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SŁOWO WSTĘPNE POMYSŁODAWCY I PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO JOANNY FABISIAK

Kochane Dzieci, Droga Młodzieży, Rodzice i Nauczyciele,
Jubileusz jest doskonałą okazją do podsumowania tego, co już się wydarzyło, wskazania planów na przyszłość oraz podziękowania wszystkim, którzy współtworzyli rzeczywistość minionych lat.
Dekada to szmat czasu dla uczestników konkursu „Być Polakiem”, którzy w obecnej X edycji
uczestniczyli w nim po raz pierwszy, bo mają zaledwie sześć lat. Starsza młodzież zna Konkurs dobrze. Ich prace były nagradzane i eksponowane na wystawie w polskim Parlamencie.
Cóż jest w nich tak fascynującego? Jurorzy mówią, że przede wszystkim szczerość. Z prostotą opisują historię rodziny bliższej lub dalszej. Opowiadają o okolicznościach zetknięcia
się z kulturą przodków. Są to opowieści pełne radości i szczęścia, zdarzały się melancholijne.
Nierzadko jednak dramaturgia, a nawet tragizm zdarzeń zapierał jurorom dech w piersiach.
Przypomnę tu choćby wojenną opowieść babci piętnastoletniej laureatki. Babcia wspominała
jak w czasie wojny, w obawie przed Niemcami dzieci zostały ukryte w grzęzawisku. Małe rączki
musiały kurczowo trzymać się korzeni drzew wystających z wody, by nie wciągnęło ich bagno.
Jakby tego było mało dzieci zobaczyły żołnierzy niemieckich zbliżających się z rozwścieczonymi psami. Bezbronne istoty zanurzyły w wodzie główki tak, że tylko nos i oczy były nad powierzchnią wody. Niestety psy wyczuły obecność ludzi i zaczęły biec w stronę bagna. Straszna
śmierć zawisła nad dziećmi. Autorka pracy opowiada, że babcia żegnała się już z życiem i w tym
momencie jej oczy napotkały wzrok niemieckiego żołnierza, który popatrzył na przerażoną
dziewczynkę i silnym szarpnięciem odciągnął psa. Babcia przez całe życie pragnęła podziękować temu dobremu Niemcowi.
To tylko jedno wspomnienie, a mamy ich 5790, bo tyle prac otrzymaliśmy podczas dziesięciu
edycji. Tematem bezkonkurencyjnym, na który wpłynęło blisko 1500 prac był temat „Jak dziadek poznał babcię”. Szczególnie dziewczynki dociekały nie tylko okoliczności poznania, lecz
nawet daty pierwszego pocałunku, co, jak pisały, babcie i dziadków wprawiało w zakłopotanie.
Zainteresowanych urodą prac konkursowych odsyłam do archiwum Fundacji Świat na Tak,
gdzie znajdziecie Państwo lekturę, która nie znudzi, a na pewno wzruszy.
Jako organizatorzy z satysfakcją stwierdzamy, ze cel postawiony podczas przygotowywania
pierwszej, pilotażowej edycji Konkursu, został zrealizowany z naddatkiem. Zaskoczyła nas
popularność Konkursu i wkład pracy w jego przygotowanie. Piękne ilustracje, często mające
wymiar artystyczny, doskonale dobrane zdjęcia a przede wszystkim ciekawe koncepcje prac
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przekonywały nas o wartości naszego projektu. Jak się nie wzruszać, gdy jedna z tegorocznych
uczestniczek przygotowała poradnik dla kolegów pod tytułem „Co to znaczy być Polakiem
gdy się mieszka za granicą”. W dwudziestu czterech hasłach, zgodnie z literami alfabetu definiuje słowa, podaje rady i przestrogi dla swych polonijnych koleżanek i kolegów, zastrzegając
na wstępie, że są to jej własne przemyślenia dotyczące polskości. Mamy nadzieję, że tegoroczne prace, dotyczące ważnego zagadnienia pojmowania i kultywowania patriotyzmu staną
się przedmiotem analizy naukowców.
Drogowskaz na przyszłość jest więc prosty. Róbmy swoje.
Tak zamierzamy postępować, ale świadomość, że zbyt mało dzieci uczy się języka polskiego
nakazuje w latach przyszłych rozszerzyć Konkurs także na nauczycieli polonijnych. To oni
w tajemniczy sposób przekonują dzieci i młodzież, że lepiej w sobotę iść do szkoły polskiej niż
z kolegami grać w piłkę lub z koleżankami wybrać się na lody. Chcemy ułatwić im to zadanie
dostarczając ciekawych scenariuszy lekcji, które zainteresują a jednocześnie pozwolą opanować
słownictwo oraz zasady rządzące łączeniem słów w logiczne całości. Brak świadomości zasad
organizujących wypowiedź językową prowadzi do posługiwania się językiem kalekim lub wręcz
śmiesznym. To w efekcie powoduje zniechęcenie ucznia i prędzej lub później zarzucenie nauki
języka polskiego.
Wiemy, że nauczyciele polonijni mają wiele sprawdzonych pomysłów na ciekawe uczenie gramatyki. Postanowiliśmy, wraz z Kongresem Oświaty Polonijnej, gromadzić je w drodze Konkursu i wydawać jako materiały pomocnicze dla doskonalenia kompetencji gramatycznych.
Nietrudno zauważyć, że konkurs „Być Polakiem” rozwija się i służy rozkwitowi polszczyzny
na wszystkich kontynentach naszego globu.
Nic nie dzieje się samo. Każdą dobrą rzecz wypracowuje się z trudem i nie w pojedynkę lecz
w zespole. Nasza gromadka jest całkiem spora, wystarczy poznać skład dostojnych Patronów,
Komitetu Honorowego i Jury. No i oczywiście dobrych Sponsorów, którzy pozwalają nam przekuwać marzenia na rzeczywistość. Wszystkim tym osobom i instytucjom serdecznie dziękuję
w imieniu Komitetu Organizacyjnego za zaangażowanie w odkrywanie i umacnianie tożsamości polskiej dzieci we wszystkich zakątkach świata.
Bez Państwa pomocy Konkurs po prostu by nie istniał. Dziękuję

JOANNA FABISIAK
Poseł na Sejm RP
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Konkursu „Być Polakiem”
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◆

STANISŁAW
KARCZEWSKI

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
◆

JACEK
CZAPUTOWICZ
Minister Spraw Zagranicznych
◆

JAGODA
KACZOROWSKA

Harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego
◆

DARIUSZ PIOTR
BONISŁAWSKI

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
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TERESA KONOPIELKO – Wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Polonia”, Rosja
TERESA KOPEĆ – Prezes Zarządu Forum Polonii w Austrii
MAŁGORZATA KWIATKOWSKA – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
Ks. Bp WIESŁAW LECHOWICZ – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji
WIESŁAW LEWICKI – Prezes Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus, Niemcy
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TADEUSZ PILAT – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja
Ks. Prał. PAWEŁ PTASZNIK – Rektor polskiego kościoła pw. Stanisława B.M. w Rzymie, Włochy
ANNA ALEKSANDRA RADECKA – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Polska
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TERESA SYGNAREK – Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja
Ks. Inf. Hm. STANISŁAW ŚWIERCZYŃSKI – Naczelny Kapelan ZHPpgK, Wielka Brytania
MAGDALENA TADEUSIAK – MIKOŁAJCZAK – Dyrektor i Redaktor Naczelny TVP Polonia, Polska
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JOANNA FABISIAK – Poseł na Sejm RP, Pomysłodawca, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
ROMAN ŚMIGIELSKI – Przewodniczący Jury „Być Polakiem”, Honorowy Przewodniczący Federacji Polonia,
Dania
HELENA MIZINIAK – Wiceprzewodnicząca Jury, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
Wiceprezes Rady Polonii Świata, Powiernik Zjednoczenia Polskiego, Wielka Brytania
KRYSTYNA BACHANEK – Artysta malarz, Polska
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Macierzy Szkolnej w Londynie, Wielka Brytania
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HANNA KACZMARCZYK – Dyrektor Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego
		

przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Austria

JAGODA KACZOROWSKA – Harcmistrzyni ZHP, Działaczka Polonijna, Wielka Brytania
HALINA KOBLENZER – Członek Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Tradycji,
Kultury i Języka Polskiego, nauczycielka Szkoły Europejskiej, Niemcy
JERZY KOWALEWSKI – Lektor języka polskiego w Katedrze Filologii Polskiej Narodowego
Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina
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Sekretarz Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii
MAŁGORZATA LASOCKA – Wiceprezes Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania
BOŻENA LASKIEWICZ – Prezes Medical Aid for Poland Fund, Wielka Brytania
AGATA LEWANDOWSKA – Fundacja na Rzecz Mediów Polskojęzycznych za Granicą Emigra, Polska
MAŁGORZATA LUBBERS – DĄBROWSKA – Wiceprezes Zarządu Forum Szkół Polskich w Holandii
PIOTR ŁADOMIRSKI – Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Belgia
MAREK MACHAŁA – Koordynator Konkursu „Być Polakiem”, Polska
IRENA MORACZEWSKA – Artysta malarz, rzeźbiarka, autorka instalacji, Dyrektor Pracowni Sztuki Dziecka,
Polska
KRYSTYNA OLLIFFE– Prezes Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania
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KATARZYNA OSTRÓWKA – Dyrektor Polskiej Szkoły Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Madrycie, Hiszpania
DOROTA PARZYSZEK – Przewodnicząca organizacji polonijnej Dom Polski w Tunezji
ALEKSANDRA PODHORODECKA – Honorowy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania
MARIA PRZYBYŁA-DACZEWSKA – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego
im. Wł. Warneńczyka w Sofii, Bułgaria
HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL – Artysta malarz, witrażystka, ikonopisarka, Polska
ELENA ROGACZYKOWA – Prezes Autonomii Polaków „Polonia”, Rosja
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TERESA SZADKOWSKA – ŁAKOMY – Członkini Naczelnictwa ZHP i Zarządu Zjednoczenia
Polek na Emigracji, wykładowca matematyki, Wielka Brytania
JOLANTA TATARA – Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, USA
TULIOLA TYBULEWICZ – Działaczka polonijna, Wielka Brytania
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przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu, Kanada
ANDRZEJ JANECZKO – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” w Getafe, Hiszpania
EWA KOCH – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Północnej, USA
IWONA MALINOWSKI – Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie
BEATA MONDOVIĆS – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Sándora Petőfiego
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ELŻBIETA RUDZIŃSKA – Prezes Forum Nauczycieli Polskich Zachodniego Wybrzeża, USA
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WANDA J.VUJISIĆ – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze
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Szanowni Państwo
Mówimy w pewnym uproszczeniu, że blisko jedna trzecia Polaków żyje poza
granicami kraju. Oznacza to, że z dala od Polski żyje około dwudziestu milionów
ludzi, w których duszy płonie większa lub mniejsza iskierka polskiej tożsamości.
Wszyscy oni, podobnie jak my, żyjący tutaj w kraju, są częścią szeroko rozumianego
narodu. Nie mieszkają w Polsce, ale noszą ją w sobie.
To naturalne, że z każdym kolejnym pokoleniem płomyk polskości świeci
nieco słabiej. Taka jest natura rzeczy, jednak od nas, naszej woli i aktywności zależy,
czy będziemy ten proces biernie obserwować, czy też podejmiemy wysiłek
zatrzymania owej erozji. Od tego, co uczynimy wspólnie z „polskim brzemieniem”
zależy świadomość i tożsamość następnych pokoleń. Mamy wpływ na to, czy
dzisiejsza młodzież i dzieci z polonijnych środowisk będą w przyszłości myśleć o
Polsce, jako o swojej ojczyźnie, czy jako o epizodzie rodzinnej historii.
Konkurs „Być Polakiem” organizowany przez Fundację „Świat na Tak”
wpisuje się w szereg działań, które tę polskość najmłodszych pielęgnują.
Efekty dziesięciu edycji konkursu zaświadczają, że młodzi Polacy na obczyźnie
dostrzegają i cenią wartość dziedzictwa przodków i adaptują je, jako element nowej
wielokulturowej tożsamości, będącej znakiem nowych czasów.
Z okazji jubileuszowej X odsłony Konkursu „Być Polakiem” składam
organizatorom podziękowania za dotychczasowe, zwieńczone sukcesami wysiłki i
życzę jednocześnie wszystkim uczestnikom, aby potrafili przeżywać swoją polskość,
równie pięknie, jak ją opisują.
Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dariusz Piotr Bonisławski
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Szanowna Pani Joanna Fabisiak
Komisja Łączności z Polakami za Granicą
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Z przyjemnością pragnę Panią poinformować, że Sekretariat
EUWP w uznaniu wybitnych osiągnięć w krzewieniu polskości wśród
młodzieży w Europie i na świecie, podjął decyzję o uhonorowaniu,
Konkursu „Być Polakiem” statuetką „Orła Niepodległości Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych”. Pragniemy wręczyć statuetkę na Pani ręce,
podczas uroczystej gali, na zakończenie tegorocznej edycji Konkursu,
która odbędzie się w Warszawie 28 czerwca br.
W związku z wymogami przepisów regulaminu tego wyróżnienia
prosimy o ujęcie
wręczenia Statuetki „Orła Niepodległości”
w odpowiednio prestiżowym momencie gali i udostępnienie
Sekretariatowi EUWP scenariusza tej uroczystości.
W imieniu Sekretariatu EUWP pragnę złożyć na ręce Pani Poseł
szczere gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w realizację pięknej
idei Konkursu i podziękować za wieloletnią życzliwą współpracę.

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP

BIURO PREZYDENTA: ÄNGAHUSVÄGEN 22 * 261 76 Asmundtorp * SWEDEN * tadeusz.a.pilat@gmail.com * cell: +46 703 43 30 10

„BYĆ POLAKIEM” 2019

33

M

ieszkamy po całej kuli ziemskiej otoczeni na co dzień językami, kulturami
i obyczajami krajów zamieszkania. Od Polski dzielą nas długie odległości,
kontynenty i oceany. Ale polskość nie zna granic geograficznych. Żyje tam

gdzie brzmi polska mowa, polska nuta.
Polskość kwitnie gdziekolwiek słychać dumne stwierdzenie: „Jestem Polką! Jestem
Polakiem! ”
U takich ludzi kompas duszy wskazuje zawsze na Polskę.
„Z całego świata – tamta strona.”
JAGODA KACZOROWSKA
Patron i Juror Konkursu „Być Polakiem”

P

ragnę pogratulować pani poseł Joannie Fabisiak pomysłu i dostrzeżenia potrzeby takiego konkursu. Dziękuję za to, że zaprosiła mnie do grona jurorów
konkursu „Być Polakiem“. Moja przygoda z jury trwa od I edycji. Konkurs „Być

Polakiem“ cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy rosnąca liczba
nadsyłanych prac. O wartości konkursu, świadczy mądrość, wrażliwość i serca czujące
w kolorach białym i czerwonym. Konkurs stał się dla dzieci i młodzieży doświadczeniem, które pomogło odnaleźć odpowiedź na pytania o własną tożsamość, poznać lepiej historię Polski.
Jury konkursu mogło się przekonać, że młodzież żyjąca poza granicami kraju, polskie sprawy nosi w sercu.
Pielęgnuje język ojczysty, kulturę, tradycje, historię. Jest dumna ze swej przynależności do narodu polskiego. Prace to potwierdzają. Promują też Polskę w świecie! Zapewne polskość zawdzięczają swoim
rodzicom i polskim nauczycielom. Im także należy się wdzięczność. Przygotowując tematy na kolejne
edycje konkursu Jurorzy i organizatorzy pamiętali o ważnych rocznicowych wydarzeniach od 30 rocznicy
powstania Solidarności, Powstanie Warszawskie, 1050 lat Chrztu Polski, czy 100 rocznice odzyskania
niepodległości. Ze wzruszeniem poznawałam prace w kolejnych edycjach. Wiele prac do dzisiaj noszę
w sercu. Dzięki konkursowi poznałam losy wielu rodzin, te tragiczne i radosne. Warto by nieznane losy
Polaków, które są cząstką historii Polski doczekały się naukowego opracowania. Wartość KONKURSU
„Być Polakiem“ jest nieprzeciętna. Konkurs niesie w sobie wartości edukacyjne, poznawcze, poszukiwacze.
Jako rzecznik prasowy podkreślam społeczną praca jurorów, ich wyjątkową nauczycielską i pedagogiczną
pasję. Wielu z nas wychowało młodych Polaków w duchu poszanowania wartości.

HALINA KOBLENZER
Rzecznik Prasowy Konkursu „Być Polakiem”
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WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU

ALEKSANDRA ADAMSKA – IRL
KAMILA ADRIAN – B
NICHOLAS AKSAMIT – USA
JULIA ALMON NYCZ – E
JULIA AMBO – A
ALEX ANEW – BG
LYDIA ARCHAMBAULT – USA
LEO ARS – F
KRISTIYANA ATANASOVA – BG
HELENA BABISZKIEWICZ – USA
MAXIMILIAN BACHMAN – GB
LENA BACHMAN – GB
JULIA BACHULA – USA
OLIVIER BACIA – B
AGATA BADURA – D
LAURA BAJOREK – B
VICTORIA BALIGA – USA
ANTHONY BANAS – USA
TOMASZ BANASZKIEWICZ – UA
ZUZANNA BANDYK – D
NATALIE BANKA – USA
IZABELLA BAR – IRL
KAMILA BARAN – GB
VERONICA BARAN – E
VICTORIA BARGLIK – A
MIGUEL BARREIRO JANKOWSKI – B
KATSIARYNA BARSUKOVA – BY
ANTONINA BARTKOWSKA – D
KAMILA BARTOSIEWICZ – USA
NICOLE BARTYNSKI – USA
FRANCESCA GAIA BAUSANO – I
WIKTORIA BAWÓŁ – A
WIKTOR BELGRAU – B
ADAM BEN AHMED – TN
ADAM BENLTAIEF – TN
EMILIA BERESIŃSKA – D
ALEKSANDER BEREZA – USA
JUSTYNA BEREZA – USA
ŁUKASZ BEREZA – USA
PAOLA BERNAZZANI – I
HUBERT BĘC – E
GABRIELA BIALY – USA
NELA BIAŁOSTOCKA – D
BACHIANA BIEGALIJEW – KS
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NIKITA BIELAN – UA
ELA BIELINSKI – AUS
DOMINIK BIELSKI – IRL
JUSTYNA BIEŁOUS – B
JULITA BIEN – I
JULIA BIENIECKA – B
JOVITA BIEŃ – I
AMELIA BILEK – D
PIOTR BLANCO-ZUŃ – YV
NIKOLETTA BLICHARZ – A
CLADIA DARIA BOBER – GB
KAROLINA BOCEK – CZ
MAJA BOCHEN – SK
CATHERINE BOCHENEK – USA
ANNA ROZALIA BOJCZUK – UA
KACPER BOJCZUK – F
MIROSLAVA BONDARENKO – KZ
NICOLE BORECKI – B
JULIA BOREK – GB
MICHAŁ BORTO – USA
ALEX BORTO – USA
YOUSSEF OMAN BOUDEN -TN
VERONIQUE BROSSARD – USA
CHRISTOPHER BROSSARD – USA
OLIVIA BROŚ – A
JULIA BROŻYNA – F
KAROLINA BROŻYNA – F
ARTUR BROŻYNA – F
ZUZANNA BRZOZA – USA
MARTA BUDYN – B
SONIA BUGAJSKA – A
JULIAN BUJNOWSKI – L
DANUTA BURNS – BG
ZOFIA BUSIAKIEWICZ – D
JULIA BUSSON – D
AGATA BYCZKIEWICZ – D
MATEUSZ BYRSKI – GB
MATYLDA CANALES TARNOWSKA – MEX
AITOR CARRANZA MIKUS – E
SOFIA CARRATU MURLA – E
ANASTASIA CASTAGNINI – I
KAROLINA CASTILLO DIAZ – B
NORBERT CEOLA – I
MARLENA CEOLA – I
Kronika wspomnieniowa
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ADRIAN CHAJRYCH – F
EVA CHARRIER – F
GIANNA CHIRICO – USA
ALEXA CHIRICO – USA
KRIS CHLEBAROW – BG
DOROTA CHLEBIK – CZ
ALEKS CHŁAN – A
OLIVIA CHMENIA – A
MAREK CHODAKOWSKI – UA
NATALIA CHOLEWIŃSKA – F
THEO CHOMCZYK – A
BŁAŻEJ CHROBAK – A
ZOFIA CHRZANOWSKA – SK
JOANNA CHRZANOWSKA – VOLKERS
OSKAR CHRZANOWSKI – I
GABRIEL CHWASZCZEWSKI – B
FRANEK CHYB – B
DOMINIKA CHYRKO – BY
JOANNA CIBOROWSKA – USA
FILIP CIBOROWSKI – USA
MAJA CIEŚLIŃSKA – A
ALEKSANDRA CIOCH – USA
ŁUKASZ CIOŁEK – GB
SIMONE COSTA – I
OLIVIA CYC – USA
ALICJA CYLWIK – IRL
DOMINIKA CYWIŃSKA – USA
EMILIA CYWIŃSKA – USA
JAKUB CYZMAN – GR
DANIEL CZACHOR – E
MARTA CZAPLIŃSKA – A
MACIEJ CZAPLIŃSKI – A
BARTOSZ CZAPLIŃSKI – A
MACIEJ CZECH – A
DANIA CZERNA – UA
JULIAN CZERNIEC – USA
MAKSYMILIAN CZYŻ – GB
NICOLE CZYŻEWSKA DOS ANJOS – D
MAX ĆWIKŁA – A
AURELIA DAMYANOVA – BG
WERONIKA DANHANOWA – RUS
HANNA DĄBROWSKA – SK
JULIA DĄBROWSKA – A
MARCELLO DEFAZIO – USA
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EMILIA DELL’ IMPERATORE – I
PHILIP DELPORT – AUS
KAROLINA DEMCZAK – B
MAYA DERDA – D
WŁADYSŁAW DEREWIANCZUK – UA
MICHAŁ DĘBOWSKI – B
ANTONIO DI BUCCHIANICO – IRL
SOFIA DI FRAIA – I
MARLENA DI MAGGIO – I
SUSANNA DI STEFANO – I
KACPER DIAKONIUK – D
KONRAD DOBOSZ – CDN
RAJA DOBRINOWA – BG
OLIWIA DOŁBNIAK – IRL
NIKOLA DOŁBNIAK – IRL
ALEKSANDROS DOMAŃSKI – GR
ADAM VIKTOR DOMAŃSKI – H
DANIELA DONEWA – BG
ARTUR DOWGIAŁO -LT
JAKOB DRABEK – D
MARTINA DRABEK – D
JONAS DREILICH – D
IGOR DREZEK – USA
ANNA DRĘŻEK – USA
MAJA DRWALEWSKA – IRL
ZUZANNA DRWALEWSKA – IRL
MIKHAIL DUBINSKIY – KZ
MILEY DUDEK – USA
DOMINIK DUDEK – A
MAYA DUDZINSKI – USA
JULIA DUJIN – IRL
ALEXANDRA DUSZA – USA
DANIEL DWORNICKI – USA
JEREMI RAFAL DZIEDZIC – USA
KACPER DZIEDZIŃSKI – N
MILENA DZIEKAN – F
SEBASTIAN DZIERŻANOWSKI – USA
KACPER DZIEWULSKI – B
OSCAR EDMAN – S
DENISE EDMAN – S
MARIA EGNONAM AYIGAN – B
PATRYCJA EKSTOWICZ – I
VALENTINE ELBAZ – F
ROSICA EMILIOWA ŻELIAZKOWA – BG
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KATHARINA ENGELIEN – GB
SEVERYN ERBE – USA
JOACHIM ERCULISSE – B
JAN ESTRAK – A
SOPHIA EVANS – GB
MIRIAM FAGET – F
TAMITA FARIJON – UA
ANTONIO FERRARILLI – I
SEBASTIAN FERRERO – I
MAGDALENA FISH – USA
JANOSCH FRANK – D
ANTONI FRANK – D
JAKUB FRĄTCZAK – B
JAVIER FRECHILLA KAŁAMARZ – MEX
KSAWERY FUS – A
OLA GAJERSKI – B
NADIA GAJEWSKA – D
SZYMON GAJEWSKI – B
GABRIELLA GAL – USA
OLIWIER GALIŃSKI – B
MARTA GALUSZKA – B
EMIL GAŁDA – GR
NATALIA GARCIA BUJAK – E
ZACHARIASZ GARCIA IDZIAK – E
JOLANTA GARNYK – UA
FRANEK GASIOR – USA
MAGDALENA GASZTOŁ – GB
DOMINIK GASZTOŁ – GB
TADEUSZ GAUJAL – B
MAXIMILIAN GERLACH – D
WIKTOR GIEDROYĆ-JURAHA – B
NATALIA GIEDROYĆ-JURAHA – B
NINA GIELEN – D
MICHAŁ GIERASIMIUK – A
MEDEYA GILMIYROVA – KZ
EWELINA GISICZ – BY
JULIA GŁĄB – B
ANNA GNIAZDOWSKA-REINFUSS – GB
LIWIA GODLEWSKA – B
VLADIMIR GODUN – BG
JULIA GOLEC – USA
DAWID GOŁOWIN – RUS
CARLA GOMEZ CZAPLIŃSKA – E
JULIA GOMOLUCH – N
38

PATRYCJA GOMÓŁKA – A
KLAUDIA GOMÓŁKA – A
IZABELA GORSKA – USA
JOWITA GOSTEK – GB
ALINA GOSTEK – GB
WERONIKA GOSZCZYŃSKA – I
SOFIA GOTTER – I
ALICE GOTTER – I
ANNA GÓRSKA – IRL
ADRIAN GÓRSKI – IRL
MACIEJ GÓRSKI – IRL
SARA GRABOWSKA – USA
NINA GRADZIUK – CHN
ROYA GRĘBOSZ-HOSSEINI – CDN
MAKSYMILIAN GRIGOROV – BG
ANGELINA GRIGOROVA – BG
ALLISON GRODZKI – USA
TOMEK GROLIER – F
JULIA GRONDALSKI – USA
KAROL GRYNKIEWICZ – D
SZYMON GRZESIK – GR
AMANDA GRZYBOWSKI – USA
MICHAŁ GRZYMKOWSKI – E
WERONIKA GRZYWA – B
KLAUDIA GRZYWA – B
LENA GUERRERO PIASTA – E
CYPRIAN GUJOW – A
JULIA GUZDZIOL – USA
EMILIA GUZDZIOL – USA
GABI GUZENDA – IRL
TAJA GUZENKO – UA
NATALIA MAGDALENA HABUDA – E
SKANDER HADDAD – TN
SABRINA HADDAD – TN
FRANCISZEK HAJDECKI – A
MARIA HAMADA – SK
IGA HANDZEL – A
SIMON HARASIMUK – GB
MARIA HAREMZA – N
STELLA HAREZLAK – USA
HUGO HAREZLAK – USA
LEO HASHIMOTO – IRL
LUDMIŁA HERASYMCZUK – UA
KRYSTIAN HERBET – B
Kronika wspomnieniowa
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SEBASTIAN HERBET – B
KAMIL HERBOTS – B
ADAM HERBOTS – B
OLIVIA HERDA – B
PIOTR HEREJ – IRL
PHILIP HERMANN – D
IRIA HERNANDEZ PYŚ – E
AMADOR HERRAEZ JAROSZEK – E
FILIP ROBERTO HERRERA LENKO – MEX
HANNA MARIA HERRERA LENKO – MEX
ROBERT HOEGEARTS – B
JAN HOEGEARTS - B
SAMUEL HOOKS – F
ANNA HORODECZNA – UA
KRYSTIAN HRISTOV – BG
SIMONA HRISTOVA – BG
MELANIE HRYNIEWICKI – USA
JULIA HRYNIEWICKI – USA
PATRYCJA HUBICKA – IS
BASTIAN HULTHEN – S
JAKUB HUMPA – D
SOPHIE HUMPA – D
NATALIA IGNACZAK – B
ZOFIA ILKOWSKA – B
AMELIA IVANOVA – BG
MAGDALENA IWACHOW – CDN
ADRIAN IWANIEC – IRL
ANTONINA IWAŃSKA – A
PHILIP IWOSA – USA
KLAUDIA IZAK – A
ALEKSANDRA JABŁOŃSKA – A
BARTOSZ JAGODZIŃSKI – IRL
SANDRA JAHNS – IRL
BARTOSZ JAKIMIUK – B
MATEUSZ JAKUBEK – IS
PIOTR JANKOWSKI – B
NELL JANKOWSKI – DK
TOMASZ JANOTA – CDN
EMILIA JANOTA – CDN
DAMIAN JANUCIK – B
JULIA JANUSZEWSKA – S
AMELIA JAROS – IRL
ANTONI JAROSZ – B
MYKYTA JARUCZYK – UA
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KATARZYNA JASIELSKA – IS
ANTONINA JASINA – GB
VALERIA JASINKIEWICZ HERRADOR – E
KARLOTA JASINKIEWICZ HERRADOR – E
LAURA WIKTORIA JASKUŁKA – A
ROBERT JASMIN – GB
KAMILA JASTRZĘBSKI – B
DAWID JAŻEWICZ – D
MAYA JEDRZEJCZAK – USA
YAGODA JEDRZEJCZAK – USA
KAYA JEDRZEJCZAK – USA
UNDINA JEFIMOWA – LV
MARCEL JELONEK – IRL
ZUZANNA JĘDRO – IRL
JAN JĘDROL – IRL
LAURA JĘDRUSIAK – GB
AMELKA JĘDRUSIAK – GB
NIKODEM JĘDRYSIAK – B
ANNA JIRAVSKÁ – CZ
BOGNA JIRAVSKÁ – CZ
ALEKSANDER JOPEK – USA
KATHRYN JORDAN – AUS
MARGARET JORDAN – AUS
EMANUEL JÓZEFCZYK – GR
NIKOLAS JÓZEFCZYK – GR
JÓZEF JURGOWIAN – IRL
NATALIA JURSKA – USA
DANIEL KABAT – A
OLIVIER KACZMARCZYK – A
KACPER KACZYŃSKI – IS
NATALIA KALAMARA – GR
POLA KANDYBOWICZ – USA
JULIA KANIEWSKA – GB
KARINA KANTOR – BY
WIKTORIA DOROTA KAPICA – B
ADAM KAPLAN – IRL
ALEKSANDRA KARDASZ – B
ANETA KARPETOVÁ – CZ
VICTORIA KARPOWICZ – USA
ANASTAZJA KARPOWICZ – D
PAWEŁ KARPOWICZ – D
JULIA KASPRZYK – A
MARTYNA KASZTELAN – IS
MAJA KAWERSKA – BG
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JULIA KAWNOWSKI – USA
HELENA KAŹMIERCZAK – NL
HENRYK WIKTOR KAŹMIERCZAK – NL
ALEX KEDZIERSKI – USA
PATRYK KEMUŚ – IRL
MIKA KERREMANS – B
LILIANA KESER – D
JULIA KILALI – D
SOFYA KIM – KZ
ARTYOM KIM – KZ
MIKOŁAJ KINIORSKI – SK
ZUZANNA KIRKICKA – USA
ALEKSANDRA KIRKICKA – USA
GABRIELA KISIELEWSKI – USA
EMILIA KIWIOR – A
AMELIE KLACZA – D
KAMIL KLASKAŁA – IRL
NOELLE MARIA KLECKA – DK
MACIEJ KLEPACZ – A
DARIA KLEWINA – KZ
ELEONORA KLINE – USA
KAMIL KLOFCZYŃSKI – B
PRZEMYSŁAW KŁOS – GB
JULIA KOBESZKO – USA
FILIP KOBIERECKI – E
KAROL KOBUS – D
LAURA KOCHANOWSKA – B
MONIKA KOKOJENKO – AUS
ZACHARIASZ KOKOSZKA – BG
KAROL KOLASA – S
JOANNA KOLASIŃSKA – IRL
JACEK KOLASIŃSKI – IRL
EWA KOLEŚNICKA – UA
MARIA KOLEWA – BG
AGNIESZKA KOŁOCZEK – IRL
JAKUB KOŁODZIEJ – I
SOFIA KOŁODZIEJCZYK – USA
SARA KOMSTA – E
DANIEL KOMSTA – E
MAREK KONDRATJUK – LV
JAKUB KONIECZKOWSKI – B
SEBASTIAN KONOPKA – USA
EVA KONOPKA – USA
LAURA EMILY KORABIOWSKA – A
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MAŁGOSIA KORZENIEWICZ – GB
MAJA KOSEDA – BG
ALEXANDRA KOSMOWSKA – B
MARCEL KOSZAR – S
ALAN KOSZELAK – USA
IWONA KOSZELAK – USA
HANNA KOT-ARREDONDO – MEX
NINA KOTAČKOVÁ – CZ
VICTORIA KOTARSKI – USA
DOMINIK KOWALEWSKI – D
NICOLAS KOWALEWSKI – B
ISABELLA KOWALIŃSKA-MANALAC – USA
VICTOR KOWALIŃSKI-MANALAC – USA
NIKOLA KOWALKOWSKA – A
NICOLE KOWALSKA – IRL
MARLENA KOWALSKA – UA
FAUSTYNA KOWALSKA – UA
ANDRZEJ KOWALSKI – UA
ALAN KOWALSKI – B
GABRIELA KOZA – IRL
ALEXANDRA KOZAK – B
IGOR KOZDRÓJ – A
MAKSYMILIAN KOZIKOWSKI – USA
POLA KOZIKOWSKI – USA
KINGA KOZŁOWSKA – E
WERONIKA KOZŁOWSKA – B
JAN KOZYRO – BY
GRAŻYNA KOŹLIK – L
DANIEL KRAJEWSKI MANECAS – P
ANDRZEJ KRAMAREWSKI – UA
JOANNA KRAMARSKA – D
MAJA KRAWCZYK – GB
KLARA KROGULEC – E
SARA KROGULEC – E
MATEUSZ KRÓL – GB
OLIWIER KRÓLICKI – A
KRYSTYNA KRUCHOWSKA – UA
JULIA KRUK – USA
EMILIA KRUK – USA
KACPER KRYSTOF – IRL
JAN KRYSZTAL – UA
PIOTR BENEDYKT KRYSZTAL – UA
ANTONINA KRZEMIŃSKA – N
SANDRA KRZYWDZINSKA – USA
Kronika wspomnieniowa
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NICOLE KRZYWY – D
MAJA KUBIAK – IRL
PATRICK KUBIS – USA
AMELIA KUC – UA
KRISTIAN KUCHARSKI – D
KRYSTIAN ALEKSANDER KUDŁA – GR
ANDRZEJ KUKAWKA – S
KATARZYNA KULA – USA
JUSTYNA KULAWIAK – A
JULIA KULESZA – B
OLIWIA KULESZA – B
XAWIER KULESZA – B
ADRIAN KULESZA – B
WIKTORIA KULINA – RUS
WALERIA KULINICZ – KZ
ABIGAIL KUMOROWSKA-CANDRA – USA
SOPHIE KUNECKA – USA
GABRIEL KUPRAS – F
HALSZKA KURCOŃ – IRL
WERONIKA KURYLUK – UA
VICTORIA KUS – GB
KATARZYNA KUTSAKOWA – UA
KAROL KWAK – D
ADRIA KWAPISZ – MEX
JUSTYNA KWASNIAK – USA
KLAUDIA KWIATEK – GB
MICHAŁ KWIECIEŃ – USA
JULIA KWIOTEK – D
JACQUELINA KWIOTEK – D
YEVA KYRIANOVA – UA
SANDRA LABY – D
ELLA LACH – CDN
JULIUS LAKEMAN – B
EMIL LARRAMONA – F
AMELIA LASER – B
JULIA LATAŁA – GB
IGNAC LAWERA – E
LARA LE GRELLE – B
KATARZYNA LEKS – MEX
KATARZYNA LENART – USA
ANGELINA LEO – USA
SOPHIA LEPINACCI – CDN
MAJA LEWANDOWSKA – B
LINA LIAPINA – UA
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ANASTAZJA LIESZCZOWA – UA
JULIJA LIESZCZOWA – UA
ALEXANDER LINDEN – S
SARAH LINNE – D
KACPER LIS – USA
ADRIAN LIS ZIELIŃSKI – E
SZYMON LISOWSKI – B
MICHALINA LISOWSKI – B
CATHERINE LIST – USA
ELIZABETH LIST – USA
MAJA LONGAWA – UA
DIEGO LOPEZ KORECKI – E
LEA LOSADA CHUDECKA – F
PATRYCJA LUBOWICKA – B
SOPHIE LUCZKOWSKA – GB
OLHA LUHOVSKA – UA
MARIANNA ŁACEK – AUS
PATRYCJA ŁACH – UA
JULIA ŁADZIAK – B
ZUZANNA ŁAPA – USA
ANNA ŁAŚ – A
WERONIKA ŁOPATKA – IRL
NATALIA ŁOTOCKA – A
NICOLAS ŁUCZKIEWICZ – GB
MALWINA ŁUKASZEWICZ – IRL
OLIVE ŁUKASZUK – CDN
KALINA ŁUNIEWSKA – B
DALIA ANNA MABROUK – TN
EMILIA MABROUK – TN
MATEUSZ MACH – GB
JULIA MACIEJEWSKA – NL
MAJA MAĆKOWSKA – IRL
JOANNA MADEJSKA – S
PIOTR MAGIERA – USA
JOSHUA LAWRENCE MAHINAY – CDN
NATALIA ALINA MAHINAY – CDN
JAKUB MAJER – IRL
OSCAR MAJEWSKI – A
EMILIA MAJTA – B
WIKTORIA MAKOHIN – UA
MAREK MAKOHIN – UA
AMELIA MALCHER – D
ADRIANA MALICKI SIMON – E
DAWID MALINOV – BG
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JULIA MALISZEWSKI – USA
SERGIUSZ MALKO – UA
MATEUSZ MANSI – USA
JAKUB MANSI – USA
OLIVIA MARCHICA – I
ADAM MARCINIAK OURIAGI – B
ZOFIA MARCINOWSKA – KZ
WERONIKA MAREK – E
ZUZANNA MAREK – E
ELISA MARINO – I
BOHDAN MARKOWYCZ – UA
SOFYA MARTSINOVSKAYA – KZ
AMELIA MARUKIEWICZ – IRL
SERHII MARYNENKO – UA
ŁUCJA MASŁYSZ – USA
ZUZANNA MASTALERZ – GB
JULIA MATLAK – USA
BENJAMIN MATUSZ – USA
NICOLE MATUSZEWSKA – IRL
SEBASTIAN MATUSZYK – A
ANETA MATYSZCZYK – USA
MARIA MAZECHIN – RUS
PAWEŁ MAZECHI – RUS
MAX MAZUREK – USA
CLARA MERCIER – F
GREGORY MEZEY RADINOVIC – CDN
ADAM MICHAELSON – GB
MATEY MICHAILOV – BG
MICHAŁ MICHAJLENKO – D
OLAF MICHALAK – GB
ŁUCJA MICHALAK – A
AMELIA MICHALSKA – A
PAULINA MICHALSKI – USA
FABIAN MIDERA – S
MATEUSZ MIESZAŁA – IRL
ALEKSANDRA MIKOŁAJCZYK – D
KACPER MIKOŁAJCZYK – D
NATALKA MIKSA – A
NATALIA MILANOVA – BG
FRANZISKA MINDERMANN – A
MARCEL MINICKI – E
GABRIEL MIREK – USA
WIKTOR KAROL MISIAK – E
MARCELINA KRYSTYNA MISIAK – DK
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ZUZANNA MISZTELA – USA
KAMILA MISZTELA – USA
OSKAR MIŚKIEWICZ – BG
MAKSYMILIAN MIŚKOWICZ – GR
MAYA MLECZKO – USA
KONRAD MŁYNARCZYK – IRL
FILIP MŁYNARCZYK – IRL
STEFAN MOINE – F
ANTONIO MOLINA PENKIEWICZ – E
NEFELI MORCITAU – GR
KRISTINA MOROZ – UA
MICHAL MOSZ – USA
KAROLINA MOSZKINA – RUS
MAJA MOŚCICKA – B
MAKSYMILIAN MOŚCICKI – B
WIKTOR MOTYKA – B
BENJAMIN MROSZCZYK – IRL
WIKTORIA MRZYGŁÓD – IRL
ALEKSANDER MULIŃSKI – E
AMELIA MUSIAŁ – B
ANASTAZJA MUSZYŃSKA – NL
STANISLAVA MYASHEVA – BG
SARA MYKIETYN – D
WERONIKA MYŚKO – UA
ZOFIA MYŚLIWIEC – GB
ZUZIA NADER – IRL
GABRIELA NAGÓRSKA – GB
CHARLIZE NAGTEGAELE – F
WIKTORIA NAHIRNYCZ – UA
LÉA NATANEK – F
DIANA NAZAROWA – UA
ANNA NAZARUK – KS
KAROL NEURATHNER – A
KACPER NICZYPOROWICZ – F
GABRIELA NIESCIOR – B
MATEUSZ NITECKI – A
KARINA NOGA – IRL
EMILIA NOSKOWICZ – IRL
KAMIL NOWAK – IRL
MAYA NOWICKI – USA
LAURA NUNEZ POPŁAWSKA – E
KLARA TELIMENA OJRZYŃSKA – CZ
MARTA OKONEK – GB
AMELIA OLECH – SK
Kronika wspomnieniowa
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NATALIA OLECH – SK
MAJA OLEJARNIK – B
KORNELIA LILIANA OŁTARZEWSKA – B
BARTEK ORACZ – B
BARTŁOMIEJ ORAWIEC– IRL
PATRYK ORAWIEC – IRL
NATALIA KAJA ORŁOWSKA-ABRAMEK – GB
NINA GOSIA OSTOS ŻUKOWSKA – MEX
ADRIAN OSTROWSKI – B
SZYMON OTTOWICZ – CDN
SAMUEL OWCZAREK – GB
IGA OWCZAREK – B
JULIA PACHLA – A
JULIETTE PAGE – B
MAYA PAKULA – USA
KAROLINA PALAC – USA
BLANCA PALICA – E
HANNA PALUSZEK – USA
DARYNA PANASIUK – UA
KRYSTIAN PAPIEZ – USA
MARIA MAGDALENA PAPIS – E
HELENA PAROL – USA
ANTONI PAROL – USA
OSCAR AMADEUSZ PARTYKA – USA
AMANDA GLORIA PARTYKA – USA
NELL KINGA PARTYKA – USA
JOSEPHINE PASIUT – D
ILYA PASYNKAU – BY
VERONIKA PASZYNA – UA
PAUL PATIERNO SZYMCZYK – F
IRENA-MARIA PAVLOV – BG
WIKTORIA PAWLIKOWSKA – D
GABRIEL PAWŁOWSKI – IRL
KAROL PAWŁOWSKI – IRL
WIKTORIA PELC – USA
WIKTORIA PERLOWSKI – USA
FEDERICA PERNA – I
ALEKSANDRA PERSSON – S
ADEL PERVA – LAR
WIKTOR PETKOW – BG
MALCOLM PHILIP – IRL
EMILIA PICHNIARCZYK – GB
MILENA PIECH – IS
GABRIELA PIECH – IS
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ALAN PIECHOCKI – IRL
NATALIA PIECHOWSKA – B
KACPER BRUNO PIECHOWSKI – B
NATALIA PIECUCH – GB
DANIEL PIELOK – D
PATRYCJA PIERŚCIŃSKA – B
SZYMON PIETKIEWICZ – IRL
NICHOLAS PIETRANIK – USA
VALENTINA PIETROPAOLO JAROSZEK – E
NICOLA PIETRUSZEWSKA – GB
DAWID PIETRUSZEWSKI – USA
AMELIA PIETUSZEWSKI – USA
ANNA PIŁAT – GR
SIMEON PINDIKOV – BG
ALEKSANDER PINDOR – BG
POLA PINIARSKI – F
KAROL PIOTROWSKI – B
YANN PIRART – B
KAMIL PISANKO – USA
GABRIELLA PIWOWARCZYK – USA
DOMINIK PLACZKI – IRL
ZUZANNA PLÁŠKOVÁ – CZ
EMMA PLEWA – USA
JAKUB PLEWA – IRL
DANIEL PLEWA – USA
HANNA PLIZGA – B
VIKTORIA PODTYKAN – UA
JACQUELINE POLAKOWSKA – USA
ISABELLA POLIŃSKA – USA
NICOLAS POLNICZI – B
LETYCJA POPEK – F
AMELIA PORADKA – USA
KAROLINA PORĘBSKA – IRL
MARTA PORRIS ZALEWSKA – E
PATRICIA PORRIS ZALEWSKA – E
KLAUDIA POŹNIAK – IRL
ŁUKASZ POŻOGA – I
SAMANTA PÓŁTORAK – A
MAYA PRASZKIEWICZ – GB
NICOLA PRAŻMOWSKA – B
DOROTA PRĄŻYŃSKA – BY
NATALIA PRIETO – E
LAURA SOFIA PRUSKO JEDNAC – E
WERONIKA PRUSZYŃSKA – IS
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JULIA PRZYBYLO – USA
ANGELIKA PYĆ – USA
MAXIMILIAN PYSIEWICZ – N
NATALIA RACAITIS – GB
MIKOŁAJ RADLIŃSKI – D
KRYSTYNA RADOVIC – SRB
PATRYK RAFACZ – USA
STEFANIE RAJEWSKA – CDN
KAROLINA RAJZER – KZ
GABRIELA RANT – A
MATEUSZ RATAJCZYK – IRL
HELENA RAU – D
MARTIN RDZANEK – IRL
ALICJA REICHEL – D
KAROL REICHEL – D
FILIP REINER – BG
ANTONINA REKTOR – IRL
LENA REMBACZ – D
JAKUB REMBISZ – USA
MATTEO RESCINITI – I
MICHELLE DOMINIQUE RESZKA VICTORIA MEX
AMELIA RETTIG – USA
DANIEL RIPLEY – GB
ADRIAN RODRIGUEZ KOSYCARZ – E
KSENIA RODRIGUEZ WEBER – E
KSENIJA RODZIEWICZ – BY
NICOLE ROGALA – A
MAJA ROGOZIŃSKA – E
DAWID ROKOSZAK – E
ALISA ROMANCZUK – UA
KAYA ROMANOWSKI – A
SOPHIE ROSZKOWSKI – AUS
GIULIA ROTTINO – I
JULIA ROWICKA – S
ANASTAZJA ROŻEK – I
PATRYK RUKSC – IRL
HANNA RUSIECKA – GB
MARCEL RUSIECKI – USA
SZYMON RUSZAŁA – F
KACPER RUSZAŁA – F
CLAUDIA RYBAK WÓJCIK – E
ALEX RYCHTARCZYK – USA
KAMILA RYNKUN – LT
ZUZANNA RYSZOWSKA – B
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ZOFIA RZEGOCKA – GB
OLIWIA RZEPECKA – IRL
VICTORIA VERONIKA SADOWSKA – B
WERONIKA SADOWSKI – A
MARIANNA SAFRON – A
YOUSSEF SAHEB ETTABAA – TN
ADAM SAHRAOUI – TN
JAKUB SAJDAK – USA
MAGDALENA SAKWERDA – D
DOMINIK SAKWERDA – D
MIGUEL SALA AMAROWICZ – E
ANA SALA AMAROWICZ – E
MIGUEL SALA AMAROWICZ – E
EMMA SALAS STRAMA – E
LAURA SAMEK – D
EMA SAMIEC – CZ
DANIEL SAONCELLA – I
DENIS SAWICKI – UA
DIANA SAWINA – KS
KONSTANTIN SCHMIDT – D
EVA SCHMIDT ZELISKO – B
EMILIA SCHMIDT ZELISKO – B
ELENA LEONORA SCHRETTER – A
SIRIKOV SEMION – UA
ANNA SENDECKI – USA
ALEKSANDRA MARTA SENN – L
JUAN SERRALLER WILCZEK – E
MASSIMO SICLARI – B
ANTONI SIENSKI – A
MAKSYM SIEPAK – GB
MAYA SIĘBOR – GB
AMELIA SIĘBOR – GB
OLIWIER SIKORSKI – GB
KAROLINA SKAWRON – N
MAŁGORZATA SKIBIŃSKA – F
AGATA SKOCZEŃ – A
ALEKSANDRA SKOK – GR
AMELIA SKOPOWSKA – A
JESSICA SKOWROŃSKA – S
KACPER SKOWROŃSKI – B
NIKOLA SKÓRAK – B
DION SKWARA – D
ANZHELIKA SLINKOWA – KZ
KAROLINA SLUPEK – D
Kronika wspomnieniowa
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ALEXANDER SŁAWIK – USA
PATER SŁAWIK – USA
DOMINIKA SMOLNA – A
KATARZYNA SMULSKA – USA
GABI SOBIECH – USA
NIKOLA SOBOCIŃSKA – IRL
VICTORIA SOCHA – A
OLIWIA SOKOŁOWSKA – B
WIKTORIA SOKÓŁ – BG
LIDIA SOL GRABOWSKA – USA
DAVID SOLARZ – SK
MIKOŁAJ SOSNOWSKI – AUS
NICOLE SOWA – B
WIKTORIA STANKIEWICZ – USA
VICTOR STARNAWSKI – USA
ANNA STAROWOJTOWA – BY
STEPHANIE STARZYNSKI – USA
ANTONI STAWCZYK – D
ILONA STAWCZYK – D
ADAM STEC – D
DANIEL STEC – A
PIOTR STEFANOWICZ – GB
JAN STEFANOWICZ – GB
JULIA STEFAŃCZYK – BG
LENA STEFAŃSKA – E
MIKOŁAJ STEPANOW – UA
WIKTORIA STĘPIEŃ – E
KRYSTIAN STOIMENOV – BG
OLIVIER STRACZEK – USA
VERONIKA STRACZEK – USA
JACOB STARNAWSKI – USA
AMELIA STROIŃSKA – D
DOMINIK STRZĘPKA – USA
ANNA STYPKA – A
JHOAN SEBASTIAN SUAZA GRUDZIEŃ – E
JULIA SUPERSON – B
LENA SWITULLA – D
NATALIA SYCHTA – GR
KAROLINA SYTNIEWSKA – D
SEBASTIAN SZAJNA – IRL
NATALIE SZATYNSKI – USA
WOJCIECH SZCZECH – USA
JAKUB SZCZECH – USA
ANASTAZJA SZCZERBA – BY
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JOANNA SZCZYGŁOWSKA – LT
AGATA SZKLANNY – I
ZUZANNA STEFANIA SZEWC – USA
ANNA SZEWCZUK – UA
OLIWIER SZMAGLIK – B
MAJA SZMER – B
OLIWIA SZOSTECKA – F
KAJA SZPANELEWSKA – USA
NICOLA SZULC – E
NIKOLETTA SZUMSKA – GR
WIKTORIA SZUTIK – BY
WIKTORIA SZWED – B
HUGO SZYDŁOWSKI – GB
ZOFIA SZYMAŃSKA – IRL
LIAM SZYMCZAK – GB
ANNA-MARIA SZYPUŁKA – D
ALEXIA ŚCIESIŃSKA – B
PAULA ŚMIETAŁO – B
LENA ŚWIĄTKOWSKA – IRL
ŁUKASZ ŚWIĘĆKOWSKI – GR
JULIA ŚWIRSKA – I
SONIA ŚWITAŁA – GR
NICOLE TARANTO – D
WERONIKA TARGONSKA – I
JULIA TARGOŃSKA – B
ANETA TARLECKA – S
JOANNA TARLECKA – S
ZUZANNA TARNAWSKA – USA
NOEMIE TCHACONDO – F
MAXIMILIAN MIGUEL TENORIO GACON – MEX
NATHANIEL TĘGI – GB
DOMINIKA DEA TIMSZANE – LV
NATALIA TOBOŁA – D
DIEGO TOKARCZYK – I
MARIA TOKARCZYK – I
ANDŻELIKA TOKARSKI – I
KRYSTYNA TOMANOVÁ – CZ
MARIA TOMCZAK – F
ALEXANDRA TONIA-REDŹKO – D
AMELIA MARIA TOPÓR – A
MATTIA TOSETTO – I
DOMINIK TRACZ – USA
JAN TRACZ – USA
FRANCESCO TRENTINI – I
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ADAM TRIAA – TN
SARRA TRIAA – TN
PIOTR TROCHIMCZYK – USA
EWA TROCHIMCZYK – USA
GABRYELLA TROCHIMIAK – B
JAKUB TROJANOWSKI – A
NADIA TRUSZKOWSKA – D
ALEKSANDRA TRZASKO – USA
ANGELINA TSELINSKAYA – KZ
NATALIA TURKIEWICZ – USA
ADAM TWARDOWSKI – A
OLIVIER TWARDOWSKI – GB
ANDRZEJ TYMKOWSKI – SK
WIKTORIA URBAN – GR
KRYSTIAN URBAN – USA
ROZALIIA VAKHITOWA – RUS
KLARA VALLICELLI – I
FILIP VAN DE PAVERT – A
OLIVIER VAN DEN HUL – B
ALICJA VANHAVERBEKE – B
ANNA VANTOMME – B
JAKUB VAUGON – F
FAUSTYNA VAUGON – F
ANTONIO VELASCO ORYBKIEWICZ – E
MARIA VELASCO ORYBKIEWICZ – E
ELENA VELLA – I
SOFIA VISENTIN – I
PATRICK WAC – USA
MAKSYMILIAN WAJDA – A
TOMASZ WAKULICZ – GB
HANNA WAKULICZ – GB
WIKTOR MARTIN WALAS – E
MARCEL CONOR WALCZUK – IRL
WERONIKA WALUŚ – USA
BEATA WANATOWICZ – F
JAN WANCERSKI – GB
STANISŁAW WANCERSKI – IRL
MAREK WANTUCH – CDN
MICHAŁ LEON WARDYN – B
GABRIELA WARGALA – E
DOMINIK WARNETT – A
BOGDAN WASILEWSKI – LT
WŁADYSŁAW WASYLKEWYCZ – UA
WIKTORIA WĄSIKOWSKA – IRL
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THOMAS WEBER – USA
LAURA WEIDNER – D
MERYEM WERNITZ – D
KEVIN WESOLOWSKI – USA
RYAN WESOLOWSKI – USA
JULIA WĘDOŁOWSKA – B
ALEKSANDRA WĘGIEL – USA
JULIA WĘGRZYN – IRL
DOMINIKA WĘŻYKOWSKA – GB
OLIWIA WIATRZYK – GB
KAJA WIELICZKOV-DEJNOWICZ – BG
KAMILA WIELONEK – D
PAULINA WIELONEK – D
OTYLIA WIERZBOWSKA – A
OLIWIA WIERZBOWSKA – A
JULIA WIESLENIOWA – KZ
WIKTORIA WILK – A
MATYLDA WILK – IRL
DARIA WILKINSON – GB
OLIWIA WILK – GR
JAKOB WINTER – A
MARIA WISNIOWSKA – USA
DOMINIK WISNIOWSKI – USA
AMELIA WISTA – IRL
ALEKSANDRA WIŚNIEWSKA – GR
DAGMARA WITEK – A
ANNA WLADIMIROWA – UA
ŁUKASZ WNĘK – A
MIKOŁAJ JAN WOJCIECHOWSKI – D
MAYA WOJCIK – USA
FABIAN WOJTAS – A
ADAM WOJTAS – USA
REGINA WOJTAS – IRL
JULIA WOJTKOWSKI – USA
TOMAS WOŁODKOWICZ – B
DIANA WOŁOS – UA
OLIWIA WORONIEC – S
BARTOSZ WOŹNIAK – B
ADAM WÓJCIK– IRL
FILIP WÓJCIK – GB
KLAUDIUSZ WÓJCIK – IRL
ALICJA WÓJCIK – B
DOMINIKA WÓJTOWICZ – B
MARTYNA WÓJTOWICZ – B
Kronika wspomnieniowa
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EMILIA WRAZEN – USA
JESSICA WRONA – GB
DAWID WRONOWSKI – IRL
MELISSA WRÓBEL – D
ADAM WRÓBEL – D
JULIA WRÓBEL – IRL
NATALIA WRÓBEL – D
LENA WRÓBLEWSKA – B
KACPER WRÓBLEWSKI – USA
DARIA WRÓBLEWSKI – USA
CARLA WULFF – D
ALEKSANDRA WWEDEŃSKA – UA
PAULINA WYSK – USA
EUGENIA WYSOCINA – UA
NINA WYSOCKA – NL
SOPHIE WYTRAZEK – D
LAURA WYZIŃSKA – A
FILIP WYZIŃSKI – A
KLARA ZABARYŁO – B
ANUSZ ZABŁOCKA – RUS
GABRIEL ZABROCKI – B
ALEXANDER ZABRON – USA
EWELINA ZAGUBIEŃ – B
KAMILA ZAGUBIEŃ – B
NADIA ZAJĄC – AUS
NATALIA ZAJĄC -A
NATALIE ZAJĄC – A
JAN ZAJĄCZKOWSKI – CHN
KSENIA ZAJEWA – RUS
ADAM ZAJKOWSKI – USA
ZOFIA ZALEWSKI – GB
RICCARDO ZALUSKA – I
SYLWIA ZAMBRZYCKA – B
JULIAN ZAMUDIO KISIELEWSKI – CDN
OSKAR ZAMUDIO KISIELEWSKI – CDN
CHIARA ZANELLATO – I
XAVIER ZARĘBA – B
JUSTYNA ZASADA – IRL
JULIA ZAWADZKA – IRL
KAROL ZAWARUS – USA
MONIKA MARIA ZBOROWSKA – UA
VIKTOR ZHELEV – BG
DAREK ZIELIŃSKI – USA
KAROL DOMINIK ZIELIŃSKI – DK
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ANIA ZIĘCINA – A
OLESIA ZŁAMANIEC – UA
IWAN ZŁAMANIEC – UA
MICHAŁ ZŁAMANIEC – UA
LEONARD ZNYK – B
ADELA ZYDROVÁ – CZ
KAROL ZYNDA – B
HANA ŻAKOWSKA – A
ALICJA ŻOCH – B
PATRYCJA ŻOCH – B
EASTON ŻUCHAJ – S
KATARZYNA ŻUROMSKA – LT
JULIA ZOFIA ŻURAWSKA – S
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MODUŁ A
DLA UCZNIÓW
GRUPY:
I – PRACE PLASTYCZNIE
II – PRACE LITERACKIE
III – PRACE LITERACKIE
IV – PRACE LITERACKIE
V – PRACE MULTIMEDIALNE
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Z

