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W  XXI wieku,  w  czasach  wieloletniego  pokoju,
w których wojna wydawała się nam być czymś jakże
odległym, nikt nie spodziewał się, jak namacalna się stanie.

24 lutego 2022 roku, za naszą wschodnią granicą, dla
milionów ludzi rozpoczęło się piekło. Śmierć i strach zostały
stałymi towarzyszami, dotychczasowe życie przepadło,
niektórzy bliscy nigdy już nie wrócą.

Przy wiszącym nad nami zagrożeniu, jak łatwo odwraca się
wzrok, aby nie narazić samych siebie. Tak jednak nie stało
się tutaj. Naród polski zjednoczył się, aby pomóc naszym
braciom, Ukraińcom, aby dać choć odrobinę spokoju w tej
tragedii.

Wsparcie jest okazywane na przeróżne sposoby.
Organizujemy zbiórki, azyle, prowadzimy zajęcia
edukacyjne, staramy się zwiększać świadomość innych
ludzi.

My, uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego
im. Księżnej Elżbiety, pragnąc wesprzeć naszych sąsiadów
z Ukrainy, wydajemy ten oto zbiór wierszy, uczuć, listów,
przemyśleń, słów wsparcia, który łącząc w sobie różne
formy, mówi jedno: Jesteśmy z Wami, Sława Ukrajini!

Kornelia Kacprowicz - redaktor naczelny
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,,Ukraina – trzydzieści lat wolności.”
p. Alina Antoniak-Czajka

24 sierpnia 2021 roku Ukraina świętowała trzydziestolecie swojej niepodległości. Jak
do tego doszło? Jak była republika radziecka stała się niezależnym państwem?

Droga do niepodległości zaczęła się w lipcu 1990 r., kiedy to Rada Najwyższa
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej uchwaliła deklarację niezależności
w ramach państwa związkowego. Deklaracja nadała republice, a właściwie już państwu
nazwę Ukraina, bez dodatków precyzujących formę ustrojową. Rozpoczęło się nadawanie
sowiecko-ukraińskiemu prawodawstwu narodowego kształtu.

Proces ten zdynamizowała w październiku 1990 r. tzw. rewolucja na granicie – protest
studencki wsparty masowymi demonstracjami mieszkańców Kijowa (nazywana
pierwszym Majdanem). Studenci rozłożyli na granitowych płytach śpiwory i rozpoczęli
głodówkę. To obywatelskie nieposłuszeństwo stało się przykładem dla kolejnych
wystąpień w Ukrainie. Jasno formułowane żądanie odrzucenia negocjowanego w Moskwie
nowego traktatu związkowego było już faktycznym żądaniem niepodległości. Po upadku
moskiewskiego puczu Giennadija Janajewa (pucz moskiewski - próba powstrzymania
rozpadu systemu komunistycznego) ukraińskie elity komunistyczne zdecydowały się
ogłosić niepodległość. Były przerażone rozwiązaniem Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego w Rosji i rozpadem systemu sowieckiego nad Bałtykiem.

Przełomowy okazał się rok 1991, kiedy to 24 sierpnia 1991 r. Ukraina proklamowała
niepodległość, a kilka miesięcy później – wraz z Rosją i Białorusią – doprowadziła do
rozwiązania ZSRR. Nowa Rosja okazała się państwem zbyt słabym, aby przeciwstawić się
takiemu procesowi i tak szybkim tempie. Za wolność Ukraińcy w pierwszych latach płacili
wysoką cenę. Kraj borykał się w wieloma problemami gospodarczymi i niestabilnością
polityczną. Głównym wyzwaniem stała się kwestia wstąpienia do Unii Europejskiej i
Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz uniezależnienie od rosyjskiego dyktatu gazowego.

