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Prace nadesłane z całego świata są dowodem że, bez względu 
na kraj zamieszkania można rozniecić w sercu dziecka iskrę 
miłości do Polski. A tam gdzie jest chęć,iskrę tą rozdmuchać 
można w ogień, którego nic nie jest w stanie zagasić. 

A tAm gdzie jest chęć, 
iskrę tą rozdmuchAć 

możnA w ogień 
którego nic nie jest 

w stAnie zAgAsić

jagoda KaczorowsKa 
Harcmistrzyni ZHP, córka ostatniego prezydenta RP 
na uchodźstwie, Wielka Brytania









Przed kilkoma laty uczestniczyłam w spotkaniu harcerskim, 
którego gościem honorowym był Pan Prezydent Ryszard  
Kaczorowski. Wspominając czasy młodości opowiedział takie 
oto zdarzenie. Harcerze z Wielkiej Brytanii przebywali na 
obozie w USA wraz ze skautami amerykańskimi. Pewnego 
dnia do obozu przyjechał policjant i zażądał spotkania z kwa-
termistrzem. Gdy ten podszedł, policjant zwrócił mu uwagę, 
wskazując na flagę amerykańską powiewającą nad obozem,  
że wisi ona centymetr niżej od pozostałych i poprosił o szybkie 
usuniecie tej nieprawidłowości. Wtedy zrozumiałem, zakończył 
swoje wspomnienie Pan Prezydent, że moim zadaniem, jako 
Polaka, jest strzec, by polska flaga powiewała zawsze na równi  
z innymi. 

PAmiętAjcie 
i troszczcie się 

o to, by flAgA PolskA 
zAwsze byłA sytuowAnA  

nA równi 
z innymi flAgAmi

joanna faBisiaK



Drodzy Przyjaciele,

w kronice kończącej III edycję konkursu „Być Polakiem” zebraliśmy prace  
laureatów i osób wyróżnionych, by pokazać głębokie związki z  Polską młodzieży 
żyjącej poza krajem. 
O gorących uczuciach do babci i dziadka pisali najmłodsi uczestnicy konkursu. 
Starsi opisywali wrażenia ze swych rozmów o Polsce z kolegami z kraju zamiesz-
kania. Jeszcze starsza grupa dokonała osobistego rankingu skarbów kultury 
polskiej i prezentowała te, które uznała za najcenniejsze. Po raz pierwszy,  
na wyraźną prośbę studentów polskiego pochodzenia, oddaliśmy im głos  
w Konkursie, by mogli przedstawić własne rozumienie słowa honor. 

Jury przez wiele dni z uwagą  pochylało się nad pracami konkursowymi, których 
w III edycji wpłynęło dużo, bo 560. Czasami trudno było opanować emocje,  
gdy dowiadywaliśmy się, czym dla Was jest polskość i co polskość stanowi.  
Niemal każda praca zawierała jakiś detal, przykuwający uwagę świeżością spojrze-
nia na rozumienie pochodzenia i tożsamości młodych Polaków, mieszkających 
daleko od Ojczyzny przodków. Jak nie wzruszać się czytając historię Marii  
Stefanii Przybylskiej Ribeiro z Brazylii, która samotnie, z uporem wielkiego  
odkrywcy, poszukiwała w Polsce rodziny mamy zmarłej przed laty, by powiedzieć 
kuzynom „Ja jestem Polką”. 

Chcielibyśmy więc nagrodzić wszystkie prace jakie wpłynęły na Konkurs  
ale regulamin stanowił inaczej. Nagrodziliśmy więc blisko sto prac. Gratulujemy 
laureatom i uczniom, których prace zostały wyróżnione. 
W niniejszej publikacji w całości zamieszczamy prace laureatów Konkursu. Prace 
wyróżnione publikujemy we fragmentach. Rzeczywistość finansowa postawiła 
nas przed dylematem, czy zrezygnować w ogóle z publikacji  prac wyróżnionych, 
czy dokonać skrótów. Wybraliśmy drugie rozwiązanie, starając się zrobić to  
najrzetelniej. Prosimy o wyrozumiałość jeśli pominęliśmy treści bliskie sercu. 
Na początku Kroniki podajemy pełną listę uczestników III edycji Konkursu, 
byście mogli ich poznać z imienia i nazwiska, bo z pewnością na to zasługują.

Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu „Być Polakiem” za ciekawe, często 
dowcipne i pełne ciepła przemyślenia o Polsce. Mamy  świadomość, że taką 
postawę młodzieży tworzy przede wszystkim polski dom. Kieruję więc przede 
wszystkim podziękowania do rodziców, dziadków i krewnych uczestników 
Konkursu. To dzięki Państwa determinacji i konsekwentnemu działaniu młode 
pokolenie Polaków poznaje swój rodowód i dookreśla własną tożsamość. To oni 



niebawem staną się najcenniejszymi małymi ambasadorami Polski i polskości 
w świecie.
Wyrazy najserdeczniejszych podziękowań pragnę skierować do nauczycieli szkół 
polonijnych. To co dom zasieje, Państwo pielęgnujecie  i rozwijacie. Bez tego  
dobroczynnego budowania fundament polskości w sercach i umysłach dzieci 
byłby narażony na zapomnienie, a z czasem może także całkowite zatarcie.      

W tym miejscu pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim osobom i insty-
tucjom, które wsparły realizację konkursu „Być Polakiem”. 
Podziękowanie składam Pani Ewie Kopacz Marszałkowi Sejmu RP. Dziękuję 
Panu Ministrowi Radkowi Sikorskiemu i pracownikom Ministrów Spraw  
Zagranicznych. Państwo najlepiej rozumiecie jak wielkie znaczenie dla Polski 
mają mali ambasadorowie. Wyrażam wielką wdzięczność dla Stowarzyszenia  
Wspólnota Polska, Pana Prezesa Longina Komołowskiego i wszystkich 
pracowników żywo i serdecznie angażujących się w realizację projektu. 
Podziękowanie składam dyrekcji ORPEG-u za pomoc w organizacji Konkursu. 
Sponsorowi strategicznemu „LOTTO” i patronom Medialnym TVP Polonia  
oraz Dziennikowi Polskiemu w Wielkiej Brytanii dziękuję.
Szczególne podziękowania kieruję do przedstawicieli Polonii i organizacji  
polonijnych, wspierających ofiarnie działania Komitetu Organizacyjnego.
Dobrym duchem była i jest Jagoda Kaczorowska, służąca pracą, radą, 
zaangażowaniem emocjonalnymi i wsparciem psychicznym w trudnych  
chwilach. Droga Jagodo przyjmij od całej naszej społeczności konkursowej  
najcieplejsze wyrazy podziękowania.
Dziękuję całemu Jury i każdemu jurorowi z osobna za prace, podczas której  
i sporów nie zabrakło, bo też wyłonienie laureatów łatwym nie było.
Na ręce Pani Heleny Miziniak składam podziękowanie dla Zjednoczenia 
Polek na Emigracji. Dziekuje Oli Podhorodeckiei i Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Wielkiej Brytanii, proszę Panią Małgorzate Wierzbowską by przyjęła 
podziękowania dla Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Ameryce.
Przyjaciołom z Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, jako współorganizatorom 
Konkursu dziękuję za wsparcie, w każdym czasie trudnej realizacji projektu.
Dziękuję  wszystkim, którzy pro publico bono wspierali działania  konkursowe, 
a którzy nie zostali tu wymienieni imiennie. Była to rzesza ludzi dobrej woli, 
bez których pomocy nie osiągnęlibyśmy zamierzonego celu. Byliście Państwo  
niezastąpieni w pomysłowości i zaangażowaniu.   

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego             

joanna faBisiaK
Poseł na Sejm RP





o konkursie



12 Kronika wspomnieniowa

patroni konkursu

ewA koPAcz
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

rAdosłAw 
sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

lech wAłęsA
Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

longin 
komołowski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

jAgodA 
kAczorowskA

Córka Prezydenta RP na Uchodźstwie



13 „Być PoLAKiEM” 2012

komitet Honorowy

 

franciszKa aghamalian - Konieczna – Prezes Kongresu Polonii Francuskiej

dorota andraKa – Prezes Centrali Polskich Szkół Doszkalających w Ameryce

Kazimierz chrapKa – Prezes Fundacji W. Reymonta, Kanada

jan cytowsKi – Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej

anna dunajewsKa – Dyrektor szkoły polskiej, Chicago

joanna heyman-salvade – Prezes Związku Polaków we Włoszech

jerzy janKowsKi – Działacz polonijny, Norwegia

Bożena KamińsKi – Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

łuKasz Kardas – Dyrektor - Redaktor Naczelny TVP Polonia

Ks. sławomir KawecKi – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

teresa KonopielKo – Wiceprezes SKo „Polonia”, Rosja

mirosław KorzeB – Dyrektor Teatru Guliwer

wiesław lewicKi – Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej

piotr ładomirsKi – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej  w Belgii

jerzy majcherczyK – Podróżnik, działacz polonijny

maria małaśnicKa miedzianogóra – Towarzystwo Krzewienia Polskiej oświaty w Danii

tadeusz marKiewicz – Działacz polonijny

agata młynarsKa – Dziennikarz, prezenterka telewizyjna

dawid motaK - Działacz polonijny

anżeliKa orechwo – Związek Polaków na Białorusi

edward osysKo – Przewodniczący Komisji oświaty Kongresu Polonii Amerykańskiej

andrzej person – Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności  

z Polakami za Granicą

tadeusz pilat – Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

halina rozpondeK – Poseł na Sejm RP

janusz rygielsKi – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

jan tarczyńsKi - Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

alBin tyBulewicz – Działacz polonijny

aleKsander zając – Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

marian zalewsKi – Wiceprezes Telewizji Polskiej

stefan żaczKiewicz – Przewodniczący Forum Polskich Szkół w Holandii



14 Kronika wspomnieniowa

organizatorzy

sponsor strategiczny

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji 
za Granicą

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych Fundacja „Świat na Tak” 

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej

patroni medialnii



15 „Być PoLAKiEM” 2012

jury 

joanna faBisiaK – Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego 

teresa arszagi vel harszagi – Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia  

im. Jana Pawła ii w Brukseli, Belgia

magdalena BogusławsKa – Dyrektor ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Polska

stanisław chylewsKi – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. M. Kopernika  

przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu, Kanada

jolanta godlewsKa - jędrzejczyK – Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Polska

joanna janasz – Animator kultury polskiej w Sztokholmie

hanna KaczmarczyK – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana iii Sobieskiego 

przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Austria

jagoda KaczorowsKa – Harcmistrzyni ZHP, córka ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie,  

Wielka Brytania

halina KoBlenzer – Koordynator Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury 

i Języka Polskiego ds. nauczania języka polskiego, Niemcy

jerzy KowalewsKi – Katedra Filologii Polskiej Lwowskiego Narodowego  

Uniwersytetu im. iwana Franki

Bożena lasKiewicz – Prezes Medical Aid for Poland Fund w Londynie, Wielka Brytania

agata lewandowsKi – Prezes Związku Dziennikarzy Polskich w Niemczech

anna łucKa – Egzaminator z języka polskiego na wyższe uczelnie w Paryżu, Francja

helena miziniaK – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Beata mondovics – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Budapeszcie, Węgry

aleKsandra podhorodecKa – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii

halina suBotowicz-romanowa – Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji

roman śmigielsKi – Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Dania

marzena wierzBowsKa – Prezes Polsko - Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

wanda j.vujisić – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, Prezes ZBoP “Polonika 

Bałkanika”



1
grupa

 

przemysław antoł – Włochy

paulina antosiaK – Francja

 Katarzyna Bafia – Włochy

olivia Bala – Kanada

dominiKa BalcereK – Belgia

alex Borto – Stany Zjednoczone

michael Borto – Stany Zjednoczone

patrycja dąBrowsKa – Stany Zjednoczone

józef saheB ettaBa – Tunezja

patryK fogiel – Grecja

maja górKa – Wielka Brytania

dominiKa gryciuK – Belgia

natalia KaczyńsKa – irlandia 

victoria Karny – Kanada

isKander landoulsi – Francja

 Katarzyna machocKa – Grecja

mariusz nitecKi – Austria

moniKa orzełowsKi – Stany Zjednoczone

iwan sawczenKo – Kazachstan

laura staniKowsKa – irlandia

jAk dziAdek 
PoznAł bAbcię?

8-12 lat

laureaci iii edycji konkursu „Być polakiem”



laureaci iii edycji konkursu „Być polakiem”

2
grupa

 

sandra maya chelly – Tunezja 

Katarzyna KryńsKa – Wielka Brytania 

wiKtoria omerniK – Węgry

magdaléna świerczKová – Republika Czeska

jAkie skArby 
kultury Polskiej 

zAbiorę 
w dorosłe życie 

i dlAczego?

13 -15 lat



3
grupa

 

maciej cepniK – Kanada 

sarra KsiBi  – Tunezja

BarBara majcher – Austria

ewa pocwierz – Francja

PolskA oczymA 
moich PrzyjAciół 

w krAju 
zAmieszkAniA

13 -15 lat

laureaci iii edycji konkursu „Być polakiem”



4
grupa

 

maria stefania przyBylsKa riBeiro – Brazylia

anna zielińsKa – Federacja Rosyjska

honor 
wczorAj i dziś  

19 - 25 lat (studenci) 

5
grupa

 

natalia i piotr van dijK – Holandia 

„PolskA golA” 
grupa multimedialna 

laureaci iii edycji konkursu „Być polakiem”



1
grupa

 

frederic Balcerowicz – Niemcy

wiKtoria BanasiK – irlandia

walentyna Brzoź – Włochy

martyna chmura – Tunezja

alicja facente – Włochy

victoria foryś – Stany  Zjednoczone

marie anne gawliK – Belgia

gaBrysia gwara – Wielka Brytania

saBrina haddad – Tunezja

sKander haddad – Tunezja

ahmed harraBi – Tunezja

paulina iBeK – Szwecja 

marcin ihnatowicz – Norwegia

gaBriel jaKuć – Belgia

zuzanna KowalczyK – irlandia

anna KrynicKa – Austria

agata KryńsKa – Wielka Brytania

stefania KutrzeBa – KotowsKa – Włochy

jAk dziAdek 
PoznAł bAbcię?

8-12 lat

wyróżnieni w iii edycji konkursu „Być polakiem”



paulina leonowicz – Litwa 

stefan majcher – Austria

julia miłKowsKa – Belgia

zofia myśliwiec – irlandia

niKola naKrewicz – irlandia

Karolina osaK – irlandia

Karolina potaKowsKa – Włochy

józefina przystupa – Kanada

julia sadowsKi – Kanada

agnieszKa salBaBa – Austria

natalia smaga – Włochy

miKołaj ścisłowsKi – Belgia

dominiKa wicha – Bułgaria 

Julita wiechowsKa – Stany Zjednoczone

wyróżnieni w iii edycji konkursu „Być polakiem”



wyróżnieni w iii edycji konkursu „Być polakiem”

2
grupa

 

maria andruchiw – Ukraina

danuta chleBeK – Stany Zjednoczone

julian glowacz – Stany Zjednoczone

Katarzyna Kluz – Republika Czeska

BarBara pociecha – Austria

daniel siKorsKi – Kanada

weroniKa socha – Stany Zjednoczone

agnieszKa sumińsKi – Stany Zjednoczone

maria szelest – Wielka Brytania

ewelina towiańsKa – Litwa

alina turKot – Litwa

Bartosz widelaK – Stany Zjednoczone

jAkie skArby 
kultury Polskiej 

zAbiorę 
w dorosłe życie 

i dlAczego?

13 - 15 lat



wyróżnieni w iii edycji konkursu „Być polakiem”

3
grupa

 

paulina annienKowa – Federacja Rosyjska

patrycja gruszczyńsKa – Włochy

meriem harzallah – Tunezja

sara jantas – Grecja

magda Kapłan – Szwecja

alina Kudriaszowa – Federacja Rosyjska

weroniKa łopata – Austria

julia łaptiewa – Federacja Rosyjska

nelli marKaruan – Federacja Rosyjska

moniKa mizgalewicz – Szwecja

michał omerniK – Węgry

ilyes oueslati – Tunezja

magda sołtys – Stany Zjednoczone

anastazja toKariewa – Ukraina 

patrycja traut – Niemcy

Katarzyna wac – Stany Zjednoczone

PolskA oczymA 
moich PrzyjAciół 

w krAju 
zAmieszkAniA

13 -15 lat



wyróżnieni w iii edycji konkursu „Być polakiem”

4
grupa

 

eKaterina lazareva – Federacja Rosyjska

oKsana wengliuK – Ukraina 

oleKsandr zaBolotnyi – Ukraina

honor 
wczorAj i dziś  

19 - 25 lat (studenci) 

5
grupa

 

swietłana BaBińsKa – Ukraina 

ewa garBiec – irlandia

jaceK KryńsKi – Wielka Brytania

„PolskA golA” 
grupa multimedialna 



Konkurs „Być Polakiem” to swoistego typu barometr  
myśli i uczuć młodzieży polskojęzycznej za granicą, 
ponieważ nikt nie przeprowadza badań naukowych, 
jak rozwija się młoda Polonia. Praca w jury konkursu 
to wielka przyjemność. W trakcie czytania i oglądania 
nadesłanych prac wielokrotnie pojawiają się łzy  
wzruszenia nad szczerością patriotycznych uczuć  
polskich dzieci urodzonych za granicą, w stosunku  
do kraju ich rodziców. „Być Polakiem” to konkurs,  
w którym członkowie jury daliby najchętniej wszystkim 
jego młodym uczestnikom nagrody za to, że żyjąc  
za granicą czują się Polakami.

