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Ja wierzę, że jeszcze raz pójdę do polski. Dlatego czytam książkę i jak chodzę po ulicy 

sam to nucę po polsku. (…) Jak zapomnę polski to będę do mamy pisać po rosyjski i będę 

pisać bo nie zapomnę mamy. Nigdy. 

Takie listy dostawali nauczyciele i wychowawcy od swych północnokoreańskich 

podopiecznych, gdy, po sześciu latach w ośrodku w Płakowicach, już prawie dorosłe dzieci 

zostały tak samo nagle wywiezione do ojczyzny jak przywiezione do nas w roku 1953.  

Od książki Krysowatej nie można oderwać się z kilku powodów. Po pierwsze: 

opisywana historia jest naprawdę niezwykła, wbrew wszystkim i wszystkiemu połączyła 

kompletnie różnych ludzi i nieprzystawalne do siebie kultury. Po drugie: to frapująca rzecz o 

życiu w czasach, w których już samo oddychanie było polityczne, nie mówiąc o miłości. I po 

trzecie: wielokrotnie nagradzana dziennikarka napisała reportaż fabularyzowany, który 

szybko zmienia się w przejmującą powieść sensacyjno-obyczajową na szerokim tle 

społecznym, pełną zdarzeń, nieoczekiwanych zwrotów akcji i sugestywnie przedstawionych 

emocji.  

Na pierwszy plan wysuwa się zdumiewająca historia nastoletniej, śmiertelnie chorej 

Kim Ki Dok i jej lekarza, doktora Tadeusza Partyki, pioniera nowoczesnych metod transfuzji 

krwi, ucznia słynnej pary, profesorostwa Hirszfeldów. Partyka, charyzmatyczny lekarz po 

dramatycznych i tajemniczych wojennych przejściach, postanowił za wszelką cenę uratować 

małą Kim, a gdy mu się to nie udało (z przyczyn zarówno medycznych jak i… politycznych, 

bo został odsunięty od jej leczenia), na zawsze zmienił się nie do poznania, pisał wiersze i 

odwiedzał grób. 

Nie mniej wstrząsające są inne opowieści, jak ta o nauczycielce Kasi i jej ukochanym 

Junie, koreańskim wychowawcy. Była już w ciąży, gdy postanowili zawrzeć małżeństwo, ale 

zamiast wymaganej zgody z ambasady północnokoreańskiej, nastąpiło wezwanie Juna do 

Warszawy, a potem wywieziono go do ojczyzny, z której już nigdy nie powrócił. Długo nie 

zapomnimy małego chłopca, zwanego Maksymkiem, wciąż uciekającego z ośrodka, czy 

słodkiej dziewczynki Motylegi, która nie rozumiała, gdzie jest i chciała szukać rodziców na 

północy…  

„Skrzydło anioła” to książka o wielkiej potrzebie serca, z którą zakazy, nakazy, 

wojskowy dryl i bezduszna polityka mogą wygrać tylko doraźnie. Te dzieci, wyrwane z 

dramatycznego pejzażu koreańskiej wojny i obłędnej, socjalistycznej, azjatyckiej dyscypliny, 

dzieci, którym dano do ręki zakazane w Korei zabawki, dzieci, które poczuły prawdziwe, 

ludzkie ciepło i troskę, musiały do swojej rzeczywistości powrócić. To oczywiście ich dramat. 

Lecz w nieludzkich defiladach na cześć swych przywódców, bo trudno nie przypomnieć sobie 

kadrów ze słynnego filmu Andrzeja Fidyka, szły z pewnością już nie takie same… 
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Wychowawczyni Ela z grupą dziewcząt, Płakowice 1954 r. (Fot. mat. autorki) 
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 Zobacz zdjęcia (7) 

Miłość 
 

Na dwoje koreańskich dzieci przypadał jeden polski pracownik. Wśród 600 osób były 

nauczycielki, sprzątaczki, kucharki, kelnerki, pielęgniarki, felczerzy, lekarze i jedna fryzjerka. 

