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MATERIAŁY INFORMACYJNE

GRATULACJE 
DLA WYBITNYCH CHIŃSKICH TŁUMACZY 
POLSKIEJ LITERATURY PIĘKNEJ 
Z OKAZJI 80-LECIA URODZIN

W 2014 roku obchodzimy 80-lecie urodzin znakomitych chińskich tłumaczy li-
teratury polskiej – Pani Profesor Yi Lijun i Pana Profesora Zhang Zhenhuia.

Oboje dostojni Jubilaci należą do pierwszego pokolenia chińskich polonistów, 
ludzi, którzy wybrali naukę polskiego i studia nad polską kulturą kilkadziesiąt lat 
temu, często z poprzedzającą ten wybór wiedzą ograniczoną jedynie do wiadomo-
ści, że Polska to kraj Kopernika, Chopina i Marii Curie, kraj okrutnie doświadczony 
przez historię, z tradycjami bohaterskiej walki o wolność. Dzięki Nim chiński czy-
telnik mógł poznać takie perły literatury polskiej, jak choćby: Pan Tadeusz, Lalka, 
Ziemia Obiecana, Quo Vadis czy Sienkiewiczowska trylogia, a także wiele dzieł 
należących do kanonu literatury współczesnej, w przekładzie najbliższym orygi-
nałowi, opartym na bezpośredniej znajomości polskiej historii i polskich realiów.

Translatorska oraz naukowo-badawcza działalność szanownych Jubilatów, Ich 
wkład w kształcenie chińskich polonistów oraz działania na rzecz zbliżenia kultur 
Polski i Chin zawsze były doceniane w naszym kraju, o czym świadczy uhonoro-
wanie Ich wieloma nagrodami, tytułami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Zasługi RP, nadanym przez Prezydenta RP.

Jednocześnie pragniemy również wyrazić nasze uznanie dla należących do 
pierwszego pokolenia polonistów i tłumaczy Panów Profesorów Lin Honglianga 
(rocznik 1935) i Yang Deyou (rocznik 1938 r.), którego przywiązanie do polskiej 
literatury wymagało pokonania szczególnie wielu trudności.
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Z okazji pięknego Jubileuszu Pani Profesor Yi Lijun i Pana Profesora Zhang 

Zhenhuia składamy wyrazy szczególnego szacunku dla wielu lat Ich trudu, a tak-
że wysiłku Panów Profesorów Lin Honglianga i Yang Deyou.

Wszystkim Im – szczerym przyjaciołom Polski – gratulujemy wspaniałego do-
robku, dziękujemy za wysiłek zrozumienia polskiej twórczości, za oddanie spra-
wie jej przyswojenia na gruncie chińskim, za pasję w szerzeniu wiedzy i budzeniu 
sympatii między naszymi społeczeństwami. Składamy wyrazy uznania za dotych-
czasowe osiągnięcia, a także życzenia satysfakcji z pracy i dalszych sukcesów, jak 
również zdrowia i pomyślności.

Redaktor naczelny wraz z zespołem redakcji i przyjaciółmi Jubilatów
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PROFESOR BJAMBYN RINCZEN

Jönszööbü Bjambyn1 Rinczen2 (1905–1977) był jedną z najważniejszych posta-
ci życia naukowego i intelektualnego Mongolskiej Republiki Ludowej. Zostawił 
po sobie dorobek z zakresu lingwistyki i fi lologii, paleografi i, etnografi i, historii, 
jak również opowiadania, wiersze, artykuły publicystyczne i tłumaczenia z języ-
ków obcych. W praktyce interesowało go wszystko, co dotyczyło mało zbadanej 
wówczas kultury Mongołów.

Działalność naukowa i polityczna w Mongolskiej Republice Ludowej

Rinczen urodził się w Kiachacie. Pochodził z buriackiego3 plemienia Jen-
szööbü. Zarówno po mieczu, jak i po kądzieli wywodził swój rodowód od Czyn-
gis-chana. Pomimo arystokratycznych korzeni dołączył do ruchu komunistyczne-

1 W Republice Mongolii używane są przede wszystkim imiona własne. W sytuacjach ofi cjalnych 
najpierw zapisuje się imię ojca w genetivie (lub jego pierwszą literę), następnie imię własne. Z po-
wodu politycznej walki z arystokracją plemienną w latach 20. XX w., a w konsekwencji ze struktura-
mi plemiennymi uznanymi za „feudalne” doszło do utraty przez znaczną część Mongołów Republiki 
Mongolii „nazwisk” (owog) wskazujących na ojczyste plemię, nawet współcześnie po administra-
cyjnym ich przywróceniu praktycznie nie są używane. Prof. Rinczen doskonale znał swoje pocho-
dzenie, niemniej również używał przede wszystkim samego imienia. Zatem zapis Jönszööbü Bjam-
byn Rinczen oznacza: Rinczen syn Bjamby z plemienia Jönszööbü.

2 Zapisywany bywa również jako Rinczin lub Renczin, rzadziej Rinczen Bjambajaw.
3 Jenszööbü byli Chałchasami, którzy po opuszczeniu Mongolii Wewnętrznej ulegli buriatyzacji.
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go, który dla wielu Mongołów wiązał się z projektem utworzenia mongolskiego 
państwa narodowego.

Przypominając rolę rosyjskich Buriatów w powstaniu Mongolskiej Republi-
ki Ludowej, należy wspomnieć, że w domu rodzinnym Rinczena dochodziło do 
spotkań Damdiny Süchebatora4 z rosyjskimi komunistami. W ich efekcie mogła 
nawiązać się współpraca mongolsko-bolszewicka, jakże istotna w kontekście re-
wolucji 1921 r. i utworzenia państwa mongolskiego. W początkowym okresie Rin-
czen uczestniczył w tych spotkaniach w charakterze tłumacza późniejszego mon-
golskiego bohatera narodowego.

Po powrocie ze studiów w Instytucie Języków Wschodnich w Piotrogrodzie Rin-
czen pracował w Komitecie Nauk Mongolii, będącym zalążkiem tworzonej przez 
Żamcarano5 Mongolskiej Akademii Nauk. Później zostanie jej jednym z pierw-
szych członków. Równolegle publikował w gazecie „Űnen” (Prawda) nawiązują-
cej tytułem do gazety radzieckiej.

