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Kochani Przyjaciele, 
  
Choć jesteśmy już drugi tydzień w Polsce, myślami cały czas pozostajemy z Wami w 
pięknej Australii, malowniczej Nowej Zelandii i przytulnej Tasmanii. Pomimo, że przyszło 
nam się zderzyć z zimą, jaka panuje w Polsce, to jednak nasze serca i umysły dalej są 
gorące pod wpływem wrażeń, jakie dane nam było przeżyć dzięki Wam- wspaniałym 
ludziom. Chcieliśmy z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za cały 
Wasz trud i zaangażowanie, bez którego nasz przyjazd nie byłby możliwy. Dziękujemy za 
otwartość, uśmiech, całą pracę, jaką włożyliście. Staraliśmy się z naszej strony 
odwdzięczyć grając najlepiej, jak tylko potrafimy. Zwykliśmy mówić, że podczas naszych 
podróży trafiamy tylko na cudownych ludzi, bo tylko tacy potrafią poświęcić swój czas, 
żeby zająć się organizacją takich przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że spełniliśmy też Wasze 
oczekiwania. 
  
Bardzo prosimy- przekażcie nasze podziękowania wszystkim osobom, które w większy 
lub mniejszy sposób przyczyniły się do tego sukcesu, który wspólnie odnieśliśmy  
  
Jednocześnie, odwiedzając różne zakątki na świecie, gdzie spotykamy naszą rozrzuconą 
Polonię, wpadliśmy na pomysł, żeby nie tylko dzielić się naszą muzyką i naszymi 
emocjami, ale także prowadzić pewnego rodzaju misję, polegającą na budowaniu 
mostów. Udało nam się to z powodzeniem w Teksasie, gdzie przy odrobinie naszego 
udziału i pracy wielu innych Polaków, udało się połączyć Polonię z końcówki XIX wieku, z 
tą z lat 80’ i najnowszą. 
 
Rozmawiając z Wami, dowiedzieliśmy się, że także na antypodach, wiele ośrodków 
polonijnych nie ma ze sobą kontaktu, lub wiedzą o sobie, ale nie jest jasne, z kim można 
w danym mieście rozmawiać. Dlatego, pytając każdego z Was, zebraliśmy komplet 
danych do kluczowych osób w poszczególnych miastach, które obiecaliśmy Wam 
wzajemnie przekazać.* W grupie siła, tak że liczymy na to, że choć w małym stopniu uda 
nam się ułatwić Wam komunikację, dzięki czemu łatwiej będzie organizować przyjazd 
zespołów z Polski w przyszłości? Udało nam się dotrzeć w miejsca, gdzie zespoły z Polski 
raczej nie docierają. Okazało się, że można tam spotkać naprawdę genialnych ludzi z 
wielkimi sercami. 
  
Składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności w 2018 roku! Na zawsze pozostaniecie w 
naszej pamięci. Niech Wam Bóg błogosławi!  
  
Pozdrawiamy serdecznie, 
Ania, Zygmunt i Stasiu 
  
 

*  Contact list available from Eva Niezdelski 