ogromną przyjemnością i wzruszeniem oglądaliśmy nadesłane prace plastyczne. Dziękuję wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie,
rodzicom, opiekunom i nauczycielom. Dziękuję, że motywowali dzieci, roz-

mawiali z nimi.
Być Polakiem poza granicami własnego kraju – co to znaczy?
To trudny temat. Szukamy sensu. Ubieramy w piękne słowa. A co to znaczy dla dzieci
w wieku od 6 do 9 lat? – one kierują się emocjami. Kredki, farby czy inne środki wyrazu plastycznego pomagają opowiedzieć o tęsknocie za babcią czy dziadkiem, za krajobrazem, smakiem
potraw, językiem, którym można wyrazić najbliższe sercu uczucia. Dorośli nazywają to kulturą i sztuką
polską. Wasze prace o tym były.
Trudno nam było z setek prac nadesłanych z całego świata wybrać najciekawsze. Bo jakie przyjąć kryterium oceny? Wyróżniliśmy prace autentyczne, spontaniczne, których wyraz nie wymagał uzasadnienia,
że bycie Polakiem za granicą to powód do dumy.
Pozwoliłam sobie wyjątkowo w tym roku przyznać dodatkowe wyróżnienie specjalne małej dziewczynce, której praca znalazła się chyba przez przypadek (dziecko ma 4,5 roku, a regulamin I grupy przewiduje udział dzieci w wieku 6 – 9 lat). Ta praca ogromnie mnie wzruszyła szczerością i samodzielnością.

HANNA PSTRĄGOWSKA-DUBIEL
Przewodnicząca Jury Grupy I
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GRUPA I
PRACE PLASTYCZNE
(6 – 9 LAT)
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WERDYKT JURY DLA GRUPY I PLASTYCZNEJ (WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT)
„CO TO ZNACZY BYĆ POLAKIEM, GDY SIĘ ŻYJE POZA GRANICAMI POLSKI”?

JURY W SKŁADZIE:
Hanna Pstrągowska – Dubiel (Polska) - Przewodnicząca
Jerzy Derkacz (Polska) - Wiceprzewodniczący
Krystyna Bachanek (Polska)
Zbigniew Dubiel (Polska)
Bożena Laskiewicz (Wielka Brytania)
Irena Moraczewska (Polska)
Elena Rogaczykowa (Rosja)

WYRÓŻNIENIA I STOPNIA:
Gaia Francesca Bausano (Włochy)
Aleksander Bereza (USA)
Zuzanna Jędro (Irlandia)
Gregory Mezey Radinovic (Kanada)
Marek Wantuch (Kanada)
Aleksandra Wwedeńska (Ukraina)
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WERDYKT JURY DLA GRUPY I PLASTYCZNEJ (WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT)
„CO TO ZNACZY BYĆ POLAKIEM, GDY SIĘ ŻYJE POZA GRANICAMI POLSKI”?

WYRÓŻNIENIA II STOPNIA :
Julia Borek (Wielka Brytania)

Adam Michaelson (Wielka Brytania)

Natalia Cholewińska (Francja)

Gabriela Nagórska (Wielka Brytania)

Carla Czaplińska Gomez (Hiszpania)

Maja Olejarnik (Belgia)

Raja Dobrinowa (Bułgaria)

Milena Piech (Islandia)

Aleksandros Domański (Grecja)

Maya Praszkiewicz (Wielka Brytania)

Daniel Dwornicki (USA)

Natalia Prieto (Hiszpania)

Melanie Hryniewicki (USA)

Ksenija Rodziewicz (Białoruś)

Jakub Humpa (Niemcy)

Laura Samek (Niemcy)

Undina Jefimowa (Łotwa)

Maria Tokarczyk (Włochy)

Margaret Jordan (Australia)

Hanna Wakulicz (Szkocja)

Weronika Karuluk (Ukraina)

Jan Wancerski (Wielka Brytania)

Adrian Kosycarz Rodriguez (Hiszpania)

Ksenia Weber Rodriguez (Hiszpania)

Dominik Kowalewski (Niemcy)

Laura Wyzińska (Austria)

Daniel Krajewski Manecas (Portugalia)
Andrzej Kramarewski (Ukraina)
Mateusz Król (Wielka Brytania)
Catherine List (USA)
Elizabeth List (USA)
Dalia Anna Mabrouk (Tunezja)
Piotr Magiera (USA)

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
PRZEWODNICZĄCEJ JURY GRUPY I:
Laura Weidner (Niemcy)
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

GAIA FRANCESCA BAUSANO (WŁOCHY)
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

ALEKSANDER BEREZA (USA)

ZUZANNA JĘDRO (IRLANDIA)

GREGORY MEZEY RADINOVIC (KANADA)
„BYĆ POLAKIEM” 2019
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

MAREK WANTUCH (KANADA)
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

ALEKSANDRA WWEDEŃSKA (UKRAINA)
„BYĆ POLAKIEM” 2019
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

JULIA BOREK (WIELKA BRYTANIA)

CHOLEWIŃSKA NATALIA (FRANCJA)

CARLA CZAPLIŃSKA GOMEZ (HISZPANIA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

RAJA DOBRINOWA (BUŁGARIA)

ALEKSANDROS DOMAŃSKI (GRECJA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

DANIEL DWORNICKI (USA)

MELANIE HRYNIEWICKI (USA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

JAKUB HUMPA (NIEMCY)

UNDINA JEFIMOWA (ŁOTWA)
„BYĆ POLAKIEM” 2019
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

MARGARET JORDAN (AUSTRALIA)

KARULUK WERONIKA (UKRAINA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

ADRIAN KOSYCARZ RODRIGUEZ (HISZPANIA)

DOMINIK KOWALEWSKI (NIEMCY)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

DANIEL KRAJEWSKI MANACES (PORTUGALIA)

ANDRZEJ KRAMAREWSKI (UKRAINA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

MATEUSZ KRÓL (WIELKA BRYTANIA)

CATHERINE LIST (USA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

ELIZABETH LIST (USA)

ANNA DALIA MABROUK (TUNEZJA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

PIOTR MAGIERA (USA)

ADAM MICHAELSON (WIELKA BRYTANIA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

GABRIELA NAGÓRSKA (WIELKA BRYTANIA)

MAJA OLEJARNIK (BELGIA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

MILENA PIECH (ISLANDIA)

MAYA PRASZKIEWICZ (WIELKA BRYTANIA)

NATALIA PRIETO (HISZPANIA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

RODZIEWICZ KSENIJA (BIAŁORUŚ)

LAURA SAMEK (NIEMCY)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

MARIA TOKARCZYK (WŁOCHY)

HANNA WAKULICZ (SZKOCJA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

JAN WANCERSKI (WIELKA BRYTANIA)

KSENIA WEBER RODRIGUEZ (HISZPANIA)

LAURA WYZIŃSKA (AUSTRIA)
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

LAURA WEIDNER (NIEMCY)
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P

rzez dziewięć lat młodzi uczestnicy konkursu „Być Polakiem” zmagali się z bardzo różnymi tematami, luźno związanymi z ogólnym tematem konkursu –
czyli, co to znaczy być Polakiem gdy się mieszka poza Polską. W tym roku,
w jubileuszowym roku dziesięciolecia, organizatorzy konkursu postawili młodym
uczestnikom właśnie to konkretne pytanie: Co to znaczy być Polakiem kiedy się
mieszka z dala od Ojczyny. Kto Ci pomaga w zachowaniu polskości? Kto Cię inspiruje? Kto Cię tej polskości uczy?
Zadanie nie było łatwe, zwłaszcza dla naszej grupy wiekowej. Czy młodzi ludzie, dzieci właściwie,
uczestnicy konkursu, kiedykolwiek zadawali sobie takie pytania? Czy zastanawiali się nad swoją tożsamością czy przynależnością obywatelską? Podejrzewam, że raczej nie. W najlepszym razie buntowali się przeciwko obowiązkowi chodzenia co sobotę do polskiej szkoły, kiedy ich rówieśnicy wylegiwali się w łóżku
czy kopali piłkę na podwórzu! Polskość raczej wiązała się właśnie z tym!
A jednak tegoroczny konkurs zaowocował rekordową liczbą prac – 280 – musiało więc być coś w tym temacie, co zainteresowało nie tylko samych uczestników konkursu, ale również ich rodziny czy nauczycieli
w szkole sobotniej. Temat niewątpliwie nadawał się do dyskusji – w rodzinie, szkole, pomiędzy przyjaciółmi.
Najwyraźniej został bardzo szczegółowo opracowany w tych środowiskach. Uczestnicy konkursu posługiwali
się szerokim słownictwem tematycznym. Pisali o symbolach, hymnie narodowym, fladze, szacunku dla. Ojczyzny; polskich tańcach narodowych i pieśniach; słynnych Polakach, którzy wsławili Polskę w dziedzinie odkryć
naukowych, muzyki, sportu. O tych ostatnich – Lewandowskim, Stochu, Radwańskiej – pisano bardzo dużo.
Podkreślano poczucie dumy jakie wywołują wspaniałe sukcesy naszych sportowców. Pisano o pozytywnym
wpływie polskiej rodziny – matki szczególnie – o szkole sobotniej; o potrzebie mówienia w domu po polsku;
o polskiej mszy św i działalności harcerstwa polskiego. No i oczywiście, systematycznie i z uczuciem, pisano
o wizytach w Polsce; o pysznej szarlotce babci, czy smacznym rosole: zapachu kwiatów i skoszonej trawy. O pobycie u dziadków i potrzebie utrzymywania z nimi bliskiego kontaktu, nawet z dalekiego kraju zamieszkania.
Wszystko to było pisane piękną polszczyzną, prawie bezbłędnie i powtarzało się systematycznie, prawie we wszystkich wypracowaniach – niestety, aż do znudzenia. Na pewno wszystkie prace zasługują
na uznanie i gratulacje. Wykonano masę wspólnej roboty, która zostanie z młodymi na długie lata. Widać
było wyraźny wpływ nauczycieli, którzy z uczniami w klasie temat omówili, opisali i chyba i poprawili,
natomiast w większości prac brak było autentyczności, polotu, oryginalności.
Dobrze, że młodzi pochylili się nad tym zagadnieniem; że trochę uporządkowali swoje uczucia w tej
sprawie; źe poszerzyli swoje słownictwo o słowa ważne, patriotyczne, wcale niełatwe. I dobrze również
że w całym tym morzu prac bardzo do siebie podobnych – i na pewno zasługujących na wyróżnienie –
znaleźliśmy prace, które odbiegały od tego szablonu. Prace, które w bardzo osobisty i autentyczny sposób
opisywały drogę odkrywania polskości w swoim życiu, poprzez bardzo różne i często dramatyczne przeżycia,
które wzruszały nas do głębi. Przeczytacie je sami i zrozumiecie dlaczego właśnie te prace, zostały wybrane.
Brawo młodzi! Piszcie dalej, angażujcie się w poważne tematy, zastanawiające się nad swoją polskością
i pamiętajcie zawsze, że dwujęzyczność i świadomość swoich korzeni to ogromne bogactwo, które trzeba
pielęgnować i szanować, bo nie każdemu jest dane.
Bardzo nam się dobrze pracowało w czteroosobowym zespole i dziękuję Eli, Piotrowi i Kamilowi za sumienną pracę i wsparcie.
ALEKSANDRA PODHORODECKA
Przewodnicząca Jury Grupy II
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PRACE LITERACKIE
(10 – 13 LAT)
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Dostojni „Mali-Wielcy” Ambasadorzy Polski,

W

Polsce urodziłam się i wychowałam. Dorastałam w kraju, studiowałam,
a i nawet pracowałam w szkole. Tęskniłam za rodzicami jak byłam na koloniach, tęskniłam za babcią i dziadkiem po spędzeniu u nich wakacji, tęskniłam

za przyjaciółmi, za rodzeństwem, za wieloma innymi osobami, sytuacjami, rzeczami, ale w tamtych latach
nigdy nie tęskniłam za Polską!!!
Teraz tak. Teraz tęsknię do ogromu rzeczy i tęsknię za rodziną, za łąką kwiecistą, czy rechotem żab
w pobliskich jeziorach. Przyznam się otwarcie, że to uczucie nie było mi znane dopóki ja sama nie zamieszkałam poza granicami naszego pięknego kraju.
Mali-Wielcy Ambasadorzy Polski, chciałam Wam powiedzieć, że temat tegorocznego Konkursu był
tematem WIELKICH UCZUĆ i DOZNAŃ. Nie będę ukrywać, że przy wielu wielu pracach pojawiające się
łzy zaburzały ostrość czytania. Wasze wzruszające prace przepełnione są sercami zakochanymi w kraju
Waszych rodziców, Waszych dziadków, kuzynów, przyjaciół… Sercami, które czują ból i cierpienie jakie
przeszła Polska na przełomie wieków. Niektórzy z Waz odnaleźli nawet swoich przodków, którzy walczyli
o wolność Polski i są z tego ogromnie dumni!
W Waszych pracach odnajdywałam często samą siebie, czyli małą dziewczynkę czekającą na pachnące
wanilią naleśniki babci. W innej pracy zasiadałam razem z Wami przy wigilijnym stole i śpiewaliśmy razem
kolędy. Podróżowałam z Wami po różnych zakątkach Polski, aby poznać ją nie tylko z Internetu. Oglądając zdjęcia poznawałam Waszych dziadków i babcie, kuzynów, ciocie i wujków mieszkających w Polsce.
Chodziłam z Wami do polonijnych szkół na lekcje języka polskiego czy historii i uczyłam się ponownie
ważnych dat z kroniki ojczystej. Uczestniczyłam w paradach polski w USA, czy wędrowałam na daleką
i zimną Syberię. Wszędzie gdzie jest mowa polska, czujemy się jak w domu. Czujemy się wielką rodziną,
która rozjechała się po całym świecie. I to właśnie przebijało się głównie w Waszych ambitnych pracach.
Jestem bardzo dumna z polonijnych dzieci, które chwalą imię Polski w swoich krajach, wśród swoich
kolegów promują nasz kraj i chcą, aby Polska była Wielkim i Bogatym państwem, do którego zawsze
wszyscy będziemy chcieli wracać.

KATARZYNA OSTRÓWKA
Juror Grupy II
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WERDYKT JURY DLA GRUPY II (10 – 13 LAT)
„CO TO ZNACZY BYĆ POLAKIEM, GDY SIĘ ŻYJE POZA GRANICAMI POLSKI”? – PRACE LITERACKIE

JURY W SKŁADZIE:
Aleksandra Podhorodecka (Wielka Brytania) - Przewodnicząca
Katarzyna Ostrówka (Hiszpania) - Wiceprzewodnicząca
Elżbieta Barras (Wielka Brytania)
Kamil Jonczyński (Szwecja)
Piotr Ładomirski (Belgia)

LAUREACI:

Martina Drabek (Niemcy)

Sebastian Dzierżanowski (USA)

Denise Edman (Szwecja)

Sebastian Herbet (Belgia)

Lara Le Grelle (Belgia)

Michał Kwiecień (USA)

Joan Sebastian Suaza Grudzień (Hiszpania)

Karolina Moszkina (Rosja)

Krystian Herbet (Belgia)

Natalia Mahinay (Kanada)

Amelka Jędrusiak (Wielka Brytania)

Peter Sławik (USA)

Artyom Kim (Kazachstan)

Zuzanna Szewc (USA)

Maciej Klepacz (Austria)

Łukasz Święćkowski (Grecja)

Karol Kobus (Niemcy)

Sarra Triaa (Tunezja)

Alan Kaszelak (USA)

Wiktor Martin Walas (Hiszpania)

Serhii Marynenko (Ukraina)
Kacper Mikołajczyk (Niemcy)
Adel Perva (Libia)

WYRÓŻNIENI:

Nicholas Pietranik (USA)

Katsiaryna Barsukova ( Białoruś)

Sebastian Szajna (Irlandia)

Gabriela Bialy (USA)

Aleksandra Wiśniewska (Grecja)

Antonio di Bucchianico (Irlandia)

Julian Zamudio Kisielewski (Kanada)

Nicole Czyżewska dos Anjos (Niemcy)

Justyna Zasada (Irlandia)
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T

emat tegorocznego konkursu „Co znaczy być Polakiem poza granicami kraju”
był bardzo szeroki i jednocześnie zawierał istotę Konkursu. W grupie drugiej
wpłynęło 280 prac czyli sporo więcej niż w poprzednich latach. Na szczęście

udało mi się przeczytać wszystkie przed rozpoczęciem obrad jury podobnie jak pozostałym członkom naszej grupy dzięki czemu nasze obrady przebiegły bardzo sprawnie. Poziom prac był bardzo różny. Bardzo wiele prac było pisanych według jednego
schematu ale znalazły się też prawdziwe perełki, niektóre wzruszające. We wszystkich prawie pracach
można było znaleźć odpowiedz na pytanie kto lub co sprawia ze czuje się Polakiem? Zawsze to był dom
rodzinny, a wiec: rodzice, dziadkowie rodzeństwo. Prawie zawsze to jest polska szkoła, czasami polscy
sportowcy oraz postacie historyczne. Dla mnie udział w pracach jury Konkursu był niezwykle cenny.

PIOTR ŁADOMIRSKI
Juror Grupy II

B

yć Polakiem – Co to właściwie znaczy? od tego zagadnienia zaczęło się wiele
prac konkursowych w tym roku. Jestem pewien, że nie tylko nasi uczestnicy,
ale z pewnością wielu z nas szukało lub nadal szuka odpowiedzi na to pytanie.

W końcu nie da się jednoznacznie zdefiniować znaczenia słowa, które tak bardzo
naładowane jest osobistymi przeżyciami. Rodzina, doświadczenia, miejsce zamiesz-

kania i poglądy. Nasza inność prowadzi do tego, że szukamy swojej polskości w indywidualny sposób,
a mimo to, mimo tych wszystkich różnic i kilometrów nas dzielących, znaczną większość łączy kuchnia
i bohaterowie, których sobie w życiu wybieramy za autorytet. Często właśnie Ci bohaterowie stawali się
fundamentem do znalezienia odpowiedzi – co to właściwie znaczy? Po przeczytaniu prawie trzystu prac
wiem dzisiaj na przykład jak ważną postacią dla naszej młodzieży jest piłkarz, Robert Lewandowski, jak
nieśmiertelny jest Jan Paweł II, którego obecność w pracach dziesięciolatków była wręcz normą. Jak
istotną rolę w naszym życiu odgrywają pierogi i żurek! Ten zestaw brzmi abstrakcyjnie, ktoś by powiedział,
że dopuszczamy się herezji. Jak można zestawić naszego papieża i pierogi na tej samej liście? Przesada?
Ależ skąd. Po przeczytaniu tych pracy zdaje mi się, że jestem bliższy znalezienia odpowiedzi. Uważam,
że ta abstrakcja wyboru, ta różnorodność argumentów, a zarazem ich powtarzalność chyba jednak trochę
nas definiuje, bo czy Polak to nie przypadkiem człowiek abstrakcyjny? Często pełny sprzeczności i zestawiony z różnych, wydawać by się mogło przeciwstawnych cech i poglądów? Cieszę się, że po raz kolejny
mogłem wziąć udział w tym pięknym projekcie, jakim jest konkurs „Być Polakiem”. Dziękuję uczestnikom
za tę wspaniałą i pełną wzruszeń podróż śladami Waszej polskości. Dzisiaj wiem, że nasza inność bardziej
nas łączy, niż dzieli i w jakiś sposób wyznacza nasz polski charakter. Dziękuje Wam mali abstrakcyjni
Polacy za to, że jesteście tacy kolorowi i ciekawi. Do zobaczenia za rok!

KAMIL JONCZYŃSKI
Juror Grupy II
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PRACE LAUREATÓW
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SEBASTIAN DZIERŻANOWSKI ( USA)

BYĆ POLAKIEM

M

am na imię Sebastian Dzierżanowski. Mam dwanaście lat. Urodziłem się i mieszkam w Park Ridge, Illinois w Stanach Zjednoczonych. Moi rodzice byli urodzeni
w Chicago. Babcia Wiesia, dziadziu Mietek i dziadziu Jacek
urodzili się w Polsce i tam chodzili do szkoły. Natomiast
babcia Tereska urodziła się w Szkocji. Jej mama, prababcia Wandzia, była wywieziona do Rosji w 1940 r., a pradziadziu Kaziu uciekł z Polski w 1939 r. jak Niemcy zajęli
Polskę. Walczył w Normandii w Pierwszej Dywizji Pancernej pod generałem Maczkiem. Prababcia i pradziadziu
pobrali się w Anglii podczas wojny, a po wojnie zamieszkali w Szkocji. Stamtąd przyjechali do Ameryki w 1956 r.
Czyli można powiedzieć, że jestem czwartym pokoleniem
z naszej rodziny który mieszka za granicą, a trzecim pokoleniem urodzonym za granicą. Mimo, że nasza rodzina tak
długo już mieszka za granicą (prawie 80 lat), to ja bardzo
dobrze mówię po polsku (i piszę i czytam też). Dlaczego?
Moja mama i mój tata pilnują żebyśmy mówili po polsku, bo oni dbają o polski język i polską kulturę. Jak oni
byli dziećmi, to też w domu mówili po polsku. Każdego
roku maszerowali w paradzie 3-cio majowej. Chodzili
do sobotniej polskiej szkoły. Należeli do polskiego harcerstwa i każdej soboty chodzili na zbiórkę, wpierw jako
skrzaty, potem zuchy, potem jako harcerz i harcerka,
a teraz są instruktorami w tej organizacji. Jak byli dziećmi
jeździli na kolonie na teren harcerski przy Crivitz w stanie
Wisconsin, potem na obozy i zloty. Oboje przez wiele lat
tańczyli w „Lechitach”, harcerskiej grupie tańca ludowego.
Z „Lechitami” polecieli do Polski i byli w Rzeszowie na festiwalu tańca ludowego grup polonijnych z całego świata.
Tańczyli na rynku w Krakowie. Większość ich znajomych
jest pochodzenia polskiego i znają się przede wszystkim
z harcerstwa i z tańca. Mama i tata lubią też słuchać polskiej muzyki. Jak się pobrali, mama i tata zdecydowali,
że ich dom będzie polskim domem i ich dzieci będą mówić
po polsku.
Jak byłem mały, to babcia Tereska mnie pilnowała jak
rodzice byli w pracy. Czytała mi polskie książki i później
ja babci czytałem polskie książki na głos. Babcia nauczyła
mnie czytać po polsku. Wpierw przeczytałem „Elementarz” a później różne inne książki, np. „Bracia lwie serce”
i „Łowcy skarbów”. Moją ulubioną książką którą dotychczas przeczytałem jest „Dziadek i Niedźwiadek”. Ta książka
jest ciekawa, bo pisze o prawdziwej historii która zdarzyła
się podczas Drugiej Wojny Światowej. Opisuje przygody
niedźwiadka Wojtka, którego polscy żołnierze z armii
Władysława Andersa znaleźli w Iraku. Razem z tymi żoł„BYĆ POLAKIEM” 2019

nierzami Wojtek przeszedł przez Irak, Persję i Palestynę.
Razem z nimi walczył we Włoszech pod Monte Cassino,
i w końcu razem z nimi pojechał do Szkocji. Moja prababcia Wandzia też była w armii Andersa, i bardzo możliwe
że widziała Wojtka w Iraku lub Persji, albo w Szkocji, gdzie
oboje znaleźli się po wojnie. Babcia Tereska opowiada
mi o różnych ciekawych rzeczach z historii naszej rodziny.
Tatuś prababci Wandzi był generałem – generał Kazimierz
Dzierżanowski. Babcia ma w domu obraz: „Wiek w służbie
Ojczyzny” – Dzierżanowscy zawsze walczyli o Polskę. Jak
generał Maczek odwiedzał swoich żołnierzy w Chicago,
przyszedł z wizytą do pradziadzia Kazia. Ref-Ren (autor
piosenki „Czerwone Maki na Monte Cassino”) przychodził do domu babci Tereski na Wigilię. A Adam Mickiewicz
w „Panu Tadeuszu” pisze o moim dalekim krewnym Michale Dzierżanowskim! Babcia pomaga mi z lekcjami które
zadaje pani nauczycielka z polskiej szkoły. Gram z babcią
polskie gry, jak na przykład skrabelka po polsku (Scrabble)
i słowa ze słów. Kiedyś nawet wygrałem z babcią!!
Tak jak prababcia Wandzia, babcia Tereska, mama
i tata, ja też należę do polskiego harcerstwa za granicą.
Zbiórki są w sobotę po polskiej szkole. Jak byłem skrzatem, mama prowadziła zbiórki razem z inną druhną i dalej
to robi. Wymyśla fajne majsterkowanie. Na zbiórkach
śpiewaliśmy też dziecinne piosenki i graliśmy w różne gry.
Jak byłem zuchem, zacząłem jeździć na kolonie. Kolonie
są w północnym Wisconsin na terenie harcerskim. Zawsze
są jakieś tematy na kolonii. Jak ja byłem na koloniach, tematy były: Gwiezdne Wojny, Przetrwanie, Średniowiecze,
Komandosi i Włóczęga przez Dzicz, która była o Australii
i Nowej Zelandii. Ja byłem w grupie maorysów. Wszystkie
kolonie były bardzo fajne. Druh Tomek i druh Bobby bardzo fajnie je prowadzą, a kominek dla rodziców zawsze jest
wspaniały. W sierpniu było pasowanie i teraz jestem harcerzem. Na zbiórkach śpiewamy polskie piosenki: narodowe,
religijne i harcerskie. Nasz drużynowy wymyśla zajęcia
i gry z historii Polski bo przygotowujemy się do sprawności „stulecia odzyskania niepodległości Polski”. Tego lata
pojadę na mój pierwszy obóz. Myślę że będzie super!
Gram w piłkę nożną w polskim klubie. Ten klub nazywa
się Husarze. Jak gram w tym klubie to czuję się Polakiem.
Mój trener jest z Polski. Moi koledzy też mają rodziców
którzy są Polakami.
Obie babcie, babcia Tereska i babcia Wiesia, pilnują
polskich tradycji. Wigilia jest zawsze bardzo uroczysta,
dzielimy się opłatkiem, i mamy dużo bezmięsnych dań.
Moje ulubione to barszcz z domowymi uszkami które
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babcia Tereska robi każdego roku na Wigilię. Moje siostry
Karina i Mela pieką ciasteczka, a Nina robi piernik przekładany. Wszystkie dzieci dekorują pierniczki. Po obiedzie
a przed prezentami śpiewamy bardzo dużo polskich kolęd,
przynajmniej przez godzinę. Na Wielkanoc idziemy do kościoła aby poświęcić koszyczki. W tych koszyczkach jest
kiełbasa, baranek z masła z małym proporczykiem, babka,
mazurki, sól i pieprz i pisanki. Razem z mamą robimy pisanki z wosku. Mamy pisanki są bardzo piękne. Zawsze
obchodzimy imieniny, a nie tylko urodziny. Babcia mówi,
że to bardzo ładny polski zwyczaj. Moje imieniny są 20
stycznia.
Dwa lata temu poleciałem do Polski po raz pierwszy.
Byliśmy w Polsce przez dwa i pół tygodnia i byliśmy w bardzo dużo miejscach. Przylecieliśmy do Gdańska i po zwiedzaniu tego miasta byliśmy na plaży w Sopocie gdzie
znalazłem prawdziwy bursztyn. Płynęliśmy też statkiem
na Westerplatte. Potem pojechaliśmy do Cekcyna na zjazd
rodziny Dzierżanowskich. Było więcej niż 100 osób i pełno
kuzynów, z którymi bardzo dobrze się bawiłem przez
to że mogłem z nimi rozmawiać po polsku. Zagraliśmy
świetny 3-pokoleniowy mecz piłki nożnej – grali dziadkowie, wujkowie i stryjowie i dzieci. Po zjeździe pojechaliśmy do zamku krzyżackiego w Malborku. Zamek był fajny
i było w nim dużo ciekawych rzeczy, tak jak zbroja husarska. Później byliśmy w Opolu, gdzie mieszkałem w domu
dziadzia Jacka, prababci i pradziadzia. W rodzinie jest
dużo myśliwych, więc poszliśmy na strzelnicę, gdzie pierw-

szy raz w życiu strzelałem z broni i trafiłem w rzutki! Następnie pojechaliśmy do Krakowa. Byłem na rynku z moim
kuzynem Filipem i potem razem z jego rodziną pojechałem
do Poręby na mniejszy zjazd rodziny Kasprzyckich. Tam
poszliśmy na bardzo długi spacer w Gorcach. Chodziliśmy
9 mil i trwało to prawie cały dzień, ale zdobyliśmy najwyższy szczyt w Gorcach który się nazywa Turbacz. Jeszcze pojechaliśmy z innymi kuzynami na spływ Dunajca
i do Zakopanego, gdzie chodziliśmy po górskich szlakach
w Tatrach. Bardzo mnie się w Polsce podobało i chciałbym
tam kiedyś pojechać znowu.
Jak widać, dla całej naszej rodziny jest ważne żeby pamiętać o tym, że rodzina nasza jest z Polski. Jak mówię
i czytam po polsku, chodzę do polskiej szkoły, obchodzę
polskie tradycje, śpiewam polskie piosenki i jeżdżę na harcerskie akcje letnie i te wszystkie rzeczy pomagają mi być
lepszym i dobrym Polakiem. To nie jest łatwo, bo wolę
czytać po angielsku i mówić po angielsku z kolegami, ale
chcę dobrze mówić po polsku też i będę starał się to robić.
Bardzo mi się w Polsce podobało bo z wszystkimi mogłem
mówić po polsku, a jak tam znowu pojadę to będę jeszcze lepiej mówić po polsku. Dlatego że czytam po polsku
i chodzę na zbiórki harcerskie, wiem więcej o historii Drugiej Wojny Światowej niż moi koledzy. Historia pomaga
mi zrozumieć jaka interesująca i fajna Polska jest. Ja wiem,
że to jest dobra rzecz jak się zna język i kulturę kraju skąd
jest moja rodzina. Dlatego będę się starał jeszcze lepiej
je poznać.

Ja, Sebastian Dzierżanowski, jako harcerz i uczeń polskiej szkoły, melduję Marszałkowi Piłsudskiemu, że uczniowie
polskiej szkoły im. Mikołaja Kopernika są gotowi na apel szkolny z okazji stulecia niepodległości Polski – listopad 2018.
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Nazywam się Sebastian Kamil, Herbet. Urodziłem się dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące ósmego roku. Mieszkam w Belgii. Jestem uczniem w klasie Vc w szkole im. gen. Staniława Maczka w Antwerpen.

„Być Polakiem”... Myślę, że mogę choć trochę podzielić się swoimi
przemyśleniami na ten temat, przy pomocy kilku „wyrwanych” kartek z mojego
pamiętnika.
27/09/2017
Dziś miałem „twardy orzech do zgryzienia”. Pan Dennis
„zbierał ochotników „do udziału w zawodach biegowych. Byłem
przekonany: „W środę po południu będziemy biegać bo wtedy
w szkole są krótsze lekcje. „Prawie wszyscy z mojej klasy zgłosili
chęć udziału w wyścigu.
U mnie pojawił się dylemat: „Przecież w środy po południu chodzę na lekcje języka polskiego! Tak w skrócie: Do „Polskiej Szkoły
„chodzę.” Cały weekend uczyłem się na test o rzeczowniku. Również długo trenowałem do tego wyścigu. Zastanawiałem się nad tym
co wybrać. Hmm... Wyścig czy „Polska Szkoła”? Pan Dennis zapytał
czy będę brał udział w zawodach. Odpowiedziałem: „Raczej nie”.
„A co robisz w środę po południu”? Zainteresował się pan Dennis.
Powiedziałem, że idę do „Polskiej Szkoły”. „A co tam robisz”? Pytał
dalej. Wyjaśniłem, iż uczę się języka polskiego, geografii i historii
Polski. Pan Dennis pokręcił głową i rzekł: „Skoro musisz, to idź
do szkoły”. Słyszałem krzyki kolegów i koleżanek: „Seba na wyścigu
będą dla wszystkich uczestników nagrody”! Oświadczyłem jednak:
„To nic, chcę pójść do „Polskiej Szkoły”. Taka jest moja decyzja.”
W tym momencie dokonałem wyboru. Co nie było łatwe.
Byłem pewien, że na olimpiadę nie pojadę. „Nie mam talentu
do biegania”. Tym się pocieszałem.
29/11/2017
Nie mogłem uwierzyć: Celujący! „Brawo ja”! Dostałem szóstkę
w „Polskiej Szkole” za projekt „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”.
Pamiętam jak robiłem to „Drzewo”. Nie znałem dalszej rodziny. Dlatego moja mama mi pomogła. Zadzwoniła do swojej mamy a mojej
„Dabci”. Tak, nazwałem ją „Dabcia Ania”. Stwierdziłem: „Jest niezwykłą babcią. Mama mojego „Tatki” znaczy taty to zwykła babcia.
„Zapatrzona” w mojego starszego brata stryjecznego a „Dabcia” jest
mega cool! Wszystkie swoje wnuki traktuje tak samo! „
Dalej! Moja mama zadzwoniła do „Dabci” żeby zapytać
o wszystkie nasze stryjne i ciotki. Podczas rozmowy z „Dabcią”,
mama śmiała się i była bardzo szczęśliwa. Po rozmowie nagle posmutniała. Zapytałem: „Co się stało”? Mama wyjaśniła mi, że bardzo tęskni za rodziną i Polską.
Na szczęście dzisiejsza ocena uradowała moją kochaną
mamę. Również „Dabcia” ucieszyła się z tej „mojej szóstki”. Jednak ja, ucieszyłem się najbardziej!
27/02/2018
Pojawiły się moje zdjęcia w internecie i na stronie „Polskiej
Szkoły”. Ale byłem wtedy nieuczesany! Za to moja pani „z geografii „... Jak zawsze, była elegancka. No tak, nie wiedziałem,
że będę w tym dniu fotografowany. Był to normalny szkolny
dzień. Oddałem album na konkurs. Nie spodziewałem się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tak szybko. Pani zebrała wszystkie
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konkursowe prace i udała się na naradę do szkolnego sekretariatu. Po przerwie konkurs był już rozstrzygnięty.
Zająłem I-wsze miejsce. Jupi! Pani sekretarka „złapała aparat
„i zrobiła kilka zdjęć. W szoku byłem! Nawet nie zdążyłem uczesać włosów. Pamiętam jaką frajdę sprawiał mi ten konkurs. Podczas ferii świątecznych „biegałem „z telefonem i robiłem zdjęcia.
Ależ to była zabawa!
Dzięki temu konkursowi dostrzegłem jak pięknie jest w Polsce. Natura, zabytki, tradycje... Dzisiaj „oświeciło” mnie. Uświadomiłem sobie, że chciałbym studiować turystykę. Rozmyślałem:
„Kto wie? Może później będę pracował w Polsce? Pokazywał
wszystkim jaki to niesamowity kraj.”
12/05/2018
Ale się najadłem! W każdą niedzielę po południu na „Chiro”
normalnie były zajęcia sportowe. Lecz dziś było inaczej. Wszyscy
uczestnicy i ich rodzice przygotowywali jakieś swoje narodowe
dania. Ja z rodzicami zrobiłem sałatkę jarzynową. Były tam też
inne potrawy, które mi smakowały. Jednak dla mnie najsmaczniejsza była sałatka warzywna. „Mmm... Kawałek Polski na talerzu”. Stwierdziła mama. Również inni nie mogli się powstrzymać
od „dokładek jarzynowej” Pomyślałem: „Tak... To prawda,
że ta sałatka jest wyśmienita. U mnie w domu żadna poważna
impreza bez niej nie może się obyć.”
Mama w podziękowaniu za przygotowanie dania dostała pęczek zielonej pietruszki. To zamiast kwiatów. Pietruszkę użyła
do pysznego rosołu. Mniam, mniam... Zachwalałem polskie specjały: „Myślę, że dania kuchni polskiej są bardzo smaczne i każdy
znajdzie coś” dla swego podniebienia”. Smacznego! „
Sponsorzy tej imprezy wydrukowali książki. W nich były przepisy na wszystkie przygotowane dziś potrawy. Na stronie dwudziestej była” smaczna i zdrowa” sałatka jarzynowa. Odkryłem jak fajnie
można się bawić podczas krojenia sałatki. Także dzień minął mi na zabawie i „obżarstwie”. To był wspaniale zakończony weekend.
28/10/2018
Huraaa! Nareszcie kolonie! Przyjechałem wczoraj. Właściwie to rodzice mnie przywieźli samochodem. Często tłumaczyłem znajomym: „Z Antwerpen do Comblain-La-Tour jest „kawał”
drogi. Jednak warto tu przyjechać bo to pięknie położone miejsce
w Ardenach. Ośrodek” Millenium” to przerestrukturyzowany stary
hotel na Dom Wczasowy, siedzibę Polskiej Macierzy Szkolnej.”
Opowiadałem o swoim pobycie: „Kolonie tutaj to świetna zabawa. Mówimy oczywiście po polsku. Zawsze są tutaj jakieś przygody i niespodzianki. Ciesze się, że jestem „stałym bywalcem”.
Uwielbiam przyjeżdżać na te fantastyczne kolonie.”
Po przyjeździe przywitałem się z paniami: Basią czyli Panią
prezes i ze sympatyczną Panią Stefanią również z Panią Anią oraz
resztą kadry kolonii. Dowiedziałem się kto będzie opiekunem”
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mojej” grupy i „zająłem” łóżko w pokoju. Na podwórku sprawdziłem, którzy koledzy już przyjechali. Świetnie! Cała „ekipa” przyjechała. Zabawa zaczęła się na „Maxa”! Kolonie zaczęły się super!
30/10/2018
Cóż to był za rozśpiewany poranek! Wieczór natomiast roztańczony! Od rana uczyliśmy się pieśni patriotycznych. Pomyślałem: „To w związku z tym, że w tym roku mamy bardzo ważne
wydarzenie czyli „Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Tak... Zrobiłem w „Szkole Polskiej „projekt z tej okazji.
Dzisiaj po obiedzie były ciekawe warsztaty o I-wszej Wojnie
Światowej i moim ulubionym bohaterze z tego czasu, marszałku
Piłsudskim. Pani prowadząca te warsztaty przyjechała aż z Warszawy. Była ona bardzo miło zdziwiona moją wiedzą na temat
prowadzonych warsztatów. Byłem zadowolony.
Wieczorem była dyskoteka. Moje nogi same „rwały się”
do tańca. Bawiłem się znakomicie. Nie mogłem „podpierać
ścian”! Zwłaszcza przy polskich szlagierach... „Ruda tańczy jak
szalona”...

sto”. Przed wejściem miałem okazje do rozmowy z Piłsudczykami. Byłem mile zaskoczony gdy otrzymałem od nich znaczek
„Związku Piłsudczyków RP”. Na sali parlamentarnej miałem
możliwość zobaczenia jak wyglądają spotkania europosłów.
Mogłem posłuchać w dwudziestu ośmiu językach wypowiedzi
zaproszonych gości. Wśród których nie zabrakło Pani vicekonsul RP i Pana ambasadora RP. Wszyscy wysłuchaliśmy koncertu,
w którym zagrano utwory polskich kompozytorów. Bardzo podobał mi sie ten koncert. Moja mama również była wzruszona.
Natomiast mojemu tacie „zakręciła się łza w oku”. Końcowym
etapem naszego pobytu w Parlamencie Europejskim był wernisaż
z pracami na temat „Stulecie Odzyskania Niepodległości przez
Polskę”. Byłem taki dumny, że mogłem tam być.
Zmęczony ale zadowolony wróciłem do domu. Długo nie mogłem zasnąć. Ogarniały mnie radość i euforia. Odtwarzałem w pamięci wszystkie dzisiejsze wydarzenia. To był niesamowity dzień.
Zastanawiałem się dlaczego polskie krajobrazy, tradycje, polska historia, literatura i muzyka ale przede wszystkim
sama piękna Polska przyciągają mnie jak magnes? Na co dzień
i od święta... Moje serce i rozum są zgodne: Jestem Polakiem!