Rinczen nie był wierny żadnej ortodoksji, w tym również partyjnej, głosząc 
chociażby poglądy panmongolistyczne6. W młodości był więziony – ponoć wy-
puszczono go na wolność, gdyż potrzebna była osoba, która mogłaby dokonać 
tłumaczenia z oryginału dzieł Karola Marksa. W późniejszych latach, gdy kryty-
kowano go za nacjonalizm oraz archaizujący „feudalny” język, miał odpowiadać: 
Jak mogą mnie nazywać antymarksistą, skoro to ja przetłumaczyłem „Kapitał”?

Pozostawał w nieustannym sporze z drugą najważniejszą postacią życia inte-
lektualnego Mongolii, profesorem Cendijn Damdinsürenem. Ich dysputy nauko-
we, literackie i ideologiczne na lata zdominowały dyskurs intelektualny w kraju. 
Konfl ikt przebiegał na wielu płaszczyznach nauki i ideologii. Jedną z nich był sto-
sunek do własnej tradycji, widoczny na przykładzie rozbieżności zdań odnośnie 
do pisma mongolskiego. Damdinsüren opowiadał się po stronie pragmatyzmu – 
za wprowadzeniem cyrylicy, pisma według niego łatwiejszego i bardziej pomoc-

4 Damdiny Süchbaatar, mongolski wojskowy, jeden z założycieli Mongolskiej Partii Ludowej, 
uważany za najważniejszą postać walk narodowowyzwoleńczych i rewolucji mongolskiej. Jego po-
mnik stoi na centralnym placu jego imienia w Ułan Bator.

5 Dżamsrangiin Ceween (Cyben Dżamcaranowicz), buriacki intelektualista, historyk i etnograf, 
tłumacz, wydawca i publicysta, jeden z twórców Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej i insty-
tucji naukowych MRL. Towarzyszył prof. Władysławowi Kotwiczowi podczas jego wyprawy do 
Mongolii w 1912 r.

6 Klasyczna ideologia panmongolska obejmowała postulat zjednoczenia Mongołów i ziem uwa-
żanych za mongolskie (tj. Mongolia Południowa (Wewnętrzna), Północna (Republika Mongolii), Bu-
riacja oraz niekiedy Xinjiang) w jednym państwie. Jej mutacje były zróżnicowane w czasie i w prze-
strzeni, gdyż za panmongolistów uważane bywają niekiedy grupy o zupełnie odmiennych poglądach. 
Jednym z ważnych współczesnych nurtów panmongolizmu (bardzo popularnym w Mongolii We-
wnętrznej) jest integracja i wymiana kulturowa Mongołów z Chin, Mongolii i Rosji.
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nego w walce z analfabetyzmem7. Ponadto będąc zwolennikiem bliskich powią-
zań z ZSRR oraz ożeniony z Rosjanką, uważał zmianę pisma za element zbliżenia 
ze „starszym bratem”. Stworzył system transkrypcji języka mongolskiego za po-
mocą cyrylicy, którą wprowadzono w latach 40. XX w. Nowe pismo fi ksowało 
współczesną wymowę dialektu chałchaskiego8, będącego standardem językowym 
Republiki Mongolii. Rinczen uważał, że należy utrzymać pismo mongolskie, sta-
nowiące ważny element tradycyjnej kultury narodowej i spoiwo Mongołów mó-
wiących różnymi dialektami.

W rozbieżności tej prawdopodobnie ścierała się wizja narodu państwowego 
z transgraniczną wspólnotą różnych ludów mongolskich. Interpretację tę potwier-
dzać może do dziś opowiadana w Mongolii anegdota dotycząca powstania hymnu 
mongolskiego. Przewodniczący MRL Jumdżaagijn Cedenbal zlecił Damdinsüre-
nowi napisanie jego tekstu. Po dostarczeniu mu propozycji zaprosił Rinczena, by 
ten dokonał oceny utworu swojego antagonisty. Buriacki intelektualista, widząc 
wers W świętym sercu Chałcha9 Mongołów, miał się zwrócić do Cedenbala, który 
był Ojratem10, ze słowami: Dobre, ale nas dwóch tam nie ma11.

Profesor Rinczen, w przeciwieństwie do Damdinsürena, jest darzony niemal 
nabożnym szacunkiem nie tylko w Republice Mongolii, ale również przez Mon-
gołów w Chinach i w Rosji. Dobrze ilustruje to wspólne wydawnictwo pisarzy 
z Republiki Mongolii i Mongolii Wewnętrznej12 pt. Mongołowie XX wieku, którzy 
wytypowali 12 osób ich zdaniem najbardziej zasłużonych na polu kultury i nauki. 
Ze względu na panmongolistyczny charakter projektu wśród „wielkich Mongo-
łów” nie mogło zabraknąć Bjambyn Rinczena. Jeden z autorów projektu, znany 
w Mongolii Wewnętrznej poeta Torguud Punczogijn Őldżijnaran, długo opowiadał 
o związkach Rinczena z jego regionem, badaniach terenowych i uwielbieniu dla 
poezji pisanej klasycznym pismem mongolskim. Zapytany o brak na liście wiel-
kiego pisarza i badacza Damdinsürena popadł w konsternację: Tak, był on ważny, 
ale…. Autor: Przez pismo? Őldżijnaran: Dokładnie! Przez pismo…13.

7 Mongolia, w której na początku XX w. wskaźnik analfabetyzmu przekraczał 90%, do lat 60. 
odwróciła proporcje na korzyść osób piśmiennych, co zostało uhonorowane nagrodą ONZ.

8 Najważniejszy dialekt języka mongolskiego właściwego.
9 Chałchasi to największe mongolskie plemię Mongołów Wschodnich, stanowiące prawie 90% 

populacji Republiki Mongolii.
10 Mongołowie Zachodni (Ojraci) stanowią, podobnie jak Buriaci, wyodrębniony lud mongol-

ski o własnym języku i strukturze klanowo-plemiennej.
11 Ostatecznie w tym miejscu znaleźli się „wszyscy Mongołowie”. Z powodu struktury rymów 

wiersza mongolskiego, jeśli owa anegdota miałaby być prawdziwa, kontrowersyjny byłby refren, 
gdzie „Chałcha Mongolię” zastąpiono by „ukochaną Mongolią”.