W kolejnych latach Ukraińscy wybierali swoich prezydentów: Leonida Krawczuka,
Leonida Kuczmę, Wiktora Juszczenkę i Wiktora Janukowicza. To właśnie przy wyborze
Janukowicza w 2004 r. doszło do pomarańczowej rewolucji. Nazwa tego wydarzenia
została nadana od koloru pomarańczowego, który był symbolem sztabu wyborczego
innego kandydata na prezydenta - Wiktora Juszczenki. Bezpośrednio po zakończeniu
wyborów w państwowej telewizji oraz innych środkach masowego przekazu ogłoszono
zwycięstwo prorosyjskiego kandydata. Opozycja błyskawicznie stwierdziła, że oficjalne
wyniki wyborów różnią się znacząco od tych prawdziwych. Liderzy opozycji Julia
Tymoszenko i Wiktor Juszczenko wezwali do obywatelskiego nieposłuszeństwa
Ukraińców. Odpowiedzią na ich apele wiece poparcia dla powtórzenia głosowania w
Kijowie, Lwowie, Doniecku, jak i w innych miastach.
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Janukowycz wygrał wybory w 2010 r. Sytuacja w kraju była coraz bardziej kryzysowa.
Kroplą goryczy okazało się niepodpisanie przez prezydenta umowy stowarzyszeniowej z
Unią Europejską. Słowo „Euromajdan” przyjęło się dla określenia protestów i przewrotu
politycznego, który miały miejsce na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 roku. Jest to
połączenie dwóch słów: „Euro” od Europy i „Majdan” od nazwy głównego placu w Kijowie,
Placu Niepodległości. Euromajdan był rewolucją młodego pokolenia Ukraińców, którzy
wybrali Europę zamiast bliskich więzów z Rosją. Moskwa nie mogła na to pozwolić.
Zmiany, które z Kijowa rozlały się na cały kraj, Rosja wykorzystała do bezprawnego
zajęcia wschodniej części Ukrainy i aneksji Krymu. Na Krymie odbyło się referendum,
którego władze Ukrainy nie uznały.

Wybór Europy kosztuje Ukraińców wiele. 24.02.2022 r. wojska Federacji Rosyjskiej z
rozkazu Władymira Putina dokonały agresji na niezależne, suwerenne państwo.
Wydarzenie bez precedensu w powojennej historii Europy. Obrazy, o których zdążyliśmy
zapomnieć w jednej chwili stały się naszą codziennością.

Na szczęście dla Ukrainy w 2019r. prezydent Petro Poroszenko przegrał wybory z aktorem
i satyrykiem Wołodymyrem Zełenskim, który startował jako kandydat partii Sługa Ludu
(„Sługa narodu” to tytuł filmu, w którym wystąpił i grał rolę nauczyciela, który zostaje
ostatecznie prezydentem). Film okazał się proroczy. Po wyborach nowy prezydent był
postrzegany dość pobłażliwie. Zarzucano mu karierę satyryka, a za największy sukces
przywoływano wygraną w ukraińskiej edycji „Tańca z gwiazdami”. Dziś już nikt sobie nie
żartuje. Włodymyr Zełenski jest prawdziwym mężem stanu i przemawia przed
zgromadzeniami parlamentarnymi najważniejszych państw otrzymując brawa na stojąco.
Dzisiaj wszyscy śledzą jego słowa i cytują najwięksi przywódcy naszego świata. „Nie
potrzebuję podwózki, potrzebuję amunicji”, nie ma wątpliwości, że kiedyś te słowa znajdą
się w ukraińskich podręcznikach do historii. Wielu znanych ludzi chwyciło za broń,
Wśród nich jest były prezydent Petro Poroszenko, bracia Władymir i Witalij Kliczko -
słynni mistrzowie świata w boksie czy piosenkarze tacy jak Andrij Chływniuk. Z
Najeźdźcą walczą też kobiety, jest ich aż 20% w ukraińskim wojsku.