06/11/2018
Wydawało mi się, że cały dzień śniłem. Jakieś cztery dni
temu Pani Aneta, nauczycielka języka polskiego w „Polskiej
Szkole”, przysłała wiadomość. Wynikało z niej, iż dostałem wyróżnienie w konkursie „Drogi do wolności”. Wraz z rodzicami
zostałem zaproszony do Ambasady RP w Brukseli. Tym razem
zdążyłem uczesać włosy. Założyłem białą koszulę i garnitur.
Na miejscu przywitaliśmy się z Panią vicekonsul RP
Agnieszką Paciorkowską. Stanęliśmy w sektorze dla VIP. Tutaj
stali już inni uczestnicy konkursu. Przyjechała również Pani
Aneta ze swoim synem oraz Pani Basia z PMSZ. Byli też żołnierze
ze Związku Piłsudczyków RP. Na swych „warczących maszynach”
przyjechała grupa „MotoPolacy”. Przed budynkiem Ambasady
ceremonie zaczęły się od śpiewania hymnu Polski. Było „wyprowadzenie” polskiego sztandaru. Przemowy Pana ambasadora RP
Artura Orzechowskiego oraz licznie zaproszonych gości. Oglądaliśmy film przedstawiający „Drogę do Odzyskania Niepodległości
przez Polskę”. Następnie odbyło się odsłonięcie popiersia marszałka Piłsudskiego. Ceremonię na zewnątrz zakończył występ
orkiestry dętej. W budynku Ambasady odbyła się Gala kończąca
konkurs „Drogi do wolności”, w którym zostałem wyróżniony.
Wszyscy obecni laureaci konkursu otrzymali gratulacje oraz nagrody, które wręczali Pani vicekonsul i Pan ambasador. Jakże
miło mi było gdy otrzymałem wiele gratulacji. Moja mama
uwieczniła te chwile na zdjęciach. Gala nie obyła się bez smacznego tortu. Niesamowite! Dostałem jego pierwszy kawałek! Była
wielka uczta ze smakowitościami kuchni polskiej.
Doznałem sporo emocji, których do tej pory nie znałem.
To było jak piękny sen. Chciałem żeby trwał dłużej. Czułem się
jak ktoś bardzo ważny.
07/11/2018
Dziś nie mogłem doczekać się zakończenia lekcji.
To za sprawą otrzymanego zaproszenia do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Na początku trudno było mi uwierzyć... Jednak moje marzenie się spełniło. Pięknie!
Byłem pod wrażeniem ogromnego gmachu Parlamentu
Europejskiego. Jego środek przypominał mi „zamknięte mia„BYĆ POLAKIEM” 2019

06/11/2018 Ambasada RP w Brukseli. Na zdjęciu od lewej:
Pan ambasador RP Artur Orzechowski, Sebastian Kamil
Herbet, Pani vicekonsul RP Agnieszka Paciorkowska.
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Być Polakiem? Byc Polakiem!
Odkąd siebie pamiętam, zawsze mnie towarzyszył cichy,
czarujący głos babci Janiny, która wieczorami na dobranockę
śpiewała

mi

swoją

ulubioną

piosenkę.

Zasyp iałam

szczęśliwa!

„Śpiewa Ci obcy wiatr,
Zachwyca wielki świat,
A serce tęskni....”
Nie rozumiałam, o czym śpiewa się, nie odczuwałam
bólu i drgnięcia głosu babuni. Pytałam: ””Babciu, po co

płaczesz? Przecież nie śpiewa się o śmierci, wszyscy żyją !
Cały świat można teraz zwiedzić, a ty płaczesz... Nie
rozumiem!””

Babcia

tylko

leciutko

się

uśmiechała

i

dodawała: „”Jesteś jeszcze za mała. Nie zrozumiesz mnie. Ale

przyjdzie czas, wtedy.... ”
Pewnego razu pojechaliśmy z dziadkami i mamą na
Białoruś, do rodzinnej wsi mojej babci. Saputiewczy leżą
niedaleko Grodna. Obecnie to mała wioska, w której zostało
1
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tylko

parę

staruszków.

Cisza

i

spokój.

Największym

wydarzeniem jest czyjś prz ejazd wiejską drogą do sąsiedniej
wioski. Wtedy jest temat do rozmów – kto to był, do kogo jechał,
jakim wozem czy samochodem ? Czyli życie się toczy tylko wokół
drogi. Dla mnie to było trochę śmieszne i, powiem szczerze ,
nudne. Ale następnego dnia z samego rana babcia za brała
mnie na łąkę przed lasem po kwiaty. Zbieraliśmy stokrotki,
maki, inne kwiaty, nazw których wtedy nie wiedziałam
nawet po rosyjsku, a babcia nuciła swoją piosenkę i czasami
opowiadała

mi

o

kwiatach.

Wtedy

nauczy łam

się

tej

piosenki na pamięć.

„...Bo gdzieś daleko stąd
Został rodzinny dom,
Tam jest najpiękniej
Tam właśnie teraz
Rozkwitły kwiaty:
Stokrotki, fiołki,
Kaczeńce i maki...”
Mając pełne ręce kolorowych bukietów poszły śmy z babcią
prosto na koniec wsi, gdzie był cmentarz. Na wzgórzu były
2
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najstarsze groby. Babcia cicho opowiadała mi o każdym z
nich. „”Ten młody i bardzo sympatyczny chłopak z lewej,

widzisz go? – to mój kuzyn Janek. Oj był podrywaczem
wszystkich dziewcząt w okolicy! A ta ślicznotka za nim to
moja najserdeczniejsza koleżanka, moja siostrzyczka starsza
Marysia. Była starsza ode mnie o 15 lat. Opiekowała się
mną i potajemnie dawała kawałek cukru, kiedy dostawała
w pracy”. Tak szłyśmy i na każdy grób kładłysmy kwiaty.
Kolorowe płomienia kwiatów na zielonym dywanie z trawy.
Nagle głos babci zgasł. Nie słyszałam już jej śmiechu. I w
ciszy sosen i brzóz ledwie usłyszałam już znaną mnie
melodię:

„....Żeby tak jeszcze raz
Ujrzeć ojczysty las,
Pola i łąki
I do matczynych rąk
Przynieść z zielonych łąk,
Rozkwitłe pąki!....”

3
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Babcia spadła na kolana przed wspólną mogiłą swoich
rodziców – Eweliny i Piotra Sawickich . Wachała się niby
drzewo pod wiatrem, śpiewała i szeptała coś do nich. Moje
serce pękło z bólu. Nie pamiętam ile siedziałyśmy razem tam
na trawie i śpiewałyśmy tę piosenkę. Babcia opowiadała mi
o trudnym życiu przed wojną, bo urodzi ła się właśnie w
okresie międzywojennym, jak potem p róbowali przetrwać w
czasie wojny, kiedy mieścili się we wsi Niemcy. Wtedy
dziadek musiał wmurować do piecu starszą córkę Marysię,
żeby

Niemcy

nie

zabrali

jej

do

Niemie c

na

prace

przymusowe. Niemiecki oficer nie uwierzył, że nie ma jej,
bo sąsiedzi powiedzieli, że jest w domu młoda dziewczyna,
dlatego oddał rozkaz zapalić piec. Marysia strasznie się
poparzya wtedy, ale nie wydała ani dźwięka, żeby Niemcy
nie rozstrzelali całej rodziny za kłamstwo. Było w tej dużej
rodzinie 7 dzieci. Wspomnienia, wspomnienia.... Kiedy
sąsiad

zdradził

informację,

że

kuzynka

mamy

jest

łączniczką Armii Krajowej, dziadek został uwięziony, po
tygodniu wypuszczono go, ale dom został spalony. Cała
rodzina mieszkała w wykopanym w ziemi schronisku. A po
4
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wojnie dziadek nie zechciał wyjeżdżać stąd, bo zawsze mówił,
że ta ziemia jest ziemią jego przodków, jest polską ziemią z
potu i krwi i na zawsze będzie polską ziemią. I nie ważne
jak będzie się nazywało państwo, na terytorium którego się
znajduje – to Polska, a my Polacy. I nie ma siły, która by to
była w stanie zmienić ani na ziemi, ani w niebie!
Wróciłyśmy do domu późno, już mama i dziadek się
denerwowli, ale byłyśmy z babcią jednym całym sercem,
duszą. Polską duszą, bo właśnie wtedy zrozumiałam sens
słów tej pięknej piosenki:

„...Pod polskim niebem
W szczerym polu wyrosły,
Ojczyste kwiaty,
W ich zapachu,
Urodzie jest Polska...”
Z całego serca dziękuję Panu Bogu, że mam moją babcię
Janinę Bondarik z rodziny Sawickich i mojego dziadka
Antoniego i że jestem Polką z krwi i kości. To jest moja
historia i moja droga do Ojczyzny, która na zawsze jest w
5
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moim sercu nawet w postaci małego bukieciku polnych
kwiatów czy w wersie tej piosenki.

Karolina Moszkina
Lat 12
Szkoła Sobotnia Autonomii Polaków „”Polonia”” w
Kaliningradzie (Rosja)

6
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Peter Slawik klasa VI, 12 lat
PSD im. Henryka Sienkiewicza Brooklyn, NY

Witaj Najjaśniejsza Pani, Polsko!
Od dawna chciałem Ci opowiedzieć o sobie i cieszę się, że nadarzyła się taka okazja. Miałem problem
jak zatytułować list do Ciebie, ale rodzina stwierdziła, że ten jest najodpowiedniejszy. Najpierw opowiem
Ci o sobie. Mam prawie 12 lat, urodziłem się i mieszkam w Nowym Jorku. Mam dwie ojczyzny: tę w której
mieszkam i Ciebie, którą mam tylko w sercu. Babcia mówi, że musieliśmy Cię opuścić, ale Ty nigdy nie
opuściłaś naszych serc. W moim domu wciąż istniejesz; kultywujemy polskie tradycje, mówię i czytam po
polsku, bo chodzę do polskiej szkoły. Jeśli nie mogę spędzić wakacji u Ciebie Polsko, to wtedy jadę na
polskie kolonie zuchowe w Amerykańskiej Częstochowie.
W ubiegłym roku rozpocząłem naukę historii i zafascynowała mnie postać Marszałka J. Piłsudskiego.
Wiele o nim mówiliśmy, bo był jednym z Ojców Niepodległości, więc napisałem do Niego list. Napisałem
Mu, że mi imponuje swoją wiedzą, zdolnościami i umiłowaniem Ojczyzny i że chciałbym być taki jak On.
Pochwaliłem Mu się swoimi sukcesami, którymi rozsławiam nie tylko moją polską szkołę, ale również Ciebie
- chciałem Mu pokazać, że staram się. Opowiedziałem Mu o swoim zwycięstwie w międzynarodowym
konkursie fotograficznym oraz wystawie mojej pracy w ONZ; o moim zwycięstwie w konkursie literackim
im. W. Chotomskiej. Przyznałem się Mu również do mojego nieudanego występu w Fundacji
Kościuszkowskiej na Manhattanie - przez pół roku uczyłem się na pamięć legendy o śląskim zbójniku
Ondraszku (śląską gwarą!), niestety nie spodobałem się jurorom. Było mi smutno tylko dlatego, że liczyłem
na jakąś nagrodę, którą chciałem ofiarować mojej polskiej szkole na jej 90 urodziny, które obchodziła parę
miesięcy później. Moim listem rozpoczęto Festiwal Polskich Szkół; wysłaliśmy go również do Gazety
Polskiej, która drukowała dziecięce prace poświęcone Niepodległej. Redaktorzy byli zachwyceni, a dla mnie
była to satysfakcja, bo Ciebie, Polsko, darzę szczególną miłością i chciałbym, aby Cię kojarzono z talentem
i tak po cichu myślę, że może ze mnie też będziesz dumna?
Dlaczego czuję się Polakiem? - bo patriotyzm moich rodziców i dziadków stał się również częścią
mojego życia. To babcia mnie pobudza, umacnia, prosi, inspiruje, zaprasza, stawia na nogi, przypomina
co jest ważne w życiu i daje nadzieję. To ona sączy w moje serce wiarę, że człowiek jest dobry, że nie wolno
się poddawać naciskowi zła, bo ono jest okrutne, podłe i nie ma pojęcia, co to honor i szlachetność.
To dzięki rodzicom, dziadkom, ale i polskiej szkole, patrzę na Ciebie Polsko z miłością, podziwem
i szacunkiem. To oni wszyscy, starają się mi przekazać jak ciężka była praca o prawdziwą wolność.
Ile wyrzeczeń, łez i ofiar kosztowało Polaków, by ich wnuki mogły żyć w wolnym kraju. To oni wpajają mi,
że tę wolność powinniśmy umacniać mądrością i pracą.
To dzięki dziadkom znam wiele piosenek żołnierskich i patriotycznych - nasze wspólne śpiewanie to hołd
jaki składamy tym, którzy wywalczyli Polakom wolność. Śpiewamy - nawet wtedy, kiedy to nie jest święto
państwowe - bo dziadkowie uważają, że nie wolno dopuścić do tego, aby te pieśni dziś pozostały tylko w
pożółkłych śpiewnikach. One powinny być obecne w polskiej duszy, budzić ciepłe uczucia i oddziaływać na
nasze serca i umysły. U moich dziadków w Pennsylvanii cały czas wisi biało - czerwona flaga, nie tylko od
święta. Jak się zniszczy, to wieszają nową, bo szacunek do flagi musi być zachowany. Lubię patrzeć jak
pięknie powiewa i tańczy na wietrze. Nauczono mnie również, że hymn to coś wyjątkowego, że musi być
traktowany jako świętość. Kiedy w listopadzie 2018 r. zaśpiewaliśmy w polskiej szkole hymn, bijąc rekord
dla Niepodległej - moi dziadkowie mieli łzy w oczach. Mazurek połączył Polaków na całym świecie.
Myślę, że Twoi założyciele - założyciele Niepodległej - którzy patrzyli na ten wspaniały widok z nieba, na
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morze czerwonych barw oraz orzełków - cieszyli się, że 100 lat po uzyskaniu Niepodległości jesteśmy
razem, godnie świętujemy, oddajemy hołd i czcimy tych, co polegli.
Tak to my - dobrze wychowana polonijna młodzież, która ma Ciebie Polsko w sercu! Jeszcze dziś
zapiera mi dech wspomnienie tego cudownego przeżycia. My, młodzi Polacy posłaliśmy w świat dużo
pozytywnej energii i powiedzieliśmy całemu światu, że ...
POLACY MAJĄ W SERCU I SZANUJĄ OJCZYZNĘ I JEJ WOLNOŚĆ!
Jestem dumny z Twojej historii - poprosiłem mojego nauczyciela w amerykańskiej szkole, aby w Święto
Niepodległości pozwolił mi opowiedzieć o tych, którzy walczyli o Ciebie, o ich odwadze i niezłomności.
Opowiedziałem im o Westerplatte, Cudzie nad Wisłą oraz o misiu Wojtku, który razem z żołnierzami
generała Andersa dotarł aż pod Monte Cassino.
Mieszkam daleko od Ciebie Polsko, ale zawsze będziesz w moim sercu i zawsze będę mówił o Tobie
z prawdziwą miłością i podziwem.
"Myślę o Tobie z dumą, myślę o Tobie z troską,
jesteś drogim skarbem, moja kochana Polsko"
Peter Slawik
Polska Szkoła Dokształcająca
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowym Jorku
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Moja kochana Matko – POLSKO

!

Tak jak obiecałam, piszę do Ciebie w pierwszej wolnej chwili.
Nazywam się Zuzanna Szewc i uczęszczam do siódmej klasy. Jestem uczennicą Polskiej Szkoły Dokształcającej
imienia Juliana Ursyna Niemcewicza w Plainfield w New Jersey.
Urodziłam się w Ameryce przed trzynastu laty. Moi Rodzice oboje są Polakami. Mam o sześć lat starszego Brata
Jakuba i o dziewięć lat młodszego Brata Piotrusia. Moi Dziadkowie ze strony mojej Mamy i mojego Taty mieszkają
u Ciebie. Moje kuzynostwo i dalsza rodzina także mieszkają na Twoim terenie.
Od początku mojego listu chcę Cię serdecznie pozdrowić, zapytać jak się czujesz oraz co u Ciebie nowego
słychać?
Wiesz, od dawna zastanawiałam się nad moją przynależnością narodową.
Kiedy byłam młodsza, nie rozumiałam dlaczego – tutaj w Ameryce ludzie posługują się językiem amerykańskim,
a ja w domu mówię po polsku, rozmawiam z moimi Rodzicami oraz Braćmi
po polsku.
A co więcej, czuję się naprawdę szczęśliwa kiedy mogę swobodnie
porozmawiać z moimi Dziadkami w ojczystym języku moich Rodziców.
Hm! Prawdę mówiąc to nigdy nie potrafiłam inaczej!?
I zapewniam Ciebie, że tak już pozostanie na zawsze!
Nosząc się z zamiarem napisania tego listu do Ciebie – kochana
POLSKO, listu wyrażającego mój zachwyt nad Tobą - zrozumiałam, że tak
jak moi Rodzice, czuję się Polką, będąc w pełni tego świadoma.
Do polskiej szkoły zaczęłam uczęszczać mając 3 lata. Moim pierwszym
poznanym językiem, za sprawą moich Rodziców, był język polski.
Jestem szczęśliwa, że moi Dziadkowie i dalsza rodzina mogą żyć
u Ciebie – kraju wolnym, pod każdym względem pięknym w swojej naturze,
pełnym możliwości dla każdego.

Moja Rodzinka – Konsulat RP- Nowy Jork

Twoja historia istnienia jest bardzo bogata. Byłaś naocznym świadkiem dramatycznych losów Polaków –
wszelakich wojen, mrocznych czasów zaborów- przeżyłaś przecież trzy rozbiory - oraz męstwa i niezłomności
Twoich mieszkańców. Jesteś Tą, która patrzy w przyszłość, ale i Tą dla której lekcja historii nie jest obojętna.
Podziwiam Ciebie za odwagę, za to, że spętana w łańcuchy zaborców, mając tarczę na piersi z białym orłem, szłaś
bohatersko do walki o wolność, godność i niepodległość.
Twoje dzieje to nie tylko daty, liczby, nazwiska bohaterów czy opis zmieniających się granic. Twoje dzieje
to ponadczasowa lekcja życia o zmianach i wyzwaniach, z którymi mierzył się, mierzy się, i będzie się mierzył polski
naród. Lekcja, która uczy, że znajomość Twojej przeszłości, tradycji, kultury, to nie tylko obowiązek, ale wręcz
przywilej każdego, kto chce zwać się patriotą.
To Ty moja kochana Matko wychowałaś wielu sławnych ludzi, między innymi: Marię Skłodowską - Curie, Karola
Wojtyłę, Fryderyka Chopina i wielu innych.
Herb Polski i flaga nierozerwalnie zawsze towarzyszyły polskim żołnierzom, przez wieki
walczącym, nie tylko o niepodległość swojego narodu i niezawisłość jego wartości, ale narodów
obcych.
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Tutaj w Ameryce do takich ludzi należą, np. Tadeusz Kościuszko czy Kazimierz Pułaski.
Czy wiesz, że są oni uważani przez
Amerykanów za tutejszych bohaterów narodowych, którzy ginęli
za wolność ich kraju?
Co więcej, w ubiegłym
roku,
moja
Pani
Nauczycielka z polskiej
szkoły
przygotowała
szkolny projekt na temat
Mój szkolny projekt
szkolnego hasła roku
„Jak Ojczyznę miłować”.
Korzystała Ona z wielu dostępnych źródeł
USA – miejsca o Tadeuszu. Kościuszce
i odnalazła w Ameryce rozumianej jako kraj, w sumie ponad 70 miejsc
upamiętniających Tadeusza Kościuszkę - “bohatera obojga narodów”, opracowała ich opis oraz interaktywną mapę.
Nie chcę Ciebie zamęczać szczegółami! Pozwolisz kochana Mamo, że wspomnę tylko, iż należą do nich pomniki,
mosty, szkoły, autostrady, ulice, przystanki metra, nawet hrabstwo Kościuszki z siedzibą w miasteczku
- Warszawie w stanie Indiana.
A takich miejsc jest o wiele więcej na całym świecie.
Uważam, że właśnie dlatego, takim ludziom winniśmy szacunek i niekończącą się o nich pamięć.
Dlatego też projekt ten został zwieńczony wystawą w szkolnej kafeterii, na której zaprezentowane zostały prace
wszystkich dzieci uczęszczajacych do szkoły. Była to dla nas wszystkich wspaniała nauka połączona z fajną zabawą.
Moja kochana Matko chciałabym podzielić się z Tobą moją prywatnością. Może brzmi to trochę
nieskromnie, ale sądzę, że świadczy przede wszystkim o tym, jak bardzo jesteś bliska mojemu sercu i całej mojej
Rodzinie, jak moje życie umacnia we mnie polskość i co sprawia, że czuję się częścią Ciebie! W moim
dotychczasowym życiu, dom rodzinny jest dla mnie żywym
świadectwem, że wartości wpajane mi przez moich Rodziców są
bezcenne. Rodzice wychowują moje Rodzeństwo i mnie według
zasady, abyśmy zawsze byli dobrymi ludźmi, pamiętającymi
o polskim pochodzeniu poprzez zdobywanie znajomości: języka
polskiego i wiedzy o Tobie, o Twojej historii i geografii, o kulturze
i tradycjach, o pięknie muzyki, po prostu, o miłości do Ciebie
– do mojej Matki POLSKI - Ojczyzny.
Gram na skrzypcach podzas polskiej Mszy Św.

Moi Rodzice oraz Dziadkowie nieustannie uczą mnie,
że jedynie poprzez uczciwość, szlachetność, wrażliwość, otwartość na innych, a przy tym poprzez zachowanie
własnej godności, mogę i powinnam realizować swoje marzenia, osiągać sukcesy i dzielić się dobrem z innymi.
Wiem, jak bardzo jest to ważne, bo Tego nikt nigdy mi nie zabierze!
Moja kochana Matko -wiesz, naprawdę czuję dumę z tego,
że jestem Polką!
2
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Zapewniam Ciebie, że nie zapominam o tym, że jednocześnie uważam siebie za prawego obywatela
obranego kraju, w którym mieszkam z Rodzicami i Braćmi.
Dlatego, czasem w ogólnym zabieganiu przystaję na chwilę i rozglądam się dookoła siebie.
Wówczas mam przeświadczenie, że wartości, w jakie wzbogaca mnie moja rodzina, moja polska szkoła,
ciągle kształtują mój charakter i są, a także pozostaną na zawsze fundamentem mojego wewnętrznego
i zewnętrznego patriotyzmu. Patriotyzmu wyrażanego
w posługiwaniu się na codzień w domu językiem polskim,
w kultywowaniu polskiej tradycji nawiązującej przede
wszystkim do Świąt
Bożego Narodzenia i
Wielkiej Nocy, świąt
państwowych
czy
trywialnie
kupowaniu,
Wielkanoc
tutaj w Ameryce, przede
wszystkim
polskich
produktów.
Wiesz, zastanawiam się teraz,
co Ty myślisz na ten temat?
Według mnie, ważne jest równiez to,
aby nie zaniedbywać przy tym
celebrowania świąt bardzo ważnych dla
To ja- Boże Narodzenie
Amerykanów, np. Święta Dziękczynienia
jak na zdjęciu powyżej (ładnie wyszłam, nieprawdaż?!)
Ta dwukultorowość
pomaga mi także rozumieć
co znaczy być dobrym
człowiekiem, gdyż z każdej
kultury wybieram te walory,
Święto Dziękczynienia
dzięki którym jestem bardziej
otwarta na potrzeby drugiego człowieka.
Przy każdej możliwej okazji staram się reprezentować
Ciebie tutaj w Ameryce i być zawsze godnym Twoim
ambasadorem. Rokrocznie, od kilku lat, w pierwszą niedzielę
października, biorę czynny udział
w Paradzie Pułaskiego, podążając Piątą Aleją na Manhattanie
i z dumą manifestując polskość w najszerszym tego słowa
znaczeniu. Biorę także udział w obchodzie innych świąt
narodowych poprzez uczestniczenie w akademiach szkolnych
czy w wielu polonijnych konkursach i festiwalach.
81. Parada Pułaskiego - 2018

Moja druga Mamo wiem, że otaczasz mnie swoją troską
i opieką, dlatego chcę odpowiadać Ci miłością!”

Festiwal Polskich Szkół Polonijnych

3
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Nie wiem czy wiesz, ale tak pięknie o tym mówił Jan Paweł II:
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego
też ma prawo do miłości szczególnej”1.
Moja Matko bardzo kocham Ciebie i z utęsknieniem czekam na tegoroczne wakacje, żeby znowu Ciebie
ujrzeć i móc upajać się zapachem Twojego powietrza, urokiem miast i miejsc do odwiedzenia, widokiem „barwnych
kwiatów na łące, łanów kłosem szumiących, gór i lasów, rzek i cichych ruczajów, bo w tych potokach,
w wodzie u zdroja, Ty się przeglądasz Ojczyzno moja, krwią użyźniona, we łzach skąpana, tak dla nas droga i tak
kochana!”2.
Moja kochana Matko! Twoje wspaniałe krajobrazy i zróżnicowana natura, które znajdują się w samym sercu
Europy z dostępem do morza, gór i pięknych pojezierzy, sprawiają, że we wszystkich tych miejscach można
świetnie spędzić czas - w wakacje czy w ferie zimowe.
Wiesz, kiedyś przeczytałam, że w dużo większym stopniu o obecności Polski i Polaków mówi Amerykanom,
np. Kościół Mariacki w Krakowie, niż usłyszany hymn narodowy. Ciekawe?
Wciąż sięgam pamięcią do wakacji, które spędziłam u Ciebie w 2016 roku.
Mam nadzieję, że masz czas? A może Ciebie zanudzam? Chcę
podzielić się z Tobą moja Matko wrażeniami, moim
podziwem i zachwytem nad Tobą.
Pamiętam, jak wspólnie z Rodzicami i Braćmi
wybraliśmy się na wycieczkę do Twojego Krakowa, miasta
o niepowtarzalnym charakterze, niezliczonej ilości zabytków
i atrakcji turystycznych.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Katedry na Wawelu.
Dowiedziałam się, że Katedra to najważniejszy
kościół w Krakowie, i miejsce pochówku polskich świętych,
władców, najwybitniejszych przywódców i poetów, m.in.
Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława
Jagiełło, Kazimierza Jagiellończyka, królowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta oraz Zygmunta III
Wazy. Oprócz królów pochowani są tam marszałek Józef Piłsudski, generał Władysław Sikorski i prezydent Lech
Kaczyński z małżonką. W kryptach są też szczątki poetów, m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Tadeusza
Kościuszki oraz jest ziemia z mogiły poety Cypriana Kamila Norwida.
Czy wiesz moja Matko, że Katedra Wawelska miała szczególne znaczenie dla inicjatora Światowych Dni
Młodzieży Ojca Świętego Jana Pawła II?
Na placu przed wejściem do Katedry stoi pomnik Jana Pawła II.
Kiedy znalazłam się na dziedzińcu Zamku Królewskiego bardzo zachwyciła mnie jego renesansowa
architektura, dzieło wybitnych mistrzów tego okresu. Zamek był rezydencją pierwszych królów polskich: Bolesława
Chrobrego i Mieszka II. Od tego czasu Wawel stał się siedzibą królów, aż do przeniesienia stolicy do Warszawy
w 1596 roku.
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Bliski memu sercu jest także Lublin,
gdzie się zawsze zatrzymuję na dłużej. Jest to
miejsce zamieszkania moich Dziadków. Stąd
pochodzodzą moi Rodzice. To jedno z najstarszych Twoich
miast w Polsce i turyści mogą oglądać tu pamiątki
z przeszłości, pochodzące z różnych epok. Z powodu
położenia, Lublin przez wieki był strażnicą wschodnich
rubieży kraju.
Bowiem jest to miasto, gdzie spotykały się i krzyżowały
różne kultury a ta swoista mieszanina miała wpływ
na atmosferę kulturalną miasta, która uwidacznia się
chociażby w jego architekturze i zabytkach. Doskonałym
przykładem na to, że Lublin jest takim spinaczem, łączącym wschód z zachodem, jest imponująca Kaplica Świętej
Trójcy. W jej wystroju widoczne są wpływy kultury katolickiej, a także styl rosyjsko-bizantyjski3. Na uwage zasługuje
także Brama Krakowska, czy Zamek Lubelski.
Doskonałą okazją do zobaczenia Bałtyku, ale także
poznania wyjątkowego kolejnego Twojego miasta z duszą,
było odwiedzenie Gdańska w 2011 roku. Chociaż byłam
o wiele młodsza doskonale pamiętam atmosferę tego
miasta. Decydują o niej nie tylko wspaniałe zabytki
i budowle, ze średniowiecznym dźwigiem portowym,
Bazyliką Mariacką czy Katedrą Oliwską na czele.
Dowiedziałam się, że jego tożsamość, kształtowana była
przez kulturę polską i niemiecką. Gdańsk jest poza tym
ważnym ośrodkiem kulturalnym, odbywają się tu koncerty
największych światowych gwiazd.
Na mojej liście nie mogło zabraknąć Twojej
stolicy, Warszawy, słynącej przede wszystkim z piękna
Starego Miasta, odbudowanego po II Wojnie Światowej,
monumentalnego Pałacu Kultury i Nauki, Łazienek
Królewskich,
Krakowskiego
Przedmieścia,
miejsc
będących wizytówką stolicy.
Czy wiesz, że niesamowite jest to, że pomimo tego, iż
wiele razy widziałam Ciebie na fotografiach, jednak
zupełnie inne wrażenia i odczucia towarzyszą mi
w naocznym oglądaniu Twojego swoistego piękna?
Kiedy odwiedzam Ciebie, kochana Matko
POLSKO, za każdym razem całkowicie duchowo oddaję
się urokowi miejsc, w których przebywam. Naprawdę nie potrafię wyrazić słowami jakie jest to nieziemskie uczucie!
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Chciałabym bardzo zobaczyć jeszcze Twój Poznań. Gdzieś przeczytałam, że Stary Rynek w Poznaniu
(dotychczas go nie widziałam na własne oczy) jest jednym z najpiękniejszych w całej Europie.
Wrocław z kolei to jedno z największych polskich miast, o czym powiedział mi mój starszy Brat Jakub.
Slyszałam, że jest zbudowany na kilku wyspach. Ma także niezwykłe Stare Miasto i niezliczoną ilość mostów.
Wiesz, w moim odczuciu te wszystkie miejsca są dla mnie symbolem polskiej państwowości, symbolem
naszej tradycji i tożsamości narodowej, symbolem kształtującym jednocześnie „wrażliwość narodową” przyszłych
pokoleń.
Muszę Ci się przyznać do mojego małego sekretu. Marzę, aby znów Ciebie ujrzeć! Uwielbiam zwiedzać, bo
zwiedzanie to lekcja wieloprzedmiotowa, bagaż doświadczeń oraz wspaniałych wspomnień.
Kończąc już moja kochana Matko, obiecuję, że będę starała się być jak najlepszą wizytówką Ciebie,
w mojej „małej Ojczyźnie”, którą tutaj w Ameryce jest moja najbliższa Rodzina oraz polska szkoła.
Zastanawiam się; Czy naprawdę takiej małej? A może nieograniczonej obszarowo i uczuciowo w moim polskim
sercu!
Jak będzie Ci smutno, przypomnij sobie proszę, że gdzieś daleko jest dziewczynka, która w głębi swojego
serduszka będzie pamiętała kim jest i skąd pochodzą jej Rodzice.
Mam nadzieję, że nie będziesz miała mi za złe i pozwolisz jeszcze nie raz podzielić się z Tobą moimi
odczuciami i refleksjami. A jak odwiedzę Wrocław i Poznań, to wtedy w kolejnym moim liście do Ciebie, umieszczę
moje szkice zabytków tychże miast i opiszę moje wrażenia...
Kocham Ciebie moja Matko - POLSKO!

Scotch Plains, NJ, USA , 20 marca 2019 r.

Buziaki...
Twoja kochająca Córka
Zuzanna Szewc
Lat 13
USA

Źródła:
1. Mieczysław Maliński, Pielgrzymka wielkich nadziei, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 1985, s. 22.
2. Władysław Bełza, „Ziemia rodzinna”
3. https://polskazachwyca.pl/top-10/najpiekniejsze-miejsca-w-polsce-top-50/
4. Zdjęcia rodzinne
5. Szkice i rysunki własne autorki
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Kochany Dziadku,
wiem, że nie ma Ciebie wśród nas, ale od małego
czuję, że zawsze przy mnie jesteś.
Pamiętasz ten dzień, gdy rozmawialiśmy? …
Ja miałem wtedy rok z kawałkiem, dopiero uczyłem się
mówić i chociaż nie pamiętam, co mi powiedziałeś, wiem,
że od tego dnia wszystko się zaczęło.
Byłem wtedy w Hiszpanii, w Madrycie, mieszkaliśmy
na Aluche.
W wakacje pojechaliśmy do Babci Lidii do Warszawy.
Babcia dała Mamie kilka zdjęć, a Mama mi je pokazała. Zapytała czy wiem, kto jest na tych zdjęciach, a ja powiedziałem że tak, to Dziadek Mirek, poznałem Go. Rodzice byli
w szoku. Od tamtego dnia zacząłem rozumieć, jak mocna
więź nas łączy.
Choć język polski z początku wydawał mi się trudny
i nie bardzo chciałem się go nauczyć, to podobały mi się
podróże do Polski. Przez te 12 lat zobaczyłem wiele miejsc,
często zupełnie obcych zagranicznym turystom, większych i mniejszych miast, wsi w samym sercu Polski, tak
barwnych i bogatych kulturowo, pięknych pejzaży zapierających dech w piersiach, pól, lasów i łąk, gór, jezior,
plaż z czystym jeszcze piaskiem. W Polsce zawsze tyle się
dzieje. Gdzie byśmy nie pojechali, zawsze jest wiele atrakcji i tak różnorodnych. Chociaż Tata jest Hiszpanem, jemu
również zależy na tym, abym czuł się Polakiem i znał mój
kraj. On też jest zafascynowany Polską, dlatego bardzo
lubi jechać do Polski na wakacje, a nawet chciałby zamieszkać w Polsce na stałe, choć daleko byłby od swojej rodziny
i przyjaciół.
Gdy byłem jeszcze w wieku przedszkolnym, zacząłem
rozumieć język polski i to, co Babcia mi opowiadała o Tobie
i o Polsce. W wieku ośmiu lat postanowiłem, że będę studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim.
Dlaczego chciałem i chcę studiować historię i dlaczego
w Polsce? Długo mógłbym wymieniać przyczyny, więc zacznę od początku.
Jest w Hiszpanii taka grupa, która robi rekonstrukcje
historyczne wydarzeń dwudziestowiecznej Polski, organizuje wykłady i zabawy, które przyciągają ludzi, nie tylko
z Polski. Grupa nazywa się Poland First to Fight. Została
ona stworzona przez Hiszpana, którego dziadek bardzo
interesował się drugą wojną światową i to właśnie on
przyczynił się do tego, że jego wnuk zainteresował się historią Polski. Zupełnie tak, jak w moim przypadku. Ach,
Wy dziadkowie...
Z opowieści Babci o Twoim życiu nauczyłem się, że nie
mogę się poddać w niczym, co robię i nauczyłem się odpowiedzialności, chociaż ogarnia mnie złość, gdy myślę
o tych, którzy przyczynili się do Twojej choroby.
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Opowieści Babci i podróże po Polsce sprawiły, że pokochałem historię. Jak mieszkałem w Polsce przez trzy lata,
chodziłem do szkoły polskiej i 11 listopada kilka lat temu
poharatałem sobie twarz, chcąc wiedzieć, co czują bohaterscy żołnierze. Z historii zawsze dostawałem najlepsze
oceny i nadal je dostaję, gdyż jako że mnie to interesuje,
to czuję, że nie mogę zawieść.
W Polsce chodziłem do szkoły katolickiej. Wiara jest
dla większości Polaków bardzo ważna i nierozłączna z patriotyzmem. Dlatego w szkole uczymy się historii i organizujemy przedstawienia, święta historyczne i religijne,
to w Polsce przyjąłem Pierwszą Komunię. W tym roku
przyjmę Bierzmowanie, ale w polskim kościele w Madrycie. Muszę wybrać imię do Bierzmowania, myślałem o tym,
by na Twoją cześć przyjąć imię Mirek, bo tak nazywali Ciebie przyjaciele i rodzina...
Pamiętasz Rysia, kolegę z celi? Nazywamy go wujkiem,
ponieważ był i jest on bardzo ważny dla naszej rodziny.
To on pomagał Babci, gdy byłeś chory i gdy umarłeś,
jak mama miała 9 lat. On czasami mnie zabiera ze sobą
na wyprawę rowerową, czy ognisko i wędrówki po lesie.
Wtedy często o Tobie mówi, uważa, że jestem Twoją kalką,
że tak samo się poruszam i mam Twój charakter. Ja myślę,
że jeśli można żyć więcej niż raz, to jestem Twoim wcieleniem. Wujek Rysio zabrał mnie raz do Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie, a Babcia mi opowiadała, że Ty tam
pracowałeś w dyskusyjnym klubie filmowym, a także w Filmotece na Mokotowie. Być może dlatego Mama ukończyła
szkołę filmową. Kultura zawsze była bardzo ważna w naszej rodzinie, dlatego Babcia wysłała Mamę do szkoły muzycznej przy ul. Miodowej (najlepsza szkoła w Warszawie),
do której dostają się tylko najzdolniejsi. Dlatego myślę,
że możesz być dumny z Twojej córki.
Jak mieszkałem w Polsce, uczyłem się w polskiej
szkole. W czwartej klasie dostałem nawet świadectwo
z biało czerwonym paskiem i cieszę się z tego, bo wiem,
że wysiłek i praca się opłaca. W tej szkole poznałem ludzi,
którzy zresztą niedawno przyjechali na wymianę do Hiszpanii. Po dwóch latach znowu się z nimi spotkałem. Bywały momenty radości i momenty gniewu, ale bardzo
lubiłem tę szkołę i szkoda, że dopiero w Hiszpanii zdałem
sobie z tego sprawę. Cieszę się z moich dotychczasowych
doświadczeń, tych dobrych i tych gorszych, bo mogę wyciągnąć z nich wnioski. Zrozumiałem też, że w Polsce mam
wielu przyjaciół, prawdziwych. Cenię sobie ich wierność
i mądrość, którą się ze mną dzielą.
Marek, mój mały braciszek, chodził w Polsce do przedszkola. Ciągle o nim wspomina i tęskni do swoich kolegów, do pani Dyrektor i nauczycielek i też chciałby wrócić
do Polski, tym razem do szkoły podstawowej. Teraz jest
w drugiej klasie i chodzi też do polskiej szkoły w Madrycie,
jak ja.
Kronika wspomnieniowa
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No właśnie. Moja przygoda z Polską nie zakończyła się
trzyletnim pobytem. Nadal chodzę do polskiej szkoły przy
Ambasadzie i staram się uczestniczyć we wszystkich możliwych wydarzeniach organizowanych przez inne polskie
szkoły w Madrycie i instytucje polskie, jak Polski Instytut Kultury czy Amigos del Arte. A tu naprawdę dużo się
dzieje. W szkole obchodzimy właściwie wszystkie święta
religijne i państwowe, przychodzą znani ludzie, organizuje
się wiele konkursów i aż chce się do takiej szkoły chodzić.
Poza naszą szkołą bywamy na wykładach i rekonstrukcjach grupy Poland First to Fight, o której wcześniej mówiłem, konkursach teatralnych, ortograficznych, wokalnych
i wielu innych. Dzięki tym wydarzeniom uczymy się wiele
o polskiej kulturze. Niedawno był pierwszy dzień wiosny
i topienie Marzanny. Poza tym każde wydarzenie szkolne
kończy się małym bankietem, na którym można zjeść polskie potrawy i ciastka. Z okazji Tłustego Czwartku nie brakuje pączków, a w Wigilię barszczu i oczywiście opłatka,
który jest bardzo piękną polską tradycją. Co roku robimy
Jasełka i kiermasze świąteczne.
W hiszpańskich szkołach mogliby chociaż w małym
procencie uczyć nas o kulturze i zwyczajach hiszpańskich,
ale to chyba nie jest modne w tej części Europy. Oby Polska
nigdy nie straciła polskości.
Z czego jestem dumny? Jako Polak, jestem dumny z rodziny, z polskiej historii, z polskich odkryć, ważnych dla
świata osób, pięknej literatury, przedsiębiorczości, której
sam Hitler nam zazdrościł i za którą Polaków nienawidził.
Jest tylu ważnych Polaków, że nie zmieściliby się w dwudziestotomowej encyklopedii. Do tej pory irytuje mnie, jak
ktoś nie wie, że Maria Skłodowska, nasza dwukrotna noblistka była Polką, podobnie z naszym kompozytorem Fryderykiem Chopinem, że kamizelkę kuloodporną wynalazł
Jan Szczepanik, a to przecież w Hiszpanii właśnie po raz
pierwszy ją wykorzystano. Szkoda, że tak mało polskiej
literatury jest przetłumaczonej na hiszpański, właściwie
w bibliotekach można znaleźć tylko Sienkiewicza i Szymborską, a przecież jest tyle wspaniałej polskiej literatury,
która powinna być znana na całym świecie. A nikt prawie
nie wie, że film „Quo vadis” został zrobiony na podstawie
powieści Sienkiewicza. Kościół Katolicki jest teraz na świecie mało lubiany, ale właściwie nie dziwię się, że Polska
jest jeszcze ostoją, bo takich kapłanów jak Jan Paweł II
czy ksiądz Popiełuszko to chyba nigdzie indziej na świecie
nie było.
Jestem też dumny ze sportowych osiągnięć Polaków
i z tego, że Polacy nie ograniczają się do piłki nożnej.
Ja trenuję lekkoatletykę odkąd skończyłem 8 lat. Jest
to sport, w którym Polacy odnoszą wielkie sukcesy. Mnie
też dobrze idzie, zdobyłem nawet kilka medali i odniosłem
wiele zwycięstw indywidualnych i drużynowych, dzięki
wysiłkom i świetnej współpracy z drużyną. Nauczyłem
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się, że piłka nożna nie jest sportem dla mnie, bo to sport
dość agresywny i budzi u ludzi gniew i nienawiść. A mamy
tyle innych dziedzin sportowych, w których Polacy są doskonali: poza lekkoatletyką mamy sukcesy w siatkówce,
skokach narciarskich, nawet mamy pierwszego Polaka
w Formule 1, która jest moją drugą pasją.
Niewiele krajów pamięta o swojej historii (niektóre
w ogóle nie chcą pamiętać), a Polska mimo tak trudnych
lat i wieków nie tylko pamięta, ale jeszcze na dodatek dba
o patriotyzm (dziś mało popularny w innych krajach).
Właściwie każda polska rodzina ma za sobą trudną historię, o której w domu mówi się od dziecka. Dlatego Babcia
zawsze uczyła Mamę, a teraz obie uczą mnie historii i bycia
Polakiem dumnym ze swojej ojczyzny. Częścią tej nauki
są opowiadania o rodzinie, kraju, historii i kulturze, ale
bardzo ważne jest też uczestniczenie w narodowych świętach, religijnych i państwowych, w ważnych dla Polski wydarzeniach. Jednym z nich jest marsz z okazji odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
W ubiegłym roku przypadła setna rocznica. W Marszu
Niepodległości uczestniczyło dwieście pięćdziesiąt tysięcy
osób według licznika na Moście Poniatowskiego, a mogło
być ich nawet więcej, bo duża część osób nie przeszła przez
most. Ja niestety musiałem zostać w Madrycie, gdyż nie
mogłem porzucić nauki, ale była Mama, więc dowiedziałem się wszystkiego z jej opowiadań. Wiesz Dziadku, jak
bardzo ona kocha Polskę i jest dumna ze swojego narodu,
a ja z Ciebie, Dziadku, i to jest kolejny powód dla którego chcę studiować historię. Babcia i Mama opowiadały
mi o Twoim życiu, że byłeś w Solidarności, w 1981 r. byłeś
internowany, a potem chory. Bardzo mi się podobało, jak
próbowałeś walczyć o Polskę słowami i honorem, ale też
bardzo mnie bolało, kiedy Babcia opowiadała o tym, jak
przyszli milicjanci, żeby Cię zabrać lub kiedy opowiadała
mi o Twojej śmierci. Zawsze było mi smutno, gdy myślałem o Tobie i nie mogłem Cię poznać, ale wierzę, że kiedyś,
w przyszłości będę mogł Cię zobaczyć i z Tobą porozmawiać. Bóg sam zadecyduje, kiedy do Ciebie pójdę. Żal
mi tylko, że nie doczekałeś wolnej Polski i odszedłeś zbyt
wcześnie, w 1989 r., zostawiłeś Babcię samą z dziewięcioletnią Mamą. Miałeś tylko 45 lat, a tyle mogliśmy razem
przeżyć i tyle porozmawiać.
Mam nadzieję, że jak trochę dorosnę, będziesz mógł
być ze mnie dumny.
			
Kocham Cię i tęsknię,
				Wiktor
P.S.: Powiedz Bogu, że jeszcze w Niego wierzymy.
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ok 2019 był rokiem jubileuszowej, już X, edycji konkursy „Być Polakiem”.
Temat nadany: co to oznacza być Polakiem, gdy żyje się poza granicami kraju?
Większość uczestników była w stanie jasno określić, co kształtuje ich polskość

na emigracji. Zaczyna się zwykle od rodziców, którzy pielęgnują język polski i polskie
tradycje. Wielką rolę odgrywa również polska szkoła- chociaż często oznacza wyrzeczenia i rezygnację z innych, być może bardziej ekscytujących zajęć. Dzieci wspominały rolę Kościoła i polskiej mszy świętej w utrzymywaniu polskości i polskich wartości. Niektórzy
wymieniali sławnych Polaków: naukowców, polityków, sportowców, jako inspirację, z dumą opisując ich
zasługi dla kraju, a i świata.
W innych pracach czytałam o poszukiwaniu tożsamości- być może młody człowiek nie do końca potrafił określić kim jest, być może próbował wkomponować się w otaczającą rzeczywistość wielu narodowości
i wielu kultur....
Różnorodność prac pod względem formy była wyjątkowa. Były prace krótkie i dobitne. Inne- nasycone
zapałem i emocjami, prace bardzo osobiste. Były prace długie i obrazowe. Niektóre pięknie ilustrowane,
a także te, które stawiały na ekspresję słowną. Prace pisane piękną polszczyzną i bogate w słownictwo.
Były wypracowania, odezwy, fragmenty pamiętników, a także wiersze. W sumie, w grupie II, 10-13 lat,
około 280 prac! Niemożliwym byłoby solidne ocenienie wszystkich w tak krótkim czasie, gdyby nie wysiłki zgranego zespołu pracującego pod bardzo doświadczonym prymatem.
Kwintesencją prac była dziecięca szczerość, czystość i duma. U jednego uczestnika przeczytałam: „Jestem Polakiem, ponieważ kocham Polskę, myślę i mówię po polsku, interesuję się tym, co dzieje się w Polsce. Znam polskie tradycje i zwyczaje, bardzo je lubię. Staję zawsze w obronie dobrego imienia Polski.”
Gratuluję wszystkim szkołom polonijnym, które zdołały zachęcić swoich uczniów do wzięcia udziału
w konkursie, a przez to skłoniły ich do refleksji nad swoim pochodzeniem, korzeniami, polskością.
W wielu pracach widać wpływ rodziców, dziadków... i to bardzo cieszy, że pomimo natłoku zajęć, długich
godzin pracy zawodowej, zaszczepiamy naszym dzieciom polskość, bez względu na to, gdzie się urodziły
i gdzie przyszło im żyć.
Konkurs stoi przed wieloma wyzwaniami, głównie, jak to zwykle bywa, finansowymi. Dlatego tym
bardziej chciałabym podkreślić zaangażowanie, determinację i bezinteresowność organizatorów w promowaniu i pielęgnowaniu polskości wśród Polaków rozsianych po całym świecie.

ELŻBIETA BARRASS
Juror Grupy II
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PRACE WYRÓŻNIONE
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KATSIARYNA BARSUKOVA (BIAŁORUŚ)

TĘSKNOTA ZA POLSKĄ
...Ale nie tylko za tym tęsknię.
W domu rodzinnym opowiadano,
Jakie są polskie tradycje i obyczaje.
Rodzinne, szkolne oraz harcerskie,
Państwowe, kościelne, a także studenckie.
Zawsze trzeba pamiętać o swoich korzeniach,
Przodkach, rodzinie i pochodzeniu.
To żyje w sercu i duszy
I nawet diabeł to nie udusi.
Pamiętajmy o tym w domu i wszędzie,
Nawet śpiewając kolędy.
Czuj się Polakiem – to moja zasada.
A tęsknota za Polską wszakże jest.
I to prawda.

