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Dla mnie korzenie kresowe nie są zamierzchłą przeszłością odchodzącą w otchłanie niebytu, lecz wartością ciągle 

żywą. I nie dlatego, iż przez kilkanaście pierwszych lat mego życia mieszkałam przy ulicy Kresowej, bo tam stał i stoi 

mój rodzinny dom, lecz z zupełnie innych względów. Ale zacznę od początku. Otóż moja śp. babcia Janina urodziła się 

w miejscowości Niemen i przez okres dzieciństwa mieszkała w okolicach Nowogródka. Tak ma wpisane w 

dokumentach. W dowodzie osobistym z okresu PRL-u w miejscu urodzenia widnieje ZSRR, natomiast w dokumentach 

sprzed II wojny światowej stoi napis – Rosja. Dodam, że urodziła się w roku 1906, a zatem w czasie, gdy ziemie nad 

Niemnem znajdowały się pod zaborem rosyjskim i uznawano je za terytorium Imperium Rosji. Nie bez przyczyny o 

tym mówię, gdyż to miało znaczny wpływ na kształtowanie się kręgosłupa moralnego i świadomości babci, potem 

mego taty, wreszcie mojego. Jako dziecko żyła wśród  Polaków, Rosjan, Białorusinów, Litwinów, Żmudzinów i Żydów. 

I ta mieszanka narodowości, a co za tym idzie – kultury i sztuki, zwyczajów, obrzędów, języków stały się babcinym 

naznaczeniem. Stale podkreślała: „Różni nas wiele i to jest wspaniałe, jednak to, co różni nie musi nas dzielić”. 

Zapamiętałam to, przyjęłam za swoje i jestem jej za to wdzięczna. Babcia, będąc małą dziewczyną, przyjaźniła się z 

Żydówką i Litwinką, bo mieszkały obok siebie. Ale nawet później, po przeprowadzce do Piotrkowa Trybunalskiego, a 

po wojnie do Szczecina, zawsze miała wiele życzliwości dla innych narodowości słowiańskich. Mawiała: „Nam 

Polakom bliżej do Wschodu, niż Zachodu, bo łączy nas słowiańska śpiewna dusza przepełniona uczuciowością i 

gościnnością: gość w dom – Bóg w dom…”. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że babcia wpajała mi owe kwestie od 

niemowlęctwa. Śmiało mogę więc rzec, iż jestem spadkobierczynią tych wartości, a zwłaszcza otwartości na 

odmienność ludzką, kulturową, społeczną. To babcia wszczepiła we mnie miłość do sztuki, zwłaszcza tej ze 

wschodniej części Europy. Gorącym uczuciem darzę kompozytorów łączących litewskość, białoruskość i polskość, jak 

choćby  Mieczysława Karłowicza, malarzy identyfikujących się z Litwą i Polską, jak np. Mikołaja Ciurlionisa.  Jednak 

najbliższymi memu sercu pozostaje muzyka i malarstwo Rosji XVIII i XIX wieku.  

Dziś, uprawiając trzy artystyczne zawody wiem, że nic tak nie łączy narodów, jak sztuka. Ona buduje więzi 

ponad podziałami narodowościowymi i politycznymi, uwalnia od jakichkolwiek granic. I dlatego, będąc Dyrektorem 

ds. Kultury i Sztuki Fundacji Polonia Union promującej idee ponad wszelkimi podziałami, jestem przekonana, że 

wspólnie możemy docierać do ludzkich serc i umysłów z przesłaniem dobra, piękna, pokoju i prawdy. Zachęcam do 

współpracy i wspierania naszych działań statutowych, gdyż razem możemy dokonać znacznie więcej na rzecz Polonii i 

Polaków ze Wschodu. 
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