łzy wzruszeniA 
nAd szczerością 
PAtriotycznych 

uczuć 

agata lewandowsKi 
Prezes Związku Dziennikarzy Polskich 
w Niemczech



aBramowicz ilia – Białoruś  

adamsKi niKodem – irlandia  

aguszewa aleKsandra – Rosja  

alsoKar magdalena - Bułgaria  

andrejczuK aleKsandra – Stany Zjednoczone 

andruchiw marja – Ukraina  

andruKonis saulius – Litwa    

annienKowa paulina – Rosja   

antoł przemysław – Włochy   

antosiaK paulina – Francja 

archacKi patricK – Stany Zjednoczone 

artjom dolmatow – Uzbekistan 

BaBińsKa switłana – Ukraina  

Bafia Katarzyna – Włochy 

Bala olivia – Kanada  

BalcereK dominiKa – Belgia   

Balcewicz frederic – Niemcy 

BalecKa natalia – Ukraina  

BanasiK wiKtoria – irlandia  

Bania julia – Włochy  

BartnicKa agata – Czechy  

BartosiaK igor – irlandia 

BartosiaK marta – irlandia 

Bartoszewicz elżBieta – Litwa  

Basowa elżBieta – Rosja   

Basowa maria – Rosja  

Bazydło iga – Włochy  

Berlin Bartłomiej – Stany Zjednoczone  

BiałaszczyK oliwia – Szwecja  

BielsKa julia – Włochy  

BiernaciK Bartosz – irlandia  

Bieszczad wiKtoria – Stany Zjednoczone  

Bilo wiKtoria – Ukraina  

BlaszczuK damian – Francja  

BoBrowsKa nicole – Belgia  

Bogdan david – Wielka Brytania   

Bogdan ewelina – Litwa  

Bogdiewicz daniel – Litwa 

BorKowsKa angelica  – Belgia  

BorowsKa oKtawia aurelia – islandia  

Borto alex – Stany Zjednoczone  

Borto michael – Stany Zjednoczone  

Borys moniKa – Wielka Brytania  

BozeK marta – Stany Zjednoczone  

BrutaneK dawid – irlandia  

BrydeBol natalia – Tunezja  

BrydeBol wiKtor – Tunezja 

Brzoź walentyna – Włochy  

BudniK diana – Francja

BugajczyK aleKsandra ewa – Stany Zjednoczone 

BuKowsKa gaBriela małgorzata – Włochy

Bulanda Bartosz – irlandia  

BuśKo carolina – Włochy  

BzdyK larissa adrianna – Austria  

cepniK maciej – Kanada  

chelly sandra maya – Tunezja  

chleBeK danuta – Stany Zjednoczone 

chmielowa elena – Rosja  

chmura martyna – Tunezja 

choma nicole – Stany Zjednoczone  

chomin natalia – Austria  

chorKova juliia – Ukraina 

chraBol conrad – Stany Zjednoczone  

ciesielczyK eryK – Austria 

ciesielsKa julia – Rosja  

cinque anna - Włochy  

wszyscy uczestnicy konkursu
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ciosmaK angeliKa marianna – Grecja 

cyBulsKa Brygitta – Belgia  

czaja julia – Francja  

czepiel maria – Wielka Brytania   

czerBniaK igor – Stany Zjednoczone  

czupryn Katarzyna – Wielka Brytania  

danielaK arKadiusz – Włochy   

darKowsKi dominiK – Wielka Brytania  

dawid stec – Austria   

dąBrowsKa patrycja – Stany Zjednoczone 

demBsKi emily – Stany Zjednoczone

deresz michael – Stany Zjednoczone 

dietrich huBert – Włochy

dolega adrien – Francja 

doleglo dominiK – Stany Zjednoczone

domagała Kamila – irlandia  

dominiK wojdyła – Austria 

drogina Katarzyna – Rosja   

drozdow maciej – Stany Zjednoczone 

drzewicz maria – Szwajcaria  

drzewicz zofia – Szwajcaria  

duwel joanna – Stany Zjednoczone  

dynowsKa wiKtoria – Rosja   

dziełyńsKa natalia – Stany Zjednoczone  

dziewit aleKsander – Francja  

dziewit Kamil – Francja  

facente alicja – Włochy   

fedKo julia – Ukraina  

filar patryK – Niemcy  

fogiel patryK – Grecja  

foryś victoria – Stany Zjednoczone  

freidenBerg dominiKa – Wielka Brytania 

gargula oliwia – irlandia  

geBala justyna – Stany Zjednoczone  

gęgoteK agnieszKa – Austria  

gladysz rafal – Stany Zjednoczone  

glowacKi ala – Stany Zjednoczone  

głowacz julian – Stany Zjednoczone  

golaB Karin – Austria  

golejewsKa laura – Niemcy  

goworeK Kamil – irlandia 

góra david – Stany Zjednoczone  

górKa maja – Wielka Brytania   

górniK olga – Szwecja  

górsKa natalia – Francja  

graBowsKi natalia – Stany Zjednoczone  

grad patryK – Włochy  

gradzKi camila – Stany Zjednoczone 

gruca weroniKa – Niemcy  

gruszczyńsKa patrycja – Włochy  

gryciuK dominiKa – Belgia  

gryciuK paulina – Włochy  

grycz anna – Czechy  

grygorowicz diana – Litwa  

guzy Karolina – Włochy  

gwara gaBriella – Wielka Brytania  

gwozdowiczius artur – Litwa   

hadas marlena – Stany Zjednoczone  

haddad saBrina – Tunezja  

halari elefteria – Grecja  

harraBi ahmed  – Tunezja  

harzallah amel – Tunezja   

harzallah meriem – Tunezja  

heinicKe dominiK – Niemcy  

hejmo sylwia – Francja  

herda patrycja – Belgia  



hernandez christian – Stany Zjednoczone 

hildeBrandt martyna – Szkocja  

iBeK paulina – Szwecja  

ignatiuK Kacper – Wielka Brytania  

ihnatowicz marcin – Norwegia 

iwanowicz Kacper – Belgia  

iwansKa gaBriela – Stany Zjednoczone  

jaafar adam Ben – Tunezja  

jaKóBiK mateusz – irlandia  

jandura tomasz – Włochy  

janKowsKa Beata – Belgia 

jantas sara – Grecja  

jarocińsKa lilla – Niemcy  

jarosińsKi dawid – irlandia 

jochymeK Klara – Czechy  

john joanna – Wielka Brytania   

KaczmareK julia maria – Włochy  

KaczoruK Katarzyna – irlandia

KaczyńsKi seBastian – irlandia   

Kapłan magdalena – Szwecja  

KaraBlina natalia – Rosja

KaszKiel ewa – Włochy

Karny victoria – Kanada   

Katsipi artemia – Grecja  

Katsipi maria – Grecja   

KawuloK julia – Czechy  

KędziersKi szymon – Belgia  

KępKa Konrad – Stany Zjednoczone 

Khal weroniKa – Szkocja 

Khedimi mohamed aziz – Tunezja

KiBitlewsKa aleKsandra – Grecja  

KijeK alexandra – Austria  

KiliańsKa paulina – Włochy 

KirKicKa aleKsandra – Stany Zjednoczone 

Kisiala patriK – Czechy  

Kisiel nicol – Włochy   

Klamser Kamil – Niemcy   

KlimeK moniKa - Francja  

KlosKa zuzanna – Rosja  

Kluz Katarzyna – Czechy  

KolisniKowa Ksenia – Rosja   

KołaKowsKi marcel – Francja   

KołodKo patrycja – Belgia    

KonarsKi jarosław – Lublin  

KosowsKi alessandro – Włochy   

KotowsKi julia – Stany Zjednoczone 

KotowsKi Kai – Niemcy  

Kowal natalia – Ukraina  

KozerenKo Kirył – Ukraina     

KozłowsKa adrianna 

KozłowsKa dżowana – Grecja   

KrawczyK natalia – Włochy  

KrynicKa anna maria – Austria   

KryńsKa agata – Wielka Brytania  

KryńsKa Katarzyna – Wielka Brytania  

KryńsKi jaceK – Wielka Brytania  

KrzaK marcel – irlandia  

KsiBi sarra – Tunezja 

KuBiczeK  adam – Czechy  

KucińsKa gaBriela – Austria  

KudłaK maja – Austria 

Kudriaszowa alina – Rosja 

KuKielKo aleKsandra – Stany Zjednoczone 

Kulesza ania – Austria  

Kurdziel Kamil – Wielka Brytania  

Kusińsz janeK – Łotwa  

wszyscy uczestnicy konkursu



KutereBa Katarzyna – Grecja   

KutrzeBa-KotowsKa stefania –   

KwaśniewsKa maria – Rosja   

lach paweł – Stany Zjednoczone  

landoulsi isKander – Francja

lasKowsKi michael – Niemcy  

latawiec chantal – Włochy  

lazareva eKaterina – Rosja  

leonowicz paulina – Litwa  

leszKiewicz maurycy – Stany Zjednoczone 

leśniaK aleKsandra – irlandia  

leśniaK daniel – Włochy  

leśnicKi nancy – Stany Zjednoczone  

leśniczuK maja – irlandia    

letycja serwejuK – Fracja  

leusz julia – Ukraina  

liBuda seBastian – Stany Zjednoczone  

lieBiedKo aleKsandra – Rosja  

lopes fatima – Czechy   

lorenc patryK – Francja   

luchowsKa moniKa – Stany Zjednoczone  

łaBuzeK patryK – irlandia   

łaptiewa julija – Rosja  

łasKawsKa patrycja – Austria  

łomnicKa patrycja – Włochy  

łopata weroniKa – Austria  

łuKasiewicz paweł – irlandia  

łuKaszczyK mateusz – Włochy

maameri agatha – Francja  

machel Krzysztof – irlandia 

maciejewsKi Kacper – Belgia  

magolewsKi Brunon – Wielka Brytania  

majcher BarBara – Austria  

majcher stefan – Austria  

majcher wanda – Austria  

maKedońsKa jana – Ukraina  

malina niKola sanita – Łotwa  

marcjaniK natalia – irlandia  

marKaruan nelli – Ukraina  

marKo michelle – Stany Zjednoczone 

marKowsKa nicola – Włochy  

maślanKa izaBela – Czechy  

matson emily anna – Stany Zjednoczone  

matuszyK Karoline – Austria  

mazureK małgorzata – Stany Zjednoczone  

mech justyna – Stany Zjednoczone  

meierhoff Katharina – Austria 

melniK oKsana – Ukraina   

melnyK paweł – Ukraina 

mencnarowsKi michał – irlandia   

meyer siBel – Niemcy    

michalsKa wiKtoria – irlandia Północna  

miłoszewsKa emilia –  Wielka Brytania  

missuna philip – Szwecja  

mizgalewicz moniKa – Szwecja   

moroz angeliKa maria – Belgia   

mróz paulina – Włochy  

mróz weroniKa – Szwecja  

mrzygłód natalia – Stany Zjednoczone  

mucci niccolo – Włochy  

musiał jaśmina – Wielka Brytania  

myśliwiec zofia – irlandia  

naKoneczna Bohdana – Ukraina   

naKrewicz niKola – irlandia  

niemiec jolanta - Czechy

niewiadomsKi seBastian - Belgia   

wszyscy uczestnicy konkursu



niewiarowsKi paulina – Stany Zjednoczone 

nitecKi mariusz – Austria  

oglęcKi seBastian – Wielka Brytania  

omerniK michał – Węgry  

omerniK wiKtoria – Węgry  

orzełowsKi moniKa – Stany Zjednoczone  

oueslati ilyes – Tunezja  

palusińsKa zuzanna – Francja   

pargiela sylwia – Belgia  

paszeK maria – Francja    

pawlicKi patryK – irlandia  

pawłowsKa natalia – Belgia  

pecaK adam – Stany Zjednoczone

perKołup dawid  – Wielka Brytania 

piasecKi amanda – Stany Zjednoczone  

piasecKi staś – Stany Zjednoczone  

pieniążeK maKsymilian – Włochy  

pieńczyKowsKa ingrid – Belgia  

pijanowsKi jaKuB  – Szkocja  

pizarro wysKiel maryna zofia – Chile  

pleczysty rafał – Ukraina   

plezia alexandra – Stany Zjednoczone  

polaKowsKi Kamil – Austria  

polsKa natalia – Ukraina   

poltoraK margaret – Stany Zjednoczone  

pomian-srzednicKi anna – Szwajcaria  

popiela huBert – Belgia   

popławsKa patrycja – Belgia   

poręBa daniel – Włochy   

potaKowsKa Karolina – Włochy  

przyBylsKa riBeiro maria stefania – Brazylia 

przyBylsKi jaKuB – Grecja   

przystupa józefina – Kanada 

przystupa Katarzyna – Kanada  

radoszewsKi michał – Szwecja 

radziszewsKi dawid – Wielka Brytania  

rafaliK emily – Stany Zjednoczone   

raKowsKi alex – 

raKowsKi harry – 

ramazzotti Kamil – Włochy  

religa julia – Szwecja   

rinKiawiczute greta – Białoruś   

rogalińsKi jaKuB – Wielka Brytania 

rogoża daniel – Litwa  

romanKiewicz wiKtoria – irlandia  

ruBiK mareK gevorgyan – Grecja  

ryś patryK – Austria   

rzzinowsKa aleKsandra – Stany Zjednoczone 

sadowsKi grzegorz – Szwecja   

sadowsKi julia – Kanada  

saheB ettaBaa youssef – Tunezja

sansault adrianna – Francja

savchenKo ivan – Kazachstan  

sawicKi emil – Belgia   

schroten natalia – Holandia  

sewerynsKa Katarzyna – irlandia  

siKora natalia – irlandia  

siKorsKi daniel – Kanada   

sivKo alina – Łotwa   

sKierniewsKi Krzysztof – Wielka Brytania  

sKrzypczyńsKa mariKa – Tunezja  

sKup przemysław – Belgia   

sKwara sandra – Stany Zjednoczone 

sławińsKa alicja – Wielka Brytania  

smaga natalia – Włochy  

soBocińsKa Karolina – irlandia   
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socha weroniKa – Stany zjednoczone  

sołtys agata – Stany Zjednoczone   

sołtys Beata – Stany Zjednoczone   

sołtys magdalena – Stany Zjednoczone  

sosnowsKi filip – irlandia   

spychała Kamil – Włochy   

sroKa victoria – Stany Zjednoczone   

staniKowsKa laura – irlandia   

staszel Klaudia – italia  

stec dominiK – Austria   

stec Kamila – Austria   

stefaniaK aleKsandra – Niemcy   

strzępeK Kasia – Grecja   

Šućur luKa – Czarnogóra   

supiK Katarzyna – Czechy   

supryn daniel – Francja  

Švaňa stella – Czechy   

szaciK Kacper – Stany Zjednoczone   

szast anna – Francja 

szatan piotr – Wielka Brytania   

szelest maja – Wielka Brytania   

szosta ania – Francja   

szutKowsKa adrianna  – irlandia   

szyKuła patryK – Włochy   

szynKowsKa daniela – Wielka Brytania 

szypuła joanna – Wielka Brytania  

ścisłowsKi miKolaj – Belgia  

śliwińsKi eric – Włochy   

ślusarczyK adrianna – Norwegia   

ślusarz niKoletta – Grecja  

świąteK joanna – Rosja   

świerczKová magdaléna – Czechy  

świętochowsKi dawid – Włochy   

świrydowicz szymon – Belgia   

tarasiuK aleKsandra – Belgia   

tarasiuK natalia – Ukraina    

teteKo julia – Ukraina   

toBiasz david – Włochy  

toczKo melania – Stany Zjednoczone  

toKariewa anastasija – Ukraina   

towiańsKa ewelina – Litwa   

tracz dominiK – Stany Zjednoczone  

traut patrycja – Niemcy  

trocińsKa julia – Wielka Brytania   

truBenoK jaroslawa – Ukraina   

turKot alina – Litwa   

tworzydło Karol – Włochy 

uryjasz paulina – Włochy   

van dijK natalKa – Holandia  

van dijK piotr – Holandia   

victoria perez – Francja   

wac Katarzyna – Stany Zjednoczone  

wac patryK – Stany Zjednoczone  

walKo adelia – Szwecja  

waszaK solomija – Ukraina  

wawrzyniuK dominiK – Austria   

weiner osKar –  irlandia   

wengliuK oKsana – Ukraina 

wiater paulina – Stany Zjednoczone  

wicha dominiKa – Bułgaria   

widelaK Bartosz – Stany Zjednoczone  

widelaK ewelina – Stany Zjednoczone 

wider camilla anna – Włochy   

wiercigroch Klaudia  – irlandia   

wierzBicKa weroniKa – irlandia  

więcKiewicz Karolina wiKtoria – Niemcy  
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wiKtorowsKi dominiKa – Stany Zjednoczone 

wilK julia – Stany Zjednoczone   

włodarczyK Brajan – Belgia   

wnorowsKa weroniKa – Włochy   

wojczuK sofia – Ukraina  

wojnar gaBriela – Stany Zjednoczone  

wojtan wiKtor – Tunezja 

wojtaszeK marta – Włochy  

wojtKiw oleg – Ukraina  

wojtuKowicz ela – Litwa   

wolaK Beata – Stany Zjednoczone   

wolaK mateusz – Stany Zjednoczone   

wręczycKa julia – Belgia  

wysocKa anna – Niemcy  

yildiz emily – Wielka Brytania   

zaBolotnyi oleKsandr – Ukraina   

zachcial eryK – Francja 

zaKrzewsKi Bartłomiej – Stany Zjednoczone 

zaKrzewsKi claudia – Stany Zjednoczone  

zaKrzewsKi sara – Stany Zjednoczone  

zBieg jaKuB – irlandia   

zdanowsKa urszula – irlandia  

Žemaitytė loreta – Litwa  

zenicz weroniKa  – Rosja 

ziecina alicja – Stany Zjednoczone   

zielińsKa anna – Rosja  

zureK michael – Stany Zjednoczone  

zuzanna KorBa – Szwecja  

zwicKy seBastian – Szwecja  

zyłKa claudia – Włochy   

żuKowsKa alona – Ukraina   

żuKowsKa anna – Ukraina 

wszyscy uczestnicy konkursu



Lektura niezliczonej ilości prac uświadomiła mi niezwykłe 
przywiązanie młodych Polaków do języka polskiego. 
Najczęściej nie przybiera ono postaci bezpośrednich  
deklaracji typu „polszczyzna jest piękniejsza od angielskiego”. 
Młodzi Polacy manifestują tę przynależność po prostu: 
myśląc i pisząc po polsku. [...] 
W pracach konkursowych uderzyła mnie również duma 
młodych Polaków wynikająca z faktu bycia właśnie Polakiem,  
a konkretnie z: opuszczonych na zawsze lub czasowo  
– małych ojczyzn, zwyczajnych i wielkich dokonań swoich 
przodków, tragicznych historii rodzinnych wpisanych  
w bieg różnych wydarzeń, czy wreszcie osiągnięć swoich  
– współcześnie żyjących – bliskich. Duma ta wydaje się być 
autentyczna i najczęściej daleko jej do znanej wszystkim 
heroizacji przeszłości. Młodzi Polacy widzą Polskę jako kraj, 
który pomimo różnych trudności, rozwija się dynamicznie 
i staje się równouprawnionym partnerem dla członków 
europejskiej wspólnoty. Stąd w pracach pojawia się często 
polemika ze stereotypami myślenia na temat polskości...

stanisław chylewsKi
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego  
im. M. Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP 
w Montrealu, Kanada 



Kiedy Pani Poseł zaproponowała mi pracę w jury konkursu, 
nie miałam żadnych wątpliwości, czy powinnam się zgodzić. 
I te wątpliwości nie pojawiły się w ciągu kolejnych lat, 
chociaż ocenianie prac ze względu na rosnącą popularność 
konkursu okazuje się coraz większym wyzwaniem.  
Jednak o zmęczeniu zapomina się natychmiast, kiedy  
zaczyna się czytać prace konkursowe. Zawierają one 
ciekawy i pouczający zapis losów uczestników konkursu 
i ich rodzin, oryginalne refleksje, prezentują poglądy, 
które dojrzałością potrafią zadziwić na – dorosłych,  
a kreatywność uczestników nie zna granic. Wszystkie prace 
–  poczynając od najmłodszych uczestników do najstarszych 
– dostarczają wzruszeń i skłaniają do głębokiej reflek-
sji nad patriotyzmem, polską historią i współczesnością. 
Zapadają  w pamięć i serce. Pokazują, jak różne przyczyny 
i oblicza ma emigracja. Lektura prac przekonuje, iż mimo 
różnic, wynikających np. z wpływów środowisk lokalnych 
na różnych kontynentach, wszyscy uczestnicy konkursu 
czują się Polakami i Polakami chcą pozostać.

hanna KaczmarczyK 
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego  im. Jana iii  
Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Austria 



Doskonale pamiętam wspaniałe wiersze: Ahmeda Harrabi 
z Tunezji, w którym napisał, że mieszka w Afryce pod pal-
mami i tęskni za śniegiem, o którym opowiadała mu mama  
i wiersz Luki Šućura i Eleny Medjedović z Czarnogóry  „Moja 
mała historia Polski“, który w sposób niezwykły opowiada 
o zabytkach historychnych naszej ojczyzny. Na uwagę 
zasługuje także praca-rebus Calisty Ostrowskiej z Francji, 
która pod obrazkami ukryła tekst Mazurka Dąbrowskiego. 
Z przyjemnością czytaliśmy wyróżnioną pracę Sani Šućur 
z Czarnogóry „Moja dziecięca solidarność”, w której m.in. 
zostały pokazane fotografie i rysunki z tamtego okresu,  
o którym opowiedziała jej babcia - naoczny świadek tam-
tych wydarzeń. W większości prac można było zauważyć  
osobisty, emocjonalny stosunek dzieci do tematu, ich  
poczucie bliskości z ojczyzną ich rodziców i dziadków mimo, 
że mieszkają poza granicami Polski. 

wanda j.vujisić 
Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, 
Prezes ZBoP “Polonika Bałkanika”



