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Jest rok 2007 

Mary-Jane ma 17 lat i mieszka w Bostonie. Jej rodzice też są Amerykanami. Oni są rozwiedzeni, 

a Mary-Jane mieszka z ojcem.  Jej dziadek Tadeusz, ojciec jej taty, pochodzi z Polski. Mary-Jane 

chodzi co niedzielę do polskiej szkoły i trochę mówi po polsku. Interesuję się historią Polski i 

historią swojej rodziny. Lubi odwiedzać dziadka i pytać go o jego rodziców, rodzeństwo, 

kuzynów, ale dziadek nie lubi o nich rozmawiać. On czasami mówi, że nic nie pamięta, a czasami 

że Polska to brzydki i zły kraj.  

 

Czy Mary-Jane mieszka w Polsce? Nie, ona nie mieszka w Polsce. Ona mieszka w Ameryce. 

Kto pochodzi z Polski: tata Mary-Jane czy jej  dziadek ? Jej dziadek jest z Polski.  

Czym interesuje się Mary-Jane? Ona interesuje się Polską i historią swojej rodziny. 

 

Jest rok 2016 

Mary-Jane ma 28 lat. Jest panną, ale ma chłopaka Bena. Mieszkają razem w Bostonie. Ona ma 

teraz dobrą pracę - pracuje jako dziennikarka w gazecie. Ben jest fotografem.  Mary-Jane teraz 

dobrze mówi po polsku i nadal interesuje się historią swojej polskiej rodziny. Dziadek Tadeusz 

niestety już nie żyje.  

Czy Mary-Jane ma męża?  Nie ona nie ma męża. Ona ma chłopaka, Bena. 

Ben jest dziennikarzem czy fotografem? On jest fotografem. 

Jak Mary-Jane mówi teraz po polsku? Dobrze czy źle? Ona mówi po polsku dobrze. 

 

Mary-Jane wie, że dużo ludzi szuka swojej rodziny w Internecie.  Ona też chce to zrobić.  Na 

Facebooku znajduje ludzi, którzy nazywają się tak samo jak dziadek Tadeusz – Brzozowski.  

Mary-Jane rozmawia z nimi i znajduje kuzyna dziadka. Kuzyn Zbigniew mieszka w Topolewie – 

w małym mieście w Polsce, blisko Gdańska. On nie chce rozmawiać o historii rodziny przez 

Internet, ale zaprasza Mary-Jane i Bena na wakacje.  
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Czy Mary-Jane chce znaleźć swoją polską rodzinę w Internecie? Tak, ona szuka swojej polskiej 

rodziny w Internecie, na Facebooku. 

Kogo ona znajduje na Facebooku: brata dziadka czy kuzyna dziadka? Ona znajduje kuzyna 

dziadka.  

Gdzie mieszka kuzyn Zbigniew? On mieszka w małym mieście w Polsce, blisko Gdańska. 

O czym Zbigniew nie chce rozmawiać przez Internet? On nie chce rozmawiać o historii rodziny. 

 

Jest rok 2018 

Mary-Jane i Ben są w Polsce, w domu kuzyna Zbigniewa. On ma dużą rodzinę – żonę i czworo 

dzieci – trzy córki i syna. Ma też wnuki. Jego najstarszy syn, jego żona i ich dwoje dzieci mieszkają 

razem z nimi.  Oni nie mówią po angielsku, więc Mary-Jane musi tłumaczyć Benowi, co oni 

mówią.  

Czy kuzyn Zbigniew mieszka sam? Nie, on mieszka ze swoją dużą rodziną. 

Ile dzieci ma Zbigniew? On ma czworo dzieci. Trzy córki i jednego syna. 

Kim dla Zbigniewa są dzieci jego syna? Dzieci jego syna to jego wnuki. 

 

Wieczorem wszyscy razem siedzą w kuchni. Ben i Zbigniew piją wódkę, a Mary-Jane pije 

herbatę. Ona pyta Zbigniewa o swojego dziadka.  Zbigniew nie jest wesoły. On jest raczej 

smutny. Idzie do pokoju i wraca do kuchni po 3 minutach. Ma duże pudełko. W pudełku są stare 

zdjęcia. 

Czy teraz jest popołudnie czy wieczór? Jest wieczór. 

Co pije Mary-Jane – wódkę czy herbatę? Ona pije herbatę. 

Czy Zbigniew jest smutny? Tak, on jest smutny.  

Co jest w pudełku?  W pudełku są stare zdjęcia, stare fotografie. 
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- To twój dziadek Tadeusz. To ja. To twoja prababcia Halinka, a to siostra twojego dziadka Ania.  

– mówi kuzyn. 

- A to kto? – pyta Mary-Jane. 

- A to żona twojego dziadka Anastazja. 

- Nie, nie – mówi Mary-Jane. – Żona mojego dziadka, moja babcia ma na imię Wendy.  

- Hmm... – myśli Zbigniew. – Anastazja to pierwsza żona twojego dziadka.  

 

Czy Anastazja to druga żona dziadka Mary-Jane?  Nie. Anastazja to pierwsza żona dziadka 

Tadeusza.  