GABRIELA BIALY (USA)

JESTEM POLKĄ I JESTEM Z TEGO DUMNA!
Szczerze mówiąc, jak na pewno większość dziewczyn
w moim wieku, nie zastanawiałam się nigdy nad tym co dla
mnie oznacza bycie Polką. Nie zastanawiałam się, ale okazuje się, że wiele dni i sytuacji w moim życiu potwierdza,
że Polska i wszystko co polskie jest mi szczególnie bliskie.
Polska odgrywa w moim życiu bardzo dużą rolę. Język
polski był pierwszym, w którym wypowiedziałam moje
pierwsze słowa i w tym języku rozmawiamy w moim rodzinnym domu. Na pierwsze wakacje w życiu pojechałam
do Polski oraz moja pierwsza przyjaciółka także okazała
się być Polką. Mogłabym tych rzeczy wymieniać jeszcze
wiele. Jednak uważam, że najlepiej na ten temat odpowiedzą kartki z mojego pamiętnika......

denta i chcieli być bardzo blisko
niego. Rozmawiałam z Gabrysiem, kiedy nagle odwróciłam
się i znalazłam koło samego Prezydenta! Mamie nawet udało się
zrobić zdjęcie. To było niesamowite spotkanie, bo to przecież
Prezydent Polski! W domu wiele
o nim słyszałam, a dziadzio
szczególnie dobrze zawsze o nim
mówił i nawet na niego głosował w wyborach, a to mnie
dzisiaj udało się być tak blisko niego! Jak jutro wyślę babci
i dziadkowi zdjęcie to dopiero będą zaskoczeni!!

18 września 2016 roku
Ale to był dzień! A co za spotkanie! Bardzo nie chciało
mi się jechać tego dnia do Jersey City. Jednak argument
mamy, że pani Ani (mojej nauczycielce z polskiej szkoły)
będzie bardzo przykro jeśli nie pojadę, okazał się decydujący i pojechałyśmy. Dopiero na miejscu dotarło do mnie,
że to nie są to patriotyczne obchody pod Pomnikiem Katyńskim, jak co roku, tylko że zaraz przyjedzie tam sam Prezydent Polski Andrzej Duda. Z minuty na minutę robiło
się coraz bardziej nerwowo, dookoła było wielu ochroniarzy Prezydenta, ale on stale nie przyjeżdżał. W końcu ludzie
zaczęli głośno krzyczeć: Duda! Duda! i na placu pojawił się
Prezydent z żoną. Byłam tam razem z mamą i z wieloma
osobami z mojej polskiej szkoły. Wszyscy otoczyli Prezy-

24 czerwca 2018 roku
Polska biało-czerwni! Dzisiaj krótki wpis, bo już padam
ze zmęczenia i emocji. Trwają mistrzostwa w piłce możnej. Dzisiaj mieliśmy dom pełen gości w biało-czerwonych
barwach, bo Polska zagrała mecz z Kolumbią. Niestety
przegrali, ale to był i tak fajny dzień. Lubię te nasze polskie imprezy w domu! Dostałam od cioci z Polski nową
koszulkę, specjalnie na te mistrzostwa. Będę kibicowała
oczywiście Polakom! Tata jak zwykle miał lzy w oczach,
kiedy na początku meczu zagrali polski hymn. Jak widzę
jak on się wtedy wzrusza, to i mnie tak się wtedy dziwnie
przyjemnie robi na sercu. No i uwielbiam to zdanie, które
wszyscy powtarzali po tym przegranym meczu: „Nic się nie
stało, Polacy nic się nie stało! ”
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ANTONIO DI BUCCHIANICO (IRLANDIA)

KTO MI POMAGA?
Mama mi pomaga, bo jest Polską i to dzięki temu zawsze czuję się Polakiem. Moja mama uczy mnie języka
polskiego w domu. Oprócz tego zapisała mnie do szkoły
polskiej żebym się jeszcze więcej nauczył o języku polskim,
o polskiej historii i geografii i innych ciekawych rzeczach,
które są związane z Polską......
Bardzo pomagają mi też gazety, które kupuję w polskim
sklepie. Moja ulubiona gazeta jest o motoryzacji. Polski
sklep też mi pomaga czuć się Polakiem bo to jedyne miejsce w moim mieście, gdzie przychodzą Polacy i tam mówią

wszyscy po polsku i czuję się jak w Polsce. Wszyscy mnie
rozumieją i to jest bardzo fajne uczucie. Generalnie wszyscy Polacy, których znam w Irlandii, mi pomagają czuć się
Polakiem. Kiedy jestem ubrany w polskie barwy i kibicuję
polskim drużynom to też czuję się Polakiem. Pomagają
mi również wakacje w Polsce, różne wycieczki po Polsce
i odwiedziny mojej rodziny w różnych regionach Polski.
Gdy się żyje poza granicami Polski to czasami trudno
być Polakiem, gdy nie można mówić po polsku i nie ma się
częstych kontaktów z rodziną w Polsce. Ja bardzo się cieszę, że mimo że mieszkam w Irlandii to mogę mówić codziennie po polsku i czuć się Polakiem.

NICOLE CZYŻEWSKA DOS ANJOS (NIEMCY)

CO TO ZNACZY BYĆ POLAKIEM KIEDY SIĘ ŻYJE POZA
POLSKĄ?
Dla niektórych to znaczy po prostu jeździć w każde wakacje do Polski, jeść bigos babci i śpiewać Polskie piosenki
albo kolędy.
Ale czy to wszystko? Czy to wystarcza?
Niektórym tak, ale mi nie. Nie jest się Polakiem, gdy
się nie zna polskich tradycji, języka polskiego, lub części
polskiej literatury. Może rodzice pochodzą z Polski, albo
tylko mama, ale nie znając języka nigdy nie zobaczy się
całego piękna Polski.
Ja nie urodziłam się w Polsce, ani w Niemczech,
w kraju, w którym mieszkam. Urodziłam się w Portugalii,
ale czuję się tylko Polką.
Dlaczego? Bo mama zawsze tylko rozmawiała ze mną
po Polsku. Zawsze chciała bym zobaczyła piękno naszej oj-

„BYĆ POLAKIEM” 2019

czyzny. Nie tylko jej piękne krajobrazy, ale również piękną
literaturę i tradycje. Znam język polski, czytam polskie
książki i mam rodzinę w Polsce, która mnie wspiera.
W mojej klasie, w niemieckiej szkole, jestem jedyną Polką
i wcale się tego nie wstydzę. Wręcz przeciwnie, jestem z tego
dumna. Moje niemieckie koleżanki pytają czasem po co mi polska szkoła, a ja wtedy odpowiadam to, co mi mama kiedyś powiedziała: “Polska szkoła jest bardzo ważna. To tam poszerzasz
znajomość języka rodzinnego, uczysz się jego budowy, dyskutujesz na tematy, których w domu się nie porusza. Wzbogacasz
swój język. Co ważniejsze, poznajesz historię Polski, jej barwne
koleje losu, swoje korzenie.
Człowiek bez historii jest jak drzewo bez korzeni –
łatwo łamie się przy silniejszym podmuchu wiatru……
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MARTINA DRABEK (NIEMCY)

Moim zdaniem, „Być Polakiem” to znaczy: czuć w sercu
polskość, mόwić po polsku, dbać o tradycje i kulturę polską, szanować to, co polskie oraz troszczyć się o Kraj moich
rodzicόw i dziadkόw.
Od urodzenia mieszkam w Niemczech i żeby zrozumieć
dokładniej znaczenie słόw „Być Polakiem” przeprowadziłam wywiad z moją mamą. To dzięki niej poznałam i po-

znaję tradycje, kulturę Polski – pięknego kraju w ktόrym
się urodziła i w ktόrym dorastała moja mama.
„Być Polakiem to tęsknota za krajem, rodziną, bliskimi ktόrych się kocha. Być Polakiem to nie wstydzić się
polskości, dawać temu świadectwo poza granicami kraju.
Przekazywać dzieciom piękno kultury.... szacunek i miłość
do ludzi”

DENISE EDMAN (SZWECJA)

JESTEM POLAKIEM!
....Przeczytałam od Was list zachęcający do wzięcia
udziału w konkursie i od razu zadałam sobie pytanie „Czy
jestem Polakiem? ”
Gdy miałam sześć lat przyjechała do nas niania z Polski, ktόra nie mόwiła po szwedzku. Mόj brat i ja nie mieliśmy z nią wspόlnego języka więc szybko zaczęliśmy uczyć
się polskiego. Niania Monika sprawiła, że nagle zaczęliśmy
rozmawiać po polsku, nawet z mamą.
...Pierwszy raz poczułam się Polakiem gdy byłam
w Polsce na wakacjach. Mieszkałam u babci, ktόra mieszka
w Warszawie. Tam pierwszy raz przez cały tydzień mόwiłam tylko po polsku. Wtedy też byłam z moimi kuzynami

na Starόwce; kupiliśmy sobie pączki z cukrem i malinami.
Ogόlnie bardzo dużo jadłam polskich pyszności i bardzo
wszystko mi smakowało: pierogi, zupy, kiełbasy, kabanosy, kurczaki i najlepsze babci ciastka. Można powiedzieć, że Polska bardzo mi smakowała!
....Wiem jeszcze za mało żeby mόc bezgranicznie kochać
Polskę, ale chcę się dowiedzieć więcej o powstaniu Polski,
chcę też odwiedzić więcej miast niż tylko Warszawę i być
może dowiedzieć się o tym, jak Polska walczyła we wszystkich twardych wojnach.
... Polska zawsze była częścią mnie, choć jest to część
nadal nie do końca odkryta.

LARA LE GRELLE (BELGIA)
Cieszę się, że raz w tygodniu chodzę do polskiej szkoły.
Poza językiem polskim poznałam też historię Polski
i przeczytałam wiele ciekawych lektur. Jeszcze w tamtym
roku czytałam je mojej mamie po części na głos. Sprawia
mi to przyjemność, gdy razem wtajemniczamy się w przygody i gdy ona sobie przypomina swoje szkolne czasy.
Lubię być w Polsce. Nie umiem tego wytłumaczyć. Kiedyś mama mi zadała pytanie ‘Dlaczego? ’ A gdy jej odpo-

wiedziałam, że tam jest inaczej, ludzie są inni i... po prostu
powietrze jest inne, to mamę to rozbawiło. Ale ja tak właśnie uważam.
Jestem bardzo wdzięczna mojej mamie, że pozwoliła
mi odkryć swą ojczyznę, poznać jej rodzinę, nawet dalszą,
jej znajomych. Gdy będę duża, to chcę również jej sprawić
taki prezent. Nie wiem jeszcze jaki to będzie kraj ale pozna
go tak jak ja, dzięki niej, poznałam Polskę.

JOAN SEBASTIAN SUAZA GRUDZIEŃ (HISZPANIA)
....Być Polakiem według mnie, to bycie człowiekiem dobrym i honorowym; to szanowanie polskiej mowy, naszego
godła, naszej biało-czerwonej flagi oraz pamiętanie o naszych świętach narodowych, tradycjach i kulturze. Chociaż
nie urodziłem się w Polsce, czuję się Polakiem.
Chodzę w soboty do polskiej szkoły, uczę się polskiego
języka i polskiej historii.
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Można być zwykłym chłopcem ze wsi lub ze stolicy
Hiszpanii, a jednocześnie wielkim patriotą. Nie trzeba
od razu umierać za ojczyznę. Można jej służyć w codziennym życiu... Jestem dumny, że posiadam takich przodków. Jestem dumny, że jestem Polakiem.
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KRYSTIAN HERBET (BELGIA)

...Moja mama i tata wychowują mnie jak w tradycyjnej polskiej rodzinie. W domu mόwimy językiem polskim,
czytamy polskie książki i gazetki, oglądamy polską telewizję. Nasz dom to taka „mała ojczyzna”. Mama często robi
zakupy w polskim sklepie. Polski chleb i wędlina są najsmaczniejsze.
Co środę, to znaczy jeden raz w tygodniu, uczęszczam
do polskiej szkoły. Często nie mam ochoty do niej chodzić, ale rodzice mówią mi, że „być Polakiem” to umieć
po polsku poprawnie pisać, czytać, znać gramatykę polską,
poznać niektóre wiersze i lektury polskie. Być Polakiem
to przede wszystkim znać też historię Polski.
Z biegiem czasu zrozumiałem, że rodzice mają rację.
Kiedy rozmawiam z innymi polskimi dziećmi i one nie wiedzą jak powstała Polska, jacy byli krόlowie Polski, nie znają
polskich części mowy, zasad polskiej ortografii, to jestem
z siebie dumny, że ja to wiem. Oczywiście jest to duża zasługa moich polskich nauczycielek.
Moi rodzice sprawiają, że pomimo mieszkania w Belgii
czuję się Polakiem. Miałem Chrzest i Pierwszą Komunię
świętą w polskim kościele. Staramy się co niedzielę chodzić do kościoła na polską mszę. Kiedy zbliżają się święta
Wielkanocne kolorujemy jajka i robimy pisanki. Przed

świętami, w Niedzielę Palmową, idę z rodziną do kościoła poświęcić palmę. Uwielbiam ten czas zbliżających
się świąt. Śmigus-Dyngus jest dla mnie bardzo zabawną
polską tradycją. Zawsze oblewam wodą moją siostrę oraz
trochę mamę i tatę...
W tamtym roku robiłem prezentację w belgijskiej
szkole o Polsce. Byłem bardzo zadowolony, że mogłem
uczniom z mojej klasy opowiedzieć o moim kraju. Podobały im się zdjęcia niektόrych miast polskich, gόr polskich,
Morza Bałtyckiego. A jakie były ich zaskoczenia, kiedy dowiedziały się, że mamą belgijskiej księżnej Matyldy jest
polka Anna Komorowska. Lubię dzielić się moją wiedzą
o Polsce z kolegami z klasy.
W przyszłości bardzo chciałbym z rodzicami wrόcić
do Polski. Moja mama mόwi mi, że w
Polsce nie zawsze jest łatwo. Może ma i rację. Ja Polskę
zawsze kojarzę z wakacjami, bo na wakacje jadę do Polski. Tam mieszkają moi dziadkowie i przyjaciele. Zawsze
miło spędzam wakacje w Polsce. Nie chcę wracać do Belgii
i bardzo tęsknię za Polską. Jak dorosnę ja i moja siostra
wrócimy do Polski. Moja mama zawsze do nas mόwi „moi
mali patrioci” a ja odpowiadam, „to dzięki tobie i tacie,
bo to wyście nauczyli nas być Polakami! ”

AMELKA JĘDRUSIAK (WIELKA BRYTANIA)

KIBICUJĄC POLSCE
Jestem bardzo dumna, że jestem Polką. Uważam,
że moja ojczyzna to bardzo dzielny kraj. Nie potrafię
nawet wyjaśnić słowami jaka Polska jest dzielna.
W czasie zaborów, w czasie I i II wojny światowej
i innych trudnych czasach w historii, Polska nigdy się nie
poddała. Chociaż nie była takim potężnym państwem jak
najeźdźcy, to odwaga, wiara i miłość do ojczyzny pomogły
Polakom przetrwać i odzyskać wolność.
Gdy myślę o tym, że jestem Polką, to automatycznie
czuję miłość i radość, dlatego, że jestem częścią kraju,
który ma wielu bohaterów i wielkich osobowości. Poza
tym, w Polsce mieszka moja kochana rodzina!
Cieszę się, że znam język polski i uczę się kultury i historii Polski. Najbardziej czuję moją polskość obchodząc
z rodziną polskie tradycje świąteczne, oglądając w polskiej
telewizji wydarzenia sportowe i kibicując Polakom. Interesuję się światem sportu i z ciekawością śledzę osiągnięcia Polaków. Jestem bardzo aktywna sportowo i należę
do klubu lekkoatletycznego.....
Teraz rozmowa z moim pradziadkiem, Stanisławem
Wiśniowskim:
„BYĆ POLAKIEM” 2019

– Czy osiągnięcia w sporcie wpływały na Twoje poczucie więzi z Polską?
– Bardzo mi się podoba, że myślisz o takich patriotycznych sprawach i to jest ważne pytanie, które ja też mógłbym Tobie zadać jako Polce mieszkającej poza Polską.
Ja całe życie mieszkałem w Polsce i jestem z nią związany.
W tamtych czasach nie jeździliśmy za granicę, bo to były
czasy głębokiego komunizmu.
Gdy na studiach grałem w Akademickiej Reprezentacji
Polski mogliśmy pojechać do Czech i NRD – to dzisiejsze
Niemcy były – Niemiecka Republika Demokratyczna, ale
dalej na zachód to mowy nie było. Poza tym wtedy w Polsce, w sklepach były puste półki i trudno było cokolwiek
dostać, więc nie myśleliśmy za bardzo o patriotyzmie, ale
o tym co kupić i jak to do Polski przywieźć.
– Czy myślisz, że przez zaangażowanie w sport robiłeś
coś dla Polski?
– Wszystko co robiłem to było dla Polski. Grałem dla
Polski, ale byłem nauczycielem, trenerem, sędzią i pracowałem z młodzieżą. Cała moja praca była dla Polski i dla
Polaków, bo uczyłem i trenowałem polską młodzież.
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ARTYOM KIM (KAZACHSTAN)

JESTEM POLAKIEM!

Dzień dobry. Nazywam się Artyom Kim. Mam 10 lat.
Uczę się w czwartej klasie, lubię grać w szachy i pływać.
Mieszkam w Kazachstanie, w stolicy Astanie. Nasza
stolica jest młoda, ma 22 lata. To bardzo piękne i dynamiczne miasto. Nasza Astana przypomina mi Dubaj –
za każdym razem, kiedy tam się przyjeżdża, widać nowe,
piękne budynki. Jestem dumny z mojej ojczyzny....
Razem z moją młodszą siostrą Sophią chodzimy
do Polskiej Szkoły Niedzielnej, gdzie uczymy się języka
polskiego. Bardzo lubię mojego nauczyciela Pana Daniela.

W niedzielnej szkole śpiewamy piosenki po polsku. Nauczyliśmy się ciekawej i pięknej piosenki Jestem Polakiem,
opowiadającej o dzieciach, które chcą zobaczyć całą Polskę, jadą pociągiem do różnych polskich miast i bardzo kochają swoją ojczyznę. Chcę też odwiedzić Polskę i zobaczyć
na własne oczy miejsca, o których śpiewam w tej piosence.
Tego lata pojedziemy do Polski do mojego wujka Igora,
który mieszka z rodziną w Szczecinie i zaprasza nas w odwiedziny. Polecimy do Warszawy, naprawdę chcę zobaczyć
stolicę Polski, bo ja też mieszkam w stolicy. Uwielbiam
latać samolotami, a szczególnie przy tak wspaniałej okazji!
Mam nadzieję, że zobaczę Kraków, zrelaksuję się w Zakopanem, zwiedzę Gdańsk i Toruń. Ach, żeby już wreszcie
były wakacje! Będę mógł mówić po polsku w ojczyźnie mojego dziadka, to jest wspaniałe!
Aby nauczyć się języka ojczystego, najlepiej poznać
polską kulturę i obyczaje, znaleźć nowych przyjaciół, więc
z moją mamą i siostrą wstąpiliśmy do stowarzyszenia polonijnego Polacy.
... Chcę podziękować moim rodzicom, mojej rodzinie,
moim przodkom za to, że jestem właśnie tym, kim jestem
– jestem Polakiem, jestem osobą Pokoju, przedstawicielem
wielkiej wielonarodowej rodziny!!!

MACIEJ KLEPACZ (AUSTRIA)

Mam na imię Maciej i jestem jedenastoletnim chłopcem, który pochodzi z Polski. Choć od siedmiu lat mieszkam w Austrii całym sercem czuję się Polakiem i wciąż
tęsknię za moją ojczyzną.
Razem z moją rodziną pielęgnujemy to co w nas polskie
i to co związane jest z polską tradycją.
Aby móc uczyć się języka polskiego chodzę do polskiej
szkoły, która jest w stolicy Austrii w Wiedniu. Szkoła
Polska bardzo mi się podoba, lubię do niej uczęszczać
i czuje się tu jak w domu. W trakcie zajęć dowiaduję się
wielu ciekawych informacji na tematy związane z Polską.
Szczególnie ciekawe są dla mnie lekcje historii, na których
uzupełniam wiedzę historyczną na temat swojej ojczyzny.
Moim ulubionym miejscem w naszej szkole jest biblioteka,
ponieważ bardzo lubię czytać literaturę polską i książki
historyczne. Najbardziej podobają mi się książki Kornela
Makuszyńskiego i Janusza Korczaka. To moi ulubieni pisarze. Historia natomiast to moja wielka pasja, dlatego też
w przyszłości chciałbym zostać historykiem……
Moją pasją jest też nauka języków obcych, i choć
mówię biegle po niemiecku i angielsku, to na co dzień
posługuję się w domu językiem polskim. Choć mój ojczyzny język jest bardzo trudny, uważam że to najpięk132

niejszy język na świecie! Myślę
po polsku i czuję po polsku.
Wszystko co związane z Polską
ma dla mnie ogromną wartość.
Za każdym razem kiedy jestem
w Polsce, kupuję pamiątki dla
siebie i dla moich kolegów. Chętnie opowiadam o moim kraju
moim austriackim przyjaciołom
i wspólnie oglądamy przewodniki po znanych polskich miastach.
Jestem bardzo dumny, że jestem Polakiem, i że mogę
dzielić się moją wiedzą z kolegami. Ostatnio jeden z moich
austriackich kolegów odwiedził wraz ze mną moją babcię
w Polsce, było to dla mnie ogromne przeżycie ale i czułem
ogromna radość że mogę pokazać mu piękno mojego kraju.
Bardzo kocham moja Ojczyznę i uwielbiam tu przebywać.
Wiem na pewno, że będę bardzo często odwiedzał mój kraj
gdy dorosnę. Może nawet będę w nim studiował. Nie jest
też wykluczone ze wrócę do Polski i założę rodzinę, bo jestem i czuje się Polakiem. Chciałbym zamieszkać w Polsce
na stałe, to moje największe marzenie.
Kronika wspomnieniowa

KAROL KOBUS (NIEMCY)

CO TO ZNACZY BYĆ POLAKIEM,
GDY SIĘ ŻYJE POZA GRANICAMI POLSKI?
Próbując odpowiedzieć na powyższe pytanie, musiałbym najpierw ustalić kto to jest Polak, kim jest i skąd pochodzi?
Odpowiedź nie jest taka prosta i oczywista jak to by się
mogło wydawać, ponieważ historia Polski sięga dalekich
dziejów i napisano na jej temat miliony stron. Na szczęście
dzięki moim rodzicom i dziadkom, którzy są Polakami,
dzięki polskiej szkole i nauczycielom, którzy przekazują
mi wiedzę i uczą polskiej mowy, kultury i opowiadają

o historycznych wydarzeniach, dzięki temu, że swobodnie mogę podróżować do kraju ojczystego, wiem kim jest
Polak i jak wygląda ten piękny kraj, którym jest Polska.
Wiem, że Polska jest państwem, które wiele wycierpiało i niejednej porażce musiało stawić czoła. Wiem,
że Polacy to dumny, szlachetny i odważny naród, który zawsze bronił i broni swoich granic i nie pozwala źle mówić
innym o ich ojczyźnie. Wiem, że Polak to ktoś wyjątkowy
i jestem dumny, że również mogę być Polakiem....

ALAN KASZELAK – COPIAQUE (USA)

KIM WŁAŚCIWIE JESTEM?
Urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, a moi rodzice
w Polsce. Mam dwa paszporty: amerykański i polski zatem
jestem obywatelem dwόch krajόw. Kim się bardziej czuję?
Amerykaninem czy Polakiem?
Często zadaję sobie to pytanie a potem długo, długo
rozmyślam...
Na to pytanie każdy odpowie inaczej. Jest to indywidualna sprawa każdego z nas. Dla mnie, dwunastoletniego
chłopca urodzonego i mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, bycie Polakiem to sposób na życie, to także obowiązek, duma i szacunek wobec wszystkiego i wszystkich,
którzy walczyli o wolną Polskę. Bycie Polakiem to to także
bliskość z moją rodziną, którą bardzo kocham.
Z opowieści wiem, że zanim zacząłem wypowiadać
pierwsze słowa, moi rodzice zwracal się do mnie wyłącznie
po polsku. Język angielski słyszałem w telewizji, w sklepach, na ulicy. Moja o 6 lat starsza ode mnie siostra także
mόwi po polsku. Ja natomiast na początku stworzyłem
swόj własny język. Nie był to ani polski ani angielski. Mieszały mi się słowa, więc przez jakiś czas porozumiewałem
się tym „własnym” językiem, ale rozumieli mnie tylko najbliżsi. Babcia przysyłała mi czy też osobiście przywoziła
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polskie książki. Moje pierwsze słowa wypowiedziałem jednak w języku polskim: ‘Mama’, ‘Tata’.....
... Gdy żyje się poza granicami Polski, nie łatwo jest utrzymać swoją tożsamość narodową, gdyż na codzień spotykamy
się z innym krajem, kulturą i językiem. Być Polakiem na obczyźnie to z dumą i szacunkiem odnosić się do wszystkich
i wszystkiego co polskie. Jak można źle mόwić o kraju, ktόry
jest ojczyzną moich rodzicόw? Dzięki rodzicom, ktόrzy nie zapomnieli o swoich korzeniach, ja rόwnież czuję się Polakiem.
Pomaga mi w tym szkoła polonijna, moja rodzina w Polsce,
z ktόrą dzięki wspόłczesnej technologii mogę rozmawiać
kiedy tylko chcę, pomaga mi w tym moja siostra i polscy
przyjaciele. Dumnie przyznaję się, że jestem Polakiem, gdy
podczas lekcji muzyki nauczyciel wspomniał Fryderyka Chopina lub na lekcji religii pani pokazała nam portret świętego
Jana Pawła. Zwiedziłem wiele miast w Polsce, między innymi
Wadowice, Krakόw, Oświęcim, Warszawę, Gdańsk i Olsztyn.
Byłem rόwnież w innych mniejszych miastach Polski. Dlatego z radością dzielę się swoimi wrażeniami z rόwieśnikami
ze szkoły amerykańskiej jak i z polskiej szkoły sobotniej. Polska jest w moim sercu, to nieodłączna część mojej osobowości
i dlatego czuję się Polakiem.
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SERHII MARYNENKO (UKRAINA)

Czy mogę nazywać się Polakiem? Kilka lat temu to pytanie wywołało uśmiech na mojej twarzy. Dziś mogę zdecydowanie odpowiedzieć na to pytanie.
Mam starszą siostrę. Marzyła o tym, by zdobywć
wyższe wykształcenie w Polsce. I jak możesz się uczyć
bez znajomości języka? Aby wesprzeć siostrę, cała nasza
rodzina – ojciec, matka, siostra i ja – zaczęła uczyć się
polskiego. Już na pierwszej lekcji zdałem sobie sprawę,
że jest to piękny, ale trudny język. To było dla mnie interesujące. Z każdą lekcją nauczycielka Anna Oskierka
zaszczepiała we mnie miłość do języka polskiego. A dzi-

siaj nadal robi to nauczycielka Maja Longawa. Język narodowy jest symbolem niezależności państwowej. Jest
to język używany przez grupę ludzi żyjących we wspólnym obszarze, który ma swoją historię, kulturę, tradycje i styl życia. Dlatego pozwól mi urodzić się i żyć poza
Polską, pozwól mi uczyć się polskiego i być członkiem
tej społeczności. Bez przeszłości nigdy nie będzie przyszłości. Każdy Polak zna historię swojego państwa, jest
dumny z niej za jej pozytywne chwile i nie obwinia jej
za negatywne. Nie wstydzi się flagi narodowej, hymnu
i herbu. Dlatego studiuję historię Polski....

KACPER MIKOŁAJCZYK (NIEMCY)

„CO TO ZNACZY BYĆ POLAKIEM,
GDY SIĘ ŻYJE POZA GRANICAMI POLSKI? ”
„Kto ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? Między swemi.
W jakim kraju? W polskiej ziemi.
Czym twa ziemia? Mą Ojczyzną.
Czym zdobyta? Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? Kocham szczerze.
A w co wierzysz? W Polskę wierzę.
Czym ty dla niej? Polskie dziecię
Coś jej winien? Krew i życie.”
Powyższy wiersz zna chyba każde dziecko w Polsce.
Ja sam uczyłem się go w zerówce. Kiedyś był to dla mnie
świetny wierszyk z rymami. Ale dopiero teraz rozumiem
jakie ma przesłanie – BYĆ POLAKIEM.
Mam na imię Kacper. Mam 10 lat i jestem Polakiem, czuję się Polakiem. Poza granicami naszego Państwa mieszkam niespełna rok, ale już mogę stwierdzić,
że to od nas samych, naszych rodzin i otoczenia zależy
nasze podejście do Ojczyzny. Dla mnie być Polakiem
oznacza oprócz wspólnego języka, kultury, tradycji i określonego terytorium, troskę i miłość do swojej ojczyzny
a przede wszystkim jej szanowanie. Będąc Polakiem interesuję się losami i historią mojego narodu, staram się również utrzymywać tradycje i obyczaje, aby przetrwały jak
najdłużej. Jako dziesięcioletni chłopiec pewnie nie znam
jeszcze wszystkich, ale wierzę, że moi rodzice przekażą
mi wszystko, czego sami się nauczyli.....
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Jestem dumny, gdy Polak czegoś dokona, np. podczas
Olimpiady, kiedy nasi sportowcy zdobywają medale. To,
że ktoś znajduje się na terenie Polski i posiada paszport
nie oznacza, że jest Polakiem, musi się przede wszystkim
nim czuć.
Moim zdaniem Polacy nie powinni zapominać o naszej historii, powinni ją przekazywać młodszemu pokoleniu, bo w pewien sposób przestają być prawdziwymi
Polakami. Nasza historia kształtowała się przez wiele wieków i mimo dramatycznych wydarzeń umieliśmy „walczyć
o swoje” i nie poddawać się. Prześladowania, jakich doznał
nasz naród w przeszłości jeszcze bardziej nas zjednoczyły. Wtedy najważniejszą cechą Polaków był patriotyzm
i honor, których brakuje współczesnym Polakom. Wadą
dzisiejszej młodzieży jest nie tylko to, że nie znają słów
własnego hymnu narodowego, ale również to, że nie wiedzą jak się przy tym zachować. Być Polakiem to również
odnoszenie się z szacunkiem do symboli i świąt narodowych a także świąt religijnych. Uważam, że każdy Polak
powinien znać daty, tj.: 3 maja czy 11 listopada.
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ADEL PERVA (LIBIA)

NASZA POLSKA
Nasza Polska Niepodległa wstała z gruzόw niczym z piekła.
Los nam taki zgotowały kraje sąsiednie, ktόre w nas rywali widziały.
Zazdrościli pięknej Polski chcąc zniszczyć piękne jej zakątki.
Rozgrabili naszą Polskę, wierząc, że zniszczą polskość.
Wiele lat nas poniewierali, nawet z mapy Europy wymazali.
Polak dumny ze swej polskości, nie dał szansy tej podłości.
Nasz kraj z kultury znany nie dal zniszczyć się tyranom.
Walczył szczerze i wytrwale, aż do końca zrozumiałe.
Nadszedł moment ten wspaniały, że nam Polskę odzyskali.
Chwalmy wszystkich co walczyli, że nam Polskę przywrόcili.
Polska nasza ta wspaniała, wiele z życiu wycierpiała.
Chwalmy kraj ten nasz wspaniały, że doczekał takiej chwały.
Polska nasza ta wspaniała lepszych czasόw doczekała.
Bądźmy dumni my Polacy, że nadeszły lepsze czasy.
Swe tradycje zachowane, z pokolenia na pokolenie przekazywane.
Polska uczy wszystkie dzieci by radziły sobie w świecie.
Bądź szlachetny i wytrwały, szanuj kraj swόj i wszystko
co Ci barwy narodowe dały.

NICHOLAS PIETRANIK (USA)

Jestem Polakiem i zawsze będę Polakiem, choć teraz mieszkam na ziemi amerykańskiej. Losy mojej rodziny przeplatały się przez 3 pokolenia między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Zanim opowiem dlaczego jestem dumny z tego
iż jestem Polakiem chciałbym powiedzieć czym dla mnie jest Polska. Polska to moja Ojczyzna, to pewne dziedzictwo
otrzymane po przodkach. Jest to nie tylko terytorium, ale także kultura, język, historia, tradycje, muzyka, rodzina
i wspomnienia z podróży do kraju przodków.
Bardzo pięknie ukazuje to nam wiersz naszego wielkiego Polaka, Jana Pawła II „Myśląc Ojczyzna“:
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam...
Gdy myślę Ojczyzna –
By zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń,
Którą wypełnia.
....Jestem Polakiem i każdego dnia staram się to udowadniać i pokazywać wszystkim dookoła. Jestem z tego bardzo
dumny i dziękuję wszystkim tym którzy są w moim życiu, jak i tym którzy byli w naszej historii i dawali przykład jak
można być wspaniałym Polakiem żyjąc z dala od Polski, rozsławiać ją i pokazywać jej piękno. Mam nadzieję, że ja też
kiedyś w przyszłości przyczynię się do tego aby naszą Ojczyznę znali wszyscy ludzie na świecie.
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MATTEO RESCINITI (WŁOCHY)

MOJA INNA RODZINA
Jest ciemno i cicho, nawet ptaki śpiąco ćwiergoczą.
Poranna mgła zaczyna mieszać się z zapachem kadzidła.
Ciężki mosiężny krzyż prowadzi ludzi. Jest Rezurekcja
i jak co roku o świcie rozpoczynamy święta Wielkanocne.
Nabożeństwo zawsze uroczyste, takie wyjątkowe, kościόł
wypełniony po sam ołtarz. Nasze Alleluja śpiewane w ten
dzień jest silniejsze od dzwonu, ktόry właśnie zaczyna
budzić mieszkańcόw Ostii. Po mszy wszyscy idą na polskie śniadanie, na wspόlne ucztowanie. Śniadanie jedyne
w swoim rodzaju, biały żurek czy biały barszcz, nie wiem
jaka jest rόżnica między jednym a drugim, ale zawsze z jajkiem, kiełbasą, chrzanem i chlebem pokrojonym w kostkę.
Wszystko oczywiście wyświęcone dzień wcześniej. Ksiądz
Adam musi pόł soboty poświęcić na święcenie koszykόw,
takich kolorowych i rόżniących się tylko ozdobami, bo wypełnione są wszystkie prawie tak samo.......
Ksiądz Adam ma bardzo ważne zadanie, bo troszczy
się o nas, nasze rodziny, Polakόw, nie tylko tych, kltόrzy

tu żyją, mieszkają, pracują, uczą się, ale rόwnież tych
co pogubili swoje drogi życiowe. Wśrόd tych ludzkich obowiązkόw jest także troska o zachowanie naszej tożsamości, kultury i pamięci, pamięci o tym, co polskie. W swoich
kazaniach prowadzi nas przez dzieje Biblii, wprowadza te
dzieje do όwczesnego życia, wplata historię Polski, przez
Bogurodzicę, Chrzest Polski i przechodzi przez poezję
wieszczόw polskch. Często mόwi o Mickiewiczu, Słowackim, pozywa do śpiewu Suplikacji Norwida i podkreśla,
uczy, przypomina o wartości dobra, wiary i odpowiedzialności, miłości i patriotyzmu....
Myślę, żę dobrze mi jest w naszej wspόlnocie, mam
wielu przyjaciόł, tych dużych i tych małych, wszyscy się
znamy i w razie potrzeby pomagamy. Łączy nas jakaś niewidzialna siła. Nie mόgłbym nie chodzić na msze po polsku, czuję się tam dobrze, bezpiecznie, rodzinnie, czuję się
potrzebny. Lubię te nasze tradycje, nasze zwyczaje, jestem
dumny z naszej historii, jestem dumny, że jestem Polakiem.

SEBASTIAN SZAJNA (IRLANDIA)
Droga Polsko, jak bardzo raduje się moje serce na myśl
o Tobie. Choć jesteś tak daleko, Twe piękne krajobrazy
widzę przed oczyma. Wiosna, lato, jesień, zima – każda
pora bez wytchnienia Twą urodę podkreśla i docenia....
Dobry Bόg wybrał Ciebie na matkę mojej tożsamości,
abym Twoim powietrzem oddychał, po Twoich ziemiach
chodził, Twoją pięknością się zachwycał.
Lecz los rzucił mnie za Twoje granice – już ponad 10
lat po obcych ziemiach przyszło mi chodzić, obcym powietrzem oddychać, obce krajobrazy podziwiać i obcym językiem się posługiwać.
Te tysiące kilometrόw, ktόre nas dzielą, nie są mi jednak przeszkodą. Wracam do Ciebie każdego roku, każdego
lata a Ty witasz mnie, z miłością tulisz promieniem słońca,

głaskasz zefirkiem pachnącym, ładujesz mnie dobrą energią, karmisz pysznymi darami natury, jak słodziutkie
owoce i soczyste warzywa, radujesz mnie czasem spędzonym w miłości i radości z moimi krewnymi.
Zamykam oczy i widzę Twą żywą, zieloną urodę, czuję
zapach babcinego rosołu w niedzielny obiad, słyszę dzwony
kościołόw i tłumy ludzi udających aby wielbić Boga......
Mam nadzieję, że jesteś i będziesz ze mnie dumna, jak
z innych rodakόw, ktόrzy przez swoje dobre serce i osiągnięcia wysławili Twoje imię na cały świat.
Z każdym po polsku wypowiedzianym słowem – pamiętam o Tobie, w każde święto wspominam Ciebie, każdym zwycięstwem cieszę się, z każdą porażką – jestem
z Tobą, każdego dnia modlę się za Ciebie.

ALEKSANDRA WIŚNIEWSKA – ATENY, GRECJA
Mam na imię Ola i mam zaledwie dziesięć lat, ale mimo
tego moim domem były już Rumunia, Polska, Indie, a teraz
jest Grecja. W każdym kraju uczyłam się na nowo żyć.
... Na całym świecie czuję się Polką i jestem dumna
z Polski dzięki rodzicom. Dzięki rodzicom w każdym zakątku świata jestem Polką. To oni rozmawiają ze mną
po polsku, kupują polskie książki do czytania, słuchowiska, bajki. To oni zapisują mnie do polskiej szkoły gdzie
uczę się języka polskiego i historii Polski. W każde wakacje
zapisują mnie na obozy w Pleczarkach przy Paży w Warszawie, gdzie poznaję nowych kolegόw i koleżanki z ktόrymi
w ciągu roku utrzymuję kontakt.
Podobna jak byłam mała spytałam mamę, gdzie jest
mόj dom, a ona odpowiedziała, że tam gdzie moi rodzice
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są, tam jest mόj dom. W każdym kraju w ktόrym mieszkaliśmy, moi rodzice tworzą taką naszą małą Polskę.
... Najważniejszym powodem, dlaczego chcę umacniać
polskość jest to, co mόj Tata robi zawodowo. Tata jest dyplomatą i reprezentuje Polskę i interes polski w krajach,
do ktόrych wysyła go pracodawca, czyli Ministerstwo
Spraw Zagranicznych. To właśnie z tego powodu tak często
zmieniam kraj i miejsce zamieszkania....... i poznaję inne
kraje i porόwnuje je do Polski. Jestem dumna z wszystkich
Polakόw bez wyjątku, że Polska taka rozwinięta. Każdy
Polak ma swόj mały wkład w jej rozwόj.
Mimo moich licznych wyjazdόw wiem, że sama będę
mieszkać w Polsce gdy dorosnę. W najpiękniejszym kraju
na świecie.....
Kronika wspomnieniowa

JULIAN ZAMUDIO KISIELEWSKI (KANADA)

JAK TO DOBRZE BYĆ POLAKIEM
Jak to dobrze być Polakiem,
Synem, wnukiem i chrześniakiem,
Rodziny z dumnymi polskimi korzeniami,
Co teraz mieszka pod kanadyjskimi klonami.
Moja Babcia dobrze gotuje,
Polskimi potrawami wszystkich częstuje,
Ach jak dobrze raczyć się gołąbkami,
A na deser rozkoszować się pączkami.
Mój Dziadek opowiada mi o ciekawych przygodach,
Rodzinnych historiach i polskich bohaterach.
O Polsce i o tym co zrobiła dla świata,
O wartościach w które nasza ojczyzna jest bogata.
Z Mamą czytam polskie książki, jeżdżę na kulig i na sanki,
Wieczorem oglądam polskie filmy i tworzę polskie rymowanki.
.... Chłopcy i dziewczynki, duzi i mali,
Pamiętajcie zawsze i wszędzie,
Mamy z czego być dumni, że jesteśmy Polakami.

JUSTYNA ZASADA (IRLANDIA)

....Jestem Polką, lecz mieszkam ponad 11 lat w Irlandii.
Chodzę do 6 klasy w irlandzkiej szkole i w każdą sobotę
dojeżdżam 25 km do Polskiej Szkoły w Cavan im. Ireny
Sendlerowej... Bardzo się cieszę, że mogę uczyć się języka
polskiego i historii poza granicami mojej ojczyzny.
Moim zdaniem „Być Polakiem” to nie znaczy tylko
mieć wspόlny język, tradycje i kulturę, ale przede wszystkim rozumieć znaczenie tych słόw. Warto być dumnym
z siebie, że się jest Polakiem. Trzeba się cieszyć, że jesteśmy wolonym krajem i mamy swόj własny język.

„BYĆ POLAKIEM” 2019

Dużo polskich dzieci mieszka poza granicami Polski
i ich rodzice nie przekazują im polskiej historii i polskich
tradycji. Niektόre z tych dzieci nie umieją nawet pisać
po polsku, a co dopiero czytać. Chociaż mogą się uczyć
i rozmawiać w języku ojczystym i nikt im tego nie zabrania. Przypomnijmy choćby dzieci wrzesieńskie, ktόre były
bite i katowane za używanie mowy polskiej w roku 1901
w mieście Września. Spłakane wracały ze szkoły ale wciąż
były silne i dzielne i nie dały się zgermanizować......
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dział w jury jubileuszowej edycji konkursu był dla mnie zaszczytem i wielką
przyjemnością. Z zainteresowaniem czytałam nadesłane prace. Podejście
uczestników do tematu „Co to znaczy być Polakiem gdy się żyje poza grani-

cami Polski”? było bardzo różnorodne - eseje, wiersze, wywiady, cytaty, opowiadania i legendy. Niektóre prace zawierały własnoręczne ilustracje, zdjęcia z albumów
rodzinnych lub opisy przodków, którzy przyczynili się do walki o niepodległość.
Wśród uczestników konkursu byli tacy, którzy dopiero odkrywali swoją polskość, a inni, bez względu
na to czy urodzili się w Polsce czy poza jej granicami, twierdzili, że ich polskość zawsze była oczywista.
W każdej pracy było coś pamiętnego – głęboka myśl, wyrażone uczucie, wspomnienie, podziękowanie tym, którzy pomagają pielęgnować polskość...Byłam bardzo wzruszona niektórymi wypowiedziami.
Szczególnie ciekawe były prace, w których podkreślone było to, że polskość nie polega tylko na
przestrzeganiu tradycji i pielęgnowaniu języka i kultury, ale na propagowaniu wiedzy o naszej ojczyźnie
oraz na obronie jej dobrego imienia. Tak jak w niejednej pracy stwierdzono, jesteśmy ambasadorami
Polski. W krajach, w których mieszkamy trzeba nieraz prostować informacje przekazywane na temat
Polski i jej historii. Młody człowiek musi mieć odwagę, szczególnie kiedy porusza takie sprawy ze swoimi nauczycielami lub przełożonymi.
Należą się gratulacje wszystkim uczestnikom za zadany trud, aby przedstawić temat w dobrze przemyślany, ciekawy i nawet w kilku przypadkach bardzo oryginalny sposób. Wybór laureatów nie był
łatwy i szkoda, że nie mogliśmy nagrodzić większej ilości prac.

TERESA SZADKOWSKA – ŁAKOMY
Wiceprzewodnicząca Jury Grupy III
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GRUPA III
PRACE LITERACKIE
(14 – 16 LAT)
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egoroczny temat Konkursu „Co to znaczy być Polakiem mieszkającym poza
Polską” to temat zasadniczy, na który nie tylko młodzież powinna sobie odpowiedzieć.

Oczywiście dla większości dzieci polskość to polskie tradycje; polski język to możliwość komunikowania się z rodziną w Kraju. Nieco starsi zauważają piękno polskiej
ziemi i polskiej historii. Ciekawe były wypowiedzi młodych osób, które musiały stawać w obronie dobrego imienia Polaków!

TULIOLA TYBULEWICZ
Juror Grupy III
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WERDYKT JURY DLA GRUPA III (14 – 16 LAT)
„CO TO ZNACZY BYĆ POLAKIEM, GDY SIĘ ŻYJE POZA GRANICAMI POLSKI”? – PRACE LITERACKIE.

JURY W SKŁADZIE:
Jolanta Tatara (USA) – Przewodnicząca
Teresa Szadkowska – Łakomy (Wielka Brytania) – Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Lubbers – Dąbrowska (Holandia)
Dorota Parzyszek (Tunezja)
Tuliola Tybulewicz (Wielka Brytania)

LAUREACI:
Sabrina Haddad (Tunezja)
Kinga Kozłowska (Hiszpania)
Julia Matlak (USA)
Daniel Plewa (USA)
Natalia Sychta (Grecja)
Wiktoria Szwed (Belgia)

WYRÓŻNIENI:
Alex Borto (USA)

Michal Mosz (USA)

Jakub Cyzman (Grecja)

Letycja Popek (Francja)

Skander Haddad (Tunezja)

Julia Rowicka (Szwecja)

Aleksander Jopek (USA)

Denis Sawicki (Ukraina)

Nikolas Józefczyk (Grecja)

Aleksandra Senn (Luksemburg)

Anastazja Karpowicz (Niemcy)

Aleksandra Skok (Grecja)

Martyna Kasztelan (Islandia)

Dominik Strzępka (USA)

Katarzyna Kutsakowa (Ukraina)

Jakub Vaugon (Francja)

Sandra Laby (Niemcy)

Katarzyna Żuromska (Litwa)

Nicole Matuszewska (Irlandia)
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GRUPA III
PRACE LAUREATÓW
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SABRINA HADDAD (TUNEZJA)

KONKURS « BYĆ POLAKIEM » 2019
X EDYCJA
« Co to znaczy być Polakiem, gdy żyje się poza granicami Polski »?
SABRINA HADDAD, lat 15, Tunezja
Urodziłam się i mieszkam w Tunezji. Mama jest Polką, a
tata Tunezyjczykiem. Chodzę do I klasy liceum francuskiego
i do SPK w Tunisie. Chociaż mieszkam w Afryce, daleko od
Polski, w pięknym śródziemnomorskim kraju, to bardzo
tesknię za moja drugą ojczyzną, za rodziną w Polsce i
jestem dumna z moich podwójnych korzeni.

Moja polskość w pigułce.
Jest sobota, piękny, słoneczny dzień, ciepło. Zgadnijcie gdzie się wybieram po
całym tygodniu zajęć w mojej francuskiej szkole. Nie, nie na plaże, ani nie na piknik.
Czekam z bratem na mamę, która zaraz wróci z pracy. Zrobię jej kanapkę, bo pewnie
nie zdąży zjeść obiadu i zaraz jedziemy do szkoły polskiej!
Może wam trudno uwierzyć, ale najczęściej jedziemy tam z radością. Tylko
czasem szkoda, że omija nas jakieś spotkanie urodzinowe, czy wyjście z kumplami.
Ale oni dobrze wiedzą, że mamy nasze polskie obowiązki. Zazdroszczą mi, że uczę
się piątego języka ( w szkole lokalnej oprócz francuskiego i arabskiego uczę się
angielskiego i niemieckiego, a przez rok chodziłam tez na łacinę). Często wyjaśniam
moim znajomym, że szkoła polska, to nie tylko nauka języka, ale przede wszystkim
nauka po polsku o Polsce, o jej historii i kulturze, a także nauka i rozwijanie
patriotyzmu.
Dojechaliśmy akurat na czas. Zaczynamy apel, śpiewamy hymn polski, zwróceni
do naszego godła i flagi.
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Pani kierownik zebrała nas, żeby podsumować konkurs czytelniczy. W grupie
z podstawówki za najładniejsze czytanie wyróźniona zostala Emilka. Czytała ona
„Legendę o Warszawskiej Syrence”.Wśród licealistów to Józek zajął 1wsze miejsce
za przeczytanie fragmentu z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Ja dostałam
dyplom za czytanie wzruszającego wiersza „W sądzie” Mari Konopnickiej, a mój brat
za przeczytanie fragmentu „ Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wraz z Józkiem i
moim bratem Skanderem byliśmy również miło zaskoczeni, bo dostaliśmy z Polski
dyplomy i książkowe nagrody oraz powerbanki za udział w konkursie historycznym
Patria Nostra. W trójkę reprezentowaliśmy naszą szkolę z filmikiem na wylosowany
temat „Koronacja królowej Bony”. Ja oczywiście grałam rolę Bony Sforzy.