Najbardziej utkwiła mi w pamięci praca 17. letniej Diany 
Radziejewskiej z Niemiec, laureatki konkursu w 2011 
r. Już początek tej pracy zapowiadał coś niezwykłego.  
Bohaterem opowiadania okazał się sześćdziesięciolatek  
o imieniu Roman. Osobiście, jako sześćdziesięciolatek  
o imieniu  Roman, czułem się wyróżniony, aż do momentu, 
gdy przeczytałem, że ów Roman z puszką piwa w jednej 
ręce, a z pilotem w drugiej, rozmawia z ludźmi po drugiej 
stronie ekranu telewizora. Zdaniem Diany ów Roman 
był typowym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Klął  
na rząd, na podatki, na wysokie ceny, zaczynając od 
cukru kończąc na benzynie. Ale dopiero gdy przeczytałem,  
że reprezentacja Polski, w ramach EURO, przegrała trzy 
do jednego z.... Ekwadorem, a Roman mimo to był dumny, 
że jest Polakiem, pomyślałem, że osoba z taką fantazją jak 
Diana, powinna zostać laureatką naszego konkursu.  

roman śmigielsKi 
Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych, Dania



Zaskoczona byłam dojrzałością wypowiedzi młodych  
uczestników Konkursu „Być Polakiem”. Wyrażali uczu-
cia o które ich nie podejrzewamy! Nieraz nam sie zdaje,  
że nasi młodzi, urodzeni czy wychowywani poza Polską  
nie odczuwają więzi z Ojczyzna ich ojców; że patrzą na nasz 
patriotyzm z lekkim zażenowaniem, jakby to były uczucia 
niemodne, a nawet wręcz wstydliwe w dzisiejszym zma-
terializowanym świecie. A tu napływają prace które nas 
wprost zaskakują. Mówią o Polsce w najlepszym słowach, 
ciepło i z dużym zaangażowaniem w jej przyszłość i jej 
dobry wizerunek w świecie. To ogromnie wzruszające.  

mówią o Polsce 
w nAjlePszym 

słowAch, ciePło 
i z dużym 

zAAngAżowAniem... 

aleKsandra podhorodecKa  
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Wielkiej Brytanii



Dla dzieci polskich na Ukrainie (i szerzej – na Wschodzie) 
jest bardzo ważne, że mogą one w nim uczestniczyć – tak 
samo, jak młodzi Polacy z całego świata. Ważne jest też „dla 
świata”, że młodzi Polacy z Kresów wnoszą do Konkursu 
nieco może inny punkt widzenia – może nieco więcej reflek-
sji, powagi związanej ze specyfiką historyczną i społeczną 
tych terenów. Na Wschodzie „być Polakiem” i pozostać  
Polakiem oznaczało bowiem nieraz trudną decyzję,  
z którą wiązały się ofiary lokalnej społeczności i konkretnej 
rodziny. Toteż w pracach daje się wyczuć więcej szacunku  
i pokory wobec polskiego dziedzictwa narodowego. [...] 

nA wschodzie  
„być PolAkiem” 

oznAczAło bowiem  
nierAz trudną 

decyzję...  

jerzy KowalewsKi 
Katedra Filologii Polskiej Lwowskiego Narodowego 
Uniwersytetu im. iwana Franki
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przemysław antoł 

włochy 
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paulina antosiak 
Francja
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katarzyna bafia 
włochy
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olivia bala 
kanada
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dominika balcerek  
belgia
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alex borto 
stany zjednoczone

Wywiad Alexa Borto z Dziadkiem Tadkiem!

Alex: Dziadek, Ile Ty masz lat?
Dziadek: 73
Alex: Oj, to bardzo dużo… A Babcia?
Dziadek: Babcia Marysia jest o 10 lat młodsza
Alex: Czyli, muszę odjąć? 73-10 tak? – to jest 63!
Dziadek: Tak, bardzo dobrze liczysz.
Alex: To ile lat temu poznałeś Babcie Marysie?
Dziadek: Ponad 40 lat temu... Świat był wtedy całkiem inny 
niż dziś. Polska była inna.
Alex: Pewnie nie było komputerów, Internetu, komórek, 
czatu ani Gadu-Gadu. Jak sie poznaliście w takich 
czasach?
Dziadek: Jak to nie było! Babcia Marysia mieszkała w in-
ternacie, a jak wracała ze szkoły to Dziadek stal na czatach, 
wychodził z ukrycia i z Babcią robił Gadu-Gadu! A jakby nie 
było komórki, to ani Twojej mamy ani Ciebie nie było by na 
świecie! Czy już zrozumiałeś? 
Alex: Nie za bardzo, ale wiem że komórki są bardzo 
ważne.
Dziadek: Jak sie domyślasz, to był taki żart na początek,  

a teraz opowiem Ci prawdziwą historią miłosna, jak to Twój 
Dziadek poznał Twoja piękna Babunię - Kotunię!
Alex: No, nareszcie!
Dziadek: Na początek powiem Ci wielką tajemnice, 
której nie zna nawet Twoja Babcia. Pewnie gdyby ją znała,  
to by nie wyszła za mąż za twego dziadka. Otóż w młodości 
bardzo lubiłem ładne, młode dziewczynki... pewnie  
tak jak Ty?
Alex: W życiu! Ja ich nie lubię i nigdy nie polubię!
Dziadek: Zobaczymy, te dzieczyny, chętnie podkochiwały 
się w Twoim dziadku, a jedna z nich to po prostu za nim 
szalała!
Alex: Co to znaczy? Czy tak jak nasz pies Filipek, kiedy jest 
mokry i szaleje?
Dziadek: Prawie, to znaczy że bardzo, bardzo kochała  
dziadka i nie mogła bez niego żyć!
Alex: Ja też bez mamy nie mogę żyć!
Dziadek: No nie wiem, bo ona mówiła mi że wszędzie 
mnie widzi przez cały Boży dzień i w nocy i w zupie  
którą jadła i w chmurach, które nad nią płynęły. Słyszała 
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mój głos w szumie wiatru i w szumie morskich fal.
Alex: Ja mamy w zupie nie widziałem. A czy Ty też ją tak 
wszędzie widziałeś i słyszałeś?
Dziadek: Nie specjalnie, ona bardzo mnie denerwowała 
i była bardzo zazdrosną kobietą, a z taką bardzo trudno 
żyć!
Alex: Co to znaczy że była zazdrosna? 
Dziadek: Wyobraź sobie, że nie pozwalała mi spotykać się, 
rozmawiać, a nawet patrzeć na inne dziewczyny.
Alex: I co było dalej?
Dziadek: Lata szybko mijały, dziadziuś robił się coraz star-
szy i starszy, aż moi koledzy i znajomi zaczęli się ze mnie 
śmiać, że zostanę starym kawalerem - bo właściwie już nim 
byłem! Ja sie tym wcale nie przejmowałem i jak to mówili 
moi bardzo zmartwieni rodzice, dalej „latałem z kwiatka 
na kwiatek”. 
Alex: To jak w końcu było z Babcia Marysia? Jak ją 
poznałeś?
Dziadek: Wydarzyło się to nagle i niespodziewanie, pewnego 
pięknego, majowego poranka roku... 1967. Twoja Babcia,  
19-sto letnia, piękna, niebieskooka blondynka przyjechała  
w towarzystwie przyjaciół w odwiedziny do Konstancina pod  
Warszawa. Tam mieszkałem z Twoimi pradziadkami od 
dawnych lat. Kiedy ją zobaczyłem nogi ugięły mi się w kolanach, 
serce zaczęło walić jak młotem, tak że przez chwilę nie byłem  
w stanie zrobić ani jednego kroku! To było prawdziwe  
oczarowanie, olśnienie... niespotykane dotąd zjawisko!  
I wtedy usłyszałem po raz pierwszy anielski głos: „To jest 
twoja wymarzona żona, na którą czekałeś tyle długich lat! 
Bądź dla niej dobry, czuły, zawsze kochający, opiekuńczy  
i wierny do końca życia. Zapomnij motylku o innych kwiat-
kach i pielęgnuj tylko ten jedyny, najpiękniejszy”.
Tak więc wziąłem sobie do serca słowa mego Anioła 
Stróża i zmieniłem się nie do poznania! Stałem 
się romantycznym chłopcem, pisałem piękne  
wiersze i listy do Babci, fotografowałem ją, kupowałem 
jej słodkie prezenty, brałem ją na romantyczne  
spacerki , wycieczki... Robiłem wszystko, żeby Babcia 
mnie szybko pokochała! Dobry Anioł stróż ciągle mi 
podpowiadał co mam robić, aby wzniecić miłość w jej do-
brym serduszku.

Alex: Dziadku, a czy ja też mam takiego anioła  
do podpowiadania? 
Dziadek: Oczywiście, że tak, każdy człowiek posiada swego  
Aniela Stróża lub jak go niektórzy nazywają: własnym  
sumieniem. Twoje sumienie podpowiada ci co dzień jak 
czynić dobro i jak unikać zła, co zrobić aby uszczęśliwić 
drugiego człowieka, jak mu dopomóc.   
Alex: Ty sie tak starałeś, a Babcia nic?
Dziadek: Twoja Babcia była wtedy jeszcze uczennicą  
Technikum Ekonomicznego w Nałęczowie i czekała ją matura.
Alex: A co to matura?
Dziadek: Matura to egzamin dojrzałości, który 
jest obowiązkowy do ukończenia liceum lub tech-
nikum i umożliwia on dalsze studia. Bardzo trudny  
i długi to egzamin, pisemny i ustny. Takie podsumow-
anie wszystkiego, czego sie do tej pory nauczyłeś!   
Niektórzy  studenci musza podchodzić wielokrotnie bo 
trudno im zapamiętać tyle materiału. Tak więc Babcia 
musiała się wziąć porządnie do nauki. 
Alex: Na szczęście w Stanach nie ma matury. Co było dalej  
z Babcią?
Dziadek: Nie mogłem się doczekać kiedy Babcia skończy 
szkołę, bo chciałem spędzać z nią więcej czasu oraz chciałem 
jak najszybciej spełnić rozkaz aniołka aby ożenić się  
z Babcia! 
Rodzice moi uwielbiali Marysieńkę i rodzice twojej babci  
pokochali mnie jak syna. Z czasem miłość w serduszkach 
Twoich dziadków powoli wzrastała i ciągle wzrasta do dzisiaj. 
Alex: I był ślub?
Dziadek: Upragniony ślub nastąpił w lipcu 1968 roku  
w babcinym rodzinnym miasteczku Nałęczów, które może 
odwiedzisz po raz pierwszy tego lata. Pokaże Ci gdzie 
skradłem pierwszy pocałunek, piękny Nałęczowski park 
w którym spacerowali twoi dziadkowie – najszczęśliwsi na 
świecie!
Alex: A czy dasz Babci buziaka w tym samym parku w te 
wakacje?
Dziadek: Pewnie że dam! Bo wiesz, że choć teraz jesteśmy 
starymi emerytami, nasze gorące serca ciągle są młode  
i biją tylko dla siebie... no i dla naszych wnuków! 
Alex: Dziękuje Dziadku !
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michael borto
stany zjednoczone

Ponad 40 lat temu, moja Babcia Marysia, z domu Pakuła, 

poślubiła mojego Dziadka Tadka Kotowskiego. 

Oto historia ich miłosci:

Babcia urodziła się i wychowała w małym lecz bardzo 
pięknym miasteczku - Nałęczów Zdrój. Jest to bardzo 
popularne uzdrowisko do którego przyjeżdżają kuracjusze 
z całej Polski aby podleczyć swoje serca. Babcia opowiadała, 
że jest tam wiele ciekawych miejsc do zwiedzania  
jak na przykład: chatka Żeromskiego, Pałac Małachowskich, 
w którym mieszkał polski pisarz Bolesław Prus.
 
Do skromnego domku mojej prababci Stasi, każdego 
lata przyjeżdżali turyści z Warszawy - państwo 
Marzyszowie. Bardzo spodobała im się młodziutka 
wtedy Marysia i postanowili zapoznać ją ze 
swoimi synami - Babcia mówi że to się nazywa SWA-
TANIEM! Zaprosili ją na dwa tygodnie do Warszawy  
i oprócz stolicy, koniecznie chcieli pokazać jej swoich dwóch 
przystojnych synów. Nic z tego nie wyszło, bo babcia jest, była  
i będzie bardzo WYBREDNA! 

Nie spodobali jej się młodzi Marzyszkowie... za to gdy pew-
nego dnia znalazła się w Konstancinie - w rodzinnym domu 
mojego dziadka Tadka i jego rodziców - serce Babci zaczęło 
bić znacznie szybciej i głośniej.

Podobno dziadek Tadek zerkał na Babcię zabójczym  
wzrokiem,..ona z kolei, nie mogła powiedzieć ani jednego 
słowa. On ganiał i pomagał swoim rodzicom, podawał do 
stołu, zmywał naczynia, zabawiał wszystkich ciekawymi 
opowiadaniami, jak to Babcia mówi - fantastyczny gospodarz

Dziadek twierdzi, że Marysia była taka piękna,  
że trudno mu było się skupić... więc w tym zamiesza-
niu, potrącił wazon z kwiatami rozbijając go w tysiące 
kawałeczków. Podobno ręce i nogi mu sie trzęsły  
– tak więc sprzątanie nie było zbyt łatwym zadaniem.  
Na dodatek, Marysieńka postanowiła mu pomóc.
 
Podobno właśnie wtedy oboje zostali postrzeleni strzałą 
amorka...czyli miłość od pierwszego wejrzenia.   

Poszli później na spacer, gubiąc resztę towarzystwa.  

Gadali i gadali, spacerowali i spacerowali, aż w końcu  
dotarli to dużej polany... Babcia mówi że wtedy zaczęło 
się całowanie i przytulanie - Babcia była przestraszona  
ale i zachwycona.     
Jak wrócili do domu, Pradziadek Władzio pogroził im  
palcem  pytając: gdzie to tak długo zabawiali?
I tak sie zaczęło... dziadek bez przerwy pisał Babci Marysi 
listy i wiersze do Nałęczowa, lub przyjeżdżał tam na week-
endy. Wciąż jej kupował kwiaty, czy inne niespodzianki. 
On już się nie mógł doczekać kiedy jego ukochana Marysia  
zostanie wreszcie jego żoną!... ale Babcia Marysia musiała 
jeszcze zdać maturę.
 
Zaraz po tym, 7 lipca 1968(tysiąc dziewięćset 
szeździesiątego ósmego) roku, w Babci rodzinnym 
Nałeczowie odbył się upragniony ślub. Dziadek mówi,  
że tego dnia był najszczęśliwszym człowiekiem na swiecie!

Dwa lata później urodziła się moja mama Beata i ciocia 
Dorota  i jak to Babcia mówi zaczął się najwspanialszy czas 
w jej życiu!- który nadal trwa- bo teraz babcia ma oprócz 
dziadka mnie i mojego brata Alexa!

Mam nadzieję, że za sześć lat moi dziadkowie będą 
obchodzić  złote gody...czyli 50 (pięćdziesiąty) jubileusz. 
Życzę im tego z całego serca!

Na koniec, zaśpiewam piosenkę, którą napisała moja  
zakochana Babcia dla dziadka 44 lata temu: Szczęściem 
moim...
 
Szczęściem moim są twe ciemne oczy
I twa buzia gdy uśmiechasz się
Szczęściem moim są Twoje powroty
Gdy do swej żonki spieszysz się.
lalalalalalalalalalalalalalalala
Szczęściem moim będzie skromny domek
Oraz ciągle pocałunki Twe
Szczęściem moim będzie spacer z Tobą co dzień
To będą moje piękne dni: la la la la la .....
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patrycja dąbrowska 
stany zjednoczone
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Józef saheb ettaba 
turcja
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patryk Fogiel 
grecja
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maja Górka  
wielka brytania
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dominika Gryciuk   
belgia



87 „być polaKiem” 2012



88 Kronika wspomnieniowa



89 „być polakiem” 2012

obrady Jury iii edycji konkursu „być polakiem”, maj 2012.
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natalia kaczyńska   
irlandia 



91 „być polaKiem” 2012



92 Kronika wspomnieniowa



93 „być polaKiem” 2012



94 Kronika wspomnieniowa



95 „być polaKiem” 2012



96 Kronika wspomnieniowa



97 „być polaKiem” 2012



98 Kronika wspomnieniowa



99 „być polaKiem” 2012



100 Kronika wspomnieniowa



101 „być polaKiem” 2012



102 Kronika wspomnieniowa



103 „być polaKiem” 2012



104 Kronika wspomnieniowa



105 „być polaKiem” 2012



106 Kronika wspomnieniowa

Victoria karny    
kanada
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iskander landoulsi     
Francja
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katarzyna machocka      
Grecja
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mariusz nitecki        
austria
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monika orzełowski        
stany zjednoczone
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iwan sawczenko          
kazachstan

W filmie Iwan Sawczenko pochodzący z Kazachstanu opisuje historię 
poznania się Jego nieżyjących już dziadków. Historie tę opowiedziała 
mu Jego mama, która pokazała mu również stare fotografie.  
Iwan przedstawia kilka istotnych faktów z życia swojego Dziadka, 
który musiał opuścić Polskę. Przez jakiś czas przebywał na Ukrainie, 
aż wreszcie osiadł w Kazachstanie. Zamieszkał w domu, w którym 
mieszkała pewna piękna młoda dziewczyna – jego przyszła żona.
Iwan za pomocą odegranych i nakręconych scenek pokazuje  
jak przeznaczenie połączyło ze sobą Jego dziadków. Iwan chciał  
w ten sposób pokazać jak wyglądały spotkania i kolejne kroki  
do wielkiej miłości Jego babci i dziadka.



laura stanikowska           
irlandia   
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Gala w Zamku Królewskim była jednym z najbardziej 
poruszających  momentów dla całej  naszej rodziny.  Nie 
byliśmy chyba nigdy bardziej dumni z naszych dzieci, 
niż w momencie wręczania nagród w Złotej Sali Zamku 
Królewskiego. Nie można chyba sobie wyobrazić bardziej 
podniosłego momentu. 

Beata Borto 
mama michaela i alexa, Stany Zjednoczone
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sandra maya chelly            
tunezja   
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katarzyna kryńska              
wielka brytania 

Cała moja rodzina pochodzi z Polski. Rodzice oraz dziad-
kowie nie zawsze jednak tam mieszkali. Wszyscy jednak, 
nawet Ci, którzy urodzili sie już w Anglii są Polakami i czują 
się Polakami.
Są różne powody osiedlenia poza Polską, np. studia  
zagraniczne lub wojenna emigracja, i właśnie mój prad-
ziadek należał do tej wojennej emigracji. Moja rodzina 
walczyła zawsze w sprawach patriotycznych, walczyli  
z wrogiem, który chciał odebrać polskie ziemie, kulturę 
oraz narodowość polską. 
Historia pamiątki mojej rodziny, która jest dla mnie naj-
wiekszym skarbem kultury polskiej, którą zabiorę w moje 
dorosłe życie jest związana z ciocią mojej babci – to znaczy 
moja cioteczna prababcia. Nazywamy ją Babcią Kazią. 
Kazimiera Rogalska gdy wybuchła II wojna światowa 
walczyła z okupantem. Należała do Armii Krajowej, była 
więziona, torturowana, uciekła z transportu więźniów 
i ukrywała sie. W 1944 roku walczyła w Powstaniu  
Warszawskim, na Starym Miescie. Jej pseudonim był 
“Kasia” i walczyła na Placu Teatralnym. Miała wtedy  
19 lat. Pod koniec walk, powstańcy już schodzili do kanałów, 
a Warszawa płoneła. Wtedy Babcia Kazia zauważyła błysk 
w oknie jednego z palących się budynków. Podbiegła 
do ruin domu, z którego została tylko jedna ściana  
i na parapecie zobaczyła figurę Jezusa wyrzeźbioną w 
szkle. Błysk wydawały płomienie, którymi był otoczony. 
Babcia Kazia złapała tę figurkę, wrzuciła zza bluzę przed 

zejściem do kanałów. Na szczęscie udało jej się uciec z 
płonącej Warszawy i dotarła do rodziny w Krakowie, chora  
na szkarlatynę. I dotarł z nią Chrystus z płonącej  
Warszawy.  
Historia Chrystusa z płonącej Warszawy towarzyszy mojej 
rodzinie. Dla mojej Babci Kazi była szczególnie ważna  
– była to jedyna rzecz, ktorą wyniosła z płonącej  
Warszawy. Wszystko inne się zniszczyło. Babcia Kazia 
nigdy się z figurką nie rozstawała. Gdy moja Babcia 
wyjeżdżała do Anglii podarowała ją właśnie jej. Jest to nasz 
skarb kultury polskiej, skarb rodzinny. Babcia mi zawsze 
opowiadała historię Chrystusa z płonącej Warszawy. Stoi 
On na ołtarzyku u Babci w domu. Babcia mi mówiła, że jako 
najstarszej wnuczce przekaże mi Go. 
Co On dla mnie znaczy. W  harcerstwie polskim w Londynie,  
no i oczywiście w rodzinie uczyłam sie “Bóg, Honor,  
Ojczyzna” i ten oto Chrystus z Płonącej Warszawy właśnie  
to mi przedstawia.

