
Oneidów znad rzeki Thames niedaleko
Southwold w południowym Ontario po-

znałem we wrześniu 2001 roku. Przywiózł
mnie do nich Robert Doxtator, były pastor
i nauczyciel języka oneida. U Oneidów ze sta-
nu Nowy Jork, kuzynów tych znad Thames,
on prowadził lekcje z najmłodszymi, ja — ba-
dania nad tożsamością.

To była krótka weekendowa wizyta: festyn
na Oneida Fairgrounds, bieg w deszczu od re-
zerwatu do rezerwatu w imię walki z cukrzy-
cą, zbierającą wśród Indian obfite żniwo,
śniadanie w stołówce kościoła baptystów.

Kolejne wyprawy, w 2002 i 2003 roku,
trwały dłużej, interesowałem się wtedy alter-
natywną edukacją u Irokezów. Teraz chciałem
czegoś innego: już nie tylko badań etnogra-
ficznych, ale wspólnego przedsięwzięcia z mło-
dymi ludźmi w rezerwacie. Cyfrowe aparaty
fotograficzne i objazdowa wystawa — to był
mój pomysł, inspirowany różnymi projekta-
mi: wystawą Pawła Grzesia w Mieleszkach,
niedaleko mojego rodzinnego Białegostoku,
jednodniowym projektem fotograficznym „Po-
każę ci moje miasto” Niezależnej Grupy Ar-
tystycznej (skupiającej bardzo młodych ludzi
z Sejn) i fotografa „Gazety Wyborczej” Piotra
Wójcika czy działalnością Brendana Jacksona
i organizacji „THEpUBLIC” z West Bromwich.

Nasz projekt nawiązywał do pojęcia Haude-
nosaunee enētshatiyõtáhkwa?, które znaczy
„to, co sprawia, że człowiek wyciąga ramiona”,
co z kolei należy rozumieć jako gest zapew-
niający, że twoje słowa mają znaczenie dla
osoby, do której się zwracasz. Bez tego (a dla
Irokezów jest to wampum) rozmowa czy
w ogóle spotkanie nie miały sensu. Dlatego
wampumy wymieniano podczas zawierania
traktatów z Europejczykami, przyjmowano je
od plemion pragnących schronić się na teryto-
rium Irokezów albo używano w ceremoniach.

„Bridging the distance” — wystawa zdjęć
w dużym formacie, wędrująca razem z jej au-
torami do innych społeczności indiańskich,
miała być takim współczesnym wampumem.
Pragnąłem dotrzeć do innych grup Oneidów
(w Wisconsin i Nowym Jorku), z którymi
mieszkańcy z Southwold politycznie bardzo
się różnią. Wyprawa do Wisconsin się udała,
może w następnym roku pojedziemy do No-
wego Jorku. „Wyciągnięcie ramion” miało
też nastąpić między pokoleniami w rezerwa-
cie Southwold. Jak pisała Teresa Nicholas
młodzi i starzy coraz bardziej się od siebie
oddalają, wspólna akcja w rezerwacie mogła-
by ten proces powstrzymać.

TERESA

Teresa była najważniejszym kontaktem w re-
zerwacie, oficjalnie także członkiem grupy.
Odpowiadała za nocleg, przygotowanie grupy
młodych ludzi i kontakty ze społecznością.
Prócz Teresy nasz team składał się z Alicji Froń
oraz Pirjo Virtanen z Uniwersytetu w Helsin-
kach, która zajmuje się postawami życiowymi
młodych Manchineri z zachodniej Amazonii.
Trafiłem na nią, przeglądając internetową ba-
zę danych stypendystów Tokyo Foundation.
Pirjo obroniła imponujący doktorat dosłownie
kilka dni przed dotarciem do Kanady.

Southwold (Kanada) — Nowa Wola (Polska)

} BARTOSZ HLEBOWICZ

TO, CO SPRAWIA,
ŻE WYCIĄGASZ

RAMIONA

MOST NAD OCEANEM BRIDGING THE DISTANCE
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Okazało się, że grupa dzieci nie była jesz-
cze przygotowana, przez cały czas trwania
projektu było z tym ciężko. Choć w miarę sta-
le pracowaliśmy tylko z kilkoma dziewczyn-
kami, trzema córkami Teresy i dwiema cór-
kami jej sąsiadki, Annie, to jednak przez dwa
miesiące, jakie spędziliśmy w Oneida, prze-
winęła się spora grupka młodych ludzi.

