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SŁOWO WSTĘPNE POMYSŁODAWCY I PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO JOANNY FABISIAK

Kochani Uczestnicy Konkursu, Rodzice i Nauczyciele,
Solidarność to trudne słowo, kierujące uwagę dorosłych w stronę walki Polaków z systemem
komunistycznym. Dla kolejnych pokoleń słowo to jest symbolem tamtych lat lub po prostu
znaczy tyle, co definicja słownikowa a więc „zgodność w poglądach, dążeniach, współodpowiedzialność, współdziałanie, wspieranie się”. Taka definicja solidarności mogła być trudna
dla młodzieży polonijnej, bo nie miała dobrego punktu odniesienia do jej osobistych odczuć,
emocji i relacji z Polską. Jury Konkursu w zdumienie wprawiła więc zarówno ilość nadesłanych
prac, jak i płaszczyzn solidarnej współpracy Polaków w Ojczyźnie i rozsianych po świecie, opisywanych przez uczestników.
Autorzy prac przytaczali wiele przykładów wspólnych dążeń i pragnień Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami. Ciekawym było spojrzenie Matyldy z Bułgarii, piszącej o narodowej
solidarności Polaków w czasach dziewiętnastowiecznych powstań. Rodacy różnych stanów,
zjednoczeni myślą niepodległościową, przedzierali się przez granice zaborów, by czynnie
uczestniczyć w Powstaniu Listopadowym czy Styczniowym. W każdym czasie współodpowiedzialność za Polskę kierowała kroki znanych polskich obywateli i zwykłych emigrantów lub
uchodźców do gabinetów możnych tego świata i na mityngi w obronie dobrego imienia Polski.
To oni przypominali o istnieniu Polski, choć była skreślona z mapy świata i z dumą deklarowali
przynależność do narodu polskiego. Jeden z uczniów zapewniał w swej pracy, że jego mama
także zawsze głośno mówi wszystkim, że jest Polką.
Obok prac uzasadniających konsekwentne wspieranie się Polaków w trudnych sytuacjach
dziejowych jurorzy ze wzruszeniem znajdowali dowody na braterstwo rodaków w zwykłych,
codziennych trudnościach życiowych. Potężne powodzie w Polsce przed kilkoma laty uruchamiały polskie serca na całym świecie. Kilkunastoletni Tomek pisze, że mama wysyłała wtedy
pieniądze do sąsiadki, której woda zabrała dom ale w konsekwencji ich rodzina musiała zrezygnować z wakacji w Polsce, chociaż bardzo na nie czekali. „Ale bardzo się śmieliśmy i cieszyliśmy, gdy za rok sąsiadka napisała, że zaprasza nas na cały miesiąc do siebie, do nowego
domu”. W pracach, które wpłynęły jako ostatnie, pojawił się też wątek solidarności pandemicznej. Uczeń z Włoch opisywał, jak ważne dla jego rodziny było wsparcie przyjaciół z Polski
i jak dumni byli, gdy polscy lekarze przylecieli do Włoch, by stanąć przy łóżkach chorych, gdy
pandemia boleśnie zdziesiątkowała włoskie służby medyczne.
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SŁOWO WSTĘPNE POMYSŁODAWCY I PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO JOANNY FABISIAK

Autorzy niemałej grupy prac konkursowych twardo stanęli na stanowisku, że równie ważna
co solidarność ze społecznością własnej ojczyzny jest solidarność ogólnoludzka. W pełni identyfikujemy się z tymi opiniami w przekonaniu, że jeśli potrafimy współczuć człowiekowi w jakiejkolwiek jego potrzebie i staramy się mu pomóc to nie zostaniemy obojętni na losy ojczyzny
i współziomków. Korzenie rodzinne sytuują nas w określonym miejscu na ziemi i wplatają
w wielowiekową historię przodków od Lechitów i Polan do współczesności, w tę swoistą kulturę i obyczaj, typowy dla danego skrawka globu. Te podobieństwa czynią bliskimi rodaków
mieszkających tak w Polsce, jak i w najdalszym zakątku świata.
Wielką satysfakcję sprawił organizatorom Konkursu fakt, że również moduł B – dla nauczycieli
cieszył się dużym powodzeniem. Nagrodzonych i wyróżnionych zostało tylko kilkanaście konspektów ale zważywszy na walory edukacyjne wszystkich nadesłanych konspektów powinny
być one upowszechnione i służyć, jako wartościowe pomoce, do nauczania gramatyki języka
polskiego. Znajomość systemu gramatycznego, traktowanego często w nauczaniu języka polskiego po macoszemu, jest niezbędna dla poprawnego posługiwania się pięknym językiem polskim.
Wielkie podziękowania kieruję do nauczycieli, inspirujących uczniów do udziału w Konkursie i rodziców wspierających dzieci w wykonaniu pracy konkursowej. Ten wysiłek nie pójdzie
na marne, bo przemyślenia o solidarności z narodem, którego jest się członkiem to prawda,
której odkrycie jest pierwszym krokiem na drodze do prawdziwego człowieczeństwa i głębokiego patriotyzmu.
Bardzo dziękuję tym, którzy umożliwili realizację tegorocznej edycji Konkursu a także przyczynili się do uświetnienia tegorocznej, pandemicznej Gali w Zamku Królewskim. Serdecznie
dziękuję Pani Marszałek Elżbiecie Witek za objęcie Konkursu patronatem i wieloraką pomoc
w jego organizacji oraz Panu Marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Dziękuję także pracownikom Kancelarii Sejmu i Senatu.
Bardzo dziękuję Stowarzyszeniu Wspólnota Polska i jego władzom, rozumiejącym wartość
Konkursu dla patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży polonijnej. Podziękowania składam Przyjaciołom z Wielkiej Brytanii, bez zaangażowania których Konkurs nie doczekałby się
realizacji. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii i Zjednoczeniu Polek w Wielkiej Brytanii. W tym trudnym czasie
pandemii musieliśmy pokonać wiele przeszkód, niemożliwych wydawało się do pokonania,
ale chcieć to móc, więc udało się i tym razem, bo Polak w solidarnym działaniu potrafi wiele.

JOANNA FABISIAK
Poseł na Sejm RP
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Konkursu „Być Polakiem”
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PATRONI XI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

ELŻBIETA
WITEK

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
◆

TOMASZ
GRODZKI

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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KOMITET HONOROWY KONKURSU

BOŻENA KAMIŃSKI – Przewodnicząca Komitetu Honorowego Konkursu „Być Polakiem”,
Prezes Rady Dyrektorów Centrum Polsko – Słowiańskiego, USA
FRANCISZKA AGHAMALIAN – KONIECZNA – Członek Zarządu Kongresu Polonii Francuskiej
DOROTA ANDRAKA – Prezydent Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, USA
TERESA BEREZOWSKI – Prezes Rady Polonii Świata, Kanada
KAZIMIERZ CHRAPKA – Prezes Fundacji im. Władysława Reymonta, Kanada
ANNA DUNAJEWSKI – Wiceprezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, członek Zarządu ZNP w Ameryce,
dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Milosza w Schaumburg, IL, USA
ANDRE HAMERSKI – Prezes Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej „Braspol” Brazylia
JOANNA HEYMAN – SALVADE – Związek Polaków we Włoszech
JERZY JANKOWSKI – Prezes Związku Polaków w Norwegii
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
AGNIESZKA LONSKA – Przewodnicząca i Sekretarz Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii
MARIA MAŁAŚNICKA – MIEDZIANOGÓRA – Prezes Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej, Dania
TADEUSZ MARKIEWICZ – Działacz Polonijny, działa na rzecz Polaków na Wschodzie, Polska
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
STEFANIE SOBIERAJSKA – Prezes Kongresu Polonii Francuskiej
HELENA SOŁTYS – Wiceprezes Związku Nauczycieli Polskich w Ameryce, USA
FRANK SPULA – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, USA
URSZULA STEFAŃSKA – ANDREINI – Prezes Związku Polaków we Włoszech
HALINA SUBOTOVICZ – ROMANOWA – Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji
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
JAN TARCZYŃSKI – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka J. Piłsudskiego, Polska
ALEKSANDER ZAJĄC – Przewodniczący Polskiej Rady w Niemczech
STEFAN ŻACZKIEWICZ – Honorowy Przewodniczący Forum Polskich Szkół w Holandii
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KOORDYNATORZY KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

KOORDYNATOR GENERALNY:
MAREK MACHAŁA

KOORDYNATORZY LOKALNI:
TOMASZ BASTKOWSKI – Irlandia
DANUTA BRONCHARD – wschodnie stany USA
STANISŁAW CHYLEWSKI – Kanada
KAMIL JONCZYNSKI – Szwecja, Norwegia
HANNA KACZMARCZYK – Austria
HALINA KOBLENZER – Niemcy
EWA KOCH – Chicago i środkowo-zachodnie stany USA
JERZY KOWALEWSKI – Ukraina
PIOTR ŁADOMIRSKI – Belgia
ŁUCJA MIROWSKA KOPEĆ – pełnomocnik komitetu organizacyjnego na terytorium USA
BEATA MONDOVICS – Węgry
KATARZYNA OSTRÓWKA – Hiszpania, Portugalia
BEATA PANAGIOTOPOULOU – Grecja
DOROTA PARZYSZEK – Tunezja
ALEKSANDRA PODHORODECKA – Wielka Brytania, Irlandia
MARIA PRZYBYŁA – DACZEWSKA – Bałkany
ELŻBIETA RUDZIŃSKA – zachodnie stany USA
ELENA ROGACZYKOWA – Rosja
ROMAN ŚMIGIELSKI – Dania

12

Kronika wspomnieniowa

MY SOLIDARNI

JURY XI EDYCJI
KONKURSU
„BYĆ POLAKIEM”
2020 R.

„BYĆ POLAKIEM” 2020

13

JURORZY UCZESTNICZĄCY W ELIMINACJACH XI EDYCJI KONKURSU

JOANNA FABISIAK – Poseł na Sejm RP, Pomysłodawca, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
ROMAN ŚMIGIELSKI – Przewodniczący Jury Konkursu. Honorowy Przewodniczący Federacji Polonia, Dania
HELENA MIZINIAK – Wiceprzewodnicząca Jury, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
Wiceprezydent Rady Polonii Świata, Powiernik Zjednoczenia Polskiego, Wielka Brytania
KRYSTYNA BACHANEK – Artysta malarz, Polska
ELŻBIETA BARRAS – Wieloletni dyrektor i nauczyciel polskiej szkoły sobotniej, Powiernik Polskiej Macierzy Szkolnej
w Londynie, Wielka Brytania
TOMASZ BASTKOWSKI – Dyrektor Polskiej Szkoły SEN w Dublinie, Prezes Polskiej Federacji Edukacyjnej w Irlandii
MAGDALENA BOGUSŁAWSKA – Menedżer oświaty, metodyk nauczania języków Obcych, nauczyciel.
Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa,
główny ekspert merytoryczny w projekcie Szkoła dla Innowatora, realizowanym
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska
STANISŁAW CHYLEWSKI – Dyrektor Szkoły Polskiej im. M.Kopernika przy Konsulacie RP w Montrealu, Kanada
ZBIGNIEW DUBIEL – Artysta fotografik, Polska
ANNA DUNAJEWSKI – 1-szy Wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej,
Członek Zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Dyrektor Polish American
Humanistic Academy, Dyrektor Polskiej Szkoły im.Czesława Miłosza w Schaumburg, IL,
Członek Komitetu Stypendialnego im.św.Jana Pawła Wielkiego Ligi Katolickiej
Archidiecezji w Chicago, USA
KS. KANONIK BOGUSŁAW JANKOWSKI – Duszpasterz Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”,
Dyrektor Domu Rekolekcyjno – Wypoczynkowego „Dobry Zakątek”, Polska
JAGODA KACZOROWSKA – Harcmistrzyni ZHP, Działaczka Polonijna, Wielka Brytania
HALINA KOBLENZER – Rzecznik prasowy Konkursu. Członek Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Tradycji,
Kultury i Języka Polskiego, nauczycielka w Szkole Europejskiej, Niemcy
JERZY KOWALEWSKI – Lektor języka polskiego w Katedrze Filologii Polskiej
Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina
MARIA KRUCZKOWSKA – YOUNG – Dyrektor Polish Daily Publishers, POSK i Polskiej Fundacji Kulturalnej,
Sekretarz Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii
BOŻENA LASKIEWICZ – Prezes Medical Aid for Poland Fund., Wielka Brytania
MAŁGORZATA LASOCKA – Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, długoletni Dyrektor
Szkoły im. M. Skłodowskiej – Curie w Londynie, Wielka Brytania
MAŁGORZATA LUBBERS – DĄBROWSKA – Wiceprzewodnicząca Forum Polskich Szkół w Holandii,
nauczyciel i dyrektor Polskiej Szkoły w Bredzie
im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałem w Roosendaal, Holandia
PIOTR ŁADOMIRSKI – Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Belgia
MAREK MACHAŁA – Koordynator Konkursu. Emerytowany inżynier elektryk, Polska
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ŁUCJA MIROWSKA – KOPEĆ – Eemerytowany dyrektor szkoły publicznej w Chicago, pedagog,
rzecznik prasowy Związku Klubów Polskich w USA i Komitetu Parady
Dnia Konstytucji 3 Maja, przewodnicząca Komitetu Stypendialnego
im. św. Jana Pawła II, prezes Towarzystwa Dolnośląskiego w Chicago, USA
BEATA MONDOVICS – Dyrektor Szkoły Polskiej im. S.Petöfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, Węgry
KRYSTYNA OLLIFFE – Prezes Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania
KATARZYNA OSTRÓWKA – Dyrektor Polskiej Szkoły Forum im. M.Skłodowskiej-Curie w Madrycie, Hiszpania
BEATA PANAGIOTOPOULOU – Dyrektor Zespołu Szkół im. Z. Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach, Grecja
DOROTA PARZYSZEK – Przewodnicząca organizacji polonijnej Dom Polski w Tunezji
KRZYSZTOF PIOTROWSKI – Reżyser i producent filmowy, związany z TVP S.A i TV POLSAT.
Laureat Polonijnych Festiwali Multimedialnych.
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 – Wiceprezes Kongresu Polaków w Rosji,
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polonijnych „Otwarta Książka”
Dyrektor Sobotniej Szkoły Autonomii Polaków „Polonia” (Rosja)
MARIOLA STEFAŃSKA – SABADASZ – Sekretarz Konkursu. Teolog, nauczyciel, Niemcy
TERESA SZADKOWSKA – ŁAKOMY – Członkini Władz Naczelnych ZHP, Zarządu Zjednoczenia Polek
na Emigracji, powiernik Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Wielkiej Brytanii, nauczycielka kwalifikowana,
wykładowca matematyki, Wielka Brytania
JOLANTA TATARA – Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, USA
URSZULA WANECKA – Działaczka polonijna, Niemcy
WANDA J.VUJISIĆ – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze
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LISTY GRATULACYJNE