Po apelu czas na lekcję. Mama w tym czasie biegnie na zebranie zarządu
polonijnej organizacji „Dom Polski”. Wiem, że mają omawiać organizację imprez na
najbliższe miesiące. W kwietniu czeka nas udział w Kids Fest w Sidi Bou Said, na
Dzień Flagi i Polonii oraz Konstytucji 3go Maja będzie piknik polonijny w konsulacie
honorowym w Sousse. Zaplanowany jest konkurs o Januszu Korczaku i inne
atrakcje, później Dzień Dziecka i Dzień Matki, tym razem przewidziany jest rejs
pirackim statkiem w Hammamet ze spacerem po plaży i prezentacja kartek dla mam
w wykonaniu dzieci.
Po drodze do klasy zaglądam do klubu Małego Polaka. Dzieci właśnie malują
biało czerwone flagi i kleją kwiaty folk, z którymi przemaszerują za miesiąc na
paradzie Kids Festu.
Nasza szkoła bierze udział w tej dziecięcej
paradzie już poraz czwarty i zawsze
wyróżniamy się pomysłowością, pięknymi
strojami folk z wiankami na głowach,
wiatraczkami lub papierowymi polskimi
kwiatami w ręku, a w zeszłym roku, nasze
mamy artystki wyczarowały prawdziwego
lajkonika.
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Uczestnicy z różnych krajów mogli później na warsztatach polskich zrobić sobie
zdjęcie z lajkonikiem, zapoznać się z jego historią, wykonać własnoręcznie
wycinankę ludową, skleić piękne kwiaty. Młodsze dzieci chętnie malowały
kolorowanki ze strojami polskimi lub pisanki.
Dalej słyszę pierwszaki, które spiewają piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem,
dziewczynką fajną i chłopakiem”. Jest to wesoła piosenka, z którą dzieci
przemierzają z nurtem Wisły przez całą Polską od Tatr aż po Bałtyk, poznają kolejne
miasta.
Idę teraz na język polski.
Własnie kończą lekcję starsze klasy podstawówki. Pani dwoi się i troi, bo ma klasy
łączone. 8ma klasa czytała wiersz Zbgniewa Herberta „Pan Cogito”. Wycieram
tablicę, gdzie dzieci z klasy 7mej pisały definicje narratora, autora, podmiotu, a 6ta
klasa kończy wypisywać z wiersza części mowy: przymiotniki, rzeczowniki,
przysłówki..
A my po powtórce z gramatyki mamy rozmawiać o tradycjach polskich.
Oczywiście wszyscy chórem wyliczają Boże Narodzenie z Wigilią i choinką, Mikołaja,
Wielkanoc ze święconką i śmigusem dyngusem.
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Przypominam słowiański zwyczaj topienia
Marzanny na wiosnę. W 2017r. na wycieczce nad
tutejszą rzekę Medżerdę, a poświęconej obchodom
roku Wisły, topiliśmy Marzannę przygotowaną przez
nas i nasze mamy. Ktoś przypomniał szopki
krakowskie i lajkonika, ktoś inny Andrzejki z wróżbami
i zabawami.
Podobnie jak w Polsce, przed dniem Wszystkich Świętych, mamy tu zwyczaj
chodzenia na chrześcijański cmentarz, aby uporządkować i ozdobić groby Polaków
zmarłych w Tunezji, zwłaszcza tych, którzy nie mają tutaj bliskich.

Kolejna lekcja- historia. Temat: Wielcy Polacy.
Kolejna lekcja- historia. Temat: Wielcy Polacy.
Każdy uczeń ma jakiegoś idola, bohatera. Bartek, który chciałby w przyszłości
zostać papierzem (!) opowiada o Janie Pawle II, Józef o Józefie Piłsudskim, bo
niedawno na pikniku patriotycznym, występował w mundurze i siedział nawet na
koniu, przypominającym Kasztankę, Skander podziwia Chopena, bo sam gra na
pianinie, Youssef, nasz muzyk (gra na skrzypcach i gitarze) i społecznik podziwia
Ignacego Paderewskiego, a ja jestem zauroczona osobą i historią Marii Curie
Skłodowskiej. Wiele o niej czytałam, a wczoraj zaprosiłam moich kolegów z klasy na
polski film, który pokazał ją głównie w roli uczonej i kobiety awangardystki. Wielu
moich kolegów i koleżanek tunezyjskich chodziło do francuskiej podstawówki imienia
Pierre et Marie Curie, i nawet nie wiedzieli, że ona była Polką! Jej osoba jest
doskonałym przykładem, że emigrant, realizując swoje cele, może służyć i krajowi
zamieszkania i odległej polskiej ojczyźnie. Kiedyś napisałam wiersz o Marii
Skłodowskiej, który jest pochwałą jej walki o miejsce kobiety i zasług dla nauki i
Polski.
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Maria Curie-Skłodowska
Dumna jest z niej Francja i kocha ją Polska
To wielka kobieta i wielka uczona
I bardzo bym chciała być taką jak ona,
Bo swoją postawą i pracą sumienną
Pokazała światu, że Polką jest rdzenną.
Swój nowy pierwiastek Polonem nazwała
A za swe odkrycia dwa Noble dostała.
Słowo pierwsza często zdobi jej nazwisko
Byla pierwszą w świecie podwójną noblistką.
To pierwsza kobieta absolwent Sorbony,
Pierwsza pani doktor w fizyce uczona
I pierwsza profesor na wyższej uczelni,
Którą też mężczyźni podziwiali w pełni.
W Akademii Nauk wstąpiła w ich grono,
Lecz za życie w sławie zapłaciła słono.
Praca z promieniami zdrowie jej zniszczyła,
Lecz do końca nauce i ludziom służyła.
Nawet wojny Maria wcale się nie bała.
Jako jedna z pierwszych prawo jazdy miała,
Pogotowie rentgenowskie dzielnie prowadziła

Po śmierci spoczęła w znakomitym gronie,

I pomoc pod Werdun żołnierzom nosiła.

Jako pierwsza Pani na francuskim Panteonie

Już dzwonek? Tak szybko upływa czas...Za tydzień znów tu wrócę.
I to jest moja polskość w pigułce. To dzięki mamie, rodzinie w Polsce i szkole
polskiej, mowię po polsku, poznaję historię,tradycję i obyczaje polskie. Opowiadam o
nich i pokazuję moim znajomym z Tunezji, a w przyszłości mam nadzieję, że
przekażę to przywiaząnie do Polski i moim dzieciom.
Niech żyje Polska!
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„WSPOMNIENIA”
Hejka. Mam na imię Stefan. Mam 15 lat. Najprawdopodobniej jestem w twoim wieku (chyba, że jesteś z komisji konkursu, ale tutaj już się nie mieszam). Moje życie,
mówiąc krótko, jest normalne. Chodzę do szkoły w Sokołach. Założę się, że nawet nie wiesz, gdzie to jest. Moja
szkoła jest strasznie nastawiona na patriotyzm. Nie wiem,
co oni w tym widzą. Dziwni ludzie.
Pewnie jesteś ciekawy, co teraz robię. Mam historię.
Mój nauczyciel jest jedyny w swoim rodzaju. Dość ciekawy
i szalony człowiek. Mówią, że gada z duchami. Zresztą,
ja gadam sam do siebie, więc nie jestem lepszy.
– Stefan, może powiesz nam, co wiesz o Powstaniu
Warszawskim? – powiedział Ramzes (tak go nazwaliśmy
w piątej klasie).
– Emm, wiem, że miało miejsce w Warszawie – odpowiedziałem, doprowadzając klasę do śmiechu.
– A chociaż to w Polsce? – powiedział nauczyciel półżartem.
– No raczej tak…
W tym momencie zadzwonił dzwonek. Czując na sobie
wzrok Ramzesa, spakowałem się
i wyszedłem z klasy. On mnie kiedyś wyrzuci z klasy
za te moje głupie komentarze. Jako że była to ostatnia
lekcja, udałem się do domu. Po drodze zatrzymał się obok
mnie samochód mojego nauczyciela.
– Wskakuj Stefan. Podwiozę cię do domu. I musimy
porozmawiać – jego twarz była poważna. Niebieskie oczy
jakby próbowały wyczytać moje myśli.
Próbując nie pokazywać lekkiego strachu, usiadłem
na miejscu pasażera. Na początku jechaliśmy
w ciszy. Patrzyłem w okno, podziwiając przyrodę Podlasia. Mimo że nigdy nie byłem jakimś super fanem mojego kraju, coś mnie do niego ciągnie. Patrząc na drzewa
rosnące przy drodze, wyobraziłem sobie, że leżę na jednej
z tych łąk. Ale bym teraz wyjechał daleko stąd…
– Polska jest bardzo piękna wiosną, nieprawdaż? – powiedział Ramzes – patrząc na te lasy, łąki
a nawet zabudowania. Oddałbym życie za to piękno.
– Nie rozumiem, czym się pan tak zachwyca. To tylko
kawałek ziemi. Istnieją miejsca piękniejsze niż Polska –
powiedziałem, dalej patrząc w okno.
– O tym właśnie chciałem z tobą porozmawiać. Zaobserwowałem ostatnio, że nie za bardzo przejmujesz
się swoją ojczyzną. Traktujesz ją, jakby ci nawet nie była
potrzebna. Jesteś rysownikiem. Widziałem twoje szkice.
Większość z nich przedstawia krajobrazy. Z tego, co słyszałem, kochasz sztukę, więc czemu nie widzisz jej w twoim
własnym kraju? W przyszłym tygodniu mamy wycieczkę
do Warszawy. Może byś pojechał?
– Zastanowię się…
Gdy dotarłem do domu, przywitałem się z babcią
i poszedłem do mojego pokoju. Położyłem się na łóżku
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i patrzyłem w sufit. Małe biało-czerwone rybki pływały
beztrosko w morzu czterech ścian. Każda z nich miała
napisane jakieś słowo na grzbiecie. OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR…, co noc te słowa przyprawiały mnie
o ból głowy. Powoli zwlokłem się z materaca i usiadłem
przy biurku. Ojczyzna za mnie lekcji nie odrobi. Na pierwszy ogień poszła biologia. Około godziny 23: 30 postanowiłem iść spać. Jutro sobota… będę spał do południa.
Z samego rana obudziła mnie moja ciocia. Poszedłem
na dół zjeść śniadanie.
– Babciu… – powiedziałem jedząc kanapkę – mój nauczyciel od historii organizuje wycieczkę do Warszawy.
Mógłbym pojechać?
Moja babcia tylko się uśmiechnęła promiennie. Wesoła
potupała do swojego pokoju i przyniosła duży, stary album
ze zdjęciami. Odłożyłem kanapkę i usiadłem obok niej
na sofie. Otworzyła album na pierwszej stronie. Widniało
tam zdjęcie młodego chłopaka. Było lekko zniszczone
i przybrudzone.
– To jest twój pradziadek. Miał wtedy 25 lat. Służył
w Armii Krajowej. Zmarł rozstrzelany
w Warszawie 23 sierpnia 1944. Jak będziecie na ulicy
Polkowej na Mokotowie, zobaczycie tablicę pamiątkową.
Opowiadała mi tak resztę dnia. To o jej babci, to o mojej
mamie. Ale najwięcej opowieści było
o moim pradziadku. Coś tak czuję, że to będzie dość
ciekawa wycieczka.
***
Dzień wyjazdu nadszedł nieoczekiwanie szybko. Byłem
właśnie w łazience. Była przerwa w podróży, więc czemu
nie skorzystać. Stojąc przed lustrem, zobaczyłem za mną
chłopaka wpatrującego się we mnie. Był zaskakująco podobny do mojego pradziadka ze zdjęć. Tylko że on umarł
prawie 100 lat temu.
– Stało się coś? – spytałem.
– Czyli tak wygląda nowe pokolenie… – powiedział,
przyglądając mi się z uwagą.
– Emm, chyba nie za bardzo rozumiem, o co ci chodzi…
Chciałem podejść, ale zniknął. Przede mną stała tylko
sprzątaczka, patrząc na mnie
z podejrzliwością.
– Czy ty coś brałeś, kochaniutki? Gadasz do ścian czy
co?
– Pani go nie widziała? Był tutaj… taki chłopak wyższy
ode mnie…
-Eee, ja nikogo nie widziałam – wstrząsnęła ramionami
i przeszła obok mnie – na przyszłość jak będziesz palił, nie
zapomnij się podzielić.
Kobieta mrugnęła do mnie i poszła dalej. Ja zostałem,
patrząc na miejsce, gdzie przed chwilą znajdował się chłopak.
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– Oni mnie nie widzą – usłyszałem za plecami.
Powoli odwróciłem się. Stał tam ten sam chłopiec.
Teraz dopiero zauważyłem, że był ubrany w lekko przybrudzony mundur. Na plecach miał zawieszony karabin.
Stałem jak wryty. Moje ręce zaczęły lekko drżeć. Jezu
mój… oszalałem…
– Nie bój się, ja chcę tylko dotrzymać ci towarzystwa
podczas podróży. Może tego nie widać, ale jestem twoim
pradziadkiem.
– Pradziadek??? Przecież ty nie żyjesz!!! Umarłeś podczas powstania w 44!!! – Złapałem się za głowę.
– Uspokój się na litość boską! – powiedział, łapiąc
mnie za ramiona i potrącając lekko – jesteś baba czy chłop!
Ja nie umierałem dla takiego pokolenia. A teraz weź się
w garść i idziemy do autobusu. Mam dość długą historię
do opowiedzenia…
Nie dałem mu dokończyć po prostu wybiegłem z łazienki. Pobiegłem do autobusu i zająłem swoje miejsce.
Spojrzałem w stronę drzwi. Nikogo tam nie było. Może
po prostu się nie wyspałem i mam halucynacje?
– Szukasz kogoś?
Na te słowa podskoczyłem na miejscu. Obok mnie siedział ten chłopak. Wytrzeszczyłem oczy. To się nie dzieje
naprawdę…
– No, synu… opowiem ci teraz coś o moim życiu. Więc
urodziłem się…
I tak dwie godziny. W połowie miałem tego dość.
– Przestań już! – powiedziałem poirytowany. Nagle
cały autokar spojrzał na mnie. Uśmiechnąłem się nerwowo
i założyłem kaptur.
– Ja tu siedzę i gadam a muszę ci opowiedzieć moją
historię – powiedział pradziadek po chwili milczenia.
– Mam tylko jedno pytanie… po co mi to? – spytałem,
patrząc na niego.
– Chcę, abyś zrozumiał, kim jesteś.
– Wiem, kim jestem. Jestem Stefan. Piętnastoletni
chłopak z Sokołów. Nic dodać, nic ująć – wyszeptałem, aby
nikt nie uznał mnie za szaleńca.
– Zapomniałeś o najważniejszym. Jesteś Polakiem.
– Znowu to samo. Jesteś jak Ramzes. Polska to, Polska
tamto. Co wy widzicie w tej Polsce?!
Wszyscy spojrzeli na mnie. Stałem jak słup, myśląc,
co powiedzieć. Nagle podszedł do mnie Ramzes.
– Jak rozmawiasz przez telefon, to chociaż to ukrywaj,
Stefan.
Nic nie mówiąc, założyłem słuchawki i zacząłem słuchać pierwszej lepszej piosenki.
Przez resztę drogi mój pradziadek nie odezwał się ani
słowem. Będąc na miejscu, otworzyłem mapę z zaznaczoną ulicą, którą babcia chciała, bym zobaczył.
– Panie profesorze… moglibyśmy najpierw udać się
na tę ulicę? – spytałem.
– Czemu nie. Jeśli wiesz, jak tam dojść, to prowadź.
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Po jakichś 20 min. byliśmy na miejscu. Szliśmy ulicą
Polkową. Była pełna ruin i resztek budynków.
– Nikt się tym nie zajmuje, czy co? – spytał mój kolega.
– Jako że jest to dość mała ulica i nikt tu nie mieszka,
została zapomniana przez urząd. Nikt się o nią nie upomina, więc została taka, jaką ją teraz widzicie – powiedział
Ramzes…
Zwolniłem tempo, oddalając się lekko od grupy. Chodziłem z rękami w kieszeni, oglądając ruiny pokryte graffiti.
– Poczekaj! – powiedział mój pradziadek, mijając jakiś
stary budynek. Widzisz ten budynek… To tutaj zostałem
rozstrzelany.
Jego wzrok był smutny i pełny bólu. Podszedł do jednego z murów i przejechał po nim dłonią.
W tym momencie jakby obraz się rozmazał. Zobaczyłem młodego człowieka klęczącego przed dwójką żołnierzy. Sądząc po opaskach ze swastyką byli to Niemcy.
Chłopak trząsł się bardziej ze strachu niż z zimna. Obok
niego było kilku innych ludzi. Większość była dużo starsza. Nagle jeden z oprawców wyciągnął pistolet i przystawił do głowy jednego z mężczyzn. Ten patrzył na niego już
nie ze strachem tylko z pogardą.
– Ostatnie słowa przed śmiercią? – spytał, gdy już
wszyscy byli gotowi do strzału.
– NIECH ŻYJE POLSKA!!! – krzyknęli wszyscy razem.
Rozległ się huk. Widziałem, jak martwe ciała opadają
bez życia na ziemię. W tym momencie cały obraz znikł.
Teraz widziałem młodą kobietę przytulającą zabitego
wcześniej mężczyznę.
– To twoja prababcia. Nie wiedziałem, że była w ciąży.
Rok później urodziła się twoja babcia – mój pradziadek
patrzył na płaczącą kobietę – To właśnie chciałem ci pokazać. Chciałem, abyś zobaczył moją historię. Chcę, abyś
zrozumiał, że ja umarłem za to, co ty nazywasz kawałkiem
ziemi. Zrozum, że to coś więcej. To twoja Ojczyzna. Dbaj
o nią!
– Ale jak? – powiedzałem – teraz nie ma wojny. Nie
ma przed czym jej bronić. Jak pokazać miłość do niej nie
umierając…
– Po prostu ją szanuj… po prostu wspieraj ją… po prostu wierz w nią… nie mówię, że musisz za nią umierać.
Po prostu doceń jej piękno.
W tym momencie zostałem sam. Zniknęła płacząca
kobieta, mój pradziadek i zniszczona Warszawa. Rozejrzałem się wokoło. Na jednej ze ścian była tablica pamiątkowa
„Tutaj zostało rozstrzelanych 100 polskich żołnierzy AK.
Cześć i chwała bohaterom”. W tym momencie podszedł
do mnie Ramzes. Położył mi rękę na ramieniu.
– Profesorze… chyba zrozumiałem, co to znaczy być
Polakiem…
Kinga Kozłowska
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Klasa X
Polska Szkoła Sobotnia przy parafii św. Cyryla i Metodego

KONKURS „BYĆ POLAKIEM 2019”
Dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych pochodzące
z rodzin imigrantów bardzo często zapominają o kulturze
kraju skąd pochodzą ich rodzice na rzecz tak zwanego
“American Dream”.
Jako dziecko, ja także nie przywiązywałam wagi do kultury i historii polskiej. Nie lubiłam uczyć się polskiego, bo
język ten był tak trudny, że nauka jego była dla mnie karą.
Polska jako kraj i ojczyzna moich rodziców nie znaczyła dla
mnie nic więcej niż miejsce na mapie. Niezliczona ilość wykładów moich nauczycieli w polskiej szkole, czy ilość zdjęć
w podręcznikach i ogrom opowiadań z dzieciństwa rodziców niezbyt mogło mnie przekonać o moich jakichkolwiek
więzach z krajem leżącym nad Wisłą.
Wszystko to jednak uległo zmianie podczas letnich wakacji w 2016 roku. Wyjechałam wtedy po raz pierwszy do
Polski z moją rodziną na Światowe Dni Młodzieży, które
odbywały się w Krakowie. Oprócz dni spędzonych na pielgrzymowaniu, spędziliśmy trzy tygodnie odwiedzając rodzinę i zwiedzając Polskę.
Na początku naszego pobytu zwiedzaliśmy Kraków i
jego zabytki. Nigdy nie zapomnę wrażenia jakie wywarł
na mnie Ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim. Był
taki ogromny i piękny, że jak go zobaczyłam to brakło mi
słów żeby go opisać. Aż łzy popłynęły mi z wielkiego wrażenia jaki na mnie wywarł jego widok. Na obrazku z podręcznika historii był przecież taki malutki. Uświadomiłam
sobie wtedy, że królowie polscy stąpali po posadzce tego
kościoła gdzie ja właśnie stałam.
Nagle wszystkie lekcje historii, poprzednio tak puste i
niewiele znaczące, jakby nagle ożyły i patrzyły mi prosto
w twarz. Przesuwały się w mych myślach obrazki z podręczników i zaczęłam zdawać sobie sprawę, że to wszystko
było takie realne i istniejące tu od tylu wieków. I to właśnie to moje spotkanie z bogatą kulturą i przepiękną architekturą, a przede wszystkim z historią, która mnie tam
otaczała na każdym kroku, uważam za punkt zwrotny w
moim życiu i w moim stosunku do patriotyzmu, które
usilnie próbowali nauczyć mnie rodzice oraz nauczyciele
z polskiej szkoły.
Od tamtej chwili Polska stała się mym domem, z którym mogłam się utożsamić i w końcu powiedzieć sobie, że
płynie we mnie polska krew. Zrozumiałam skąd pochodzą
te wszystkie wartości, o których tylko gdzieś słyszałam od
rodziców i nauczycieli za oceanem. Nie byłam już Amerykanką, ani Amerykanką polskiego pochodzenia, ale po
prostu stałam się Polką. Krew płynąca w moich żyłach była
polska, żadna inna. Nie mogło tego zmienić moje miejsce
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urodzenia, moi koledzy i koleżanki w szkole, czy jakiekolwiek ich perswazje. Byłam bardzo dumna z tego skąd pochodzę ja i moi przodkowie.
Kolejne lekcje historii były również bardzo imponujące. Zwiedziliśmy zamek na Wawelu, dom Królów Polski,
pochowanych w Katedrze Wawelskiej, a także Wieliczkę,
dowód ludzkiej inżynierii oraz zdolności rzeźbiarskich
górników. Powędrowaliśmy na Gubałówkę i Morskie Oko,
gdzie zobaczyłam jeden z najpiękniejszych widoków w
moim życiu. Muszę przyznać, że nie chciałam wracać do
USA. Popłynęło kilka łez w czasie lotu do Nowego Jorku.
Szybko to jednak minęło i pojawiła się nowa determinacja,
aby jak najwięcej wiedzieć o Polsce, jej historii i kulturze
oraz o wszystkich innych rzeczach z nią związanych.
Po powrocie nie mogłam się doczekać kiedy wrócę do
polskiej szkoły. Chciałam nadal się uczyć
o Polsce, a szkoła była dla mnie spójnikiem, który łączył mnie z moją ojczyzną. Miałam na tyle szczęścia ze
mogłam do Polski wracać do tej pory co roku na wakacje.
W mojej amerykańskiej szkole staram się bronić polskości tak często jak jest to konieczne, szczególnie na lekcjach historii. Staram się także zaznajamiać i rozszerzać
wiedzę moich kolegów i koleżanek o naszych bohaterach
narodowych, takich jak Tadeusz Kościuszko, Kazimierz
Pułaski, etc.
Polska zniknęła z mapy świata na 123 lata, a mieszkańcy Polski nie mogli wtedy rozmawiać w swoim języku,
nie było polskich szkół. Nie załamali się jednak, walczyli o
polskość i nie poddawali się. Bohatersko przelewali krew,
aby ludzie tacy jak ja mieli kiedyś wolny kraj, który kochają, w którym będą mówić po polsku, uczyć się historii i
kultury polskiej i żyć w wyzwolonej ojczyźnie.
Rozumiem już dlaczego kocham Polskę! Zostawiam tam
moje serce każdego roku kiedy ją odwiedzam i mam nadzieję,
że tam wkrótce powrócę, aby mieć moje serce z powrotem.
A oto krótki wiersz pt. „Mój Dom”, który napisałam
ostatnio:
Choć w Ameryce jest mój dom,
To moje serce mieszka w Polsce.
Kocham to miejsce gdyż stamtąd pochodzą moi najbliżsi.
Ich historia jest moją historią,
Ich tradycje moimi tradycjami,
Ich mowa moją mową,
A ich ojczyzna, moją ojczyzną!
Mój dom jest tam gdzie mieszka moje serce!
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Zawsze bardzo lubiłem wszystkie sporty. Podobno
moje pierwsze słowo to nie było mama, czy tata, tylko
„ball” czyli piłka!
Chciałbym reprezentować Polską drużynę narodową.
Zawsze kiedy jest mecz Polski, cała nasza rodzina strasznie przezywa i zawsze kibicuje biało-czerwonym.

Mam nadzieję, kiedyś być powołanym do reprezentacji Polski. Warto było chodzić przez 9 lat do polskiej
szkoły, chociaż nie było łatwo. Warto było poznać i pokochać Polskę!
Mam nadzieję, pewnego dnia zdobyć mistrzostwo
świata dla mojej Polski!

JAKUB CYZMAN (GRECJA)
Co to znaczy być Polakiem, gdy żyje się poza granicami
Polski?
Dla mnie przede wszystkim to, że nie wstydzę się tego,
że jestem z tego dumny.
Lubię sport i zawsze. Kiedy po sukcesach naszych rodaków rozbrzmiewa „Mazurek Dąbrowskiego”, czuje jakbym
to ja stał na podium z flaga biało-czerwona.

W dzisiejszych czasach Europa, cały świat jest na wyciagnięcie ręki. Wystarczy wsiąść do samolotu. Gdziekolwiek
będę mieszkał, zawsze będę podkreślał z duma, że jestem
Polakiem i będę uczył swoje dzieci miłości do Ojczyzny.
Mam na imię Kuba i jestem dumny, że jestem Polakiem.

SKANDER HADDAD (TUNEZJA)
Urodziłem się i mieszkam w Tunezji w ojczyźnie mojej
i mojego taty, ale jestem Polakiem i kocham maja drugą
ojczyznę, kraj rodzinny mojej mamy.
Nie lubię pytań, czy bardziej czuję się Polakiem czy Tunezyjczykiem, tak samo jak pytań z dzieciństwa: « kogo
bardziej kochasz mamę, czy tatę? ». Dziecko zwykle kocha
oboje rodziców, a ja kocham obydwie ojczyzny. Mama
od początku starała się rozmawiać ze mną tylko po polsku, a tata szukał w telewizji polskich bajek, bo mówił
że to bardzo ważne, żebyśmy mogli swobodnie rozmawiać
z polską babcią i dziadkiem. Ale mówić po polsku to jeszcze nie wszystko. Mówię doskonale po francusku, chodzę

do francuskiej szkoły, poznaję historię i tradycje Francji,
ale nie czuję się przez to Francuzem.
Jestem Polakiem, bo mam polskie korzenie: mamę,
dziadków i całe pokolenia przodków. Jeździmy co roku
na wakacje do babci, w świętokrzyskie. Lubię tam być.
Chętnie słucham wspomnień babci, oglądamy razem zdjęcia w albumach rodzinnych. Lubię polską przyrodę, zieleń,
pola zbóż, łąki, lasy – zupełnie inne od tutejszych śródziemnomorskich na północy, afrykańskich, pustynnych
na południu – tez pięknych, ale inaczej. Lubię tez polskie
miasta, czyste, zadbane, kolorowe.Miło mi słyszeć dookoła
polską mowę, polskie piosenki.

ALEKSANDER JOPEK (USA)
Samolot wystartował pod nami przesuwają się krajobrazy
rzepakowych łąk i sadów owocowych, mógłbym przysiąc,
że czuje, świeży zapach jabłoni i gruszy, które kwitną jak szalone. Kiedy jestem w Polsce wiem, że jest to takie moje miejsce
na ziemi, którego nikt nigdy mi nie odbierze, bo przecież nikt
nie odbierze mi zapachu, pamięci i uczuć. To mój kraj, mój kawałek miejsca na ziemi, gdzie zawsze czuję się „u siebie”.
To moi dziadkowie, moi wujkowie, kuzyni i kuzynki.
To zapach lasu, skoszonej trawy, rzepakowych pól i zupy
grzybowej babci Jadzi.
„BYĆ POLAKIEM” 2019

To miejsce które zawsze na mnie czeka z otwartymi rękami, a ja do niego wracam zawsze z uśmiechem. To zwykli
i niezwykli ludzie, to przyjaciele, to moja historia i bohaterowie mojego kraju.
Ja Polak mieszkający za oceanem, będę dbał o to,
aby moje dzieci nigdy nie zapomniały, skąd pochodzi ich
rodzina, jakie są ich korzenie dopilnuje, żeby mówiły
po polsku, żeby znały historie i literaturę Polski, żeby były
ambasadorami polskości tak jak ja teraz, dzięki moim rodzicom staram się być.
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NIKOLAS JÓZEFCZYK (GRECJA)

Urodziłem się i mieszkam na południu Europy,
w Grecji w rodzinie która pomimo wielu lat spędzonych
na emigracji, nie zapomniała o swoim pochodzeniu i kraju
ojczystym.
W kraju w którym mieszkam, Polacy to bardzo lubiana
i szanowana nacja. Grecy podziwiają nasza kulturę osobista, znajomość historii i geografii świata, inteligencje oraz
pomysłowość. Bardzo lubię, gdy z sympatią zwracają się
do mnie „Polonos”.

Dzięki rodzicom, szkole, kościołowi, zostałem wychowany w świadomości, że przynależę do wielkiego narodu.
Dlatego z dumną i szacunkiem będę się starał godnie reprezentować mój kraj. Tak jak robią to inni rodacy, co roku
podczas marszu niepodległości 11 listopada. Pomimo różnic społecznych i politycznych potrafią się zjednoczyć pod
biało- czerwona flagą w patriotycznym uniesieniu.
Jest to wyraz szacunku dla majestatu i powagi Rzeczypospolitej. Wspólnej, jedynej i umiłowanej Ojczyzny.

ANASTAZJA KARPOWICZ (NIEMCY)
Uważam, że w moim życiu są trzy bardzo ważne
aspekty, które sprawiają, że jestem dumna z tego, że pochodzą z narodu polskiego.
Pierwszym jest kościół. Odkąd pamiętam, zawsze chodziliśmy w niedzielę na mszę święta, a odkąd miałam pięć
la, regularnie uczestniczyłam w lekcjach religii po polsku
mimo tego, że mieszkałam na Białorusi. Kościół zawsze
kojarzył mi się z Polską.
Drugim, bardzo ważnym aspektem, jest moja rodzina.
Mama zawsze opowiadała mi rodzinne historie o moich

przodkach. Z wielką dumą opowiadała o tym, że mimo tego,
że przez wiele pokoleń nie mieszkali już w Polsce, zdołali
przekazać język, tradycje i obyczaje swoim dzieciom.
A wreszcie bardzo pomaga mi polska szkoła, do której
chodzę już czwarty rok w każdą sobotę. Bardzo się cieszę
z tego powodu, choć kosztuje mnie to dużo wysiłku, jednak uważam, że bardzo dużo mi to daje, bo uczymy się
tam nie tylko języka polskiego, ale także historii naszej
wspaniałej ojczyzny.

MARTYNA KASZTELAN (ISLANDIA)

Od najmłodszych lat mieszkałam poza granicami swojego kraju, jednak moja rodzina nigdy nie zatraciła swojej
tożsamości narodowej.
Z biegiem lat, słowa: Polska, Polacy nabierały nowych
znaczeń. Początki mojej wiedzy o kraju sięgają lat wczesnego
dzieciństwa, kiedy na kolanach dziadka wysłuchiwałam opowieści o naszym kraju i obyczajach w nim panujących. Jak
wcześniej wspomniałam, nie rozumiałam jeszcze, dlaczego
moi przodkowie rezygnowali z uciech młodości i oddawali
życie w obronie ojczyzny. Współcześni Polacy, na szczęście,
nie muszą borykać się z takimi wyzwaniami, co nie zmienia
faktu, że większość z nich kocha i szanuje swój kraj.
Mogłoby się wydawać, że Ci, którzy opuszczają ojczyznę, nie są prawdziwymi patriotami i w pewnym sensie
zatracają swoją tożsamość narodową. Owszem, część
Polaków wyrzeka się polskości. Zdecydowana większość
jednak, nie tylko nie odrzuca swojego pochodzenia, ale
również jest z niego dumna i stara się na różne sposoby
rozwijać w sobie ducha własnej narodowości.
Jak już wspomniałam, od najmłodszych lat „dom mój
był ruchomy”. Co to znaczy, że jestem Polką, żyjąc w innym
kraju? To znaczy, że pomimo zmian otoczenia, krajobrazu,
prawdziwy dom mam w sercu. W pielęgnowaniu takiego stanu
od zawsze pomagali mi przede wszystkim rodzice i dziadkowie. To oni dbali, abym nauczyła się mówić w ojczystym języku,
to oni opowiadali mi o naszym kraju, panującym w nim trady188

cjach, obyczajach i kulturze. Przedstawili mi też najważniejsze
prawdy wiary, nauczyli zasad dobrego wychowania.
Mimo, iż od początku lat szkolnych uczęszczałam do islandzkiego przedszkola i szkoły, rodzice wysłali mnie także
do polskiej szkoły funkcjonującej w trybie sobotnim. Było
to nie lada wyzwanie. Jeszcze jako dziecko nie widziałam
problemu w cotygodniowych spotkaniach z innymi polskojęzycznymi dziećmi, gdzie mogłam swobodnie posługiwać
się mową ojczystą i spędzić miłe chwile. Z biegiem czasu,
nadal przyjemnie było spotykać polskich rówieśników,
jednak coraz obszerniejszy materiał do nauki i zadania domowe uprzykrzały nieco czas nastolatce. Nie wszyscy Polacy zdecydowali posłać swoje pociechy do polskiej szkoły,
twierdząc, że to zbyt duże obciążenie, aby „zabierać” dzieciom zasłużony po tygodniowym pobycie w szkole weekend.
Nie wszyscy też chcieli pozostać Polakami, skoro mieszkają
za granicą i planują osiedlić się tu na zawsze. wolności, czułam się panią życia”. Dokonałam wyboru, że chcę pozostać
Polką, jednocześnie szanując i przestrzegając zasad panujących w obecnym miejscu zamieszkania.
Uważam, że wyrzeczenie się własnej tożsamości narodowej skazuje na życie w zawieszeniu.
Być Polakiem poza granicami kraju- to znaczy,
że mimo, iż jestem „niezakorzeniona, na każdym kroku
noszę w sobie rodzinny dom” i doskonale wiem, gdzie
znajdują się moje korzenie.
Kronika wspomnieniowa

KATARZYNA KUTSAKOWA (UKRAINA)
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NICOLE MATUSZEWSKA (IRLANDIA)

Dla mnie być Polakiem nie oznacza to uczenia się polskiego języka albo umienia pisać i czytać po polsku. Bycie
Polakiem to coś innego.
Dla mnie bycie Polakiem oznacza troskę i miłość
do swojej ojczyzny, a przede wszystkim jej szanowanie.
Będąc Polakami interesujemy się losami i historią naszego
kraju. Staramy się także utrzymywać tradycje i obyczaje
i chcemy pokazywać je z pokolenia na pokolenie. Bycie

Polakiem to także radość z sukcesu Polaków np. jak nasi
Polacy wygrywają zawody w skokach narciarskich. To,
że ktoś mieszka w Polsce albo ma paszport polski nie oznacza to że jest Polakiem, ponieważ przede wszystkim Polak
musi się czuć Polakiem.
Chociaż mieszkam za granicą, chodzę do polskiej
szkoły, ale też świętuje narodowe święta. Uwielbiam Polskę.

MICHAL MOSZ (USA)

Byłbym nie w porządku, gdybym nie wspomniał w tym
miejscu o sobotniej polskiej szkole, do której uczęszczam
od przedszkola. W szkole tej w początkowych klasach miałem
możliwość poznawać polski alfabet, uczyć się czytać i pisać
w języku przodków, a w starszych klasach szkoła odkryła
przede mną drzwi swojej krainy. Odkąd pamiętam, to malowanie różnych map, zawsze sprawiało mi przyjemność, dlatego nauka geografii Polski sprawiała mi wiele radości.
Ale polska szkoła to nie tylko nauka, to także niezliczone imprezy, np. obchody dnia nauczyciela, a zarazem
patrona szkoły, dzień dwujęzyczności, jasełka, śniadanie
wielkanocne, parada 3 Maja, wyjścia do kina, teatru, itd.

Polska szkoła to to przede wszystkim wspaniali nauczyciele, którzy w ciekawy sposób nam całą wiedzę
o Polsce przekazują, to koledzy i koleżanki, którzy jak
ja pochodzą z polskich rodzin, czasami nawet w którymś
pokoleniu wstecz.
Muszę stwierdzić, że w moim przypadku tym kim jestem zawdzięczam osobom napotkanym w moim życiu,
a także zbiegom różnych sytuacji i wydarzeń. Niemniej jestem dumny, że w moich żyłach płynie polska krew i nigdy
się swojego pochodzenia nie wyprę, a w przyszłości będę
się starał wychowywać swoje dzieci w duchu polskiego patriotyzmu.

LETYCJA POPEK (FRANCJA)
Ludzie mieszkający w Polsce, nie wiedzą jak to jest
mieszkać za granicą, może nie rozumieją, dlaczego tak
za nią tęsknimy, szczególnie młodzież.
Myślę, że to dobry moment, aby powiedzieć: Doceń
to, co masz, zanim czas sprawi, że docenisz to, co miałeś.
Doceniam to co mam i doceniam to co miałam. Doceniam
nawet starą wieś moich dziadków, która teraz wygląda dla
mnie jak raj. Doceniam historię Polski, w której mimo trudów Polacy sprawili, że nasz kraj nadal istnieje. Doceniam
w nim wszystko i jestem z niego dumna. Dumna, że jestem
Polką.
Ale co to znaczy być Polakiem? Moim zdaniem nie
trzeba mieszkać w Polsce, aby nim być.
Nie trzeba też mieć dowodu osobistego potwierdzającego, że jest się Polakiem, taki kawałek plastiku czy papieru może wzmocnić nasz patriotyzm, ale nie stanowi
o nim.
Co sobotę jeżdżę do szkoły Polskiej w Paryżu i uczę
się tam trzech przedmiotów: wiedzy o Polsce, języka polskiego i religii. Uczą się tam dzieci, spośród których niektóre urodziły się we Francji, mają tatę Francuza a mamę
Polkę lub na odwrót, czy mają oboje rodziców Polaków.
Mają francuski dowód osobisty, ale przychodzą tam, do tej
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szkoły i omawiają literaturę polską, uczą się historii Polski
i wiele innych.
Chcę przez to powiedzieć, że dowód osobisty nie
ma dużo wspólnego z byciem Polakiem.
Warto też zwrócić uwagę na korzenie i pochodzenie
tych wszystkich dzieci.
Ich rodzice lub dziadkowie są czy byli Polakami, dlatego chodzą do tej szkoły, bo oni też czują się Polakami
i nimi są. Nasze korzenie i pochodzenie mają dużo wspólnego z tym kim jesteśmy. Nie wystarczy znać historii swojego kraju, trzeba też znać i swoją. Ważne są wspomnienia,
rodzina, jej historia i jej tradycje.
Co jeszcze jest ważne i sprawia, że jesteśmy Polakami?
Nasz język. To nim wyrażamy nasze myśli i uczucia,
piszemy opowieści, wiersze, książki i prace jak ta. W tym
pięknym języku zostało napisane tyle dzieł sztuki. To jest
nasz język i nie wykorzystujmy go, aby przeklinać, bo nie
do tego jest on stworzony. Pokazujmy dobry wizerunek
Polski i jej mieszkańców innym. Bądźmy z niej dumni.
Ja czuję, że jestem Polką mimo tego, że mieszkam
w Szwecji od urodzenia i do tego chodzę do angielskiej
szkoły. Różni ludzie próbują mi wmówić, że nie da się być
Polakiem jeżeli nie mieszka się w Polsce. Co za bzdura!.
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JULIA ROWICKA (SZWECJA)

W domu rozmawiam po polsku, w szkole po angielsku,
z przyjaciółmi po szwedzku, uczę się hiszpańskiego i niedługo rozpocznę naukę Języka francuskiego.
Jestem Polką, która mieszka w Szwecji. Udało mi się
zachować moje korzenie ze względu na wsparcie, naukę
i wyrozumiałość różnych osób i instytucji: nauczycielom
w polskiej szkole, do której uczęszczałam przez sześć lat
raz w tygodniu, wieczorami od godz. 17-21. Było bardzo
dużo nauki, lecz dzięki temu znam język polski tak dobrze

i jestem wdzięczna wszystkim, którzy poświęcili mi swój
czas.
Dużą rolę w moim wychowaniu odegrała moja rodzina,
a szczególnie rodzice. Gdy byłam mała, każdego wieczoru
mama czytała mi polskie bajki, uczyła pisania polskich
liter i czytania.
Od zawsze żyję w polskiej kulturze i cały czas, który
moja rodzina mi poświęciła pokazuje jak dobrze teraz czytam, piszę oraz znam polska kulturę i historie.

DENIS SAWICKI (UKRAINA)
Moja polska tożsamość zaczęła się budzić już w szkole
podstawowej, kiedy na lekcji historii w ramach zadania domowego miałem wymyślić rodzinny herb.

Chełm – moi krewni w Polsce 1989 r.
Chełm – Moi dziadkowie i mój ojciec jako dziecko 1989 r.
Prowadząc poszukiwania na ten temat w Internecie,
zobaczyłem piękne godło dawnego, polskiego rodu Sawickich. Pomyślałem, że może i ja jestem potomkiem takiego
świetnego, szlacheckiego rodu. Ta myśl nie dawała mi spokoju i kiedy ojciec wrócił z pracy, poprosiłem go o opowiedzenie dziejów naszej rodziny.
Wyjaśniłem, dlaczego zainteresowała mnie ta sprawa
i z niecierpliwością czekałem na niezwykłą opowieść
taty, który sięgając po stary, rodzinny album, powiedział,
że rzeczywiście mamy polskie korzenie i pochodzimy z Pol-

ski. Jego dziadek i babcia byli Polakami, a obecnie wielu
naszych krewnych żyje w Polsce. Tatuś ze wzruszeniem
opowiedział o swoim dzieciństwie i pokazał mi zdjęcia,
na których był mojego wzrostu, a dziadkowie byli jeszcze
młodzi. Na nich znajdowali się także inni, nieznani mi ludzie, o których tata ciepło wspominał i mówił, że to właśnie nasi krewni mieszkający w Polsce.
Dowiedziawszy się tego wszystkiego, byłem bardzo
dumny, że mam polskie pochodzenie i zacząłem powoli
uświadamiać sobie, że jest we mnie jakaś cząstka czegoś nowego, czego do końca nie potrafiłem jeszcze określić. Opowieść ojca nie dawała mi spokoju, zaciekawiła mnie i chciałem
jak najwięcej dowiedzieć się o kraju moich przodków.

ALEKSANDRA SENN (LUKSEMBURG)
Kochana Ciociu,
W ostatnim liście do mnie spytałaś, ile mam do czynienia z Polską. Bardzo dużo:
Nie ma dnia, w którym nie rozmawiam z kimś po polsku.
Z mamą rano rozmawiam po polsku, potem w autobusie szkolnym z sąsiadkami i koleżankami. Z nimi również w szkole się
widzę i krótko wymieniamy słowa. Co tydzień, w czwartki
mam koszykówkę i wiesz skąd trener pochodzi? Z Polski!
Fajnie jest, kiedy trener z wszystkimi innymi z drużyny
rozmawia po angielsku, a ze mną po polsku. A wszyscy inni
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stoją i patrzą i sobie życzą, aby tez zrozumieć coś z tego
języka. A ja jestem dumna.
Ale najbardziej się czuję Polakiem przy Was – przy
mojej polskiej rodzinie. Jak byłam mała, dziadek, który był
nauczycielem historii opowiadał mi o wojnie i o wielkich
bitwach. Najbardziej mi lubił opowiadać o „Cudzie nad
Wisłą” A Ty Ciociu zawsze dawałaś mi wspaniały przykład
jak kochać Polskę, jak byc prawdziwą Patriotka. Bardzo
Wam jestem wdzięczna.

Kronika wspomnieniowa

ALEKSANDRA SKOK (GRECJA)

Według słownika języka polskiego ojczyzną nazywamy
kraj, w którym ktoś się urodził, którego jest obywatelem
lub z którym jest związany więzią narodową lub miejscowość, kraj, gdzie coś powstało lub gdzie występuje.
Uważam, że z ziemią ojczystą człowiek jest związany
przede wszystkim sercem. To ono podpowiada, gdzie jest
miejsce człowieka na ziemi i skrycie dąży do powrotu
w to miejsce.

Niewątpliwie muszę przyznać, że moja ojczyzną jest Polska. Urodziłam się i wychowałam w Grecji, lecz to nie jest
moja ojczyzna. W Atenach poznałam wiele wspaniałych osób,
będę miała wiele wspomnień związanych z ojczyzna Sokratesa i Homera, jednakże swoja przyszłość wiążę z Polską.
Świat jest wielki i wielka w różnych jego miejscach jest
liczba Polaków, którzy mimo odległości żyją sprawami ojczyzny i przekazują kulturę polską kolejnym pokoleniom.

DOMINIK STRZĘPKA (USA)

Jestem dumny, że jestem Polakiem i że znam język polski. Dzięki temu, że znam język polski mam duże szanse
w życiu zawodowym, czego inni nie mają, np. mogę, otrzymać dodatkowe punkty na studia. Ale to, że tylko znam
język polski nie znaczy, że tylko dlatego czuję się Polakiem.
Jest pełno rzeczy w moim życiu, dzięki którym się̨ czuję
się Polakiem. Opowiem o trzech rzeczach w moim życiu,
bo właśnie dzięki nim czuję się dumnym Polakiem. Pierwszy rzecz to moja kochana rodzina. Jakby nie było moich
rodziców i dziadków to nie znałbym takiego pięknego języka. Obydwoje rodzice są Polakami i pochodzą z Mielca.
Mielec to miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone w dolinie Wisłoki,
w Kotlinie Sandomierskiej, to bardzo stare i piękne miasto, które kocham odwiedzać, moja dalsza rodzina nadal
tam mieszka. Z okolic Mielca było dużo obrońców Polski, żołnierzy i partyzantów z I i II wojny światowej. Ale
na razie chcę opowiedzieć, dlaczego dzięki rodzicom czuję
się dumnym Polakiem. Rodzice zawsze mnie wszystko
uczyli po polsku, wszystkie bajki oglądałem po polsku,
wszystkie modlitwy i całą religię uczyłem się po polsku.
Moja babcia, kiedy przylatywała z Polski do nas, to uczyła
mnie więcej wszystkiego po polsku. Dzięki niej i moich
rodziców poznałem ten piękny język. Kiedy rozmawiam
po polsku a ktoś nie zna tego języka, to czuję się strasznie dumny, że znam taki piękny język. To właśnie dzięki
moim rodzicom i dziadkom, którzy nauczyli mnie tego
pięknego języka i to że rodzice nadal posyłają mnie do polskiej szkoły, uczę się jeszcze więcej języka polskiego. Druga
rzecz, dla której czuję się dumnym Polakiem to oczywiście piłka nożna. Piłka nożna to jest sport całej Polski,
nie spotkasz ani jednego Polaka, który nie wie co to jest
piłka nożna. Jestem zakochany w piłce nożnej, sam gram
w piłkę i codziennie pracuję żeby być́ lepszym piłkarzem
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i spełnić moje marzenia o piłce nożnej. Ale nie tylko to,
że gram ten polski sport, to się czuje dumnym Polakiem.
Właśnie przez jeden mecz Polski poczułem się najwięcej
dumny że jestem Polakiem i to było, kiedy Polska wygrała
z Niemcami dwa do zera. To było jedenastego października w dwa tysiące czternastym roku Polska grała z Niemcami na Stadionie Narodowym. Był to mecz o eliminacje
do mistrzostw Europy. Polska jeszcze nigdy nie wygrała
z Niemcami i był to pierwszy mecz dla Niemców po wygraniu mistrzostw świata. Polska walczyła do końca i wygrała
mecz 2:0!! Wspaniali piłkarze, Arkadiusz Milik i Sebastian
Mila strzelili bramki w tym meczu, a bramkarz Wojciech
Szczęsny miał dwanaście wspaniałych parad w tym meczu.
Po tym zwycięstwie poczułem się bardzo dumnym Polakiem. Trzecia rzecz to prawie ponad tysiąc letnia historia
Polski. Historia Polski to temat, który zawsze mnie interesował, bo dużo w polskiej historii się działo. Na przykład wspaniali polscy królowie tak jak Kazimierz Wielki,
wybudował wiele zamków. Lubię również króla Zygmunta
III Wazę, mimo tego, że przeniósł stolicę Polski z Krakowa
do Warszawy, to podobno lubił zabawy z piłką. A chyba
najlepszy, to był waleczny król Polski Jan III Sobieski,
który pomógł sąsiadom i obronił Wiedeń, przed wojskami
tureckimi. Potem Polacy poznali smak kawy, i wiem dlaczego moja kochana mama pije kawę po turecku, a jak
w domu rozmawiamy po polsku to moi koledzy siedzą jak
na tureckim kazaniu. Bardzo też lubię oglądać film Potop,
a szczególnie fragment obrony Częstochowy, co pokazuje
ze Polacy zawsze wspaniale walczyli w obronie Polski. Najciekawsza jednak historia Polski dla mnie to okres drugiej
wojny światowej. Zawsze kochałem uczyć się o drugiej
wojnie światowej i wszystkich rzeczach, które działy się
po całym świecie w tych latach. Ale to co działo się̨ z Polakami i co Polacy robili, żeby walczyć́
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JAKUB VAUGON (FRANCJA)
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KATARZYNA ŻUROMSKA (LITWA)
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egoroczny jubileuszowy temat: “ Co znaczy być Polakiem, gdy się żyje poza
granicami kraju”, skierowany był do wszystkich uczestników konkursu. Był
on podsumowaniem 10-cio letniej wizji bycia Polakiem na różnych płasz-

czyznach życia w oparciu o polską tradycję, kulturę oraz wydarzenia historyczne.
Prace, które wpłynęły do Grupy IV były bardzo interesujące ponieważ ich autorzy
podeszli do tematu z różnych punktów widzenia. Swoją różnorodną interpretacją
tego samego tematu udowodnili, że Polska dla nich to nie tylko miejsce na mapie.
To obraz kształtowany w ich domach, szkole i kościele, który porusza ich wyobraźnię i uruchamia uczucia. W budowaniu wizerunku osobowości Polaka można w tych pracach dopatrzeć się pozytywnych, ale
i negatywnych – przynajmniej w pewnych okolicznościach doświadczeń. Ich zaangażowanie i poczucie
dumy, że są Polakami ich znajomość j. polskiego, historii i tradycji zasługuje na najwyższe uznanie dla
nich, dla ich rodziny i polskiej szkoły, która ma w tym swój olbrzymi wkład. Alexandra Dusza z USA
pisze: „....to rodzice i dziadkowie pierwsi opowiadali nam o Polsce, uczyli miłości do niej. Dzięki nim
wiem co znaczy szacunek do wartości i dumy z tego ze jesteśmy Polakami....to my młodzi Polacy, jesteśmy wizytówką naszego kraju......pokazujemy na czym polega nasza polskość.” Bachiana Biegaliewa
z Kirgistanu:...”Mama dała mi wszystko co najlepsze, miłość do Polski, wiarę i szacunek dla drugiego
człowieka.......nauczyciele z Polski są dla nas jak okno przez które widać Polskę....w czasie wspólnej
akcji śpiewania hymnu polskiego w sercu czuliśmy jak budujemy most na 6 tysięcy kilometrów który
połączył nas z Polską.” Szymon Grzesik z Grecji: „.....podczas mojego osiemnastoletniego życia w Grecji
spotkałem się z wieloma przeszkodami przez to, że mam polskie pochodzenie. Ale nigdy to mnie nie
powstrzymało od kochania Polski jako mojej Ojczyzny.” To cytaty wybrane z prac laureatów Grupy
IV, zachęcam do ich przeczytania. Zamieszkali na różnych kontynentach świata młodzi uczestnicy
konkursu czują się ambasadorami Polski i na stałe mają wpisany w swoje serca i umysły obowiązek
obrony dobrego imienia Polski i Polaków. To wielki kapitał Polski. Uczestnicząc we wszystkich edycjach
konkursu „Być Polakiem” mogłoby się wydawać, że praca w jury stała się już rutyną. Nic bardziej mylnego. Uczestnicy konkursu stale nas zaskakują swoją pomysłowością, oryginalnością, innowacyjnością
– wzbogacają naszą wiedzę o nieznane dotychczas wydarzenia, uruchomiają naszą wyobraźnię wywołując wzruszenie i często wyciskając łzy. Konkurs zasługuje na szczególne uznanie bowiem dzięki niemu
młodzież odkrywa swoje korzenie, umacnia polskość i zacieśnia więzi z krajem ich przodków........” Żyjąc
poza granicami Polski jesteśmy połączeni z dwoma krajami, obydwa kochamy i szanujemy. Wszystkich
nas łączy miłość do ojczyzny. Będąc Polakami nie możemy zapomnieć o przeszłości naszej Ojczyzny,
musimy dbać o jej teraźniejszość i starać się żeby w przyszłości Polska była z nas dumna. „(Alexandra
Dusza lat 17 USA) Dla takich stwierdzeń warto kontynuować rozpoczęte 10-lat temu dzieło – Konkurs
„Być Polakiem”.