A Babcia Kazia ciągle jeszcze mieszka w Warszawie.  
Ma ponad 90 lat. 
Dzwonimy zawsze do niej w rocznicę Powstania  
Warszawskiego - 1 szego sierpnia. Nastęepnym razem  
jak będę w Warszawie to pójdę do Babci Kazi i powiem  
jej że mogłam Wam opowiedzieć historię Chrystusa  
z płonącej Warszawy. 

       Chrystus z płonącej Warszawy



151 „być polaKiem” 2012

wiktoria omernik               
węgry
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magdaléna Świerczková               
republika czeska

Wycieczka w przeszłość

Pewnego słonecznego dnia, kiedy wróciłam ze szkoły, 
poszłam od razu do pokoju, by uczyć się na jutrzejszy 
sprawdzian z historii Polski. „To chyba niemożliwe!  
Nie da rady nauczyć się tyle materiału w ciągu jednego 
popołudnia. A jakie to nudne!”- pomyślałam. Kiedy już 
po raz piąty czytałam notatki w zeszycie, poczułam 
ogarniającą mnie senność. Nie byłam w stanie zapamiętać 
już ani jednego zdania, ani jednej informacji. Zmęczona  
i śpiąca usłyszałam zbawienny głos mojej mamy: „Robaczki, 
do stołu, kolacja gotowa!” Wstałam z łóżka i spojrzałam na 
zegar. „To niemożliwe, już siódma, a ja ciągle nic nie umiem. 
Ach ta wstrętna historia!”- pomyślałam i powlokłam się 
do kuchni. Pachniało tam świeżymi jarzynami. Od razu 
wiedziałam, że będzie coś pysznego. Z iskierkami w oczach 
zbliżyłam się do stołu, na którym stało moje ulubione danie 
– sałatka jarzynowa z makaronem. Mama zawsze wie, jak 
poprawić mi humor. Byłam bardzo głodna i kolację zjadłam 
dosłownie w pięć minut. Potem wróciłam do pokoju.  
Na zeszyt z historii już nawet nie zerknęłam. „No, jakoś 
to będzie. Przecież nie może być tak źle.” - pomyślałam. 
Położyłam się do łóżka, przytuliłam pluszowego misia  
i w mgnieniu oka zasnęłam.
Nagle obudziłam się w jakiejś dawnej wiosce. „Gdzie ja 
jestem?”- zapytałam pierwszego napotkanego człowieka. 
Odpowiedział na moje pytanie dziwnym językiem:  
„Witam, witam szanowną panienkę, przecież jesteśmy  
w Polsce. Jam jest Bolesław Chrobry, a Ciebie jak zwą?”  
„Ja nazywam się Magda Świerczek i mieszkam  
w Warszawie.”- odpowiedziałam grzecznie. „W Warszawie? 
A gdzie leży ta wioska?” – zdziwionym głosem zapytał 
Bolesław. „Ha, ha , ha , jaka wioska? Przecież Warszawa 
jest stolicą Polski!”- roześmiałam się. „Co Ty mi tu prawisz, 
przecież stolicą Polski jest Gniezno!”- rozgniewał się. 
„Gniezno było stolicą Polski już dawno, dawno temu. 
Jeszcze przed Krakowem.” – powiedziałam. „Kraków? 
Kraków będzie stolicą Polski? – zapytał zdziwiony.
„No jasne, że tak! Pan tego nie wiedział? A właściwie,  
który to rok? - spytałam zaszokowana. „No przecież  
to rok 1000, właśnie w Polsce założono arcybiskupstwo.” 
– poinformował mnie Bolesław Chrobry. „Aha, arcybisku-
pstwo, hmm...To jeden z tematów naszego sprawdzianu!” 
– wykrzyknęłam i teraz dopiero uświadomiłam sobie,  
że rozmawiam z królem. Wtem jakoś pociemniało mi  
w oczach, jeszcze tylko usłyszałam jedno pytańko:  

„Co to takiego ten sprawdzian?” Nie zdążyłam odpowiedzieć,  
bo zniknęłam.
Nagle zobaczyłam jakieś światło przed sobą. Próbowałam 
porządnie rozglądnąć się wokół siebie, ale coś zasłaniało 
mi widok. Podniosłam głowę i zobaczyłam mężczyznę na 
koniu w białym płaszczu z czarnym krzyżem na plecach. 
„Czego tu szukasz?” – zapytał mnie. „No...ehm...ja...się 
tu chyba pojawiłam, by czegoś dowiedzieć się z historii. 
Kim pan jest?” – zapytałam. „Jestem bratem zakonnym, 
Krzyżakiem, jak każdy tutaj na zamku w Malborku, właśnie 
dzisiaj przegraliśmy bitwę pod Grunwaldem z wojskami 
polskimi i ich sprzymierzeńcami. Okrutna klęska, jedziemy 
właśnie podpisać pokój w Toruniu.” – odpowiedział. „Super! 
Następny temat sprawdzianu!” – wykrzyknęłam. „Su...co? 
– zapytał Krzyżak. Nie zdążyłam mu odpowiedzieć,  
bo znowu się przeniosłam. „A skąd ja właściwie umiem 
rozmawiać po niemiecku?” – pomyślałam. 
No i kogo ja widzę. To sama caryca Katarzyna II 
Wielka! Właśnie całuje się ze Stanisławem Augustem  
Poniatowskim. Był on przecież ostatnim królem Pol-
ski. Tron uzyskał dzięki pomocy Katarzyny Wielkiej.  
Teraz wszystko mi się przypomina! Pochodził z bogatej 
rodziny i był bardzo dobrze wykształcony. To czasy  
rozbiorów Polski. W rozbiorach uczestniczyły trzy państwa: 
Prusy, Rosja i Austria, i to aż trzy razy. W końcu Polska 
całkiem zniknęła z mapy Europy i to na 123 lata. „Crrr....
crrr!” – to budzik dzwoni. „O nie, to już szósta rano!  
Nie chce mi się budzić z tak wspaniałego snu! Ale muszę 
napisać ten sprawdzian z historii. Teraz już przynajmniej 
wiem, że mi się uda. Chciałabym mieć częściej takie sny, 
bym nie musiała się tyle uczyć. No, ale teraz pora już iść!” 
– pomyślałam. 
Ten sen sprawił, że zainteresowałam się historią Polski. 
Chcę ten skarb, wydarzenia i postacie historyczne, zabrać  
w dorosłe życie z wielu powodów. Polacy nieraz udowodnili, 
że nie należy się nigdy poddawać i warto walczyć o słuszną 
sprawę. Zawsze wierzyli, że odzyskają swoje państwo, 
że wróci ono na mapę Europy i będzie jej ważną częścią. 
Zawsze przeciwstawiali się złu i mieli nadzieję na lepsze 
jutro. Myślę, że zasługuje to na nasze uznanie. 
Robili to wszystko dla nas, by nasze pokolenie mogło  
żyć godnie.
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maciej cepnik                
kanada
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sarra ksibi                 
 tunezja

Mieszkam w Tunezji ,w kraju, który posiada bardzo dużo 
związków kulturowych z Francją, bo od 1881 do 1956 roku 
Tunezja była pod protektoratem francuskim. Tak więc 
młodzież tutejsza, posługująca się obok języka arabskiego 
językiem francuskim  najczęściej wyjeżdża do Francji  
i nie bardzo interesuje się innymi krajami. Moi przyjaciele 
wiedzą, że mam korzenie polskie, ale nawet jak rozmawiam 
z mamą po polsku przez telefon, to nie wsłuchują się  
w brzmienie języka polskiego, tylko przekomarzają się  
ze mną próbując mnie naśladować i dopytują się,  
czy czasem ich nie obgaduję. 
W celu przekonania się co moi przyjaciele konkretnie  
wiedzą na temat Polski, postanowiłam na chwilę 
przeobrazić się w dziennikarkę i przeprowadzić z nimi 
wywiad. Po długim namyśle przygotowałam, żeby ich nie 
zamęczać (!!!) pięć standardowych pytań :
1. Gdzie leży Polska, tz. usytuować jej położenie w Europie?
2. Jaka jest stolica Polski ?
3. Jakim językiem mówi się w Polsce ?
4. Czy znasz jakiegoś sławnego Polaka ?
5. Czy chciałbyś odwiedzić Polskę?

Założyłam, że najlepiej będzie jak przeprowadzę z nimi 
wywiad jednocześnie, bez wcześniejszego ich informowa-
nia o tym. Tuż przed feriami zimowymi nadażyła mi 
się po temu świetna okazja. Jedna z nauczycielek była 
nieobecna i mieliśmy dwie godziny wolne. Korzystając  
z tego zaprosiłam ich, jak gdyby nigdy nic, do kawiarni  
na ciacho i coca colę. Nic nie podejrzewając moi przyjaciele 
z radością przystali na moje zaproszenie. I tak pół żartem 
i pól serio, poinformowałam ich, że chcę przetestować  
ich wiedzę o Polsce i aby zachęcić ich do zabawy obiecałam 
nagrodę dla osoby, która odpowie poprawnie na największą 
liczbę pytań. Pytania, które wydawały się dla mnie 
wyjątkowo banalne i łatwe, okazały się nie lada wyzwaniem 
dla moich przyjaciół. Otrzymałam jedynie poprawną 
odpowiedź na pytanie o sławnego Polaka. Najczęściej 
byli to współcześni ludzie sportu, którzy byli trenerami 
ekip sportowych Tunezji. Jednym z nich, był trener 
piłkarskiej reprezentacji Polski Ryszard Kulesza, któremu  
powierzono funkcję szefa narodowej kadry Tunezji. 
Później piłkarzy klubu “Esperance Tunis” trenował Antoni  
Piechniczek. Jemu zlecono z kolei poprowadzenie 
repre-zentacji Tunezji w turnieju olimpijskim w Seulu  

w 1988 roku oraz w mistrzostwach świata w 1990 roku. 
Wszyscy  też słyszeli o Lechu Wałęsie, ale tylko dlatego, 
że przyjechał on do Tunezji w ubiegłym roku w marcu  
po demonstracjach i wystąpieniach narodu tunezyjskiego 
przeciwko swojemu prezydentowi. Spotkał się on  
z wieloma ważnymi osobistościami tunezyjskimi i głośno 
o nim było w mediach tunezyjskich. Jakież było ich zdzi-
wienie dowiadując się, że  Maria Curie – Skłodowska była 
Polką. Przyjmowali to z wyraźnym niedowierzaniem. A już 
w to, że Chopin był też Polakiem nie chcieli wręcz uwierzyć.  
Jak to jest możliwe skoro ma francuskie nazwisko.  
O Mikołaju Koperniku nigdy nie słyszeli.    
Na pytanie, gdzie leży Polska prawie wszyscy byli zgodni 
co do tego, że …………we Włoszech. Pomyłka ta wynika  
z faktu, że nazwa Polska (Polonia) po arabsku wymawiana 
jest w Tunezji identycznie jak nazwa miasta włoskiego 
Bolonia. W nawiązaniu do tego przytoczę prześmieszną 
anegdotę, zresztą prawdziwą, która krąży wśród  
tutejszej polonii. Otóż mąż jednej z Polek,a było to w latach 
70, wybrał się do Polski na naukę, przez przypadek, gdyż 
był przekonany, że jedzie do ……. Włoch. Jakie było jego 
ogromne  zdziwienie, a nawet wręcz przerażenie, po wyjściu 
z samolotu. Ponieważ przyjechał do Polski, na stypendium, 
zdecydował się tam pozostać i ukończyć studia. Tak mu  
się Polska spodobała, że wrócił do Tunezji z….. żoną. 
Na pytanie jakim językiem posługują się Polacy – było zgodne 
– włoskim!!!. No cóż, można się było tego spodziewać, 
skoro myśleli, że Polska należy do Włoch. A potem, każdy 
próbował zgadnąć: padały propozycje, że może angielskim, 
czy też francuskim albo niemieckim. Od razu przypomiał 
mi sie mój tato, który pomimo, że wiedział, że jedzie 
na studia do Polski, że Warszawa jest jej stolicą, to nie 
podejrzewał, że mówi się tam po polsku. Po wyjściu z samo-
lotu, przysłuchując się Polakom,myślał, że wylądował w…
Rosji, tz. w byłym Związku Radzieckim. Jednak wytrwale 
uczył sie języka polskiego, co jest godne podziwu, gdyż  
dla mnie znającej język polski, arabski, angielski, francuski  
i hiszpański , język polski jest językiem najtrudniejszym. 
Na ostatnie pytanie, czy chcieliby odwiedzić Polskę, 
początkowo byli trochę zażenowani, bo nikt za bardzo 
nie wykazywał na to ochoty. Nieśmiało tłumaczyli się,  
że skoro, jak się dowiedzieli ode mnie, Polska leży  
w północnej części Europy i graniczy od wschodu z Rosją,  
to na pewno przez cały rok jest tam zimno i brak jest słońca, 
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więc podczas wakacji na pewno nie ma co tam robić skoro 
pogoda jest brzydka. A zwiedzanie zabytków nie bardzo ich 
interesuje, bo według nich szkoda na to wakacji. Jednak,  
po tym, jak opowiedziałam im jak ja spędzałam wakacje 
będąc w Polsce u rodziny mojej mamy albo też na koloniach 
na twarzy ich można było zauważyć rosnące zainteresowa-
nie. Zaproponowałam im więc, że za każdym razem jak się 
tam wybiorę mogą jechać razem ze mną ( oczywiście nie 
wszyscy na raz !!!).    
No cóż moi przyjaciele nie wypadli zbyt dobrze. Nigdy 
nie spodziewałabym się, że takie mają wyobrażenie  
o Polsce, a prawdę mówiąc to nic o niej nie wiedzą. Czuję 
się nawet trochę odpowiedzialna za taki stan rzeczy,  
bo mogłabym ich przecież trochę zainteresować Polską. 
Dlatego też poinformowałam ich, że ten stan rzeczy musi 
się zmienić, jeżeli chcą dalej być moimi przyjaciółmi.  
Aby ich zainteresować trochę Polską, przygotowałam im, 
na początek, fiszkę z postaciami sławnych Polaków, którzy 
wywarli jakiś wpływ na kulturę, gospodarkę lub naukę 
Tunezji, albo na twórczość których Tunezja miała jakiś 
wpływ. Każdy z moich przyjaciół mógł znaleźć tam postać, 
która go zainteresuje. I tak np.: dla kolegii, rozmiłowanego 

w literaturze francuskiej znalazłam księcia Jana Potockiego, 
który odwiedził południe Tunezji, przebywając na malowni-
czej wyspie Djerba, i który opisał Tunezję, w w swoim dziele 
“Rękopis znaleziony w Saragossie”, a dodatkowo dostał też 
informację o polskim poecie Adamie Asnyku, którego pobyt 
w Tunezji zainspirował do napisania dwóch przepięknych 
utworów “Na polach Kartaginy” i “Zamarła oaza” (dostał 
je ode mnie po francusku), a koleżanka z którą uczę się 
gry na skrzypcach dowiedziała się ode mnie o Karolu  
Szymanowskim, jednym z najwybitniejszych kompozytorów 
polskich XX wieku, którego spotkanie z kulturą arabsko  
– muzułmańską zaowocowało przepięknym utworem 
“Pieśń muezzina szalonego”. Natomiast pozostali  
dowiedzieli się o Helenie Sparrow, która przez 30 lat 
pracowała w Instytucie Pasteura w Tunisie walcząc  
z tyfusem oraz o słynnym Cyrku Skalskiego skupiającym  
polskich pilotów walczących na tunezyjskim niebie  
przeciwko Niemcom podczas II wojny światowej. 