12 Region autonomiczny ChRL, nazywany również Mongolią Południową.
13 Chodzi o wspomnianą sprawę klasycznego pisma mongolskiego. Rinczen był za jego utrzy-

maniem, Damdinsüren zaś uczestniczył we wprowadzeniu mongolskiej cyrylicy, która do dziś pozo-
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Profesor Rinczen próbował udowodnić dawność kultury mongolskiej poprzez 

analizę kultury szamanistycznej i bywał krytykowany za nadmierną – zdaniem 
części uczonych – archaizację kultury mongolskiej. Uzasadnionych wątpliwości 
odnośnie do jego podejścia metodologicznego było więcej. Niezrażony tym pro-
fesor Rinczen dawał się innym orientalistom we znaki swoim poczuciem humoru. 
Młodemu rosyjskiemu ałtaiście przesłał spreparowany tekst w języku mongolskim, 
zapisany pismem orchońsko-jenisejskim14. Jako że takowy zabytek teoretycznie 
nie miał prawa powstać, uczony radziecki miał spędzić ponoć wiele bezsennych 
nocy, próbując wyjaśnić to kuriozum.

Związki z Polską

Wraz z Daszdordżijn Nacagdorżem i Cendijn Damdinsürenem Bjambyn Rin-
czen uważany jest za jednego z twórców współczesnej literatury mongolskiej. Jego 
aktywność w tej sferze nie ograniczała się do własnej twórczości. Znał kilkanaście 
języków obcych, z piętnastu z nich dokonywał tłumaczeń. Mówił płynnie nieco 
archaiczną polszczyzną, ale z czeskim akcentem, gdyż najpierw nauczył się języ-
ka naszych południowych sąsiadów. Opublikował artykuł15 napisany pierwotnie, 
jak to określił profesor Sławoj Szynkiewicz, czeszczyzną, podciągniętą pod jego 
wyobrażenia o języku polskim. Żartowano potem, że redakcja tekstu była niemal 
tłumaczeniem z języka czeskiego. Dopiero z czasem, gdy zaczął częściej bywać 
w Polsce, opanował również żywą współczesną polszczyznę.

Profesor Rinczen przetłumaczył na język mongolski wiele utworów literac-
kich polskich autorów, w tym: Adama Mickiewicza, Jarosława Iwaszkiewicza, Je-
rzego Andrzejewskiego oraz Wandy Wasilewskiej. Twórczością Józefa Ignacego 
Kraszewskiego zainteresował się już w czasach studenckich, gdy zetknął się z nią 
podczas pobytu w Piotrogrodzie. Analizował ją pod kątem warsztatu pisarskiego, 
co znajduje odbicie w jego powieściach i opowiadaniach historycznych. Lubił też 
często niedocenianą współcześnie w naszym kraju literaturę pozytywizmu. Roz-
począł prace nad przekładem Pana Tadeusza, jednak przetłumaczone fragmenty 
zostały w rękopisie. Za działalność translatorską otrzymał w 1966 r. order Zasłu-
żonego dla Kultury Polskiej.
staje urzędowym pismem Republiki Mongolii. Odejście od klasycznego pisma mongolskiego utrud-
niło komunikację z Mongołami z Chin, przerwało ciągłość piśmiennictwa mongolskiego i wymusiło 
głębokie zmiany w strukturze literatury mongolskiej.

14 Najwcześniejsze pismo tureckie, nazywane też runicznym. Najstarsze zabytki pochodzą 
z VIII w. z terenów dzisiejszej Republiki Mongolii.

15 Bjambyn Rinczen, Chowusun – hipnotyzm szamanów mongolskich, „Etnografi a Polska” 1972, 
t. 16, z. 1, s. 253–258.
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Doceniał istnienie esperanto, również na potrzeby swoich tłumaczeń, o któ-

rym powiedział: W moim przekonaniu pełni i będzie odgrywać coraz większą rolę 
w tłumaczeniu dzieł literackich na języki azjatyckie. Z esperanckiej wersji prze-
tłumaczyłem na język mongolski między innymi Baśnie Andersena. Tłumaczyłem 
Mickiewicza, Iwaszkiewicza i Andrzejewskiego. Po zakończeniu pracy nad tłuma-
czeniem Pana Tadeusza, w czym bardzo pomocne jest mi esperanckie tłumacze-
nie tego dzieła, będę się starał poprzez esperanto pozyskać dla mongolskiego czy-
telnika inne utwory literatury polskiej wydane w tym międzynarodowym języku.

Jedno z najsłynniejszych opowiadań profesora Rinczena pt. Spadochroniarz Bu-
nia (Шүхэрч Буниа) powstało na kanwie wzmianki w kronice klasztornej. Opo-
wiada ono historię mniszka sieroty, który w 1746 r. z jedwabnych chust na księgi 
buddyjskie16 stworzył spadochron i wykonał udany skok z najwyższej świątyni. 
Ponieważ postępowanie to stanowiło rażące naruszenie klasztornej dyscypliny, zo-
stał on dotkliwie pobity i porzucony na pustkowiu, gdzie umierał w męczarniach. 
Historia nieprzeciętnego chłopca zakatowanego z powodu zrealizowania swojego 
marzenia wbrew porządkowi społecznemu przywodzi na myśl możliwe inspiracje 
Jankiem Muzykantem Henryka Sienkiewicza, którego to również Rinczen przetłu-
maczył na język mongolski.

Działalność profesora Rinczena związana z popularyzacją kultury polskiej 
w Mongolii nie doczekała się wzajemności po stronie polskiej. Mimo że profesor 
bardzo entuzjastycznie podszedł do projektu przekładu na język polski swoich opo-
wiadań historycznych pt. Księżna, w tym wspomnianego Spadochroniarza Buni, 
i podarował nawet rękopis przymierzającemu się do tego dzieła Adamowi Latu-
skowi, dotąd jednak żaden z jego utworów literackich nie został przetłumaczony. 
Na polski została przełożona jedynie jego praca z dziedziny etnografi czno-religio-
znawczej pt. Lamajskie maski taneczne (PIW 1970).