HELENA MIZINIAK
Przewodnicząca Jury Grupy IV
Konkursu „Być Polakiem”
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WERDYKT JURY DLA GRUPA IV (17 – 22 LATA)
„CO TO ZNACZY BYĆ POLAKIEM, GDY SIĘ ŻYJE POZA GRANICAMI POLSKI”? – PRACE LITERACKIE

JURY W SKŁADZIE:
Helena Miziniak (Wielka Brytania) - Przewodnicząca
Maria Kruczkowska – Young (Wielka Brytania) - Wiceprzewodnicząca
Maria Przybyła – Daczewska (Bułgaria)

Wpłynęły 34 prace

LAUREACI:
Bachiana Biegalijewa (Kirgistan)
Alexandra Dusza (USA)
Szymon Grzesik (Grecja)

WYRÓŻNIENI:
Magdalena Iwackow (Kanada)
Dawid Jażewicz (Niemcy)
Wiktoria Kulina (Rosja)
Paulina Michalski (USA)
Łukasz Pożoga (Włochy)
Mikołaj Radliński (Niemcy)
Marcel Rusiecki (USA)
Małgorzata Skibińska (Francja)
Wiktoria Stankiewicz (USA)
Anastazja Szczerba (Białoruś)
Wiktoria Szutik (Białoruś)
Bogdan Wasilewski (Litwa)
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PRACE LAUREATÓW
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BACHIANA BIEGALIJEWA (KIRGISTAN)

Skarbonka mojej polskości
Nazywam się Bachiana Biegalijew. Mam 19 lat. Urodziłam się i
mieszkam w Kirgistanie. Jest to piekny górzysty kraj, który jest bardzo daleko
od Polski, prawie 6000 km. Mój tata jest Kirgizem, a mama Polką. Chciałabym
podzielić się moimi rozmyśleniami - co dla mnie znaczy być Polką?
Dla dzieci, które urodziły się i mieszkają w Polsce, mają rodziców
Polaków utożsamienie się z Polską jest naturalne i proste. Rozmawiają po
polsku, uczą się w szkole po polsku i wokół siebie słyszą polską mowę. Ale
wiemy, że Polacy rozsiani są po całym świecie i wielu mieszka wśród innych
narodów.
Kiedy byłam mała, mówiłam wszystkim, że jestem pół-Polką i półKirgizką, bo urodziłam się w takiej egzotycznej polskokirgiskiej rodzinie. Mama od urodzenia mówiła do
mnie tylko po polsku, tata po kirgisku. Rodzice między
sobą rozmawiali po rosyjsku – takim sposobem
wyrosłam w rodzinie, w której jednocześnie brzmiały
trzy języki. Moją mamę nawet lekarze ostrzegali, że
powinno się rozmawiać z dzieckiem w jednym języku,
że potem wszystkie zaczną mu się mieszać w głowie.
Moja mama nie posłuchała ich i jestem jej za to bardzo
wdzięczna, ponieważ dzięki temu znam język polski, mogę mówić i czytać i
kiedy przyjeżdżam do Polski, czuję się jak w domu. Oczywiście znam też kirgiski i rosyjski i kocham
Kirgistan, bo moje serce pomieści i miłość do Polski i do Kirgistanu.
Moje imię
U Kirgizów jest taki zwyczaj, że imiona dzieciom dają nie
rodzice, a przyjaciele, dziadkowie. Moje imię –Bachiana - dał mi
znany kirgiski pisarz Czingiz Ajtmatow. Swoimi ksiażkami on
rozsławił Kirgistan na cały swiat. Bardzo lubił moich rodziców i
kiedy ja się urodziłam, dał mi to imię. To nie jest typowe imię
kirgiskie. To imię bohaterki jego niedokończonej opowieści.
Mama wspomina, że kiedy byłam jeszcze niemowlakiem,
często budziłam się w
nocy i płakałam. Wtedy brała mnie na ręce i nuciła polskie
piosenki, a ja uspokajałam się, ale kiedy przestawała śpiewać,
znów zaczynałam ryczeć. Mówi, że musiała przypomnieć sobie
wszystkie piosenki z dzieciństwa. Do tej pory bardzo je lubię.
I właśnie chyba z polską piosenką wiąże się moja
pierwsza miłość do Polski. Nie znam aż tylu piosenek po
kirgisku, ile po polsku. Od kiedy pamiętam zawsze śpiewaliśmy
i w domu i w Stowarzyszeniu. Nie ma imprezy bez piosenek.
Znam piosenki dziecięce, legionowe, patriotyczne, ludowe, cały
repertuar Arki Noego też prześpiewalismy, bo moja mama potrafi nauczyć śpiewać nawet tych, którym
„niedźwiedź nadepnął na ucho”!
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Ona twierdzi, że przez piosenkę, wiersze, szybciej człowiek uczy się języka. Przerobiła nawet
jedną zwrotkę piosenki Płynie Wisła, płynie specjalnie dla nas i my śpiewamy: „Po polsku zaśpiewać
taki zamiar mamy, bośmy też nie gęsi i swój język znamy”.
Zapomniany język polski
Czy mieszkając wśród innych narodów można zapomnieć jak się mówi po polsku? Okazuje sie,
że można. Jeżeli nie używasz języka, nie masz z kim rozmawiać, albo nie dbasz o to, po jakimś czasie
możesz zapomnieć. Dawniej, Polacy, którzy tu mieszkają, nie mogli mówić po polsku, musieli
zapomnieć, że są Polakami. Trudne to były czasy. Zresztą nie tylko Polacy utracili swoją tożsamość. W
Kirgistanie mieszka ponad sto różnych narodowości. Językiem państwowym jest kirgiski, ale nawet nie
wszyscy znają ten język, bo jak tata mówi, przez wiele lat była rusyfikacja. Odkąd Kirgistan jest
niezależnym państwem, różne mniejszości narodowe mogą założyć swoje stowarzyszenie i pielęgnować
język ojczysty, swoją kulturę, chronić tradycje. Tak właśnie moja mama razem z kilkoma osobami
założyli dwadzieścia lat temu Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Odrodzenie”, które
mama prowadzi od samego początku.
Etniczna mozaika Kirgistanu
Barwna
mozaika
różnych
narodowości, które mieszkają w
Kirgistanie
szczególnie
pięknie
wygląda na Nooruz - kirgiski Nowy
Rok. Obchodzony jest 21 marca –
początek wiosny. Wtedy wszyscy
wychodzą na plac przed Assambleją w
swoich strojach narodowych, nasza
Polonia również. Prezentujemy nasze
czasopismo „Polonus w Kirgistanie” i
śpiewamy piosenki po polsku. To
Wieloetniczny Kirgistan
bardzo kolorowe święto!

Nasze Stowarzyszenie jest takim centrum polskiej
kultury w Kirgistanie. Tu uczymy się języka polskiego,
poznajemy tradycje, czytamy książki, oglądamy filmy,
organizujemy Letnie Szkoły Języka Polskiego i wspólnie
obchodzimy święta państwowe i
religijne.
Wszyscy,
którzy
interesują
się
Polską,
nie
tylko
Bajka O królewnie i krasnoludkach
Polacy, mogą przyjść do nas i
uczyć się. Fantastycznie, że przyjeżdżają nauczyciele z Polski. Oni są
dla nas jak okno, przez które widać Polskę. Pamiętam moich
nauczycieli, szczególnie panią Sabinę, która była u nas cztery lata. Z nią
pisałam dużo różnych „rozprawek”. Cierpliwie tłumaczyła, czego nie
rozumiałam, poprawiała błędy. Była jak starsza siostra i do tej pory
mamy ciepły kontakt. Teraz jest Pani Agnieszka, lekcje są też bardzo
Jasełka
fajne, dynamiczne, ciagle coś się dzieje.
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Polonia to mój drugi dom. Od samego urodzenia przychodziłam tu z mamą. Myślę, że gdyby
tego nie było, nie czułabym takiej głębokiej więzi z Polską. Ciągle przygotowujemy się do jakichś
imprez, a wierszy i piosenek uczymy się na okrągło. Musimy być cały czas w „gotowości bojowej”. Ale
jak bardzo to pomaga przekonaliśmy się w zeszłym roku w Krakowie. Byliśmy na Krakowskim Rynku
z naszą grupą młodzieży, kiedy uczestnicy marszu szlakiem Pierwszej Kadrowej wyruszali z Rynku i
my wtedy zaśpiewaliśmy im na cały głos
„Raduje się serce, raduje się dusza, gdy
Pierwsza Pierwsza Kadrowa na wojenkę
rusza...”. Ucieszyli się, machali do nas, a my
też byliśmy szczęśliwi,
że znamy tę
piosenkę, a jeszcze bardziej z tego, że
mieliśmy odwagę ją zaśpiewać! Chyba
dlatego, że kilka dni wcześniej, 1 sierpnia
byliśmy w Warszawie na placu Józefa
Piłsudskiego i śpiewaliśmy piosenki
powstańcze razem z ogromnym tłumem
Raduje się serce...
warszawiaków, którzy przyszli na ten plac,
aby pokazać, że pamiętają o swojej historii i o tych,
którzy walczyli i zginęli. Byłam z mamą w Muzeum Powstania Warszawskiego i znam tragedię i
bohaterstwo powstańców. Bardzo lubię piosenki powstańcze, znam je prawie wszystkie, bo też nieraz
je śpiewaliśmy. I to wspólne śpiewanie na placu było niezwykłe. Poczułam, że ja też jestem małą cząstką
tego wielkiego narodu, mimo że mieszkam tak daleko. Znam tę historię, znam te piosenki i mimo, że
stoję wśród obcych ludzi – są mi bliscy. To była dla mnie wspaniała lekcja nie tylko historii, ale i
utożsamienia siebie z Narodem Polskim.
Moje życie zwiazane jest z muzyką. Gram na
fortepianie i na skrzypcach, lubię śpiewać. Studiuję fortepian
w
Kirgiskim
Konserwatorium i
zawsze na naszych
imprezach
gram
utwory
polskich
kompozytorów i w
przyszłości zawsze
będę promować polską
muzykę w Kirgistanie i na
całym świecie.
Mój tata jest kompozytorem i rektorem Kirgiskiego
Konserwatorium Narodowego, mama jest wiolonczelistką i uczy
studentów. Poznali się w Moskwie, gdzie oboje studiowali w
Konserwatorium. Moja mama stara się, żeby polska muzyka cały czas
brzmiała w Kirgistanie, a tata też jej w tym pomaga. Od 10 lat
organizują Festiwale-konkursy muzyczne ARS POLONIA dla dzieci
i młodzieży, na których ja również zdobywałam nagrody.

„BYĆ POLAKIEM” 2019

205

BACHIANA BIEGALIJEWA (KIRGISTAN)

Jak tylko jest możliwość mama zaprasza muzyków
z Polski, albo organizuje polski koncert z udziałem
kirgiskich muzyków. Teraz też przygotowujemy się do
koncertu poświęconego Stanisławowi Moniuszce, którego
200. lecie urodzin obchodzimy w tym roku.
Moi rodzice mają nagrody kirgiskie i polskie – m.in.
otrzymali medal „Zasłużony dla kultury polskiej” i Krzyż
Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Religia i tradycje
Żyję w kraju, w którym dominującą religią jest islam, ale jestem ochrzczona i chodzę do kościoła.
Mama powiedziała mi dawno temu, że chce mi dać
wszystko, co najlepsze w życiu ma – miłość do Polski,
wiarę, szacunek do drugiego człowieka. Ona nauczyła
mnie modlitw po polsku i chociaż msza św. w naszym
kościele jest odprawiana po rosyjsku, ja w domu modlę
się po polsku. Bardzo lubię nasz mały kościółek, nie taki
piękny jak w Polsce, czy Notre Dame w Paryżu, ale taki
przytulny, taki serdeczny. Chodzimy co tydzień z mamą
na mszę, to mi w życiu pomaga. Mamy też księdza
Remigiusza z Polski, który nieraz odprawia mszę po
polsku dla naszej Polonii.
W naszym domu obchodzimy wszystkie święta – i polskie i kirgiskie. Mój tata bardzo lubi
Wigilię i zawsze czeka na uszka do barszczu (!) i kolędy. Myślę, że bardzo cenne jest to, żeby z
szacunkiem odnosić się do innych religii – moi rodzice zawsze
powtarzają, że Bóg jest jeden, tylko różne są drogi do niego. I tego
w Kirgistanie możemy się uczyć, że jeśli ktoś jest inny, to nie
znaczy, że zły.
Według mnie nie ma złych i dobrych narodów, każdy naród
ma swoją wspaniałą kulturę, język, tradycje i tylko my nie zawsze
jesteśmy przygotowani do tego, żeby zrozumieć i przyjąć ”inność”.
W każdym narodzie możemy spotkać wspaniałych, mądrych ludzi
i także takich, którzy przynoszą wstyd. Ja też miałam nieprzyjemną
sytuacją w Polsce tylko dlatego, że mam trochę ciemniejszą twarz,
więc komuś się wydało, że jestem obca i co ja tu robię. Nie było to
przyjemne, doprowadziło mnie do łez. Może komuś się wydaje, że
jest prawdziwszym Polakiem, bo ma jaśniejszą skórę, ale swoją zaściankowością przynosi hańbę przede
wszystkim sobie. Nie chcę, żeby taki Polak reprezentował mnie i Naród Polski, to nie jest prawdziwe
oblicze Polaków.
Moja mama i wielu innych Polaków, których do tej pory znam są otwarci i życzliwi, dbają o dobre imię
Polski – to znaczy zawsze z godnością się zachowują, dbają o ładny język polski i starają się, aby o
Polsce mówiło się z szacunkiem.
Mama jest dla mnie wzorem i przykładem, co to znaczy być Polką daleko od kraju. Od niej uczę
się miłości do wszystkiego, co polskie. Oto fragment wywiadu, w którym mama opowiada, jak się
znalazła w Kirgistanie.
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„Nigdy nie myślałam, że los rzuci mnie tak daleko od ukochanej Polski. Wyjechałam na studia do
Moskwy, ponieważ sowiecka szkoła wiolonczelowa miała światową renomę. Studia u prof. Marii
Czajkowskiej, uczennicy Mścisława Rostropowicza, dały mi solidny bagaż na całe życie. Ale gdyby mi
ktoś wtedy powiedział, że zostanę w ZSRR na zawsze, wyśmiałabym go. „Za nic na świecie, żeby nie
wiem co!” – pamiętam swoje myśli. Tym bardziej 6 tysięcy km od Polski – w Kirgistanie, o którym nawet
nigdy nie słyszałam. A stało się inaczej. W czasie studiów poznałam swojego przyszłego męża,
zaprzyjaźniliśmy się, zrozumiałam, że jesteśmy sobie bliscy, chociaż wychowani w tak różnych kulturach.
Pomyślałam: spróbuję, jak mi się w Kirgistanie nie spodoba, to wyjadę”.
I tak mama mieszka tu już prawie trzydzieści lat. Kocham moich rodziców i jestem z nich dumna!
Co rozwija mnie i łączy z Polską
11 listopada 2018 roku, w setną
rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę nasza kirgiska Polonia przyłączyła się
do wspólnej akcji śpiewania hymnu polskiego
i w sercu czuliśmy, jak budujemy most na 6
tysiecy kilometrów, który połaczył nas z całą
Polską.
W tym dniu organizowaliśmy również
eliminacje do Konkursu recytatorskiego im. A.
Mickiewicza „Kresy 2018”. Każdy przygotował
Śpiewamy dla Niepodległej
po dwa wiersze. Ja recytowałam fragment z Pana
Tadeusza o bigosie i
wiersz Gustawa Zielińskiego „Kirgiz”. Zajęłam I miejsce i razem z
Michałem, który zajął II miejsce i z panią Agnieszką pojechaliśmy
na tygodniowe warsztaty i konkurs finałowy do Białegostoku. Było
fantastycznie! Przyjechali najlepsi, ci, którzy tak jak i my, wygrali
eliminacje w swoich krajach. Poznałam fajnych ludzi, którzy
mówili po polsku, mieliśmy dużo wspólnych tematów i bardzo
ciekawe warsztaty, zajęcia muzyczne, spektakle, wspólne
przygotowanie gali finałowej i wigilii kresowej – to są wspaniałe
wspomnienia, tym bardziej, że wróciłam z Nagrodą Adama
Mickiewicza! Uważam,
że to było bardzo
ważne wydarzenie w
moim życiu, jeszcze jedna moneta do skarbonki mojej
polskości.
I wogóle rok 2018 wspominam bardzo miło, bo
wygrałam dwa konkursy wiedzy z historii
Polski,
organizowane przez Ambasadę RP w Astanie i Konsulat
Generalny RP w Almaty.
A jeszcze byłam na Międzynarodowej Letniej
Wilanów 2018
Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie i po raz pierwszy w
życiu grałam na klawesynie i nawet występowałam na koncercie
finałowym w Sali Białej Pałacu w Wilanowie.
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Ważny był też wyjazd z naszym zespołem Krakowianka na Festiwal polskiej piosenki Polonia
Śpiewajaca do Kokszetau w Kazachstanie.
Wspaniała przygoda, nie tylko dlatego, że
dostaliśmy nagrody, ale zobaczyliśmy dużo
miejsc związanych z deportacją Polaków do
Kazachstanu i poznaliśmy innych Polaków,
którzy tak jak i my lubią śpiewać polskie
piosenki.
Podsumowując, myślę, że być
Polakiem za granicą nieraz jest trudniej niż
w Polsce, a nieraz łatwiej. Trudniej, bo nie
ma się na codzień kontaktu z językiem, nie
uczęszcza się do szkoły polskiej, a z drugiej
strony łatwiej, bo Polska jest tą ukochaną
ojczyzną, na którą patrzymy trochę idealnym okiem, marzymy, żeby pojechać na wakacje, zwiedzić
ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi, studiować tam. Omija nas codzienne życie, na które Polacy też
narzekają. Ale może z oddali łatwiej dostrzec to co najważniejsze i najcenniejsze?
Myślę też, że młodzi ludzie chcą być wolni i nie chcą budować granic, tylko je ścierać. Ważne
jest, żeby wiedzieć kim jesteś, znać historię swojego narodu, tradycje, to wzbogaca twoją osobowość,
masz fundament na którym stoisz. Ale też chcę się czuć częścią świata, chcę poznawać inne kultury, nie
zamykać się. Najważniejsze, żeby nie zagubić się w tym wszystkim. Nie wiem kto to powiedział, ale te
słowa mi pasują: ”Zawsze bądź pierwszorzędną wersją siebie, zamiast być kiepską kopią kogoś
innego”.
Wiem, że miłość do Polski jest w moim sercu, jest mi bliska polska kultura, zwyczaje, staram się
cały czas lepiej poznawać polską historię, literaturę, poezję. Dużo pomaga mi to, że uczę się w Otwartej
szkole w ORPEGu przez internet. Jeszcze więcej, różne wyjazdy do Polski - warsztaty, szkolenia, kursy,
na których można dużo się nauczyć i poznać innych młodych ludzi, którzy tak jak ja kochają Polskę.
Mam dwie ojczyzny i to co mogę, to dobrze reprezentować Polskę i Kirgistan gdziekolwiek
jestem, promować kulturę i przybliżać Polskę - Kirgizom, a Polakom Kirgistan.
Jak mama mówi –jesteśmy swego rodzaju ambasadorami polskości w Kirgistanie
i Kirgistanu w Polsce.
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Praca konkursowa: „Co to znaczy być Polakiem, gdy się żyje poza granicami Polski”?

JESTEM POLAKIEM
KSIĄŻECZKA DLA DZIECI MNIEJSZYCH I WIĘKSZYCH
Witajcie wszyscy!
Mam na imię Alexandra. Jestem niewiele starszą
od was nastolatką, urodzoną tutaj w USA. Ponieważ moi
rodzice pochodzą z Polski, odkąd pamiętam, otoczona
byłam polską atmosferą. Od zawsze moja rodzina powtarzała mi że jestem Polką i że mam drugą Ojczyznę, która
jest tak samo ważna – a może i ważniejsza. Zastanawiałam
się jednak, zwłaszcza będąc w waszym wieku, co tak naprawdę znaczy być Polką i co może pomóc mi poczuć bliskość z tym ukochanym przez moich rodziców i dziadków
krajem? Jeżeli zadajecie sobie to samo pytanie, zapraszam
do mojego małego przewodnika!
A – Alfabet – Alfabet to polskie słowa. Polskie słowa to dla
większości z nas pierwsze słowa które słyszymy od rodziców i dziadków. To także pierwsze polskie bajki czytane nam przed snem, oraz pierwszy polski elementarz.
Alfabet to początek nauki w każdej szkole, a wiec tez
i dla nas poznanie polskiego alfabetu jest pierwszym
krokiem do nauki języka polskiego, co z kolei pozwala
nam poznawać naszą drugą Ojczyznę.
B – Bohaterstwo – Bohaterstwo jest cechą polskiego narodu. Mamy wielu wspaniałych polskich bohaterów
znanych na świecie, jak np. Tadeusz Kościuszko, czy
Ignacy Paderewski, o których uczymy się w tutejszych
szkołach. Polscy bohaterowie to wszyscy od Zawiszy
Czarnego poprzez J. Piłsudskiego do Powstańców
Warszawskich i żołnierzy wyklętych, którzy na przestrzeni wieków w licznych wojnach i powstaniach walczyli o wolność i niepodległość Polski. A dzisiaj? Dziś
bohaterem może być każdy z nas. Gdy słyszymy błędne
opinie na temat naszego kraju, jego historii, czy nas –
Polaków – i mamy odwagę wstać i zabrać głos w obronie prawdy, stajemy się małymi polskimi bohaterami.
C – Chrześcijaństwo – Kiedy w 966 r. Polska przyjęła
chrzest, stała się krajem katolickim i mocno wierzącym. Od czasów średniowiecza z pieśnią “Bogurodzica”
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na ustach, przez wszystkie lata walk o wolność i niepodległość, oraz w czasach współczesnych, pod hasłem
“Bóg, Honor i Ojczyzna”, wiara zagrzewała do walki
i pomagała nam przetrwać ciężkie czasy wojen. Również i dziś wiara jest największą wartością w życiu
prawie każdego Polaka. Dla nas mieszkających poza
granicami kraju, polski kościół jest miejscem wyjątkowym. Tu mamy pierwszy kontakt z polską wiarą, kulturą i historią. Tu powstają nasze polskie szkoły gdzie
spotykając się i świętując razem czujemy się Polakami.
D – Duma – Duma to bardzo ogólne słowo. Możemy być
dumni z Polski, Polaków, języka, kultury – a nawet
i z polskich cukierków! Ta duma wyróżnia nas od innych narodów, bo wiemy że pochodzimy z tak pięknego kraju i ilu wybitnych Polaków wpłynęło na losy
świata w dziedzinach nauki, polityki czy kultury. Aby
czuć się prawdziwie dumnym Polakiem, nie możemy
wstydzić się naszej polskości. Chętnie opowiadajmy
skąd pochodzimy, jak wspaniałym i ciekawym krajem
jest Polska. Ważne jest też żebyśmy byli dumni z naszej codziennej polskości. Bądźmy dumni z naszych
polskich przyjaciół, wtedy gdy zdobywają wyróżnienia,
i osiągają sukcesy w szkole i poza nią.
E – Edukacja – Edukacja, czyli nauka, pozwala nam poznawać Polskę i bardzo nas do niej zbliża. Po jedenastu
latach uczęszczania jednocześnie do amerykańskiej
i polskiej szkoły, wiem ile czasu i poświęcenia wymaga
nauka dwóch języków na raz. Jednak polska szkoła jest
fajna! Mamy tam mnóstwo przyjaciół którzy też mówią
po polsku. Jak nasi rówieśnicy w Polsce, w szkole tej
poznajemy polską historię, geografię, uczymy się wierszyków, piosenek i zabaw, oraz obchodzimy święta
narodowe.
F – Flaga – Flaga Polska, biało-czerwona, godło, biały orzeł
w koronie na czerwonym tle, i hymn Polski, Mazurek
Dąbrowskiego, to nasze symbole narodowe. Wieszamy
je w naszych domach, szkołach i miejsca pracy. Jako
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Polacy, z dumą i szacunkiem śpiewamy hymn, nosimy
godło na piersi, i owijamy się flagą podczas obchodów
świąt narodowych, czy międzynarodowych spotkań
i imprez sportowych. W ten sposób cieszymy się z sukcesów Polaków i pokazujemy skąd pochodzimy.
H – Historia – Historia to dzieje naszego narodu i naszych
przodków, pokazuje jak powstawał i rozwijał się nasz
kraj. Ucząc się historii, poznajemy też życie wielu wybitnych Polaków, których możemy naśladować. Ale
każdy z nas też ma swoją własną historię – historię
naszej rodziny. Słuchając opowieści o życiu naszych
dziadków czujemy się bardziej z nimi związani, a tym
samym bardziej polscy, bo nasza historia to to co nas
łączy.
J – Język – Czy wyobrażacie sobie że będąc w Polsce
na wakacjach nie możecie porozmawiać z babcią, kuzynem, czy innymi dziećmi w parku czy na plaży? Byłoby to raczej smutne. Dlatego bardzo ważne jest żeby
dobrze poznać język polski. Nauka polskiego nie jest
łatwa, bo język ten jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie, ale możliwa, dzięki pomocy naszych
rodziców i nauczycieli, oraz naszej wytrwałości. Choć
jesteśmy dwujęzyczni, starajmy się często i poprawnie
mówić po polsku. Nasz język wyróżnia nas od reszty
świata, i jest powodem do dumy.
K – Kultura – Kultura to bardzo szerokie pojęcie, które
posiada wiele definicji. Przede wszystkim, mówiąc
o polskiej kulturze myślimy o całym polskim dorobku
duchowym i materialnym, jak wiedza, religia, sztuka,
literatura, teatr i film, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Kultura jest tym czym możemy
się szczycić, bo jest ona bogata i dzięki niej możemy
się rozwijać jako naród. Jest też kultura osobista, czyli
sposób zachowania, moralność i obyczaje. A jak przez
kulturę poznać nasz kraj – Polskę? Nic łatwiejszego!
Wystarczy z niej korzystać na każdym kroku: czytać
polskie książki, słuchać muzyki, oglądać filmy, spektakle teatralne, lub samemu brać udział w konkursach
poetyckich czy teatrzykach szkolnych, i wcielać się
w postacie z przepięknych polskich bajek. No i oczywiście nasze dobre zachowanie, grzeczność, koleżeństwo,
i uczynność, niech świadczą o naszej polskiej kulturze
osobistej.
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L – Literatura – Teraz wspomnę o literaturze, ponieważ
była i jest ona bardzo ważną częścią życia Polaków.
Każdy Polak – patriota powinien znać najważniejsze
polskie dzieła jak “Pan Tadeusz” i “Dziady” A. Mickiewicza, “Trylogia” i “Krzyżacy” H. Sienkiewicza, czy
“Wesele” S. Wyspiańskiego. Utwory te działały zawsze
“ku pokrzepieniu serc” i podnosiły na duchu, zwłaszcza na emigracji i w czasie zaborów i wojen. Czytając te
i wiele innych wspaniałych polskich dzieł, jako młodzi
Polacy mamy szansę poznać i zrozumieć ważne życiowe lekcje zawarte w literaturze polskiej.
M – Muzyka – Nie wyobrażamy sobie życia bez muzyki.
Muzyka przemawia do nas bez słów. Każdy kraj
ma inną muzykę, która przedstawia jego historię. Najpiękniejsze Polskie utwory powstawały pod wpływem
uczuć. Muzyka ta, jak dzieła F. Chopina, S. Moniuszki,
czy pieśni patriotyczne, itp., przekazywała wartości
narodowe i tradycje, pomagała w chwilach smutku
i zwątpienia, dawała nadzieje i zagrzewała do walki.
Polska muzyka kojarzy się też z tradycyjnymi polskimi
piosenkami, które śpiewały nasze babcie i prababcie,
a także z polskim folklorem i pieśniami religijnymi, jak
na przykład znane nam wszystkim i lubiane kolędy.
N – Niepodległość – Niepodległość to wspaniała rzecz.
Słowo to jest kojarzone z wolnością o którą walczyli
nasi przodkowie i oddawali za nią życie. Kiedy 11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach odzyskała niepodległość, stała się wolnym i niezależnym krajem. Jako
Polacy, staramy się żeby nasz Dzień Niepodległości był
równie radosny i uroczyście obchodzony jak amerykański 4 Lipca. W tym dniu, uczestniczymy w uroczystościach szkolnych, wspominamy naszych bohaterów,
śpiewamy pieśni patriotyczne i jesteśmy dumni z naszego kraju. Niepodległość daje nam poczucie bezpieczeństwa i dumę z wolnej i silnej Ojczyzny.
P – Patriotyzm – Patriotyzm to miłość i szacunek do Ojczyzny i gotowość do walki i poświęceń o jej wolność.
Dla nas tutaj urodzonych młodych Polaków patriotyzm to nasze codzienne życie. To być dobrym
uczniem, sportowcem, godnie reprezentować Polskę
w konkursach i uroczystościach polonijnych. To pomoc
drugiemu człowiekowi, dbałość o naszą polonijną
społeczność. Ważne jest dzielenie się naszą historią
i zwyczajami z naszymi kolegami, na przykład poprzez
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organizowanie Polskich Dni Kultury w amerykańskich
szkołach.
R – Rodzina – W czasach zaborów, gdy nie było państwa polskiego, szkół i języka, jedynym miejscem
gdzie można było czuć i rozwijać ojczyste wartości
była rodzina. Również dzisiaj, rodzice i dziadkowie
jako pierwsi opowiadają nam o Polsce i uczą miłości
do niej. To oni zachęcają nas do nauki języka polskiego,
opowiadają historie rodzinne, uczą polskich tradycji.
Dzięki nim wiemy co to znaczy szacunek do wartości
i duma z tego ze jesteśmy Polakami.
S – Społeczność – Społeczność polska za granica jest jak
wielka rodzina. My, Polacy, spotykamy się w szkołach,
kościołach, grupach szkolnych i klubach. Razem, jako
polski naród, obchodzimy święta, przeżywamy ważne
polskie wydarzenia, uczymy się, bawimy, i wspieramy
się nawzajem. Chociaż nie mieszkamy w Polsce, jesteśmy tak samo dla Niej ważni i potrzebni. To my,
młodzi Polacy, jesteśmy wizytówką naszego kraju.
Pokazujemy że jesteśmy silną grupą, ale też nie zamykamy się na inne społeczności. Chętnie pokazujemy im
na czym polega nasza polskość, i jak mogą uczyć się
od nas patriotyzmu.
T – Tradycje – Pomyślcie o swoich rodzinnych tradycjach.
Kilka z nich, jak nie większość, pochodzą z Polski.
Każdy kraj ma swoje obyczaje i tradycje które odróżniają go w ten sposób od innych narodów. Polska, jak
wiemy, ma dużo różnych świąt, związane z nimi potrawy i przygotowania. Najpiękniejsze tradycje są związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia: jak
Wigilia, opłatek, kolędowanie, Jasełka; oraz Wielkanocy: jak malowanie pisanek, święcenie pokarmów,
i Lany Poniedziałek. Chcąc być Polakiem, nie możemy
zapominać o polskich tradycjach, gdyż przestrzeganie
obyczajów zapewnia przetrwanie rodziny i narodu.
Natomiast zanik kultury i tradycji może doprowadzić
do utraty tożsamości narodowej.
W – Walka – Polacy to bardzo dzielny i waleczny naród,
co udowodniliśmy w wielu wojnach i powstaniach.
Wszyscy wiedzą że Polak zawsze stanie w obronie
swojej Ojczyzny, i jest gotowy poświęcić dla niej życie.
Słyszeliście na pewno o chłopcach i dziewczętach w naszym wieku, którzy walczyli w czasie Powstania Warszawskiego. Myślę że każdy z nas ma w sobie polską
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waleczność, tylko że dzisiaj nie walczymy o wolność,
ale o dobre imię Polski. Dziś walczymy naszą postawą,
wiedzą i wykształceniem. Walczymy o to, żeby lepiej
nam się żyło. Walczymy o zachowanie naszych tradycji, tożsamości i prawdy historycznej. Walczymy
też z błędnym, stereotypowym wizerunkiem Polaka.
Nasza dzisiejsza waleczność to odwaga by bronić każdej, nawet małej sprawy naszej rodziny, kolegów i koleżanek, społeczeństwa, czy kraju.
Z – Ziemia – Dla wielu z nas, Polska jest jak drugi dom. Polska to miejsce urodzenia naszych przodków, i stamtąd
pochodzi nasza tożsamość. Żyjąc poza granicami Polski jesteśmy połączeni z dwoma krajami, obydwa kochamy i szanujemy. Będąc Amerykanami, czujemy się
związani z Polską, i wiemy że jest to miejsce do którego
możemy zawsze wrócić. To miejsce gdzie jest nasza historia, nasza rodzina, wsparcie. Wszystkich nas łączy
miłość do ojczyzny. Będąc Polakami, nie możemy zapomnieć o przeszłości naszej Ojczyzny, musimy dbać
o jej teraźniejszość, i starać się żebyśmy w przyszłości
Polska była z nas dumna.
JESTEM POLAKIEM

!

Alexandra Dusza, lat 17
USA
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MAGDALENA IWACKOW (KANADA)

***

DAWID JAŻEWICZ (NIEMCY)

biało -czerwona róża
Piszę to, bo jesteś wolna Już od stu lat niepodległa Piszę
to ze swojej radości
Tak samo jak wtedy z miłości
Moi dziadkowie krew przelewali Wyzwalając ciebie
z$niewoli Oni nie zginęli na darmo
Lecz walcząc posadzili ziarno
Z którego wyrosła nasza, wolna, biało-czerwona róża.
Ja teraz pielęgnuję ten kwiat
Aby ujrzał słońca kolejnych lat Aby zielsko nie zabrało
barwień I aby rosną bez zmartwień
Pisałem ten wiersz, ponieważ jesteś wolna! Pisałem go
ze swojej radości! Bo jestem dumny z tego że mogę być
Polakiem. Bo jestem dumny z tego, że mogę siedzieć tutaj,
w polskiej szkole i uczyć się mojego języka ojczystego, historii i kultury. Ja wiem, że czynie dobrze chodząc do tej
szkoły. Dzięki temu mogę pielęgnować ten kwiat, choć je216

stem daleko od niego. Dzięki temu nie zmarnuje się ten
dar który został mi dany. Tak samo jak młody czyżyk nie
znał życia poza klatką, tak samo wiele młodych Polaków
nie dostrzega im danego daru bycia Polakiem. A ja, tak jak
stary czyżyk, wiem, co to oznacza być Polakiem. Bo dlaczego miałbym nie chodzić do polskiej szkoły? Bo jest łatwiej? Bo jest lżej? Bo mam coś lepszego do roboty? Lecz
co może być lepsze niż poznanie samego siebie, własnego
pochodzenia, własnych dziadków? No chyba mało jest takich rzeczy, które mogłyby szkole dorównać.
Ja wiem że dobrze zrobiłem chodząc to polskiej szkoły.
I dziękuje każdemu, kto mi pomógł w pokonaniu tej nie zawsze
łatwej drogi. Dziękuje wszystkim, którzy pomagali mi odnaleźć mój dom poza domem. Aż szkoda, bo mój czas w tej szkole
dobiega końca. Aż szkoda, bo kawałek polskości niedługo się
zakończy. Lecz nie tracę nadziei, że nawet gdy polska szkoła
dobiegnie końca, ja tak czy siak znajdę możliwość do pielęgnacji mojej biało-czerwonej roży! Tak, aby ujrzały ją kolejne pokolenia! Tak, aby ujrzała słońca kolejnych lat!
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Jestem Polką i jestem z tego dumna.
Jestem Polką od urodzenia i nigdy się nie zastanawiałam, co to znaczy tak naprawdę?
Postanowiłam więc spróbować znaleźć na to pytanie odpowiedź w moich myślach i w moim sercu. Myśląc
o tym, przypomniałam sobie o niezwykłej kobiecie, dzięki
której świat już na zawsze będzie wiedział o naszym pięknym kraju. Maria Salomea Skłodowska-Curie – to imię
zna nie tylko każdy naukowiec, ale każdy wykształcony
człowiek na ziemi. Wyjechała z Polski (która wtedy nazywała się Królestwem Polskim) do Francji, żeby studiować, pracować i chwalić Polskę. W roku 1898 Maria razem
z mężem oznajmili światu o odkryciu polonu, nazwanego
ku czci kochanej Ojczyzny. To świadczy o wielkiej miłości
do kraju swoich przodków, o braku wątpienia w jej wolną
przyszłość.
Kolejne imię wpisane do historii ludzkich serc jako
wielkie polskie serce matki to imię Ireny Sendlerowej.
Dbała o dzieci wyzwalając je w czasie okupacji hitlerowskiej. Około 2500 dzieci żydowskich, które ukryła
w sierocińcach, klasztorach i polskich rodzinach, i ich po-

tomkowie będą zawdzięczali jej swojego uratowania. Nie
myślała o tym, czy zginie w skutku swoich działań dzisiaj
czy kolejnego dnia, tylko robiła to, co uważała za godne
Polaka i kochała dzieci.
Jest dla mnie ważna jeszcze jedna wyjątkowa osoba,
od której dowiedziałam się o tym wszystkim – o Polsce,
o moich dziadkach Polakach, o historii rodziny, o jej trudnych losach – z którą uwielbiam rozmawiać godzinami.
To mój ojciec. Jest dla mnie skarbnicą wiedzy i moją dumą.
Mimo to, że nie ocalił Europy pod Wiedniem jak król Jan
III Sobieski, nie przyniósł Polsce niepodległości jak Marszałek Józef Piłsudski, jest dla mnie przykładem polskości,
bo właśnie przez niego kocham Polskę i przekażę tę miłość
swoim dzieciom.
Jestem Polką i jestem z tego dumna... Czy muszę postawić wykrzyknik po tych słowach? Nie. Wykrzyknik
to radość, która może minąć. Stawię kropkę, bo kropka
to pewność.
Wiktoria Kulina, l. 18
Szkoła Sobotnia Autonomii Polaków
„POLONIA” Kaliningrad, Rosja

PAULINA MICHALSKI (USA)

Trenton, 27 styczeń 2019 r.

Kochana Babciu i Dziadziu!
Z okazji Waszego święta, chciałabym podziękować
Wam za Wasz wkład w moje wychowanie i wprowadzenie mnie w dorosłe życie. Słowa te może wydają się Wam
dziwne, bo przecież nie braliście bezpośredniego udziału
w moim wychowaniu, ale dzięki mamie zawsze byliście
obecni w moim życiu. Wasza radość z tego, że urodzona
daleko od kraju moich przodków potrafię mówić po polsku, motywowała mnie do dalszej pracy. Z biegiem lat

„BYĆ POLAKIEM” 2019

nauczyłam się pisać i czytać nie tylko po angielsku ale
i w języku polskim i dzięki temu możemy porozumiewać
się także pisemnie.
Pamiętam, będąc dzieckiem robiłam dla Was laurki,
nieco później dopisywałam życzenia układane wspólnie
z nauczycielką i dziećmi w polskiej szkole. Nasze kontakty
z upływem czasu ulegały zmianie. Nigdy nie zapomnę,
wrażenia kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy wzruszeni
przez skypa, ciesząc się z możliwości oglądania siebie nawzajem.
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MIKOŁAJ RADLIŃSKI (NIEMCY)

„CO TO ZNACZY BYĆ POLAKIEM,
GDY SIĘ ŻYJE POZA GRANICAMI POLSKI“?
Człowiek, który urodził się w Polsce, wychował się
w Polsce i żyje w Polsce jest oczywiście Polakiem. A co jest
z człowiekiem, który żyje poza granicą? Czy on jest Polakiem czy na przykład Niemcem? Duża ilość „Polaków” żyje
poza granicami Polski. Moim zdaniem ciężko powiedzieć,
czy Człowiek jest Polakiem czy nie. Myślę, że nie można
ocenić człowieka po wyglądzie, albo miejscu gdzie mieszka.
Człowiek sam może ocenić, czy czuje się Polakiem czy jednak nie.
Ja się urodziłem w Polsce i żyłem tam to piątego roku
życia. Aktualnie mam 17 lat i żyję w Niemczech. Było dużo
ludzi, którzy mnie pytali, czy ja jestem Polakiem. Odpowiedź była zawsze taka sama: „Jestem Polakiem, który
żyje w Niemczech”. W takich momentach pytam sam siebie, co mnie czyni Polakiem. Czy jest to sam fakt, że się
urodziłem w Polsce? Że mam obywatelstwo polskie? Dla
mnie się nie liczą obiekty materialne. Jestem Polakiem
ponieważ moje serce dla tej ojczyzny bije, ponieważ moja
rodzina nadal tam mieszka, ponieważ pokochałem Polskie
miasta, ścieżki i góry.

Nie wybrałem sobie miejsca, gdzie mieszkam. Nie
wybrałem sobie ojczyzny. Poznałem Polskę, poznałem
Niemcy i wiele innych krajów, lecz nie polubiłem żadnego
innego kraju tak samo jak Polski. Sam nazwałbym siebie
patriotą, ponieważ nie wstydzę się mojego kraju, wręcz
przeciwnie jestem dumny z Polski i jestem dumny z polskiej historii. Dlatego liczy się dla mnie flaga biało czerwona z polskim orłem.

MARCEL RUSIECKI (USA)

BYĆ POLAKIEM
Jestem Polakiem, w pełni słowa tego znaczeniu.
To znaczy, że należę do narodu polskiego i czuję nierozerwalną więź z Polską.
Urodziłem się w Ameryce. Ameryka jest moją pierwszą ojczyzną i język angielski jest moim pierwszym językiem. Lecz
tak samo kocham Polskę jak i Amerykę. Mam dwie ojczyzny.
Jedno i drugie całkiem śmiało może iść w parze. W moim
przypadku w bardzo zgodnej parze. Swoją polskość zawdzięczam rodzicom. Moi rodzice przyjechali do Ameryki jako
ludzie na progu swej dorosłości. Zostawili za sobą ojczyznę,
rodziców i swoją młodość w Polsce. W Ameryce osiedlili się
na stałe i tutaj zapuścili korzenie. Rodzice w Ameryce stworzyli „polski dom”, w którym zawsze rozmawiamy po polsku,
celebrujemy święta i związane z nimi tradycje. Znajomość
języka polskiego zawdzięczam właśnie rodzicom. Pierwsze
moje słowa były po polsku. Dzięki mamie poczułem dumę
z faktu przynależności do Narodu Polskiego.
„BYĆ POLAKIEM” 2019

***
Z racji tego, że w ogóle lubię historię, sarn zacząłem
dużo czytać o historii Polski i szukać w Internecie różnych
ciekawych wiadomości na temat Polski. Często z mamą
rozmawiamy na temat polskiej historii jak i na wiele innych tematów dotyczących polskiej gospodarki i polityki.
Wiele razy odwiedzałem Polskę podczas wakacji i spędzałam tam niezapomniane chwile z moimi dziadkami.
Moja rodzina pochodzi z Nowego Sącza, który jest pięknym miastem z najpiękniejszym barokowym ratuszem
na środku rynku i pięknymi staromodnymi kamienicami
wokół tegoż ratusza. Jednak nigdy nie zapomnę, kiedy
pojechaliśmy zwiedzać Kraków. Byłem pod ogromnym
wrażeniem potęgi historycznej tego miasta. Zamek Królewski, Sukiennice, a pod nimi przepiękne nowoczesne
muzeum. Możność pomodlenia się w Kościele Mariackim,
gdzie czuje się wręcz namacalna historię dziejów Polskie.
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Od małego dziecka czułem się Polakiem. Tą polskość
zawdzięczam rodzicom, przede wszystkim mojej mamie,
która przekazała mi swoją miłość do Polski. Pomagała
mi odrabiać lekcje z języka polskiego, uczyła historii Pol-

ski, jeździła ze m, na wszystkie polskie konkursy, w których bardzo często uczestniczyłem.
Podsumowując to wszystko, śmiało mogę powiedzieć, pomimo, że nie urodziłem się w Polsce bije we mnie biało-czerwone serce i całym t, sercem przynależę do Narodu Polskiego.