Wybrane zdjęcia powiększyliśmy, z pomo-
cą miejscowego stolarza zbudowaliśmy drew-
niane ramy i stojaki — pierwszych dziesięć
wystawiliśmy na placu przed radiem „Eagle”,
w samym centrum osiedla. Następnego dnia,
21 czerwca, wystawę przenieśliśmy na Oneida
Fairgrounds — ponieważ miejscowi święto-
wali tu Tubylczy Dzień Solidarności, obcho-
dzony w Kanadzie. Zdjęcia, wydrukowane jak
plakaty wielkości 60×80 cm, w drewnianych
ramach, robiły wrażenie. Trzeci raz pokaza-
liśmy je w community center podczas zbiórki
funduszy na kieszonkowe dla dzieci, które
z nami pracowały i w nagrodę miały wziąć
udział w wyprawie z naszą wędrującą wysta-
wą do rezerwatu Oneidów w Wisconsin.

RAY JOHN

Rezerwat się zmienił. Zniknęła jedyna restau-
racja „Red Willow”, którą pamiętałem z po-
przednich lat. Prowadziła ją we własnym
domu z drewnianych bali Joan Summers,
matka rodowa. Teraz wyznała, że jest na to
zbyt schorowana i woli poświęcić czas wnu-
kom. Jedyny sklep spożywczy zbankrutował.

Robert i jego żona też się mają gorzej. Ro-
bert stracił córkę, Pauline zapadła na dziwną
chorobę, czasem traci przytomność i pamięć,
porusza się powoli. Ze strapienia Robertowi
przybyło kilkunastu lat. Ale to jego jowialność
i humor dawały nam wytchnienie podczas
wypraw na ulubioną kawę Kanadyjczyków do
Tima Hortona w St. Thomas albo w London.

Howard Elijah, lider tradycjonalistów, kie-
dyś potrafił gadać ze mną godzinami, dziś
ledwie wyrzuca krótkie zdania. Ray John,
także jeden z tradycjonalistów w Oneida, kan-
dydat na wodza rodu, dziś jest poza grupą.

— Ich ceremonie to puste formy, mnie to
nie interesuje — twierdzi.

Nadal pracuje w radiu „Eagle”, w małej
drewnianej chatce, często mówi tam w języku
oneida (w dwutysięcznej społeczności około
stu osób wciąż zna język). Któregoś razu za-
prosił nas, abyśmy opowiedzieli o projekcie
— słuchali nas mieszkańcy Oneida i dwóch
sąsiednich społeczności: Czipewejów i Dela-
warów Munsee, po drugiej stronie rzeki Tha-
mes. Zanim przeszliśmy do rzeczy, odpowia-
daliśmy na pytania „wprowadzające”: o nasze
rodziny, o to, co się je w Polsce, w Finlandii,
o klimat, przyrodę, ulubione zwierzęta.

SEKO I JEGO TATA

Seko ma sześć czy siedem lat i często zajeżdża
rowerkiem przed dom Teresy, gdy widzi tam
inne dzieci. Ma ładną dziewczęcą twarz.

— Jakkolwiek go ubieraliśmy, ludzie zaw-
sze brali go za dziewczynkę — mówi Free-
man, jego tata, kolejny z sąsiadów Teresy.

Seko jest najlepszym tancerzem Smoke
Dance, chwali się tata, gdy rozmawiamy, sie-
dząc na rozkładanych krzesłach na trawniku
za domem Freemana. Woła Seko, aby ten
przyniósł mu papierosy. Chłopiec nie może
znaleźć. Freeman krzyczy jeszcze głośniej,
chłopiec zaczyna płakać. Papierosy leżą obok
krzesła Freemana, ale Freeman jest pijany
i ich nie zauważa. Freeman płacze, gdy wspo-
mina o ojcu, „najlepszym człowieku na świe-
cie”, który zmarł z przepicia. Freeman płacze,
gdy wspomina o nieżyjącym bracie.

Którejś nocy walenie w drzwi domu Teresy.
Znowu Freeman. O drugiej chce mi pokazać
„rzeczywistość”. Nie sposób odegnać go od
drzwi, półprzytomny ruszam za Freemanem.

Wyprawa kończy się po dwustu metrach,
przed drzwiami domu syna Freeman wymio-
tuje, a ja dziękuję mu za przedstawienie i wra-
cam do domu (Freeman chce się bić, ale jest
zbyt pijany).