Historia Polski i Ukrainy obfitowała w trudne i bolesne momenty. Jednak w obliczu
tej niczym nieuzasadnionej agresji nasze narody bardzo się do siebie zbliżyły. Każdego
dnia do Polski przyjeżdżają pociągi z uchodźcami z Ukrainy. Ludzie uciekający przed
wojną mogą liczyć na pomoc Polaków. Otwieramy nasze domy i serca. Jesteśmy z Wami!
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Wiktor Bęben IF

. . .
Ukraino krwawa
sytuacja u was nieciekawa,
ale w końcu jesteśmy sąsiadami,
pomożemy wam z działami.
Brońcie Kijów, waszą twierdzę,
niech nie wpadnie w ruskich ręce .
Nabijajcie karabiny,
amunicje wam dostarczymy.

Kasia Broniewicz IC

,,Victoria”

Na ulicach poruszenie,
smutek ściska, strach,
co się dzieje, każdy widzi,
lecz nie wierzy i tak.
Znają wszyscy, starsi, młodsi ból,
wojenną wrzawę,
cały świat zastyga nagle,
widząc w Ukrainie sprawę.
Rosja wpada niespodzianie
pod pretekstem nikłym,
aby wolnym ludziom
związać ręce sznurem strat i krzywdy.
Ile ofiar, ile płaczu,
wszystko nie do wiary,
jak możliwe jest, że człowiek tyle w sobie zła,
tyle krzywdy sprawić może,
wojny czując smak.

Niejeden patrząc łzę uronić zdoła,
z rozpaczy nad krajem swym i swych braci,
choć nie jest łatwo starają się wszyscy,
aby pomóc zarazę stłamsić.
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Jednym głosem krzyknąć Victoria
bracia
pragnie każdy z nas,
wrócić do życia w spokoju, szczęściu
i nie musieć o swe życie się bać.

Kornelia Kacprowicz IC

. . .
Widzę młodą dziewczynę
ma jasne włosy
przegląda się w lustrze
To prawie jak ja
tylko że ja nigdy
nie będę silna
jak ona

Nie potrafię zabijać
wzrokiem.
Wyciera krew ze swoich warg
niby szkarłatną pomadkę

(pomadka nie boli, pomadka
nie pachnie jak metal)

Patrzy cały czas w oczy
swojemu odbiciu
Robi to tak

jakby patrzyła w oczy
swojemu wrogowi

który kiedyś był bratem

Jest może trochę starszy od
niej

(i ode mnie)

Ćwiczy tak cichą walkę z
oprawcą
Gdyż co więcej może zrobić
dziewczyna
która jeszcze niedawno
malowała taką czerwienią
paznokcie

Co więcej może zrobić
Poza cichym protestem?
Poza drobną walką?
Drobną, jednak bolesną
Drobną jak ona sama
Mimo to, w moich oczach jest
wielka

Nie boi się
Mimo ran
Mimo huków
Wygląda na wielką
Bo jest wielka
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Julia Kusiak IC

. . .
Ukraino ma!
Ty jesteś jak spływająca po poliku łza.
Gdy patrzę na Twoje cierpienie,
w moim sercu z żalu tworzą się płomienie.
Jak widzę oczy dzieci łzami zapełnione,
czuję , że moje serce pęka z rozpaczy całe zakrwawione.
Kiedy widzimy tłum ludzi wędrujących do naszej krainy,
modlimy się o pokój dla Ukrainy.
Z otwartymi ramionami was witamy,
Bo nasi dziadowie , byli w takiej sytuacji sami.

Angelika Kopka IID

,,Dzień upadku”
Dzień w tygodniu czwarty.
I ten kraj ze szczęścia odarty.
Wystarczył moment, jedna chwila,
Ona dzielnie się broniła.

Jeden wybuch, strzał,
Dźwięk śmierci brzmiał.
Ktoś stracił dom,
Wszyscy się kłaniają dniom.

Tam rodzina, tam nieszczęście,
Śmierć słychać na mieście.
I tam, w tamtym świecie,
Żyje ona i jej małe szczęście.