O profesorze Rinczenie również w Polsce krąży wiele anegdot. Gdy odwiedzał 
nasz kraj, ubrany w mongolski chałat, dzięki żywemu usposobieniu, jak również 
wielkiej erudycji i szerokim horyzontom, w naturalny sposób znajdował się w cen-
trum uwagi. Mongolski uczony lubił latem przyjeżdżać do Krynicy, gdzie stawał się 
duszą towarzystwa. Szczególnie jednak upodobał sobie Kraków i jego świątynie. 
Profesor Jerzy Tulisow, który oprowadzał go po Starym Mieście, co rusz tracił to-
warzysza z pola widzenia. Nauczony doświadczeniem po każdym zniknięciu Rin-
czena kierował się do najbliższego kościoła, gdzie zwykle odnajdywał wielkiego 
uczonego. Pewnego razu obydwaj badacze mijali stojących w bramie pijaczków, 
z których jeden krzyknął: „Patrzcie, święty Mikołaj!”. Goszcząc w domu mongo-
listy Adama Latuska, Rinczen podarował jego żonie tradycyjne mongolskie buty, 

16 W Mongolii i Tybecie używane do modlitw i studiów księgi buddyjskie nie miały zszywanych 
kartek, dlatego przechowywane są związane m.in. w chustach z jedwabiu.
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tłumacząc: Tak się pani interesowała podczas poprzedniego spotkania butami, że 
nie mogłem tego nie zrobić. A lubię ludziom robić przyjemności.

Prowadził pogłębione studia nie tylko z zakresu religioznawstwa rodzimych 
religii, lecz interesowała go również doktryna katolicka. W 1976 r. odbył wizytę 
na KUL, po której w Biuletynie informacyjnym uczelni odnotowano, że profesor 
Rinczen jest od stosunkowo niedawna głęboko wierzącym katolikiem. Trudno jed-
noznacznie stwierdzić, czy mongolski uczony faktycznie w krakowskich kościo-
łach przeżył nawrócenie, czy znów dało o sobie znać jego przewrotne poczucie 
humoru. Niewykluczone jest też, że zgodnie z podejściem typowym dla ludzi Azji 
Wschodniej włączył niektóre elementy chrześcijaństwa do konglomeratu ideowe-
go, złożonego z komunizmu, panmongolizmu, szamanizmu, i któż raczy wiedzieć 
jakich jeszcze innych systemów fi lozofi cznych i religijnych.

Profesor Rinczen, jako postać barwna i nietuzinkowa, budził kontrowersje rów-
nież wśród polskich badaczy, szczególnie tych, którym pod względem naukowym 
bliżej było do Damdinsürena. Przeszło 30 lat po śmierci Rinczena profesor Stani-
sław Godziński podczas wykładów z gramatyki opisowej języka mongolskiego, 
gdy tylko spojrzał na wiszący w salce wykładowej portret mongolskiego uczonego, 
rozpoczynał polemikę z tezami zawartymi w napisanej w Budapeszcie czterotomo-
wej gramatyce języka mongolskiego. Podobne spory z innymi profesorami – Ni-
cholasem Poppem i Stanisławem Kałużyńskim – miały o wiele niższą temperaturę.

Pewne zdumienie w środowiskach mongolistycznych w Polsce budziły między 
innymi poszukiwania przez profesora Rinczena almasa, czyli mongolskiego yeti. 
Badacz twierdził, że w XIV w. pojawiły się o nim pierwsze wzmianki, w księdze me-
dycznej zaś natrafi ł na rysunek człowieka śniegu. W 1975 r. na krótko przed śmier-
cią wysłał do Polski ekskrementy i czaszkę rzekomego almasa. Adresat przesyłki, 
Wieńczysław Pławiński, antropolog z Uniwersytetu Łódzkiego, miał potwierdzić 
autentyczność czaszki i to, że nie należała do człowieka. Stworzona przez niego 
rekonstrukcja twarzy wraz z oryginalnym eksponatem zostały odesłane Rincze-
nowi, po czym po jego śmierci miały się gdzieś zawieruszyć. Dlatego trudno jed-
noznacznie stwierdzić, czy profesor Rinczen rzeczywiście wierzył w odnalezienie 
almasa, czy też uważał go za obiekt badań jako element mongolskiego folkloru, 
czaszka zaś była jednym z żartów wielkiego uczonego. W końcu lubił on opowia-
dać polskim znajomym również o gigantycznym robaku gobijskim, smokach pu-
stynnych czy tajemniczych mieszkańcach jeziora Tawan.
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WSPOMNIENIE O DOKTOR HALINIE OGAREK-CZOJ 
(1931–2004)

A wierzba szumi i trwa niezmiennie1

W roku 2014 mija dziesiąta rocznica śmierci doktor Haliny Ogarek-Czoj, wy-
bitnej polskiej koreanistki, tłumaczki, pedagoga i współtwórczyni Sekcji Koreani-
styki na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Jest to dobra okazja, aby przypomnieć 
sylwetkę Pani Doktor, która całe życie zawodowe poświęciła studiom koreanistycz-
nym i popularyzowaniu wiedzy o Korei, języku, literaturze i kulturze koreańskiej.

Doktor Ogarek-Czoj, nazywana matką polskiej kore-
anistyki, zapoczątkowała studia koreanistyczne w Polsce. 
To z jej inicjatywy i przy wsparciu kolegów japonistów, 
między innymi profesor Jolanty Tubielewicz (1931–
–2003) i profesora Mikołaja Melanowicza oraz sinolo-
ga – profesora Tadeusza Żbikowskiego (1930–1989), 
w 1983 r. została utworzona w ramach Zakładu Dale-
kiego Wschodu (późniejszy Zakład Japonistyki i Kore-
anistyki UW) Sekcja Koreanistyki, którą kierowała do 
przejścia na emeryturę w 2002 r. Pani Doktor cieszyła 
się wielkim uznaniem i szacunkiem nie tylko jako na-
ukowiec, ale przede wszystkim jako wspaniały pedagog 

1 Barwy miłości. Antologia współczesnych opowiadań koreańskich, tłum. Halina Ogarek-Czoj, 
Joanna Rurarz, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1995, s. 71.
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i wychowawca wielu polskich koreanistów. Piękne i poruszające wspomnienia na-
pisał w 2007 r. na łamach periodyku „Azja–Pacyfi k” zaprzyjaźniony z nią Bogu-
sław Zakrzewski, polski dyplomata (między innymi ambasador w Tajlandii, Bra-
zylii i Portugalii), badacz stosunków międzynarodowych i wykładowca.