Pamiętam jeszcze słowa Freemana:
— Po co robisz wystawę o tym, jaki piękny

jest ten rezerwat? Widziałem te twoje zdjęcia,
bardzo ładne, ale po co to? Powinieneś poka-
zać prawdziwą rzeczywistość, wywiesić zdję-
cia młodych ludzi wzdłuż drogi, za zakrętem,
żeby pijani kierowcy wiedzieli, kogo zabijają.
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ANNIE

Na początku lipca rozpoczęliśmy podróże ze
zdjęciami i dziećmi. Zaczęło się źle: w pierw-
szą podróż do Wisconsin, na pow–wow Onei-
dów z rezerwatu w okolicach Green Bay, nie
pojechała Teresa, ani jej córki. Na kryzys za-
nosiło się od dłuższego czasu.

W przeddzień wyjazdu musieliśmy poszu-
kać oficjalnego opiekuna jadących z nami n
zgodziła, nikt inny nie mógł w ostatniej chwili
wziąć wolnego z pracy ani odłożyć innych
obowiązków. Wiedziałem, że mogą być prob-
lemy, gdyż stosunki Teresy z Annie, sąsiadką
z naprzeciwka, bywały napięte, a poza tym je-
chały jej obie nastoletnie córki. Wolałem wy-
prawę bez rodziców, ale nie mieliśmy wyjścia.

W Wisconsin otrzymaliśmy miejsce pod na-
miotem na wzgórzu, tuż nad areną pow–wow.
Należą się podziękowania Floydowi Powles-
sowi, głównemu organizatorowi pow–wow,
a przede wszystkim Loretcie Metoxen, ple-
miennemu historykowi, która zechciała poka-

zać nam olbrzymi rezerwat Oneidów. Podczas
jazdy wokół rezerwatu pojawił się zgrzyt,
kiedy Annie oznajmiła, że nie zamierza od-
wiedzać kościołów. Loretta, pokazując stary
kościół i cmentarz prezbiteriański, Hobart,
tłumaczyła, że takie właśnie były początki
społeczności Oneidów w Wisconsin:

— Tutaj są pochowani pierwsi przybysze
z Nowego Jorku, którzy zakładali rezerwat.

Ostatecznie wysiedliśmy przy cmentarzu,
ale kościoła już nie odwiedziliśmy.

Jechaliśmy po rezerwacie w olbrzymim
słońcu, w samo południe. Dzieci zmógł sen.

W drodze powrotnej do Southwold zatrzy-
maliśmy się w Chicago, w Field Museum, by
zobaczyć oryginalny pas wampumowy Onei-
dów (kilka lat temu, gdy na mocy NAGPRA
można było odzyskać wampum z muzeum,
toczył się spór pomiędzy Oneidami z Nowego
Jorku i Wisconsin. Do dziś go nie rozstrzyg-
nięto, więc wampum pozostaje w muzeum
w sejfie, dostępny tylko dla członków plemie-
nia). Stało się to możliwe dzięki pomocy Lo-

Przygotowania do wystawy na terenach wystawowych w rezerwacie Oneidów w Southwold,

21 czerwca 2007
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retty. Wydarzenie było pełne emocji. Annie,
a za nią jej córki, rozszlochała się na widok
około metrowego pasa z fioletowymi i biały-
mi muszlami.

— Szósty raz w życiu przejeżdżam przez
Chicago, a pas widzę po raz pierwszy. Odtąd
podczas każdej wyprawy do Wisconsin po-
winniśmy się tu zatrzymywać.

Płacząc, zapytała pracownika muzeum, czy
może ofiarować wampumowi szczyptę tyto-
niu. Bardzo miła pani stwierdziła, że tak, ale
okazało się, że Annie wcześniej podarowała
tytoń komuś w Wisconsin i nic jej nie zostało.
Miałem przy sobie torebeczkę tytoniu, którą
Ala przywiozła z Polski. Podałem ją Annie, ta
obejrzała uważnie, po czym orzekła, że ten
tytoń się nie nadaje na złożenie ofiary.