Jak ma na imię babcia Mary-Jane? Babcia Mary-Jane ma na imię Wendy. 

 

 

Jest rok 1950  

Tadeusz ma 20 lat. Jest wysoki i przystojny. Dziewczyny go lubią, ale on lubi tylko Anastazję. 

Anastazja ma długie, jasne włosy i jest bardzo inteligentna. Ona chce być pielęgniarką. Ma 

siedmioro rodzeństwa, a jej ojciec jest bardzo biedny. Tadeusz chce ożenić się z Anastazją, ale 

też nie ma pieniędzy. On ma ofertę pracy – może być marynarzem. 

Czy Tadeusz jest niski i brzydki? Nie. On jest wysoki i przystojny. 

Anastazja jest inteligentna czy głupia? Ona jest inteligentna.  

Czy ojciec Anastazji ma dużo pieniędzy? Nie, on nie jest bogaty. On jest biedny. 

 

 

Jest rok 1951   
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Tadeusz i Anastazja są małżeństwem. Anastazja jest w ciąży. Tadeusz bardzo się cieszy, ale musi 

znowu podróżować. Przez 6 miesięcy w roku pracuje na statku, a 6 miesięcy spędza z rodziną 

w domu. On lubi swoją pracę, ale kocha też rodzinę.  

Czy Tadeusz jest teraz narzeczonym Anastazji? Nie, on jest jej mężem. Oni są małżeństwem.  

Czy oni mają już dzieci? Nie, oni jeszcze nie mają dzieci. Anastazja jest w ciąży, czyli oni będa 

mieć dziecko.  

Jak długo Tadeusz pracuje na statku: pół roku czy rok? On pracuje na statku pół roku, a pół roku 

spędza z rodziną w Polsce. 

 

Tadeusz płynie statkiem do Nowego Jorku. Tutaj czeka dwa tygodnie. Nowy Jork jest duży, 

piękny, egzotyczny.Tadeusz chce tutaj mieszkać! On wcale nie chce wracać do Polski.  Pewnego 

dnia dostaje list z Polski. Smutna informacja. W domu jego rodziców był pożar. Jego matka i 

siostra nie żyją. Tadeusz nie wie, co robić. Jest bardzo smutny. Jest załamany. Ma depresję.  On 

teraz nie chcę wracać do Polski.  Pisze list do Anastazji. W liście jest jedno słowo „Przepraszam!” 

Czy Tadeuszowi podoba się Nowy Jork? Tak! Jemu bardzo podoba się Nowy Jork.  

Co Tadeusz dostaje z Polski: list czy prezent? On dostaje z Polski list. 

Czy informacja w liście jest pozytywna? Nie, informacja w liście jest bardzo negatywna. Jest 

smutna. 

Czy Tadeusz wraca do Polski czy zostaje w Stanach Zjednoczonych? On zostaje w Stanach 

Zjednoczonych. 

 

Anastazja jest smutna i zła, ale ma małe dziecko, więc musi być silną kobietą. Idzie do szkoły dla 

pielęgniarek, a wieczorem pracuje w sklepie. I w szkole, i w sklepie jest ze swoją małą córką 

Krystynką. 

Czy Anastazja cieszy się, że Tadeusz nie wraca do Polski? Nie. Ona jest smutna. 

Do jakiej szkoły idzie Anastazja? Ona idzie do szkoły dla pielęgniarek. 

Czy ona pracuje w szpitalu czy w sklepie? Ona pracuje wieczorami w sklepie. 
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Jest rok 2018 

- Niemożliwe – mówi Mary-Jane. Ona jest w szoku. - Mój dziadek był dobrym mężczyzną!  

- Tak i nie. – odpowiada Zbigniew. 

- Czy Anastazja żyje? – pyta dziewczyna. 

- O tak! Mieszka z twoją ciocią, przyrodnią siostrą twojego taty w Warszawie.  

- Możemy ją odwiedzić? – pyta Mary-Jane. 

 

Zbigniew, Mary-Jane i Ben jadą razem do Warszawy. Krystyna, ciocia dziewczyny nie wie, że 

Mary-Jane jest jej bratanicą. Spotykają się w kawiarni. Zamawiają kawę. Mary-Jane patrzy na 

Krystynę. Krystyna ma takie same włosy i oczy jak Mary-Jane. 

- Krystyno, to twoja bratanica Mary-Jane! – mówi Zbigniew. 

- Widzę. – odpowiada Krystyna i zaczyna płakać.  

 

Czy Krystyna jest ciocią czy przyrodnią siostrą Mary-Jane? Ona jest ciocią  Mary-Jane. 

Gdzie spotyka się rodzina? Oni spotykają się w kawiarni. 

Do kogo podobna jest Mary-Jane? Ona jest podobna do swojej cioci Krystyny. 

 

Mary-Jane i Ben wracają do Stanów Zjednoczonych. Mają dużo zdjęć z nową rodziną 

dziewczyny. Kiedy są w samolocie, Ben mówi: 

- Mary-Jane, czy chcesz zostać moją żoną? Chcę mieć z tobą dużą polsko-amerykańską rodzinę!  
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