Tunis, dnia 31 marca 2012                                                                  
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barbara majcher                  
austria

Laureatka Konkursu zapytała swoich przyjaciół co myślą o Polsce. 
Jedna z koleżanek odpowiada, że „gdy myśląc o Polsce, myśli  
zimnym klimacie, o ludziach i ich gościnności.” Z kolei dla Jej  
kolegi Davida, Polska to kraj, który zrobił ogromny krok naprzód.
Barbara Majcher pytała również o to jacy są Polacy w oczach jej 
przyjaciół.
„Polacy to ludzie z zasady mili i nieodpowiadający stereotypom. 
Jeszcze nigdy nie widziałam tu Polaka, który by coś ukradł”  
– ocenia Jej koleżanka. Celnym spostrzeżeniem jest to, że Polacy 
na emigracji gromadzą się w „różnych polskich społecznościach”, 
które ocenie przyjaciół Barbary są bardzo dobrze zorganizowane.
Poruszony został również temat sportu. Przyjaciele Laureatki 
chwalą Polskę 
za zorganizowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ogromne 
wrażenie zrobił na nich także Stadion Narodowy w Warszawie. 
Padają również przypuszczenia, że Polska reprezentacja piłkarska 
będzie coraz lepsza.
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ewa pocwierz                   
Francja
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maria stefania 
przybylska ribeiro                    

brazylia

Honor to mieć odwagę. Kto nie podejmuje ryzyka  
nie spełnia swoich marzeń, nie osiąga swoich celów, nie 
posuwa się do przodu, nie rozwija się. Człowiek ryzykuje 
tylko wtedy, kiedy głęboko wierzy w siebie i ma niechwiejne 
przekonania.  Cechy te są niezwykle ważne w różnych  
sytuacjach, które każdy z nas napotyka w życiu. 
Słowo „honor”, według słownika języka polskiego [PWN], 
może znaczyć zarówno „zaszczyt”, jak i „godność osobistą”. 
A ja kojarzę odwagę i ze zaszczytem i z godnością. Uważam, 
że to prawdziwy zaszczyt być człowiekiem dzielnym i szla-
chetnym, który nie ma nic do ukrycia, się nie boi i nie musi 
na nowo tworzyć historii swojego życia, kiedy tylko jest 
to wygodne. Ten, kto jest dumny z tego kim jest i skąd  
pochodzi nie boi się przedstawiać swoich pogładów, a także 
bronić ich jeśli zajdzie taka potrzeba. A człowieka tego 
można by nazwać godnym.
Kiedy mówię o honorze, to nie mogę nie odnieść się  
do moich korzeni, do historii kraju, którego losy były 
bardzo burzliwe, często tragiczne i wystarczy jedynie krót-
kie spojrzenie w spis treści podręcznika historii tego kraju, 
by się o tym przekonać. To historia naznaczona walkami 
o niepodległość i suwerenność, polityczną i kulturalną. 
To historia Polski, w którym narodzie tkwi odwaga. Jest 
to odwaga nie tylko historyczna, ta przeszła, wczoraj-
sza, opisana w podręcznikach, ale jest to także odwaga  
dzisiejsza, demonstrowana przez wielu Polaków w różnych 
dziedzinach życia. 
To, jaka Polska jest dzisiaj, jest odzwierciedleniem tego, 
jacy Polacy byli „wczoraj”. Fakt, iż Polska dzisiaj to kraj 
demokra-tyczny i suwerenny świadczy o tym, jak dzielnie 
naród polski walczyło swoją wolność. Mogę przytoczyć 
tu imiona wielu Polaków, którzy doskonale wpisują się  
w obraz odważnej Polski. Niektórzy z nich to dzisiaj postaci 
historyczne, dla części historyków dość kontrowersyjne  
i trudne w ocenie, jednak byli to niezaprzeczalnie ludzie 
śmiali. Doskonałym przykładem jest tu Józef Piłsudski, 
który bez wątpienia był wielkim patriotą walczącym  
o niepodległą i suwerenną Polskę na początku XX wieku. 
Nie sposób pominąć współczesnego nam Lecha Wałęsę, 
który z kolei stał na czele demokratycznych przemian 
w Polsce pod koniec XX wieku i dał początek zmianom 
w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Nauka polska 

wzbogaciła ludzkość równie odważnymi postaciami. 
Pośród nich jest m.in. Mikołaj Kopernik, który wbrew 
ówczesnym trendom poznawczym bronił swoją teorię 
astronomiczną, i Maria Skłodowska-Curie, która również 
dała wyraz umysłowi spoza swojej epoki i pozostaje  
do dziś jedyną kobietą, która dwukrotnie otrzymała 
nagrodę Nobla. 
Mówić o honorze jeszcze ma sens w dzisiejszych czasach, 
nawet w tych państwach, które współcześnie nie cierpią  
z powodu wojny lub poważnego kryzysu politycznego  
lub ekonomicznego. Honor jest w nas, może nieco w zmie-
nionej postaci, ponieważ i warunki się zmieniają. Świat 
się zmienia. A rzeczy nie pozostają takie same. Ale, jeżeli 
będziemy uważni, na co dzień możemy dostrzegać okaza-
nia szacunku, godności, szlachetnej odwagi, czyli okazania 
prawdziwego honoru. On był „wczoraj” i jest „dzisiaj”.
Honor „wczoraj” związany dla mnie był z historią Polski, 
narodu polskiego. A honor „dzisiaj”, w sposób bardziej 
osobisty, związany jest z historią mojej rodziny, szczegól-
niej mojej Mamy. W komunistycznej Polsce, moja Mama, 
jako nastolatka, rozpoczeła naukę języka francuskiego. 
Często bywa tak, że nastolatkowie chcąc wyróżnić się  
w swoim środowisku wybierają nietypowe kierunki roz-
woju. Może podobnie było w przypadku mojej Mamy. 
Wówczas naukę języka francuskiego umważano za coś 
odmiennego, przynajmniej w jej najbliższym otoczeniu. 
W Polsce bowiem powszechnie nauczano w tamtych 
czasach języka rosyjskiego. Mama poświęcała bardzo 
dużo czasu na naukę tego języka,co się zresztą wydawało 
całej rodzinie takie jakieś dziwnie. Ona odważyła się robić 
coś odmiennego od większość jej rówieśników. Została 
przy tym uznana za swój wysiłek, jak wygrała konkurs  
z języka francuskiego na szczeblu ogólnokrajowym.  
A kiedy ukończyła studia z filologii romańskiej, ośmieliła 
się wówczas wyruszyć na wyprawę do Francji, żeby 
otworzyć tam przewód doktorski. We Francji zakochała się  
w Brazylijczyku. Pełna odwagi i wierna zaszadzie, że należy 
żyć pełnią życia, wyszła za mąż i przyleciała do Brazylii. 
Pozwolę sobie tutaj postawić nawiasy, żebyśmy przez 
chwilę zastanawiali, jak egzotycznym krajem musiała  
być w latach 80-tych Brazylia dla Polaków.Dzisiaj kraj ten 
wciąż wydaje się bardzo egzotycznym w odległej Polsce, 
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a co dopiero 30 lat temu myślano po wymówieniu słowa 
„Brazylia”?! Ale fakt ten świadczy tylko o tym, jak bardzo 
moja Mama była dzielna. Możecie Państwo nie wierzyć,  
ale jeszcze mogę zaskoczyć tą historią. Dodając, na 
przykład, że zamieszkała z Tatą w Manaus zaraz po tym, 
jak przyleciała do Brazylii w 1983 roku i mieszkała tam  
aż przez pięć lat. Musiało to być niesamowite wyzwanie dla 
młodej kobiety przybywającej z kraju o odmiennej kultury  
i klimacie, pozostawiając daleko od siebie rodzinę i przyjaciół, 
by zamieszkać na obrzeżach puszczy amazońskiej. Wielka 
przygoda, jak na tamte czasy! Co więcej, ona nie przyleciała 
tutaj tylko po to, by towarzyszyć mężowi, czyli Tacie.  
Ona chciała pracować, zacząć nowe życie. Ta odważna 
młoda Polka zaliczyła egzamin na stanowisko profe-
sora literatury i języka francuskiego na Uniwersytecie 
Amazońskim, a potem, po przeprowadzce do Brasilii, 
została przyjęta na Uniwersytet Brasilijski. Tutaj również 
wykładała literaturę francuską. W pewnej chwilii swojego 
życia, postanowiła otworzyć kolejny przewód doktorski, 
tym razem w dziedzinie Psychologii. Niestety, ta szalenie 
śmiała Polka umarła w 1999 roku w trakcie sporządzania 
swojej tezy. 
Powiedziałam, że honor to mieć odwagę. Mieć krążącą 
w moich naczyniach polską krew to dla mnie prawdziwy 
honor. Przyznać przy tym muszę, że odwaga mojej Mamy, 
jak uważam, była nieporównywalnie większą od mojej. 
Niemniej jednak mogę stwierdzić, iż wykazuję pewną 
dzielność. 
Przeżyliśmy tu w Brazylii, w naszym domu, chorobę 
Mamy. Miałam dopiero dziesięć lat kiedy umarła.  
Po jej śmierci ciągle przeszkadzało mi to, że nie mówiłam  
po polsku (w domu zawsze mówiliśmy tylko po portu-
galsku). Przeszkadzało mi również to, że jedynym moim 
rzeczywistym związkiem z Polską stały się moje nazwisko 

i legalne polskie obywatelstwo. Dostrzegłam wyjście z tej 
sytuacji dopiero, kiedy zaczęłam studiować. Dowiedziałam 
się wówczas o uroczystości powitania zagranicznych  
studentów na moim uniwersytecie i postanowiłam 
tam pójść. Udało mi się odnaleźć nieliczną grupę Polek, 
a z jedną z nich, mówiącą po portugalsku, zaczęłam 
rozmawiać. Przedstawiłam się i wprost zapytałam ją,  
czy mogłaby uczyć mnie języka polskiego. Tak po prostu. 
Ona się zgodziła i od tamtej chwili kwestia odkrywania 
moich korzeni, polskości stała się priorytetową. Moje 
życie zaczęło się niejako odwikływać, by w końcu wszystko 
mogło posunąć się do przodu. Rozwinęłam się i jestem 
przekonana, że zrobiłam to dzięki odrobinie dzielności, 
tej polskiej. Dwa lata poźniej ośmieliłam się polecieć sama 
na wakacje. Do Polski! Umówiłam się z Ciocią, tak żeby się 
spotkać z moją najbliższą polską rodziną, z którą od 13 lat 
się nie widziałam. Było to naprawdę bardzo wzruszające.  
W kolejnym roku raz jeszcze poleciałam do Polski, tym 
razem na jeszcze większą przygodę. Aby studiować  
na Wydziale Biologii, na Uniwersytecie Warszaws-
kim, jako studentka z wymiany. Taka byłam niepewna, 
pełna zwątpienia, czy właściwie byłam przygotowana na  
tę wyprawę. Ostatecznie wszystko się udało. 
Muszę przyznać, że te dwa pobyty w Polsce były dla mnie 
bardzo ważne. Zauważyłam, że mam w sobie dużą moc, 
która dodaje skrzydeł i, że jestem w stanie zdobyć to, 
czego tylko zapragnę. Polska stała się moimi dzwiami na 
świat, w którym czuję, że jestem zdolna, gdzie mogę czuć 
się częscią śmiałego narodu i nabierać sił, żeby iść przez 
życie z podniesioną głową i podejmować kolejne wyzwania.  
To wielki honor dla mnie, mieć Mamę Polkę, odważną 
Polkę, i móc powiedzieć, że także jestem odważną Polką!
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anna zielińska                     
Federacja rosyjska
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Wiadomość o nagrodzeniu była dla nas wielka, wielką 
radością. Wspaniała nagroda, jaka był wyjazd do Polski,  
organizacja całego przedsięwzięcia zasługuje na wiel-
kie uznanie, podziękowania dla Pani Fabisiak i całego 
zespołu młodych ludzi, którzy ją wspierali. Dzięki 
takim ludziom jak Wy, nasze dzieci są “bogatsze”, mogą 
poczuć się prawdziwymi Polakami. Impreza na Zamku 
Królewskim była „przepysznym” przedstawieniem, 
które pozostanie na długo w naszej pamięci. Wręczenie 
nagród, odczytanie pracy Józefa… byłam „w siódmym 
niebie”, dumna, szczęśliwa i pod wielkim wrażeniem.  
Nie jedna łezka spłynęła po policzku;). Józef był  
zachwycony. Trzy pierwsze dni spędzone w Warszawie,  
a juz tyle wrażeń i nowych znajomości. Powiedział: „MAMO 
JADĘ”! 

Karena GreszKo saheB ettaBaa 
mama youssefa, Tunezja

 nieJedna  
łezka spłynęła  
po policzku;)
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„polska Gola” 
Grupa multimedialna

laureaci
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natalia i piotr van dijk                      
holandia 
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1
Grupa

 

Jak dziadek 
poznał babcię?

[fragmenty prac]

8-12 lat

wyróżnieni
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Frederic balcewicz                      
niemcy
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wiktoria banasik                      
irlandia
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walentyna brzoź                      
włochy
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Martyna chmura                      
Tunezja
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alicja Facente                      
włochy
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Victoria Foryś                      
Stany zjednoczone

Spotkanie na stoku

Pamiętnego roku, zima była pogodna i mroźna. Wokół 
leżało mnóstwo śniegu. Wszyscy cieszyli się, że w końcu 
można pojeździć na nartach. W Karkonoszach także 
panowały wspaniałe warunki narciarskie. Pośród narcia-
rzy, jeden wyróżniał się wspaniałymi umiejętnościami  
narciarskimi. To był właśnie mój dziadek - Kazimierz. Tata 
mojego taty.
Dziadek urodził się w Jaśle, w dzisiejszym województwie 
podkarpackim, w 1937 roku. Niedługo potem wybuchła 
wojna i dom, w którym mieszkał, został zrównany z ziemią. 
Po wojnie zamieszkał ze swoimi rodzicami w Jeleniej Górze. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej dziadek podjął naukę 
w szkole sportowej w Szklarskiej Porębie. Stąd też wzięła się 
jego pasja do narciarstwa. 
Co jak się później okazało, było bardzo pomocne do poz-
nania mojej babci, Marianny, która nie radziła sobie tak 
dobrze z jazdą na nartach. Owego pamiętnego dnia było 
to pierwsze jej spotkanie z nartami, kijkami i całą resztą.  
Jednak z każdą próbą wychodziło jej coraz lepiej.  
W pewnym momencie, tuż przed nią, przemknął szybko 
jakiś narciarz. To był właśnie mój dziadek - Kazimierz. 

Marianna przestraszyła się i wjechała w zarośla, obok trasy 
narciarskiej. Po drodze zgubiła kijki i przewróciła się. 
Zauważył to Kazimierz i widząc jak Marianna nie może 
wstać i przewraca się za każdą próbą podźwignięcia się, 
podjechał do niej i podniósł ze śniegu. Ta rycerskość 
spodobała się oczywiście mojej babci i resztę dnia spędzili 
razem na stoku. Mój dziadek uczył babcię, jak jeździć na 
nartach i nie przewracać się. 

Później Kazimierz zaprosił Mariannę na kawę i ciastka,  
a jeszcze później poszli na spacer i długo ze sobą rozmawi-
ali. No i okazało się, że oboje mieszkają w Jeleniej Górze.  
Po powrocie do swoich domów często spotykali się,  
a wkrótce pokochali się. 
Ich ślub odbył się w 1961 roku. Zamieszkali w Jeleniej 
Górze. Często robili narciarskie wypady do Szklarskiej 
Poręby. Dziadek uczył mego tatę jak jeździć na nartach  
i pewnie nie wiedział, że kiedyś jego syn, a mój tata, będzie 
uczył swoją córkę jazdy na nartach na stokach górskich  
w New Jersey. 



Marie anne Gawlik                     
belgia
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Gabrysia Gwara                     
wielka brytania
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Sabrina Haddad                     
Tunezja
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Skander Haddad                     
Tunezja
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ahmed Harrabi                     
Tunezja
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paulina ibek                     
Szwecja
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Marcin ihnatowicz                    
norwegia
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Gabriel Jakuć                     
belgia
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zuzanna kowalczyk 
irlandia                    
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anna krynicka                    
austria
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agata kryńska                     
wielka brytania
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Stefania
kutrzeba – kotowska                    

włochy
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paulina Leonowicz                     
Litwa
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Stefan Majcher                    
austria
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Julia Miłkowska                     
belgia 
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zofia Myśliwiec                    
irlandia 



206 Kronika wspomnieniowa

nikola nakrewicz                    
irlandia 
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Pewnego grudniowego popołudnia w domu Marii (obec-
nej mojej babci) zadzwonił telefon. Maria mieszkała ze 
swoim młodszym bratem i rodzicami na niewielkim osiedlu  
w Sosnowcu. Dzwięk sygnału telefonu stacjonarnego 
często było słychać w ich domu. Brat Marii – Grzegorz 
miał w swojej okolicy wielu kolegów i to właśnie oni często 
wydzwaniali i pytali o niego... A Grześka ciagle nie było  
w domu...
Zatem siostra często podnosiła słuchawkę i oznajmiała, 
że brata nie ma. Czasami była już zmęczona pracą  
sekretarki...:) W najbliższym czasie miała plany wyjazdu 
do Włoch... tam miała rozpocząć pracę i dalsze życie. Jed-
nak ten tajemniczy głos z dnia na dzień hipnotyzował ją.  
Wieczorem przekazała wiadomość swojemu bratu  
– że dzwonił kolega i pytał o niego. Kilka kolejnych dni  
w słuchawce wciąż słyszała ten sam głos pytający o brata.  
Z dnia na dzień głos stawał się ciekawszy, ujmujący.
Jak się póżniej okazało głos należał do Edwarda – kolegi 
brata. Sytuacja zaczęła przybierać niespodziewany obrót. 
Po kilku dniach Edward zaczął dopytywać Grzegorza o jego 
siostrę. Edward zaczął przeprowadzać wywiad potajem-
nie... Lecz Grzegorz odradzał poznanie Marii ze względu 

na jej wyjazd do Włoch. I tak też się stało. Edward przestał 
interesować się dziewczyną.
Tymczasem plany Marii po kilku tygodniach się zmieniły. 
Pewnego dnia oznajmiła swoim rodzicom, że pomimo 
zakupionego biletu rezygnuje z wyjazd do Włoch. Nikt  
z rodziny nie potrafił zrozumieć jej decyzji, – ale serce  
jej podpowowiadało, że musi pozostać w kraju, Takie były 
jej odczucia.
Pozostała w kraju. Pewnego styczniowego popołudnia 
odebrała telefon i usłyszała ten sam tajemniczo brzmiący 
głos. Tym razem Edward nie odpuścił Grzegorzowi  
i poprosił go o zaaranżowanie ich wspólego spotkania  
z Marią. Grzegorz długo się nad tym nie zastanawiał  
i pewnego wieczoru zorganizował ich wspólne spotkanie.
Edward podjechał swoim czerwonym samochodem. Kiedy 
weszli do samochodu Maria siadła na siedzeniu a ich wzrok 
podczas jazdy czesto spotykał się . Były to dla nich piękne 
i magiczne chwile. Spotkanie w kawiarnii było  początkiem 
ich wspaniałej miłości. Brat Marii uczestniczył tylko raz 
w ich randce a Maria już więcej nie odbierała telefonów  
od nieznajomego... bo nieznajomy zamienił sie w jej chłopaka, 
a niebawem w jej ukochanego męża...

karolina osak                    
irlandia 
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karolina potakowska                    
włochy 
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Józefina przystupa                    
kanada 
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Julia Sadowski                    
kanada 
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agnieszka Salbaba                    
austria 
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natalia Smaga                    
włochy 
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Mikołaj Ścisłowski                   
belgia 
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dominika wicha                    
bułgaria 



Julita wiechowska                   
Stany zjednoczone 





wyróżnieni

2
Grupa

 

Jakie skarby 
kultury polskiej 

zabiorę w dorosłe 
życie i dlaczego?

[fragmenty prac]

13 - 15 lat
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Uczestniczka konkursu przedstawia w swoim filmie Antoniego 
Malczewskiego.
Informuje nas, że zakochała się w skarbach kultury polskiej, a przede 
wszystkim w literaturze Antoniego Malczewskiego. 
Mówi, że dla Polaków na Ukrainie A. Malczewski jest Wielkim  
Polakiem i wzorem do naśladowania. 
Uważa także, że literatura jest częścią życia ludzkiego. 
Zdaniem laureatki film jest wycieczką do literatury i historii  
polskiego poety Antoniego Malczewskiego.

Maria andruchiw                  
Ukraina
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To był piękny majowy dzien. Słonce coraz śmielej 
wychodziło za szarych jeszcze zimowych chmur. Powoli 
złociste promienie podgrzewały do zycia cała ziemię.  
Na jeszcze martwo wyglądającej  ziemi pojawiły się 
pierwsze polskie przebisniegi. W oddali słychac było lekki 
spiew ptaków I odgłos łamiacej sie kry na rzece. W odd-
ali Tatry królowaly nad ziemia. Ich widok zapierał wdech  
w piersiach. (…)

W głowie małej Basi był chaos. Tysiace myśli przelatywało 
przez jej głowę. Jeszcze dzisiaj była na łące a za kilka dni 
zostawi ją na zawsze. Chcą powiedzieć że już nigdy nie 
zobaczy swoich koleżanek. Sprzedają bydło. Basia nie 
chciała nigdzie wyjeżdzać. Ona tu się urodziła. To był jej 
dom. Polska była jej ojczyzną. Ona była Polką. Nie chciała 
nigdzie wyjechać. Chciała to powiedzieć swoim rodzicom, 
ale w tym momencie łzy zabrały jej głos. I bez żadnej 
odpowiedzi wyszła z izby. Położyła sie na swoim łóżku  
i cicho szlochając zapadła w niespokojny sen. (….)

