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 Dzisiaj w numerze (136):

Potencjał środowisk polonijnych,
O włodarzu Rzeszowa, Zawsze z ‘Listami z daleka’, 
Warto mieć hobby, Od i do Redakcji, 
Pozdrowienia, O migracji zarobkowej Polaków, 
Koblencja, Poezja, Ukraińska biografia 
Josepha Conrada, Widziane z USA,
 Intruz ze Lwowa, W Jelnej, Gruszki ,Ogłoszenia

   Zapraszamy do regularnej lektury. 
Najtańszy roczny abonament – 20 eu. 
Konto: BE53 7512 0785 2953 -
prenumarata,  poparcie tytułem wdzięczności

        i motywacji, darowizna, mecenat. 
Dopisek : Lzd + cel, imię i nazwisko, adres      
mailowy, na który ma iść przesyłka.

Współautorzy numeru (nazwiska wg 
alfabetu):

Marek Baterowicz, Switlana Breslawska 
Anna Francois-Kos, Beata Jaworowska, 
Agata Kalinowska – Bouvy, 
Leokadia Komaiszko, Romuald Mieczkowski, 
Danuta Mucha,  Halina Ewa Olszewska, Adela 
Rychlewicz, Ryszarda L.Pelc, Iwona Danuta 
Startek,  Dorota Suder, Bil Wolak, Teodozja 
Zariwna.                                                  
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Lettres de loin. Letters from far away. Briefe aus der Ferne.

PISMO  OGÓLNOŚWIATOWEGO  KORESPONDENCYJNEGO
KLUBU  POLSKICH  MIGRANTÓW

PERIODYK  SPOŁECZNO-KULTURALNY  I  LITERACKI

Listy z daleka  znalazły się w Przewodniku Wirtualnej Biblioteki 
Literatury  Polskiej, realizowanej w ramach  projektu  UNESCO 

Koblencja, miasto wielu kultur.

Wrzesień - 
październik 
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Lettres de loin - Journal  du Mondial club littéraire 
correspondant pour les migrants polonais - Listy z daleka

Emigracja, niesiona przez świat Ojczyzna, 
nasze listy pisane nieraz z bardzo daleka, nasz 
Klub – oto tematy poetyckie, do których 
rozpracowania zapraszamy nasze Poetki i 
Poetów. Nadsyłane wiersze (należy zaznaczyć: 
Do Antologii Klubu), będą drukowane na 
łamach Listów z daleka. Ostateczny cel tej 
propozycji - wydanie Almanachu Poezji Klubu 
w wersji polsko-francuskiej. 
__________________________________________

Odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone w 
Listach z daleka, nie zapomnij zaznaczyć, że 
znalazłeś je właśnie w tym periodyku.

_____________________________________

Listy z daleka chętnie ogłoszą drukiem 
informacje o wystawach, koncertach, 
konkursach; zamieszczą fragmenty książek, 
opublikują reprodukcje prac rzeźbiarskich, 
malarskich, fotograficznych i in. Dla osób 
zrzeszonych w naszym Klubie, pomyślane są 
specjalne ulgowe taryfy. Zgłaszajcie się, 
zapraszamy!

_____________________________________

W redakcji Listów z daleka można zamówić 
następujące ksiażki Leokadii Komaiszko  w 
wersji papierowej, z klasyczną przesyłką do 
domu: Nawet ptaki wracają - szkice i 
reportaże o losach Polaków na Syberii, w 
Kazachstanie, na Litwie, Białorusi, w Belgii; 
Wiatr z  Hamburga - powikłane losy Polaków 
na północy Niemiec - reportaże i wywiady; 
Tajemny kwia ruty - wybór wierszy kresowo-
emigracyjnych; Zielonosenne kaktusy - wybór 
wierszy lirycznych. W wersji elektronicznej, 

z przesyłką na adres mailowy: Studentka w 
Teklanach - relacja rozpisana na głosy, 
naświetlająca tradycje i obyczaje 
współczesnych mieszkańców Wileńszczyzny. 
Kontakt: Redakcja Lzd

_____________________________________
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zwraca 
się z prośbą o udzielenie informacji o Państwa 
organizacji (zrzeszeniu), która swoją 
działalność łączy z szeroko pojmowanymi 
sprawami Polaków lub ludzi polskiego 
pochodzenia poza granicami Polski. Informacje 
te posłużą do naukowych analiz sytuacji 
organizacji polskich i polonijnych
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
eoHngHZs3pyomvnuUlpvRgNcGZ8QPe64vZ9F
Vf68PalGn5rw/viewform?usp=sf_link
 
__________________________________
Polonia północnej Francji obchodziła  
100-lecie (1919-2019) przybycia z Polski 
na te tereny do pracy na kopalniach. 
Ukazała się  z tej okazji książka syna 
górnika Edwarda Papalskiego ‘Une vie en 
Polonia’ (Źycie w Polonii – fr). Obie 
pozycje są dostępne w Salonie Polskiej 
Kultury w Liège-Chênée.

-------------------------------------------------------

Posłuchaj Polskiego Radia Chicago

na internecie :

https://tunein.com/radio/Polskie-Radio-
WPNA-1490-AM-s1224/
 
----------------------------------------------------

Polskie Muzeum w Nowej Zelandii -
Polish Heritage Trust Museum:125 Elliot 
Street, Howick 2014, Auckland, New 
Zealand. Tel/fax  +64 9 533 3530, 
www.polishheritage.co.nz 
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Okładka: 
Niemcy, Koblencja/Koblenz – miasto wielu kultur. 

Fot. ze zbiorów ‘Lzd’.
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Listy z daleka – pismo Ogólnoświatowego 
Korespondencyjnego Klubu Emigrantów, kz (asbl) 
Dwumiesięcznik społeczno-literacko-kulturalny. 32 strony 
A5, z kolorową okładką.

Listy z daleka czytane są: w Afryce, Ameryce, Anglii, 
Argentynie, Australii, Austrii, Belgii,  Brazylii, Danii, 
Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kanadzie, na Litwie, 
Łotwie, w Meksyku, Niemczech, Polsce, Rosji, Szwajcarii, 
Szwecji, we Włoszech i USA.

Redaguje i wydaje: Leokadia Komaiszko, Belgia.
Email: leokadiak@yahoo.fr
http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm
Wszystkie prawa są zastrzeżone. Autorzy tekstów 
odpowiadają za wiarygodność faktów. Redakcja rezerwuje 
sobie prawo do selekcji, skracania i językowego korygowania 
nadsyłanych tekstów. Poglądy autorów nie zawsze są zbieżne 
z poglądami redakcji. 

Korekta językowo-stylistyczna numeru:
Mag. Barbara Synoracki (Austria), filolog
Współpraca promocyjna: Agata Kalinowska-Bouvy 
(Francja), Monika Kamicka (Belgia), Bogumiła Olaniecka 
(Hiszpania).

Współpraca korespondencyjna: Australia: Marek 
Baterowicz, Ernestyna Skurjat- Kozek; Austria: Barbara 
Synoracki; Belgia: Ryszard Jędrzejczak; Francja: Agata 
Kalinowska – Bouvy; Hiszpania: Bogumiła Olaniecka; 
Kanada: Danuta Koper; Łotwa: Irena Liegeniece; Niemcy: 
Maria K. Kroeger, Aleksander Suswiłło, Maria 
Schafhausen; Polska: Ryszard Laudański, Józef Łącki, 
Hanna Nowakowska, Halina Olszewska, Lech L. 
Przychodzki, Iwona Startek, Halina Szymańska; Rosja: 
Aleksander Piotrowski; USA: Janusz Kopeć, Ryszarda 
Pelc; Włochy: Małgorzata Jedlecka; Szwecja: Teresa 
Urban.

Prenumerata. Roczna internetowa na cały świat: 20 euro 
(wersja niemobilna pdf) i 25 euro (audiowizualna pps). 
Rocznik wydań papierowych (na zamówienie), wraz z 
przesyłką pocztą lotniczą do krajów UE – 79,40 euro.              
 Do pozostałych krajów Europy i świata – 86 euro.                  
   Listy z daleka są wysyłane po uprzedniej opłacie 
abonamentu.

Ogłoszenia. Zamieszczenie nowego zgłoszenia do 
nawiązania kontaktów korespondencyjnych na łamach Lzd  - 
20 euro, tyleż – odnowienie zgłoszenia. Jednorazowe 
wpisowe nowicjusza - 20 euro. Ogłoszenia prywatne krótkie 
– od 10 euro. Firmowe kolorowe, z logo, ilustracją – wg 
cennika Lzd. Ogłoszenie ukazuje się po potwierdzeniu 
wpłaty. Za treść ogłoszeń Redakcja nie odpowiada. Nie 
odpowiadamy też za ewentualne nieścisłości w przesłanych 
do Redakcji informacjach.

mailto:leokadiak@yahoo.fr
http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm
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           Potencjał środowisk polonijnych

. ...Potencjał środowisk polonijnych w rozwoju eksportu i ekspansji 
zagranicznej polskich firm powinien być wykorzystany w większym 
stopniu niż dotychczas. Polscy inwestorzy chcą nawiązywać współpracę z 
Polonią i Polonia chce ich wspierać w miejscach swojego zamieszkania. 
Kapitał w przypadku Polonii to są ludzie: doświadczenie, wiedza o 
przepisach prawnych, kulturze, zwyczajach danego kraju. To są związki z 
Polonią, jak i ze środowiskami tamtejszymi, w których żyją. 
Dla  polskich przedsiębiorców często barierą w ekspansji zagranicznej jest 
obawa, „co ich tam za granicą czeka, co ich spotka”, bariera językowa, 
kulturowa, brak wiedzy o przepisach. Instytut Schumana oraz Animatorzy 
Wizerunku Polski w Europie proponują pomoc w spełnianiu warunków 
synergii między kompetencjami MŚP a organizacjami i firmami 
Polonijnymi poza granicami kraju… - Tak mówił  ostanio na wirtualnym  
Forum Polonii Gospodarczej  dr Krzysztof Radecki.
Pozytywne jest, że zrodziła się taka myśl w Polskiej Ojczyźnie. 
Zobaczymy co wyniknie z niej dalej, konkretnie, w praktyce.