MAŁGORZATA SKIBIŃSKA (FRANCJA)

AMBASADORKA POLSKI
Moja przygoda z emigracją zaczęła się pewnego letniego dnia sierpnia 2011 roku, gdy wraz z rodzicami
opuszczałam rodzinne kąty, nie zdając sobie sprawy z tego,
co mnie czeka. Emigrując, miałam 10 lat, a w Polsce zdążyłam ukończyć tylko 3 klasy szkoły podstawowej. Wydawać
by się mogło, że nie mam zbyt wielu wspomnień związanych z moim życiem w Polsce, że nie zdążyłam zbudować
mocnych i solidnych więzi z moją ojczyzną. Jednak śmiem
twierdzić, że patriotyzm wyssałam z mlekiem matki.
Zdjęcie wstawione na portale społecznościowe w setną
rocznicę \ odzyskania przez Polskę niepodległości

Wraz z moją wyprowadzką do Francji moja miłość
oraz mój szacunek do Polski tylko wzrosły, ponieważ najbardziej doceniamy coś, gdy to tracimy. Mieszkając poza
granicami kraju to właśnie my, jesteśmy ambasadorami
Polski, od nas zależy jak ktoś będzie, postrzegał Polskę
i Polaków. Jest to bardzo odpowiedzialna rola, gdzie nie
można pozwolić sobie na błąd. Ja wywiązuję się z tego obowiązku, zachowując się poprawnie i z szacunkiem względem innych, czasami mocno obcych kulturowo mi ludzi.
Staram się zawsze rzetelnie i rzeczowo odpowiadać na pytania związane z Polską, przedstawiać same pozytywne
strony, opowiadać o naszej bogatej historii, kolorowej kulturze czy wspaniałych tradycjach. Pielęgnowanie polskości

Dla mnie na pewno jeszcze jednym powodem, który
sprawia, że jestem dumna z Polski jest nasza historia.
Za każdym razem, gdy czytam książki lub oglądam filmy
historyczne, nie mogę wyjść z podziwu dla naszych przodków, którzy poświęcili wszystko, abyśmy mogli żyć dzisiaj
w wolnej Polsce. Wtedy jeszcze bardziej poczuwam się
do obowiązku reprezentowania Polski i nigdy nie wstydzę
się, gdy pytają mnie skąd pochodzę…
Odkąd mieszkam we Francji ani razu nie wyobrażałam
sobie mojej przyszłości właśnie w tym kraju od zawsze widziałam ją w Polsce, gdzie spędzam każde moje wakacje
od ponad 7 lat. Chcę zdać polską maturę, a później zacząć
studia i kontynuować dalsze życie w Polsce. Prawdopodobnie będę studiować turystykę i rekreację, a moim marzeniem jest pokazanie piękna naszego kraju obcokrajowcom.
Z racji mojego doświadczenia emigracyjnego oraz całej tęsknoty za Polską, której doświadczyłam przez te wszystkie
lata, myślę, że byłabym odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Czuję się zobowiązana wobec Polski, która
dała mi wiele sił oraz powodów do dumy w trudnych chwilach, dlatego chcę się jej odwdzięczyć już na miejscu poka-

poza granicami nie jest łatwą sprawą.

zując jej piękno innym osobom.
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WIKTORIA STANKIEWICZ (USA)

CO TO ZNACZY BYĆ POLAKIEM,
GDY ŻYJE SIĘ POZA GRANICAMI POLSKI?
Każdy naród ma swoją własną niepowtarzalną historię.
Zagłębiając się w nią możemy udać się w niepowtarzalną
podróż do czasów dawnych wydarzeń, których w historii naszego narodu jest wiele, gdyż przeszłość Polski jest
zarówno jedną z najciekawszych, jak i najtragiczniejszych
spośród znanych mi narodów. Jestem Polką i w żadnym
wypadku nie wstydzę się o tym mówić. W dalszej pracy
postaram się odpowiedzieć na pytanie „co to znaczy być
Polakiem, gdy żyje się poza granicami Polski? ”
Przede wszystkim nadal jestem obywatelem, czyli
osobą, którą łączy więź prawna z państwem, na mocy której ma wobec niej określone prawa oraz obowiązki. Z kolei
państwo analogicznie ma obowiązki i prawa wobec mnie.
Patriotyzm jest więc cechą, którą powinien posiadać każdy
obywatel. nawet będąc za granicą. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o zachowanie w trakcie konfliktu zbrojnego ale
również chodzenie na wybory, płacenie podatków czy reprezentowanie z dumą naszego kraju za granicą. To według
mnie jedna z najważniejszych cech charakteryzujących dobrego obywatela.
Istotną sprawą jest również pamiętanie o przeszłości.
Z racji niesamowitej historii naszego kraju, moim obowiązkiem jest rozpowszechnianie tych informacji wśród
obcokrajowców, z którymi przebywam na co dzień. Jestem
niesamowicie dumna z moich przodków, którzy poświęca-

jąc własne zdrowie, wolność, a nawet życie bronili mojej
ukochanej ojczyzny. Dzięki takim ludziom obecnie Polska
jest krajem wolnym od wojen i wszelkich konfliktów.
Każdy człowiek to jednostka, z której składa się nasze
społeczeństwo. Emigrant powinien swoim zachowaniem
dawać przykład innym ludziom i zachęcać ich do czynienia
dobra oraz poznawania historii jego narodu. Rozpowszechniając informacje dotyczące ojczystej ziemi z całą pewnością możemy przyczynić się do pozytywnego wizerunku
Polski. Ważnym czynnikiem są również zwyczaje i tradycje,
których w naszym kraju jest mnóstwo. Mieszkając w stanach mam możliwość promowania polskich zwyczajów
i tradycji.Podobnie jest z językiem. Nie po to moi przodkowie walczyli o wolność słowa, żebym teraz miała to zastąpić angielskimi frazami. Poza tym opowiadam im wiele
o pięknych polskich miastach, morzu oraz górach. Polacy
są wspaniałym narodem i warto o tym mówić, ponieważ
inne narody postrzegają nas nie tak, jakbyśmy chcieli.
Reasumując bycie Polakiem mieszkającym za granicą
wymaga przede wszystkim dumnego reprezentowania naszego kraju. Jeśli my, jako Polacy mieszkający za granicą
nie będziemy szanowali naszej ojczyzny, to nie powinniśmy
wymagać tego od innych osób. Dokonam wszelkich starań,
aby wizerunek Polski i Polaków za granicą był jak najbardziej
pozytywny, ponieważ zasługujemy na to jak nikt inny!

ANASTAZJA SZCZERBA (BIAŁORUŚ)

JESTEM POLKĄ
Nazywam się Anastazja Szczerba.
Jestem zwykłą dziewczyną, uczę się, czytam, przyjaźnię się
z kolegami i koleżankami, kocham rodziców i dziadków, szanuje nauczycieli. W tym roku dostanę świadectwo dojrzałości.
Marzę o studiach w Polsce. Od urodzenia mieszkam w białoruskim mieście Słonim, ale zawsze pamiętam, że tu urodzili
się i mieszkali moi przodkowie – Polacy. Tu urodzili się Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Eliza Orzeszkowa.
„BYĆ POLAKIEM” 2019

Jestem z pochodzenia Polką. Moja prababcia dużo opowiadała mi, jaka była Polska do 1939 roku, jak mieszkali Polacy
w Słonimie. I ja zamyślałam się: co to znaczy być Polką? Czy
jest we mnie jakaś cecha, która łączy mnie z polskim narodem.
Zaczęłam szukać odpowiedzi w dziejach historii, w książkach,
w literaturze polskiej, w rodzinie, z doświadczeń mojej babci.
... Królowa Jadwiga została królem Polski i dwa lata panowała samodzielnie. W miasteczku Krewo, co leży w obwodzie
grodzieńskim i w którym ja mieszkam, odbył się ślub Jadwigi
221

ANASTAZJA SZCZERBA (BIAŁORUŚ)

z litewskim księciem Jagiełło, o wiele od niej starszym. Ofiarowała siebie Władysławowi dla dobra Polski, a także dla
państwa Litwinów, bo Jagiełło przystąpił do chrztu swojego
kraju od siebie począwszy. Dwa potężne państwa wchodziły
w sojusz, żeby wspólnie pokonać Krzyżaków.
Następna moja bohaterka to Emilia Plater. Pisała wiersze, jeździła konno, ćwiczyła fechtunek. Emilia jest symbolem
walk o niepodległość Polski. Gdy wybuchło powstanie listopadowe na Litwie, chciała podjąć walkę, ale kobiety nie przyjmowano do wojska. Plater obcięła włosy, założyła męski strój
i razem z przyjaciółką Marią Pruszyńską utworzyła kilkusetosobowy powstańczy oddział. Jej oddział walczył o m.in.
o Kowno, a sama Platrer odznaczyła się niezwykłą walecznością, a także cieszyła się sympatią i szacunkiem żołnierzy.
Nie mogę także nie napisać o naszej rodaczce Elizie
Orzeszkowej. Eliza Orzeszkowa jest niezwykłą Polką. Około
trzystu szkołom w Polsce nadano imię Elizy Orzeszkowej.
W Grodnie tylko jedno liceum nazwano na jej cześć –
to Liceum im. Elizy Orzeszkowej przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna”. W Grodnie jest także ulica
Elizy Orzeszkowej. Jest to wyraz wielkiego uznania dla niej.
Eliza Orzeszkowa posiadała silną osobowość, była niepospolitą postacią, jako pierwsza zajęła się kwestiami kobiecymi,
walczyła o zakładanie szkół, szerzyła oświatę wśród ludu.
Emilia Plater, Eliza Orzeszkowa, Maria Skłodowska-Curie, Wisława Szymborska – nie zawsze mieszkały w gra-

nicach swojego państwa to sławne Polki, ale przykładem
swojego życia pokazały, że są Polkami, że kochają Polskę
tak, że mogą za nią oddać życie.
Myślę, że jestem jak i one, patriotką swojego kraju i Polski.
Lubię Białoruś, bo tu urodziłam się, tu spędziłam moje dzieciństwo, ale serce moje leci do Polski. Na pytanie, co to znaczy
być Polakiem, gdy się żyje poza granicami Polski, mogę powiedzieć, że gdzie są Polacy, tam jest Polska, bo każdy Polak
na obczyźnie w swoim sercu nosi swoją Ojczyznę.
Na pytanie, czy jestem Polką, mogę powiedzieć, że TAK,
bo mam polskie korzenie, mieszkam na dawnych ziemiach
polskich. Znam język polski. Mam poczucie świadomości
narodowej. W tym pomagają mi moi rodzice, dziadkowie,
sylwetki znanych Polaków. To zawdzięczając tym pięknym postaciom poczułam wielką dumę za polski naród,
to dzięki nim zaczęłam czuć się Polką. Mam takie cechy jak
inteligencja, patriotyzm, godność, religijność – a to cechy
wielkiego polskiego narodu.
Mam Kartę Polaka. Bardzo szczycę się tym. Posiadanie
tego dokumentu już robi mię przynależną do narodu polskiego. Dlatego czuje się Polką i jestem Polką. Chciałabym
zrobić coś dobrego dla Polski. Sercem jestem z Polską.
I chcę razem z wielkim polskim narodem wspólnie
budować swoją wolną i szczęśliwą przyszłość w wolnej
i szczęśliwej Polsce, gdzie w czystym błękitnym niebie powiewa się najpiękniejsza w świecie polska flaga.

WIKTORIA SZUTIK (BIAŁORUŚ)

Nazywam się Wiktoria Szutik, mam 17 lat, mieszkam
w Grodnie na Białorusi, śmiało i z dumą zawsze i wszędzie
podkreślam, że Jestem Polką! Co to dla mnie znaczy?
Jako dziecku wpajano mi miłość do Polski, patriotyzm
i szacunek do barw narodowych, symboli. Jej historia,
wtedy jeszcze niezrozumiała, nabrała z czasem dla mnie
wartości, stała się powodem do dumy.
Moją pierwszą „nauczycielką języka polskiego” została
moja babcia Janina, która mieszkała w Sopoćkiniach –
miejscowość oddalona o 26 km od Grodna. Ona zawsze
mówiła do mnie tylko po polsku. Niedzielna msza święta
dla nas była i pozostaje bardzo ważna. Właśnie w kościele

ski duch Świąt Bożego Narodzenia? Tego nie da się zapomnieć...Pierwsza gwiazdka, siano, biały obrus, świeca,
prezenty, wspólne kolędy... To „smak” z dzieciństwa, który
towarzyszy mi już jako nastolatce w moim domu rodzinnym, ale już bez babci...To właśnie ona zaczęła mi czytać
po polsku, uczyła mnie wierszy, np. „Kto ty jesteś? Polak
mały”, a potem oglądaliśmy z kuzynami „Lolka i Bolka”,
”Domowe przedszkole”. Z babcią często chodziliśmy
na cmentarz, gdzie też miałam „lekcję historii”, chociaż
zrozumiałam to niedawno. Bo ojczyzna to groby naszych
bliskich, ich wkład w walkę o niepodległość, zapisy imion
i nazwisk po polsku, pamięć...Uważam, że młode pokole-

i w domu u babci czułam polskość jak nigdzie. A ten pol-

nie powinno brać przykład z naszych dziadków!
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Moja rodzina dużo mi dała, aby wzmocnić we mnie
polskość. Matka czytała mi legendy polskie, zawsze tłumaczyła, że jesteśmy Polakami, choć mieszkamy już nie
w Polsce i że trzeba zawsze o tym pamiętać. Dużo podróżowałam z rodzicami po Polsce, odwiedziliśmy przepiękne miejsca i miasta, które są w moim sercu. Piękno
gór, morze, kościoły, pałace, zamki...
Obecnie uczę się w państwowej szkole średniej po rosyjsku, a po niej udaję się na lekcje do Polskiej Szkoły Społecznej im św. Jana Pawła II w Grodnie. Tam uczę się
języka polskiego z kolegami i koleżankami, tam mamy
wspólne zainteresowania, obchodzimy ważne dla Polaków
Święta. Czasami udaje się nam wyjeżdżać do Polski, gdzie
możemy obcować się ze swoimi rówieśnikami, poznajemy
polskie zabytki. Chętnie i aktywnie biorę udział w szkol-

nych konkursach, np. „Mistrz Ortografii, „Stroiki świąteczne”. Bardzo lubię te konkursy! Co roku jestem wśród
zwycięzców.
Według mnie prawdziwy Polak powinien być aktywnym i ciągle się też doskonalić. Dramatyczne wydarzenia
historii zawsze jednoczyły Polaków w walce o Polskę, o ojczyznę. Polacy byli narodem prześladowanym, ale mimo
to potrafili walczyć o swoją wolność. Polacy zawsze kierowali się patriotyzmem i honorem. To jest dla mnie istotne
i staram się zawsze sobie o tym przypominać.
Podoba mi się Polska i wszystko co z nią związane!
Polska ma wspaniałą historię, tradycje i kulturę. Mam
nadzieję, że i jej przyszłość będzie wypełniona sukcesami,
zwycięstwami i dumą ze swoich obywateli.
Jestem dumna, że jestem Polką!

BOGDAN WASILEWSKI (LITWA)

POLSKA KRAJEM, KTÓREGO POTRZEBUJĘ
„Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj
którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie.” (Stefan
Pacek) – właśnie od tego cytatu chciałbym zacząć. Jeszcze nigdy tak bardzo nie czułem wielkiego przywiązania,
pokąd się zastanowiłem, jak ważna jest człowiekowi tożsamość narodowa. Rozpatrzyłem tę sprawę szerzej i zatonąłem w myślach: dlaczego ważne mi jest czuć się Polakiem?
Co sprawia, że nim jestem poza krajem?
Otóż urodziłem się i mieszkam w Wilnie. Mogę więc
śmiało twierdzić, że na Litwie mieszka (ło) też całe nasze
pokolenie.. Od dziadków – pradziadków w naszej rodzinie
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były pielęgnowane polskie tradycje. Dzięki nim mogę czuć
się dumny ze swojej narodowości. W domu od moich małych lat dbano o to, żebym mówił poprawnie, żeby ta mowa
nie zanikała. Dbano również o coniedzielną Mszę Świętą.
Następnym, też bardzo ważnym dowodem mojej polskości staje się pełnoprawne szkolnictwo polskie na Litwie.
W chwili obecnej jestem uczniem III klasy gimnazjalnej
Gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Bardzo się cieszę, że język polski jest tu mi wykładany
jako ojczysty i mogę korzystać z niego na co dzień. litewski.
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K

iedy 10 lat temu poproszony zostałem przez panią poseł Joannę Fabisiak,
abym został jurorem konkursu „Być Polakiem”, ani ja, ani pani poseł, nie zdawaliśmy sobie sprawy jak wielkie dzieło rozpoczynamy. Ponad 5.000 uczest-

ników z całego świata. Od Kirgistanu i Kazachstanu, poprzez prawie całą Europę,
Kanadę i USA, po Tunezję i Wenezuelę. Mieliśmy zaszczyt poznać młodych Polaków,
którzy godnie reprezentują nasz Naród, są z Niego dumni i rozsławiają Go wśród
rówieśników w swoich miejscach zamieszkania. Prace plastyczne, literackie – proza
i wiersze, prezentacje multimedialne oraz filmy pokazywały olbrzymie zaangażowanie uczestników w to,
co ogólnie nazywamy „polskością”. Jeden z uczestników konkursu napisał: „Bycie Polakiem to stan świadomości i żadne granice na ziemi nie są w stanie tej polskości ograniczyć”.
Uczestnikom konkursu bliskie były tematy historyczne od „Chrztu Polski”, poprzez „Odsiecz Wiedeńską”, „Odzyskanie Niepodległości”, „Powstanie Warszawskie”, po wybór polskiego papieża Jana Pawła II
i powstanie NSZZ „Solidarność”, które w konsekwencji doprowadziło do obalenia komunizmu w naszej
części Europy. Byli dumni z swoich rodaków: Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, Marii Curie Skłodowskiej, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Janusza Korczaka, papieża Jana Pawła II, Lecha
Wałęsy, Roberta Lewandowskiego, ale też ze swoich bliskich: babci, dziadka, mamy i taty. Z Polską kojarzą
im się też pyszne pierogi, kiełbasa i gołąbki. Niezależnie od swoich korzeni, niezależnie od posiadanego
paszportu, niezależnie od miejsca zamieszkania udowodnili, że są Polakami i możemy być pewni, że dzięki
nim w przyszłości „Polska nie zginie”.
Ważne dla nas było, aby uhonorować najlepszych z nich w bardzo ważnym dla Polaków miejscu –
na Zamku Królewskim w Warszawie. Wielu z nich podkreślało, że obecność na Gali konkursu „Być Polakiem”, była dla nich olbrzymim przeżyciem, które pamiętać będą do końca życia.
Chciałbym w imieniu Jury konkursu bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, a także
ich rodzinom i nauczycielom, za uczestnictwo w konkursie „Być Polakiem”, a także za trud utrzymywania i umacniania polskości na całym świecie, za niesienia biało-czerwonego sztandaru i polskiego godła
w przyszłe pokolenia.

ROMAN ŚMIGIELSKI
Przewodniczący Jury konkursu „Być Polakiem”
Przewodniczący Jury Grupy V
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GRUPA V
PRACE MULTIMEDIALNE
(10 – 22 LATA)
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wielką radością i satysfakcją kolejny raz uczestniczyłam w obradach Jury tegorocznej, jubileuszowej X edycji Konkursu” Być Polakiem.“ Młodzi Polacy odpowiadali na pytania: „Co to znaczy być Polakiem żyjąc poza granicami kraju?”

Komu zawdzięczają swoją polskość? Młodzi ludzie czują dumę z przynależności
do Narodu polskiego. Uważają, że nie paszport czyni ich Polakami, ale myśli, uczucia,
kultywowanie polskich tradycji, znajomość historii. Cieszy mnie fakt, że polonijna
młodzież, nastolatkowie, opowiadają w tak dojrzały sposób o swoim patriotyzmie. Mimo oddalenia czują
się związani z Ojczyzną, której na imię Polska. Twierdzą, że Polak to brzmi dumnie!
Dziękuję wszystkim uczestnikom Konkursu za udział, zaangażowanie i poruszające filmy o sobie,
o marzeniach o Polsce, za kreatywność w podejściu do tematu.
Życzę nieustającego trwania w polskości. Laureatom gratuluję zwycięstwa!

MARIOLA STEFAŃSKA-SABADASZ
Juror Grupy V
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WERDYKT JURY DLA GRUPA V (10 – 22 LATA)
„CO TO ZNACZY BYĆ POLAKIEM, GDY SIĘ ŻYJE POZA GRANICAMI POLSKI”? – PRACE MULTIMEDIALNE

JURY W SKŁADZIE:
Roman Śmigielski (Dania) - Przewodniczący
Mariola Stefańska – Sabadasz (Niemcy) - Wiceprzewodnicząca
Marzanna Geisler (Grecja, oceny przesłane emailowo)
ks. Bogusław Jankowski (Polska)
Jagoda Kaczorowska (Wielka Brytania)
Agata Lewandowska (Niemcy)
Urszula Wanecka (Niemcy)

LAUREACI:
Medeya Gilmirowa (Kazachstan)
Zuzanna Łapa (USA)
Weronika Myśko (Ukraina)
Anna Nazaruk (Kirgistan)
Kacper Ruszała (Francja)

WYRÓŻNIENI:
Emil Gałda (Grecja)
Eleonora Kline (USA)
Marek Kondrjatuk (Łotwa)
Gabriel Kupras (Francja)
Diana Nazarowa (Ukraina)
Youssef Saheb Ettabaa (Tunezja)
Magdalena Sakwerda (Niemcy)
Nikoletta Szumska (Grecja)
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P

rawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale- ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,
którymi są ziemia, społeczeństwo,ludzie i wszelkie ich bogactwa.
Boleslaw Prus
(Cytat z jednej z nadesłanych prac na Konkurs).

Zakończyła się X , jubileuszowa edycja Konkursu "Być Polakiem". Misją Konkursu jest: rozwijanie wiedzy i zainteresowania historią Polski, pielęgnowanie polskich tradycji i wartości kulturowych oraz kreowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży polonijnej.
„Tegoroczny temat był wspólny dla wszystkich grup wiekowych : "Co to znaczy być Polakiem, gdy się
żyje poza granicami Polski”? W tym roku miałam przyjemność być jednym z jurorów w grupie V-Filmowej.
Na Konkurs wpłynęło 49 prac, z czego 46 filmików spełniło wymogi regulaminu Konkursu.
Oceniając prace dzieci i młodzieży braliśmy pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem,
stopień indywidualnego zaangażowania, włożony wysiłek w wykonanie pracy, kreatywność i oryginalność
pomysłu.
Uczestnicy konkursu wykazali się dużym szacunkiem i zrozumieniem dla tradycji i dziedzictwa narodowego.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w naszym Konkursie, za przesłanie wspaniałych
filmików; każdy z nich był oryginalny i niepowtarzalny.
"Odnalezienie właściwej drogi do świata ludzi młodych, przekazanie treści i wartości ważnych dla naszej tożsamości językiem atrakcyjnym i zrozumiałym dla pokolenia, które dopiero osiągnie dorosłość to
wielka zasługa organizatorów konkursu." L. Komołowski

URSZULA WANECKA
Juror Grupy V
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GRUPA V
PRACE LAUREATÓW
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MEDEA GILMIJROWA (KAZACHSTAN)

Czasem wydaje mi się, że już mieszkałam w Polsce, kiedyś w moim poprzednim życiu. Jak wiesz,
człowiek zawsze wraca tam, gdzie już był. Uczę się
swojego języka ojczystego i języka moich przodków.
Moja mama mówi: “Możesz być Polakiem w swoim
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paszporcie, ale w swojej duszy będziesz Polakiem
tylko wtedy, gdy nie tylko mowa, ale również i Twoje
myśli będą mówić w języku Chopina. I jeśli kiedykolwiek wstąpię na wielką, polską ziemię, moja dusza
będzie śpiewać razem z duszą moich przodków.
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ANNA NAZARUK (KIRGISTAN)

Język to magiczny klucz, który otwiera drzwi do bogatego świata polskich filmów, książek i piosenek... Każdy
znajdzie dla siebie ulubione polskie dźwięki. Podobnie
z filmami, czy z polskim malarstwem. Wszystko to pomaga
stworzyć wokół siebie mały, polski świat, czuć się Polką
i kochać Polskę.

KACPER RUSZAŁA (FRANCJA)

Opowiem Wam pewną historię. Kiedyś mój najlepszy kolega z francuskiej szkoły powiedział mi, że nie
wierzy w Boga i że jest ateistą. No to postraszyłem go
piekłem. Wystraszył się strasznie, a nawet poskarżył
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się swojej mamie. Niby ateista, ale piekła się bał. Oczywiście nigdy więcej go nie straszyłem, a on już nigdy
się ze mnie nie śmiał i z mojej wiary. Tak oto właśnie
wyrobiłem sobie szacunek i opinię małego Polaka...
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ZUZANNA ŁAPA (USA)

Pomimo tego, że urodziłam się poza granicami
mojej Ojczyzny – Polski, jestem zafascynowana jej
historią. Uwielbiam poznawać historię walecznych
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Polaków i często się z nimi identyfikuję. Dzięki nim
rozpiera mnie wielka duma, że jestem Polką – nie
tylko na papierze, ale też w moim sercu.
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WERONIKA MYŚKO (UKRAINA)

Z prababcią mam wiele miłych i radosnych wspomnień. Pamiętam, jak całą rodziną zasiadaliśmy
przy wigilijnym stole, chodziliśmy na Pasterkę oraz
jedliśmy święconkę na Wielkanoc. Niestety prababci
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nie ma już z nami. Ale ciągle mam Ją w sercu. Często wracam pamięcią do chwil wspólnie spędzonych,
a tradycje, które nam przekazała, wciąż kultywujemy.
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ilkaset prac w różnych kategoriach wiekowych. Setki zaangażowanych szkół,
nauczycieli, rodziców. Kilkadziesiąt krajów – miejsc pobytu Polaków. I kilkunasto milionowa Polonia rozsiana po całym świecie.

Z jednej strony ilość osób w konkursie „Być Polakiem” to „kropla” w oceanie. Ale
z drugiej – za każdą pracą stoi konkretny człowiek, środowisko. Każda praca to emocje związane z odkrywaniem swoich korzeni, polskości.
Jest więc ten Konkurs ważnym elementem budowania – budowania polskości, patriotyzmu, tożsamości
narodowej. Prace wyrażają miłość do Ojczyzny, która jest często bardzo daleko. Wyrażają wolę poznawania jej, odkrywania jej piękna, szukania korzeni rodzinnych.
Praca w jury jest zaszczytem. Ocenianie, a przede wszystkim poznawanie prac cieszy, daje nadzieję, napawa dumą, że Polska jest własnością nie tylko tych, którzy terytorialnie w niej mieszkają. Jest własnością
wielu milionów Polaków rozsianych po różnych zakątkach świata. Dzięki Konkursowi to co ważne i piękne
rodzi się i trwa w sercu młodych ludzi.

KS. BOGUSŁAW JANKOWSKI
Juror Grupy V
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GRUPA V
PRACE WYRÓŻNIONE
(FRAGMENTY PRAC)
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EMIL GAŁDA (GRECJA)

Często, gdy w transporcie publicznym z przyjaciółmi rozmawiamy w języku polskim, Grecy dopytują nas co do za język, skąd jesteśmy. Oczywiście
odpowiadamy, że jesteśmy z Polski. Oni są zachwyceni, że rozmawiamy w języku greckim oraz polskim. Często pytają się o miasta polskie, takie jak
Kraków, Warszawa, Wrocław. Znają też różnych
polskich polityków, jak na przykład Lech Wałęsa.

ELEONORA KLINE (USA)

Cześć, mam na imię Eli i mam 12 lat.
Urodziłam się i mieszkam w Teksasie,
ale połowa mojego serca jest w Polsce.
Uwielbiam czytać książki. A dzięki
temu, że potrafię czytać po polsku,
mogę przeżywać historię polskich
dzieci i ich bohaterów. Uwielbiam jeść
babcine pierogi, a na deser makowiec.

MAREK KONDRJATUK (ŁOTWA)

Język polski jest moim ojczystym językiem,
mimo, że mieszkam poza granicami Rzeczypospolitej. Nauczyli go mnie rodzice. Jestem
im za to bardzo wdzięczny. Moim zdaniem,
nie wolno porzucać swego ojczystego języka,
bo potem – nawet jeśli osoba będzie chciała się
nauczyć swego języka – to już będzie o wiele
trudniej. Bardzo chciałbym kiedyś przekazać go
swoim dzieciom.
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GABRIEL KUPRAS (FRANCJA)

Czy bycie Polakiem kończy się na polskim obywatelstwie i znajomości języka polskiego? Moim
zdaniem – nie!. Ja na przykład urodziłem się
we Franc ji. Znam język francuski i mam francuskie obywatelstwo. A mimo to nie czuję się Francuzem z krwi i kości. Kocham Polskę i nasz język.

DIANA NAZAROWA (UKRAINA)

Co to znaczy być Polakiem? Chodzi tu jedynie o miejsce urodzenia? Odpowiedź brzmi: Nie! Być
Polakiem to interesować się losami i historią swojego Narodu.
Być Polakiem to uczyć się języka
polskiego. Język polski to moja
dusza, zdrowie, lekarstwo. Być
Polakiem to pamiętać o tych ludziach, którzy walczyli oraz oddali życie za Ojczyznę.

YOUSSEF SAHEB ETTABAA (TUNEZJA)
Polsko, kraju nad Wisłą, Ty jesteś moją
Ojczyzną, tradycji pięknych i historii.
Za co kocham Cię Polsko? Za co jesteś
mi bliską?
Za polską szkołę i polską mowę, za polskie
barwy narodowe.
Za polskiego dziadka i polską babcię,
z Zakopanego cieplutkie łapcie,
Za rudą Basię – piękną wiewiórkę, szlak
bursztynowy i Barbórkę...
240
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MAGDALENA SAKWERDA (NIEMCY)

O polskość należy dbać jak
o roślinę. Trzeba ją podlewać,
aby rozwijała się i kwitła. Polsko Ty zawsze będziesz przy
mnie, bo Cię w sercu noszę!

NIKOLETTA SZUMSKA (GRECJA)

Być Polakiem poza granicami Polski, to nie
tylko chodzenie do polskiej szkoły czy kupowanie polskich produktów... Będąc Polką
interesuję się losami i historią mojego Narodu. Jest to szerzenie języka polskiego,
kultury i tradycji. To, że ktoś ma polski
paszport nie czyni go Polakiem. Państwo
to nie godło czy hymn, ale wspólna historia i ludzie. Dlatego nazywając się Polakiem
musimy ją znać i szerzyć. Bez przeszłości
nie ma przyszłości. A gdzie Polacy, tam
i Polska.
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czyć Bycia Polakiem – tak widzę cel części nauczycielskiej konkursu. Czyli
uczyć czego? Polskiej kultury, mentalności, wrażliwości na wspólne nam Polakom wartości. Lekcja – moim zdaniem – nie powinna być „ble-ble” o niczym,

nawet jeśli wykształci umiejętności pisania i czytania. Lekcja języka polskiego poza
Polską powinna być narracją o Polsce i Polakach, o polskiej kulturze – o tym, co polskie i o tym, co kulturalne. Nauczyciel jest Mistrzem dla Ucznia, przewodnikiem po
świecie szeroko rozumianej polskości. Wspólnie przez kilka godzin w tygodniu przebywają w przestrzeni wartości drogich sercom wszystkich Polaków. Możemy się spierać o kanon treści,
ale zgódźmy się bodaj co do kierunku naszych działań.
Oczywiście kluczem do polskiej kultury jest język – trzeba na tyle go rozumieć, by kolejne skarbnice
otwierać. Trzeba na tyle go umieć, żeby wspólnie przestrzeń kultury tworzyć. Piękno poprawnego języka
jest też skarbem samym w sobie. Ale język to tylko część świata wartości. Wzruszenie, przeżycie, doświadczenie kultury zaistnieje też przy uczestnictwie w pieśni, tańcu, muzyce, przy wpatrzeniu w polskie barwy,
kształty i symbole – obecne w obrazach mistrzów, filmie, ale też kulturze popularnej. Najpiękniejsze
obrazy powstaną w umysłach uczniów przy kontakcie z literaturą.
To wszystko powinno być na naszych lekcjach, tego połączonego z kształtowaniem poprawności gramatycznej szukałem jako juror w konspektach nauczycielskich. Dziękuję za wszystkie próby uchwycenia
fenomenów polskiej kultury poprzez gramatykę. Zawsze chciałoby się więcej, lepiej…
Nie możemy zapominać, że wszelkie działania edukacyjne mają czemuś służyć – w nauczaniu języka
polskiego poza Polską ważne, by służyły też nauczaniu języka współczesnego, komunikacyjnego, by otwierały Uczniów na kontakty z rodziną i rówieśnikami w Polsce. Tak więc: myśleć po Polsku, poprawnie
mówić i pisać po Polsku, kontaktować się z Polakami… Kultura, język, komunikacja. Jak trudno ułożyć to
wszystko w jednej lekcji – wiem, jako też wieloletni nauczyciel. Tym bardziej doceniam…

JERZY KOWALEWSKI
Wiceprzewodniczący Jury Modułu B
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MODUŁ B
DLA NAUCZYCIELI
KONSPEKT LEKCJI
„GRAMATYKA
JEST WAŻNA I CIEKAWA”
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cena nadesłanych prac konkursowych była niezmiernie trudna, ale bardzo
ciekawa.
Nadzwyczaj ambitne konspekty lekcyjne odzwierciedlały pasje, z jaka nauczy-

ciele podchodzą do pracy z dziećmi i młodzieżą polskiego pochodzenia.
Wiele nadesłanych prac konkursowych zdecydowanie przekraczało 45 minutowy
limit czasowy lekcji gramatyki. Najprawdopodobniej przekroczenie limitu czasowego
spowodowane było chęcią przekazania jak największej wiedzy podczas ograniczonych
czasowo spotkań szkolnych.
Najbardziej zaimponowała mi różnorodność materiałów wykorzystanych przez nauczycieli w nadesłanych pracach konkursowych. Zdumiały mnie złożone i różnorodne problemy nauczania podyktowane
specyfika języków, w których wychowują i kształcą się młodzi Polacy.
Moim zdaniem wiele wspaniałych pomysłów na przeprowadzenie lekcji gramatyki powinno znaleźć
się w przyszłości w podręcznikach dla szkol polonijnych.
Problemem może być jednak konieczność stworzenia kilku podręczników, które odpowiednio wspierałyby prace nauczycieli w różnych strefach językowych świata.

KRYSTYNA OLLIFFE
Juror Modułu B
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WERDYKT JURY MODUŁ B – DLA NAUCZYCIELI „GRAMATYKA JEST WAŻNA I CIEKAWA”

JURY W SKŁADZIE:
Magdalena Bogusławska (Polska) - Przewodniczący
Jerzy Kowalewski (Ukraina) - Wiceprzewodniczący
Hanna Kaczmarczyk (Austria)
Małgorzata Lasocka (Wielka Brytania)
Krystyna Olliffe (Wielka Brytania)

NAGRODY I STOPNIA:
I nagroda – Dorota Prążyńska, Polska Harcerska Szkoła Społeczna im. R.Traugutta (Białoruś)
II nagroda – Agata Szklanny, Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego (Włochy)
III nagroda – Aneta Matyszczyk, Polska Szkoła Sobotnia im. ks. J.Popiełuszki, (USA)
oraz równorzędna
III nagroda – Tomasz Banaszkiewicz, Związek Polaków „Orzeł Biały”, (Ukraina)

NAGRODY II STOPNIA
Maja Longawa, Melitopolskie Ukraińsko-Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Polonia”, (Ukraina)
Natalia Racaitis, Polska Szkoła im. J.Kochanowskiego, (Wielka Brytania)
Ilona Stwaczyk, Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji przy PMK (Niemcy)

Wpłynęło: 27 konspektów lekcyjnych z następujących państw:
Australia, Belgia, Białoruś, Niemcy, USA, Meksyk, Wielka Brytania, Ukraina, Rosja, Litwa, Francja, Włochy
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P

o raz drugi miałam okazję uczestniczyć w obradach Jury Konkursu „Być Polakiem” – Modul B oceniając konspekty lekcji nadesłane przez nauczycieli
z całego świata. Tegoroczny temat zajęć brzmiał: „Gramatyka jest ważna i cie-

kawa”. Zadanie nie było łatwe. I chociaż jeszcze w Londynie sumiennie zapoznałam
się ze wszystkimi pracami konkursowymi, wybrałam wg mnie najlepsze, to podczas
warszawskich obrad wspólnie z innymi członkami Jury ponownie, bardzo dokładnie przeczytaliśmy
wszystkie scenariusze.
Wymagało to wiele skupienia, bo prace były szalenie różnorodne. Ustaliliśmy wspólne kryteria oraz
punktację, które później pomogły nam w podjęciu ostatecznych decyzji. Zgłoszone prace cechowała innowacyjność i oryginalność, chociaż zdarzyły się też słabsze: brakowało w nich większego zróżnicowania i indywidualizacji nauczania. Często materiał przygotowany na 45 minutową lekcję był też po prostu za długi.
Każdy z członków Jury Modułu B reprezentował inny kraj, inny system nauczania, mający inne doświadczenie w pracy pedagogicznej z polską młodzieżą wychowaną i ucząca się poza Polską – ale zgodnie
i bez większych problemów udało nam się wyłonić laureatów. Temat scenariusza nie był łatwy, bo jak
uczyć dziś gramatyki? Jak najlepiej utrwalić treści gramatyczne? Co zrobić aby zaciekawić ucznia, a jednocześnie, jak wykorzystać teksty kultury? Wybranym przez nas nauczycielom udało się tego dokonać;
włożyli ogrom pracy i ich scenariusze lekcji mogą zainspirować pomysłami.
Przyznam, że po ogłoszeniu wyników obrad z niecierpliwością czekałam na rozszyfrowanie pseudonimów, nadanych przez organizatorów, każdemu biorącemu udział w konkursie nauczycielowi; chciałam
poznać nazwiska osób, którym przyznaliśmy nagrody.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za podjęcie wyzwania i stworzenie ciekawych i wartościowych konspektów lekcji. Szczególnie serdeczne gratuluję zwycięzcom!
Zachęcam kolejnych nauczycieli do podzielenia się swoją pasją i ciekawymi pomysłami tak, aby inni
mogli wykorzystać je na swoich lekcjach.

MAŁORZATA LASOCKA
Juror Modułu B
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MODUŁ B
NAGRODZONE
KONSPEKTY
I STOPNIA
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ZAŁ. NR 2

Konkurs „Być Polakiem”, moduł B – dla nauczycieli
SCHEMAT KONSPEKTU LEKCJI
„Gramatyka jest ważna i ciekawa”
1. Pseudonim Nauczyciela (nadaje Jury)
2. Temat lekcji: Od

Powstania Warszawskiego do czasowników ruchu

3. Grupa wiekowa, dla której przygotowywany jest konspekt 14

– 17 lat

4. Cele lekcji:
Główny:
 Wzmocnienie znajomości języka polskiego.
Szczegółowe:
 Przekazanie wiedzy na temat Powstania Warszawskiego i źródeł, gdzie można tę wiedzę uzyskać.
 Wyćwiczenie sprawności czytania poprzez poprawne odczytanie fragmentu „Pamiętnika z Powstania
Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.
 Odczytanie ze zrozumieniem fragmentu „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Mirona
Białoszewskiego, aby pobudzić zainteresowanie tematyką historyczną i wprowadzić do ćwiczeń
gramatycznych.
 Czytanie ze zrozumieniem fragmentu planu Warszawy.
 Przybliżenie atmosfery powstania dzięki tekstowi pamiętnika, fragmentowi filmu, piosenkom i
wykonywanym ćwiczeniom pisemnym.
 Umożliwienie lepszego zrozumienia znaczenia użytych czasowników ruchu.
 Zaprezentowanie czasowników ruchu w formie dokonanej w czasie przeszłym i sposobu ich tworzenia.
 Wyćwiczenie użycia w zdaniach czasowników ruchu. (Na przykładzie czasownika iść)
 Wykorzystanie poznanych czasowników do wyćwiczenie sprawności pisania – do opisu drogi, jaką
pokonali powstańcy, do napisania wywiadu i sprawozdania.
 Wyćwiczenie sprawności mówienia poprzez odpowiadanie na pytania krzyżówki, ustny opis drogi, jaką
pokonali powstańcy, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania wywiadu.
- problem gramatyczny: Czasowniki ruchu, a w szczególności czasownik iść w formie dokonanej czasu
przeszłego, pierwsze ogniwo aspektu, znaczenie, sposób tworzenia i odmiana
czasownika ruchu iść, a także zastosowanie w zdaniach, w formach wypowiedzi
ustnej i pisemnej.
- temat kulturowy: Powstanie Warszawskie - przybliżenie faktów historycznych, przeżyć powstańców i
atmosfery powstania.
- sprawności :
mówienie – odpowiadanie na pytania krzyżówki,
- opis drogi powstańców albo sanitariuszek podczas Powstania Warszawskiego od ulicy Chłodnej
do Hali Mirowskiej.
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- odpowiadanie na pytania wywiadu z Mironem Białoszewskim – świadkiem Powstania
Warszawskiego.
rozumienie – czytanie ze zrozumieniem fragmentu „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Mirona
Białoszewskiego,
- czytanie ze zrozumieniem planu Warszawy.
pisanie – wypełnianie krzyżówki pojedynczymi słowami,
- zapisywanie czasowników ruchu z tekstu „Pamiętnika”,
- pisanie czasowników ruchu w ćwiczeniu gramatycznym,
- opis, jak, którymi ulicami szli powstańcy, szły sanitariuszki od ul. Chłodnej do Hali Mirowskiej,
- wywiad ze świadkiem Powstania Warszawskiego,
- sprawozdanie z wydarzeń Powstania Warszawskiego.

5. Metody i techniki zastosowane dla osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych:
- Pokaz, prezentacja materiałów dydaktycznych związanych z Powstaniem Warszawskim.
- Drama – wchodzenie w role i odgrywanie scenki sytuacyjnej.
Gry edukacyjne
- rozwiązywanie krzyżówek dotyczących Powstania Warszawskiego metodą każdy rozwiązuje krzyżówkę
sąsiada,
- czytanie metodą do pierwszego błędu, potem zmiana,
- rozwiązywanie ćwiczenia gramatycznego z lukami w wersji A i B w parach,
- opracowanie wywiadu ze świadkiem Powstania Warszawskiego, układanie pytań wywiadu kto więcej w
wyznaczonym czasie.

6. Opis materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia lekcji:
- ćwiczenia wdrażające
 Albumy, książki o Powstaniu Warszawskim,
 Fotografie z Powstania Warszawskiego, fotografia z Pomnikiem Powstania Warszawskiego, pomnikiem
Małego Powstańca, z Muzeum Powstania Warszawskiego.
 Karteczka z podstawowymi informacjami o Powstaniu Warszawskim.
 Krzyżówki na temat Powstania Warszawskiego.
 Kartka z tekstem fragmentu „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.
 Kartki z napisanymi na nich czasownikami z fragmentu „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” z
przeznaczeniem do wylosowania.
 Fragment filmu „Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy pokazujący walkę powstańców.
https://www.youtube.com/watch?v=KEA76l3tLzM, 28 II 2019
 Piosenka „Pałacyk Michla”, https://www.youtube.com/watch?v=Y4fmr6zoNAY, 28 II 2019
 Piosenka „Hej, chłopcy, bagnet na broń”, https://www.youtube.com/watch?v=s5sKYuRWPx0, 28 II 2019
- teksty prezentujące problem gramatyczny
 fragment „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego zawierający czasowniki
ruchu.
 Kartka z tabelą ilustrującą znaczenie, sposób tworzenia i odmianę czasowników dokonanych od
czasownika ruchu – iść.
 Kartki z ćwiczeniem gramatycznym w wersji A i B.
 Kartka z fragmentem planu Warszawy z ul. Chłodną, Żelazną i Halą Mirowską, aby opisywać trasę przy
pomocy zdań z czasownikami ruchu.
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- gry edukacyjne
 Krzyżówka rozwiązywana, kto szybciej poprawnie. Uczniowie pokazują opracowane przez siebie
wcześniej krzyżówki. Wymieniają się nimi. Każdy daje swoją krzyżówkę sąsiadowi i rozwiązuje
krzyżówkę sąsiada. Czas pracy 3 minuty. Kto zna odpowiedzi na wszystkie pytania i rozwiąże
najszybciej, ten wygrywa i rozwiązana przez niego krzyżówka jest jeszcze raz rozwiązywana przez
wszystkich.


Ćwiczenie gramatyczne z lukami rozwiązywane na punkty. Uczniowie mają dwie wersje ćwiczenia A i B.
W wersji A są wypełnione numery parzyste, a w wersji B numery nieparzyste. Uczeń A czyta punkt 1.,
wstawiając odpowiednią formę czasownika, a uczeń B mówi, czy dobrze. Potem uczeń B czyta punkt 2.,
wstawiając odpowiednią formę czasownika, a uczeń A mówi, czy dobrze i tak na przemian. W ten sposób
uczniowie sami nawzajem kontrolują, czy dobrze wykonali ćwiczenie. Wygrywa ten, który zrobił mniej
błędów albo ich nie zrobił i dostał najwięcej punktów.



Szukanie najkrótszej drogi z ul. Chłodnej do Hali Mirowskiej na planie Warszawy, żeby opisać ją przy
pomocy podanych ośmiu czasowników ruchu, chłopcy rywalizują jako powstańcy, a dziewczyny jako
sanitariuszki, opisywanie, rysowanie, porównywanie tras.
Należy wykorzystać czasownik iść z przedrostkami: wy-, we -, do -, obe -, ode -, po -, pode -, prze.
Czas pracy 4 minuty. Uczniowie, którzy wykonali zadanie do końca, opisują trasę, a pozostali
uczniowie rysują tę trasę na planie Warszawy i porównują ze swoją. Potem komentują, jakie były
różnice. Wygrywa ten, kogo trasa jest najkrótsza i opisana przy pomocy 8 czasowników.



Która grupa wymyśli najwięcej pytań do świadka Powstania Warszawskiego.
Jeden uczeń z klasy wchodzi w rolę świadka wydarzeń Powstania Warszawskiego – Mirona
Białoszewskiego i jeszcze raz czyta dokładnie fragment „Pamiętnika”, aby umieć odpowiadać na
pytania. Następuje podział na grupy czteroosobowe. Uczniowie układają pytania z czasownikami
ruchu dotyczące tego, co robili powstańcy, a co okupanci, co robiły czołgi i samoloty. Mają na to 4
minuty. Grupy mówią, ile pytań ułożyły w tym czasie. Odczytują pytania, począwszy od grupy,
która ułożyła ich najwięcej. Za każde bezbłędnie ułożone pytanie jest punkt. Na każde dobre
pytanie odpowiada świadek wydarzeń – wybrany uczeń. Wszyscy zapisują pytania, jakich jeszcze
nie mieli. Wygrywa grupa, która otrzymała najwięcej punktów.

- materiały multimedialne:
 fotografie z czasu Powstania Warszawskiego, fotografia z Pomnikiem Powstania Warszawskiego,
pomnikiem Małego Powstańca, z Muzeum Powstania Warszawskiego.
www. Powstanie Warszawskie. Fotografie, 25 II 19 r.
 fragment filmu „Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy pokazujący walkę powstańców.
https://www.youtube.com/watch?v=KEA76l3tLzM, 28 II 2019
 Piosenka „Pałacyk Michla”, https://www.youtube.com/watch?v=Y4fmr6zoNAY, 28 II 2019
 Piosenka „Hej, chłopcy, bagnet na broń”, https://www.youtube.com/watch?v=s5sKYuRWPx0, 28 II 2019
 Prezentacja multimedialna z materiałami multimedialnymi wykorzystywanymi podczas lekcji.
- inne
7. Przebieg lekcji
Wprowadzenie:

Ćwiczenia wprowadzające
I. Uczniowie mieli zadanie domowe przygotować się do lekcji – zapoznać się z historią Powstania
Warszawskiego, pójść do biblioteki szkolnej i poszukać książek i albumów o tym wydarzeniu,
przygotować ilustracje. Poszukać filmów i piosenek. Otrzymali karteczki z podstawowymi informacjami o
Powstaniu Warszawskim i na ich podstawie mieli ułożyć krzyżówki z sześcioma hasłami.
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Karteczka z podstawowymi informacjami o Powstaniu Warszawskim.
Powstanie Warszawskie to wystąpienie zbrojne przeciwko okupantom niemieckim. Wybuchło 1 sierpnia 1944 r.
Działania rozpoczęły się o umówionej godzinie – 17.00. Powstanie zostało zorganizowane przez Armię Krajową w
ramach akcji o nazwie Burza. Dowództwo AK planowało wyzwolić Warszawę jeszcze przed wkroczeniem Armii
Czerwonej, licząc, że uda się powstrzymać planowane po wojnie podporządkowanie Polski Związkowi
Radzieckiemu. Powstanie skapitulowało po 63 dniach 3 października. W Warszawie znajduje się pomnik Powstania
Warszawskiego przy placu Krasińskich oraz pomnik Małego Powstańca przy ul. Podwale. Jest też Muzeum
Powstania Warszawskiego przy ulicy Grzybowskiej 79.

Bezpośrednio przed lekcją uczniowie przygotowali wystawę z zebranych wcześniej materiałów.