Doktor Halina Ogarek-Czoj była wybitną znawczynią Korei, autorką licznych 
prac naukowych i popularnonaukowych poświęconych kulturze i literaturze Korei, 
cenioną tłumaczką, a także członkinią Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego 
i Association for Korean Studies in Europe. Współpracowała również z działają-
cym od 1996 r. Towarzystwem Azji i Pacyfi ku.

Urodziła się w 1931 r. w Lublinie. Jej matka, Weronika Tropaczyńska-Ogarko-
wa (1908–1957), była znaną działaczką ruchu ludowego i oświatowego, redaktorką 
przedwojennego „Płomyka”, autorką podręczników szkolnych i powieści młodzie-
żowych, a także pieśni partyzanckich Batalionów Chłopskich2. Nosiła pseudonim 
Krystka z Mogilicy. Ojciec, Franciszek Ogarek, był jeńcem obozu w Ostaszkowie, 
zamordowany przez NKWD w 1940 r. w Twerze, został pogrzebany w Miednoje.

Podczas studiów sinologicznych na UW z inspiracji wybitnego sinologa pro-
fesora Witolda Jabłońskiego (1901–1957) Halina Ogarek zainteresowała się Ko-
reą i podjęła naukę języka koreańskiego3. Tytuł magistra sinologii w dziedzinie li-
teratury uzyskała w 1955 r. Rok później, w ramach międzypaństwowej wymiany 
stypendialnej, otrzymała propozycję wyjazdu na studia koreanistyczne do Korei 
Północnej. Być może prawdziwym powodem tego wyjazdu była miłość do kore-
ańskiego męża, którego poznała w Polsce. W Pjongjangu rozpoczęła studia w Ka-
tedrze Literatury Koreańskiej Uniwersytetu im. Kim Ir Sena i w 1962 r. otrzymała 
tytuł kandydata nauk w zakresie literatury koreańskiej, będący odpowiednikiem 
polskiego stopnia naukowego doktora. Pobyt w Korei Północnej nie trwał jednak 
długo. W tym samym roku Halina Ogarek-Czoj padła ofi arą polityki rozdzielania 
małżeństw Koreańczyków z obcokrajowcami przez władze północnokoreańskie 
i powróciła do Polski wraz z córką Anną. Podjęła pracę zawodową w Instytucie 
Orientalistycznym UW na stanowisku wykładowcy języka i literatury koreańskiej. 
Jednocześnie próbowała nostryfi kować swój koreański dyplom, co w rezultacie 
okazało się niemożliwe, ale dzięki wielkiej determinacji i pasji naukowej wkrót-
ce obroniła rozprawę doktorską pt. Twórczość dramatyczna Song Yonga, napisa-
ną pod opieką naukową znakomitego japonisty profesora Wiesława Kotańskiego 
(1915–2005) i uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim.

2 Bogusław Zakrzewski, Halina Ogarek-Czoj (1931–2004) – koreanistka, tłumaczka, pedagog, 
„Azja–Pacyfi k” 2007, nr 10, s. 239.

3 Halina Ogarek-Czoj, Studia koreanistyczne w Polsce, „Przegląd Orientalistyczny” 1998, 
nr 3–4, fragment artykułu [w:] Historia Sekcji, Sekcja Koreanistyki UW, http://www.koreanistyka.
orient.uw.edu.pl/.
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W Sekcji Koreanistyki zorganizowała niewielki zespół nauczycieli akademic-

kich, którzy wraz z nią prowadzili zajęcia dydaktyczne z języka, kultury i literatury 
koreańskiej. Obok japonistyki i sinologii studia koreanistyczne na Wydziale Orien-
talistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaczęły stopniowo przyciągać coraz więk-
szą grupę zainteresowanych studentów. Pierwsza praca magisterska w ramach spe-
cjalizacji koreanistycznej została obroniona w 1987 r. Zmiany polityczne w Polsce 
po 1989 r. doprowadziły do nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Re-
publiką Korei oraz do rozpoczęcia z tym krajem współpracy w dziedzinie kultu-
ry, nauki i edukacji. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Doktor i innych osób 
pojawiła się możliwość wyjazdu studentów Sekcji Koreanistyki na stypendia na-
ukowe i staże językowe do Republiki Korei (Korei Południowej).

Panią Doktor poznałam na pierwszym roku studiów w 1994 r., a zajęcia z nią 
rozpoczęłam od trzeciego semestru. Wykładała klasyczną i współczesną literaturę 
koreańską oraz prowadziła seminarium magisterskie i zajęcia na temat religii Ko-
rei. Była pasjonatką swojej pracy i przewodnikiem po meandrach literatury kore-
ańskiej. Od studentów oczekiwała samodzielności i rzetelności w nauce. Przygo-
towanie pracy magisterskiej pod opieką naukową Pani Doktor stanowiło wielkie 
wyzwanie intelektualne, literaturoznawcze i językowe.

Zamiłowanie do pisania i dzielenia się wiedzą wyniosła Pani Doktor zapewne 
z domu rodzinnego. Jej ponadczterdziestoletni dorobek naukowy obejmuje prze-
szło kilkadziesiąt znaczących pozycji, w tym kilka książek stanowiących pionier-
ską wiedzę na temat wierzeń i tradycji Korei. Są to między innymi: Pradzieje i le-
gendy Korei (1981), Tonghak – nauka Wschodu (1984), Mitologia Korei (1988) 
i Religie Korei. Rys historyczny (1994). Pisała swoje prace w taki sposób, aby czy-
telnik czerpał przyjemność z lektury.