Drodzy Przyjaciele,
w połowie X wieku solidarność między plemionami słowiańskimi, w obliczu zagrożenia ze strony plemion germańskich, doprowadziła do powstania Państwa Polskiego.
W kolejnych wiekach solidarność Polaków w stosunku do Polski przyczyniła się do sukcesów w czasach rozwoju, a w czasach klęski przechowywała najważniejsze wartości.
Były czasy w naszej historii kiedy los zmusił wielu Polaków do zamieszkania z dala
od Polski. Pomimo odległości pozostali oni wierni Ojczyźnie, solidaryzując się z Nią
słowem i czynem. Jednym z przykładów jest Wielka Emigracja w czasach rozbiorów.
Na międzynarodowej arenie Wielka Emigracja zwracała uwagę na Polskę, której nie
było wtedy na mapie Europy, upominając się o Jej prawo bytu. Równocześnie Emigracja
ta rozwijała i wzbogacała dorobek kulturalny Polski. Drugim przykładem to Emigracja
Niepodległościowa, która po Drugiej Wojnie Światowej została za granicą, aby zwracać
uwagę świata na fakt, że chociaż zakończyły się działania wojenne w Europie, wschodnia
połowa tego kontynentu znalazła się pod jarzmem komunistycznym.
Emigracja Niepodległościowa wychowywała w duchu polskim i po polsku kolejne pokolenia urodzone poza Polską. Pokolenia te z czasem podejmowały solidarne działania
na rzecz Polski, nieustannie informując władze i ludność krajów zamieszkania o tym
co się w Polsce działo. Marzenia „Polski poza Polską” były te same co marzenia rodaków
w Kraju: niepodległa i suwerenna Ojczyzna. Marzenia te ziściły się 3 dekady temu. A solidarność Polaków w stosunku do Polski i do rodaków trwa nadal.
Prace nadesłane na tegoroczny konkurs – jak i na poprzednie – są dowodem, że tak
jak w minionych stuleciach tak i dziś Polska odzywa się w duszach i sercach Polaków
bez względu na to gdzie mieszkają i gdzie się urodzili. Słowo „solidarność” pochodzi
z języka łacińskiego: „solide” – trwałe, solidne. Niech słowo „solidarność” będzie dla nas
wszystkich trwałą i solidną podstawą działania na korzyść Polski, Polaków i ludzkości.

JAGODA KACZOROWSKA
Harcmistrzyni
Związku Harcerstwa Polskiego
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WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU

DARIA ABRAMOWA – KZ
NOELIA ELIZA ABREGU – E
WERONIKA ADAMCZYK – IRL
NIKITA AFANASJEW – BY
DANIELA ANDRADE LEWICKA – E
HELENA BABISZKIEWICZ – USA
LAURA VIRGINIA BAJOREK – B
MIKOŁAJ BALLESTER MIELCZAREK – E
JULIA BALON – IRL
ANNA BALUN – SK
STANISŁAW BANAHOVSKI – MD
TOMASZ BANASZKIEWICZ – BY
PATRYCJABARAN – E
WIKTOR BARAN – E
PATRIK BARAŃSKI – SK
KATSIARYNA BARSUKOVA – BY
GABRIEL BARTOSIEWICZ – USA
ROBERT BASIEWICZ – USA
WALENTY BASIUK – UA
BARBARA BASTKOWSKA – IRL
SEMIA BEJI – FR
KAMILA BEJSOVCOVA – CZ
PAWEŁ BELUSS – LV
EMILIA BERESIŃSKA – D
FELIX BERESIŃSKI – D
ŁUKASZ BEREZA – USA
JACOB BERRY – USA
KLARA BERTRAND – F
LAURA BEZDZIECKA – IRL
HUBERT BĘC – E
ROKSANA BIAŁOŃ – IRL
JULIA BIELAWSKI – USA
FILIP BIEŚ – E
SOFIA BILKIEWICZ – BG
VICTORIA BILLACK – USA
BRUNO BLANK-FALINSKI – IRL
ZUZANNA ELIZABETH BŁACHNIO – IRL
KAMIL BŁĄDEK – GR
KATARZYNA BOCZKOWA – UZ
MILAN BODNAR – B
MALWINA BODNAR – B
ROKSANA BOJKO – IRL
MATEUSZ BOKSA – USA
ALEKSANDER BOKSA – USA
NATALIE BOLDBAATAR – IRL
NICOLE BORECKI – B
OLIWIER BOROWSKI – GB-IRL.PŁN.
GABRIEL BRAYBOY – USA
AMELIA BRONOWICKA – GR
JAKUB BROŚ – A
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VIVIENNE BRUNNER – A
ALEKSANDRA BRYŁA – IRL
VICTOR STAŚ BUDZINSKI – USA
SOPHIE BUDZINSKI – USA
SOFIJA BUKATYCZA – LV
OLGA BURACZYŃSKA – GB
MICHAŁ BURACZYŃSKI – GB
ANASTASIA CASTAGNINI – I
EWA CASTILLO PIOTROWICZ – E
MARIA CASTILLO PIOTROWICZ – E
FEDERICO CAVALLO – I
NORBERT CEOLA – I
NIKOLA WIKTORIA CHOJNACKA – GR
ANTONI CHOLEWA – IRL
ANNA CHOLEWIŃSKA – USA
EWA CHORUŻA – LT
FLORIAN CHRAMIEC – A
SARA CHWIEJ – E
ZUZANNA CHYLIŃSKA – D
WERONIKA CHYŁA – E
VERONIKA CICHOWLAS – CDN
MARIA CIOMEK – IRL
EMILY COOPER – IRL
DOMINIKA CYWIŃSKA – USA
EMILIA CYWIŃSKA – USA
FILIP CZECHOWSKI – IRL
HANNA CZERKASKA – UA
MARIA CZERKASKA – UA
EMILKA CZERNECKA – IRL
JULIAN CZERNIEC – USA
WIKTOR CZERNIEĆ – USA
JOANNA CZERWIŃSKA – GB
MARIA CZUKIEWSKA – USA
NICOLE CZYŻEWSKA DOS ANJOS – D
ALICJA DABROWSKA – IRL
IDA DACKIEWICZ – IRL
JULIA DADSON – GB
VICTORIA DAWIDCZYK – IRL
MAŁGORZATA DĄBROWSKA – B
JOANNA DĄBROWSKA – B
MARCELLO DE FAZIO – USA
SIMONA DE FAZIO – USA
EMILIA DELL’IMPERATORE – I
LENA DEMKOWSKA – IRL
DENISE DERENGIEWICZ – IRL
SOFIA DI ASCENZI – I
MARLENA DI MAGGIO – I
KACPER DIAKONIUK – D
RAJA DOBRINOWA – BG
SARA DOLCZAK – IRL

ADAM DOMAŃSKI – BG
ANETA DRAB – LT
JAKOB DRABEK – D
OLIVER DUDA – USA
MIROSLAVA DUDKINA – RUS
JULIA DUDKO – BY
FRANCISZEK DUKACZ – IRL
MAKSYMILIAN DUL – F
PAULINA DYGAS – IRL
GABRIELA DZENE – LV
TOMASZ DZIADAK – GB
MILENA DZIEKAN – F
ELIANE-DOMINICA MARIE ELANDT – D
ANTONIO FERRARILLI – I
BARTOSZ FILAK – IRL
BOHDAN FILIPCZUK – UA
WIOLETTA FILIPIENKO – KZ
LILIANA FLAK – IRL
KLARA FOLEY – IRL
JAVIER FRECHILLA KAŁAMARZ – E
KAROL FURMAŃCZUK – IRL
ZACHARIASZ GARCIA IDZIAK – E
DOMINICA GEMZA – GB
DIMITRIOS GIALENIOS – GR
WIKTOR GIEDROYĆ-JURACHA – B
NINA GIELEN – D
AMELIA GŁĄB – IRL
VICTOR GŁOWACZ – E
NADIA GNATEK – USA
FABIAN GNIECKI – GB
VLADIMIR GODUN – BG
JULIA GOLEC – USA
OLIWIA GOŁĄBEK – GB
CARLA GOMEZ CZAPLINSKA – E
DAWID GONCZAROWSKI – D
FILIP GORSIAK – IRL
SOFIA LUDOVICA GOTTER – I
JUDYTA GÓRSKA – GB
ROYA GRĘBOSZ-HOSSEINI – CDN
HELEN GRINIENKO – USA
CLAIRE GRINIENKO – USA
PATRYK GRODECKI – IRL
VICTORIA GRODZKI – USA
MARCIN GRODZKI – D
ALLISON GRODZKI – USA
EWELINA GROMA – UA
URSZULA GRUZIOŁA – IRL
KACPER GRYCAN – GB
BOGDANA GRYNIW – UA
BRUNO GUERRERO PIASTA – E
Kronika wspomnieniowa

WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU

MICHALINA GUZY – I
ALEXANDER HADRISH – BG
MACIEK HANSDORFER – E
ANGELINA HARTLEY – USA
FILIP HAUS – A
SEBASTIAN HERBET – B
LILIANA HERMANOWICZ – D
AMADOR HERRAEZ JAROSZEK – E
JUAN PABLO HERRAEZ-JAROSZEK – E
OSTAP HNAT – UA
MONIKA HOCH-ZIELONKA – GB
IRYNA HRYGOROWICZ – UA
EMILIA IGWE – GB
MARIA IWAN – D
EMILIA IWANICKA – GB-IRL.PŁN.
ANTONIA IWAŃSKA – A
ERIC IWOBI – D
WIKTOR IWOBI – D
JULIA IWOSA – USA
KLAUDIA IZAK – A
ZOFIA JABŁOŃSKA – IRL
ANTONI JABŁOŃSKI – USA
BARTOSZ JAGODZINSKI – IRL
JULIA JAKOBIAK – GB
JAGODA JAKUBASZEK – D
ANASTAZJA JAKUBOWICZ – BY
EMMA JAMET – B
LENA JANKOWSKA-ABAZA – A
DAMIAN JANOŠIK – SK
FILIP JANUSZ – D
ANTONI JANUSZ – D
DAWID JAROSIK – D
KINGA JAROSZ – GR
KAMIL JASTRZĘBSKI – B
VITALIJ JASZCZUK – UA
OSKAR JAWORSKI – D
ANETA JESIONOWSKA – GB
LAURA JĘDRUSIAK – GB
MAYA JĘDRZEJCZAK – USA
GABRIELA JUNDO – LV
EMIL JUNDO – LV
HUBERT JURCZAK – B
SZYMON JURSKI – USA
NATALIA KACZOR – E
ALEKSANDRA KACZYŃSKA – GB
MAJA KADELSKI – USA
AMELIA KALICZAK – GB-IRL.PŁN
MIKOŁAJ KALINA – GB-SCO
JULIA KALINOWSKI – USA
MAJA KAMIENIECKA – GB
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MAJA KAMIŃSKA – SK
MAX KAMIŃSKI – IRL
SASZA KAPLICZ – UA
MILENA KARBARZ – USA
ANASTAZJA KARPOWICZ – D
WARWARA KARTEL – RUS
KACPER KASPRZAK – IRL
JULIA KASPRZYK – A
AMIRA KHOLANDI – GR
LILLIANA KICZKA – USA
AGATA KIECKA – USA
ZUZANNA KIELAŃSKA – GR
DOMINIK KIEREPKA – GB
MIKOŁAJ KINIORSKI – SK
DOMINIK KLATKA – USA
ELEANORA KLINE – USA
KAROLINA KLUK – D
JULIA KOBESZKO – USA
KAROL KOBUS – D
MATYLDA KOKOSZKA – BG
LENA KOLASIŃSKA – IRL
OLGA KOLASIŃSKA – IRL
ZUZANNA KOŁACZYŃSKA – GB-SCO
MAREK KONDJATUK – LV
ŁUCJA KONIECZNA – BG
SEBASTIAN KONOPKA – USA
EVA KONOPKA – USA
WIKTOR KOPCZYŃSKI – CDN
JAN KOPETCZUK – UA
LAURA KORABIOWSKA – A
NICOLA KORCZAK – IRL
JULIA KOROLOWA – LV
OLIVIA KORPACZ – IRL
PATRICK KOSMALA – USA
VICTORIA KOSMALA – USA
PATRYCJA KOSMULSKA – IRL
KAROLINA KOSZORZ – IRL
KAROL KOSZORZ – IRL
JULIA KOTNOWSKA – GB-SCO
KAROLINA KOWALCZE-FRANIUK – I
DOMINIK KOWALCZYK – GR
MATEUSZ KOWALIK – USA
ISABELLA KOWALIŃSKA-MANALAC – USA
VICTOR KOWALIŃSKI-MANALAC – USA
WOJCIECH KOWALSKI – D
GABRIEL KOWALSKI – GB-SCO
LENA KOZERSKA – A
POLA KOZIKOWSKI – USA
FRANCISZEK KOZIOROWSKI – D
KINGA KOZŁOWSKA – E