W piątek wyruszyli w swoją podróż nad morze. Tam 
przywitał ich ogromny statek. Na prawiej stronie widniał 
biały napis BATORY. Wszyscy weszli na statek. Na moście 
stali ludzie którzy żegnali swoich najbliższych. Kobiety 
machały białymi chusteczkami, a mężczyźni tylko rękami. 
Wszyscy byli ubrani w piękne stroje. Kobiety miały długie 
sukienki a mężczyźni garnitury i kapelusze. Basi zrobiło 
sie bardzo żal swoich rodziców którzy byli ubrani w bardzo 
stare ubrania. W pewnym momencie usłyszała odgłos  
dzwonka. Dziewczyna poczuła że statek powoli wypłwa  

z portu. Pobiegła do barierki żeby jeszcze raz spojrzeć 
na swój kraj. Stała tam dopóki port nie został małą 
niewidzialną kropką gdzieś w oddali.
Podróż trwała prawie miesiąc. (…)

Czas upływał. Rodzinie immigrantów coraz lepiej się  
powodziło. Mieli już większe mieszkanie, jeszcze więcej 
ubrań i jedzenia. Basia nadal chodziła do szkoły i była 
jedną z najlepszych uczennic w całej klasie. Nieraz siedziała 
gdzieś w kącie i czytała książki o historii Ameryki. Nadal 
bardzo teskniła za ojczyzną ale pogodziła sie z faktem że 
dopóki tutaj mieszka musi coś wiedzieć o tym państwie. 
Nadeszła wiosna i szybkim krokiem zbliżała się Wielkanoc. 
Teraz kiedy mieli już więcej pieniędzy mama Barbary mogła 
przygotować zgodnie z tradycją piękne święta. Przez 
cały tydzien mama naszej bohaterki piekła przepyszne  
czekoladowe babki których aromat unosił się w powie-
trzu. W tym samym czasie Basia sprzatała cały ich dom 
żeby przygotować się na święta. W Wielki Piatek poszli na 
czuwanie nocne. A w Wielką Sobotę Basia dumnie niosła 
ze swoimi rodzicami przepełniony kosz ze święconką.  
W koszyczku znajdowała się kiełbasa, babka z lukrem,  
pisanki, chrzan, pomarańcze, sól, pieprz, baranek z cukru  
i bukszpan. W kościele kiedy kosze zostały poświecone cała 
rodzina uklękła przy grobie w ich oczach pojawiły się łzy. 
To były pierwsze ich święta na nowej ziemi. Na nastepny 
dzień wstała ochoczo o 6:00 na mszę rezurekcyjną.(…) 
Basia wiedziała że jeżeli polska kultura ma przetrwać musi 
kontynuuować ich historie i tradycje żeby w przyszłosci jej 
dzieci wiedziały że mają korzenie w polskiej ziemi.

danuta chlebek                  
Stany zjednoczone
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Pamiętam ten dzień jak dziś: te piękne podkarpackie pola, 
ten niemiłosierny wiatr, ten kuszący, jesienny zapach. 
Był już zmierzch, słońce tonęło za snopami siana. Ona 
była przy mnie - ona zawsze była przy mnie. Moja Bab-
cia. Moja jedyna. Nie mówiąc nic, szliśmy - ona ze mną  
a ja z nią. Patrzyłem wtedy na jej ręce, jej spracowane, 
brudne, piękne ręce. Wśród kołyszących się w rytmie 
wiatru kłosów zboża, dostrzegłem nasz dom - z kominka 
wydobywały się już ciepłe kłęby jasnego dymu. Przypomniał 
mi się zapach świeżego chleba leżącego na naszym skrom-
nym dębowym stole. Zapytałem wtedy: “Babciu, jak się 
robi chleb?” Ona popatrzyła na mnie, pokręciła głową, 
i powiedziała: “Kochanie, chleba się nie robi, chleb się 
tworzy.” 

Obiecała mi. Gdy tylko będą żniwa, razem go zrobimy  
i razem upieczemy. Dzień po dniu, patrzyłem jak starsi 
chłopcy i mężczyźni koszą zboże, jak ocierają spo-
cone czoła i obdarzają mnie zmęczonym uśmiechem.  
Nie mogłem oderwać wzroku od nieustających w pracy 
kobiet w chustkach powiewających na wietrze jak polskie 
flagi na masztach okrętów. Obserwowałem jak widok  
z mojego niewielkiego okienka zmienia się dzień po dniu. 
A Babcia czekała. W swoim małym kąciku w wiejskiej 
kuchence, czekała jak pasterz na swoje owce. Na ten dźwięk 
otwierających się drzwi, na ten worek ze świeżą mąką.  
Ona czekała. 

Aż nadszedł ten dzień. Nigdy nie zapomnę pietyzmu  
z jakim otwierała worek z tak prostym, lecz tak niezwykłym 

składnikiem. Z niecierpliwością patrzyłem jak owoc pracy rąk 
ludzkich rozsypuje się po podrapanej drewnianej stolnicy. 
Nie mogłem uwierzyć własnym oczom gdy ujrzałem ten 
kruchy pył niemal natychmiast zamieniający się w wilgotną, 
gęstą masę. Gdy ciasto było już na tyle uformowane,  
by mogło być wkrótce nazwane bochenkiem, Babcia 
wzięła moją małą, niepewną rączkę w swą pomarszczoną, 
starą dłoń i moim palcem wskazującym narysowała na  
powierzchni ciasta dwie prostopadłe linie. Krzyż. 
Odwróciłem się ze zdumieniem malowanym na twarzy  
i zapytałem Babcię: “Po co?” A ona, z troską w każdym 
słowie, powiedziała: “Dziecko moje, dziecko. To ... to jest 
tradycja. Tak robiła moja babcia, i jej babcia też. Nie jest 
to tylko znak - jest to symbol: symbol polskiej tradycji, 
ciągłości, i wiary. I ten symbol,” powiedziała z drżącymi 
rękami, “jest to jedyna rzecz która wraz ze mną nie odejdzie.” 
Nie wiedziałem tego wtedy, ale była to jedna z ostatnich 
chwil jakie spędziłem z Nią: z moją jedyną, cudowną 
Babcią.

Chodząc teraz polną drogą wśród zbóż, nie mogę zapomnieć 
tych pamiętnych słów: “to jest tradycja.” Bowiem żyjąc  
w Ameryce i patrząc na ten zapuszczony dom na Pod-
karpaciu, z zaniedbanymi drzwiami i uszczerbionym 
kominkiem, próbuję sobie przypomnieć tę chwilę: ten czas, 
gdy dotknęła mnie tradycja. Tradycja moich przodków, 
moich rodaków, moich polskich braci. I sądzę, że to jedyne 
co tu po nich zostało: ten symbol ciągłości - ta tradycja. 

Julian Głowacz                  
Stany zjednoczone

Chlebie Polski, Rośnij w Nas
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Kiedy miała babcia trzy latka…w Europie szalała wojna, 
która okazała się, jak każda wojna, dla wielu ludzi  
nieodwracalnie tragiczną. Mój pradziadek Jan nie 
podpisał „volkslisty“, - jesteśmy Polakami! – powiedział  
i na następstwa tej decyzji nie trzeba było długo czekać. 
Życie młodej rodziny zmieniło się w ciągu jednej nocy… 
Wielu ludzi na Zaolziu musiało przeżyć te chwile grozy  
i niepokoju, chwile strachu o swoich najbliższych dlatego, 
że zostali sami sobą… (...)
Nieznośne kołatanie rozległo się w całym domu. Krzyki  
i okropne odgłosy natychmiast obudziły wszystkich. Drzwi 
otworzyły się z wielkim hałasem. Do środka wtargnęli 
żołnierze niemieccy...Trzydzieści minut! Tylko tyle.  
Pakujcie się! Zabrać tylko niezbędne rzeczy! Wychodzić! 
Twarde komendy. Głosy pozbawione wszelkich uczuć. 
Wrogo wyglądające twarze, które mogły decydować  
o wszystkim...Nie macie wyboru. Nie podpisaliście! 
Nie macie prawa tu być! Bezlitosne spojrzenie i dziwny 
uśmiech igrający na bezlitosnych ustach… Łzy spływające  
po policzkach zrozpaczonych przekreślają ufność w lepsze 
jutro. Łzy oznaczące koniec czegoś. Początek nieznanego. 
Lecz czego? Co ich czeka? Koszmarne sny przeobrażające 
się w rzeczywistość? Nowe cierpienie… Parę słów. Parę 
chwil. Wszystko, co budowali, rozsypało się jak niezgrabny 
domek z kart. W mgnieniu oka zabrali im wszystko.  
Już wychodzą przed progi domu. Opuszczają Ojczyznę, 
Dom, Swój Świat. Zabierają wspomnienia. Lecz to za mało. 
Za mała oferta.. Wysoka cena… Siedzą na wozie i czekają 

na decyzję, która dotyczy ich niepewnej przyszłości.  
Czy naprawdę będzie dla nich istnieć? Jakaś przyszłość? 
Ktoś  pokierował ich losem…
Prababcia w tym ogromnym chaosie uspokaja dzieci  
- Rdolfa, Rozalkę, Ignacego. Lecz czegoś jej brakuje.  
Ona o czymś musiała zapomnieć! O czymś bardzo 
ważnym... Gorączkowo rozmyśla. Ona zapomniała o czymś, 
co nie powinno być zapomniane… Wyskakuje z wozu  
i biegnie z powrotem. Widzi. Odnajduje. Dziwi się. Płacze.  
Zabiera swój skarb. Przyciska do piersi najmłodsze 
dziecko…  Zapomniała o łóżeczku, w którym malutka 
spała! W ostatnim momencie intuicja ratuje życie Martusi. 
Teraz muszą jechać. . (...)
Muszą być silni. Nie załamią się. Muszą wytrzymać, muszą 
dobrnąć do celu…? Wioska Kvosdorf już na horyzon-
cie. Pola, łąki. Obszerne kilometry pracy. Drewniana 
chatka była jedynym schronieniem, wydawać się mogła 
iluzją, że się żyje… Pracowali, ciężko pracowali, by mogli 
obronić samych siebie. Obronić i istnieć. Pracowali, żyli.  
Było ciężko, lecz przetrwali…   
Tak było przez trzy lata... Wojna wolnymi krokami miała 
mieć się ku końcowi. Pod koniec przeżycia, które trudno 
wymazać z pamięci. Moja babcia była już sześcioletnią 
dziewczynką i pamięta ucieczkę przed strzelaniną, 
umierających ludzi, rannych, którzy krzyczeli z bólu i wołali 
o pomoc, płonące domy … Przeżyli chyba cudem. A potem 
długa droga do …domu.

katarzyna kluz                  
republika czeska

(na podstawie opowiadań babci)
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barbara pociecha                
austria
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daniel Sikorski                  
kanada
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weronika Socha               
Stany zjednoczone
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agnieszka Sumiński                  
Stany zjednoczone
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Maja Szelest               
wielka brytania
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ewelina Towiańska                  
Litwa
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 alina Turkot        
Litwa
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bartosz widelak                  
Stany zjednoczone

Mam na imię Bartosz po moim pradziadku Bartłomieju, 
żołnierzu polskim z 1920 roku. Jestem Polakiem urodz-
onym w Chicago. Mam dwie siostry. W domu rozmawiamy 
z rodzicami po polsku. Od szóstego roku życia chodzę do 
polskiej szkoły na przedmieściach Chicago. Umiem czytać 
i pisać po polsku. 

Nasza rodzina pielęgnuje piękne polskie tradycje, 
które i ja chciałbym zabrać ze sobą w dorosłe życie. 
Przed Świętami Bożego Narodzenia dekorujemy 
dom i ubieramy choinkę. Przygotowujemy potrawy 
wigilijne: czerwony barszcz, krokiety z kapustą  
i grzybami, smażoną rybę, kaszę gryczaną i surówki. 
Składamy sobie życzenia i dzielimy się opłakiem. (…)
Poznając historię Polski, zrozumiałem dlaczego Polacy są 
tak mocno przywiązani do swoich symboli narodowych: 
do hymnu, godła i flagi. Ja też manifestuję swoją polskość, 
uczestnicząc co roku w Paradzie 3-Majowej w śródmieściu 
Chicago. Jest to święto Konstytucji – pierwszej w Europie 
(1791r.), a drugiej na świecie (po amerykańskiej). 
Ucząc się geografii Polski, marzę o tym aby odwiedzić  
sławne Parki Narodowe chroniące wyjątkowe piękno  
przyrody oraz zabytki historyczne. Najbardziej fascynują 
mnie stare zamki lub ich ruiny. Obecnie mieszczą się tam 
muzea, które rozbudzają moją wyobraźnię. Wiem, że kiedyś 

pojadę do Polski i zobaczę to wszystko na własne oczy,  
bo wirtualne zwiedzanie to nie to samo. Pragnę też 
podziwiać Warszawę odbudowaną z imponującym roz-
machem ze zniszczeń wojennych wysiłkiem całego nar-
odu. Oglądałem filmy i zdjęcia stolicy zrównanej z ziemią 
przez niemieckie naloty. Dziś Warszawa jest dumą Polaków  
w kraju i za granicą. 

Wszystkie te skarby kultury polskiej zabiorę ze sobą  
w dorosłe życie. Ważne jest zarówno poszanowanie  
tradycji obchodzenia Świąt, jak i znajomość języka  
polskiego, literatury i historii. Nie wiem gdzie będę mieszkał 
w przyszłości, ale wiem na pewno gdzie są moje korzenie. 
Tkwią one w Polsce tak jak korzenie siedemsetletniego 
dębu „Bartek” – pomnika przyrody i mojego imiennika. 
Mama często powtarza mi, że moi przodkowie to Polanie 
i królowie z dynastii Piastów a nie plemiona indiańskie 
zamieszkujące kontynent północnoamerykański. Nie są też 
nimi przybysze z Anglii, którzy w 1620 roku przypłynęli  
na statku „Mayflower” do Nowej Ziemi.
Wiem w jakim kraju urodzili się i dorośli moi rodzice, jakie są 
ich doświadczenia i dlaczego wychowują mnie tak, a nie inaczej. 
Pełna świadomość mojego polskiego pochodzenia pomoże mi 
zrozumieć własną tożsamość i odnaleźć moje miejsce w tym  
zglobalizowanym świecie.



Dziękuję bardzo za łzy wzruszenia, za niesamowite emocje 
podczas wręczania dzieciom i młodzieży flag narodowych 
wraz ze słowami Mazurka Dąbrowskiego. Chwile spędzone 
w Warszawie tuż przed jak i po Gali Finałowej obfitowały 
w liczne wydarzenia, które na długo pozostaną w naszej 
pamięci. [...] Dziękuję, że mogłam poznać tak niesamowi-
tych ludzi z pasją, dzięki którym nasi mali ambasadorowi 
mogą mówić z dumą “jestem z Polski”.

aleksandra antosiak 
mama pauliny antosiak, Francja
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paulina annienkowa       
Federacja rosyjska

Polska codziennie staje się bliższa dla tych, którzy 
mieszkają w obwodzie Kaliningradzkim. Gdy jadę z mamą 
do Gdańska lub do Olsztyna, czasami nie mogę określić 
dokładnie, gdzie się kończy mój kraj, a zaczyna się Polska. 
Są to dwie podobne do siebe zaczarowane krainy.

W mojej rosyjskiej szkole mam koleżankę Daszę, która 
kilka lat temu uczyła się w akademii baletowej w Warszawie 
i zamierza tam powrócić na studia. 
Czasami rozmawiamy z nią z rozmarzeniem o polskiej 
czereśni w czerwcu lub wspominamy, jak ten czy ów 
rosyjski wyraz brzmi w języku polskim. Koleżanki i koledzy 
z klasy często z podejrzeniem nas obserwują, gdy nagle 
zrywamy się z miejsca i wykrzykujemy do siebie radośnie: 
„Truskawka! Truskawka!” – bo właśnie po kilku minutach 
wytężenia pamięci przypomniałyśmy sobie, jak ten owoc 
się nazywa po polsku.
Wymyśliliśmy też razem zabawę na przerwy: wybie-
ramy z Daszą jakiś wyraz, na przykład, „pomnik”,  
i prosimy koleżanek i kolegów odgadnąć, co to znaczy. 
Podobieństwo niektórych słów, które powstały jeszcze  
w języku starosłowiańskim, a zachowały sie zarówno jak 
w polskim, tak i w rosyjskim językach, ułatwia to zadanie. 
Zastanawiają się przez dłuższy czas, szukają odpowiedzi  
– aż w końcu się domyślą.
Wielu z nich nie dość rzadko jeździ do Polski na wakacje  
lub na święta – ot, niedługo mamy w szkole wiosenne 
wakacje, i cała moja klasa wyrusza do Mikołajek.
Jeżeli ja i Dasza chcemy, by nikt w pobliżu nie wiedział, 
o co nam chodzi, porozumiewamy się z nią po polsku.  
O wiele częściej jednak rozmawiamy w tym języku po 
prostu dlatego, że tęsknimy za Polską i przyjemnie jest 
trochę pogadać nie po rosyjsku.  

Polska dla moich przyjaciół i znajomych – szczególnie 
rówieśników – to też wspomnienia o bajkach z dzieciństwa: 
o przygodach Bolka i Lolka, psa Reksio i Koziołka Matołka, 
których pokochaliśmy, będąc maluchami, a lubimy do dziś. 
Często te wspomnienia stają się powodem dla przyjaciels-
kich żartów lub po prostu tematem rozmów.
Polska – to również współczesna polska muzyka. 
Mam jedną przyjaciółkę, która zaskoczyła mnie, nagle  
zakochawszy się w Polsce słuchając w nieskończoność  
utworów zespołu „Enej” i innych. Ta przyjaciółka – nazywa 
się Marina – pełna entuzjazmu zaczęła się uczyć języku 
polskiego, i od czasu do czasu jej pomagam. Zalogowała 
się na „naszej klasie” i, uszczęśliwiona, nawiązuje przyjaźń  
z dziewczynami i chłopakami z Polski.
Dla tych nielicznych moich przyjacieli, którzy nigdy nie 
byli w Polsce, ten kraj kojarzy się z klasycznymi symbolami 
Polski – tak samo jak Rosja dla obcokrajowców przywodzi 
na myśl o matrioszkach i niedźwiedziach – to znaczy,  
na moje pytanie: „O czym myślisz, jak gdzieś napotkasz 
słowo „Polska”?” odpowiadają: „O Szopinie, o polskim 
kinie, o jazz’u”.
Niektórzy – i wcale nie jest ich mało – od razu zapewniają, 
że Polska – to koniecznie Wiśniewski i jego „Samotność  
w sieci”. Inni się nie zgadzają i twierdzą, że Polska – to 
przede wszystkim smakowite polskie dania, słynny żurek. 
Ktoś uważa, iż najwierniejszą odznaką, która pozwala 
odróżnić prawdziwego polaka jest umiejętność tańczyć  
poloneza :)
Słowem – dla każdego z moich przyjacieli Polska jest swoja, 
własna, niepowtarzalna. Taka, jaką ja widzą. 

Link do piosenki śpiewanej przez mnie:
http://www.youtube.com/watch?v=6GJTrQN061w
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patrycja Gruszczyńska                    
włochy
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Meriem Harzallah 
Tunezja       

Oczami Rówieśników

Wisłą przecięta, krainę marzeń stanowi.
Swe oczy ku niej uniosła młodzież ambitna.
W niej żyje społeczność gościnna, czuła, wybitna,
Od wad nie stroni, lecz dumnie Polską się zowi.

Jej język tak trudny, rówieśniczka mi mówi,
Osiągnęła sukcesy, przyznaje, czołobitna.
Praca i dokładność to odpowiedz dobitna.
Jej kultura podoba się przyjacielowi.

Jeżeli będzie wśród nich znana jako mój piekny kraj,
Mam nadzieje, ze zwiążą z nią przyszłość,
Tak jak ja ją z nią wiążę. To dla mnie raj.

Nie chcesz? To Twoja decyzja, ale pamiętaj,
Tracisz na sukces szanse cenną, korzystną.
A we mnie dwa narody, z nich jestem kontenta.

Chrząszcz, orzeł i rosół

Chrząszcz i Szczebrzeszyn, postrach Tunezyjczyków,
Orzeł biały szanuje przeciwników.
Rosół jedząc, nieba zasmakowawszy
Mówią : Polska -jeden z okazów najrzadszych.

To nie ideał, twierdza, lecz poznawszy
Skarby kutury, jak Wawel, podziwiawszy
Także uczelnie i wiele zadatków
Przyciaga ku niej tylu nastolatków.

Czy to nie piękne, należeć do kraju,
Który tak wzbudza ich podziw i respekt
Innych tradycji i obyczajów?