Chłopak kochał, ona płakała,
On odchodził, ona wiedziała.
Może do domu nie wrócić
Już się więcej nie obudzić.
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Lecz on chce swój kraj ratować,
Niebezpiecznego wroga pokonać,
By ona żyła była bezpieczna.
Słońce świeci pora wczesna.

On odchodzi, postawa wzorowa,
W oczach iskierka bojowa.
Bo on kocha i pamięta
mimo, że atmosfera napięta.

Nagle słychać strzał, ktoś życie oddał
Wróg przeprowadził ostrzał.
Chłopak na ziemię upada,
Dwie dzielnice dalej pies ujada.

Chłopak zginął, lecz z uśmiechem na twarzy,
Oczami na Boga patrzy.
Zmarł dla swej ukochanej, dla ojczyzny.

Magdalena Kostrzak IE

,,Serce do serca - Chwała Ukrainie!”

24.02.2022 r… data pełna mroku i cierpienia.
To wtedy, w Ukrainie, zaczęły się wielkie zmartwienia.
Wojna, zgony i zniszczenia…
wszystko to prowadzi do zgubienia!
Władimir Putin, duch unicestwienia,
szaleniec i zaborca.
Nie podda się bez zdobycia ziem nieswoich.
Powstrzymajmy go więc! Zatrzymajmy!
Niepodległość! Wolność! Chwała Ukrainie!
Tak dziś krzyczy każdy z nas!
Nie poddamy się! Nie przegramy!
Ze złem musimy się rozprawić!
Wszyscy walczmy, brońmy, pomagajmy!
Zadbajmy o lepszy świat!
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Lix IC

. . .
Proponują ucieczkę.
On mówi nie.
Oferują schronienie.
Znów mówi nie.
Czego on w takim razie chce?
Potrzeba mu broni oraz pomocy,
O kraj swój walczyć w końcu chce.
Któż to taki?
Prezydent Zełenski.
Ten komik, co każdy z niego śmiał się.
On właśnie pokazał, jakim mężczyzną jest.
Broni stolicy, państwa swojego.
W końcu wygra, uczci to się,
A on przywiesi flagę w kolorach
niebieskim i żółtym, tego właśnie chce.

Lix IC

. . .
Słońce oświetla mundury żołnierzy.
Idą i walczą, śmierci się nie boją.
Każdy ma jeden cel - uratować swój kraj.
Spójrzcie na barwy, które słońce oświetla.
Flaga tak cudownie kołysze się na wietrze.
Wierzymy, że kiedyś jeszcze będzie bezpiecznie.
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Maciej Majchrzak IE
,,Ukraiński żywioł”

Bracia, wy naprzeciw wrogom swym idziecie,
dzielnie walcząc Ojczyzny Swej nie oddajecie.
Broniąc Swej Ojczyzny jak orlęta
Sprawiacie, że świat na długo was zapamięta.
Nawet, gdyby miał nastąpić koniec świata,
na Swej Ziemi Brat zawsze pozna Brata.

Zełenski dzielne niesie ciężar na swych barkach,
nie ukrywając się po zakamarkach.
Choć wasz wróg dzisiaj tak robi,
kraju on nie przysposobi.
Choć wywołał on tę wojnę,
to jego wojsko jest nieudolne.
Do śmigłowca swego strzelają,
Bo taktyki swej nie znają.

Oliwia Marciniak IIE

. . .
Zatrzymaj się na chwilę.
Złap oddech.
Usłysz moje słowa.

Ukraino! Przypomnij sobie, co udało ci się przezwyciężyć.
Na każdym razem, gdy czułaś, że nie przetrwasz, udowadniałaś,
że się mylisz.