MARTA KOZŁOWSKA – GB
KAYA KREMSKA – GB-IRL. PŁN.
AMELIE KRENEK – D
MAXYMILIAN KROLL – D
JAKE KROPIEWNICKI – USA
KHLOE KROPIEWNICKI – USA
JAN KRYSHTAL – UA
NATALIA KSIĄŻEK – E
ANTONI KUBIAK – IRL
JULIUSZ KUCHARSKI – GB
JESSICA KUKIEŁKA-TREPCZYK – GB-SCO
TABITA KUKIER – IRL
JAN KULIGOWSKI – A
EMIL KULIGOWSKI – A
ILLIA KUZIV – UA
ALICJA KUZNIK – CDN
BARTOSZ KUŹNICKI – GB
BARTOSZ KWAPIŃSKI – IRL
NICOLE KWASNY – USA
ANDŻELIKA KWIATKOWSKA – GR
WIKTORIA KWIATKOWSKA – GR
OSKAR KWIATKOWSKI – IRL
EMILIA KWOLEK – GB
MARTYNA LACROIX – IRL
ADAM LAMPART – IRL
JANA LANGHOF – D
DAWID LAZARKO – IRL
LARA LE GRELLE – B
WIKTOR LEŚNIAK – IRL
GABRIELA LEUNG – USA
ANIELA LIPIŃSKA – IRL
NATALIA LIPIŃSKA – A
MICHELLE LIPSKI – USA
POLA LIS – GB
FLAVIA LLANEZA MACIASZEK – E
EWA LUBENCOWA – RUS
ALISA LUBIEŻANINA – UA
SILVIA LUDWIKOWSKA – E
SOPHIA LUPINACCI – CDN
AMELIA ŁACH – IRL
EMILIE ŁOPIŃSKA-COTTE – F
KALINA ŁUNIEWSKA – B
ISABELLE MACDONALD – IRL
DOMINIQUE MACHUL – CDN
JUDYTA KATARZYNA MACIEJCZYK – GR
DAVID MACIOROWSKI – GR
ELŻBIETA MACURA – CZ
ADAM MADEJEK – IRL
HANNA MADEJEK – IRL
NATALIA MARIA MADZIAR – GR
25

WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU

PIOTR MAGIERA – USA
NATALIA ALINA MAHINAY – CDN
JOSHUA LAWRENCE MAHINAY – CDN
MAXYMILIAN MAJERCZAK – IRL
MAGDALENA MAJERCZAK – IRL
MAJA MAJZEL – IRL
ADRIANA MALICKI SIMON – E
DAWID MALINOW – BG
OKTAWIA MALISZEWSKA – IRL
MACIEJ MANIAK – D
OLIWIA MARECIK – A
SERHII MARYNENKO – UA
JULIA MATLAK – USA
LUKAS MATTERN – D
CHLOE MATUSZEWSKI – USA
ANNA MATYS – D
MIŁOSZ MATYSZCZUK – A
JULIETTE MCKENNA – IRL
SOFIA MCMAHON – GB-SCO
DAVIDE MD – I
BIANKA MIAH – D
OLIVIA MIARECKI – USA
ADAM MICHAELSON – GB
JULIA MICHALAK – IRL
KORNELIA MICHALAK – B
OLAF VICTOR MICHALAK – GB
ALEXANDRA MICHALEWSKA – MD
MICHALINA MICHALSKA – NL
AGATA MICHALSKA – NL
TOMASZ MICHALSKI – NL
MACIEJ MICHALSKI – NL
NIKOLA MIECZAN – IRL
JULIA MIESZKOWICZ – USA
WIERA MIGURSKA – RUS
ALEKSANDRA MIKOŁAJCZYK – D
NATALIE MIKSA – A
KAROL MILANA – BY
NATALIA MILANOVA – BG
MAYSSA MILED – TN
TATIANA MIŁOWANOWA – RUS
FRANZISKA MINDERMANN – A
KAMILA MISZTELA – USA
OSKAR MIŚKIEWICZ – BG
ALEKSANDER MOCZULSKI – B
LAURA MOKRZYCKA – F
MATEUSZ MOL – USA
LAILA MONLEONE SZCZYREK – E
PAWEŁ MOSTOWIAK – UA
OLIWER MUJECKI – IRL
MIRIAN CLARA MUNOZ BILSKA – E
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WERONIKA MYŚKO – UA
ALEKSANDRA NAPORA – IRL
DIANA NECZAI – UA
DINNEN NIAMH – IRL
WIKTORIA NIEMYJSKA – B
WIKTOR JAN NIERADZIŃSKI – E
MARTYNA NIESYN – GB-IRL.PŁN
JULIA NIZIANTY – GR
NADIA NOWAK – IRL
LILIANA NOWAK – A
ADAM NOWICKI – LT
MARIA NOWIK – BY
OSKAR NOWORACKI – IRL
NIKI OIKONOMOPOULOU – IRL
KLARA OJRZYŃSKA – CZ
MARCELI OJRZYŃSKI – CZ
JENIFER OSARIEMEN OKUNROBO – E
NATALIA OLECH – SK
VANESSA OLEKSY – IRL
NATALIA OLĘDZKA – B
ROBERT ORŁOWSKI – BY
WIKTORIA ORZECHOWSKA – UA
DENIS OSARO OKUNROBO – E
MARTA ANNA OSSOWSKA – GB-IRL.PŁN
ALEKSANDRA OWSIANKA – IRL
MATEUSZ OWSIANKA – IRL
MAJA PALIGA – GB
OLIWIA PALUCH – IRL
HANNA PALUSZEK – USA
GLORIA PAŁGAN – D
RAFAŁ PAWEŁ PANEK – USA
ALICJA PAPIS – E
MAYA PARFREY – USA
NELL PARTYKA – USA
AMANDA PARTYKA – USA
OSCAR AMADEUSZ PARTYKA – USA
HUGO PARTYKA – A
MAYA PARZYSZ – GB
MAJA PASZEK – USA
MATEUSZ PASZKOWSKI – A
JAKUB PATALA – GR
TOMASZ PAWLAK – B
ANASTAZJA PENKSIK – RUS
OSCAR PERYT-JANDULA – USA
MARTINA PIACENTINI – I
EMIL PIĄTEK – B
NATALIA PICCOTIN – I
ALEXANDRA PIESSENS – B
NICHOLAS PIETRANIK – USA
VALENTINA PIETROPAOLO JAROSZEK – E

DOMINIKA PILARCZYK – IRL
JOHAN PILZECKER – D
ELINA PIŁAT – BY
HANNA PIÓRCZYŃSKA – IRL
LAURA PLACISZEWSKA – D
EMILIA PLEWA – USA
DANIEL PLEWA – USA
LENA PLEWIŃSKA – IRL
ANTONINA PŁOCHOWSKA – IRL
DAVID PODCZERWIŃSKI – USA
JULIA PODGÓRSKA – D
ANDREA PONTECORVO – I
ALAN POTĘPA – USA
KLAUDIA POŹNIAK – IRL
GRZEGORZ POŹNIAK – IRL
LAURA MARIANNA POŻOGA – I
NICOLA PRAŻMOWSKA – B
WIESŁAWA DOROTA PRĄŻYŃSKA – BY
ALEKSANDRA PRZEŹDZIECKI – USA
KACPER PRZYBYLSKI – D
NATALIA ANNA PRZYSIWEK – GR
JOLA PUJANEK – D
ANGELIKA PYC – USA
ALINA PYZHYK – BY
MARIA RACZEK – IRL
TOMASZ RACZKIEWICZ – GB-SCO
DANIELA RADECKA – LV
AMELIA RADOŃ – GB-SCO
SOFIA RADWANSKI – CDN
STEFANIA RAJEWSKA – CDN
ANTON RAMOTOWSKI – BG
GABRIELA RANT – A
AMELIA RATAJCZYK – D
ADRIANNA REMBISZ – USA
MATTEO RESCINITI – I
KRYSTIAN RESZCZYŃSKI – USA
DANIEL RODRIGUEZ KOSYCARZ – E
ADRIAN RODRIGUEZ KOSYCARZ – E
SANDRA RODRIGUEZ LUDWIKOWSKA – E
KSENIA RODRIGUEZ WEBER – E
ALEKSANDRA ROMAŃSKA – IRL
JULIA ROWICKA – S
PIOTR ROZANSKI – F
ANGELIKA ROZUMEK – B
LAURA RUCIŃSKA – D
OLENA RUDAKOWA – UA
WIKTOR RYBAK – D
ADA RYCHŁOWSKA – GB
ERYK RYDZIK – USA
JULIA RZESZUTKO – IRL
Kronika wspomnieniowa
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ANNA RŻANEK – IRL
VICTORIA SADOVSKA – B
DANIEL SAONCELLA – I
ANNA SARDIS – GR
MAJA SATLER – BG
MANUELA SCHEFFCZYK – D
LILIANA SCHMELZ – A
BENI SCHMELZ – A
ADRIANA URSZULA SENN – L
ALEKSANDRA MARTA SENN – L
DYMITR SIELIŁO – BY
MAKSYM SIEPAK – GB
MARCEL SIEWICZ – USA
JULIA SIKORSKI – USA
SOPHIE SIKORSKI – CDN
WIKTORIA SINKIEWICZ – BY
EMILIJA SINKIEWICZ – LT
BEATA AGNESE SJUCIŁŁO – LV
LAURA SKIBA – IRL
AMELIA SKOPOWSKA – A
MAKSYMILIAN SMACZNIAK – D
KAJA SOBOL – IRL
DAWID SOLARZ – SK
FILIP SOLARZ – SK
MAXIMILIAN STANEK – A
ANTHONY STANISZ – IRL
WILHELM STARZEC – USA
ZOFIA STARZEC – USA
ANTONI STAWCZYK – D
ALEXANDER STAWCZYK – D
ILONA STAWCZYK – D
SAMUEL STEFAN – F
LENA STEFAŃSKA – E
ANA CAROLINA STEMPKOWSKI – OLCZEVSKI – BR
MIKOŁAJ STEPANOW – UA
KRYSTIAN STOIMENOW – BG
DITA STRADĚJOVÁ – CZ
OLIWIA STRAMA – USA
ANIA STRZĄBAŁA – IRL
ANNA STUDNICKOVA – CZ
SZYMON STUDZIŃSKI – B
ANNA STYPKA – A
JHOAN SEBASTIAN SUAZA GRUDZIEŃ – E
ALEXANDER SUAZA GRUDZIEŃ – E
BARTŁOMIEJ SUDAŁ – IRL
MARTA SUŁEK – IRL
NADZIEJA SUSZNICKA – UA
VICTORIA SVITALA – F
SOPHIE SWIETLIK – USA
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JAKUB SYSAK – IRL
ADAM SZCZYGŁOWSKI – LT
ZUZANNA STEFANIA SZEWC – USA
LAURA SZŁAPCZYŃSKA – IRL
KAJA SZPANELEWSKA – USA
SZYMON SZUBART – A
ZOFIA SZWANDA – IRL
ANNA SZWARC-ZAJĄC – I
ALEX SZYMANSKI – IRL
ŁUKASZ SZYMAŃSKI – LT
MARCEL SZYMAŃSKI – D
KAROLINA SZYMASZEK –D
SEBASTIAN ŚLIWIŃSKI – B
MACIEJ ŚMIECHOWSKI – IRL
OLIWIA ŚREDNIAWA – GR
LENA ŚWIĄTKOWSKA – IRL
AMANDA ŚWIERGOSZ – E
KLAUDIA ŚWIERK – D
SZYMON ŚWIERK – A
ŁUKASZ ŚWIĘĆKOWSKI – GR
PATRYK ŚWINOGA – GR
RENE TIMANTSEV – GB
MAJA TOMSKA – IRL
AMELIA TOPOR – A
ANTONI TOPOR – A
AMELIA TROJAK – USA
VICTORIA TRZASKA – USA
ALAN TURACHANOW – UZ
ARTUR TURKO – UA
JAN PAWEŁ TUROWSKI – GB
JULIA ULASIUK – D
MONIKA SARA URBAN – E
NADIA VARGAS CZUBIN – E
SOFIA VISENTIN – I
YAROSLAV VOINOV – UA
MARYNA VOINOV – UA
MAJA VON JAKUSCH-GOSTOMSKI – D
KAMILA WIKTORIA WACŁAWIK – E
GABRIL WAFIK – USA
ZAKARIA WAFIK – USA
JAGODA WALCZAK – IRL
MIKOŁAJ WALICKI – IRL
XAVIER WALKOSZ – A
VANESSA WASKOWSKA – IRL
MAJA WEBB – USA
ALICJA WEBER – IRL
MARTA WESOLOWSKI – USA
MARTYNA WĘGRZYN – IRL
MAJA WIECZOREK – IRL
JAKUB WIELGUS – USA