Czy to nie piękne siedzieć w tramwaju,
Rozmyślać, ze to wcale nie jest despekt
Być częścią tak barwnego kraju?
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Sara Jantas 
Grecja

Ciężko jest żyć w obcej krainie 
Z daleka od rodziny, gdzie rodzinna krew plynie.
Trzeba zmagać się z tęsknotą,
Nasycona jak światło słońca wczesną pora.
 
Spytałam się ludzi mojego otoczenia 
Tak z czystej ciekawości
Co o Polsce sadzą,tak po prostu
Ale bez ogródek ,prosto z mostu.
I ku mojej radości 
Nikt nie ukazał żadnej Rzeczpospolitej cienia.
  
Moj kolega “krytyk kulinarny”
Degustator jedzenia wcale nie taki marny
“nastepnym moim kulinarnym celem jest 
Polska,własnie
Pyszne jedzenie, ci mówie, nie żadne baśnie.
 
Zadowolona tą odpowiedzią,
Nie pytałam innych co o Polsce wiedząś.
 
Ale koleżanka z ławki naprzeciwko,
Dorzuciła swoje zdanie o Polsce bardzo szybko.
“Ach jechać kiedyś do Polski dnia pewnego,
Poodychać trochę powietrza świeżego
Na wsi pouczyć się do matury,
Będąc bliżej pięknej natury.
 
Prawdziwy małoletni historyk
Dodaje do słonca zdań swój własny promyk:
“Trzeba pamiętać  Jana III Sobieskiego
A także króla Kazimierza Wielkiego
Który “zastawszy Polskę glinianą, drewnianą 
I nieschludną
Pozostawił ją murowaną,ozdobną i wspaniałąś.”
 

“Polska literatura jest na całym świecie doceniona
Gdyż wiele razy została nagrodzona
Zapoznajcie się z twórczością Miłosza
A napewno wasz czas nie pójdzie na marne, do kosza.”
 
“Czekam na spełnienie marzenia mojego
Już słyszę pierwszy gwizdek sędziego.
Już widzę zieloną trawę
I wybiegających zawodnikow na murawe.” 
 
“Chyba kiedyś mi wspominałaś,
że do polskiej szkoły jechałas
By uczyć się języka polskiego
Takiego języka pięknego.”
 
Same pozytywne rzeczy słyszałam,
że tak dobre zdanie ma Polska,nie wiedziałam.
Ponadto wtedy zrozumiałam,
Że wszystko to w sercu mam
I każdy Polak powinien mieć
Żyjący w Polsce czy też nie.
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Magda kapłan 
Szwecja

Jestem Polką. W moich oczach i w oczach moich przyjaciół 
zawsze byłam, zawsze będę. Jednak nie jestem Polką  
w stu procentach, gdyż jestem urodzona i wychowana  
w Szwecji. Pomimo że nigdy nie mieszkałam w Ojczyźnie, to 
jestem wychowana przez polskich rodziców i wśród moich  
szwedzkich przyjaciół zawsze reprezentuję nasz kraj. Często 
słyszę mnóstwo różnych opinii na temat Polski. Niestety, 
nierzadko te opinie mogą być niezbyt pozytywne. Głównie 
chodzi o Polaków zamieszkałych w Szwecji. Ze względu  
na różnice między sytuacją ekonomiczną oraz gospodarczą 
w obu krajach, wielu Polaków przyjeżdża do Szwecji,  
by pracować. To właśnie z tymi Polakami Szwedzi głównie 
mają kontakt i to oni najczęściej tworzą, dobre lub mniej 
dobre, miano Polaków i Polski. Do „podstawowych” stereo-
typów należą m.in. opinie o tym, że Polacy tylko sprzątają, 
a język polski składa się głównie z jednego słowa, niezbyt 
miłego określenia kobiety lekkich obyczajów. Ale czy to 
naprawdę wszystko, co Szwedzi wiedzą/myślą o Polsce i jej 
obywatelach? (…)

Tak to już właśnie jest ze stereotypami; w wielu przypad-
kach są to tylko i wyłącznie głupie wymysły, nie mające  
w sobie kompletnie żadnej prawdy. Oczywiście są też 
wyjątki. Jedna z moich przyjaciółek przypomniała mi 
nawet o ciekawym powiedzeniu. W XVI oraz XVII wieku 
w Polsce bez przerwy zrywano sejmy i ciągle na zjazdach 
panował chaos. Stąd też wzięło się szwedzkie powiedzenie  
„polsk riksdag” (polski sejm), co oznacza miejsce, gdzie 
panuje chaos i zamieszanie. Jako że Polska jest też dosyć 
„nowym” krajem (dopiero od 20 lat jesteśmy wolni  
od panowana socjalistów), to przypuszcam, że to powiedze-
nie nadal ma dla Szwedów jakieś dosłowne znaczenie.

Kiedy się przedstawiam nowym osobom i dowiadują się,  
że jestem Polką, bardzo często się zdarza, że ktoś mówi  
„O! moja sprzątaczka jest z Polski!”. Naprawdę, niezliczoną 

ilość razy to już słyszałam. Szczerze mówiąc, to mnie 
takie żarty za bardzo nie ruszają, czasem nawet mogą być 
całkiem śmieszne. Wiem, że to może wielu zbulwersować, 
ale moi przyjaciele czy znajomi często są tymi, którzy takie 
żarty opowiadają i ja wiem, że oni wiedzą, że w tych żartach 
nie tkwi cała prawda. I jeśli żarty pozostają żartami, to co  
w tym złego? Wszyscy wiemy, ze nie każdy Żyd jest 
skąpcem, nie każdy Niemiec to nazista, Rosjanie pija nie 
tylko wódkę. A nawet jeśli ludzie nie wiedzą tego, to należy 
ich uświadamiać. Właśnie dzięki temu moi znajomi wiedzą, 
że Polacy nie tylko sprzątają. Mój ojciec jest doktorem 
fizyki, więc krąg moich znajomych na pewno ma inne 
spojrzenie na Polaków niż tylko podstawowe stereotypy.

O samej Polsce Szwedzi nie wiedzą dużo. Do najbardziej 
znanych miejsc należy były obóz koncentracyjny  
w Oświęcimiu. Jednak jest on znany pod niemiecka nazwą 
Auschwitz i wydaje mi się, że ludzie nawet nie zdają sobie za 
bardzo sprawy z tego, że jest to w Polsce. Szwedzi wiedzą, 
że Polska była bardzo dotknięta przez II wojnę światową, 
ale tak naprawdę niewiele więcej. Czasami opowiadam  
o tym, że Polska (w unii z Litwą) była w XVI wieku  
jednym z największych i najpotężniejszych mocarstw  
w Europie. Wszyscy są zadziwieni, bo często postrzegają 
Polske jako kraj, który powstał sobie kiedyś tam i nie wia-
domo skąd się wziął. Dlatego staram się, kiedy tylko mam 
okazję, opowiadać o historii Polski, żeby moi przyjaciele 
więcej wiedzieli i więcej zobaczyli.

Sumując, w oczach moich przyjaciół Polska jest małym  
krajem z dużą liczbą ludności, burzliwym sejmem i jesteśmy  
narodem składającym sie ze sprzątaczy. Jednak wielu z nich 
widzi kraj, który się rozwija w szybkim tempie. Wydaje mi 
się, że dzięki mnie wielu z nich ma coraz większy szacunek 
do Polaków i bardzo mnie cieszy, że mogę przyczynić się do 
coraz lepszej opinii o moim Kraju.
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alina kudriaszowa 
Federacja rosyjska

Polska… 
Jakże dużo znaczenie w tym słowie, dla człowieka, który 
chociaż raz był w tym kraju. Miałam to szczęście dwa 
razy. W zeszłym roku przebywałam w ciepłej, letniej, 
słonecznej, takiej, co przelewa się wszystkimi farbami  
- Polsce, a mianowicie w Krakowie. To naprawdę miasto, 
które mogą tworzyć wrażenie kraju. Misternie zdobione 
budynki Starego Miasta, Zamek Królewski, liczne kawiar-
nie, typowe dla całej Polski, muzycy uliczni, to wszystko 
można znaleźć w Krakowie. Byłam szalenie szczęśliwa tej 
podróży i nawet nie mogła pomyśleć, że przez pięć miesięcy 
powędruję do podróży po Polsce, pełną nowych przygod  
i koneksji. W grudniu, z mroźnej zimy Syberii, gdzie nawet 
w tym czasie pogoda nie była niższa niż minus dwudzie-
stu stopni, upadłem na jesieni, z jego spadających liści  
i gdzie pogoda nie zwiastuje zimy.W ten raz odwiedziłam 
Warszawę i Białystok. Warszawa słynie z zabytków wiel-
kich ludzi, Stare i Nowe miasto, kościoły, targi, muzeumi, 
pałacy. I, zazwyczaj, historią, co ledwie zachowało się 
po wojnie. Białystok, z kolei, pamiętam, jak miasto  
oddycha kreatywnośći wszędzie. Imponował mi jego 
teatrów, muzeów i całego życia kulturalnego, który  
w Białymstoku rozwiniętych najlepszy możliwy sposóbem. 
Całym sercem pokochałam Polskę. 

A jak wygląda Polska oczami moich przyjaciół? (…)

Irena Safroszina, Rosja,Sankt-Petersburg: 
«Tej zimy byłam w Białymstoku, to jest bardzo ładne, jasne i 
przestronne miasto, które przekroczyły rzekę i miasto kanały.  
Powietrze jest czyste, jedzenie jest idealnie smaczne, ludzie 
są uśmiechnięci i dobrzy. Chciała by, żeby moja przyszłość 
była związana z Polską”.

Bozena Irisec,Rumynia,Suczawy: 
«W swoich 16 lat udało się przejść do tych wielkich  
polskich miastach jak Kraków, Warszawa i Gdańsk.  
Ale muszę przyznać, że gdy słyszę POLSKA bezpośrednio 
myślam o Gdańsku. Jedno z starych i najpiękniejszych  
polskich miast.On jest rozmieszczony na nadbrzeżu 
Bałtyckiego morza, w tym i jest właściwość tego miasta. 
Nastrój każdej z Polski, wielowiekowej i bogatej historii 
tworzenia oraz ulic, zaułków i miejsc malowniczych. (…)

Valerii Maczavarcziani,Gruzja,Tbilisi: 
«Polska - kiedy słyszę to słowo przekształcem się na  
radosnego człowieka, kto jest zadowolony każdej minucie 
swojego życia. Z Polską mnie związują tylko najcieplejsze 
i lepsze wspomnienia. W Polsce spotkałem dużo dobrych 
ludzi i dotychczas podtrzymuję z nimi przyjacielskie sto-
sunki.Polska to moja druga Ojczyzna w której poczuwam 
się pewnie i dobrze. »(…)

Tak więc, podsumowując, można powiedzieć, że będąc 
w Polsce co najmniej raz, chcę wracać znowu i znowu. 
Ona urzeka, fascynuje, to staje się do bolu rodzimym 
miejscem. I jestem rzeczywiście szczęśliwa, że pewnego 
razu rozstrzygnęłam studiować język polski, z jego kulturą 
i historią. Jestem bardzo wdzięczna temu krajowi za to, że 
właśnie tam zyskałam naprawdę dobrych druhów, które 
pomogły kształtowaniu się mojego światopoglądu. I teraz, 
Polska dla mnie nie prosto kraj, a miejsce ciepłych i dobrych 
wspomnień, które zachowam na całe swoje życie.
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weronika łopata 
austria

Odwracając wzrok...

Ludzie dookoła Ciebie
patrzą zawistnym wzrokiem
zo Twoimi plecami śmieją się – z owoców Twej pracy
zroszonych potem.

Widzą w Tobie Polaka,
dla nich dziwne zwierzę...
Nic nie wiedzą o Tobie,
Twym smutku, rodościach, wierze.

Gdyż nadal wierzysz – wierzysz w rodaków,
choć ta wiara powoli gaśnie
gdy widzisz obok siebie alkoholików
przeklinających w języku twym własnym.

I Twe oczy mitygują ich cicho,
ich zmysły pozostają głuche
oni nie zrozumieją,
głęboko patrzeć nie umieją.

Łamie się serce widząc,
samego siebie Austryjaków oczami
Porównójąc Cię z tymi,
którzy godność swą zgubili
nie wiedząc nawet o tym.

Prawda o nas głęboko niewidoczna,
ginie powoli w nas, gubimy samych siebie,
zatracając obraz wszystkich -
nie chcą Cię poznać, ty gubisz siebie,
głupotą się stajesz, którą widać z daleka.
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Julia łaptiewa 
Federacja rosyjska

Polska dla mnie - nie prosto miejsce na karcie. Przeżywam 
tylko najcieplejsze i szczere uczucia z powodu tego kraju, 
jej bytu, ludzi, mowy. W tym roku byłam tam dwukrotnie, 
byłam w Krakowie, Warszawie i Białymstoku i te podróże 
zostawiły światłe i radosne wspomnienia. Nasze kraje 
bardzo różnią się, toż interes i niektóre pytania powstają 
nie tylko u mnie, ale i u moich kolegów. Ten konkurs dał mi 
możliwość poznać, jaka jest ona, Polska, ich oczami. (…)
«Nigdy nie byłam w Polsce, lecz pewnego razu do rąk mi 
trafiła księżka Wiśniewskiego - słynnego polskiego autora. 
I wszystko. Zaczęło się kręcić. 
Tak Polska zaczęła się dla mnie. Mnie zaczepiało to, jak on 
opisuje świętą i sakralną załamania opłatka, jaki piękny 
imiona on nadaje swojim bohaterem (Małgorzata - moje 
ulubione), jak on opowiada o katolicyzmie, o Krakowie. 
Dalej - więcej, pojechałam do Nowosybirska specjalnie, 
żeby zobaczyć jego żywcem na prezentacji książki. I, o Boże,  
z którym akcentem on mówił i jak opowiadał o swoim 
kraju... Mnie wydało się, że nie tylko dla jego, ale i u wszyst-
kich Polaków Ojczyzna wywołuje taką miłość i drżenie. 
Jeszcze większy zachwyt u mnie wywołała wiadomość 
o tym, że Julia jedzie do Polski. Tak zazdrościłam!  
I tak cieszyła się wszystkim pocztówkom z Krakowa  
i Warszawy, wszystkim pudełkom, na których były polskie 
teksty! Na ten czas w moim sercu już dosyć mocno dojrzało 
pragnienie pobyć tam i samej, oddychać czystym europej-
skim powietrzem, objąć jakiegokolwiek sympatycznego 

Polaka i spróbować, nareszcie, prawdziwą zapieczonego 
się karpia ;)»
Jedna z moich znajomych na prośbę napisać parę-trójkę 
propozycji o Polsce odezwała się niestandardowo: w swoim 
blogu ona stworzyła przesłuchanie - setki osób opiniowały 
swoje wrażenia, większość z których były jaskrawe, ciepłe  
i takie, co stoi tego, żeby wspomnieć ich tutaj :
«Moje wrażenia o Polsce: letni ludzie dużo uśmiechają się, 
domy są akuratne i przypilnowane, ulice czyste, ludzie  
od Rosjan mało czym sie różnią.»
«Polska - przepiękny kraj. Uwielbiam to miejsce, rok już 
uczę sie języka polskiego. Ciche, zielone miejsce, byłem 
tam ogółem jeden dzień, lecz zakochałem się na długo. 
Wyszedłem o szustej rano z hotelu, pospacerowałem 
po mieście (Zlotul), porozmawiałem z przechodniami...  
I zgodny byłem tam pozostać na zawsze. 
Polska jest najlepszym miejscem na ziemi! (te słowa on 
napisał po polsku)» (…)
«Przeczytawszy i usłyszawszy wszystkie myśli i przed-
stawienia moich druhów o Polsce, odczułam, że większość 
z tego promieniuje jakieś ciepło i dobro, rzewny stosunek 
do tego kraju, pragnienie jej poznawać ją jak od zewnątrz, 
tak i od wewnątrz... No i, oczewiscie, Polska ich zdaniem 
wychodzi za ramki zwyczajnego zachodnioeuropejskiego 
kraju i nadarza doskonałym miejscem, z czym się prosto 
nie mogę nie zgodzić :)
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nelli Markaruan 
Federacja rosyjska
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Monika Mizgalewicz  
Szwecja

Tego dnia Sztokholm do serca wziął sobie przysłowie 
„w marcu jak w garncu”. Było wczesne popołudnie,  
ale mieszkańcy miasta mieli już kilkakrotnie okazje do 
cieszenia się słońcem jak i chowania się przed deszczem. 
Od kilku dni nurtowało mnie pytanie, które padło parę 
tygodni wcześniej na lekcji języka polskiego w Polskiej  
Szkole; „Co moi znajomi myślą o Polsce?”. Z początku  
pytanie i zadanie z nim związane wydawało się czymś 
błahym, ale z czasem zaczeło przybierać na wadze.  
W ciągu szesnastu lat spędzonych w Szwecji, jako Polka, 
oczywiście wielokrotnie spotkałam się z uprzedzeniem, 
że Polacy to budowlańcy, sprzątaczki a na dodatek pijący. 
Pytając moich znajomych o Polskę miałam jednak nadzieję,  
że poznam inne skojarzenia. Ludzie mający uprzedzenia 
byli przecież ograniczeni i prości. A moi nowi znajomi  
chodzili do prestiżowej, międzynarodowej szkoły i ich 
głownym zaintereseowaniem były światowe stosunki. 
„Ktoś może wspomni o drugiej wojnie światowej, Jerzym 
Buzku i parlamencie europejskim, albo chociażby o mis-
trzostwach piłki nożnej organizowanych w tym roku przez 
Polskę i Ukrainę” myślałam. Niestety wypowiedzi zapy-
tanych okazały się dla mnie sporym szokiem, gdyż okazało 
się, że większość osób tak na prawdę nic nie wiedziała  
o Polsce. Nikt nigdy nie odwiedził mojego ojczystego 
kraju i szczerze mówiąc, nikt za bardzo się nie kwapił 
żeby tam pojechać. Państwo nie wydawało się zbyt atrak-
cyjne i głównie kojarzyło się znajomym z biedą. A słowu 
Polak towarzyszyły hasła takie jak „robotnicy pracujący 
na czarno”, „rzemielśnicy”, „sprzątacze”. Choć dobitnie 

prosiłam kolegów o szczerą opinię, nie byłam całkowicie 
przygotowana na tak negatywne wyniki. (…) Spostrzeżenia 
były bardzo bolesne. Cóż takiego stało się z tym dumnym 
i honorowym narodem o którym tak często uczyliśmy się 
na lekcjach języka polskiego? Czy wyjazd za granicę aż tak 
bardzo zmieniał? Tak rozmyślając doszłam do wniosku,  
że Polska nie potrafi się promować. Duża fala emigracji  
zarobkowej spowodowała, że Polaków było w Szwecji 
wielu, ale chodziliśmy ze spuszczoną głową. Nie mieliśmy 
czasu na kulturę, rozrywkę, często wstydziliśmy się 
wykonywanych prac i zachowania naszych rodaków. Naj-
bardziej bolało chyba to, że często młodzi ludzie po prostu  
wstydzili się przyznać do swojego pochodzenia. A przecież 
Polska miała się czym pochwalić!
Stwierdziłam że polski rząd powinien w przyszłości 
zainwestować w promocję kraju, ale także, że ważną rolę 
odgrywa także nasze, polaków za granicą, zaangażowanie! 
Nic tak dobrze by przecież nie opowiedziało o polskiej  
kulturze i osiągnięciach jak nasze własne zachowanie.  
Polska stałaby się atrakcyjnym państwem, gdyby moi 
znajomi wiedzieli, że u nas mogą się czuć bezpiecznie,  
że Polacy to gościnni i ciepli ludzie, a atrakcje turystyczne  
i kulturalne są u nas nie mniejsze niż w innych europejs-
kich krajach.
Dlatego na zakończenie pragnełabym zaapelować  
do wszystkich Polaków znajdujących się za granicą: 
Zastanówmy się nad swoim zachowaniem i przekazujmy 
naszemu otoczeniu jak najlepszy obraz Polski. Bądźmi 
dumni z naszej Ojczyzny i godni jej historii. 
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Michał omernik 
węgry

Od 1994 roku, to znaczy od urodzenia mieszkam  
w Budapeszcie. Uważam, że jestem obywatelem dwóch  
krajów – Polski i Węgier. Nigdy nie zastanawiałem się nad 
tym, co wiedzą o mojej drugiej ojczyźnie moi przyjaciele. 
To, że jestem Polakiem nikogo nie dziwi. 
(…)
Zawsze byłem przekonany, że geograficzna bliskość  
Polski i Węgier oraz splot wydarzeń w historii obu krajów 
jest wszystkim znany. Nikt chyba nie może sobie nawet 
wyobrazić jak wielkim było dla mnie zdziwieniem, kiedy 
poprosiłem moich przyjaciół o wywiad na temat Polski  
i większość osób nie umiała odpowiedzieć nawet na jedno 
pytanie. Coś niesamowitego! Na szczęście znalazłem kilka 
osób, które wiedzą co nieco o mojej drugiej ojczyźnie.  
Oto co udało mi się od nich usłyszeć.