Tymczasem  sugerujemy naszym korespondencyjnym 
Przyjaciołom dalej zwyczajnie uczestniczyć w budowaniu ‘Listów z 
daleka’. Mamy nową stronę na Facebooku 
https://www.facebook.com/listyzdaleka, dobrze jest polecić ją znajomym, 
polubić samemu.  Na tejże stronie i również portalu Salonu Polskiej 
Kultury w Chênée autorzy i artyści mogą promować swe prace. 

Potrzebna jest pomoc przy składaniu numerów, zainteresowani 
zgłaszajcie się do Redakcji! 

Pamiętajmy, aby zaprenumerować ‘Listy z daleka’ komuś 
bliskiemu w prezencie, wesprzeć czasopismo finansowo jeśli się ma taką 
możliwość. ‘Listy z daleka’ żyją ponad ćwierć wieku – to spory kawał 
czasu i bogaty zasób pracy, to nasz polonijny  i światowy (!) potencjał 
myśli oraz dziejów. 

Z pozdrowieniami z październikowej Belgii,
Leokadia KOMAISZKO

redaktorka naczelna

https://www.facebook.com/listyzdaleka
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 O włodarzu Rzeszowa

Jestem zmęczona upałami, czekam na chłodniejszy czas, 
trochę u siebie, trochę w Rzeszowie. Niestety, zmarł Tadeusz Ferenc 
- wieloletni prezydent tego miasta, wybitny samorządowiec, który z 
szarej mieściny uczynił Rzeszów piękną metropolią, atrakcyjnym 
miejscem do mieszkania, nauki i pracy. Kilka lat temu napisałam 
wiersz "Rzeszów", zamieszczony jest w moim tomiku "Pośrodku 
horyzontu ". Przekazałam prezydentowi ten tomik z dedykacją i 
podziwem dla 
dokonań włodarza tego miasta. Bardzo się ucieszył, czytano w 
szerszym gronie. 

Wciąż doświadczamy przygnębiających wiadomości o 
wojnie w Ukrainie. W załączeniu przesyłam kilka funeralnych haiku 
dotyczących tej wojny. Bardzo dziękuję za publikację mojego tekstu 
o romantyzmie i gratuluję zawartości całego numeru (135) ‘Listów 
z daleka’. 

                                  Halina Ewa OLSZEWSKA 

                                                    

                                                    ***

Droga Redakcjo ‘Listów z daleka’. Bardzo dziękuję za 
przetłumaczenie mojej poezji na język polski i opublikowanie jej w 
swoim czasopiśmie. Mam nadzieję, że macie się dobrze i też mam 
nadzieję, że się zobaczymy

Bądźcie bezpieczni i rozwijajcie się dalej tak kreatywnie!
Gorące pozdrowienia z USA.

                              Billy WOLAK
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                                                     * **

  Dziękuję za nowy (135) numer ! W tych upiornych czasach 
te Listy... (‘Listy z daleka’ – red.) są jak woda dla spragnionych… 
Przyjdź Królestwo Twoje…

                                            MAREK

       Zawsze z ‘Listami z daleka’

 Jestem zawsze z ‘Listami z daleka’ i miło mi bardzo, żałuję tylko 
że jestem raczej wirtualnie, a nie tak fizycznie. Mam nadzieję, że cała ta 
zwariowana sytuacja na świecie niedługo się  ułoży i powstanie 
możliwość prawdziwego spotkania.
 Za moment pobiegnę do wskazanego linku. Cieszę się bardzo, że 
kolejny raz przydałam się z moim wierszem.

A propos, znalazłam możliwość dyktowania komputerowi i 
automatycznego wpisywania tekstu. Nie jest to jeszcze aż tak bardzo 
poprawne, ale bardzo ułatwia mi pracę. Muszę jeszcze się douczyć, aby 
lepiej móc wykorzystywać tę funkcję. Myślę, że dzięki temu w 
najbliższym czasie będę mogła nadrobić wiele zaległości z pisaniem. Ten 
mail do Redakcji dyktuję właśnie komputerowi, ale dostrzegam już 
konieczne poprawki. Mimo wszystko, dyktowanie jest łatwiejsze niż 
wystukiwanie myśli literka po literce. A sama funkcja jest dostępna w 
komputerze i naprawdę łatwo ją wywołać - jest na dodatek i 
wielojęzyczna, polecam ją Redakcji i korespondentom ‘Listów z daleka’. 
Do szybkiego kontaktu ! 

                                   Agata KALINOWSKA – BOUVY

                                                       Francja
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                                    ***
Najdroższa Redakcjo, dzień dobry!
Ogromnie pragnę podziękować za tak serdeczną o mnie pamięć i 

następną (135), równie bez miar drogoceną edycję ‘Listów z daleka’  którą, 
jak wszystkie inne, uwieczniłam w mych zbiorach! Wielce dziękuję, za 
wszystkie dary serca, które promują słowo literackie także wśród 
niewidzących poetów, jak również fotografie przyrody z nieodłącznymi 
istotami fauny, które nasze życie wzbogacają.

Łączę ukłony i pozdrowienia również od mej skrzydlatej, cudnej 
kruszynki – gołąbka.

                                      Dorota SUDER
 Polska

Warto mieć hobby

Dziękuję za odpis. Wprawdzie nie za wiele zamieszczam artykułów 
na Bochenii, ale od czasu do czasu coś wrzucam, gdyż śledząc czytane 
artykuły widzę zainteresowanie nimi dosyć duże. Na dobę wychodzi nieraz 
około setki czytelników po obu stronach globu.

Co porabiam? Interesuję się szeroko pojętą nauką w popularnym 
wydaniu,poszerzając swoją świadomośc zgodnie ze wskazówkami Davida 
Havkinsa. Poza tym mając dosyć dużą własność wciąż jest coś do 
zrobienia. Smutkiem napawa mnie fakt masowej niemal epidemii ludzi, 
zarówno młodych czy starszych...

 W takich czy innych czasach warto mieć swoje hobby i iść za 
głosem serca i rozumu poszerzając najważniejsze zadanie życia - 
ŚWIADOMOŚĆ.

Kończąc ,serdecznie pozdrawiam.

Józef ŁĄCKI
                                             Polska

Listy z daleka  Nr 136     09-10/2022
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                                      ***
Szanowna Redakcjo. 
Przejrzałam  polecaną stronę fb ‘Listów z daleka’.
Co za wspanialy dorobek! Gratulacje! 
Cieszy mnie, że jestem abonentką. 

                  ED, Belgia

‘Listy z daleka’ są ciekawe, 
warto je czytać regularnie 

Jak najbardziej się zgadzam z tym, że warto je czytać:-)
Ale czy możesz, Leokadio, przesłać linki  numerów do 
opublikowania na stronie Mediów?  Na YouTube idzie to za 
szybko. 

      Pozdrawiam ze Szwecji.

Teresa SYGNAREK
Prezes Stowarzyszenia Mediów Polonijnych

 Od Redakcji: 
https://www.ssmp.eu/s/30/belgia – tu, na stronie Mediów 

Polonijnych,  znajdziemy zapis o ‘Listach z daleka’.

Listy z daleka  Nr 136     09-10/2022
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                                             ***

Pozdrawiam z Aarschot i dziękuję za ‘Listy z daleka’. Wspaniałe 
czasopismo

Wiem, że długo milczałam,  ale niestety musiałam uporać się z 
dramatem który mnie dotknął. Właściwie nigdy do końca nie można się z 
tym pogodzić. Kiedy zabraknie ukochanej osoby, to trudno jest odnależć 
się znowu w realnym życiu

Życzę wielu czytelników, radości i satysfakcji w życiu osobistym,no 
i tym twórczym. Mam nadzieję, że będę mogła w końcu odwiedzić Liege.

GRAŻYNA
                                                Belgia

                    WOLNO NAM

Zadaniem naszej Fundacji jest budowanie świadomości społecznej 
w kontekście migracji poprzez działania takie jak: wspieranie otwartej 
postawy wobec różnorodności, w szczególności wielokulturowości oraz 
innych wyznań i obyczajów, a także budowanie w społeczeństwie 
poszanowania względem różnych kultur, grup społecznych, ale też 
przyrody i całego otaczającego nas środowiska. Zależy nam na 
przybliżaniu zjawisk dotychczas obcych i nieznanych oraz na działaniach 
emancypacyjnych i promujących rzetelną wiedzę tam, gdzie pokutuje 
stereotyp, aby wynikającą z niego nieufność zamieniać w zaufanie. 

Promowanie międzykulturowego środowiska pracy, wymiany 
doświadczeń i perspektyw to również jeden z naszych dalekosiężnych 
priorytetów.
W chwili obecnej skupiamy się głównie na pomocy uchodźcom z Ukrainy, 
prowadzimy w Krakowie hostel interwencyjny który mieści około 200 
osób, cyklicznie dostarczamy również żywność i produkty bezpośrednio na 
Ukrainę dla żołnierzy i potrzebujących mieszkańców. 