KAMILA WIELONEK – D
OTYLIA WIERZBOWSKA – A
MICHELLE WIĘCKOWSKA – GB
DAVID WILCZEWSKI – CDN
ALEKSANDER WINDER – GR
KACPER WINDER – GR
TOMA WINIARCZYK – BG
OLIVER WIŚNIOWSKI – USA
FILIP WŁOSOK – CZ
MAYA WOJCIK – USA
ANDREA WOJDYLO – E
MARIKA WOJDYŁA – GB
HANNA WOJTUNIK – IRL
ANETA WOLSKA – GB
FILIP WOŁCZYŃSKI – GB-SCO
EUGENIA WOŁKOWA – UA
JULIA WÓJCIK – GB
JULIA WÓJCIK – IRL
WERONIKA WRĄBEL – IRL
KACPER WROBLEWSKI – USA
IGNACY WRONA – IRL
NATALIA WRÓBEL – D
ŁUKASZ WYCZAWSKI – USA
NATALIA WYSMOLEC – GB
ALEXANDRA WYSOCKI – USA
ANASTASIA WYSOCKI – USA
JULIA WYSZYŃSKA – B
LAURA WYZIŃSKA – A
MARIA ZAJĄC – GB
NADIA ZAJĄC – A
AMANDA ZAJDEL – USA
LILIA ZAJNCZKIWSKA – UA
JULIA ZAMIROWSKA – IRL
CHIARA ZANELLATO – I
WIKTORIA ZAPORA – D
JUSTYNA ZASADA – IRL
WIKTORIA ZAWACKA-KALINOWSKA – IRL
ALICJA ZAWADZKA – IRL
ANETA ZAWADZKA-UVEGES – IRL
MAKSYM ZBOROWSKI – RUS
ILJA ZELEŃCZUK – KZ
ALEXANDER ZIELIŃSKI – IRL
SZYMON ZIEMBA – IRL
ZUZANNA ZIĘBA – A
IGA ZYGMUNT – IRL
HANA ŻAKOWSKA – A
ROSICA ŻELIAZKOWA – BG
DARINA ŻELIAZKOWA – BG
JULIA ŻYLIS – IRL
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„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem,
we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim”.
Papież Jan Paweł II, Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.
Przed jedenastu laty, w pierwszej edycji konkursu „Być Polakiem”, tematem konkursu było „Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”. Nadesłane wtedy prace konkursowe potwierdziły tezę, że wolność
wywalczyliśmy wspólnie, Polacy zamieszkali w Polsce i Polacy rozsiani po całym świecie.
Od zarania dziejów Polacy solidaryzowali się z innymi nacjami walcząc „o wolność naszą i waszą”, m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Król Jan III Sobieski kierował odsieczą wiedeńską,
Józef Bem przewodził wojskom węgierskim,
Jan Michał Czajkowski, znany też jako Sadyk Pasza, walczył u boku Turków,
Kościuszko i Puławski walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych,
Polacy walczyli u boku Napoleona,
Polacy brali udział w hiszpańskiej wojnie domowej w latach 1936-1939,
Polacy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej i mieli decydujący udział w „Bitwie o Anglię”,
Polacy w czasie okupacji niemieckiej pomagali Żydom,
Polacy odegrali kluczową rolę w obaleniu komunizmu.

W roku jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ Solidarność skierowaliśmy Waszą uwagę na słowo solidarność. Na słowo, które dla Polaków znaczyło tak wiele, bo było symbolem odpowiedzialności, jedności
i współpracy. Chcieliśmy, przez Wasze polskie „okulary”, spojrzeć na różnie odczuwane barwy i odcienie polskości i związanej z nią solidarności. Zapytaliśmy czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym
z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?
Drodzy uczestnicy XI edycji konkursu „Być Polakiem”!
Wasze szczere i szeroko uzasadnione odpowiedzi na powyższe pytanie stanowią największą wartość
Waszych prac konkursowych. Naturalnie nie zaniedbaliście też troski o piękno języka polskiego.
Z całego serca dziękuję Wam za to.
ROMAN ŚMIGIELSKI
Przewodniczący Jury konkursu „Być Polakiem”
Przewodniczący Jury Grupy V
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MY SOLIDARNI
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DLA UCZNIÓW
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I – PRACE PLASTYCZNIE
II – PRACE LITERACKIE
III – PRACE LITERACKIE
IV – PRACE LITERACKIE
V – PRACE FILMOWE
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Czas niezwykły. Zebraliśmy się w uszczuplonym składzie Jurorów aby obejrzeć nadesłane z całego
świata prace plastyczne dzieci grupy najmłodszej. Było ich 291. Uzbrojeni w maseczki na twarzach
i rękawiczki rozłożyliśmy wszystkie prace. Uderzyła nas ich różnorodność.
Solidarność to trudny temat. Czy ta Solidarność historyczna, dzięki której w Polsce nastąpiły 30 lat
temu tak duże zmiany, czy ta solidarność codzienna, tworząca wspólnoty w szkole, pracy, na osiedlu…
Czy solidarność dla osiągnięcia wielkich celów, czy dla codziennego przeżywania przygód, drobnych
przyjemności i radości z kumplem, grupą przyjaciół, klasą, rodziną…
Nadesłane prace plastyczne najmłodszych uczestników pokazują wszystkie te aspekty, a młodzi artyści
wspaniale wywiązują się z funkcji kronikarza lub środkami plastycznymi chcą przekazać uczucia.
Gratuluję wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby wziąć udział w konkursie. Szczególnie tym, których prace zostały wyróżnione za zawartą myśl, sposób przedstawienia i walory plastyczne czy wartość
historyczną.
I refleksja: dodatkową wartością naszego konkursu w dobie pandemii jest fakt, że pomimo tego, że jesteśmy rozproszeni po całym świecie, wszyscy zdaliśmy sobie sprawę jak bardzo potrzebujemy bliskości. Każda z tych prac ten dystans zmniejsza, bo bliskość to nie pojęcie metryczne. Żyjemy w oddaleniu,
a jednak blisko.
HANNA PSTRĄGOWSKA-DUBIEL
Przewodnicząca Jury Grupy I
ZBIGNIEW DUBIEL
Juror Grupy I
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W tym tak dziwnym czasie pandemii korona wirusa, kiedy swiat jakos sie zatrzymal, to naleza sie wielkie podziekowania Joannie i Markowi ze nie zwatpili, jak i przeszlo pieciuset dzieciom, i mlodziezy, ich
rodzicom i nauczycielom ze jednak postarali sie i przyslali prace.
Nam Jurorom tylko przykro ze nie moglismy sie spotkac i przedyskutowac na zywo, a cala praca odbyla
sie internetowo, nawet prace plastyczne niektorzy oceniali ze zdjec.
Ale dla chcacego nie ma nic trudnego, i Polak potrafi. Teraz tylko czekamy na mozliwosc spotkania, bo
po tylu latach wspolnej pracy zzylismy sie jak rodzina, i przede wszystkim nagrodzenia szczegolnie
zasluzonych Laureatow XI Edycji konkursu „Byc Polakiem”.
BOŻENA LASKIEWICZ
Sekretarz Jury Grupy I

Dobiegła końca tegoroczna edycja Międzynarodowego Konkursu pt. Byc Polakiem. Szczególnie w czasach trudnych dla całego światu uczestnicy Konkursu nie tylko zaprezentowali swoje talenty, ale pozwolili nam, członkom jury, zapomnieć o tym co się dzieje wokół nas, tylko stać się dziećmi na jakiś
czas, bo każda praca konkursowa była brama do serca konkretnego dziecka. To tam, w głębi duszy
dziecięcej spotkałam naprawdę dumę za naszą Ojczyznę, za Polskę, jej historię i tradycje, polski język.
Każda praca to mała książka, którą chce się czytać i czytać. Chciałabym bardzo gorąco podziękować
przede wszystkim nauczycielom i rodzicom za to, że to właśnie dzięki wam nasze dzieci są wychowane
w polskich tradycjach, wartościach rodzinnych i w miłości do Polski. Nie da się nauczyć tej miiłości
teoretycznie. Duma i miłość przekazują się tylko od serca do serca, przez „żywy” przykład.
Podziękowania chciałabym też złożyć na ręce Pani Poseł Joanny Fabisiak. dzięki której ten Konkurs
trwa i co roku zwiększa się zainteresowanie Konkursem ze strony dzieci i młodzieży, Szkół Polonijnych
i Sobotnich z całego świata.
ELENA ROGACZYKOWA
Juror Grupy I
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WERDYKT JURY DLA GRUPY I PLASTYCZNEJ (WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT)

„Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?”

JURY W SKŁADZIE:
HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL (Polska) – Przewodnicząca
KRYSTYNA BACHANEK (Polska) – Wiceprzewodnicząca
ZBIGNIEW DUBIEL (Polska) – Sekretarz
BOŻENA LASKIEWICZ (Wielka Brytania)
ELENA ROGACZYKOWA (Rosja)
WANDA VUJISIĆ (Czarnogóra)

PRZYZNAŁO:
WYRÓŻNIENIA I STOPNIA:
JAKOB DRABEK, Niemcy
MATEUSZ KOWALIK, USA
JAKE KROPIEWNICKI, USA
PIOTR MAGIERA, USA
PIOTR ROZANSKI, Francja
DARINA ŻELIAZKOWA, Bułgaria

WYRÓŻNIENIA III
STOPNIA:
ZUZANNA CHYLIŃSKA, Niemcy
SIMONA DE FAZIO, USA
GABRIELA JUNDO, Łotwa
JULIA KOROLOWA, Łotwa
VICTORIA KOSMALA, USA
DAWID MALINOW, Bułgaria

WYRÓŻNIENIA II STOPNIA :
HELENA BABISZKIEWICZ, USA
NATALIE BOLDBAATAR, Irlandia
FLORIAN CHRAMIEC, Austria
FRANCISZEK DUKACZ, Irlandia
ZACHARIASZ GARCIA – IDZIAK, Hiszpania
EMILIA IWANICKA, Irlandia
AGATA KIECKA, USA
EWA LUBENCOWA, Rosja
DOMINIQUE MACHUL, Kanada
AMELIA RADOŃ, Wielka Brytania-Szkocja
MAYA WÓJCIK, USA

„BYĆ POLAKIEM” 2020

OSKAR MIŚKIEWICZ, Bułgaria
MIRIAN CLARA MUNOZ BILSKA, Hiszpania
OSCAR PERYT-JANDULA, USA
ALAN POTĘPA, USA
MARIA RACZEK, Irlandia
KSENIA RODRIGUEZ WEBER, Hiszpania
SOPHIE SIKORSKI, Kanada
EMILIJA SINKIEWICZ, Litwa
LAURA SZŁAPCZYŃSKA, Irlandia
KAJA SZPANELEWSKA, USA
ARTUR TURKO, Ukraina
FILIP WŁOSOK, Czechy
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

JAKOB DRABEK (NIEMCY)

MATEUSZ KOWALIK (USA)
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

JAKE KROPIEWNICKI (USA)

PIOTR MAGIERA (USA)
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

PIOTR ROZANSKI (FRANCJA)

DARINA ŻELIAZKOWA (BUŁGARIA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

HELENA BABISZKIEWICZ (USA)

NATALIE BOLDBAATAR ( IRLANDIA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

FLORIAN CHRAMIEC (AUSTRIA)

FRANCISZEK DUKACZ (IRLANDIA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

ZACHARIASZ GARCIA – IDZIAK (HISZPANIA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

EMILIA IWANICKA (IRLANDIA)

AGATA KIECKA ( USA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

EWA LUBENCOWA (ROSJA)

DOMINIQUE MACHUL (KANADA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

AMELIA RADOŃ (WIELKA BRYTANIA-SZKOCJA)

MAYA WÓJCIK (USA)
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

ZUZANNA CHYLIŃSKA (NIEMCY)

SIMONA DE FAZIO (USA)
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

GABRIELA JUNDO (ŁOTWA)

JULIA KOROLOWA (ŁOTWA)
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

VICTORIA KOSMALA (USA)

DAWID MALINOW (BUŁGARIA)
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

OSKAR MIŚKIEWICZ (BUŁGARIA)

MIRIAN CLARA MUNOZ BILSKA (HISZPANIA)
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

OSCAR PERYT-JANDULA (USA)

ALAN POTĘPA (USA)
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

MARIA RACZEK (IRLANDIA)

KSENIA RODRIGUEZ WEBER
(HISZPANIA)
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

SOPHIE SIKORSKI (KANADA)

EMILIJA SINKIEWICZ (LITWA)
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

LAURA SZŁAPCZYŃSKA (IRLANDIA)

KAJA SZPANELEWSKA (USA)
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

ARTUR TURKO (UKRAINA)

FILIP WŁOSOK (CZECHY)
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Muszę przyznać, że poprawianie prac w tym roku nie przyszło mi łatwo. Mimo pozornie wolnego czasu,
ciężko mi było skoncentrować się nad tematyką trudną i dla naszej grupy wiekowej zbyt poważną.
Problemy pandemii, troska o przyszłość dzieci i wnuków, stale rosnąca liczba zgonów i waląca się gospodarka nie nastrajały do spokojnego czytania! A jednak tematyka solidarności była jak najbardziej
na czasie! To właśnie pandemia wyzwoliła w ludziach poczucie współodpowiedzialności za starszych,
schorowanych, cierpiących. Nakłaniała do współpracy, współczucia, solidarności ludzkiej!
Podziwiam wszystkich uczestników, że tak sumiennie przyłożyli się do zadania. Najwyraźniej dużo
poświęcili czasu na przebadanie tematu; znalezienie informacji na temat związku „Solidarność”, osób
związanych z tym ruchem w Polsce i samego założenia idei solidarności międzyludzkiej. Najbardziej
imponujące jednak były prace uczestników konkursu, które odchodziły od szablonowego ujęcia i były
bardziej innowacyjne, wzruszające, osobiste. Opisujące uczucia własne i osób najbliższych w formie
wspomnień, wywiadów, albumów rodzinnych.
Mam nadzieję, że panujące nadal ograniczenia, ochroniły wszystkich od przykrych skutków tej choroby
i życzę wszystkim radosnych wakacji i szczęśliwego powrotu do jak najbardziej normalnego życia.