Jesteś silniejsza niż myślisz!
Źródło światła, jest w Tobie.
Przetrwałaś większość swoich najtrudniejszych dni.
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Zmierzyłaś się z wieloma problemami, które cię nie pokonały.
Zabierz ze sobą wspomnienia z tego życia:
Podróże, które przeżyłaś,
Historię, które napisałaś,
Twarze, które pieściłaś,
Zachody słońca, które dawałaś. İdź spać z przekonaniem, że jutro
czeka cię kolejny wspaniały dzień (...)

Joanna Matysiak IE

. . .
Tekst ten kieruję do przyjaciół z Ukrainy.
Do tych, którzy walczą lub tych, co pomagają.

Nie wyobrażam sobie, co czujecie, bracia i siostry.
Trudny czas jest dla nas wszystkich.

Jest to próba, nie tylko dla was, lecz wy jesteście najbardziej
narażeni. Chcemy pomóc jak tylko możemy, próbujemy z
całych sił.

Musicie być silni, walczyć do końca z wrogiem.
Wróg, który łatwo nie odpuści, jest silny i nie
odejdzie.

Czy warto się poddać? Nie!
Mimo iż najpewniej nie macie już na to siły, rozumiemy to,
próbujemy pomóc.
Bądźcie silni, jak nie dla nas

To dla siebie…
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Hanna Skrobanek III P

,,Cudza ziemia”

Dokąd zmierzasz, matko, gdy we śnie nadal słońce?
Nie stajesz, nie śpisz, nie jesz, czyś ty jest rzeką rwącą?
Do piersi tulisz syna, wędrując ścieżką polną;
Czy imię twe Tetyda, że chowasz go przed wojną?

Wnet niebo rozdarł grom, szkarłatem barwi ziemię,
To Dionizos czknął, obficie chlusnął winem.
Drżącą z lekka dłonią oczka dziecka skrywasz
- Nu, Misza, śpij dalej. To tylko woda spływa.

Gdzie twój miły, matko? Czemu nie wesprze żony?
Ach, tam jest, zajęty! On w tańcu Persefony!
Ściskasz dziecię mocniej, piosnkę cicho nucisz
- Nu, Misza, śpij dalej. On lada chwila wróci.

Nad głową pędzą one, na strzępy rwąc niebiosa,
Tam już nie czuwa Hestia, tam kuźnia Hefajstosa!
Zerwanym w strzępy gardłem szepcesz dziecku do ucha:
- Nu, Misza, śpij dalej. To tylko wiatr dmucha.

Chłód przegryzł twe kości, twarz ściągniętą w żalu.
Lecz oto stoisz, matko! Uciekłaś wprost z Tartaru!
Uśmiechasz się w udręce, zaraz braknie ci tchu,
- Spójrz, Misza – szepczesz – Spójrz, jak cicho tu.
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Aleksandra Styś IC

„Sen ukraińskiego dziecka”

Na lody wyjście z tatą...
Śmiechy przy gotowaniu z mamą...
A potem budzę się, rozglądam się.
Przez okno niby słońce świeci,
lecz zastanawiam się, jak wiele prócz mnie, cierpi ukraińskich dzieci.
Rozpacz dzieci, gdy ojcowie zostają w kraju, by walczyć.
Płacz matek, że mogą ojców swoich dzieci już nie zobaczyć.
Teraz mogę jedynie śnić o normalności,
ale może doczekam się pokoju na świecie w późnej starości.

Wiktor Wilicki IID

,,Serce do serca”

Jutrzenko droga,
Wiaro niezłomna,
Nadziejo, która serca prowadzisz.
Idź, wyrusz tam,
Gdzie bez skazy giną.
W imię ukochanej, jedynej,
wybranej - Wolności!
Wyrusz tam, do tych serc,
do umysłów
do żył,
by nowonarodzone wzrastać mogły.
Zejdź o Nadziejo,
o Wiaro, Jutrzenko,
ukaż koniec zła!
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Małgorzata Zielenkiewicz IF

,,Wołanie”

Dziś widziałam w telewizji
bardzo straszne rzeczy:

domy, szkoły wyburzone
i płaczące dzieci.