ANNIE I JEJ CÓRKI

W drugą wyprawę jechaliśmy już z 23 zdję-
ciami. Z poprzedniej zostały z nami Lynessa
i Emma, córki Annie, oraz Clint. Doszli dwaj
bracia London i Chrisjohn oraz... Teresa i jej
córki. Z Teresą odbyliśmy bardzo długą roz-
mowę. Choć nie wyjaśniliśmy wszystkich
problemów, zdołaliśmy ją przekonać, że pro-
jekt, który zaczęliśmy razem, razem powin-
niśmy skończyć. Jeszcze bardziej zależało
nam na jej córeczkach.

Ruszyliśmy przez Niagarę, jezioro Canan-
daigua (tutaj Irokezi podpisali traktat o przy-
jaźni z młodym państwem amerykańskim),
Nedrow (siedziba Onondagów, „stolica” Kon-
federacji, gdzie chciałem dzieciom pokazać
„długi dom” Onondagów oraz grób Handso-
me Lake’a, jednej z najważniejszych postaci
dla irokeskich tradycjonalistów) do Onchioty
w pięknym parku Adirondacks, żeby pokazać
nasze zdjęcia Johnowi Faddenowi w Muzeum
Sześciu Narodów, a potem do rezerwatu Mo-
hawków Akwesasne, gdzie wystawialiśmy je
przed Akwesasne Museum and Library.

*
Nasz pobyt za oceanem dobiegł końca. Co
zyskaliśmy? Powstało kilkaset zdjęć, zrobio-
nych przez dzieci, niektóre z nich naprawdę
ciekawe. Wyjazdy do innych miejsc w Kana-

dzie i USA — duża rzecz. Wielkie zdjęcia na
drewnianych konstrukcjach i w drewnianych
ramach robiły wrażenie. Może jakaś dobra
pamięć po naszej akcji pozostanie? Może za-
początkowaliśmy dobrą tradycję, nawet jeśli
czasem trudno było uznać wzajemne relacje
za życzliwe? Wiem, że popełniłem błędy, ale
też zrozumiałem bardzo wiele o ludziach,
z którymi pracowaliśmy.

Zdjęcia zostawiliśmy w Oneida Youth Cen-
ter na terenie rezerwatu, Oneidowie mogą je
wystawiać gdzie i kiedy chcą.

Ray John, outsider w wyboru, powiedział
nam dzień przed wyjazdem:

— Może teraz tego nie doceniają, ale nie-
którzy z nich za 10, 20 lat przypomną sobie.<

Projekt u Oneidów i w Nowej Woli wspierała Tokyo

Foundation w ramach Joint Initiatives Program (JIP).

Dodatkowe wsparcie finansowe i organizacyjne otrzy-
maliśmy od Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

Chicago Field Museum. 10–letni Wesley przy
wampumie Oneidów, 9 lipca 2007

Artykuły Bartosza Hlebowicza o Oneidach ukazały się

w „Tawacinie” nr 1[61], wiosna 2003, i 3[75], jesień 2006.
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Z nowowolskimi dziećmi najwięcej pracowała
Ala Froń, przyjeżdżając kilkakrotnie na Pod-
lasie z Bielska-Białej, gdzie mieszka i uczy.
Za każdym razem gościli ją państwo Bogda-
nowie. Zorganizowała wokół siebie grupkę
oddanych dzieciaków.

— Na przykład Bujo, czyli Daniel Bujko
codziennie wypatrywał mnie w oknie i gdy
tylko wychodziłam do pracy, wybiegał za mną
i wiernie mi towarzyszył.

Na koniec okazało się, że 10–letni Daniel
jest autorem naprawdę świetnych zdjęć.

— Mój syn wszystkim krewnym, którzy
nas odwiedzają, opowiada o projekcie i poka-
zuje swoje zdjęcia — mówi dziś jego mama.
— Jakby dorósł w tym czasie.

Ze swoją grupką Ala chodziła po domach
i aranżowała rozmowy ze starszymi. Na po-
czątku dzieci słuchały, potem same zaczynały
zadawać pytania, a także robiły zdjęcia. Od
dziadków i starszych sąsiadów dowiadywały
się o dawnych zwyczajach, na przykład sta-
wianiu krzyża na rozstajach dróg, „żeby lu-
dzie nie błądzili”, o tym, jak się wyplata
wzorzyste tkaniny, albo o noworocznych pso-
tach. Słuchały tradycyjnych pieśni, ale też
o ciężkim dzieciństwie pokolenia wychowy-
wanego w czasie wojny, o bieżeństwie, o tru-
dach pracy na roli. Albo o tym, jak batiuszka
ratował życie komunistom, chrzcząc ich
w ostatniej chwili — zanim Niemcy zaczęli
rozstrzeliwać komunistów (nie wszyscy zgo-
dzili się ochrzcić i ci zginęli).