Dorota PALICA
Zespół Fundacji WOLNO NAM

, 
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   Pozdrowienia  
 serdeczne

SPRAWY KLUBU

Priorytetowo promujemy twórczość naszych klubowiczów.
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Przyjmujemy zamówienia na roczniki Listów z daleka 
(ogólem mamy ich 26), a także na poszczególne numery czasopisma. 

Mile widziane są zgłoszenia celem badań naukowych naszego periodyku oraz 
recenzji literackich i prasowych.

Akcja Podaruję Abonament Listów z daleka
– w wydaniu papierowym bądź internetowym. Wydatek to nieduży lecz jakże 

przyjemny, pożyteczny i trwały. Nowa inicjatywa na każdą kieszeń to tomiki poezji 
w wersji pdf. Korzystajmy z tej okazji 

lansowania swej twórczości wśród koneserów Europy i świata.

           Listy z daleka szukają współpracowników
Redakcja Listów z  daleka przyjmie do współpracy na zasadach wolontariatu 

bądź praktyk studenckich osoby obeznane z tajnikami składania tekstów 
prasowych w komputerze. Dobra znajomość języka polskiego jest konieczna. 

Wiek, kraj zamieszkania  nie mają znaczenia.
Prosimy kierować zgłoszenia wraz z brefingowym CV na adres : 

leokadiak@yahoo.fr     http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm

ślemy wszystkim naszym 
Klubowiczom, Czytelnikom 
oraz Sympatykom 
Listów z daleka, 
którzy we wrześniu - październiku
obchodzą Imieniny
lub Urodziny.

Nasza kartka: Wrześniowe owoce. Fot. Z belgijskich zbiorów ‘Listów z daleka’.
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    O migracji zarobkowej Polaków

– Dane  z ostatnich lat nie wskazują na wielki exodus w 
poszukiwaniu lepszego wynagrodzenia za granicą, powinny jednak dać 
do myślenia i być impulsem do aktywnego działania na rzecz poprawy 
warunków pracy w Polsce. Zapewne łatwiej będzie tworzyć i rozwijać 
programy nakierowane na taki cel niż mające przyciągnąć z powrotem 
migrantów zarobkowych, w szczególności tych, którzy na emigracji 
odnieśli sukces – uważa ekspert raportu Marcin Budzewski, wiceprezes 
Instytutu Analiz Rynku Pracy.

Obecnie Polacy wyjechaliby za granicę w towarzystwie 
pozostałych członków rodziny częściej niż w 2018 roku. 
Zdecydowałoby się na to 38,6 proc. rozważających wyjazd. 

Większe zarobki, dłuższe wyjazdy
Niezmiennie najważniejszą motywacją do emigracji zarobkowej 

są atrakcyjniejsze wynagrodzenia niż w Polsce (79 proc. wskazań) oraz 
wyższy standard życia (47 proc.). Te dwa czynniki zyskały na 
znaczeniu w porównaniu z badaniem z 2018 roku. Wciąż istotne są 
lepsze warunki socjalne (31 proc.), możliwość podróżowania (25 
proc.), lepsze perspektywy rozwoju zawodowego (22 proc.) oraz 
bardziej korzystny system podatkowy (20 proc.). 

– „Nowa normalność”, w której żyjemy i pracujemy, dotyczy też 
planów zarabiania poza krajem. Polacy szukają stabilnego, 
satysfakcjonującego zatrudnienia. Chcą wyjeżdżać, bo wiedzą, że 
zapewnią sobie atrakcyjniejsze zarobki i wyższy standard życia, nawet 
mimo wyższych kosztów utrzymania. Nie bez znaczenia jest z 
pewnością sytuacja w naszym kraju, przede wszystkim postępująca 
inflacja i regulacje związane z wprowadzeniem Nowego Ładu – 
komentuje Iwona Szmitkowska, prezes Gi Group Poland S.A.

Duża zmiana jest zauważalna w deklarowanej długości pobytu za 
granicą. Wśród rozważających emigrację zarobkową straciły na 
znaczeniu krótkie, trzymiesięczne wyjazdy (spadek aż o połowę z 37 

proc. 
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w 2018 roku do 18 proc. obecnie) na rzecz dłuższych, minimum 
półrocznych. Więcej osób zdecydowałoby się na pobyt za granicą 
przez rok lub kilka lat (wzrost z 32 proc. w 2018 r. do prawie 38 
proc.). Deklaracje dotyczące emigracji na stałe nie zmieniły się 
znacząco w porównaniu z poprzednim badaniem, wzrósł natomiast 
odsetek niezdecydowanych (z 7,4 proc. w 2018 r. do prawie 16 proc. 
obecnie).

 – Polacy deklarują wyjazdy dłuższe, kilkuletnie w miejsce 
preferowanych wcześniej krótkotrwałych, co niestety oznacza poważne 
zagrożenie trwałej utraty kapitału ludzkiego w kraju, w tym części 
lepiej wykształconych i dobrze zarabiających specjalistów. Pandemia 
odciska negatywne piętno na polskim rynku pracy, z drugiej strony 
galopująca inflacja jeszcze bardziej obniża realną wartość 
wynagrodzeń, co zwłaszcza u młodych ludzi zwiększa motywację do 
poszukiwania realnych perspektyw na wyższe zarobki i lepszy standard 
życia – wyjaśnia prof. dr hab. Jacek Męcina, doradca Zarządu 
Konfederacji Lewiatan.

Dokąd?
Od wielu lat to Niemcy są najczęściej wybieranym kierunkiem 

emigracji zarobkowej Polaków. Ten kraj jest brany pod uwagę przez 
co trzecią osobę rozważającą wyjazd. W dalszej kolejności 
rozpatrywana jest Holandia (15,8 proc.) oraz Wielka Brytania (9,4 
proc.), dokąd chce wyjechać więcej osób niż w 2018 roku, jednak 
mniej niż wcześniej. Zauważalny jest spadek zainteresowania 
emigracją do krajów skandynawskich takich jak Norwegia i Szwecja. 

Kto chce pracować za granicą? 

Obecnie 71 proc. rozważających emigrację zarobkową pracuje – 
44 proc. ma stałe zatrudnienie, a 27 proc. pracuje na niepełny etat, 
umowę o dzieło, zlecenie lub w formie samozatrudnienia. W 
porównaniu z 2018 rokiem odsetek aktywnych zawodowo biorących 
pod uwagę wyjazd zmniejszył się o 11 pkt. proc. Znacznie zwiększyła 
się natomiast liczba zainteresowanych nim bezrobotnych – z 6 proc. w 
2018 roku aż do 21 proc.
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Najbardziej skłonni do emigracji za pracą są pracownicy 
branży usługowej (38,4 proc.), mniej chętnie zatrudnieni w handlu 
(9,7 proc.), produkcji (14,1 proc.) oraz w sektorze publicznym (18,4 
proc.). Blisko jedna trzecia rozważających zatrudnienie za granicą 
to pracownicy z krótkim stażem pracy, w większości krótszym niż 
rok. To w pierwszej kolejności osoby mające wykształcenie 
podstawowe lub zawodowe (42 proc.), w dalszej – średnie (32%) i 
wyższe (26 proc.), przy czym odsetek zainteresowanych wyjazdem 
wśród osób z wyższym wykształceniem wzrósł (o 6 pkt. proc.) w 
porównaniu z 2018 rokiem.

Wyjechać za pracą chcą są przede wszystkim mężczyźni (70 
proc.), osoby w wieku 24-34 lata. Co ciekawe, odsetek kobiet (30 
proc.) jest wyższy o 8 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim 
badaniem (22 proc.). W największym stopniu rozważają emigrację 
zarobkową mieszkańcy wsi i mniejszych miast, osoby z regionów 
wschodniego i południowego, w najmniejszym stopniu – 
województwa mazowieckiego oraz regionów centralnego oraz 
południowo-zachodniego. 

Po Polsce nie chcemy migrować
A co z migracją krajową? Czy Polacy są tak samo chętni do 

wyjazdu? Z badania wynika, że prawie 90 proc. Polaków nie rozważa 
migracji w kraju, by znaleźć lepszą pracę. Natomiast z tych, którzy 
jednak zmieniliby miejsce zamieszkania, gdyby otrzymali lepszą ofertę – 
ponad jedną trzecią (32 proc.) przekonałoby wynagrodzenie powyżej 6 
tys. zł netto. 
Do migracji po Polsce skłonnych jest blisko 9 proc. i choć jest to więcej 
niż w badaniu z 2018 roku, gdy chętnych było 5,2 proc., to jednak 
zdecydowana większość Polaków nie zamierza podjąć takich kroków. 

W 2020 roku liczba Polaków, przebywających czasowo w innych 
krajach, zmniejszyła się w stosunku do 2019 roku o 176 tys. (7,3 proc.). 
W Europie mieszkało 1 973 tys. Polaków (o 161 tys. mniej niż w rok 
wcześniej), większość – 1 339 tys. – w krajach UE, najwięcej w 
Niemczech (706 tys.), Holandii (135 tys.) oraz w Irlandii (114 tys.).