To Kijów, miasto wielkie,
a w nim płacz,

ogień
i trwoga.

Przerażone oczy dzieci
i zniszczona droga.

Patrzy na to świat ogromny,
wszystkie mądre głowy,
a ja pytam: jaki człowiek
mógł wymyślić wojny?

Co powiedzą dziś dorośli,
patrząc w oczy dzieci,

gdy ich prawa są łamane
i słońce nie świeci.

Ja dziś głośno protestuję,
mówię NIE takiemu światu,
każde dziecko chce pokoju,

chce się śmiać
i bawić

pragnie mieszkać w swoim domu
i do szkoły chodzić.

Nie wiem, czy mnie ktoś usłyszy,
czy mój głos coś zmieni,

mam nadzieję, że ich życie
ktoś szybko odmieni.
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Dominika Zielińska IIIU

,,Pomiędzy życiem a śmiercią”

Jest na świecie człowiek żądny krwi i władzy,
Całą armię i naród trzyma na swej wodzy.

Cierpi kraj, cierpią niewinni ludzie,
Człowiek niebezpieczny, tkwi w swej obłudzie.

Chcąc zniszczyć piękne miasta pewnej krainy,
Sieje postrach i panikę, wśród mieszkańców Ukrainy.

Strzał za strzałem, echo wojny słychać,
Nasi sąsiedzi muszą się w schronach zamykać.

Trujące opary wojny unoszą się nad nami,
Niewinne dzieci, tęsknią za swoimi domami .

Tak żyją mieszkańcy krainy- pomiędzy życiem a śmiercią,
Jednak są państwa wyróżniające się pomocy chęcią.

Pełni nadziei czekają na nowy dzień,
Kiedy po wojnie zostanie już tylko cień.

Nie poddaje się jednak prezydent Krainy,
Człowiek, któremu nie brakuje adrenaliny.

Dzielnie walczy o swój naród,
Nie potrzebuje oklasków ani nagród.

Cechuje się bohaterską postawą,
Nie ukrywa się za swoją obstawą.

Podnosi morale bliskich mu żołnierzy,
Srogim spojrzeniem wroga mierzy.

Broni się ta piękna Kraina,
Nie dla Putina jest wasza wolna Ukraina!
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Jakub Zwiewka IF

,,Dlaczego?”

Czarne chmury nadchodzą z Kremla.
Na Ukrainie: krew, płacz i bieda.
Mimo to mają ogień w sercach -
będą walczyć do ostatniego tchnienia.

Tak niedaleko nas ginie człowieczeństwo...
W oczach tych ludzi widać, że coś pękło...
Ludziom takim jak my, niebo spada na głowę,
ale ciągle walczą, to jeszcze nie koniec.

A ci mordercy z najwyższych stołków,
wysyłają na śmierć młodych chłopców.
Matka płacze z dzieckiem na kolanach,
gdy ten bezdusznik kąpie się w milionach.

Ktoś taki u władzy to apogeum szaleństwa.
Biznes i ambicje ważniejsze od ludzkiego istnienia.
Miłość i nadzieje zmieniły się w krew, łzy i błoto.
Pytam się dlaczego? Pytam się po co?

Wiktor Żurowski IF

,,Niebieskie niebo"

Niebieskie niebo nad żółtymi polami
spowiła mgła, słychać wybuchy i strzały.
Latają samoloty nad wszystkimi miastami,
Ukraina broni swej godności i chwały.

Karty historii krwią zostały splamione,
krwią ludzi niewinnych, ludzi bezbronnych.
Tysiące pięknych istnień ludzkich stracone,
niezmierzone jest okrucieństwo wojny.

