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Historia mojego życia 

 

Urodziłam się 2 lipca 1990 roku na statku, gdy 

moi rodzice uciekali przed piratami. Kiedy miałam 

trzy lata, pierwszy raz 

uciekłam z domu w butach 

mojego brata i ze skarbonką  

w rękach do parku, do którego nigdy nie dotarłam. Nie 

mogłam go bowiem znaleźć, dlatego wałęsałam się po ulicach.  

W 1997 roku rozpoczęłam naukę w szkole i po raz pierwszy 

musiałam założyć hidżab1. W drodze do domu  postanowiłam 

ścigać się z samochodami i złapałam się za drzwi jednego z nich; po sekundzie 

leżałam na ulicy.  

Od 2008 roku studiowałam psychologię dziecięcą. Po 

czerech latach uzyskałam stopień licencjata. Zaczęłam 

malować i byłam przewodnikiem turystycznym. W 2013 roku 

ponownie uciekłam z domu – tym razem z francuskim 

aktorem – do  Teheranu. Rodzicom powiedziałam, że jadę z koleżanką i jej rodziną 

odwiedzić znajomych. Kiedy rodzice do mnie dzwonili, puszczałam im nagrane 

głosy moich koleżanek.  

W 2014 roku pewnego ciepłego dnia zwrócił się do 

mnie z prośbą polski podróżnik, żebym się z nim spotkała  

i opowiedziała mu o Shiraz, dawnej stolicy Persji. 28 sierpnia 

2014 roku wzięliśmy ślub. We wrześniu wsiadłam do 

samolotu i przyleciałam do Polski z moim mężem. 

                   Ghazal z Iranu 

                                                           
1 Noszona przez muzułmanki chusta zakrywająca włosy, uszy i szyję. Tradycyjnie postrzegana jako 
symbol skromności. 



Jak obchodzimy Wielkanoc? 

 

Dla mnie Wielkanoc to święta rodzinne. 

Nie chodzi tylko o wymiar religijny, ważne by 

spotkać się w gronie najbliższych. Rano 

idziemy do cerkwi, a potem zasiadamy do 

stołu i wspólnie biesiadujemy.  

 Na Ukrainie mamy sporo wielkanoc-

nych tradycji. Myślę jednak, że nie tak bardzo 

różnią się one od polskich. W czwartek przed 

Wielkanocą obowiązkowo sprzątamy mieszka-

nie i pieczemy świąteczne ciasto – paskę2.  

W Wielki Piątek nie wykonujemy żadnych 

prac. W sobotę z siostrą malujemy jajka, a mama przygotowuje świąteczne potrawy, 

ponieważ w czwartek jest jeszcze w pracy. Robienie wielkanocnych pisanek to na 

Ukrainie tradycja, którą przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Na jajkach 

umieszczamy różne ornamenty przeważnie  

o znaczeniu religijnym. Traktujemy je jako 

symbol zdrowia, miłości i dostatku. Tradycja 

malowania jaj jest bardzo stara, pochodzi jeszcze 

z okresu pogaństwa, kiedy ludzie wierzyli, że  

w ten sposób załagodzą gniew bogów, a ci 

obdarzą ich bogactwem i obfitymi zbiorami.  

W niedzielę rano idziemy do cerkwi i tam 

święcimy przygotowane wcześniej pokarmy. Do koszyka wielkanocnego wkładamy: 

wędlinę, jajka, chleb, paskę oraz sól. Po powrocie do domu zasiadamy do stołu, 

zajadamy się paską i stukamy się jajkami (osoba, której jajko nie pęknie, wygrywa, 

co oznacza, że będzie miała szczęście). 

                 Natalia Onaszko z Ukrainy 

 

 

                                                           
2 Tradycyjne ukraińskie ciasto wielkanocne.  



Mieszkam w Kazachstanie. 

Większość mieszkańców mojego 

kraju to wyznawcy islamu. Jednak 

moi rodzice są katolikami, dlatego 

zawsze obchodzimy Wielkanoc. 

Najważniejszym dniem jest dla mnie 

Wielki Piątek. W tym dniu staram się 

spędzać jak najwięcej czasu  

w kościele. Wieczorem tego dnia 

zwykle farbujemy jajka. W Wielką 

Sobotę rano lub w południe jedziemy 

z rodziną do kościoła święcić 

pokarmy. Są to zazwyczaj jajka, sól oraz chleb podobny do wielkanocnej babki,  

z rodzynkami i lukrem. Niektórzy dodatkowo umieszczają w koszyku 

wielkanocnym różne gatunki kiełbasy oraz słodycze. Słyszałam, że Polacy zawsze 

pięknie ozdabiają koszyczek, dodając bukszpan, bazie i kolorowe wstążki. Nasz jest 

co prawda skromniejszy, ale przygotowany równie starannie. Wieczorem idziemy 

na Wigilię Paschalną, po której zakończeniu składamy sobie życzenia. Ostatnimi laty 

zostawałam po mszy w kościele z swoimi rówieśnikami, by wspólnie świętować 

Zmartwychwstanie Chrystusa. 

W niedzielę na śniadanie jemy poświęcone jajka, wędliny oraz chleb. Po 

śniadaniu ponownie wybieramy się do kościoła. Po mszy zapraszamy  najbliższych  

i wspólnie świętujemy. Jemy babkę i stukamy się jajkami. W Kazachstanie także 

wyznawcy innych religii obchodzą Święta Wielkanocne, farbują jajka, jedzą babkę 

zwaną paską. Wielkanoc to dla mnie czas nadziei i radości.  

      Irina Bakka z Kazachstanu  

 

  

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że… 

Wielki Czwartek – to pamiątka ostatniej wieczerzy Chrystusa z apostołami. 

Wielki Piątek – to pamiątka męki i śmierci Chrystusa; w tym dniu obowiązuje post, to  

     znaczy, że nie jemy mięsa, tylko ryby. 

Wielka Sobota – w tym dniu idziemy do kościoła z koszyczkiem, żeby poświęcić  

       pokarmy.  

  



Wielkanocna łamigłówka 
 

Proszę dopasować napisy do odpowiednich obrazków. 
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* malowanie jajek * śmigus-dyngus * święcenie potraw * przygotowywanie koszyczka 

                            * szukanie zajączka * składanie sobie życzeń * pójście do kościoła 


