dwójek i że 
są tacy nauczyciele, którzy ich nie stawiają. My
ślę też, że dokumentnie załatwiliśmy wówczas 
kwestię uĄ -̂cia kropek. Mają być, ale tylko na 
końcu zdania!

Halina Czajkowska

BAJKA DLA NAUCZYCIELI
(Bajka duńska. W  wolnym ttumaczeniu: B. Kisiel i j .  Maculewicz, 1997)

Pewnego razu zwierzęta postanowiły zrobić 
coś dla rozwiązania problemów współczesnego 
świata. Podjęły decygę o pilnej potrzebie założe
nia Nowej Szkoły. Powołano Komitet Szkolny 
złożony z niedźwiedzia, samy i bobra. Dyrekto
rem mianowano jeża. W  programie szkolnym 
umieszczono następujące przedmioty: bieganie, 
wspinanie się, latanie i pływanie. W  celu lepszej 
organizacji postanowiono, że wszystkie zwierzę
ta będą uczyły się wszystkich przedmiotów 
w  taki sam sposób.

Kaczka osiągała najlepsze wyniki w  pływa
niu, okazała się nawet lepsza od nauczyciela. 
Niestety z latania otrzymała 3+, a w  bieganiu 
zupełnie nie dawała sobie rady. Z tego powodu 
została skierowana na dodatkowe zajęcia wy
równawcze. Podczas kiedy inni trenowali pły
wanie, kaczka uczyła się biegać. Po pewnym 
czasie jej k r ; ^ e  nóżki były tak zmęczone, że 
osiągała tyłko przeciętne wyniłd w  pływaniu.

Wiewiórka otrzymała 6 z wspinania się, ale 
bardzo fi*ustrowały ją  lekcje latania, ponieważ 
nauczyciel wymagał startu z czubka drzewa. 
Dłuższe ćwiczenia spowodowały znaczne obni
żenie ocen ze wspinania się i biegania.

Orzeł był dzieckiem problemowym. Na lek
cjach wspinania potrafił znaleźć się na szczycie 
drzewa szybciej niż inni uczniowie, tyle, że 
chciał to robić na własny sposób.

Królik rozpoczął zajęcia z biegarria jako naj
lepszy w  klasie, ale dodatkowe zajęcia płjrwania 
były powodem jego załamania nerwowego. Zo
stał skierowany do szkoły specjalnej na obser
wację psychologiczną. W  tej szkole jedynym przed
miotem było pływanie.

W  końcu roku szkolnego nienormalny łosoś 
okazał się najlepszy w  pływaniu, a także w  bie- 
gamu, wspinaniu się i lataniu. W  nagrodę po
proszono go o wygłoszenie mowy na koniec ro
ku szkolnego.

Pies preriowy trzymał się z  daleka od szkoły, 
ponieważ Komitet Szkolny nie zaakceptował ko- 
pama jako przedmiotu. Zaprzyjaźnił się z bor
sukiem i został jego pomocnikiem. Później do
gadali się z dzOdml świniami i założyli szkołę 
piywatną, która okazała się wkrótce sukcesem. 
Szkoła, która pragnęła zająć się rozwiązjrwa- 

niem problemów współczesnego świata, została 
zamkmęta. Zwierzęta odzyskały wolność.
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KLASA AUTOR TYTUŁ

PRZEDSZKOLE

KLASA I

Lektury:

KLASA II

KLASA m

Lektury:

Falski
Pawlusiewlcz (Zrzeszenie)

Zrzeszenie

W. Gawdzik

Pawlusiewlcz
Tuwim

Elementarz
Moje ćwiczenia elementarzowe do Elementarza 
Falskiego: Zeszyt I, Zeszyt II (każdy)
Zeszyt do klasy 1, II, III 
ABC -  alfabet ruchomy
Piszę 1 opowiadam. Ćs^czenla uzupełniające
1 sprawdziany
Kopia programu dla klasy 1
Lokom otyw a

Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) 
Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) 
Dobrowolska 
Pawlusiewlcz

Asy z drugiej klasy. Czytanka 
Asy z drugiej klasy. Ćwiczenia 
Moja pierwsza czytanka (brak ćwiczeń) 
Kopia programu dla klasy II

Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) 
Pawlusiewlcz (Zrzeszenie)

Podowska (Zrzeszenie)
Pawlusiewlcz
Konopnicka

Z uśmiechem i słońcem -  czytanka 
Spacerkiem po ścieżkach gramatyki 1 ortografii 
(ćwiczenia do Z uśmiechem i słońcem] 
Porachunki z gramatyką, ortografią, fonetyką 
Kopia programu dla klasy III 
Na jagody

CENA

A. BoJ akowska Zeszyt trzylatka 3.50
A. BoJakowska Zeszyt czterolatka 3.50
A. Bojakowska Zeszyt pięciolatka 3.50
Ł. Grodzicka ABC sześciolatka:

Poznaję Uteiy 6.00
Zaczynam czytać 6.00
Wyprawka (wycinanki) 9.00
Kaseta (piosenki 1 wiersze) 10.00

H. Freń Z e s ^  sześciolatka. Cyferki 3.00
H. Freń Zeszyt sześciolatka. Literki 3.00
Tokarczykowie Bszę Uteiy od A do Z 3.00
J, Blałobrzeska Od A  do Z, Bawimy się głoskami i literami 10.00

J. Blałobrzeska Karty pracy 15.00

M. Czyżowska Świat przedszkolaka -  co przedszkolak
9.00wiedzieć powinien

12.00

8.00
0.75
1,00

2.00
10.00
3.00

20.00
18,00
5.00

10.00

16.00,

12.50
6.00

10.00
3.00
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KLASA AUTOR TYTUŁ CENA

KLASA IV

Lektury;

Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) 
Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) 
Kowalczewska 
Duszyńska

Piękna nasza Polska cała -  czytanka 
Pięlaia nasza Polska cała -  ćwiczenia 
Język polsld dla Id. IV i V 
Cudaczek wyśmiewaczek

20.00
20.00

5.00
4.00

KLASA V

Lektury:

Ziółkowska (Zrzeszenie) Ukochany kraj -  czytanka 
Berdychowska 1 Pawlusiewlcz W radosnym kręgu -  cz3d;anka 
(Zrzeszenie)
Berdychowska i Pawlusiewlcz W radosnym kręgu -  ćwiczenia 
(Zrzeszenie)
Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) Kopia programu dla klasy V 
Bobiński Historia Polski 
Marciniak Historia Polski dla Piotrka 
Praca zbiorowa Ilustrowane dzieje Polski 
leszczyńscy Poznaję historię ojczystą -  podręcznik 
Deszczyńscy Poznaję historię ojczystą -  ćwiczenia 

Ortograficzny słownik ucznia 
Prus Katarynka

6.00
16.00

14.00

10.00 
16.00
15.00
22.00

9.00
5.00 

11 .0 0
2.50

KLASA VI

Lektury:

Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) 
Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) 
Wnorowska (Zrzeszenie) 
Jaworski

Bobiński
Zając
Nawara (Zrzeszenie) 
Sienkiewicz

Sercem w stronę ojczyzny ~ czytanka 
Sercem w stronę ojczyzny -  ćwiczenia 
Czytanka dla kl. VI 
ę^zyk ojczysty dla kl. V I1 VII 
Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne 
Historia Polski
Geografia Polski (do użytku w klasach VI -  VIII) 
Ćwiczenia geograficzne dla kl. VI 
Janko Muzykant

16.00
14.00
10.00

5.00 
16.00
7.00
7.00 
2.50

KLASA Vn

Lektury:

Ziółkowska (Zrzeszenie)
Bobiński
Orłowa/Synowiec
Nagajowa
Bobiński
Nawara (Zrzeszenie) 
Żeromski 
Sienkiewicz 
Dąbrowska

Ziemia od innych droższa -  czytanka
Swiat w słowach i obrazach -  czytanka (kl. I glmn )
Ję^k  ojczysty -  ćwiczenia do w/w czytankl

Historifpofstó'"^ ' gimnazjum
Ćwiczenia geograficzne dla Id VII
Siłaczka
Latarnik
Marcin Kozera

8.00
10.00
7.00
6.00 

16.00
7.00
2.50
2.50
6.00

KLASA Vm

Bobińslil 
Orłowa/Synowiec 
Nawara 1 Schneider 
(Zrzeszenie)

Swiat w słowach i obrazach -  czytanka (kl 11 gimn 1 
Język Ojczysty -  ćwiczenia do w ^ ^ t ^  ®

Ćw iczenia geograficzne dla kl. VIII

10.00
7.00

7.00

Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) Pory roku. Polskie -----------------------------
Zbiór dodatkowych materiałów do wykorzystania
1 rodziców w domu. Interesujące czytankf îirip,- u  w szkole
dla dzieci w klasach od O do V. zagadki, krzyżówki
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KL. VIII 

Lektury:

Dodatkowe

Z ^ p w ^ k p  (Zrzeszenie) PAN TADEUSZ, opracowanie dla nauczycieli 
pa n  TADEUSZ, opracowanie dla uczniów 
Wojtek spod Monte Casino

podręczniki do wykorzystania w klasach od IV do Vm

Nagajowa Słowo za słowem -  czytanka 
Nagajowa Słowo za słowem -  ćwiczenia 
Nagajowa Słowa zwykłe i niezwykłe -  czytanka 
Nagajowa Stówa zwykle i niezwykłe -  ćwiczenia 
Nagajowa Słowa i świat -  czytanka 
Nagajowa Słowa i świat -  ćwiczenia 
Ziółkowska Ukochany liraj -  czytanka