Dla ‘Listów z daleka’ 
Beata JAWOROWSKA
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                     Koblencja 

To miasto w zachodniej części Niemiec, o którym po raz pierwszy 
wspomniano w IX w. p.n.e., kiedy należało do Cesarstwa Rzymskiego. Na 
przestrzeni swojej długiej historii miasto obrastało niesamowitym klimatem. To 
tutaj w 1926 roku urodził się przyszły prezydent Francji, Valéry Giscard 
d’Estaing. Podczas drugiej wojny światowej Koblencja nie doświadczyła 
silnych bombardowań, dlatego stanowi dziś unikum, które zdaje się składać z 
wielu warstw, nakładanych przez kolejne epoki, wydarzenia  historyczne, nurty 
artystyczne i wszelkiego rodzaju trendy. Co tu warto odwiedzić? 

   Zamek Stolzenfels - neogotycki pałac położony na lewym brzegu 
Renu. Pierwszy gród powstal w tym miejscu już w XIII wieku, a w wieku XIX 
budowla została przekształcona w pałac. Otoczony jest wyjątkowo 
malowniczym parkiem krajobrazowym, na tle którego zarysowane są 
kunsztowne wieżyczki pałacu. To jeden z najważniejszych symbolów miasta.

Bazylika św. Kastora. Kościół rzymskokatolicki, który jest najstarszą  
świątynią Koblencji. Powstała w IX wieku, a jej wieże mają po czterdzieści 
cztery metry wysokości. W jej wnętrzu znajdują się historyczne organy z XV 
wieku, a także arcydzieła sakralne z różnych dziedzin sztuki, w tym ozdobne 
sklepienia, stara ambona, chrzcielnica, ołtarz i rzeźby z białego marmuru.

Studnia św. Kastora znajduje się na placu tuż przed bazyliką. Została 
zbudowana w pierwszej połowie XIX wieku z bazaltowych bloków, na których 
wiszą marmurowe misy. Ustawiona ku pamięci oczekiwanego zwycięstwa 
cesarza Napoleona, kiedy dokonywał inwazji na Rosję. Dziś studnia stanowi 
jedno z najważniejszych źródeł wody w Koblencji.

Twierdza Ehrenbreitstein - to element pruskich fortyfikacji, które zostały 
wybudowane w pierwszej połowie XIX wieku na wysokim wzgórzu 
nadreńskim. Po podpisaniu Traktatu Wersalskiego w 1919 roku, kiedy doszło 
do demilitaryzacji Niemiec, obiekt miał zostać rozebrany. Na szczęście, tak się 
nie stało i dziś twierdza przyciąga tłumy turystów, którzy chcą zobaczyć, jak 
miasto miało się bronić, gdyby doszło do jakiegokolwiek konfliktu. Miejsce to 
przypadnie do gustu fanom historii i militariów, a także dzieciom.
Pałac Elektorski - to klasycystyczna budowla wzniesiona w XVIII wieku. 
Stanowi przykład francuskich wzorców w architekturze, które w tej epoce 
inspirowały architektów w całej Europie. Znajduje się w nim wiele 
historycznych pomieszczeń, a także Sala Cesarska, Lustrzana, Ogrodowa czy 
Sala Augusty. Budowla otoczona jest przez park podzielony na dwie części, 
które stanowią plac i ogród znajdujący się nad brzegiem Renu. Cały kompleks 
jest bardzo malowniczy i będzie doskonałym wyborem, jeśli w planach mamy 
całodniowe zwiedzanie Koblencji wraz z przyjemnym spacerem.

                          Dla  ‘Listów z daleka’ – Agnieszka RUTYS
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Nektar

Pomarańczowa kula 
Słońca
Spogląda w dół
Na tysiące innych kul
Dziwiąc się, co się stało
Że tysiące jej kopii
Na Ziemi zostało
Lecz niebawem
Przyszło wyjaśnienie
Kiedy wszystkie 
pomarańcze
W wielkim koszu
Znalazły schronienie
Bowiem to, co z pozoru
Wygląda identycznie
Różni się, pod pewnymi 
względami
Jedno daje zdrowie
Drugie, owszem, ale tylko 
wtedy
Kiedy słoneczny nektar
Smakujemy z umiarem!

Dorota SUDER
Polska

Pod gruszą pełną owoców
 

Pod gruszą pełną owoców stoję…
Z Cypru wiatr, z Krety - Korfu i 
Rhodos…
z Teklan – Nasielan wonności 
rozdaje.
 
Maścimy ciała balsamicznymi figami.
Matka i córka, córunia – mamusia…
Do trwałej młodości kosmos zachęca.
 
W internetowej chmurce zdjęcia i 
filmy 
sortuję. Przybywa oto w obłoku 
herbowym - atletyczny brat Janek z 
nieulękłą ekipą!
 
Dusz miłością, żywotnością 
doświadczeń
scaleni – staniemy razem. Asteroida 
nasza
znękana… oczyma gruszek o pomoc 
poprosi.
 

Leokadia KOMAISZKO
Belgia, wrzesień 2022
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Haiku o wojnie w Ukrainie
 
***
kijowskie metro
żołnierz tuli córeczkę
na pożegnanie
 
***
wojenna ucieczka
kobiety z dziećmi 
pod ostrzałem
 
***
wieś w ogniu
ostatni krzyk staruszki
pod gruzami chaty
 
***
miasto po nalocie
w ruinach psy i koty 
szukają bliskich
 
***
masakra w Buczy
zbrodniarz ucisza strzałem
płacz dziecka
 
***
wiosenna pełnia
przez szkielety wieżowców
światło księżyca

***

SMS z frontu

zrozpaczona Ukrainka

tuli zdjęcie męża

 
Halina Ewa OLSZEWSKA 

        Pani mnie pyta

 Pyta pani – w jakim języku myślę

myśli się w języku miłości lub jej 

braku

bez słów i alfabetu

myśli się w języku wiosny 

bądź jesieni

bez określonej pory roku

w języku radości albo tęsknoty

I modlę się proszę pani 

jak umiem

w języku modlitwy

A w jakim języku ja liczę –

liczę droga pani w języku strat i 

zysków

jak w noc lipcową gwiazdy 

się liczy

A gdyby była wojna –

po jakiej stanąłbym ja stronie

ja proszę pani zszedłbym z drogi 

wojnie

Romuald MIECZKOWSKI

Wilno- Warszawa
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       ***
Co przynieść Ci ? - spytały 
anioły

niespodziewanie przychodzące

rankiem

niepodobne do siebie

 

Przynieście mi moją Ukrainę

zmęczoną załzawioną

zatroskaną

taką jak ja

z oczami pełnymi bólu

 

Niechaj zaśnie obok mnie

ułożona na poduszce

reaguje na imię mojego 
dziecka

i przytula mnie

kochanymi dłońmi

 

jej brakuje tylko parasola

ja mam...

 
Switłana BRESŁAWSKA

Ukraina

***
Miasto siedmiu wiatrów:

poniedziałek, wtorek, 
środa –
każdego dnia nowy wiatr.

Czwartek, piatek, sobota –
wciskam na siebie płaszcz

by dusza moja się nie 
rozdarła.

Niedziela –
ciężki jak ołów

wiatr ojczyzny.

Gdy wieje, nie można 
pozbierać

Wspomnień

Teodozja ZARIWNA

Ukraina
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Czemu się toczysz, łzo na 
policzku,
nie ugasisz ognia, nie zatopisz 
zła;
nie nasycisz pragnienia, gdy po 
ludzku
tylko mierzysz, myśląc, że to taka 
gra.
 
Iwona Danuta STARTEK
Polska

*** 
 
drobną chwilą
wiatr umyka
drzwi otwiera 
i zamyka
i znad
morza
albo ciszy
przypomina 
głosem
z
niszy
 

Danuta  MUCHA

Polska
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Czemu się toczysz, łzo…
 
Czemu się toczysz, łzo 
niepowstrzymana,
czym cię obetrzeć – na policzku 
ślad?...
Od rzeki słychać  - to duch 
atamana,
co wstał ze stepów z twarzą jak 
burzograd.
 
Znam go, Kozaka z 
sześciopiórym buzdyganem,
na siwym koniu objeżdżał kraju 
szmat,
aż stał się pieśnią nad zielonym 
kurhanem,
- czasami nocą cichnie dumka i 
świszczy bat.
 
Zapomnieliśmy! A tu znowu 
tętent:
nie, to nie konie rżą pod 
szczękiem broni,
to matek krzyki, struchlałej ziemi 
jęk;
tak się piszą kolejne karty 
krwawych kronik.
 