To była wzajemna nauka: dzieci uczyły się
patrzeć na swoją rodzinną wioskę za pomocą
aparatu fotograficznego, a Ala zakochiwała
się w ich zwyczajach. Obserwowała, jak
w domach wypieka się prosforki, czyli chleb
na komunię w cerkwi, widziała przygotowa-
nia do nabożeństwa w cerkwi i chłopców
przymierzających stichary, czyli piękne cere-
monialne szaty. Razem z nimi oglądała mecze
piłki nożnej na szkolnym boisku albo szła na

cmentarz, gdzie, jak dobrze przyłożyć ucho
do ziemi przy kaplicy, słychać anioły.

— Starsi ludzie mówią, że anielski śpiew
można usłyszeć tylko w niedzielę, kiedy
w kaplicy odprawia się nabożeństwo (tę hi-
storię opowiedziała 11–letniej Marysi Monach
jej babcia, a Marysia nam ją powtórzyła).

We wrześniu wybraliśmy 29 zdjęć autorstwa
nowowolskich dzieci i 11 ich indiańskich
rówieśników z Kanady. Wybór był szalenie
trudny, bo większość spośród kilkuset zdjęć
była po prostu dobra.

Otwarcie „nadoceanicznej” wystawy na pło-
tach przed domami, cerkwią i szkołą w Nowej
Woli nastąpiło w piątek, 14 września. Dzieci,
starsi, autorzy i bohaterowie zdjęć, nauczyciel-
ki, przechodnie, a także reporterzy lokalnych
mediów wysłuchali opowieści o projekcie,
oklaskali nagrodzonych, po czym ruszyli oglą-
dać zdjęcia. Nowa Wola ozdobiona była nimi
jeszcze w sobotę i niedzielę rano. Później prze-
wieźliśmy je do Michałowa, większego mia-
steczka w okolicy, gdzie stały się atrakcją
festynu z okazji Dnia Grzyba. Dzięki stara-
niom nieocenionej Ani Dobrowolskiej, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
sztalugi już na nas czekały. Z zaciśniętymi zę-
bami walczyliśmy z wiatrem, który raz po raz
wywracał sztalugi, a także staraliśmy się być
głusi na atakujące z estrady disco polo, które
zdobyło status „polskiej muzyki ludowej”.
Poświęcenie się opłaciło: po godzinie oczom
widzów ukazała się niecodzienna wystawa:
z olbrzymich zdjęć spoglądali na nich znajomi
i krewni w towarzystwie egzotycznych (choć
jednak bardzo swojskich po bliższym przyjrze-
niu się) mieszkańców indiańskiego rezerwatu.
Mieszkańcy Nowej Woli pokazywali znajo-
mym samych siebie na zdjęciach, wyraźnie
usatysfakcjonowani, pytano nas nawet o cenę
zdjęć — ale oczywiście nie były na sprzedaż.

Najbardziej zapamiętam zgiętą w pół sta-
ruszkę, która starannie oglądała wszystkie 40
zdjęć na otwarciu w Michałowie i uważnie
czytała podpisy pod zdjęciami.

— Podobają się pani fotografie? — spytałem.
— O tak. Ja w ogóle lubię dzieci, lubię lu-

dzi. To wszystko takie ciekawe — odparła. <

Bartosz Hlebowicz

NOWA WOLA
wszystko takie ciekawe
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Przy pierwszym kontakcie Nowa Wola koja-
rzy się z egzotyką, z atmosferą skansenu, ale
po bliższym poznaniu ludzi i miejsca wyłania
się świat swojski, chociaż przez większość
współczesnych już utracony. Z czasem Nowa
Wola zaczyna przyciągać jak magnes.