Mimo przejścia na emeryturę Halina Ogarek-Czoj nie zaprzestała pracy na-
ukowej i popularyzatorskiej. Publikowała prace badawcze i przekłady z literatu-
ry koreańskiej. Uwieńczeniem jej nieprzeciętnej pasji koreanistycznej były dwa 
najważniejsze dzieła: Klasyczna literatura koreańska (2003) oraz Literatura ko-
reańska XX wieku, która ukazała się dopiero pośmiertnie w 2007 r. Ponadto pro-
wadziła wykłady kulturoznawcze w podyplomowym Studium Stosunków Mię-
dzykulturowych UW.

Szczególne miejsce w pracy naukowej doktor Haliny Ogarek-Czoj zajmowały 
publikacje tekstów i podręczników do nauki języka koreańskiego. Poza Tekstami 
do nauki języka koreańskiego (1977) oraz Tekstami do nauki języka koreańskie-
go. Rozmówki koreańskie część II (1990), wraz z profesorem Romualdem Husz-
czą, wybitnym językoznawcą, polonistą, japonistą i koreanistą, oraz panem Choi 
Gunn-Youngiem, lektorem z Korei Południowej, opracowała Podręcznik języka 
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koreańskiego. Część I. Kurs podstawowy (1994) oraz Podręcznik języka koreań-
skiego. Część II. Kurs dla zaawansowanych (1995).

Spod jej pióra wyszły również piękne przekłady literatury klasycznej – Opo-
wieść o Czhunhiang, najwierniejszej z wiernych (1970), czy literatury współcze-
snej – Na krawędzi autorstwa Han Malsuk (1993) oraz dwa wybory nowel tej wy-
bitnej pisarki południowokoreańskiej – Komungo (1996) i Filiżanka kawy (1997). 
Przełożyła także powieść Poszukując Boga (1998) o początkach chrześcijaństwa 
w Korei, napisaną przez starszą siostrę tej pisarki Han Musuk (1918–1993), oraz 
Północ–Południe (1999) pióra Li Hoczhola. Wspólnie z doktor Joanną Rurarz prze-
łożyła antologię współczesnych opowiadań koreańskich pt. Barwy miłości (1995). 
W 2004 r. nakładem wydawnictwa Dialog ukazała się jej praca w języku angiel-
skim Na Tohyang and Korean Short Story Writing of the 1920s (2003), dotycząca 
twórczości koreańskiego prozaika Na Tohyanga (1902–1927) na tle dramatycznych 
losów Korei w latach 20. ubiegłego wieku. Halina Ogarek-Czoj była również jed-
nym z autorów haseł do Encyklopedii historycznej świata, tom XI (Azja, cz. 2), 
wydanej w Krakowie w 2002 r. nakładem Agencji Publicystyczno-Wydawniczej 
Opres. W 1996 r. za szczególne osiągnięcia w popularyzacji kultury koreańskiej 
doktor Ogarek-Czoj została uhonorowana orderem Prezydenta Republiki Korei. 
Poza pracą naukową i dydaktyczną często występowała w charakterze tłumacza 
języka koreańskiego podczas spotkań na najwyższych szczeblach rządowych.

Doktor Halina Ogarek-Czoj zmarła w Warszawie 23 listopada 2004 r. po dłu-
giej i ciężkiej chorobie. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyli rodzina, współ-
pracownicy, studenci i przyjaciele. Jej serdeczna przyjaciółka – ceniona seulska 
pisarka Han Malsuk – nadesłała z Korei Południowej wzruszający list pożegnal-
ny, który został wówczas publicznie odczytany.

Pani Doktor na zawsze pozostanie w serdecznej pamięci swoich studentów, nie 
tylko jako spiritus movens polskiej koreanistyki, ale przede wszystkim jako wspa-
niały pedagog i ciepła, życzliwa osoba.

Gloria virtuti resonat
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WAŻNIEJSZE SPOTKANIA POLITYKÓW POLSKICH 
ORAZ KRAJÓW AZJI I PACYFIKU 
(LISTOPAD 2012 – WRZESIEŃ 2013)

4.11.2012
W drodze na szczyt Azja–Europa (ASEM) premier Donald Tusk złożył wizytę 
w Singapurze, gdzie przeprowadził rozmowy z premierem Lee Hsien Loongiem 
i prezydentem Tonym Tan Keng Yamem. Ich tematem były relacje Singapuru 
z UE, ale w trakcie spotkań premier Tusk mówił też o potrzebie rozwoju współ-
pracy gospodarczej Singapuru z Polską i o możliwościach inwestycyjnych w Pol-
sce. W obecności obu premierów podpisano umowę międzynarodową w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatko-
wania w zakresie podatków od dochodu. Ponadto Donald Tusk spotkał się w Sin-
gapurze na roboczym lunchu z przedstawicielami fi rm singapurskich już inwestu-
jących w Polsce.

5–6.11.2012
W stolicy Laosu, Wientianie, odbył się IX Szczyt ASEM, na którym Polskę repre-
zentował premier Donald Tusk. W szczycie uczestniczyło 21 premierów i 14 głów 
państw. Podczas sesji plenarnej, dotyczącej kwestii ekonomicznych i fi nansowych, 
premier Tusk wygłosił odczyt na temat polskiej oceny sytuacji gospodarczej w Eu-
ropie, a także zadeklarował, że Polska jest gotowa do dalszego uczestniczenia 
w kształtowaniu wszechstronnych relacji między Europą i Azją, również na fo-
rum ASEM. Szczyt był także dla Polski okazją do zaprezentowania własnego suk-
cesu gospodarczego i przyciągnięcia inwestorów zagranicznych. Przed szczytem 
ASEM Donald Tusk spotkał się z premier Tajlandii Yingluck Shinawatrą i premie-
rem Japonii Yoshihiko Nodą, a także z szefami rządów Chin Wen Jiabao i Korei 
Południowej Kim Hwang-sikiem. Rozmowy dotyczyły możliwości dwustronnej 
współpracy gospodarczej i politycznej.
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20–24.1.2012
Wizytę w Pakistanie złożył marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wraz z de-
legacją. Delegacja polska spotkała się w Islamabadzie z przewodniczącym paki-
stańskiego Senatu Syedem Nayyerem Hussainem Bokharim, premierem Rają Per-
vezem Ashrafem oraz z innymi przedstawicielami pakistańskich władz. Rozmowy 
dotyczyły możliwości rozwoju współpracy pomiędzy parlamentami obu krajów, 
pogłębienia relacji politycznych oraz gospodarczych. W kontekście ścigania i osą-
dzenia sprawców porwania i zabójstwa Piotra Stańczaka marszałek Senatu zwrócił 
się o pilne podpisanie umowy o pomocy prawnej w sprawach karnych. 