7.00
7.00
4.00

10.00
7.00 

10.00
7.00 

10.00
7.00
6.00

LICEUM

Wydawnictwa Szkolne Starożytność -  Oświecenie 8.00
i Pedagogiczne Romantyzm 8.00

Pozytywizm 8.00
Młoda Polska 8.00
Literatura polska lat 1918-1939 8.00
Literatura polska po 1939 roku 8.00

W. Mandecka Literatura polska, klasa I 24.00
W. Mandecka Literatura polska, klasa II 24.00
W. Mandecka Literatura polska, klasa III 24.00

Lektury szkoły średniej -- opracowania:
Od Staroż5rtności do Oświecenia, Romantyzm,
Pozytywizm, Młoda Polska, 20-Iecie międzywojenne.
Literatura współczesna (każde) 6.00

-  scenariusze Scenariusz lekcji Ję^ka polsldego dla szkoły
średniej: klasa 1, II, III, IV (każdy) 6.00

Lektury: Kochanowski Odprawa posłów greckich 2.50
Konopnicka Dym 2.50
Mickiewicz Grażyna 2.50
Nałkowska Medaliony 2.50
Orzeszkowa ABC 2.50
Orzeszkowa Dobra pani 2.50
Prus Antek 2.50
Prus Kataiynka 2.50
Prus Grzechy dzieciństwa 2.50
Prus Placówka 4.00
Prus Wybór nowel: Antek, Nawrócony, Michalko,

Katarynka, Kamizelka, Na wakacjach.
Przygoda Stasia, Powracająca fala 6.00

Prus Z legend dawnego Egiptu 2.50
Sienkiewicz Sachem 2.50
Sienkiewicz Wspomnienia z Maripozy 2.50
Sienkiewicz Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela 2.50
Dąbrowska Marcin Kozera 6.00

Lasocki Wojtek spod Monte Cassino 4.00

k la sy  POLSKO-ANGIELSKIE

7r7P<?7Pnie Polska mowa, część I (miękka okładka) 7.50Z.CÔCl i-Ł'-'
Polska mowa, część II (miękka okładka) 7.50
Polska mowa, część I (6 kaset) 35.00
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KLASA AUTOR TYTUŁ CENA

KLASY POLSKO-ANGIELSKIE

(komiksy-comics)

Wskazówki metodyczne do Polskiej mowy cz. I 1.50
Wskćizówki metodyczne do Polskiej mowy cz. II 1.50
Smok wawelski i królowa Wanda 2.00
O Popielu i myszach 2.00
O Piaście Kołodzieju 2.00

POMOCE NAUKOWE

Mapy

Zrzeszenie

A, Bonusiak (Zrzeszenie)

Mapa Polski administracyjna, ścienna 45.00
Mapa Polski fizyczna, ścienna 45.00
Polska w okresie rozbiorów, ścierma 45.00
Mapa Europy, ścienna 45.00
Mapa świata, ścienna 45.00
Mapa świata, ścienna: Rzeźba i krajobrazy
ukształtowanie powierzchni 45.00
Mapa. Story of Poland 3.50
Atlas geograficzny Polski 9.00
Atlas historyczny Polski -  wyd, Denmart
(dla szkoły podstawowej) 10.00
Atlas historyczny Polski -  wyd. Denmart
(dla liceum) 10.00
Atlas historyczny Polski -  wyd. Romera 10.00

Dziennik lekcyjny + Księga ocen 8.00
Świadectwo szkolne od kl. I-V1I 0.50
Świadectwo ukończenia VIII kl. 0.50
Świadectwo gimnazjum 0.50
Świadectwo nkończenia gimnazjum 0,50
Zaświadczenia dla przedszkoli o. 50
Zaświadczenie dla zerówki o.50
Dyplom uznania q 50
Tragedia Katyńska (video)
w Języku polskim lub angielskim 25.00
Forgotten Odyssey (video) tylko angielska wersja 25.00
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego 
w metropolii chicagowskiej, 1951-1997 10.00

NAGRODY

Klasa Vm  1 maturzyści

Dla dzieci od 6 do 9 lat

Podgórska

Cuda Polski -  Ilustrowana księga przyrody polskiej 
Cuda Polski -  miejsca niezwykłe.
Zdjęcia i opisy zamków i pałaców
Ilustrowane dzieje Polski
Jan Paweł II -  pasterz i pielgrzym

Najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne. Album
Polskie dzieje od czasów najdawniejszych
do współczesności
Sławni Polacy, sławne Polki

Sto najpiękniejs^ch miejsc w Polsce

Legendy i podania dla dzieci
patyku. Zbiór wierszy dla dzieci 

Wielka księga zgadywanek

20.00

20.00
22 .00
16.00
16.00

16.00
20.00
20.00

8.00
8,00
8.00
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