Obudzono nas ze snu o zielonych
sadach Małaniuka - z ogromnych 
fal
trawy i burzanów wypalonych
suche morze stepu pokrył czarny 
szal.
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Ukraińska biografia 

Josepha Conrada

 Zanim Józef Teodor Konrad Korzeniowski herbu Nałęcz został 
Josephem Conradem, światowej klasy pisarzem opisującym bezkresne 
obszary egzotycznych mórz, jako dziecko i młodzieniec dorastał na 
ukraińskich bezkresach wołyńsko-podolskich. Ojciec Conrada, Apollo 
Nałęcz Korzeniowski, urodził się w Honoratce położonej w rejonie 
oratowskim obwodu winnickiego, na ziemiach dawniej określanych jako 
Podole. Matka przyszłego pisarza, Ewa z Bobrowskich pochodziła z 
zamożnej ziemiańskiej rodziny wołyńskiej, osiadłej w powiecie 
żytomierskim. Po obojgu rodzicach Józef Conrad miał pochodzenie 
kresowe, co znalazło też odzwierciedlenie w biografii typowej dla 
tysięcy polskich kresowych rodzin ziemiańskich. 
       Rodzice Conrada, Apollo i Ewa (Ewelina) pobrali się 10 maja 1856 
r. w Oratowie w obwodzie winnickim, majątku rodziców Ewy 
Bobrowskiej. Początkowo zamieszkali w Berdyczowie i tam 3 grudnia 
1857 r. urodził się Józef Teodor Konrad. Od 1859 r. Korzeniowscy 
zamieszkali w Żytomierzu, historycznym mieście założonym w IX w. 
gdzie w r. 1860 dopiero mały Józef Konrad został ochrzczony. Stąd, z 
Żytomierza Apollo Korzeniowski pisze lity do miesięcznika "Biblioteka 
Warszawska" w sprawie zamieszczenia na łamach jego tłumaczeń z 
literatury obcojęzycznej.  
        Kiedy na skutek antycarskiej działalności Apollo Korzeniowski w 
1861 r. zamieszkuje w Warszawie, Ewa Korzeniowska pisze pełne 
tęsknoty listy do męża, szykując się jednocześnie do opuszczenia 
rodzinnych stron i przeprowadzki. Wraz z małym Konradkiem przebywa 
czasowo to w Berdyczowie, to w Żytomierzu, to znów w  Terechowej - 
majątku Teofili Bobrowskiej, babci Konrada, w rejonie berdyczowskim. 
W zakończeniu listów do męża często pojawia się prośba: "telegrafuj do 
Berdyczowa".  W adresach Ewy pojawia się też Nowofastów w powiecie 
skwirskim, majątek Lubowidzkich, teściów Tadeusza Bobrowskiego 
(brata Ewy), gdzie matka Konrada spędza z synkiem kilka tygodni. 
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W liście z maja 1861 r. na końcu dopisuje dwa zdania do taty 
mały czteroletni  Konradek. Ewa Korzeniowska relacjonuje mężowi 
działania władz zaborczych wymierzone w polskich patriotów, 
aresztowania wśród znajomych i krewnych, wywózki mieszkańców, 
nastroje panujące w środowisku, obawy i plany ostatecznego stąd 
wyjazdu, gdyż powrót Apolla do Żytomierza oznaczałby jego 
aresztowanie.  Latem 1861 roku w społeczeństwie panują nastroje 
żałobne, czego wyrazem jest noszona powszechnie czarna odzież.  Ewa 
Korzeniowska w jednym z listów pisze, że szyła dla Konradka czarne 
ubranko, gdyż chociaż jest dzieckiem, sam o to prosił widząc, że dookoła 
wszyscy chodzą ubrani na czarno. 
       Ostatecznie Ewa Korzeniowska z małym Konradem wyjeżdżają do 
Apolla Korzeniowskiego do Warszawy, gdzie zamieszkują  na Nowym 
Świecie nr 45. Zaledwie miesiąc później, w październiku 1861 r. Apollo 
Korzeniowski zostaje aresztowany, a w wyniku śledztwa w maju 
następnego roku (1862) zostają oboje zesłani w głąb Rosji. Początkowo 
miejscem zesłania miał być Perm u podnóża Uralu, ale już w drodze, w 
Moskwie decyzja zostaje zmieniona i wszyscy troje zostają skierowani 
do Wołogdy. W ten sposób niespełna pięcioletni przyszły pisarz poznaje 
w dzieciństwie trudy życia zesłańczego tak charakterystyczne dla 
polskich rodzin kresowych. W styczniu 1863 r. udało się uzyskać 
przeniesienie rodziny bliżej rodzinnych stron i zostają skierowani do 
Czernihowa. Dawne ważne miasto historycznej Rusi Kijowskiej stało się 
miejscem śmierci Ewy Korzeniowskiej, która zmarła na gruźlicę 18 
kwietnia 1865 r. nie uzyskawszy na czas zgody na leczenie w Kijowie. 
Niespełna ośmioletni Konrad zostaje półsierotą i sam jako dziecko 
zaczyna ciężko chorować, o czym z troską pisze ojciec w listach do 
rodziny i przyjaciół. 
         W listopadzie 1866 r. mały Konrad zostaje z babcią Teofilą 
wysłany na leczenie do Kijowa, a później na dalszą rekonwalescencję do 
rodziny w Nowofastowie. Rozstanie z ojcem trwało do 1868r. kiedy 
Apollo Korzeniowski uzyskał zwolnienie i zamieszkuje z synem we 
Lwowie na ul. Węgieł Szeroki 804. Tutaj, chcąc wysłać syna do 
lwowskiego gimnazjum, Apollo zaczyna go uczyć języka niemieckiego. 



KULTURA SZTUKA LITERATURA

Wcześniej bowiem, podczas lat zesłańczych uczył go już francuskiego i 
angielskiego. Do końca życia Joseph Conrad najpłynniej będzie 
posługiwał się językiem francuskim, chociaż całą twórczość pisał po 
angielsku. 
        Opisując społeczeństwo lwowskie i panujące tu stosunki społeczne, 
Apollo Korzeniowski nie powstrzymuje się od ironicznego określenia 
Królestwo Głodomerii i Golicji, nawiązując w ten sposób do oficjalnej 
nazwy Królestwa Galicji i Lodomerii. Jeszcze w połowie 1868 r. Apollo 
przebywa w Przemyślu i Kruhelu Wielkim, a następnie wyjeżdża do 
Topolnicy - miejscowości uzdrowiskowej w powicie samborskim, gdzie 
leczy się na gruźlicę. Głównym zabiegiem leczniczym okazuje się picie 
żętcy. Do Lwowa powraca w październiku zamieszkując tym razem na 
ul. Szerokiej. Boże Narodzenie 1868 r. ojciec i syn spędzają jeszcze we 
Lwowie, lecz już w lutym następnego roku przenoszą się do Krakowa. 
Tam zaś jedenastoletni Konrad zostaje sierotą, gdy jego ojciec Apollo 
Korzeniowski, wielki patriota, działacz polityczny, pisarz i zesłaniec, 
umiera na gruźlicę 23 maja 1869 r. Odtąd opiekę nad Konradem 
przejmują krewni z rodziny Bobrowskich, a szczególnie brat jego matki 
Ewy, Tadeusz Bobrowski, który będzie kierował edukacją Konrada, 
wspierając i finansując jego plany zostania marynarzem. 
        Początkowo po śmierci ojca Konrad pozostaje w Krakowie, ale 
wkrótce wuj Tadeusz umieszcza go w gimnazjum we Lwowie. Następuje 
tutaj niespełna dwuletni (1873-74) drugi pobyt w tym mieście, niestety, 
nie ma żadnych informacji na temat życia Konrada w tym czasie. Gdy w 
1874 r. Konrad udaje się o Marsylii, opuszcza rodzinne ukraińskie strony 
właściwie już na zawsze. Po wielu latach w 1890 r.  odwiedził jeszcze 
wuja Tadeusza Bobrowskiego w jego majątku w Kazimierówce.  
        Joseph Conrad nie wrócił już na wołyńskie i podolskie szlaki swojej 
rodziny, choć tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej w 1914 r. 
odwiedził Zakopane. Dalszym etapem podróży miały być rodzinne 
strony na Wołyniu, lecz wybuch I wojny światowej przekreślił te plany. 
W latach powojennych to już jego odwiedzano w Anglii, a Jospeh 
Conrad nigdy w rodzinne strony nie wrócił. 
                                     

                 Iwona Danuta STARTEK
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 Widziane z USA. 
W Muzeum Powstania Warszawskiego

W dniu rocznicy Powstania Warszawskiego  wracam  do 
wspomnień jednej z naszych podróży  do Warszawy w roku  2008.

Warszawa  powitała nas chłodno i deszczowo. Potem, w ciągu 
blisko miesięcznego pobytu, pogoda była zmienna. Biegałam po stolicy 
raz  pod chmurnym niebem, kiedy indziej pod palącym słońcem. Ranek, 
w którym wybrałam się do Muzeum Powstania Warszawskiego, był 
szczególnie zimny i wietrzny. Dotarłam  na ulicę Grzybowską i, 
wysiadając z tramwaju, już z daleka dostrzegłam wysoką wieżę z 
ogromnym znakiem Polski Walczącej. Przeszlam wzdłuż wysokiego muru 
z czerwonej cegły. Znalazlam się na dziedzińcu. Oprócz mnie byla tam 
jeszcze grupa uczniów.

Tak więc ci, którym cudem udało się przeżyć piekło powstania i po 
nim dalsze trudne lata, doczekali się symbolicznej nagrody: Muzeum - 
Pomnika Pamięci. Miejsce to dokumentuje jedno z 
najtragiczniejszych wydarzeń w historii polskiej stolicy. Muzeum zostało 
otwarte  w przeddzień 67 rocznicy wybuchu powstania. Jak donosiła 
prasa warszawska, od kwietnia do lipca 2004  prace budowlane 
prowadzone były  na trzy zmiany. Pracowano dwadzieścia cztery godziny 
na dobę . To było niewątpliwie  spektakularne działanie. Muzeum 
powstało i daje świadectwo tamtym zdarzeniom. 

Wchodzę. Jest ciemnawo. „Jak w piwnicy albo w schronie” mówi 
półgłosem ktoś ze zwiedzających. Na parterze, tuż przy wejściu po lewej 
stronie, zawieszono  monitor.

Widzę twarz Jana Nowaka Jeziorańskiego. Po długiej emigracji w 
Stanach Zjednoczonych wrócił do Polski. Już nie żyje, ale ciągle spełnia 
swą misję: opowiada zwiedzajacym o powstaniu. Przejmująca jest ta 
opowieść kuriera. Raz jeszcze powtarza, że Powstanie musiało 
wybuchnąć, gdyż ludność Warszawy tego chciała. I choć wiedział i 
ostrzegał Bora Komorowskiego, iż nie mozna liczyć na pomoc Zachodu, 
podobno nie było już odwrotu.