21–22.01.2013
Prezydent Mongolii Cachjagijn Elbegdorż złożył ofi cjalną wizytę w Polsce. Pod-
czas spotkania z prezydentem Bronisławem Komorowskim rozmawiano o wzmoc-
nieniu współpracy politycznej i gospodarczej między oboma krajami. Służyć temu 
mają podpisane w obecności obu prezydentów umowy dotyczące współpracy 
w dziedzinie nauki i edukacji, gospodarki, a także obronności. Prezydenci Elbeg-
dorż oraz Komorowski uczestniczyli w Forum Gospodarczym Polska–Mongolia, 
które zgromadziło kilkudziesięciu biznesmenów mongolskich i polskich. Po wi-
zycie w Warszawie prezydent udał się do Gdańska, gdzie odwiedził Europejskie 
Centrum Solidarności, przypominając zasługi działaczy „Solidarności” we wspie-
raniu demokratycznych przemian w Mongolii na początku lat 90.

29.01.2013
W Warszawie złożyła wizytę sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych Indii Preneet Kaur. Głównymi tematami rozmów szefa polskiej dyploma-
cji Radosława Sikorskiego z Preneet Kaur były: rozwój stosunków polsko-in-
dyjskich, terroryzm, a także aktualna sytuacja międzynarodowa, ze szczególnym 
uwzględnieniem Azji Południowej i Europy. Podczas spotkania ministrowie pod-
pisali Protokół do polsko-indyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od do-
chodu. Dzień wcześniej Pani Minister przebywała w Krakowie, gdzie odwiedziła 
Uniwersytet Jagielloński.

15.03.2013
Prezydent Bronisław Komorowski przyjął w Belwederze przewodniczącego Zgro-
madzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu Nguyen Sinh Hunga. 
Tematem rozmowy była polsko-wietnamska współpraca gospodarcza i polityczna. 
Prezydent Komorowski zadeklarował podczas spotkania gotowość strony polskiej 
do dzielenia się doświadczeniami polskiej transformacji ustrojowej. Dzień wcze-
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śniej polityk wietnamski spotkał się z marszałek Sejmu Ewą Kopacz, z którą roz-
mawiał o pogłębieniu kontaktów parlamentarnych, między innymi na szczeblu bi-
lateralnych grup przyjaźni, a także o współpracy gospodarczej.

22.04.2013
W Gdańsku odbyło się Pierwsze Polsko-Chińskie Forum Regionalne, będące spo-
tkaniem przedstawicieli władz chińskich i polskich miast i regionów, władz pań-
stwowych oraz przedstawicieli środowiska biznesu. Do uczestników specjalne 
przesłanie skierował prezydent Bronisław Komorowski, który objął Forum hono-
rowym patronatem. W spotkaniu wzięło udział około 600 osób – przedstawicie-
li samorządów, nauki, biznesu i kultury, w tym około 200 przedstawicieli strony 
chińskiej. Jego celem było nawiązanie współpracy w zakresie gospodarki, tury-
styki, nauki i kultury. Forum wpisało się w realizację strategicznego partnerstwa 
łączącego oba państwa, które zostało ustanowione w grudniu 2011 r., podczas wi-
zyty prezydenta Komorowskiego w Chinach.

2–5.05.2013
Minister Radosław Sikorski przebywał z wizytą w Nowej Zelandii, co zbiegło 
się z 40-leciem podpisania umowy o polsko-nowozelandzkich stosunkach dyplo-
matycznych. Tematem rozmowy szefa polskiej dyplomacji z nowozelandzkim 
ministrem spraw zagranicznych Murrayem McCullym były możliwości rozwoju 
dwustronnej współpracy, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej. Minister Sikorski 
spotkał się ponadto z gubernatorem generalnym Nowej Zelandii Jerrym Matepa-
rae, a także z przedstawicielami nowozelandzkiej Polonii.

6.05.2013
Minister Radosław Sikorski złożył wizytę w Australii. W Sydney rozmawiał z sze-
fem australijskiej dyplomacji Bobem Carrem o łączących oba kraje wartościach de-
mokratycznych i perspektywach współpracy, a także o polskim sposobie na prze-
chodzenie z dyktatury do demokracji. Minister Sikorski uczestniczył w otwarciu 
Polsko-Australijskiego Forum Biznesowego i Seminarium Górniczego, z udziałem 
przedstawicieli największych polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza kopalni i spółek 
przemysłu górniczego. Szef polskiej dyplomacji wygłosił przemówienie w Austra-
lijskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

7.05.2013
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz spotkała się z przebywającym z wizytą w Polsce 
przewodniczącym Senatu Tajlandii Nikomem Wairatpanijem. Rozmowa dotyczyła 
rozwoju stosunków dwustronnych, głównie współpracy parlamentów obu krajów.
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22–24.05.2013
Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak przebywał z ofi cjalną wizytą 
w Chinach. Najważniejsze tematy dyskusji z ministrem obrony Chin generałem 
Changiem Wanquanem to dwustronna współpraca wojskowa i dalsze kierunki jej 
rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie logistyki, a także w szkoleniu i w sprawach woj-
skowo-technicznych. Delegacja polska odwiedziła 6. Dywizję Pancerną, pojecha-
ła także do prowincji Shaanxi. Minister Siemoniak był również gościem Akademii 
Obrony Narodowej, gdzie spotkał się z jej rektorem generałem broni profesorem 
Wangiem Xibinem oraz wystąpił z odczytem dla słuchaczy uczelni.

3–9.06.2013
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wraz z towarzyszącą jej delegacją parlamentarzy-
stów przebywała z ofi cjalną wizytą w Chinach, gdzie rozmawiała z najważniejszy-
mi przedstawicielami władz. Podczas ofi cjalnych spotkań obie strony podkreśla-
ły rolę kontaktów międzyparlamentarnych w rozwoju strategicznego partnerstwa 
między Chinami i Polską. Znaczna część wizyty podporządkowana była budowa-
niu polsko-chińskich relacji gospodarczych. Marszałek Sejmu otworzyła okrągły 
stół, poświęcony możliwościom inwestycyjnym w Polsce oraz rozwojowi rynku 
fi nansowego i branży energetycznej.