Zapisanie tematu, wyjaśnienie celu lekcji.
II. Uczniowie, wchodząc na lekcję, słyszą piosenkę powstańczą: „Pałacyk Michla” - wojenny hymn harcerski
Batalionu Parasol odtworzoną z YouTube albo śpiewają ją sami, szczególnie, jeśli są harcerzami.
Następuje prezentacja przez uczniów zgromadzonych na wystawie materiałów i polecenie dokładniejszego
zapoznania się z nimi po lekcji i wymienienia się nimi, wypożyczenia sobie ich nawzajem.
III. Uczniowie pokazują opracowane przez siebie krzyżówki. Wymieniają się nimi. Każdy daje swoją
krzyżówkę sąsiadowi i rozwiązuje krzyżówkę sąsiada. Czas pracy 3 minuty. Kto zna odpowiedzi na
wszystkie pytania i rozwiąże najszybciej, ten wygrywa i rozwiązana przez niego krzyżówka jest jeszcze
raz rozwiązywana przez wszystkich.
(czas pracy 5 min.)
Podczas rozwiązywania krzyżówki są wyświetlane zdjęcia pomników i Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Przykładowa krzyżówka, jaką mógł opracować uczeń:
1. W którym miesiącu roku 1944 wybuchło Powstanie Warszawskie?
2. Jak nazywała się akcja, w ramach której Armia Krajowa zorganizowała powstanie?
3. Przeciw komu wybuchło powstanie?
4. W którym miesiącu powstanie skapitulowało?
5. Co w związku z powstaniem znajduje się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79?
6. Co w związku z powstaniem znajduje się w Warszawie przy placu Krasińskich?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ul. Grzybowska 79 – Muzeum Powstania Warszawskiego

plac Krasińskich – pomnik Powstania Warszawskiego

ul. Podwale – pomnik Małego Powstańca
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IV. Proszę przeczytać fragment „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego*
i wypisać z niego czasowniki. Które z nich to czasowniki ruchu? Proszę je podkreślić.
(czas pracy 5 min.)
Sposób czytania – jedna osoba czyta, pozostałe śledzą uważnie poprawność czytania. Kidy ktoś słyszy błąd,
mówi: Stop, czyta słowo poprawnie i kontynuuje czytanie.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………

Karabiny maszynowe. Granaty. Co raz strzelanie pojedyncze z dachu, zza komina, ktoś ranny,
ktoś zabity. To strzelali ci ukryci. — Gołębiarze — mówiło się. Wlatywało za nimi, szukało, i nic.
Strzelali z naszych kamienic. Potem ich przyłapywali. Ale było ich dużo. Wciąż. Do końca.
Podobno szli za nacierającymi czołgami i wskakiwali do bram. Waliły pociski z dział niemieckich
od Woli, od Dworca Towarowego, czyli z torów, z pociągu pancernego, od Ogrodu Saskiego.
Samoloty nadlatywały i rzucały bomby. Co pewien czas. Często. Nieraz co pół godziny. I częściej.
I czołgi. I od Hali Mirowskiej. I od Woli. Chciały zdobyć, czyli oczyścić trasę. Chłodną. Pierwsze
barykady —prowizoryczne —drewniane —nie były nic warte. Czołgi szły po nich. Pociski od
razu to zapalały. Albo bomby zapalające. Pamiętam, jak z kamienicy na drugim rogu Chłodnej i
Żelaznej wyrzucali z drugiego piętra stoły, krzesła, szafy na ulicę, a tu ludzie zaraz to łapali na
poczekaniu na barykadę. I zaraz te czołgi po niej przechodziły. Więc zaczęli ludzie wyrywać płyty
z chodników, bruki z ulicy. Były do tego narzędzia. Tramwajarze przyszykowali na powstanie ileś
łomów żelaznych i kilofów. Rozdawali ludziom. I tym się rozbijało bruk, podważało płyty,
rozwalało twardą ziemię.
* M. Białoszewski ur. 1922, zm. 1983, polski poeta, prozaik, dramatopisarz, aktor teatralny
V. Proszę odegrać scenkę sytuacyjną ilustrującą wydarzenia Powstania Warszawskiego.
Sposób wykonania ćwiczenia W celu odegrania scenki powinno wyjść na środek tyle osób, ile jest czasowników w podanym fragmencie.
Osoby losują czasowniki.
Kartki do wylosowania:
Strzelali ukryci na dachu.
Przyłapywali strzelających.
Szli z czołgami.
Wskakiwali do bram.
Waliły pociski.

Samoloty nadlatywały.
Samoloty rzucały bomby.
Czołgi szły po barykadach.
Pociski zapalały.
Wyrzucili stoły, krzesła, szafy.

Łapali meble na barykadę.
Czołgi przechodziły po barykadzie.
Ludzie rozbijali bruk.
Ludzie podważali płyty.
Ludzie rozwalali twardą ziemię.

Pokazują to, co oznaczają czasowniki na zasadzie pantomimy. Mogą wydawać dźwięki. Przemieszczają się tylko
te osoby, które są czasownikami ruchu.
W tle scenki wyświetlony fragment filmu „Miasto 44” ,bez głosu, pokazujący walkę powstańców. Pozostałe
osoby zgadują, jaki to czasownik. (czas pracy 10 min.)
Dzięki scence uczniowie lepiej zrozumieją znaczenie czasowników. Przybliży ona też przeżycia powstańców i
atmosferę powstania.

254

Kronika wspomnieniowa

DOROTA PRĄŻYŃSKA, POLSKA HARCERSKA SZKOŁA SPOŁECZNA IM. R.TRAUGUTTA (BIAŁORUŚ)

www. Powstanie Warszawskie. Fotografie, 25 II 19 r.
Rozwinięcie:
iść / pójść – pierwsze ogniwo aspektu, czasownik dokonany nie ma innego znaczenia
iść / dojść do + D., podejść do + D., pod + B., przyjść do + D, wejść do + D., na + B., odejść od / ode + D., z
+ D., przejść przez + B., obok, koło + D., rozejść się z + N., ujść + C., z + D., z + N., wyjść + N., z / ze +
D., na, po, przez + B., zejść z / ze + D., po + N., obejść + B., zajść do + D.
– drugie ogniwo aspektu, czasownik dokonany ma inne znaczenie
dojść – osiągnąć cel,
podejść – 1. zbliżyć się do czegoś lub kogoś, 2. posunąć się pod górę, wspiąć się,
przyjść – przybyć do kogoś, dokądś,
wejść – dostać się do wnętrza, do środka czegoś,
odejść – oddalić się od kogoś, od czegoś, opuścić jakieś miejsce,
przejść – przebyć jakąś drogę, przekroczyć coś, minąć kogoś, coś,
rozejść się – iść w różne strony, w różnych kierunkach,
ujść – 1. przebyć, przejść jakiś odcinek drogi, 2. o cieczach, gazach – wypłynąć, wydobyć się skądś,
3. odejść, uciec z powodu zagrożenia, niebezpieczeństwa,
wyjść – opuścić jakieś miejsce,
zejść – pójść w dół,
obejść – 1. być kolejno w wielu miejscach w jakimś celu, 2. pójść dookoła kogoś lub czegoś,
zajść – dotrzeć dokądś, przybyć gdzieś.
Przykład odmiany czasownika iść z przedrostkiem – do -:
rodzaj męski
rodzaj żeński
r. męskoosobowy
1. doszedłem
doszłam
doszliśmy
2. doszedłeś
doszłaś
doszliście
3. doszedł
doszła
doszli

r. niemęskoosobowy
doszłyśmy
doszłyście
doszły

Kiedy ob - / obe -, od – / ode -, pod - / pode -, roz - / roze -, w - / we -, z - / ze - ?
Jeśli obok siebie są trzy spółgłoski, to musimy napisać samogłoskę – e w środku, żeby łatwiej wymówić
wyraz.
obszedłem / obeszłam, odszedłem / odeszłam, podszedłem / podeszłam, rozszedłem / rozeszłam, wszedłem /
weszłam, zszedłem / zeszłam
Przykład odmiany czasownika iść z przedrostkiem – ob - / obe -:
1. obszedłem
obeszłam
obeszliśmy
obeszłyśmy
2. obszedłeś
obeszłaś
obeszliście
obeszłyście
3. obszedł
obeszła
obeszli
obeszły

VI. Proszę wpisać odpowiednie formy czasownika iść w czasie przeszłym zgodnie z kontekstem zdania.
W razie trudności proszę skorzystać z tabeli ilustrującej znaczenie, sposób tworzenia i odmianę
czasownika ruchu – iść.
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Przykład: Z trudem (on) zaszedł do miasta.
Sposób wykonania ćwiczenia –
Uczniowie mają dwie wersje ćwiczenia A i B. W wersji A są wypełnione numery parzyste, a w wersji B numery
nieparzyste. Uczeń A czyta punk t 1., wstawiając odpowiednią formę czasownika, a uczeń B mówi, czy dobrze.
Potem uczeń B czyta punkt 2., wstawiając odpowiednią formę czasownika, a uczeń A mówi, czy dobrze i tak na
przemian. W ten sposób uczniowie sami nawzajem kontrolują, czy dobrze wykonali ćwiczenie. Wygrywa ten,
który zrobił mniej błędów albo ich nie zrobił. (czas pracy 5 min.)

Wersja A
1. Nareszcie (ja) ……………………… do barykady.
2. Sanitariuszka szybko i bez pożegnania odeszła ode mnie w stronę Hali Mirowskiej.
3. Powstaniec ………………….... do zrujnowanej kamienicy oknem.
4. Martwiłam się, bo mój syn nie przyszedł na spotkanie w umówionym miejscu.
5. Ze strachem (ja) pod ostrzałem ………………………. przez ulicę na drugą stronę.
6. (On) Podszedł ostrożnie bliżej okna, żeby zobaczyć, co teraz dzieje się na ulicy Żelaznej.
7. Powietrze ……………………… z koła i nie dało się jechać dalej rowerem.
8. Powstańcy ustalili plan działania i rozeszli się w różne strony.
9. Grupa powstańców ………………..………. wzdłuż muru.
10. Było niebezpiecznie i ledwo co (ja) uszedłem/uszłam z życiem.
11. Serce ………………..……... mi do gardła ze strachu.
12. Ludzie zeszli po schodach do schronu.
13. Strażnik ……………….………… teren, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.
14. Kilku powstańców wyszło z kanałów na powierzchnię.

Wersja B
1. Nareszcie (ja) doszedłem/ doszłam do barykady.
2. Sanitariuszka szybko i bez pożegnania …………….. ode mnie w stronę Hali Mirowskiej.
3. Powstaniec wszedł do zrujnowanej kamienicy oknem.
4. Martwiłam się, bo mój syn nie …………………… na spotkanie w umówionym miejscu.
5. Ze strachem (ja) pod ostrzałem przeszedłem/przeszłam przez ulicę na drugą stronę.
6. (On) ………… ostrożnie bliżej okna, żeby zobaczyć, co teraz dzieje się na ulicy Żelaznej.
7. Powietrze uszło z koła i nie dało się jechać dalej rowerem.
8. Powstańcy ustalili plan działania i ………………………….. w różne strony.
9. Grupa powstańców przeszła wzdłuż muru.
10. Było niebezpiecznie i ledwo co (ja) ……………………….. z życiem.
11. Serce podeszło mi do gardła ze strachu.
12. Ludzie …………………………. po schodach do schronu.
13. Strażnik obszedł teren, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.
14. Kilku powstańców ……………….……….. z kanałów na powierzchnię.
VII. Na podstawie fragmentu „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” i planu Warszawy, proszę opisać:
- jak, którymi ulicami szli powstańcy (chłopcy pracują parami),
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- jak, którymi ulicami szły sanitariuszki (dziewczyny parami) od ul. Chłodnej do Hali Mirowskiej.
Proszę poszukać takiej trasy, żeby wykorzystać do jej opisu 8 czasowników iść z przedrostkami.
Sposób wykonania ćwiczenia –
Proszę wykorzystać czasownik iść z przedrostkami: wy-, we -, do -, obe -, ode -, po -, pode -, prze.
Proszę zwrócić uwagę, że chłopcy mówią na końcu czasownika w czasie przeszłym – li, a dziewczyny –
ły. Czas pracy 4 minuty. Uczniowie, którzy wykonali zadanie, opisują trasę, a pozostali uczniowie
rysują tę trasę na planie Warszawy i porównują ze swoją. Potem komentują, jakie były różnice.
Wygrywa ten, kogo trasa jest najkrótsza i opisana przy pomocy 8 czasowników. (czas pracy 10 min)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Plan Warszawy
Podsumowanie:
IX. Proszę wykorzystać czasowniki ruchu w różnej formie i na podstawie tekstu „Pamiętnika z Powstania
Warszawskiego” opracować pytania wywiadu z Mironem Białoszewskim – świadkiem Powstania
Warszawskiego. Pytania mogą się zaczynać od: Jak często …?, Dlaczego …?, Skąd …?
Sposób wykonania ćwiczenia –
Jeden uczeń z klasy wchodzi w rolę świadka wydarzeń Powstania Warszawskiego - Mirona Białoszewskiego i
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jeszcze raz czyta dokładnie fragment „Pamiętnika”, aby umieć odpowiadać na pytania. Następuje podział na
grupy czteroosobowe. Uczniowie układają pytania z czasownikami ruchu dotyczące tego, co robili powstańcy, a
co okupanci, co robiły czołgi i samoloty. Mają na to 4 minuty. Grupy mówią, ile pytań ułożyły w tym czasie.
Odczytują pytania, począwszy od grupy, która ułożyła ich najwięcej. Za każde bezbłędnie ułożone pytanie jest
punkt. Na każde dobre pytanie odpowiada świadek wydarzeń – wybrany uczeń. Wszyscy zapisują pytania, jakich
jeszcze nie mieli. Wygrywa grupa, która otrzymała najwięcej punktów. Jest nagrodzona brawami. (czas pracy 10
min.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
X. Zadanie domowe – Napisz sprawozdanie z wydarzeń Powstania Warszawskiego na podstawie
„Pamiętnika z Powstania Warszawskiego”.
Podczas zapisywania tematu zadania domowego i w trakcie pisania ewaluacji rozlega się piosenka
powstańcza: „He, chłopcy, bagnet na broń”. We wstępie napisz, kiedy, gdzie wybuchło powstanie, kto
zorganizował, kto w nim uczestniczył, w rozwinięciu użyj czasowników ruchu, żeby opisać, co się działo.
Tekst na około 100 słów.
XI. Krótka ewaluacja: Uczniowie wychodząc, na tablicy przyklejają karteczki z odpowiedziami na dwa pytania:
1. Dlaczego czasowniki ruchu mogą się kojarzyć z Powstaniem Warszawskim? Jedno zdanie na ten temat.
2. Na ile Twoja wiedza o Powstaniu Warszawskim jest teraz większa niż była wcześniej? Napisać na kartce
cyfrę od 0 – 5.
8. Planowane przyswojenie materiału przez ucznia i postęp w opanowaniu sprawności:
Opis sposobu ewaluacji
Dokumentację ewaluacji pracy ucznia stanowią wypowiedzi ucznia i prace, wytwory pisemne, nagranie
multimedialne oraz pisemna ewaluacja – samoocena grupy pod koniec lekcji.
- wiedza
Uczeń ma podstawową wiedzę na temat Powstania Warszawskiego.
Potrafi rozpoznać i nazwać czasowniki ruchu.
Uczeń zna sposób tworzenia czasownika ruchu - iść w formie dokonanej, pierwsze ogniwo aspektu w czasie
przeszłym.
Potrafi zastosować czasownik ruchu iść z różnymi przedrostkami w zdaniach, a także w opisie drogi, w
wywiadzie, w sprawozdaniu.
- sprawności
Czytanie –
Uczeń czyta tekst literacki poprawnie i ze zrozumieniem.
Mówienie –
Uczeń prawidłowo odpowiada na pytania krzyżówki.
Dokładnie opisuje drogę przy użyciu czasowników ruchu.
Przeprowadza wywiad – zadaje poprawne pytania, a partner ćwiczenia na nie poprawnie odpowiada.
Pisanie –
Uczeń na podstawie fragmentu planu Warszawy poprawnie wykonuje opis trasy, którą szli powstańcy.
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Poprawnie buduje pytania wywiadu ze świadkiem historii i poprawnie pisze sprawozdanie.
9. Praca domowa:
Napisz sprawozdanie z wydarzeń Powstania Warszawskiego na podstawie „Pamiętnika z Powstania
Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. We wstępie napisz, kiedy, gdzie wybuchło powstanie, kto
zorganizował, kto w nim uczestniczył, w rozwinięciu użyj czasowników ruchu, żeby opisać, co się działo. Tekst
na około 100 słów. (Forma wypowiedzi – sprawozdanie jest znana z poprzednich lekcji.)
Niniejszym oświadczam, że jestem autorem konspektu zgłoszonego do konkursu pt. „Gramatyka jest ważna i ciekawa”. Jest to mój
oryginalny konspekt i nie został zaczerpnięty z żadnej innej pracy. Według mojej najlepszej informacji przedstawiony konspekt nie
narusza praw żadnej strony trzeciej.

…................................................
Podpis
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ZAŁ. NR 2

Konkurs „Być Polakiem”, moduł B – dla nauczycieli
SCHEMAT KONSPEKTU LEKCJI
„Gramatyka jest ważna i ciekawa”
1. Pseudonim Nauczyciela (nadaje Jury)
2. Temat lekcji:
Przyimki w roli głównej
3. Grupa wiekowa, dla której przygotowywany jest konspekt
Szkolna 11-13 lat
4. Cele lekcji:
 Powtórzenie i utrwalenie przyimków z narzędnikiem i miejscownikiem z wykorzystaniem
wiersza „Lekcja o przyimkach” Juliana Kornhausera
 Doskonalenie umiejętności interpretacji wiersza poprzez ćwiczenia dramowe
 Amatorska realizacja filmu „Przyimki w roli głównej”
- problem gramatyczny
Powtórzenie, utrwalenie przyimków z narzędnikiem: nad, pod, ponad, poza, między, za, z
Powtórzenie, utrwalenie przyimków z miejscownikiem: przy, w, na, po, o
 Powtórzenie deklinacji narzędnika i miejscownika w liczbie pojedynczej i mnogiej
 Powtórzenie nazw podstawowych rzeczowników i przymiotników (nazwy otaczających nas
przedmiotów)
 Koniugacja czasowników: siedzieć, leżeć, stać, kucać, iść, wchodzić, wychodzić, chodzić,
fruwać





- temat kulturowy
Doskonalenie umiejętności interpretacji wiersza poprzez ćwiczenia dramowe:
o Interpretacja wiersza „Lekcja o przyimkach” Juliana Kornhausera
o Interpretacja wiersza „Ptaszki w klatce” Ignacego Krasickiego
- sprawności :
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mówienie
Doskonalenie prawidłowej wymowy, intonacji, dykcji i mimiki
Wzbogacenie słownictwa, zakresu pojęć
Kształcenie umiejętności poprawnego władania językiem polskim

rozumienie
Czytanie ze zrozumieniem
Rozumienie ze słuchu
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pisanie
Opracowanie amatorskiego scenopisu
Kształcenie umiejętności poprawnej pisowni
Powtórzenie, utrwalenie pisowni polskich dwuznaków

5. Metody i techniki zastosowane dla osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych:


Metoda ekspresji i impresji
o Drama - inscenizacja
o Drama - technika fotografii, filmu
o Amatorska realizacja filmu



Metoda graficznego zapisu
o Mapa mentalna
o Burza mózgów



Metody tradycyjne:
o Wykład
o Pogadanka
o Rozmowa kierowana
o Praca z tekstem (ćwiczenia gramatyczne, interpretacja wiersza)
o Czytanie ze zrozumieniem
o Rozumienie ze słuchu

6. Opis materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia lekcji:
- ćwiczenia wdrażające
Inscenizacja wiersza „Lekcja o przyimkach” Juliana Kornhausera i bajki „Ptaszki w klatce”
Ignacego Krasickiego
 Autorskie karty pracy: ćw. nr 3, 4, 5 zał. nr 1




- teksty prezentujące problem gramatyczny
Autorskie karty pracy:
o Ćwiczenia gramatyczne
o Tekst wiersza „Lekcja o przyimkach” Juliana Kornhausera
o Tekst bajki „Ptaszki w klatce” Ignacego Krasickiego
o Autorskie opowiadanie „Przyimki w roli głównej”

- gry edukacyjne
Gra typu „Ja mam. Kto ma?” ćwicząca przyimki z narzędnikiem i miejscownikiem. zał. nr 4









- materiały multimedialne
Program komputerowy Windows Movie Maker
- inne
Komputer
Pen drive
Aparat fotograficzny
Plansza z ważnymi etapami realizacji filmu zał. nr 5
Kartki z wypisanymi przyimkami zał. nr 2
Kartonowe pudełko do realizacji klatki
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Kartonowe dzioby ptaków, skrzydła
Słowniki włosko–polskie
Słownictwo zebrane podczas lekcji

7. Przebieg lekcji
Wprowadzenie:
cele ogólne
Ustaleniu celów
zajęć
Określeniu tematu
lekcji

Rozwinięcie:
cele ogólne
Interpretacja
wiersza Juliana
Kornhausera
„Lekcja o
przyimku”
Interpretacja bajki
Ignacego
Karasickiego
„Ptaszki w klatce”
Porównanie
bohatera w
wierszu „Lekcja o
przyimku”
Kornhausera do
bohaterów bajki
Karasickiego
„Ptaszki w klatce”

metoda pracy,
nauczyciel / uczniowie
materiały, czas
Rozmowa kierowana Zapisanie na tablicy oraz w zeszytach tematu
lekcji: „Przyimki w roli głównej”.
1. Nauczyciel zadaje pytanie: Waszym zdaniem o
czym będzie dzisiejsza lekcja? → dążenie do
słowa: przedstawienie, odgrywanie roli, film.
5 min
2. Nauczyciel tłumaczy przebieg zajęć.
metoda pracy, czas
Drama
Rozumienie ze słuchu

Burza mózgów
Rozmowa kierowana
Mapa mentalna

Drama
Rozumienie ze słuchu
Pogadanka

10 min
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nauczyciel / uczniowie
1. Nauczyciel ustala fikcyjne miejsca, w którym
będzie rozgrywała się akcja dramy (kartonowa
klatka stojąca na środku klasy). Następnie
przypisuje role uczniom i rozdaje rekwizyty
(skrzydła, dzioby). Nauczyciel lub uczeń czyta
głośno tekst wiersza. Zadaniem uczniów jest
wykonanie tego, co jest napisane w wierszu.
2. Nauczyciel zadaje pytania: Kto jest bohaterem
wiersza? Co robi ptaszek?
Uczniowie udzielają luźnych odpowiedzi,
wypowiadając szereg czynności wykonywanych
przez ptaszka. Nauczyciel zapisuje czasowniki na
tablicy, zostawiając wolne miejsce na środku
tablicy. Następnie zadaje pytanie: Z czym kojarzą
wam się te czasowniki? → dążenie do słowa
WOLNOŚĆ, które nauczyciel zapisuje na środku
tablicy, następnie zadaje pytanie: Dlaczego w
takim razie ptaszek jest biedny?
Po usłyszeniu trafnej odpowiedzi, nauczyciel
skreśla gwałtownie! słowo WOLNOŚĆ.
3. Nauczyciel przydziela role trzem ochotnikom:
czyżyk stary, czyżyk młody, narrator.
Nauczyciel lub uczeń czyta głośno tekst
wiersza. Uczniowie odgrywają przydzielone
im role.
Następnie wszyscy wspólnie odpowiadają na
pytania: Kto jest bohaterem bajki? Jaki cechy
posiadają bohaterowie bajki, dlaczego? Co
wydarzyło się w życiu bohaterów? Co mają
wspólnego bohaterowie bajki Krasickiego z
bohaterem wiersza Kornhausera? O jakim okresie
historycznym może być mowa w poznanych
utworach?
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Powtórzenie
podstawowych
wiadomości o
rzeczowniku i
czasowniku

Powtórzenie
podstawowych
wiadomości o
przyimkach

Powtórzenie
deklinacji
narzędnika i
miejscownika w
liczbie
pojedynczej i
mnogiej

Praca z tekstem (karta
pracy ucznia, ćw. nr 1,
2, 3,4) zał. nr 1

5 min
Rozmowa kierowana
Mapa mentalna

Nauczyciel rozdaje karty pracy zał. nr 1
Uczniowie czytają ponownie tekst wiersza.
Nauczyciel zwraca uwagę na powtarzający się
rzeczownik klatka (w różnych przypadkach) łączy się on z czasownikiem za pomocą różnych
wyrazów. Nauczyciel przypomina, że są to
przyimki, zapisuje je z rzeczownikiem obok
czasowników. Podział na części mowy.
Nauczyciel zapisuje na środku tablicy wyraz
PRZYIMEK, następnie zadaje pytanie: Co to jest
przyimek?
Uczniowie
udzielają
luźnych
odpowiedzi.
Nauczyciel zakreśla kółkiem rdzeń wyrazu:
imek
znaczy
IMEK,
tłumacząc:
imię=nazwa=rzeczownik, przy znaczy obok,
blisko, czyli przyimek to część mowy znajdująca
się przy rzeczowniku i określająca położenie
rzeczownika, który może znajdować się nad, pod,
między, na, w, itd.
Nauczyciel zapisuje na tablicy w odpowiednim
położeniu kolejne przyimki, tworząc mapę
mentalną. Uczniowie wykonują ćwiczenia
gramatyczne: nr 5, 6. zał. nr 1
Nauczyciel zapisuje na tablicy końcówki
deklinacji narzędnika i miejscownika:

10 min

Wspólna koniugacja czasowników. W razie
potrzeby nauczyciel zapisuje na tablicy
przykładową koniugację.

Podsumowanie:
cele ogólne
Utrwalenie
wiadomości o
przyimkach z
narzędnikiem i
miejscownikiem
Utrwalenie
koniugacji
czasowników:
leżeć, siedzieć,
stać, kucać,
chodzić
Utrwalenie
deklinacji w
narzędniku i
miejscowniku
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metoda pracy, czas
Drama:
inscenizacja
opowiadania
„Przyimki w roli
głównej”

nauczyciel / uczniowie
Nauczyciel, przyklejając na bluzkę kartkę z
poszczególnymi przyimkami, przydziela każdemu
uczniowi rolę danego przyimka, np. ZA(Daniel),
POD(Lydia), PONAD (Emanuele) itd. zał. nr 2

Rozumienie ze
słuchu

Zadaniem uczniów jest wykonanie tego, co jest
napisane w opowiadaniu.
Wytypowany wcześniej asystent robi zdjęcia

10 min
Gra edukacyjna „Ja
mam. Kto ma?”
5 min

Nauczyciel czyta opowiadanie zał. nr 3

https://www.facebook.com/sobotnia.szkola/videos/1064168460274100/ link do filmu zrealizowanego podczas zajęć

Gra ćwicząca przyimki z
miejscownikiem.Wydrukowane,
przerywanej linii i potasowane
wśród graczy. Wybrana osoba

narzędnikiem i
wycięte wzdłuż
karty rozdajemy
rozpoczyna grę,
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wykładając kartę i odczytując przyimki oraz nazwy
obrazków przedstawionych na karcie w
odpowiedniej formie przypadka. Osoba, która ma
kartę z obrazkiem wymienionym przez pierwszego
gracza, kontynuuje grę. Ten, kto pierwszy
pozbędzie się wszystkich kart, wygrywa. zał. nr 4
8. Planowane przyswojenie materiału przez ucznia i postęp w opanowaniu sprawności:
Opis sposobu ewaluacji



- wiedza
Uczeń potrafi zinterpretować wiersz „Lekcja o przyimkach” Juliana Kornhausera
Uczeń potrafi zinterpretować wiersz „Ptaszki w klatce” Ignacego Krasickiego



Uczeń zna podstawowe etapy realizacji filmu

- sprawności
Uczeń zna i stosuje przyimki z narzędnikiem i z miejscownikiem: nad, pod, ponad, poza,
między, za, z, przy, w, na, po, o
 Uczeń odmienia poprawnie poznane rzeczowniki i przymiotniki w narzędniku i miejscowniku
w l.poj. i l.mn.
 Uczeń zna i stosuje koniugację czasowników: siedzieć, leżeć, stać, kucać, iść, wchodzić,
wychodzić, chodzić, fruwać




uczeń potrafi zrealizować film w programie komputerowym Windows Movie Maker

9. Praca domowa:
1. Wykonanie ćwiczeń gramatycznych: Zadanie domowe zał. nr 1
2. Amatorska próba realizacji filmu w programie komputerowym Windows Movie Maker w

oparciu o materiały zgromadzone podczas zajęć: opowiadanie „Przyimki w roli głównej”,
zdjęcia z realizacji przedstawienia

Niniejszym oświadczam, że jestem autorem konspektu zgłoszonego do konkursu pt. „Gramatyka jest ważna i ciekawa”. Jest
to mój oryginalny konspekt i nie został zaczerpnięty z żadnej innej pracy. Według mojej najlepszej informacji przedstawiony
konspekt nie narusza praw żadnej strony trzeciej.

…................................................
Podpis
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ZAŁ. NR. 2

Konkurs „Być Polakiem”, moduł B – dla nauczycieli
SCHEMAT KONSPEKTU LEKCJI
„Gramatyka jest ważna i ciekawa”
1. Pseudonim Nauczyciela (nadaje Jury)
2. Temat lekcji: Iść czy chodzić, a może przechodzić? – W siedmiomilowych butach przez
Polskę.
3. Grupa wiekowa, dla której przygotowywany jest konspekt
Grupa I 9 – 13 lat
4. Cele lekcji:
Cel główny
- uczeń zna zasady używania czasowników ruchu: iść/chodzić, jechać/jeździć
Cel operacyjny
- uczeń potrafi posługiwać się odpowiednim czasownikiem ruchu
- uczeń potrafi wyrazić czasownik w odpowiedniej formie
- uczeń umie zastosować odpowiednie prefiksy z czasownikiem ruchu
- uczeń ćwiczy sprawność czytania ze zrozumieniem
- uczeń wzbogaca słownictwo
- uczeń potrafi znaleźć na mapie wybrane miasta Polski
- uczeń poznaje wybrany utwór literatury dziecięcej „Siedmiomilowe buty”
- uczeń umie opisać drogę docelową używając odpowiednich czasowników ruchu oraz wyrażeń:
na początku, potem, później, następnie, w końcu, wreszcie.
- problem gramatyczny
- uczeń potrafi odmienić czasowniki ruchu „iść, chodzić, jechać, jeździć” przez osoby, liczby,
czasy i rodzaje.
- uczeń potrafi wyrazić czasownik ruchu w odpowiedniej formie: iść/chodzić; jechać/jeździć
- uczeń umie zastosować odpowiednie prefiksy (do, ob, przy, roz, w, z, za prze) z czasownikiem
ruchu.
- temat kulturowy
- uczeń poznaje wybrany utwór literatury dziecięcej autorstawa Jana Brzechwy - „Siedmiomilowe
buty”.
- sprawności :
Mówienie – uczeń odpowiada na pytania nauczyciela, uczeń tworzy wypowiedzi zawierające
bogate słownictwo, buduje zdania z odpowiednimi czasownikami ruchu, uczeń nie popełnia
błędów, które zakłócają komunikację, wypowiedzi są poprawne fonetycznie, bez błędów w
wymowie i intonacji.
Rozumienie – rozumie kierowane do niego polecenia i wypowiedzi nauczyciela, ćwiczy
sprawność czytania ze zrozumieniem, odczytuje wyraz i potrafi połączyć go z jego definicją,
rozumie tekst pisany i słuchany.
Pisanie – poprawnie zapisuje czasownik ruchu w odpowiedniej formie. Uczeń swobodnie
opowiada o wydarzeniach w mających miejsce w wierszu, wypowiedzi zgodne z tematem, spójne
i logiczne, wypowiedzi zawierają słownictwo i struktury gramatyczne poznane na lekcji.

5. Metody i techniki zastosowane dla osiągnięcia celówogólnych i szczegółowych:
- metoda podająca
- praca zbiorowa
- praca indywidualna,
- praca w grupach
- praca z tekstem
- praca z mapą Polski
Formy organizacyjne

„BYĆ POLAKIEM” 2019
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- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca z całym zespołem
6. Opis materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia lekcji:
- ćwiczenia wdrażające
Zabawa na przywitanie – opracowanie własne
Zabawa „Witam uczniów, którzy…”

- teksty prezentujące problem gramatyczny
Opracowanie własne – załączniki 1, 2, 3, 5,
Wiersz J. Brzechwy „Siedmiomilowe buty” Załącznik 7

http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_s03.html
- zabawy edukacyjne
Opracowanie własne:
Zabawa - ukryte zadanie – załącznik 4
Zabawa z balonami – załącznik 6
http://www.polonizacja.com/?p=599 Do-, pod-, od-, w-, CHODZIĆ – polonizacja - załącznik 10
(rysunki do pantomimy)
- materiały multimedialne
Prezentacja multimedialna Powerpoint – załącznik 9
- inne
- rzutnik, magnetofon, muzyka
- rysunki przedstawiające czasowniki ruchu
- fiszki
- balony,
- samochody – zabawki lub mini woreczki
- mapa Polski
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7. Przebieg lekcji
Wprowadzenie:
1. Przywitanie uczestników. (2 min)
Zabawa „Witam uczniów, którzy…”
Celem ćwiczenia jest powitanie i integracja klasy oraz wprowadzenie do tematu lekcji o
czasownikach ruchu.
Stojąc w kręgu w sali lekcyjnej nauczyciel informuje uczniów, że będzie wypowiadał różne zdania
i jeżeli będą one dotyczyły uczniów, muszą oni zmienić swoje miejsce w kręgu. „Witam uczniów,
którzy chodzą z psem na spacery/ Witam uczniów, którzy wieczorem idą do kina/ Witam uczniów,
którzy często chodzą do biblioteki/ Witam uczniów, którzy dzisiaj idą do biblioteki/ Witam
uczniów, którzy od czasu do czasu chodzą do teatru/ Witam uczniów, którzy chodzą wcześnie
spać/ Witam uczniów, którzy dzisiaj idą później spać/ Witam uczniów, którzy chodzą do naszej
klasy/ Witam uczniów, którzy przyszli, żeby uczyć się języka polskiego.
Nauczyciel zadaje pytanie: jakie czasowniki ruchu pojawiły się w trakcie powitania? Uczniowie
odpowiadają: idą, chodzą, przyszli.
Następnie uczniowie wracają do swoich ławek.
2. Realizacja tematu lekcji. (10 min)
Ćwiczenia z czasownikami ruchu
 Nauczyciel wyświetla na rzutniku slajd przedstawiający czasowniki ruchu Załącznik 1
CZASOWNIKI RUCHU


iść /chodzić

- na spacer
- do szkoły
- do pracy
- na zakupy
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- samochodem
- autokarem
- pociągiem
- tramwajem
- rowerem
- na nartach
- na łyżwach
- na wózku inwalidzkim



Nauczyciel zwraca uwagę na czasowniki:
iść/chodzić jechać/jeździć



Nauczyciel zadaje uczniom pytania: Kiedy użyjemy czasownika „iść”, a kiedy czasownika
„chodzić”? Kiedy użyjemy czasownika „jechać”, a kiedy czasownika „jeździć”?

Uczniowie próbują udzielać odpowiedzi.


Nauczyciel wyświetla slajd przedstwiający zasadę używania czasowników iść/chodzić
Załacznik 2
iść
teraz, dzisiaj, jutro

(idziemy jeden raz, w tym momencie, taki mamy plan)

Ja idę
Ty idziesz
On/ona/ono idzie
My idziemy
wy idziecie
Oni/one idą
Gdzie idziesz? Idę do biblioteki. (teraz)
Kacper dzisiaj nie idzie do szkoły.
Jestem zmęczony i idę spać. (taki mam plan)

chodzić
Codziennie, często, od czasu do czasu, rzadko, zwykle, zawsze, nigdy
oraz w parze z czasownikiem „lubić” – lubię chodzić.
(Czasownika „chodzić” używamy wtedy, gdy wykonujemy tę czynność regularnie.)
Ja chodzę
Ty chodzisz
On/ona/ono chodzi
My chodzimy
wy chodzicie
Oni/one chodzą
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Beata codziennie chodzi na basen.
Często chodzimy do tej kawiarni.
Zwykle chodzę do kina we wtorki.

Uczniowie podają własne przykłady zdań z czasownikami „iść i chodzić”


Nauczyciel wyświetla kolejny slajd i wyjaśnia zasady używania czasowników jechać i
jeździć. Załącznik 3
jechać
teraz, dzisiaj, jutro
(jedziemy jeden raz, w tym momencie, taki mamy plan)

Ja jadę
Ty jedziesz
On/ona/ono jedzie
My jedziemy
wy jedziecie
Oni/one jadą
Teraz jadę rowerem do parku.
Dzisiaj jedziemy do szkoły autobusem.
Jutro dzieci jadą na wycieczkę.

jeździć
Codziennie, często, od czasu do czasu, rzadko, zwykle, zawsze, nigdy
oraz w parze z czasownikiem „lubić” – lubię jeździć.
(Czasownika „jeździć” używamy wtedy, gdy wykonujemy tę czynność regularnie.)

Ja jeżdżę
Ty jeździsz
On/ona/ono jeździ
My jeździmy
wy jeździcie
Oni/one jeżdżą
Na wakacje zwykle jeździmy nad morze.
Czy lubisz jeździć na nartach?
Nigdy nie jeżdżę na motorze bez kasku.

Uczniowie podają własne przykłady zdań z czasownikami „jechać i jeździć”
Rozwinięcie:
3. Utrwalenie zasad użycia czasowników ruchu. (5 min)
Praca z całą klasą, następnie samodzielne rozwiązanie zadania. Nauczyciel prosi aby uczniowie
podeszli do niego i wybrali sobie jeden samochód – zabawkę, ponieważ w środku każdego
pojazdu ukryte jest zadanie. (Jest to zdanie z lukami do uzupełnienia). Uczeń musi wstawić
odpowiednią formę czasowników ruchu (iść, chodzić, jechać, jeździć). Uczniowie wracają na
swoje miejsca.
Nauczyciel prezentuje slajd i pyta, który uczeń ma to zdanie. Uczeń zgłasza się i odczytuje
poprawnie zdanie i je zapisuje. Załącznik 4
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1. Zawsze ........... do tego dentysty, ale dzisiaj go nie ma i ........ do innego.
2. Daniel codziennie ............ do szkoły samochodem, a dzisiaj ............ autobusem.
3. Moi znajomi zawsze ............ do biblioteki, a dzisiaj ............ do księgarni.
4. Na wakacje rzadko ...................... nad morze, ale w tym roku tam .............. .
5. Beata zwykle ........................... na zajęcia na dziesiątą, a dzisiaj ................... na ósmą.
6. Często ............................ na wakacje w góry i w tym roku też tam .......................... .
7. Alek zwykle .............. spać o dziewiątej, a dzisiaj ma dużo nauki i ........... spać o jedenastej.
8. Słyszałam, że ty czasami ...................... do tej kawiarni, bo ja właśnie dzisiaj tam ......................... .

Dla utrwalenia nauczyciel prezentuje slajd z koniugacją czasowników „iść i „chodzić”
Załącznik 5
DZISIAJ, JUTRO, TERAZ
iść
ja idę
ty idziesz
on idzie
ona idzie
ono idzie
Jechać
ja jadę
ty jedziesz
on jedzie
ona jedzie
ono jedzie

ZAWSZE, ZWYKLE,
CZĘSTO

my idziemy
wy idziecie
oni idą
one idą

Ja chodzę
ty chodzisz
on chodzi
ona chodzi
ono chodzi

my chodzimy
wy chodzicie
oni chodzą
one chodzą

my jedziemy
wy jedziecie
oni jadą
one jadą

ja jeżdżę
ty jeździsz
on jeździ
ona jeździ
ono jeżdzi

my jeździmy
wy jeździcie
oni jeżdżą
one jeżdżą

4. Ćwiczenia z czasownikami ruchu - Co z tym chodzeniem? (5 min)
Zadaniem uczniów jest połączenie prefiksów z czasownikiem chodzić lub jechać –
doposowywanie znaczeń:
Nauczyciel przypomina uczniom co to są i do czego służą prefiksy? Nauczyciel zaprasza uczniów do
zabawy.

Zabawa z balonami w których ukryte są wyrazy: prefiksy (czerwone balony) i czasowniki
(zielone balony). Każdy uczeń wybiera sobie balon i porusza się w rytm muzyki. Kiedy muzyka
zatrzymuje się, uczeń podchodzi do najbliższej osoby, która ma inny kolor balonu i razem
przebijają balony. Zadaniem uczniów jest połączenie prefiksu z czasownikiem, a następnie
odnalezienie znaczenia wyrazu na tablicy.
W trakcie zabawy nauczyciel używa poleceń: chodzimy po sali w rytm muzyki, dochodzimy do
środka, rozchodzimy się, podchodzimy do kolegi, obchodzimy partnetra, rozchodzimy się
...podchodzimy do kolegi/koleżanki i przebijamy balony.
Uczniowie dopinają czasownik ruchu obok jego znaczenia, które zaczepione jest na tablicy. Po
zakończonej zabawie uczniowie razem odczytują czasowniki ruchu i ich znaczenie. Załącznik 6
Przykład wykonanego zadania
Do – chodzić – zbliżanie się do jakiegoś punktu
Ob – chodzić – ruch dookoła jakiegoś punktu
Przy – jechać – dotarcie do jakiegoś punktu
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Roz – jechać – ruch od jednego punktu w różnych kierunkach
W – chodzić – ruch do wnętrza budynku, ruch w górę
Z – jechać – ruch z góry na dół,
Za – jechać – zagrodzić komuś drogę, dotrzeć dokądś
Prze – jechać – przebycie jakiegoś odcinka

5. Praca z wierszem „Siedmiomilowe buty” i z mapą Polski. (10min)
Nauczyciel czyta wiersz, który wyświetla na rzutniku. Uczniowie otrzymują tekst do rąk.
Uczniowie podkreślają niezrozumiałe wyrażenia. Uczniowie próbują sami znaleźć znaczenie
nowych wyrazów. Załącznik 7
Ćwiczenia sprawdzające globalne i szczegółowe rozumienie tekstu


Prezentacja multimedialna – Powerpoint Załącznik 9



Uczniowie znajdują miasta na mapie Polski i następnie zaznaczają je na swoich mapkach
przyklejając małe znaczki.



Nauczyciel zadaje pytanie „Do jakiego miasta dojechał Michał?”

Uczniowie odpowiadają na pytania.
6. Ćwiczenia doskonalące umiejętności zastosowania odpowiedniego prefiksu z czasownikiem
ruchu na podstawie przebytej drogi przez Michała
Praca w grupach (5 min)
Uczniowie już mają zaznaczone umownymi znaczkami miasta, do których Michał doszedł.
Zadaniem uczniów jest opisanie drogi Michała w czasie przeszłym używając odpowiednich
czasowników ruchu oraz wyrażeń: na początku, potem, później, następnie, w końcu, wreszcie.
droga Michała czas przeszły – Na początku Michał wyszedł z domu, poszedł, przeszedł, doszedł,
obszedł ...
Podsumowanie:
7. Podsumowanie – (6 min)
1. Pantomima – każdy uczeń losuje kartę z czasownikiem ruchu wraz z odpowiednim prefiksem,
Zadaniem ucznia jest przedstawienie czasownika w taki sposób, aby klasa odgadła o jaki
czasownik ruchu chodzi? Załącznik 10 (2-1, 2-15)
2. Zabawa – pożegnanie
Żegnam uczniów, którzy potrafią wymienić miasta do których doszedł Michał (miasta nie mogą
się powtórzyć, można korzystać z mapy).
Celem takiego pożegnania jest podsumowanie zdobytych wiadomości i utrwalenie poznanego na
lekcji słownictwa.
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8. Planowane przyswojenie materiału przez ucznia i postęp w opanowaniu sprawności:
Opis sposobu ewaluacji
- wiedza
Zajęcia są tak zaplanowane aby każdy uczeń miał możliwość aktywnego uczestnictwa w lekcji.
Wiedza podawana jest stopniowo. Ewaluacja dokonuje się w trakcie przyswajania materiału. Po
opanowaniu jednej części materiału nauczyciel sprawdza wiedzę uczniów i kiedy uczniowie
wykazują zrozumienie tematu, nauczyciel przechodzi do następnej części materiału. Po
poprawnym wykonaniu ćwiczenia, nauczyciel może zaproponować powtórne wykonanie
ćwiczenia tylko w odwrotnej kolejności. W przypadku ćwiczenia, kiedy uczniowie dobierają
czasownik z prefiksem i szukają jego znaczenia, nauczyciel może zaproponować inne ćwiczenie.
Kiedy wszystkie wyrazy będą już na tablicy nauczyciel może zdjąć znaczenia czasowników ruchu
z prefiksami i zadaniem uczniów będzie dopasowanie znaczeń do czasowników ruchu. Nauczyciel
może także przeprowadzić z uczniami pogawędkę na temat użyteczności czasowników ruchu w
życiu codziennym.
- sprawności
Ewaluacja dokonuje się w trakcie wykonywania poszczególnych zadań. Nauczyciel dobiera
ćwiczenia, ich ilość i stopień trudności w zależności od poziomu jaki reprezentują uczniowie.
Nauczyciel zwraca uwagę na rozwijanie wszystkich sprawności ucznia, jak mówienie, czytanie ze
zrozumieniem i pisanie.
9. Praca domowa:
Praca domowa (2 min)
Uczniowie dostają pracę domową przygotowaną przez nauczyciela. Załącznik 8
Nauczyciel wyjaśnia uczniom na czym polega zadanie domowe.
1. Wiersz „Siedmiomilowe buty” napisz w czasie przeszłym w 3 os. l. mn.
Chłopcy opisują drogę Michalin pamiętając o rodzaju niemęskoosobowym, a dziewczynki opisują
drogę Michałów w rodzaju męskoosobowym.
2. Wyobraź sobie, że masz siedmiomilowe buty. Opisz używając czasowników ruchu z prefiksami
(wyszedłem/wyszłam, doszedłem/doszłam, obszedłem/ obeszłam ...) oraz wyrażeń: (na początku,
potem, później, następnie, w końcu, wreszcie) dokąd te niezwykłe buty zaprowadziły Ciebie?
Niniejszym oświadczam, że jestem autorem konspektu zgłoszonego do konkursu pt. „Gramatyka jest ważna i ciekawa”. Jest
to mój oryginalny konspekt i nie został zaczerpnięty z żadnej innej pracy. Według mojej najlepszej informacji przedstawiony
konspekt nie narusza praw żadnej strony trzeciej.
Aneta Matyszczyk
…................................................
Podpis
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AKADEMIA POLONIJNA
POLONIA UNIVERSITY
Program ERASMUS +
Studia za granicą 10 miesięcy
Praktyka zawodowa 6 miesięcy

Certyfikaty językowe ENG, DE, FR, ES

Studia stacjonarne, niestacjonarne,
Indywidualny tok kształcenia,
Studia na odległość - online
Licencjat/Inżynier - 180 ECTS, 50% praktyki
zawodowej
- 30 programów pierwszego stopnia

Magister - 120 ECTS, 50% praktyki zawodowej
- 12 programów drugiego stopnia

Prawo - studia jednolite magisterskie
Informatyka - studia inżynierskie (7 semestrów)
Studia w języku angielskim
- Bachelor's degree /BA - 180 ECTS
- Master's degree /MA - 120 ECTS

Studia podyplomowe
Kursy dokształcające
Kursy kwalifikacyjne
Kursy językowe

Akademia Polonijna znajduje się w samym sercu
miasta, w otoczeniu dwóch parków, co stanowi
unikalny kompleks z nowoczesną architekturą,
gdzie studenci uczą się w sprzyjającym otoczeniu.
Studium Języka Polskiego i Kultury Polskiej
Kampus Akademii Polonijnej przyciąga studentów
Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli krajowych i zagranicznych, zapewnia on niezbędne
usługi: mieszkania, stołówki, służby medyczne,
Studies in English
społeczne, centra sportowe, duszpasterstwo i wiele
BBA
innych. Studenci mają również okazję przynależeć
MBA EXECUTIVE
do różnych organizacji studenckich, klubów,
DBA
stowarzyszeń. 98% naszych absolwentów znajduje
zatrudnienie zaraz po studiach!
www.ap.edu.pl

Proces rekrutacji - zapisu na studia
I krok

ORIENTACJA
Zapoznaj się z naszymi programami
studiów. Masz pytania?
Napisz do Biura Orientacji i Rekrutacji.
rekrutacja@ap.edu.pl

II krok

REKRUTACJA
Na każdy program studiów zapisz się
poprzez naszą stronę.
Wybierz program studiów.
Wnieś opłatę rekrutacyjną.
Wyślij komplet dokumentów
Otrzymasz decyzję dziekana.

III krok

JESTEŚ STUDENTEM
Podpisz umowę i dostaniesz login do
Wirtualnego Dziekanatu, gdzie poznasz
swoje prawa i obowiązki jako studenta.

IV krok

ROZPOCZNIJ STDIA
Cała praca i korespondencja z Uczelnią
odbywa się poprzez Wirtualny Dziekanat.
Tu składasz wszelkie dokumenty i wnioski
min. Erasmus + i stypendia.

Akademia Polonijna , ul. Pułaskiego 4/6, 42 200 Częstochowa - Polska
www.ap.edu.pl
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ORGANIZATORZY I SPONSORZY

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

STOWARZYSZENIE
POLSKICH KOMBATANTÓW
W WIELKIEJ BRYTANII

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

FUNDACJA BGK

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNOTA POLSKA”

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

POLSKA
MACIERZ SZKOLNA

FUNDACJA
„ŚWIAT NA TAK”

DOBRE MIEJSCE
S.P. Z O.O.

EBEJOT

ZJEDNOCZENIE
POLEK
W WIELKIEJ
BRYTANII
DRUKARNIA EFEKT

ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE

POLONIA
AID FOUNDATION
TRUST

TOWARZYSTWO
POMOCY
POLAKOM

POLONIA AID
FOUNDATION TRUST

TOWARZYSTWO
POMOCY POLAKOM

M.ST. WARSZAWA

AKADEMIA POLONIJNA
W CZĘSTOCHOWIE

TRAMWAJE
WARSZAWSKIE

WYDAWNICTWO ARKADY

PATRONI MEDIALNI
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M.B.GRABOWSKI FUND

ZJEDNOCZENIE POLEK
W WIELKIEJ BRYTANII

MARSZAŁEK WOJ.
MAZOWIECKIEGO

ZJEDNOCZENIE POLSKIE
W WIELKIEJ BRYTANII

CENTRALNA BIBLIOTEKA
WOJSKOWA

MPWIK
BYŚ
– WOJCIECH BYŚKINIEWICZ
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