Pierwszą osobą, z którą przeprowadziłem wywiad była 
moja koleżanka z klasy – Eszter. 

Ja: Wg Ciebie jakimi ludźmi są Polacy?
Eszter: Ponieważ nie byłam jeszcze w Polsce mogę oceniać 
tylko po tobie. Tak więc Polacy to osoby przyjacielskie, 
sympatyczne. Nie są podobni do zamkniętych w sobie 
Węgrów.
Ja: Czy znasz jakichś sławnych Polaków? (naukowców, 
muzyków, pisarzy)
Eszter: Znam sławną Polkę. Jest nią Maria Skłodowska 
-Curie.
Ja: Co wg Ciebie jest wspólne w obu krajach? (wcześniej  
i teraz)
Eszter: W przeszłości oba kraje były ciemiężone. Wiem 
również z historii, że oba narody brały udział w Wiośnie 
Ludów. Naszym bohaterem jest Józef Bem, który był  
Polakiem.
Ja: Czy znasz jakieś znane miejsca w Polsce?
Eszter: Niewiele. Wśród nich jest Oświęcim i Obóz Zagłady 
oraz Wieliczka i Kopalnia Soli.
Ja: Dziękuję Eszter, że pomogłaś mi w przygotowaniu 
pracy konkursowej.

Kolejną osobą, która zgodziła się mi pomóc była nasza 
dobra znajoma, która pracowała kiedyś z moją mamą.  
Ma na imię Krisztina. Uwielbia zwierzęta i jest właścicielką 
10-cio miesięcznego wyżła węgierskiego. 

Ja: Wg Ciebie jakimi ludźmi są Polacy?
Krisztina: Byłam w Polsce dwa razy i udało mi się poznać 
wielu Polaków. Uważam, że są oni bardzo przyjaźni  
i gościnni. W Polsce zawsze byłam serdecznie przyjmowana.
Ja: Czy znasz jakichś sławnych Polaków? (naukowców, 
muzyków, pisarzy, polityków)
Krisztina: Z żyjących osób znam Lecha Wałęsę.
Ja: Co wg Ciebie jest wspólne w obu krajach? (wcześniej  
i teraz)
Krisztina: Mieliśmy wspólnych królów.
Ja: Czy znasz jakieś znane miejsca w Polsce?
Krisztina: Tak. Na przykład: Zakopane. Byłam tam  
w pięknym drewnianym kościółku. Odwiedziłam również 
Wieliczkę i zwiedziłam Kopalnię Soli. W Krakowie naj-
bardziej podobały mi się Sukiennice. Oczywiście nie można 
zapomnieć o Oświęcimiu i Muzeum - Obozie Zagłady.
Ja: Czy znasz polskich noblistów? Jeśli tak, kogo?
Krisztina: Tak, jednym z nich jest pisarz Henryk  
Sienkiewicz, drugim natomiast Lech Wałęsa. 
Ja: Krisztina bardzo dziękuję za pomoc. (…)
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ilyes oueslati 
Tunezja
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Magda Sołtys 
Stany zjednoczone

Dziś otwieramy cykl rozmów z osobami mieszkającymi poza 
granicami Polski, w Stanach Zjednoczonych. Dowiemy się  
o ich opiniach na temat: jak widzą Polskę, czy kochają ją  
czy nie, czy szanują ją, czy dbają o jej dobro, czy pielęgnują 
polskie tradycje narodowe, polską mowę, kulturę i obyczaje. 
Zaprosiłam dzisiaj do własnego studia radiowego moją 
najserdeczniejszą przyjaciółkę, która choć urodzona  
w Stanach Zjednoczonych kocha Polskę jak swą własną 
ojczyznę. Poprzez opowiadania rodziców o kraju ich  
pochodzenia, Polska stała się bliska jej sercu. Wychowana 
w miłości do Stanów Zjednoczonych, a także do ojczyzny 
swych przodków- Polski z dumą rozmawia i opowiada  
o Polsce. Cieszę się, że udało mi się zaprosić ją do studia 
i że posłuchacie Państwo co sądzi o Polsce. Mam wielki 
zaszczyt przedstawić Cię moim słuchaczom i gościć Cię  
w programie poświęconym spojrzeniu młodych Polaków na 
Polskę i to co polskie. Temat który dziś poruszymy brzmi 
następująco: W jaki sposób Polska widziana jest oczyma 
osób mieszkających poza jej granicami? 
A zatem zaczynamy.
Czy uważasz, że wszyscy twoi bliscy, przyjaciele mają 
pozytywne zdanie na temat ojczyzny, w której urod-
zili się ich rodzice i przodkowie ? 
Nie myślę, że to prawda. Mogę powiedzieć, że nie wszy-
scy moi przyjaciele mają ten sam stosunek do ojczyzny ich 
rodziców i przodków co ja. Zależy to od wielu czynników, 
a przede wszystkim od tego w jakim klimacie i atmosferze 
zostali wychowani. 
Jedni pochodzą z rodzin gdzie mówi się po polsku  
i pielęgnowane jest wszystko co związane jest z Polską. 
Uczęszczanie do polskich szkół otwiera dzieciom  

i młodzieży możliwości na poznanie polskiej literatury, 
historii, geografii, kultury, tradycji, świąt narodowych.  
Uczestnictwo w polonijnych uroczystościach o charak-
terze patriotyczno-religijnym pozwala na znalezienie 
własnego miejsca w kraju wielonarodowym: obchody  
uchwalenia Konstytucji 3ego maja - uczestnictwo w paradzie,  
uczestnictwo w mszach świętych w intencjach ofiar wojny, 
tragedii smoleńskiej czy tych, którzy polegli w walce  
o niepodległość Rzeczypospolitej, tradycyjne nabożeństwa 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy też Wielkiej Nocy, 
święcenie koszyczków z pokarmami wielkanocnymi.
To wszystko pozwala młodemu człowiekowi na wybór 
życiowej drogi i określenie się w rzeczywistości, w której 
przyszło mu żyć.(…)
Czy uważasz, że każdy kocha ojczyznę, w której 
urodzili się jego rodzice? Czy ma do niej takie samo 
podejście jak do swojej ojczyzny?
Uważam, że każdy powinien kochać swoją ojczyznę,  
ale również ojczyznę swych przodków. Czy jednak potrafi ją 
kochać, nie wiem. Zależy to od tego jak kto został wychow-
any, przez rodziców. To od nich zależy czy ich dzieci kochają 
i mają szacunek do kraju, w którym się urodziły i do kraju, 
w którym urodzili się ich rodzice. (…)
Co chciałabyś rzec na zakończenie naszej rozmowy? 
Mam nadzieję, że przez te kilka wzruszających słów dałam 
Tobie i Wam Drodzy Słuchacze odpowiedź  jak ważne jest 
uczenie dzieci polskości. Proszę Was o to, abyście dbali  
i wychowywali swoje dzieci na prawdziwych Polaków nawet 
jak Polska jest z dala od kraju zamieszkania. Dziekuję Tobie, 
za tak wspaniały i pouczający wywiad.(…)
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anastazja Tokariewa 
Ukraina 

Dla mnie takim pięknym miejscem jest Polska. Dzisiaj  
w świecie istnieje sto dziewięćdziesiąt trzy niezależnych 
państwa. Każde z nich jest dumne ze swojej historii, 
swojego języka i swojego narodu. Każde z nich jest  
niepowtarzalnym ogniwem niewidocznego łańcuchu świata.  
Jednym z najpiękniejszych z nich według mnie jest  
Polska. 
Będąc członkiem Zjednoczeniy Polaków „Jedność”  
w Sewastopolu, zawsze interesowałam się polską kulturą, 
historią, tradycjami i życiem Polaków – mieszkańców tak 
bliskiego mojemu sercu kraju. Zawsze uważałam, że moi 
przyjaciele, którzy mają polskie nazwiska: Dąbrowski, 
Milkiewicz, Kamiński, Wygowska i inni, wiedą o Polsce  
tyle samo co ja. Więc pewnego dnia postanowiłam  
to sprawdzić i przeprowadziłam swojego rodzaju małe  
badanie, zadawając pytania, dotyczące Polski. (…)
Oczami moich przyjaciół oraz rówieśników – uczniów  
gimnazjum Polska wygląda w następujący sposób:
Pierwsze, co przychodzi na myśl kiedy mówi się o Polsce to 
Rzeczpospolita Polska, naród polski, wiara katolicka, Układ 
Warszawski, Mikołak Kopernik, polski taniec „Krakowiak” 
oraz EURO 2012.
Lecz dla większości moich rówieśników o wysokim  
poziomie inteligencji Polska to europejski kraj, który  

kiedyś okupował ziemie ukraińskie, narzucał Ukraińcom 
woją wiarę (katolicyzm), jej żołnierze zabijali Ukraińców, 
niszczyli ukraińską wiarę i kulturę, prześladowałi ukraińskie 
organizacje nacjonalistyczne. Niektórzy kojarzą też Polskę  
z wielkimi historycznymi wydarzeniami i postaciami. 
Między innymi z podpisaniem Układu Warszawskiego, 
Mikołajam Kopernikiem i Adamem Mickiewiczem. (…)  
Polska kojarzy im się z językiem polskim, polskimi  
ubraniami, piernikami i cukierkami, kiełbasą krakowską, 
kanapkami, polską wódką oraz EURO 2012. (…)
Muszę też podkreślić, że rozmawiając z rówieśnikami  
o Polsce nie odczułam żadnej agresji lub negatywnych 
reakcji. Obydwie grupy moich rówieśników są gotowe do 
kontaktów i przyjaźni z Polakami. Ich pozytywne nas-
tawienie przekreśla wszyskie starania nacjonalistów skłócić 
nasze wielkie narody. 
Według mnie, moje małe „badanie” pokazało, że propa-
ganda w pewnej mierze ma wpływ na świadomość moich 
rówieśników. Jednak faktor ludzki, naturalne intuicyjne 
zrozumienie rzeczywistości i sprawiedliwości pozwala im 
zachować neutralny stosunek do aspektów historycznych 
i okazywać życzliwość w stosunku do sąsiednich krajów  
i ich narodów.

Jest takie miejsce u zbiegu dróg
Gdzie się spotyka z zachodem wschód
Nasz pępek świata, nasz piękny raj
Jest takie miejsce, taki kraj…
Jan Pietrzak
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patrycja Traut 
niemcy

Drogi Nieznajomy!

Nie wiem, kiedy odnalazłeś mój list, jak długo krążył  
po morzach i oceanach… czy jeszcze jestem na mojej  
„Bezludnej Wyspie”?, czy wciąż jestem nastolatką czy może 
dorosłą kobietą?  Mam nadzieje, że zainteresuje Cię moja 
historia.

Znalazłam się tutaj 7 miesięcy temu. W tym miejscu, tak 
bardzo różniącym się od mojego wcześniejszego domu 
– dlatego nazwałam go „Bezludną Wyspą”, gdyż czasami 
czuję się tu bardzo samotna, chociaż oczywiście to miejsce 
wcale nie jest bezludne.  W tym czasie zdążyłam już poznać 
trochę tutejszej kultury oraz pomału i ostrożnie zawieram 
nowe przyjaźnie. Niestety, początki były trudne. Zaraz  
Ci wszystko opowiem.

Przyjechałam tu z Tatą. Podoba nam się okolica i Tobie 
pewnie też by się spodobałą. Lecz nie jest tu tak samo jak 
w Polsce – miejscu, w którym się urodziłam i spędziłam 
dzieciństwo. Tutaj jest bardzo ładnie lecz często tęsknię  
za przyjaciółmi, którzy tam zostali. Bardzo mi ich brakuje, 
ale tutaj – w Niemczech, nie jestem sama. Poznałam Melisę 
i Sangeia oraz Karolinę, która również pochodzi z Polski.  
Na początku bardzo trudno było mi się z nimi porozumiewać, 
ponieważ nie umiałam dobrze języka, ale teraz jest już dużo 
łatwiej. Poznawanie ich było bardzo ciekawym przeżyciem, 
ponieważ każde z nich również pochodzi z innych krajów. 
Melisa pochodzi z Francji, a Sangei z Hiszpanii. Tak jak ja, 
przyjechali tutaj pół roku temu. Często opowiadamy sobie 

różne zabawne historie związane z miejscami, w których 
wcześniej mieszkaliśmy. (...) 

Melisa także opowiedziała nam swoją historię. Urodziła 
się w samym Paryżu. Jej rodzice poznali się w jednej  
z restauracji obok wieży Eiffla. Koleżanka jej mamy również 
pochodziła z Polski. Zaprosiła ich nawet na weekend  
do Wałbrzycha, skąd pochodziła. Melisa mówiła, że jej 
mama bardzo miło wspomina pobyt w tamtych stronach. 
Wszyscy, których spotkała byli dla niej bardzo mili. Wiele 
przyjaciół jej koleżanki zapraszało ją na herbatę. Pani  
Monika, bo tak miała na imię koleżanka mamy Melisy, spędziła 
w Polsce 2 tygodnie. Język polski nie jest najłatwiejszym 
językiem, ale dawała sobie z nim świetnie radę. Pani Mon-
ika uważa Polaków za bardzo miłych i gościnnych ludzi. 
Dowodem na to jest babcia Sangeia. Melisa miała okazję 
ją poznać. Pani Basia poczęstowała ją ciastem, oczywiście 
własnej roboty oraz pokazała jej rodzinne fotografie.(…)

Mam nadzieję, że nie żałujesz, że to Ty odnalazłeś mój list 
i go przeczytałeś. Chciałabym, żebyś dzięki niemu poznał 
troszeczkę nie tylko mnie, ale i kraj, z którego pochodzę  
– Polskę.

Pozdrawiam.
Patrycja Traut

P.S. Zapraszam Cię do Polski, bo to wspaniały kraj i jeszcze 
wspanialsi ludzie.
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katarzyna wac 
Stany zjednoczone

Film opowiada o tym, że Polska jest znana wśród młodzieży  
w USA z pysznych pierogów, kiełbasy i gołąbków. Natomiast  
najbardziej znanym miastem w Polsce jest Warszawa – stolica  
Polski, Kraków i Poznań. 
Młodzież wie też o II Wojnie Światowej, zna orła białego i biało-
czerwoną flagę Polski. 
Najbardziej znanymi Polakami są Jan Paweł II – papież Polak. 
Słyszeli też o Mikołaju Koperniku, Fryderyku Chopinie i Marii  
Curie- Składowskiej.
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ekaterina Lazareva 
Federacja rosyjska 

(…) Pojęcia szacunku i honoru łączą się ze sobą. Na 
przestrzeni wieków, wraz z upływem czasu, z pokole-
nia na pokolenie zmienia się rozumienie tego pojęcia.  
W XVIII wieku np. honor był najważniejszą wartością, w imię  
honoru umierali ludzie. Najmniejsza ironiczna aluzja, 
obraza człoweka, groziła wyzwaniem na pojedynek, który 
mógł kończyć się śmiercią. Żaden człowiek, zwłaszcza 
szlachcic nie mógł dopuścić do tego, by go znieważano 
słowem czy też zachowaniem. Z upływem czasu zaczy-
nano inaczej podchodzić do zniewag. Stopniowo, z roz-
wojem naukowo-technicznym, zwiększeniem tempa życia,  
poziom kultury ludzi – o dziwo – spada. Teraz nikogo nie 
zdziwimy obrazami, wyzwiskami, które, niestety, czasami 
są zwykłym, normalnym elementem życia. Spotykamy 
je także w ważnych instytucjach publicznych, nawet 
rządowych.
Zdarza się, że wzajemne obrażanie, zniewagi mogą 
doprowadzić do bójki. Jeden z uczestników może napisać 
na policję zgłoszenie na innego, nawet wtedy, gdy on pier-
wszy zaczął obrażać i sprowokował bójkę. Co jest nieucz-
ciwe, nikogo za bardzo dzisiaj nie dziwi. Takie zachowania 
były niedopuszczalne przez kodeks dawnej etyki rycerskiej. 
Wzywał on bowiem do bezgranicznej uczciwości i obrony 
osób słabszych, zwłaszcza kobiet i dzieci.
Pojęcie honoru można odnosić i rozpatrywać nie tylko 
do jakiegoś konkretnego człowieka, ale i do grupy ludzi. 
Mówimy np., że człowiek jest dumny uważa za honor 
należeć do jakiejś grupy, być jej częścią.
Mój honor i duma to być członkiem Narodowo-Kultural-
nego Centrum „Nadzieja”. 

Jestem dumna, że przynależę do narodu polskiego, 
który w ciągu całej swojej historii pokazuje trwałość oraz 
męstwo. Naród polski zawsze walczył o swoją wolność  
i nezależność. 

Nawet w tak ciężkie czasy, kiedy Polski nie było 123 lata 
na mapie świata, Polacy nie zginęli, a walczyli i zwyciężyli. 
Właśnie walka pozwoliła utworzyć moim przodkom 
niezależne, pełnoprawne państwo. Moi pradziadkowie 
walczyli z męstwem, twardością charakteru i honorem. 
Cała ich przeszłość, ciężkie, straszne próby zastraszania, 
męczeństwa są godne podziwu, a nawet szacunku. Mój 
honor to być członkiem tego narodu.
Zdaję sobie sprawę, że pojęcie honoru traci minione znac-
zenie, jednak zawsze należy mieć szacunek do siebie jako  
do człowieka i przestrzegać etyki. Może w przyszłości 
młode pokolenia zrozumieją, że prawdziwa wartość życia 
polega na moralnym i kulturalnym rozwoju ludzi, a nie 
tylko naukowo-technicznym. 

Ażeby wytworzyć normalny poziom kultury ludzi, koniecz-
nie trzeba uleczyć wszystkie rodziny, w których nie ma 
odpowiedniego wychowania dzieci. To właśnie rodzina 
daje podstawy do dobrego życia, wprowadza w rozumienie 
świata, uczy właściwie rozumieć pojęcia, także wyjaśnia 
pojęcie honoru.
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oksana wengliuk 
Ukraina 
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oleksandr zabolotnyi 
Ukraina 
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Swietłana babińska 
Ukraina
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ewa Garbiec 
irlandia

Z okazji zbliżających się mistrzostw Euro 2012 autor filmu  
przypomina dawne dzieje „Orłów Górskiego”- polskiej reprezen-
tacji piłki nożnej i marzy, aby Polacy powtórzyli swój sukces.
W latach 70 – ych ubiegłego stulecia reprezentacja polska osiągała 
wielkie sukcesy. 
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Jacek kryński 
 wielka brytania 