I choć nikt im szans nie dawał,
nie powiewa wciąż flaga w kolorze bieli.
Oni będą do końca walczyć za ojczyznę,
choć wojny nie chcą, choć wojny nie chcieli.
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Julia Ciąpała II B

,,Pamiętnik wojny”
- Nareszcie! - Westchnęłam siadając na łóżku, kiedy zobaczyłam, że do

rozpakowania został mi tylko jeden karton.

Przeprowadzka wypompowała ze mnie wszystkie siły, ale w końcu mogłam wracać

do domu ze świadomością, że jest on w stu procentach mój. Chwyciłam za ostatnie

pudełko, które zaskoczyło mnie swoim ciężarem. Uchyliłam wieko, a moim oczom ukazały

się zeszyty. Mnóstwo zeszytów w rozmaitych wzorach. Na każdym z nich zapisane było imię

mojej mamy, dlatego też domyśliłam się, iż są to jej pamiętniki, o których tyle słyszałam

jako dziecko. Chwyciłam za pierwszy zeszyt, otworzyłam go i ujrzałam dość niechlujne

litery. Wyglądały jak pisane na szybko. Kiedy dostrzegłam datę w prawym górnym rogu

kartki, zrozumiałam, że moje przypuszczenia o warunkach powstawania zapisków były

słuszne. 24 lutego 2022 roku- dzień, w którym wszystko się zmieniło.

W naszym domu temat tamtych czasów nie był zbyt często, ani tym bardziej chętnie,

poruszany przez moją mamę. Nie chodziło o to, że wstydziła się lub nie lubiła o tym mówić,

nic z tych rzeczy. Mama zawsze była dumna z naszego pochodzenia i kochała ojczyznę,

pomimo tego, że nigdy do niej nie wróciłyśmy. Te wspomnienia były dla niej po prostu zbyt

bolesne. Zawsze chciałam poznać szczegóły tamtych dni, ale ona uważała, że nie jestem

gotowa. Chciała mnie chronić, ale teraz kiedy byłam już dorosła, mogłam zagłębić się w tę

historię, dlatego usiadłam wygodnie opierając się o zagłówek łóżka i zaczęłam czytać.

Kijów, 24.02.2022

Drogi pamiętniku!

Zaczęło się. W nocy siedząc z Andriyem w kuchni usłyszałam przerażający huk. Oboje wiedzieliśmy
co to oznaczało- wojna. Anastasiya spała w swoim pokoju. Nigdy nie chciałam, żeby moje roczne
dziecko musiało doczekać takich dni. Ani ja, ani mój mąż nie byliśmy zaskoczeni tym co się
wydarzyło. Mogliśmy mieć nadzieję, że to nigdy nie nastąpi, ale w głębi duszy znaliśmy realia.
Wiedzieliśmy, że Kijów nie będzie teraz miejscem, w którym chcielibyśmy, żeby dorastała nasza
córka. Nie chciałam uciekać. Była to ostatnia rzecz, której pragnęłam. Kocham Ukrainę, ale
bardziej od niej kocham moją małą Anę. Wiedziałam, że pakując walizki najprawdopodobniej
spędzam ostatnie chwile z mężem. Andriy chciał zostać, chciał chwycić za broń i walczyć. Walczyć o
ojczyznę, walczyć o nasz powrót. Musiałyśmy się spieszyć. Nawet gdyby był to fałszywy alarm,
lepiej było dmuchać na zimne. Zawsze mogłyśmy później wrócić, a wyruszając tak wcześnie istniała
o wiele większa szansa na szybsze przekroczenie granicy. Zawinęłam śpiącą córkę w kocyk,
ubrałam plecak, chwyciłam za walizkę i pocałowałam męża. Moje serce krwawiło na myśl, że mogę
go już nigdy nie zobaczyć, ale nie mogłam zostać. Wyruszyłam w długą podróż pociągiem. W Polsce
mieszkała moja kuzynka, dlatego też tam się skierowałam. Siedziałam w wagonie obserwując
niczego nieświadomą Anę pozwalając sobie na chwilę słabości. Musiałam być silna, dla niej, ale
ból przeszywający pierś był nie do zniesienia. Po południu dotarłam pod drzwi mieszkania, które
miało stać się nowym domem dla mnie i mojej małej córeczki. Magdalena przywitała nas z
otwartymi ramionami. Wiedziała już, co się stało. Rozpoczęło się piekło, z którego udało mi się
uciec, ale w którego czeluściach płonął kawałek mojego serca.
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Łzy popłynęły po moich policzkach. To dopiero pierwsza kartka, a ja czułam się okropnie.