NASZE WOJAŻE 
Przechodzę dalej. Po prawej stronie sali - zdjęcia starej Warszawy 

w kolorze sepii. Ulice, samochody, sklepy. I tylko gruzy przed witryną ze 
zdjęciem mówią o tym, że  na Warszawę spadają bomby. Pierwszego 
dnia powstania spadły, między innymi, na trzy kościoły. Przypuszcza się, 
że pod ich gruzami zginęły dwa tysiące osób. Przede mną - wieża. 
Wznosi sie przez wszystkie trzy kondygnacje muzeum. Kiedy zbliżam 
się, słyszę  coś jakby uderzenia serca. To tak bije serce powstańczej 
Warszawy.

W następnym pomieszczeniu „Poczta Powstańcza”. Listy 
powstańcow do rodzin. Nazwiska listonoszy- harcerzy. Tych, ktorzy padli 
na polu bitwy roznosząc korespondencje. I stemple na listach 
„Ocenzurowane”. Jak się później dowiedziałam, te  listy, kolekcję kopert 
i znaczków powstańczych  Muzeum Powstania Warszawskiego odkupiło 
9 lutego 2008 roku na aukcji domu Ulrich Felzmann Briefmarken w 
Duesseldorfie.

Idę dalej. Zaglądam do małego pokoju, w którym 
ustawiono  maszynę drukarską. Na niej były drukowane odezwy, 
biuletyny powstańcze, a także tomiki poezji. Poezja, jakby wbrew logice 
i rzeczywistości, rozkwitała podczas okupacji. Krahelska, Baczyński, 
Stroiński, Gajcy, Trzebiński, Miłosz, Borowski - to zaledwie kilka 
nazwisk poetów z czasu zagłady. Wojnę przeżyło tylko dwóch z 
wymienionych wyżej. Dalej, w innym pomieszczeniu, jest nadajnik 
radiowy. Pokój robi  wrażenie, jakby ktoś zaledwie przed chwilą go 
opuścił. Tak, muzeum żyje tamtymi dniami. 

Oto staję nad wejściem do kanału. Kobieta-łączniczka, ktora 
przechodziła kanałami, opowiada o tym, czego doświadczyła. W 
muzeum nie spotkałam wzmianki o innym powstańcu o pseudonimie 
„Zych” , którego losy znam i są one ciekawe. Andrzej  Borowiec (rocznik 
1928)  był łącznikiem kanałowym ze Śródmieścia na Starówkę. Opisał 
koszmar przedostawania się przez kanały. Na Mokotowie został ranny, 
wzięty do niewoli niemieckiej, a potem po wyjściu z obozu służył w II 
Korpusie generała Andersa. Jak się zdaje, los mu sprzyjał. Przeżył, a 
potem już w Anglii zdał maturę, studiował na Uniwerytecie Columbia w 
Nowym Jorku.  
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Pracował jako dziennikarz dla Associated Press, Washington Star, 
Chicago Sun Times, Washington Star. Napisał o Powstaniu 
Warszawskim. “Destroy Warsaw! Hitler’s Punishment, Stalin’s 
Revenge”. Książkę wydano w 2001 roku.

Widziałam jeden  z włazów do kanału. Znajduje się na na placu 
Krasińskich. Być może,  ten właz znał również cudem ocałały, 
szesnatoletni wówczas powstaniec Andrzej.Tędy weszło pięć tysięcy 
trzystu powstańców  ze Starego Miasta i ewakuowało się do Sródmieścia. 
Byli wśród nich także cywile. Łącznie kanałami Warszawy 
przemieszczało się ponad jedenaście tysięcy ludzi. 

Łączniczka, która akurat mówi do mnie z ekranu monitora, 
szczęsliwie przeżyła, ale blisko dwieście tysięcy ludzi zginęło w 
powstaniu. Umierali pod bombami, z chorób, ran, niedożywienia, byli 
masowo rozstrzeliwani w egzekucjach ulicznych. Na ulicach Warszawy 
takie miejsca są oznaczone tablicami. Jest ich wiele. Ale dziś już tylko 
nieliczni składają tam kwiaty i zapalają znicze. Każdego roku 
pamiętających jest coraz mniej. ...Oto jest chwila bez imienia / Wypalona 
w czasie jak w hymnie./ Nitką krwi jak struną - za wozem/ Wypisuję na 
bruku swe imię.(K.K. Baczyński)

W jednej z sal muzealnych zawieszono ogromne zdjecie Wielkiej 
Trójki. Uśmiechięci, zadowoleni, przyjaźni, doskonale się 
rozumiejący:F.D. Roosevelt, Winston Churchill, Józef Stalin. Jest to 
zdjęcie ze spotkania w Jałcie, podczas którego przesądzono o losach 
Polski.

Za granicą Powstanie Warszawskie coraz częściej nazywa się II 
powstaniem warszawskim i nie często się o nim mówi. Nazwano je 
drugim, bo pierwszym był zryw w getcie warszawskim. Wybuchł 19 
kwietnia 1943 roku. Powstańcy geta warszawskiego zostali uhonorowani 
w PRL pomnikiem już w 1949 roku.

O Powstaniu Warszawskim  mówiono wtedy tylko w domach 
wśród przyjaciół i rodziny. Władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie 
stalinowskim, powstanie potępiły a żołnierze Armii Krajowej poddawani 
byli represjom.  Wielu Akowców „karłów imperializmu” jak ich zwała 
propaganda, zostało uwięzionych, zesłanych w głąb Zwiazku 
Sowieckiego, zamordowanych. Dowództwo powstania potępiano,  a o 
bohaterstwie Warszawian milczano.
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Pewnie dlatego też pomnik „Małego Powstańca”, zaprojektowany 
już w 1946 roku przez Jerzego Jarmuszkiecza, został odsłonięty dopiero 
po blisko czterdziestu latach. To jeden z najbardziej wzruszających 
pomików Warszawy. Mali powstańcy  ginęli masowo przenosząc 
meldunki, przesyłajac pocztę. Oblicza się, iż dwunasto- i piętnastoletni 
listonosze Powstańczej Poczty Polowej, głownie harcerze „Zawiszy”, 
dostarczyli blisko 150 tysięcy listów. Czyli - około 3700 listów dziennie, 
przemykając pod nieustannym ostrzałem i nalotami. Teraz, po 64 latach, 
pracownicy Muzeum rozpoczęli akcję poszukiwania nadawców i 
adresatów tamtych listów.

Po kilku godzinach zwiedzania wychodzę na ulicę. Jestem ciagle 
pod wrażeniem tego co widziałam. Ale udaje się mi wrócić do 
równowagi. Mijam następną wycieczkę szkolną. Nadjeżdża tramwaj. 
Wsiadam. Jakiś chłopak wstaje, by zwolnić mi miejsce. Ma może 18-20 
lat. Ma szczęście – myślę – że urodził się w Warszawie u schyłku wieku 
XX-go. Nagle przypominam sobie fragmenty  pieśni „Warszawskie 
dzieci”: …  Nie złamie wolnych żadna klęska, / nie strwoży śmiałych 
żaden trud…/ Warszawskie dzieci , pójdziemy w bój,/ za każdy kamień 
twój stolico damy krew…/  Powiśle , Wola, Mokotów,/ ulica każda, każdy 
dom, /  gdy padnie pierwszy strzał  / bądź gotów / jak w ręku Boga złoty 
grom.../Poległym chwała, wolność żywym,/wierzymy, że nam 
Sprawiedliwy / odpłaci za przelana krew”. (słowa Stanisław Ryszard 
Dobrowolski "Goliard" muz. Andrzej Panufnik)
Wysiadam z tramwaju na placu ONZ. Zaświeciło słońce, szklane 
wieżowce połyskują  odbijając błekitne już niebo. Pędzą luksusowe 
samochody, reklamy zachęcają do kupna eleganckiej garderoby, kosiarek 
do trawy, proszków do prania; agencje mieszkaniowe i „deweloperzy” ( a 
jakże!) namawiają do kupna luksusowego mieszkania z windą do garażu, 
salon piękności oferuje tanio „tipsy”, jakiś butik reklamuje  „topy” za 
jedyne 40 zł. Afisze teatralne zapowiadają interesujące przedstawienia. W 
Teatrze Narodowym wystawiają „Carmen”. Teatr Syrena 
poświęca  spektakl  Jerzemu Jurandotowi. Na scenie występuje 
niezastąpiona, niepowtarzalna, niezmordowana Warszawianka, żołnierz 
Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego - Irena 
Kwiatkowska… Majowa Warszawa 2008 roku jest barwna, kolorowa, 
żywa. I wszędzie kwitną kasztany.