Przyjechali z Kieleckiego, Małopolski, z Krakowa, Kaszub, Kujaw. Do prostych prac 

zatrudniono także ludzi z okolicznych wiosek. Z dziećmi przyjechało również 16 koreańskich 

wychowawców.  

- Wszyscy byli bardzo młodzi, świeżo upieczeni absolwenci, dziewczyny miały po 17-19 lat. 

Wcześniej byli pilnowani przez matki, ciotki, do matury się nawet nie całowali. Pani wie, co 

tam się działo? Za dwa lata żłobek trzeba było otwierać. Tam panowała niezwykła swoboda 

obyczajowa. Oni sami mi opowiadali: spacerki na polankę, we wszystkich krzakach nas pełno 

było. To byli ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową, odizolowani od rodzin. Byli 

spragnieni miłości. 

 

Dzieci, które przyjechały do Polski, miały od czterech do dwunastu lat. W Płakowicach 

uczyły się, bawiły, uprawiały sporty, tworzyły drużyny harcerskie. Największym problemem 

była nieznajomość języka - koreańskiego przez polskich nauczycieli i polskiego przez dzieci.  

 

- Żona dyrektora ośrodka, Górnoślązaczka, przedwojenna metodyk nauczania języków, sama 

znała niemiecki i angielski, a tam opracowała metodę bezpośredniej nauki języka. 

Nauczyciele pokazywali dzieciom konkretne przedmioty i uczyli je rzeczowników. Na 

przykład spacerowali wspólnie do pasieki i tam poznawali słówka "ul" czy "pszczoła". 

Pomagało także to, że dzieci były wychowane w rygorze wojennym, dlatego były bardzo 

grzeczne i posłuszne. A Kim Ir Sen dał im przykazanie, że mają się tyle uczyć, ile są w stanie, 

a pracować jeszcze więcej, aby po powrocie budować kochaną ojczyznę. 

 

Może dlatego dzieci nie chciały mieć wolnego, cały czas poświęcały na naukę - chowały się 

za szafami czy pod łóżkiem, gdy już nauczyły się czytać książki. Z gramatyką długo miały 

problem, ale nauczyły się alfabetu, potrafiły płynnie mówić i pisać, a nawet kaligrafować. 

Uczucia rodziły się nie tylko między pracownikami placówki. Dzieci zaczęły traktować 

wychowawców jak rodziców, nazywać mamą i tatą. Mówiły, że są szczęśliwe. Po 

podstawówce były kierowane do szkół technicznych, głównie zawodowych, już poza 

Płakowicami, choć wciąż nie wolno było im zbyt wiele opowiadać. 

 

Powrót 
 

Dzieci z Lwówka Śląskiego nie miały wstępu na basen, gdy byli tam Koreańczycy. Także z 

powodu chorób, którymi mogły się zarazić. Początkowo było to uzasadnione, ale później 

chodziło już tylko o to, aby nie mieli ze sobą kontaktu. Gdy Koreańczycy szli na film, to kino 

było na wyłączność. Raz koreańskie dzieci pomagały przy wykopkach w pegeerze, ale wciąż 

z innymi dzieciakami nie mogły rozmawiać.  

 

Decyzja o wyjeździe przyszła nagle. Akcja została zakończona we wszystkich grupach i 

wszystkich krajach socjalistycznych jednocześnie. Koreańczyków rozsianych po całej 
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Europie łącznie było mniej więcej tylu, ilu w samych Płakowicach.  

 

- Jest wrzesień 1959 r., dzieciaki szykują się do szkoły, przygotowany jest już nowy plan 

lekcji, a nagle okazuje się, że mają się pakować. Po tygodniu pierwszej grupy już nie było. 

Pojechała pociągiem do Warszawy, tam nawet Koreańczycy mieli wycieczkę, kupowali 

pamiątki, a potem odlot. I tak co trzy dni na pokładzie TU-104 kolejna grupa leciała do 

Phenianu. 

 

Dramat polegał na tym, że nikt nie mógł zostać w Polsce. Pary, które miały odwagę zakochać 

się w sobie, rozdzielano. Dorośli Koreańczycy chcieli się pobrać z Polkami, ale im nie 

pozwolono, zostali natychmiast deportowani. Niektórzy chcieli adoptować dzieci, ale tego 

także nie wolno było im zrobić. Wszyscy płakali. 