Tęskniłam za tatą, tęskniłam za Ukrainą, ale nie byłam nawet w stanie wyobrazić sobie

tego, co czuła moja mama kiedy pod osłoną nocy uciekała ze mną z Kijowa. Chciałam

wiedzieć więcej dlatego przewróciłam kartkę.

Warszawa, 27.02.2022

Drogi pamiętniku!

Wracałam z zakupów kiedy otrzymałam telefon. Bałam się dnia, w którym usłyszę tę wiadomość.
Andriy zginął. Walczył do końca przeciwko okrutnym potworom. Walczył dla mnie, dla Any, dla
Ukrainy. Poległ, a wraz z nim moja nadzieja. Nadzieja, która pomimo wszystkich trudów wciąż we
mnie była. Nadzieja na powrót do dawnego życia. Wiedziałam, że pomimo jego odejścia ja nadal
muszę walczyć. Musiałam być silna dla ostatniej cząstki męża, która pozostała na tym świecie. Nie
mogłam się poddać, bo to nie byłby tylko mój koniec. To byłby koniec wszystkiego, w co zawsze
wierzyłam. Koniec, który zniszczyłby naszą rodzinę, a na to nie mogłam pozwolić. Zamierzałam
znaleźć pracę, zaprowadzić Anastasiye do żłobka i rozpocząć nowe życie, tu, w Polsce.

Kolejne słone krople skapnęły na kartkę pamiętnika mamy. Wiedziałam, że tata nie żyje i

wiedziałam jak do tego doszło, ale czytanie o chwili, w której mama poznała prawdę,

sprawiło mi wiele bólu. Byłam świadoma tego, że teraz obie wiedziemy szczęśliwe życie,

dlatego czytałam dalej oczekując momentu, w którym zamiast żalu i cierpienia w słowach

ujrzę szczęście.

Warszawa, 27.08.2040

Drogi pamiętniku!

Dzisiaj świętujemy genialnie zdaną maturę Any. Moja mała córeczka jest już dorosła i niedługo
zaczyna wymarzone studia. Jestem z niej taka dumna! Ja, Anastasiya, Magda i Jeremi- mój przyszły
zięć spędziliśmy świetne chwile w naszej ulubionej restauracji. Później udaliśmy się do parku na
długi spacer,a wieczór spędziliśmy na oglądaniu albumów ze zdjęciami. To był piękny dzień. Cieszę
się, że pomimo przeszkód udało mi się zadomowić w nowym kraju, wykształcić córkę i przywrócić
uśmiech na moją twarz. Doprowadziłam do skutku plany moje i męża, a teraz mogę spokojnie żyć
wiedząc, że na końcu tej drogi czeka mnie spotkanie z miłością mojego życia.

- Ana! Musimy się zbierać, bo nie zdążymy!- Lekturę przerwał mi krzyk męża.

- Już idę!- Odpowiedziałam zamykając zeszyt. Schowałam go do pudełka, opuściłam wieko

i z policzkami mokrymi od łez, ale ustami szerokimi od uśmiechu udałam się do kuchni,

gdzie czekał na mnie Jeremi.

- Wszystko w porządku skarbie?- Zapytał zmartwiony dostrzegając emocje na mojej twarzy.

- Tak. - odpowiedziałam. - Wszystko jest w jak najlepszym porządku- dokończyłam

chwytając za torebkę prezentową dla mamy. - Możemy już iść.
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