 
Ryszarda L.PELC, Floryda

https://www.blogger.com/profile/04672461235157584338%22%20%5Ct%20%22_blank
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InTrUZ Ze LWoWa  - wspomnienie o Leopoldzie Ungerze  
                                   

                                Cd z n-ru 135

W charakterze eksperta od problematyki komunizmu został też 
wykładowcą prestiżowego Woodrow Wilson International Center for 
Scholars w Waszyngtonie. Za najwspanialszą kartę biografii uważał 
jednak współpracę z paryskim miesięcznikiem „Kultura”.  Powiedział 
kiedyś, że propozycja współpracy, którą mu złożył Jerzy Giedroyć w 1969 
r., zaledwie kilka miesięcy po znalezieniu się na emigracji była dla niego 
„czymś w rodzaju propozycji przejścia przez Morze Czerwone, aktem 
oczyszczenia, szansą rehabilitacji zawodowej”.                                      
„Widziane z Brukseli”, pisane przez całe 30 lat i podpisywane 
pseudonimem „Brukselczyk”, uważał za swoje największe osiągnięcie 
zawodowe. „Gdy ktoś kiedyś w ogóle zechce zapytać: - Kto to był Unger, 
co on stworzył - w odpowiedzi usłyszy:- A, to ten co przysyłał „Widziane 
z Brukseli” dla Giedroyciowej „Kultury” – to mnie to, proszę państwa, 
najzupełniej wystarczy” - napisał w autobiografii dodając w innych 
wywiadach: „Tak, jak piszę do „Kultury”, nie potrafię napisać ani po 
francusku, ani po angielsku, najlepiej znam język polski”.  Jak mówił 
Giedroyć, Unger pisał kompetentnie, dowcipnie, z szerokim oddechem. 
      Był także współpracownikiem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna 
Europa i sekcji polskiej BBC. Opisywał i komentował niemal wszystko, 
co się działo za żelazną kurtyną. Przeprowadzał wywiady z czołowymi 
aktorami wydarzeń związanych z upadkiem komunizmu w całym bloku 
wschodnim. Jego wypowiedzi znalazły miejsce w liczących się 
światowych publikacjach.  
      Nic dziwnego, że po 1989 r. współpracę zaproponowała mu „Gazeta 
Wyborcza”, do której pisał do końca życia.  Zawsze podkreślano jego 
zdolność analizy i umiejętność opisywania świata w sposób trafny a 
jednocześnie błyskotliwy, przenikliwy, zabawny i inteligentny. 
      Niewątpliwie miał ogromny talent dziennikarski, ale i dużo szczęścia 
w życiu. Pomogła mu też świetna znajomość ludzi. W pracy 
dziennikarskiej podkreślał konieczność ogromnego, kolosalnego wręcz 
wysiłku, niezbędnego do uzyskania odpowiedniej jakości pracy opartej 
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        na sprawdzonej faktografii, przy pełnej świadomości powagi tego, co się 
mówi. W „Intruzie” pisał, że dziennikarstwo - to „zawód i powołanie, 
rzemiosło i sztuka, doświadczenie i talent, wiedza i intuicja, pasja i 
rozum, radość i smutek, czasem złość. Ale nade wszystko -sceptycyzm, 
czyli czujność oraz nieufna analiza wszelkich prób ideologicznego 
ratowania ludzkości. (…) Dobry dziennikarz, tak jak dobry pianista, nie 
powinien mieć problemów technicznych, tylko problemy interpretacji”.  
Mówiono o nim, że jest dziennikarzem obiektywnym, analitycznym, 
ostrym, przenikliwym, że pisze kompetentnie i klarownie, zwięźle, że 
jest nie tylko precyzyjny i odważny, ale i impertynencki, sarkastyczny, 
złośliwy, że jego styl charakteryzują ironia i autoironia. On sam miał 
świadomość własnego talentu dziennikarskiego: „Mówiąc nieskromnie, 
czytelnik sam zauważy, że jeżeli się myliłem, to raczej w szczegółach”.
    Czuł się Europejczykiem i kosmopolitą: „Ja mam korzenie w 
kulturze polskiej, choć nie w samej Polsce. Na pewno jestem bardzo 
mocno zakorzeniony w tradycji żydowskiej, a bycie Żydem widzę nie 
tylko jako dumę z tego, że ta kultura ma ponad siedem tysięcy lat, ale 
także jako pewną tożsamość. I co nie jest mniej ważne: mam na pewno 
korzenie w kulturze europejskiej”. Jarosław Kurski podkreślał na 
pogrzebie Ungera: „Język polski był dla niego ojczyzną. Myślał po 
polsku, pisał po polsku i zapewne śnił po polsku. Nie znam żadnego tzw. 
prawdziwego Polaka, który posługiwałby się polszczyzną tak piękną jak 
polszczyzna Leopolda”.
      Europejczyk i kosmopolita, ale także INTRUZ. Dlaczego „Intruz”? 
Tak zatytułował swoją książkę -autobiografię, ale, jak podkreślał, 
autobiografię życia zawodowego. Leopold Unger, Pol Mathil, 
Brukselczyk, dla bliskich po prostu Poldek - mimo ogromnych 
sukcesów zawodowych, przez większość życia i w wielu miejscach, 
sytuacjach życiowych czuł się intruzem. „Byłem całe życie intruzem w 
oczach innych, traktowano mnie z dużą podejrzliwością, często z 
niechęcią, bardzo brutalnie. W niektórych wypadkach wyrzucano mnie 
za drzwi, bo nie było innego sposobu, aby się mnie pozbyć – powiedział 
chyba z wielką goryczą - w jednym z wywiadów. Ryszard Kapuściński 
w recenzji „Intruza” wyjaśniał: „Otóż rzeczywiście w  naszym 
dziennikarskim zawodzie przychodzi (…) 
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bywać intruzem, bo ludzie i świat strzegą zazdrośnie swoich sekretów i 
tajemnic, a my przecież mamy zdobywać dane, zaglądać za kulisy, wdzierać 
się do miejsc niedozwolonych. (…), "intruzować".

Dla przeciętnego czytelnika, słuchacza czy widza intruz dziennikarski to 
ktoś, kto wpycha się tam, gdzie może, arogancko łapie człowieka ze klapę 
czy rękaw, ogłusza rozmówcę seriami natrętnych pytań. (…) Wg mnie, 
Leopold Unger zupełnie do takiego wizerunku nie pasuje. Jest on (…) 
człowiekiem namysłu i refleksji, analizy i wnioskowania, komentarza i eseju 
politycznego, a taki warsztat i ogląd świata wymagają - na ile pozwalają 
pośpiech i zadyszka wpisane w naszą profesję - dystansu, skupienia, wysiłku 
uważnej konstrukcji tekstu”.

 Zdaniem Adama Michnika, Unger był „intruzem wśród konformistów i 
chwalców dyktatur; orłem wśród publicystów politycznych”.

Anna  FRANCOIS -KOS
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Leopold Unger. Intruz (wspomnienia autobiograficzne; Prószyński i S-ka, 2001, 
ISBN 83-7255-943-0)
Blog Leopolda Ungera: http://unger.blox.pl/html
Mariusz Kubik - Portrety pisarzy: Leopold Unger, czyli o dziennikarstwie tworzonym
 z pasją, „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, nr 5 (94) / luty 2002; Uniwersytet Śląski, Kato
wice
.http://gazeta.us.edu.pl/node/212141
   
 „Rozproszenie może być losem, nie musi być dramatem”. Z Leopoldem Ungerem 
rozmawiają Katarzyna Konarska i Anna Pacześniak  
http://www.e-znaczenia.pl/?p=402
Brukselczyk ze Lwowa – szkic do portretu Leopolda Ungera. Aleksandra Napora. 1 
K. Dopierała, Leopold Unger, [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i 
Polonii, cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.../napora.pdf
Intru. Unger Leopold - Recenzja Ryszarda Kapuścińskiego . 13 grudnia 2001. 
http://wyborcza.pl/1,76842,585326.html  

http://www.polskieradio.pl/Leopold-Unger/Tag74384

Listy z daleka  Nr 136     09-10/2022

https://pl.wikipedia.org/wiki/1986_w_literaturze%22%20%5Ct%20%221986%20w%20literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/1986_w_literaturze%22%20%5Ct%20%221986%20w%20literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/2001_w_literaturze%22%20%5Ct%20%222001%20w%20literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8372559430%22%20%5Ct%20%22Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8372559430
http://unger.blox.pl/html
http://gu.us.edu.pl/node/212141
http://gu.us.edu.pl/node/212141
http://gu.us.edu.pl/node/212141
http://www.e-znaczenia.pl/?p=402
http://www.polskieradio.pl/Leopold-Unger/Tag74384


KRESOWIANIE

29

                                                 W JELNEJ
                        Ciąg dalszy z n-ru 135     

Piec ogrzewano drewnem (małymi kłodami) i chrustem. Popiół z 
drewna służył do zmiękczania wody do prania. Roztwór taki (popiół z 
wodą) nazywano ługiem. W ługu z dodatkiem szarego mydła prało się 
szybko i czysto.  Na budowę nowego domu, jego wyposażenie i nowe 
ogrodzenie, rodzice Agatki składali pieniądze przez dobrych parę lat. I 
wreszcie… W 1939 roku wiosną , zaraz po zasiewach i po sadzeniu 
ziemniaków, zaczęto zwozić materiały potrzebne do budowy. Było tego 
bardzo dużo. Dom miał być drewniany z dużą werandą. Dominik dobrze 
znał się na stolarce, to też w wolnych chwilach, do póżna w nocy, deski 
przeznaczone do budowy poddawał odpowiedniej obróbce. Budowę 
domu miał rozpocząć wczesną wiosną 1940 roku. Nieco wcześniej, 
jesienią 1938 roku, w pobliżu placu tej budowy, ojciec zasadził sporo 
drzewek owocowych. Nowego domu nigdy nie wybudowano. Nawet nie 
zaczęto budowy. Nie doczekano się również owoców z własnego sadu. 
Los po prostu spłatał figla, a to już dalsza historia.  
       Jelna nie była dobrym sprzymierzeńcem Agatki. Właśnie tam, 
bodajże od pierwszych dni pobytu, wpadała w tarapaty zabawne, mniej 
zabawne i takie, które mogły skończyć się dla niej tragicznie. Agatka nie 
bardzo lubiła swoje siostry Renaty. A to dlatego, że ta wciąż trzymała 
palucha – kciuka w buzi i doiła go niczym cielę krowę. Agatka 
początkowo śmiała się z tego ale w końcu zaczęło ją to drażnić. 
Poskarżyła się mamie. Matka niby zawstydziła Renatę ale specjalnie nie 
zwracała na to uwagi. Miała ważniejsze sprawy na głowie. Więc Renata 
dalej doiła palucha aż podskakiwała jej prawa ręka. Agatka próbowała 
sama temu zaradzić i odzwyczaić siostrę od brzydkiego nawyku. 
    W chwili kiedy Renatka rozkoszowała się ssaniem palucha, z ukrycia, 
po cichutku wybiegła Agatka z kubkiem zimnej wody i zaskoczonej 
siostrze chlusnęła prosto w twarz, a potem co sił w nogach pobiegła do 
matki. Jak woda nie pomogła, brała piasek w swoje piąstki, podchodziła 
do siostry na paluszkach od tyłu i w chwili upajania się paluchem sypała 
piachem prosto w jej usta.     
                           Adela RYCHLEWICZ z domu JAKUSIK