 

Dzieci pisały listy do swoich wychowawców w nadziei, że ich zabiorą z powrotem do Polski. 

"Tato! Ja mam jedną proszbę i chcę, ażeby tato jak może zabrał mnie z Korei" - czytamy w 

oryginale. "Mój los jest teraz beznadziejny (...). Że kiedy jeszcze byłem w Polsce nie 

myślałem nawet, tak będzie składał o przyszłość mego losu. Po prostu naprawdę bajecznie 

prowadziłem życie, bez żadnych zamyśleń". 

 

Polscy "rodzice" musieli przestać odpowiadać na listy w obawie przed cenzurą. Nie polską, 

lecz koreańską - bali się represji, jakie mogły spotkać dzieci. 

 

Bez kontaktu 
 

Nikt nie zastanawiał się nad tym, że ponowne przerzucenie tych dzieci do innego świata może 

się dla nich okazać tragedią. Był rozkaz, nie było czasu na przygotowania do nowych 

warunków. Polski rząd, który na kilkuletnie utrzymanie dzieci w Polsce wydał dużo 

pieniędzy, nie interesował się ich dalszym losem. 

 

Listy przestały przychodzić po 1961 r. Do dzisiaj nie wiadomo, co się stało z dziećmi. 

"Kreska" próbowała nawiązać z nimi kontakt, dwójkę udało się ściągnąć do Polski. Napisała 

o tym reportaż. Ale wizyta okazała się niewypałem - była kontrolowana przez Koreę. 

 

Płakowice są dziś częścią Lwówka Śląskiego. W ośrodku, gdzie 60 lat temu mieszkały sieroty 

Kim Ir Sena, mieści się zakład dla dzieci niepełnosprawnych. Część obiektów została 

sprzedana, niektóre stoją puste i niszczeją. Jest też zamek, który w latach 50. pełnił funkcję 

spiżarni, a teraz został wykupiony przez amerykańskiego pastora. Natomiast pałac, w którym 

mieszkała Kim Ki Dok, spłonął w pożarze. Na jego parterze pastor trzyma zwierzęta. 

 

Większość pracowników rozjechała się po Polsce, zrobiła kariery. Jedna pani założyła Polskie 

Towarzystwo Dysleksji, inny pan był konstruktorem samochodu dla niepełnosprawnych. Na 

Dolnym Śląsku zostali dyrektorzy szkół, nauczyciele, logopedzi, uznane pielęgniarki, 

księgowe. Tylko nieduża grupa pozostała w służbowych mieszkaniach. Kontakt z 

Koreańczykami się urwał. 

 

*Kreska - Jolanta Krysowata (ur. 1966) - dziennikarka, reportażystka, dokumentalistka, z 

wykształcenia pedagog. Najdłużej związana z Radiem Wrocław, współpracowała z TVP1, 

TVP2, TVP Wrocław, Polsat, RTL7, prowadziła m.in. interwencyjny talk-show "Nasze 

dzieci". Publikowała także w "Magazynie" i późniejszym "Dużym Formacie" "Gazety 

Wyborczej". Jest autorką wielu nagradzanych audycji i filmów dokumentalnych, w tym "I nie 
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opuszczę cię aż do śmierci", "Co dzień bliżej nieba" i "Kim Ki Dok". Za dokument radiowy 

"Osieroceni" zdobyła pierwsze miejsce na międzynarodowym festiwalu reportaży i 

słuchowisk radiowych Prix Europa w Berlinie. Laureatka Grand Press. Rodzinie, znajomym i 

współpracownikom każe do siebie mówić "Kreska". 

 

***"Skrzydło anioła. Historia tajnego ośrodka dla koreańskich sierot" - książka wydana w 

październiku 2013 r. nakładem wydawnictwa Świat Książki. 

 

Cały tekst: 

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,14836716,Mieszkaly_u_nas_koreanskie_dzieci__

Wszyscy_o_tym_milczeli.html?as=2#ixzz2kzfyPCNb 
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