Licząca 390 osób wieś z XVIII wieku leży
w północno–wschodniej Polsce na skraju Pusz-
czy Białowieskiej i sztucznego jeziora Siemia-
nówka (powstałego po zatopieniu ośmiu biało-
ruskich wsi wbrew woli ludności). Nową Wolę
zamieszkują w większości wyznawcy prawo-
sławia. Mówią między sobą „po prostu”, czyli
gwarą języka białoruskiego. Starają się rów-
nież żyć „po prostu” — uczciwie, spokojnie.
Najstarsi mieszkańcy Nowej Woli są zadowo-
leni, że teraz ich życie jest wolne od wojen,
głodu i ciężkiej, katorżniczej pracy. Chcą, aby
ich dzieci i wnuki w jak największym stopniu
cieszyły się zdobyczami współczesnej cywili-
zacji, ale też by nie zapominały o tradycyjnych
wartościach. Są otwarci na różnorodność. To
cecha ich przodków — obywateli Wielkiego
Księstwa Litewskiego, gdzie ludzie różnych
nacji, religii i kultur żyli ze sobą w braterskiej
zgodzie.

Mieszkańcy Nowej Woli to ludzie o wiel-
kiej godności i odwadze. Przykładem niech
będzie ich postawa z 1846 roku, kiedy zbun-
towali się przeciwko odrabianiu pańszczyzny.
Przeciwko 38 bezbronnym mężczyznom wy-
stawiono 2 bataliony wojska. Pomimo uwię-
zienia i tortur odmówili złożenia przysięgi
wobec właściciela ziemi, na której musieli
pracować. Aresztowani mężczyźni słyszeli
wołanie swoich kobiet: Nie prysiahajcie! Uz-
brojonym żołnierzom rosyjskim dostępu do
buntowników uniemożliwiły ciężarne kobiety,
które wyszły przed szereg i zawołały: Stralaj-
cie kali Boha u sercu nie majacia!

Wiele strat w ludności i zabudowaniach
przyniosła I wojna światowa. W 1915 roku
prawosławni mieszkańcy Nowej Woli zostali

nakłonieni do opuszczenia swej ziemi i uciecz-
ki przed Niemcami w głąb Rosji. Rozpoczęło
się bieżeństwo, czyli kilkuletnia tułaczka po
obczyźnie. Kiedy po powrocie odbudowali
spaloną wieś, wybuchła II wojna światowa,
a z nią kolejne pożary oraz mordowanie ludzi
i wywózka na Sybir. Pomimo doświadczenia
tamtych tragedii ludzie byli sobie bliscy,
współczujący i pomocni. I mimo wszystko
byli ludźmi wesołymi, cieszącymi się życiem.
Chociaż zubożali podczas wojennej gehenny,
w czasie wolnym spotykali się na wiejskiej
drodze i śpiewali najweselsze piosenki.

O swoim zachwycie dla mieszkańców No-
wej Woli w 1887 roku w jednej z warszaw-
skich gazet pisał Edward Chłopicki:

Jednym słowem, piękna dość i przyjemna po-

wierzchowność kobiet i mężczyzn w Nowej Woli,

połączona z wiecznie wypogodzonym obliczem,

z ciągłą gotowością usługi, z jakąś szlachetną

godnością, tak w słowach, jak i w czynach, two-

rzą całość zajmującą.

Po 120 latach te słowa są nadal aktualne.
I chociaż widać wpływy współczesności na
styl życia w Nowej Woli, to wiele pozostało
z dawnych lat. Wprawdzie młodsze pokolenie
żyje głównie własnymi sprawami i izoluje się
w czterech ścianach, ale staruszkowie wzo-
rem minionych pokoleń zasiadają na ławecz-
kach przed domem i rozmawiają w swoim
pięknym, śpiewnym języku. Cykl życia w No-
wej Woli nadal wyznaczają pory roku, prace
w polu i cerkiewne święta. Nowa Wola to nie
skansen, to prawdziwi ludzie żyjący „po pro-
stu”.<

Marek Hyjek

Uczestnicy projektu w rezerwacie Oneidów:
Lynessa Cornelius (lat 17), Emma Cornelius (15), Gavin

Summers (13), Kanati Ireland, Kanyatha, Emily Schuy-

ler (9), Kaila Schuyler (9), Kaniw^akla Nicholas (7),
Shaelynn, Chayenne, Clint Cornelius (10), Wesley Riley

Antone (10), Raven Summers (11), Brennan Nicholas
(14), Janet Ireland (28), Kyle Cornelius (24)

Uczestnicy projektu w Nowej Woli:

Michał Bogdan (13), Marysia Monach (11), Daniel Bujko

(9), Grzegorz Bogdan (10), Klaudia Szczerbacz (13),
Wojtek Świerżewski (8), Kasia Kondrusik (12), Gabrysia

Turko (11), Asia Iwanowicz (12), Kasia Siereda

NOWA WOLA
żyć po prostu
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