ALEKSANDRA PODHORODECKA
Przewodnicząca Jury Grupy II
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GRUPA II
PRACE LITERACKIE
(10 – 13 LAT)

WERDYKT JURY DLA GRUPY II (10 – 13 LAT) – PRACE LITERACKIE

„Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?”

JURY W SKŁADZIE:
ALEKSANDRA PODHORODECKA (Wielka Brytania) – Przewodnicząca
KATARZYNA OSTRÓWKA (Hiszpania) – Wiceprzewodnicząca
ELŻBIETA BARRAS (Wielka Brytania) – Sekretarz
STANISŁAW CHYLEWSKI (Kanada)
HALINA KOBLENZER (Niemcy)
PIOTR ŁADOMIRSKI (Belgia)

WYBRAŁO LAUREATÓW:
VICTORIA BILLACK, USA
MILAN BODNAR, Belgia
SOFIA DI ASCENZI, Włochy
MAKSYMILIAN DUL, Francja
JULIA GOLEC, USA
JUDYTA GÓRSKA, Wielka Brytania
EWELINA GROMA, Ukraina
ROYA GRĘBOSZ HOSSEINI, Kanada
BOGDANA GRYNIW, Ukraina
KAMIL JASTRZĘBSKI, Belgia
JAN KOPETCZUK, Ukraina
NATALIA ALINA MAHINAY, Kanada
KLARA OJRZYŃSKA, Czechy
MARCELI OJRZYŃSKI, Czechy
MARTA ANNA OSSOWSKA, Wielka Brytania – Irlandia Płn.
KLAUDIA ŚWIERK, Niemcy
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WERDYKT JURY DLA GRUPY II (10 – 13 LAT) – PRACE LITERACKIE

„Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?”

PRZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:
NICHOLAS BALLESTER MIELCZAREK, Hiszpania

ADRIANA URSZULA SENN, Luxemburg

FELIX BERESIŃSKI, Niemcy

ANTONI STAWCZYK, Niemcy

KLARA BERTRAND, Francja

ANA CAROLINA STEMPKOWSKI OLCZEVSKI, Brazylia

SARA CHWIEJ, Hiszpania

ANNA STYPKA, Austria

WERONIKA CHYŁA, Hiszpania

ADAM SZCZYGŁOWSKI, Litwa

DOMINIKA CYWIŃSKA, USA

ZOFIA SZWANDA, Irlandia

WIKTOR CZERNIEĆ, USA

ŁUKASZ SZYMAŃSKI, Litwa

LENA DEMKOWSKA, Irlandia

ŁUKASZ ŚWIĘĆKOWSKI, Grecja

ADAM DOMAŃSKI, Bułgaria

KLAUDIA ŚWIERK, Niemcy

BOHDAN FILIPCZUK, Ukraina

RENE TIMANTSEV, Wielka Brytania

NADIA GNATEK, USA

YAROSŁAW VOINOV, Ukraina

SEBASTIAN HERBET, Belgia

MAJA WIECZOREK, Irlandia

KINGA Lubieżanina, Grecja

ALEKSANDER WINDER, Grecja

JULIA KASPRZYK, Austria

WIKTORIA ZAPORA, Niemcy

PATRICK KOSMALA, USA

JUSTYNA ZASADA, Irlandia

POLA KOZIKOWSKI, USA

HANA ŻAKOWSKA, Austria

JESSICA KUKIEŁKA – TREPCZYK, Wielka Brytania-Szkocja
ALISA LUBIEŻANINA, Ukraina
SERHII MARYNENKO, Ukraina
VANESSA OLEKSY, Irlandia
MARTA ANNA OSSOWSKA, Wielka Brytania-Irlandia Płn.
EMIL PIĄTEK, Belgia
SOFIA RADWAŃSKI, USA
STEFANIA RAJEWSKA, Kanada
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Kiedy prawie rok temu ustalaliśmy temat konkursu „Być Polakiem 2020” nikt w swoich najbardziej proroczych snach nie mógł przewidzieć, że właśnie ten rok okaże się rokiem pod znakiem koronawirusa,
a temat „Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza
jego granicami?” będzie bardziej adekwatny i trafiony niż sobie wszyscy wyobrażaliśmy.
Oczywiście, temat odnosił się nie tylko do idei bycia solidarnym, ale również, jeśli nie przede wszystkim, miał na celu zainicjowanie poszukiwań historycznych przez dzieci i młodzież na temat „Solidarności” i jej założycieli. Bo przecież to właśnie w roku 2020. mija czterdzieści lat od powstania tego
związku, który miał taką moc, że był w stanie ruszyć z posad zatwardziały system i tchnąć w Polaków
nadzieję, że wspólnie, właśnie solidarnie, są w stanie wywalczyć godną normalność.
Snuliśmy również domysły, że z racji pandemii, prace dzieci będą być może nawiązywały do tego tematu i będą opisywały solidarność międzyludzką właśnie w tym kontekście: jako potrzebę globalnego
solidaryzowania się z wszystkimi, łączenia zasobów i sił na całym świecie.
I poczułam się zaskoczona...
Większość uczestników opisywała życie na emigracji, odnosiła się do osobistych przeżyć w szkole, nawiązywała do przyjaźni z innymi rodakami. Wielokrotnie, dzieci opisywały sposób w jaki czują, że są bliżej Polski, że się z Nią solidaryzują. I tu wymieniały fakt, że pielęgnują język polski, polskie tradycje,
że chodzą do polskich szkół, na polską mszę.
W innych pracach czytałam o potrzebie solidarności nie tylko między Polakami, ale po prostu między
wszystkimi ludźmi. Były też prace smutne, chwytające za serce, które opisywały krzywdę doznaną
właśnie od rodaków.
Ale zabrakło historii. W niewielu pracach odnalazłam wątki „Solidarności” – tej, która była inspiracją
i potęgą dla wielu!
W sumie, w grupie II, 10-13 lat, około 150 prac z całego świata! Tym razem komisja musiała pracować
zdalnie, na odległość! Brakowało nam tego zwykłego ludzkiego gadania i „kłótni” przy wyborze najlepszych prac. Ale udało się.
Oby kolejne lata były latami normalnymi: żebyśmy mogli spotkać się po ludzku i podyskutować, żeby
była piękna gala i wycieczka, i radość, i później wspomnienia.
Z serca dziękuję organizatorom, którzy w obliczu wszystkich tegorocznych wyzwań nie poddawali się;
dalej planowali, przekładali, kombinowali, żeby było jak najlepiej.
Młodzieży natomiast życzę chęci odkrywania, buszowania i bycia ciekawskim – uczcie się o Polsce,
bądźcie z Nią solidarni przez wiedzę i miłość.
ELŻBIETA BARRASS
Sekretarz Jury Grupy II
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VICTORIA BILLACK (USA)

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami
żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?
Victoria Billack, USA
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VICTORIA BILLACK (USA)

- 2-

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św.Stanisława Kostki
w Garfield, NJ
Victoria Billack, 11 lat - USA.
Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju
oraz poza jego granicami?