15–16.06.2013
Na zaproszenie premiera Donalda Tuska wizytę w Warszawie złożył premier Ja-
ponii Shinzō Abe. Premierzy rozmawiali na temat stosunków dwustronnych oraz 
polsko-japońskiej współpracy w dziedzinie gospodarczej, między innymi o współ-
pracy energetycznej, naukowej i w dziedzinie obronności. Poruszano też kwestie 
dotyczące bezpieczeństwa, nauki i technologii, promocji inwestycji oraz polityki 
klimatycznej. Donald Tusk i Shinzō Abe omówili również kwestie związane z poli-
tyką międzynarodową. Z premierem Japonii spotkał się także prezydent Bronisław 
Komorowski. Ważnym punktem wizyty premiera był udział w szczycie szefów rzą-
dów państw Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Czech Węgier i Słowacji. W trakcie 
spotkania rozmawiano o umocnieniu stosunków ekonomicznych między Japonią 
a państwami Grupy, a zwłaszcza o możliwościach inwestycji japońskich w Euro-
pie Środkowej. Tematem rozmów były także relacje UE–Japonia, sytuacja gospo-
darcza w Europie oraz kwestie regionalne i międzynarodowe. Podczas spotkania 
została ogłoszona wspólna deklaracja premierów Japonii i Grupy Wyszehradzkiej.
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4.07.2013
Premier Królestwa Tajlandii Yingluck Shinawatra złożyła wizytę w Polsce. Była 
to pierwsza wizyta w Polsce premiera Tajlandii w historii dwustronnych stosunków 
obu państw. W skład delegacji tajlandzkiej weszli wicepremier oraz ministrowie 
spraw zagranicznych, rolnictwa i przemysłu. Podczas spotkania z premierem Tu-
skiem zostały omówione kwestie współpracy dwustronnej, zwłaszcza możliwości 
współpracy gospodarczej, w tym inwestycyjnej i fi nansowej. W spotkaniu z pre-
mier (a także minister obrony) Shinawatrą wziął również udział minister obro-
ny narodowej Tomasz Siemoniak. Premier Tajlandii uczestniczyła w uroczystym 
otwarciu polsko-tajlandzkiego Forum Gospodarczego. Wizyta delegacji tajlandz-
kiej miała także na celu zacieśnianie dialogu Azja–Europa.

3–5.07.2013
Wizytę w Polsce złożył przewodniczący Senatu Islamskiej Republiki Pakistanu 
Syed Nayyer Hussain Bokhari. Podczas spotkania z marszałkami Senatu Bogdanem 
Borusewiczem i Sejmu Ewą Kopacz rozmawiano na temat polsko-pakistańskiej 
współpracy gospodarczej oraz prawnej, a także perspektyw rozwoju współpracy na 
płaszczyźnie parlamentarnej. S.N.H. Bokhari spotkał się także z ministrem obrony 
Tomaszem Siemoniakiem, z którym omówił perspektywy współpracy w dziedzi-
nie szkolnictwa cywilnego i wojskowego, a także w obszarze przemysłu obronne-
go. Poruszone zostały również tematy bezpieczeństwa w regionie, między innymi 
zaangażowania Pakistanu w proces pokojowy w Afganistanie.

24–28.07.2013
Ofi cjalną wizytę w Polsce złożyła delegacja Izby Reprezentantów Parlamentu 
Malezji z jej wiceprzewodniczącym Datukiem Ronaldem Kiandee na czele. Roz-
mowy w Sejmie dotyczyły możliwości intensyfi kacji polsko-malezyjskiej współ-
pracy parlamentarnej, współpracy gospodarczej i możliwości zwiększenia wza-
jemnej wymiany handlowej. Rozmowy parlamentarzystów malezyjskich w MON 
koncentrowały się na współpracy wojskowej

12.08.2013
Minister Tomasz Siemoniak spotkał się w Warszawie z ministrem obrony Wiet-
namu generałem Phung Quang Thanhem. Głównymi tematami rozmów były wza-
jemne relacje wojskowe, a także możliwości wzmocnienia współpracy w dzie-
dzinach edukacji obronnej i bezpieczeństwa. Ministrowie rozmawiali również 
o poszerzeniu współpracy technicznej.
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4.09.2013
Prezydent Republiki Indonezji Susilo Bambang Yudhoyono złożył ofi cjalną wi-
zytę w Polsce na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Prezydenci 
odbyli rozmowę na temat możliwości intensyfi kacji dialogu i współpracy politycz-
nej, a także pogłębienia współpracy gospodarczej. W obecności obu prezydentów 
zostały podpisane dwa memoranda o współpracy w dziedzinie rolnictwa i rybo-
łówstwa, a także umowa rządowa w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla 
posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych. W toku wizyty odbyły się 
spotkania delegacji indonezyjskiej – w skład której wchodzili ministrowie koor-
dynujący do spraw polityki, prawa i bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, prze-
mysłu, handlu i rolnictwa – z premierem Tuskiem, a także zostało przeprowadzo-
ne Forum Gospodarcze Polska–Indonezja.

11–12.09.2013
W Warszawie gościła laureatka pokojowej Nagrody Nobla 1991 Aung San Suu Kyi, 
działaczka polityczna i wieloletnia liderka birmańskiej opozycji demokratycznej, 
od 2012 r. deputowana do parlamentu Republiki Związku Mjanmy. Polska była 
pierwszym krajem na trasie podróży do Europy Środkowej, którą Aung San Suu 
Kyi podjęła w celu poznania doświadczeń tego regionu w dochodzeniu do demo-
kracji. Noblistka spotkała się z marszałek Sejmu Ewą Kopacz oraz z marszałkiem 
Senatu Bogdanem Borusewiczem. Została przyjęta przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, który wręczył noblistce kopię tablic z 21 postulatami strajkują-
cych w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej. Aung San Suu Kyi spotkała się tak-
że z premierem Tuskiem oraz z Lechem Wałęsą.

Opracowała Małgorzata Ławacz