(W opowiadaniu – Agatka)
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GRUSZKI

Gruszki to owoce, których właściwości i wartości odżywcze są 
nie do przecenienia. Jako jedne z nielicznych owoców, zawierają jod - 
minerał pozytywnie wpływający na funkcjonowanie tarczycy. Ponadto są 
skarbnicą boru - minerału poprawiającego pracę mózgu. Dodatkowo 
gruszki mogą zapobiec udarowi mózgu i rozwojowi nadciśnienia. 

Właściwości i wartości odżywcze gruszek są doceniane od wieków. 
Starożytni pili napar z gruszek przy przeziębieniach, gorączce i 
uporczywym kaszlu.. Z kolei pieczone owoce były pomocne w 
dolegliwościach trawiennych, a smażone stosowano na wzmocnienie. 
Natomiast współcześni naukowcy polecają gruszki na poprawę pracy 
mózgu i tarczycy. Gruszki, jako jedne z nielicznych owoców, zawierają 
jod  - minerał pozytywnie wpływający na funkcjonowanie tarczycy. 
Ponadto na tle innych owoców wyróżniają się zawartością boru - 
pierwiastka wspomagającego pracę szarych komórek oraz 
poprawiającego możliwości koncentracji. Bor zapobiega również utracie 
wapnia .

W 100 g gruszek znajduje się tylko 57 kcal. Ponadto w większości 
(84 proc.) składają się one z wody, a dodatkowo zawierają sporo pektyn - 
rozpuszczalnego błonnika pokarmowego, który pod wpływem wody 
zwiększa swoją objętość i na długo dając uczucie sytości, co jest bardzo 
pożądane w trakcie kuracji odchudzającej. 

Ekstrakt z gruszek wykorzystywany jest do produkcji szamponów 
do włosów. Zawarta w nim glukoza sprawia, że włosy są elastyczne, 
dzięki czemu zapobiega się m.in. rozdwajaniu końcówek. Wyciąg z tego 
owocu wykorzystywany jest także w leczeniu dermatoz, egzem i 
trądziku. Gruszkę można przeznaczyć również do pielęgnacji cery tłustej. 
Wystarczy utrzeć świeżą gruszkę, dodać do niej kilka łyżek miodu, oliwy 
z oliwek i wymieszać. Tak przygotowaną maseczkę należy nałożyć na 
twarz i zmyć po 20 minutach. 

                           Wyszukała Iwona WYSZEGRADZKA
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Chcesz zatrzymać się na nocleg w 
tyglu europejskich kultur, skąd 
wszędzie  jest niedaleko ? 
30 km od Maastricht, 40 km od Aachen, 
100 km od Brukseli, 300 km od 
Paryża?..
Polecamy w cichej zielonej dzielnicy Liège 
piękne i wygodne pokoje ze śniadaniem oraz 
parkingiem samochodowym. Dla 
podróżujących tanio proponujemy miejsca na 
ustawienie namiotu w ogrodzie. 
Korespondenci i czytelnicy ‘Listów z daleka’ 
mają zniżki podczas rezerwacji. Zwracać się : 
leokadiak@yahoo.fr  oraz  
quod9licet-salonpolonais@outlook.be

---------------------------------------------------
 Wszystkim  polecamy odwiedziny 
w Salonie Polskiej Kultury 
w Chênée/Liège - rue des Courteaux  
229, 4032 Liège. Goście spragnieni 
kontaktu z polską sztuką, muzyką i 
literaturą znajdą w nim wiele 
ciekawostek  w każdą sobotę i niedzielę 
w godzinach 14:00 – 19:00. 
www.facebook.com/SalonPolskiejKultury
/
https://salonpolskiejkulturyliegechenee.
pl.tl/
 quod9licet-SalonPolonais@outlook.be
_________________________________
My po 24 lutego 2022 -  
Konkurs literacki adresowany do osób 
pełnoletnich. Organizatorzy : 
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS oraz 
Fundacja Ośrodka KARTA .Forma pracy 
dowolna : krótkie opowiadanie, 
mikrodramat, narracja epistolarna. Pula 
nagród – 64 tys. zł. Termin zgłaszania  
prac: do 30-11-2022. Adres: 
konkurs@karta.org.pl

 : . 

Osoby zainteresowane współpracą z 
Listami z daleka serdecznie zapraszamy do 
nawiązania kontaktu z Redakcją.
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Czytaj Listy z daleka. Pogłębią 
Twoją wiedzę o codzienności 
na emigracji. Znajdziesz tu 
również adresy osób chętnych do 
wymiany korespondencji.
Spraw miły a niedrogi 
upominek osobie bliskiej; 
zaprenumeruj dla Niej Listy z 
daleka. Prenumerata internetowa 
na cały świat wynosi dwadzieścia 
euro rocznie.

Redakcja Lzd wydaje tomiki 
poezji w dwóch składach – po 20 
i 40 wierszy, w wersji papierowej 
bądź internetowej. Zapewniamy 
ich promocję. Nasze edycje 
kolekcjonuje Biblioteka 
Narodowa w Warszawie.
Jesteśmy oknem na świat dla 
artystów -amatorów. Skontaktuj 
się z nami! Zapraszamy do 
nabywania artefaktów naszych 
klubowiczów: tomików poezji, 
unikatowych pamiątek z drewna, 
nagrań muzycznych, itd.

Zamieść ogłoszenie w Listach
 z daleka. Kosztuje ono 
niezadrogo, a obiega wiele krajów 
naraz. Druk: czarno -biały, w 
kolorze, w ramce, ze zdjęciem, z 
logo itd, według życzeń. 
Zapraszamy do kontaktu.

mailto:leokadiak@yahoo.fr
mailto:quod9licet-salonpolonais@outlook.be
https://www.facebook.com/SalonPolskiejKultury/
https://www.facebook.com/SalonPolskiejKultury/
https://salonpolskiejkulturyliegechenee.pl.tl/
https://salonpolskiejkulturyliegechenee.pl.tl/
mailto:quod9licet-SalonPolonais@outlook.be
mailto:konkurs@karta.org.pl


UCZESTNICZĄ W ROZWOJU LISTÓW Z 
DALEKA

   Ambasada 
Rzeczypospolitej 

Polskiej
w Brukseli

Rue Stevin 139
1000 Bruxelles

bebruamb2@msz.gov.pl

www.

www.bochenia.pl

www.pulspolonii.com

Biłgorajska Plejada Literacka

Związek Literatów Polskich/ Poznań

www.kobieta50plus.p/ 
Telewizja Detroit

Stowarzyszenie Mediów Polonijnych

Szukamy  profesjonalnego i ambitnego
promotora/menadżera. Potrzebna jest 
również pomoc informatyka. 
Kontakt: Leokadiak@yahoo.fr

Zachęcamy do publikowania w naszym czasopismie ‘Listy z daleka’ 
popierania i promowania periodyku oraz  stałej lektury, najlepiej poprzez 
roczny abonament. Zasięg – ogólnoświatowy, edycja w języku polskim, 
20-letnia tradycja, kraj powstania i wydawania - Belgia.
 http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm

Listy z daleka 
są na Facebooku : 

https://www.facebook.com/
listyzdaleka/  

Polska kultura stała się już od dawna częścią niematerialnego dziedzictwa Liège i Walonii, 
to mimo ciągle jest nam mało znana... (Cytat z wypowiedzi Walona, który wyrósł pomiędzy Polakami 
w górniczym osiedlu Retinne). Zgłębiać temat i przybliżać go osobom zainteresowanym postanowiło 
powstałe w Liège stowarzyszenie wyźszej użyteczności publicznej 'Salon Polskiej Kultury – 
Salon Polonais Culture Art Littérature'. Wszyscy bez wyjątku mogą przyłączyć się do akcji 
stowarzyszenia. Obcujemy przede wszystkim w języku polskim i francuskim. Strona na Facebooku 
jest prowadzona również po francusku i polsku. https://www.facebook.com/SalonPolskiejKultury/ 
Zapraszamy do popierania inicjatyw Salonu, jak również do zgłaszania Państwa projektów 
celem wspólnej ich realizacji: quod9licet-SalonPolonais@outlook.be 

mailto:bebruamb2@msz.gov.pl
http://www.bochenia.pl/
http://www.kobieta50plus.p/
http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm
https://www.facebook.com/SalonPolskiejKultury/
mailto:quod9licet-SalonPolonais@outlook.be
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