We współczesnym świecie jest wielka potrzeba przynależności do grupy ludzi, która dzieli
wspólny język, tradycje, kulturę oraz historię.
Mam na imię Victoria Billack. Urodziłam się w Ameryce w rodzinie wielokulturowej. Mój tata
również urodził się i wychował w USA, a moja mama w Polsce.
Tata dorastał w rodzinie dwujęzycznej (polsko-angielskiej), ale nie chodził do polskiej szkoły
i rozmawiał większość czasu tylko w języku angielskim ze względu na jego tatę. W dzieciństwie
odbył dwie lub trzy wycieczki do Polski. Ponieważ nie znał języka polskiego miał problem, żeby
porozmawiać z dziadkami i rodzina. Długo czekał na spotkanie z jego dziadkami w Polsce, bo
dopiero w wieku 10 lat pojechał ich odwiedzić. Było to dla niego wielkie rozczarowanie,
ponieważ tyle chciał im powiedzieć, ale nie mógł, bo nie znał języka. Żyjąc w USA nie
uczestniczył w życiu polonii dlatego nie odczuwał potrzeby uczenia się języka polskiego.
Moja sytuacja wygląda całkiem inaczej. Moja mama od małego uczyła mnie, żeby mówić po
polsku. Co roku jedziemy do babci i dziadka na wakacje i zwiedzamy całą Polskę. Przez moje
wizyty do Polski, uczę się nowych słów, znajduje nowych przyjaciół, uczę się historii mojego
ojczystego kraju i dowiaduje się więcej o mojej kulturze i o moich przodkach.
Polska szkola w USA jest miejscem gdzie nie tylko uczę się języka polskiego, ale
miejscem gdzie mogę się spotkać z polskimi dziećmi , których nie poznałabym chodząc tylko do
amerykańskiej szkoły.
Kiedy pierwszy raz moja mama chciała mnie zapisać do polskiej szkoły mój tata powiedział, że to
jest strata czasu, bo już znam język polski. On nie chodził do polskiej szkoły, więc nie rozumiał, że
polska szkoła to coś więcej niż nauka języka.
Szybko jednak zmienił zdanie o polskiej szkole, kiedy zobaczył co polska szkola mi daje.
Zaczęłam uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, które prowadzone są przy polskiej szkole jak
np. kółko teatralne.
Na kółku teatralnym w polskiej szkole przedstawiamy:
● polskie bajki,
● jasełka,
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● pokazujemy stare polskie tradycje o których czasami już nawet nasi rodzice nie
pamiętają,
● akademie na ważne rocznice historyczne,
● spotykamy się raz w każdy piątek i spędzamy czas z koleżankami i kolegami.
Dzięki temu również, że chodzę do Polskiej Szkoły brałam udział w różnych konkursach jak np.
,,Bo Lubię język polski” i w ,,Konkursie Legend i Baśni Polskich” .
Każdego roku cała moja rodzina również bierze udział w Paradzie Pułaskiego. Kiedy
maszerujemy to czujemy się jak jedna wielka solidarna rodzina. Każdy na tej paradzie jest
dumnym Polakiem. Ubieramy nasze stroje ludowe, które kupiliśmy w Polsce i maszerujemy
z moja polska szkoła. Każdy z nas na tej paradzie należy może do innej organizacji albo szkoły, ale
w ten dzień łączymy nasze siły i wspólnie na Piątej Ave chcemy pokazać jak Polska jest piękna
i silna mimo tego, że miała trudna historie. Jestesmy dumni, że kraj naszych przodków przetrwał te
ciężkie czasy, a my możemy podziękować za wolna Polske i pokazac ja z najpiękniejszej strony
ludziom którzy żyją w USA i nigdy nie byli w Polsce.
Często Amerykanie nie mają pojęcia, że wielcy ludzie jak Fryderyk Chopin, Maria Curie
Skłodowska czy Mikołaj Kopernik to Polacy. Mój dziadek, który jest Amerykaninem i uczy mnie
grać na pianinie próbował mnie przekonać, że Chopin był Francuzem, ale ja mu powiedziałam, że
to nie możliwe, bo ja bylam w Polsce w miejscach gdzie on żył i nawet odwiedziłam kościół gdzie
jest jego serce.
W niedzielę chodzimy do polskiego kościoła i spotykamy się z Polonia. Kościół zbliża
i łączy nas przez religie i piękne tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne. Każdego roku
organizowany jest przy kościele piknik dla Polonii oraz Opłatek na którym przedstawiamy jasełka.
Po kościele często bawimy się z naszymi polskimi sąsiadkami, które nie tak dawno się
przeprowadziły do Stanów Zjednoczonych. Często razem planujemy, że kiedy dorośniemy to
pojedziemy do Polski studiować, a tego lata napewno razem jedziemy do Polski na cale wakacje!
Dzięki tym wszystkim polskim organizacjom mam dużo polskich znajomych i mamy bardzo dobre
relacje, bo mamy wspólną kulturę, język, zainteresowania i po prostu lubimy razem spędzać czas.
Co roku biorę również udział w biegach 5K Run Polonia z bratem i tata gdzie poznaje
wielkich polskich sportowców, którzy są zaproszeni na ten bieg. Robimy z nimi wspólne zdjęcia
i dziękujemy za zdobyte medale na olimpiadach. To było wielkie przeżycie dla mnie kiedy
spotkałam Adama Małysza, Zbigniewa Bródkę, Justynę Kowalczyk oraz Anitę Włodarczyk. Mój
brat nie może się doczekać kiedy przyjedzie na ten bieg Robert Lewandowski. On go po prostu
kocha!
Staramy się również wspierać naszych Polskich sportowców, ktorzy przyjezdzaja do Ameryki na
zawody. Uważamy, że to jest naszym patriotycznym obowiązkiem, wspierać ich kiedy walczą
o medale dla Polski. Razem możemy więcej!
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Czasami żyć na obczyźnie i kochać drugi kraj jest bardzo ciężko, bo ciągle musisz walczyć
o dobre jego imię. Są ludzie którzy myślą, że Polska jest nadal krajem komunistycznym, a ja
i moja rodzina jestesmy szczęściarzami, że nie musimy tam żyć i że Ameryka daje nam wolność
której nie mielibyśmy w naszym ojczystym kraju. My Polacy którzy mieszkamy USA i ciągle
utrzymujemy kontakt z krajem dobrze wiemy, że tak nie jest. W mojej opinii Polska daje duże
możliwości rozwoju i standard życia w Polsce jest bardzo wysoki, ale Amerykanom jest ciężko
w to uwierzyć. Dzięki temu, że spędzam każde wakacje w Polsce widzę, że dzieci w Polsce mają
to wszystko co dzieci w Ameryce. Dzieci w Ameryce moga pozazdroscic dzieciom w Polsce
wolności.
W Ameryce wszystkie spotkania są pod okiem rodziców, a w Polsce jeździmy na rowerach
i spotykamy się na podwórku. Nie potrzebujemy specjalnego zaproszenia, żeby pójść się pobawić.
Moje koleżanki z Amerykańskiej szkoły, czasami mówią mi że mi zazdroszczą, bo nie mają tej
drugiej kultury ani drugiego języka.
Podsumowując myślę że solidaryzowanie się z Polakami kraju i za granica, jest bardzo
ważne. Na moim przykładzie widać jak dużo dało mi to, że od dziecka byłam blisko polskich
organizacji, które łączyły nas jako Polaków razem i budowały moja postawe Polaka.
Polska szkola i polski kościół dały mi to wszystko czego brakowało mojemu tacie w jego
dzieciństwie. Ja nie musiałam przełamywać bariery językowej z którą musiał walczyć mój tata.
Zawsze czułam się Polaka. Mój tata długo dorastał do tej decyzji, bo był wychowany w
amerykańskiej kulturze. Od kiedy poznał polska kulturę i język zrobil się wielkim fanem Polski
i jest gotowy żeby nawet się przeprowadzić do Polski, chociaż kilka lat temu nigdy by się na to nie
zgodził. Od kilku lat mój tato zaczął działać w polskich organizacjach. Jako professor na
St. JOHN’S University miał pod opieka polski klub studencki oraz pomaga w przyznawaniu
stypendiów dla studentów urodzonych w USA z polskimi korzeniami. Tak więc solidaryzować się
to być razem, walczyć o wspólne cele i pokazywać piękna stronę naszej ojczyzny Polski.
Wiem, że mam tylko 11 lat i nie wiem jaka ścieżka pójdę w życiu, nie wiem w którym kraju będę
mieszkać, ale wiem, że Polska będzie zawsze w moim sercu.
Kocham kraj moich przodków. Żaden Polak nie powinien mówić nic złego o swoim kraju ani
wstydzić się jego korzeni. Dzisiaj możemy być Polakami, nie musimy się ukrywać. Możemy
swobodnie rozmawiac po polsku. Nie każdy urodzony w USA może mówić dwoma językami, nie
każdy ma takie piękne tradycje i nie każdy ma powód, żeby być dumnym ze swojego kraju.
Ja to wszystko dostałam dzięki Polakom, którzy solidaryzują się za granicą Polski. Stwarzają dla
nowych pokoleń, które rodzą się w USA namiastkę ojczyzny. Potrafią obudzić uśpionego ducha
patriotyzmu w ludziach jak mój tata, który dorastał w USA z dala od polskich organizacji.
Wszystko to zawdzięczam Polakom, którzy potrafili się solidaryzować i walczyć o wspólne cele
przez wszystkie te lata i nie dali sobie wyrwać polskiego ducha nawet poza granicami ojczyzny.
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Na zakończenie chciałam przedstawić mój wiersz, który napisałam dwa lata temu po
Paradzie Pułaskiego. Parada ta była wyjątkowa gdyż Polska obchodziła 100-lecie odzyskania
niepodległości. W paradzie uczestniczyło tysiące ludzi pelnych radosci, a wśród nich ja jako
dumny Polak.
Orzeł Biały na czerwonym tle wyfrunął przed Lechem, Czechem i Rusem
I tak zaczela sie nasza piękna solidarna Polska
Inne narody próbowały nas zniszczyć
Próbowały nas z mapy wymazać
Mieliśmy zakaz mówienia w naszym w ojczystym języku
Nasza Flaga zniknęła
Nasz Orzeł przestał fruwać
Ale my zostaliśmy ślini, I nieugięci
Walczyliśmy za nasza ojczyzne
Dlatego Polonia jest jak rodzina
My wszyscy nosimy rany i blizny Polski
Każdy z nas chce widzieć ja silna, niepodległą i solidarną
Dlatego idziemy w Dzień Pułaskiego na Piątą Avenue
Ubieramy nasze stroje ludowe- barwy ojczyste
Dumnie kroczymy i o naszym przodkach pamiętamy
Flaga Polski fruwa na wietrze
Muzyka wesoło gra
Juz nie idziemy ze spuszczoną głową
Już nie boimy się mówić po polsku
Możemy wykrzyczeć
Kocham cię Polsko!
Moja polska szkoła maszeruje razem ze mną
Polska szkoła uczy mnie ojczystego języka na obczyźnie
Historii mojego pięknego kraju
Położenia Polski na mapie.
Podpowiada mi co musze zobaczyc, żeby ją lepiej rozumieć
Uczy kochać moja ojczyznę
Kraj moich przodków
Kraj bohaterów!
My na Piątej Avenue musimy pokazać, że Polska jest silna
Inne narody patrzą

62

Kronika wspomnieniowa

VICTORIA BILLACK (USA)

- 6-

Nie wstydzimy się naszej narodowości
Nie boimy się innych opinii
Niech inne narody patrzą i się uczą solidarności
Solidarności od naszego narodu
Który na obczyźnie solidarnie kroczy
Jestesmy Polacy!
My Represtentujemy Polskę
Nawet że jesteśmy urodzeni na obczyźnie.
Maszerujemy
Bez ograniczeń
Bez limitów
Razem!
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Milan BODNAR, 11 lat, Bruksela
Milan obudził się. Był piękny, ciepły, słoneczny dzień. Nie był jednak w swoim pokoju.
Leżał na polanie w środku lasu. Pogoda wskazywała na to, że było lato, jednak on
przecież zasnął w swoim łóżku w styczniu, w środku zimy. Milan poczuł niepokój
i lekkie zdenerwowanie. A może tylko śniło mu się, że jest zima i zasypia w swoim
łóżku, a tak naprawdę są wakacje i jest z rodzicami na biwaku?
– Pomocy! Pomocy! – w pobliżu rozległ się nagle krzyk. Był to głos chłopca mniej
więcej w wieku Milana.
Milan odwrócił się i zobaczył bogato ubranego chłopaka, jednak brudnego
i poszarpanego. Był bity przez trzech rozbójników. Milan zaczął uciekać, jednak ni
z tego, ni z owego pojawił mu się w ręce łuk. Chłopak nie należał do uczynnych. Wolał
zawsze stać z boku niż angażować się w akcje pomocy innym. Kiedy widział, że
szkolne łobuziaki męczą młodszych, szybko uciekał, żeby i jemu się nie oberwało.
Mimo tego Milanowi, nie wiedzieć czemu, zrobiło się strasznie żal zaatakowanego
rówieśnika i postanowił mu pomóc. Rozbójnicy nie widzieli go. Trochę bał się użyć
łuku, ponieważ w swoim dotychczasowym życiu bawił się jedynie zabawkowym łukiem
swojej młodszej siostry, a w wakacje, podczas wycieczek do lasu, swoim drewnianym
łukiem, który kupił podczas zwiedzania zamku w Gniewie. Mimo to Milan strzelił
i o dziwo powalił swym strzałem jednego rozbójnika. Jego obecność się wydała.
Rozbójnicy mieli tylko małe sztylety, więc zanim doszliby do Milana, już by nie żyli.
Chłopak strzelił ponownie, trafiając drugiego. Trzeciemu pozwolił uciec i podbiegł do
pobitego.
– Nic ci nie jest? – zapytał.
– Nie, nic. Dziękuję. – oznajmił chłopak.
– Jestem Milan, a ty? – powiedział Milan.
– Ja jestem Kazimierz. – odpowiedział chłopak. – Idźmy stąd, zanim zjawi się ich cała
banda! Za lasem jest osada.
– Dobrze, a gdzie tak naprawdę jesteśmy? – spytał Milan.
– Sam nie wiem, jestem tu tylko przejazdem. Wybrałem się na przechadzkę po lesie,
bo lubię wędrować sam. – rzekł Kazimierz.
Wyruszyli więc. Za nimi było słychać bojowe krzyki, jednak nie zwrócili na nie uwagi.
Krzyki były odległe. Niektóre od czasu do czasu na chwilę się zbliżały, ale nie na tyle,
by przestraszyć chłopców.
– Milan, uratowałeś mi życie. Jestem twoim dłużnikiem i na pewno odwdzięczę ci się
kiedyś.– oznajmił Kazimierz.
Szli tak godzinę gawędząc i żartując. Dobrze się bawili w swoim towarzystwie. Dotarli
w końcu do wioski. Szybko znaleźli nocleg. Wszyscy bardzo szanowali Kazimierza, co

MILAN BODNAR

66

1

Kronika wspomnieniowa

MILAN BODNAR (BELGIA)

Milana mocno zaskoczyło. Kazimierzowi kłaniano się, a co niektórzy nawet podchodzili
do niego zwracając się „Mój Panie!”. Wieczorem, już po kolacji, Milan spytał:
– Dlaczego ludzie mówią do ciebie Panie? Twoja rodzina jest bogata?
– Muszę ci coś wyznać… Jestem synem Władysława Łokietka, króla Polski…
Milan zemdlał. Obudził się po wielu godzinach. Kiedy otworzył oczy, zobaczył nad sobą
trzy osoby. Jedna miała na sobie albę i złoty krzyż na szyi. Była chyba księdzem. Druga
trzymała zioła. Milan uznał go za medyka. Trzecią osobą był Kazimierz.
– Obudził się! – krzyknął Kazimierz.
Milan popatrzył w stronę Kazimierza. Obok stał niski, bogato ubrany mężczyzna.
– Król Władysław Łokietek… – wyjąkał Milan rozpoznając postać, o której tyle czytał
w podręcznikach do historii. Czuł zdumienie, strach i podniecenie. Czy to możliwe?
Cofnął się w czasie? Milana mdliło na samą myśl, że może mieć rację. Co jeżeli król
nie polubi go? Co się stanie? Zginie? Będzie torturowany? Starał się ukryć przed
wszystkimi, że nie jest z ich epoki, a omdlenie było spowodowane spotkaniem syna
samego króla. Wypytywano go o wszystko, co możliwe. Gdzie mieszka? Jak się
nazywa? Kim są jego rodzice? Milan udawał, że stracił pamięć i pamięta tylko swoje
imię. Na zamku jednak uznano, że jest opętany i skazano na śmierć. Pomimo
protestów Kazimierza uważano, że Milan może rzucić zły urok na innych. Nikt nie liczył
się ze zdaniem młodego księcia. Milan miał przesiedzieć tydzień w lochu, czekając na
przyjście kata. Jego los został przesądzony.
*****
Milan siedział w lochu już od pięciu dni. Stracił nadzieję, że ktokolwiek pomoże mu
odzyskać wolność.
– Pssst! – rozległ się czyjś głos.
– Kto tam? – krzyknął zrozpaczony, a zarazem przestraszony Milan.
– Ciii! To ja Kazimierz, twój dłużnik. Pamiętasz? – szepnął Kazimierz.
Milan przywołał myśli i zrozumiał sens wypowiedzianych na polanie słów. Był dumny
i zadowolony z siebie, że pomógł temu bitemu chłopcu. Zrozumiał nagle, dlaczego
współpraca i wzajemna pomoc są tak potrzebne. Przypomniał sobie też opowieść
o Szewczyku Dratewce, który pomógł napotkanym owadom i zwierzętom,
a potem one doceniły jego dobre serce i odwzajemniły otrzymaną pomoc, której bardzo
potrzebował, aby uratować księżniczkę. Pomagając tym małym, wydawałoby się
całkowicie bezbronnym istotom, ani przez chwilę nie przeszło mu przez myśl, że
w przyszłości ich pomoc może uratować czyjeś życie.
– Pomożesz mi? – spytał Milan. W jego głosie było czuć nutkę nadziei.
– A myślisz, że po co bym tu przyszedł? Mam klucze od lochów, wydostanę cię stąd.
– oznajmił Kazimierz.
– Dziękuję… – pisnął Milan z radością.
MILAN BODNAR
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Kazimierz cicho otworzył drzwi od lochu. Biegli razem przez korytarze Wawelu do
wyjścia. Kazimierz wydawał się znać te wszystkie korytarze na pamięć. W końcu, to
był jego dom. Wyszli niezauważeni na dziedziniec. Wszyscy jeszcze spali. Kiedy tylko
nie było strażnika na horyzoncie, wyszli przez główną bramę. Wystarczająco oddalili
się od Wawelu, by móc się zatrzymać i porozmawiać.
– Patrz! Jakieś zamieszanie pod murami. Pewnie już spostrzegli, że cię nie ma.
– zauważył Kazimierz.
– Chodźmy dalej. Zaczną pewnie zaraz nas ścigać. – odpowiedział Milan.
Milan, kiedy zobaczył pod celą Kazimierza, w głębi serca był przekonany, że cała akcja
nie wypali. Ale mylił się! Nie mógł w to uwierzyć - udało się!
– Dziękuję ci przyjacielu! – powiedział Milan. - Gdyby nie ty…..aż się boję pomyśleć,
co by się stało...
– Postąpiłem tak samo jak ty Milanie! Wracaj szczęśliwie do swojej rodziny. Kiedyś
zostanę królem i chciałbym, aby wszyscy moi poddani byli tacy jak ty – solidarni,
odważni i poczuwający się do wspólnej odpowiedzialności. Bardzo miło spędziłem
czas w twoim towarzystwie i cieszę się, że cię poznałem.
******
– Milan! Wstawaj! Pora do szkoły! – rozległ się maminy głos. W tej samej chwili zaczął
też dzwonić budzik. Milan otworzył oczy, usiadł na swoim łóżku i rozejrzał się dookoła.
Więc to był tylko sen! Ufff! Milan z niespotykaną do tej pory radością szybko się ubrał
i pobiegł do szkoły. Nawet nie zapomniał umyć zębów.
Po powrocie ze szkoły Milan zaczął zastanawiać się nad znaczeniem słowa
„solidarność”, które wspomniał Kazimierz podczas ich pożegnania. Zapytał swoją
mamę, co według niej oznacza to słowo. Mama nic nie powiedziała, tylko włączyła
synowi piosenkę Marka Grechuty. Z głośników popłynęły słowa:
Solidarność to
Podobnie czuć i myśleć
Solidarność znaczy
Razem iść do celu
Solidarność […]
Jest siłą co zburzy
Mur jak kruche szyby […]
Solidarności
W walce o prawa
Solidarności
W pracy dla chleba
Solidarności
W nauce po mądrość
Dla dobra Kraju
Dziś nam potrzeba
MILAN BODNAR
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I wtedy Milan przypomniał sobie jak niedawno wraz z polskimi znajomymi
przygotowywali
Paczkę
dlajak
potrzebującej
wrzucali
I wtedy Milan Szlachetną
przypomniał
sobie
niedawno rodziny
wraz zz Pomorza
polskimii jak
znajomymi
pieniążki
do puszek
w dniu Paczkę
Wielkiejdla
Orkiestry
Świątecznej
Pomocy.
On isam
zawsze
przygotowywali
Szlachetną
potrzebującej
rodziny
z Pomorza
jak wrzucali
I wtedy wszystkim
Milan przypomniał
sobie jak
niedawno
wraz
z polskimi
znajomymi
kibicował
polskim
drużynom
i
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MILAN BODNAR (BELGIA)

Bruksela, Ambasada RP, 10 kwietnia 2010 r.

Groby polskich żołnierzy na cmentarzu w Brukseli.

Cmentarz żołnierzy polskich w Bredzie.

– Niesamowite – pomyślał chłopiec. – Mimo że nie mieszkam wMILAN
Polsce,
to mogę
BODNAR
5
pomagać jej obywatelom i przyczynić się do rozwoju i lepszego funkcjonowania mojej
Ojczyzny. Liczy się każdy, nawet drobny gest. A kiedy połączymy nasze siły
i zaczniemy działać wspólnie, nasze możliwości będą znacznie większe! I jeśli kolejny
raz zobaczą, że ten łobuz z szóstej klasy znowu chce pobić Kacpra, niskiego,
drobnego Polaka z czwartej, to tym razem mu pomogę!
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SOFIA DI ASCENZI (WŁOCHY)

Moja solidarność
Solidarność to taka piękna rzecz....
Gdy mówię po polsku z moją rodziną,
Gdy czytam bratu „Niesamowite
przygody 10ciu skarpetek”,
a on śmieje się do łez.
Gdy w tłusty czwartek dom pachnie
pysznymi pączkami z lukrem i
marmoladą
i gdy pomagam mamie lepić pierogi.
To solidarność właśnie.
Taka piękna rzecz.
Gdy na święta wielkanocne moja
jedyna palemka, z polskich suszonych
kwiatków
zrobiona, wśród włoskich gałazek
oliwnych kolorami sie mieni.
Gdy koszyczek zrobiony przez
lubelskiego pradziadka niosę do
kościoła polskiego,
z pięknymi, kolorowymi pisankami,
solą i chlebem świętymi.
To taka piękna rzecz,
solidarność właśnie.
Gdy na święta Bożego Narodzenia
dzielę sie białym opłatkiem,
pod obrusem jest sianko na stole i
dodatkowe miejsce dla gościa.

„BYĆ POLAKIEM” 2020

71

SOFIA DI ASCENZI (WŁOCHY)

I gdy kolędę w kuchni mama nuci po
cichu, a oczy jej błyszczą ze
wzruszenia.
I gdy życzenia składamy po polsku
przez telefon...
To jest właśnie solidarność,
Taka piękna rzecz.
I gdy zamiast biegać dookoła
fontanny tak jak inne dzieci z
miasteczka,
chodzę do szkoły polskiej w Rzymie,
aby o przymiotniku i o rzeczowniku
nauczyć się.
Gdy co lato wchodzę do samolotu,
który do mojej ojczyzny mnie
zawiezie,
do dziadków, do wujków i do
kuzynów.
To solidarność właśnie,
Taka piękna rzecz.
Bo ja mam taki piękny skarb, czyli mieć
polską i kochaną rodzinę, mieć piękną i
pełną historii ojczyznę, i to co
nas łączy to taka piękna rzecz,
solidarność właśnie.
Moja solidarność.

SOFIA DI ASCENZI, 10lat, Włochy
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MAKSYMILIAN DUL (FRANCJA)

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską
i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?
Zadane pytanie jest dla mnie bardzo trudne, bowiem nie
jestem typowym przykładem imigranta: urodziłem się
we Francji, ale w zasadzie cała moja rodzina mieszka
w Polsce. Więc moje związki z Polską to głównie wyjazdy
na wakacje lub święta.
Od małego moi rodzice naciskali na to, abym dobrze
mówił po polsku. Będąc w domu oglądałem polskie bajki,
czytałem polskie książki i rozmawiałem po polsku. Część
przyjaciół mojej mamy to Polacy, dzięki czemu miałem
polskich kolegów, którzy byli w tej samej sytuacji co ja.
Solidarność z Polakami jest dla mnie rzeczą naturalną,
łączą nas: wspólny język, te same obyczaje, czytamy
książki polskich autorów, których nazwiska brzmią często
obco dla większości moich francuskich znajomych.
Solidarność z Polską to dla mnie zainteresowanie jej historią, którą poznaję w domu i w szkole. To również dosko-

nalenie znajomości języka, zapoznawanie się z nowościami
kulturalnymi z kraju. Nie zadaję sobie pytań, czy istnieje
potrzeba takiej solidarności. Jest to dla mnie oczywistość,
część mojej tożsamości. Wiedza o Polsce jest czymś, co wyróżnia mnie na tle moich francuskich rówieśników. Zachowanie więzi z krajem jest dla mnie naturalne, co roku
spędzam tam większą część wakacji, poznaję życie codzienne – poprzez własne doświadczenia i historie zasłyszane od kuzynostwa. Dzięki temu moja wiedza o Polsce
nie jest tylko teorią, bo wiele rzeczy udaje mi się poznać
w praktyce. Nigdy nie miałem też wątpliwości co do tego,
iż ważnym jest utrzymywanie kontaktów z Polakami
mieszkającymi we Francji. Tylko oni mogą zrozumieć, jak
ważny jest karp w Wigilię lub polecić mi swoją ulubioną
część „Tytusa, Romka i Atomka”. Solidarność z Polakami
mieszkającymi w tym samym kraju poza Polską jest dla
mnie rzeczą normalną; w końcu wszystkich nas łączy
nasze pochodzenie i wspólne tradycje.
Maksymilian Dul

luD nailimyskaM
ł

Jurata, królowa Ba tyku
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MAKSYMILIAN DUL (FRANCJA)

Czy obecnie jest potrzeba,
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zadaję sobie pytań, czy istnieje potrzeba takiej
solidarności. Jest to dla mnie oczywistość,
część mojej tożsamości. Wiedza o Polsce jest
czymś, co wyróżnia mnie na tle moich
francuskich rówieśników. Zachowanie więzi
z krajem jest dla mnie naturalne, co roku
spędzam tam większą część wakacji, poznaję
życie
codzienne
poprzez
własne
doświadczenia i historie zasłyszane od
kuzynostwa. Dzięki temu moja wiedza
o Polsce nie jest tylko teorią, bo wiele rzeczy
udaje mi się poznać w praktyce.
Nigdy nie miałem też wątpliwości co do tego,
jak istotne jest utrzymywanie kontaktów
z Polakami mieszkającymi we Francji. Tylko
oni mogą zrozumieć, jak ważny jest karp
w Wigilię lub polecić mi swoją ulubioną część
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jest dla mnie rzeczą normalną;
w końcu wszystkich
nas łączynasze pochodzenie
i wspólne tradycje.
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JULIA GOLEC (USA)

Mam na imię Julia. Urodziłam się i mieszkam z rodzicami w Stanach Zjednoczonych a dokładnie na Brooklynie.
W tym roku na konkurs,,Być Polakiem” został wybrany
temat o solidarności. Więc zacznę od prostego zdania
co to jest ta,,solidarność”. Solidarność to poczucie współodpowiedzialności w obliczu czyjejś potrzeby lub nieszczęścia, niesienie pomocy i wsparcia. Jest to Niezależny
Samorządowy Związek Zawodowy (NSZZ).,, Solidarność
stanowiła ogromną siłę bo należały do niej miliony Polaków.
Z opowiadań mojej babci wiem, że w tamtych czasach
żyło się ciężko. Wszystko było na kartki. W sklepach dostępny był tylko ocet i sól. Trzeba było bardzo długo stać
w długich kolejkach, żeby cokolwiek kupić. Nie wszystkie
produkty były dostępne. Owoce takie jak banany czy pomarańcze można było kupić tylko na święta. Chleb piekło
się w domu, a masło babcia robiła ze śmietany. Wartość
pieniądza była większa ale nic nie można było kupić. Sąsiad sąsiadowi pomagał, dzielił się tym co miał. Dzieci
więcej czasu spędzały na zewnątrz. Nie było telefonów,
komputerów i telewizorów. Czy obecnie jest potrzeba, aby
być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz
poza jego granicami?
Solidarność to piękna cecha, ale tak naprawdę nie doceniana przez wielu ludzi. Żyjemy w czasach kiedy każdy
z nas oczekuje korzyści za cenę pewnych wartości, takich
jak: sprawiedliwość, uczciwość, solidarność. Niektórzy
z nas do końca nie znają znaczenia tych wartościowych
słów.
Moim zdaniem jest potrzeba bycia solidarnym Polakiem
w Polsce jak i poza granicami. My jako Polacy nigdy nie
powinniśmy o tym zapominać ponieważ doświadczyliśmy
wiele razy, że razem mamy ogromną siłę solidarności.
W naszych żyłach płynie krew dobroci i sprawiedliwości,
a serca nasze są napełnione dobrymi uczynkami. Powinny
bić tak przez cały rok i musimy dbać o siebie nawzajem.
Jest tego przykładem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku odbył się już 28 finał. Ten przykład
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pokazuje nam jak nasi rodacy rozproszeni po całym świecie potrafią się zjednoczyć. Dzięki nam, naszej solidarności ona istnieje i pomaga ratować życie małym i dużym
dzieciom. Co roku w drugą niedzielę stycznia w Polsce
i na wszystkich kontynentach odbywa się ogromna, dobroczynna impreza. Ludzie wychodzą z domów, oddają
drogocenne pamiątki, licytują, wrzucają pieniążki do puszek w zamian za czerwone serduszko. Nikt na nikogo nie
krzyczy, nie obraża, nie poniża. Stajemy się jedną Wielką
Rodziną Solidarności. Pieniążki z tego finału przekazane
są na zakup najnowszych urządzeń dla ratowania zdrowia
i życia wcześniaków i tym, którzy potrzebują.
Jak co roku tak i tym razem z rodzicami też wsparliśmy
WOŚP. W tym dniu wrzuciłam część moich oszczędności.
Moje serduszko bardzo mocno biło. Bardzo się cieszyłam,
że mogłam pomóc. Jeśli dzieci w mrozie zbierają pieniądze
na to żeby pomóc tym, które są przykute do łóżka, to ja nie
potrzebuję więcej dowodów na to, że miłość i solidarność
istnieje.
Tutaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki też są prowadzone zbiórki pieniążków. Jest to kolejny wspaniały przykład.Bycie solidarnym nie kosztuje zbyt dużo, a można
sprawić wiele radości ludziom, którzy tracą nadzieję. Takie
akcje pokazują nam, że jesteśmy gotowi pomagać naszym
przyjaciołom. W ostatnich czasach polskie rodziny przylatują do Stanów leczyć swoje dzieci. Są to dzieci z chorobami nowotworowymi. Często Polacy mieszkający tutaj
udostępniają swoje domy rodzinom, które przylatują
na leczenie. Pomagają im, licytują rzeczy, aby móc wspierać finansowo rodziny. Liczy się każde dobre słowo wsparcia, otuchy w tak wielkim mieście.
Moi rodzice zawsze mi powtarzają, że warto pomagać. Zło
dobrem zwyciężaj – słowa błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki. Papież Jan Paweł II potrafił obudzić w swoich
rodakach nadzieję na zmianę ciężkiego i smutnego życia
pod rządami komunistów. A my się jednoczymy. Bądźmy
solidarni. Do końca świata i o jeden dzień dłużej.
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JUDYTA GÓRSKA (WIELKA BRYTANIA)

KIM JESTEM?
JUDYTA GÓRSKA – WIELKA BRYTANIA
Kim jestem? Jestem Polką. Pomimo, że urodziłam się
w Anglii czuję się Polką. Nie, nie tylko dlatego, że mam polski paszport i dowód osobisty, polskie korzenie i przodków
pochodzących z Polski, ale poprzez władanie językiem polskim, dzięki nauce w polskiej szkole oraz MIŁOŚCIĄ DO
WIARY I OJCZYZNY. Kim jestem? Bardzo dumną Polką.
Jako Polka, jestem dzielna, honorowa, ambitna, wyjątkowa i solidarna... poczekaj- solidarna? Co to oznacza?
Jakim sposobem? No cóż, Jan Paweł II powiedział bardzo mądre słowa na ten temat, „Solidarność – to znaczy:
jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem,
we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu,
jedni przeciw drugim.”
Jak mogę być solidarna wobec innych Polaków? Czy
warto? OCZYWIŚCIE!
W każdą sobotę poświęcam swój wolny czas aby lepiej poznać kraj, który kocham. Chodzę do polskiej szkoły sobotniej im. Marii Konopnickiej i na każdej lekcji dowiaduję się
czegoś nowego o Polsce: nowe słowo, nowe miasto, nowe
fakty historyczne – rzeczy, o których nigdy nie słyszałam.
W naszej szkole wspólnie obchodzimy różne święta – organizujemy Wigilię klasową, robimy laurki i przedstawienia
na dzień Matki i dzień Ojca, Andrzejki,Dzień Nauczyciela,
Święto Niepodległości, ale też o nich się uczymy. Pani przgotowywuje świetne zabawy związane z tematem lekcji,
które też wzbogacają moją wiedzę o Polsce. Omawiamy
lektury szkolne napisane przez sławnych polskich autorów, a przy okazji poznajemy biografię tych autorów.
Po skończonych lekcjach, idę na zbiórkę harcerską. Należę
do drużyny ‘Dunajec’, która należy do hufca ‘Bałtyk’. Tam
spotykam moje koleżanki i razem uczestniczymy w różnych zabawach, kominkach i śpiewach harcerskich. Ten rok
szkolny, 2019-20, to mój pierwszy rok jako harcerka. Wcześniej byłam zuchem. W tym roku pojechałam na mój pierwszy biwak harcerski do Walii, gdzie spotkaliśmy drużynę
‘Pilica’ i wspólnie uczyłyśmy się nowych rzeczy takich jak
rozpalać ognisko, rozszyfrować alfabet Morsa i inne kody.
Nasze zbiórki, obozy, wycieczki, msze harcerskie i uczestnicwo w ważnych spotkaniach, gdzie reprezentujemy naszą
ojczyznę, to wszystko jest znakiem solidarności.
‘Kościół’ – zwołanie, organizacja, instytucja – tak tłumaczy to słowo internet. Ale ja wiem, że ‘kościół’ oznacza coś
więcej. W mojej parafii odbywają się Msze Święte PO POLSKU, na które przychodzi kilka set Polaków. Jako Polacy
mieszkający za granicą solidaryzujemy się, biorąc w nich
udział w naszym języku, lecz nie w naszym kraju. Przychodząc do Kościoła, nie tylko poznajemy Boga i słuchamy
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czego Jezus nas uczy, ale zaprzyjaźniamy się z innymi Polakami, którzy też mieszkają poza ojczyzną.
Rada Parafialna mojego kościoła i KPH (Koło Przyjaciół
Harcerstwa) organizują zebrania, bale oraz wspólne wieczory takie jak ‘Quiz Night’. Tam też poprzez rozmowy
i zabawy wzmacniamy nasze więzi i trzymamy się razem.
Ja również w nich uczestniczę, spotykam tam znajomych
ze szkół polskich i angielskich, kolegów, koleżanki oraz
przyjaciół rodziny – wszystkich.
Uznałabym siebie za ambitną osobę. Biorę udział w wielu
polskich konkursach i zajęciach dodatkowych. Przez
ostatnie 3 lata uczestniczyłam w Wierszowisku, konkursie organizowanym przez PMS (Polską Macierz Szkolną),
reprezentując moją polską szkołę. Zapisałam się również
na chór, z którym występowałam na koncercie ‘100-lat’,
z okazji stu-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę
(też zorganizowany przez PMS). W tym roku uczestniczę
w konkursie ‘Być Polakiem’, tym razem mam konkurencję
z całego świata! Biorąc udział w takich konkursach i wydarzeniach, pokazuję jak bardzo kocham moją ojczyznę.
W domu również solidaryzujemy się jako rodzina obchodząc różne polskie święta i tradycje, jedząc tradycyjne polskie dania i słuchając polskiej muzyki. Często odwiedzamy
naszą rodzinę w Polsce i pozostajemy z nimi w ciągłym
kontakcie.
Okazujemy solidarność cały czas, nawet tego nie zauważając. Przykłady, które opisałam powyżej udowadniają to.
Nasi przodkowie dali nam przykład – ważna jest solidarność z Polską, z Polakami w Polsce i za granicą; bez niej
nie byłoby wolnej Polski. Bez NSZZ Solidarność, Polska nie
byłaby takim pięknym, wyjątkowym, ojczystym krajem,
i ja bym nie była Judytą: harcerką, uczennicą, katoliczką,
uczestniczką. Nie byłabym DUMNĄ POLKĄ.
Czy warto więc mówić o solidarności między Polakami?
OCZYWIŚCIE! To jest bardzo ważna cecha, która pomogła
Polakom w tylu sytuacjach, że po prostu nie możemy o niej
nie pamiętać! Przecież solidaryzowanie się z innymi to coś,
co robimy codziennie. Czy jest potrzeba aby się solidaryzować z Polakami i z Polską? TAK! „Nie ma wolności bez
solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości – więcej! – nie ma przyszłości człowieka
i narodu” – Jan Paweł II.
Bez solidarności, Polska nie jest Polską.
Podsumuwując, zadam jedno, ostatnie pytanie – kim jestem? Bardzo dumną, SOLIDARNĄ, Polką – Judyta Górska.
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JAK BYĆ POLKĄ W KRZEMIEŃCU
– WYWIAD Z JADWIGĄ GUSŁAWSKĄ
Jadwiga Gusławska – rocznik 1939, Polka urodzona w Krzemieńcu, współzałożycielka Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu,
nauczycielka matematyki, przewodnik turystyczny
po ziemi wołyńskiej, mieszkanka Krzemieńca.

ukochani kuzynowie: Kazio i Henio. Z nimi spędzałam
dużo czasu. Bawiliśmy się razem, biegaliśmy po Krzemieńcu i okolicy. A posiłki przygotowywała nam ciocia Mania. Mówiliśmy ze sobą po polsku. I tak jest
do dziś, bo moi kuzynowie mieszkają nadal w Krzemieńcu i to niedaleko ode mnie.

Ewelina Groma – rocznik 2006, uczennica szkoły polskiej
przy Towarzystwie Odrodzenia Kultury Polskiej w Krzemieńcu, polskie korzenie po ojcu Światosławie Gromie.

7. A na lekcje polskiego pewnie do Pani legendarnej Pani
Ireny Sandeckiej?

Rozmowa odbyła się w domu Pani Jadwigi w dzielnicy
Krzemieńca o nazwie Morgwy. W tej dzielnicy zawsze
mieszkali głównie Polacy. Obecny dom Pani Jadwigi zbudował jej mąż.

O tak. Pani Sandecka przyciągała do siebie charyzmą,
wiedzą i talentem pedagogicznym. Organizowała dla
polskich dzieci lekcje, wycieczki. Zarażała nas miłością
do polskiej literatury.

1. Wiem, że urodziła się Pani w Krzemieńcu kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Gdzie znajdował się Pani dom rodzinny?

8. Wiem, że spędziła Pani kilka lat poza Krzemieńcem.
Gdzie?

Ten dom stał pod Skałami Dziewiczymi. Mieszkałam
tam z rodzicami do 1956 r. Po śmierci ojca mama
i ja przeprowadziłyśmy się do domu ojczyma pod Górę
Bony.
2. Jakie jest Pani nazwisko rodowe?
Jadwiga Stankiewicz
3. Czy w domu rodziców mówiło się po polsku?
Tak. I nie tylko w domu, ale też z ciociami, wujkami,
kuzynami i sąsiadami. Wtedy w Krzemieńcu mieszkało dużo Polaków. Ok. 17% wszystkich mieszkańców
miasta.
4. A jak było potem? Krzemieniec po II wojnie światowej
znalazł się w granicach ZSRR.
Mój dziadek Franciszek Stankiewicz wychował swoje
dzieci, a więc i mojego ojca, w głębokim poczuciu,
że jesteśmy Polakami. Nigdy nie czułam się inaczej.
Nigdy nie miałam wątpliwości. Zawsze z dumą myślałam i mówiłam, że jestem Polką.
5. W czasach powojennych zaczęła Pani chodzić
do szkoły. W jakim języku się Pani uczyła?
Po rosyjsku i po ukraińsku. Ale w domu zawsze
brzmiał język polski.
6. A poza domem?
Byłam jedynym dzieckiem swoich rodziców. Szukałam
kontaktu z rówieśnikami Polakami. Bardzo często biegałam na Morgwy – do tzw. polskiej dzielnicy, w której już wtedy mieszkał mój wuj Wincenty Stankiewicz
(absolwent Liceum Krzemienieckiego), a z nim moi
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We Lwowie. Tam studiowałam. Potem już jako mężatka na Zakarpaciu i w Tarnopolu, ale wróciłam
do Krzemieńca z mężem i synem.
9. Jak to się stało, że powstała myśl założenia stowarzyszenia Polaków?
O, to ciekawa historia. Związana z osobą Pani Ireny
Sandeckiej. To właśnie Pani Sandecka rzuciła hasło,
by założyć towarzystwo Polaków w Krzemieńcu. Było już
wiadomo, że takie towarzystwo jest we Lwowie. Wkrótce
u nas powstała grupa inicjatywna przy parafii kościoła
Św. Stanisława. Pani Sandecka nawiązała kontakt z Konsulatem RP we Lwowie i z tamtejszym stowarzyszeniem
Polaków. Konsulat lwowski zaprosił na konferencję
przedstawicieli grup inicjatywnych z różnych miejscowości. Z Krzemieńca delegowano mnie. Statut TOKP został
napisany w 1989 r. i nasza organizacja została wpisana
do państwowego rejestru w 1990 r.
10. Ilu członków liczyło wtedy towarzystwo?
30 osób.
11. Kto był pierwszym prezesem?
Wybrano mnie. Byłam prezesem do IX 1991 r.
12. A kolejni prezesi? Proszę wymienić nazwiska.
Olga Bordyjczuk, ksiądz Czesław Szczerba, Eugeniusz
Józefif, Emilia Szulgan, Stanisław Lutkiewicz, Jan
Moroziuk, a teraz Marian Kania.
13. A kiedy powstała polska szkoła?
Właściwie od razu, kiedy towarzystwo zaczęło oficjalną działalność. Szkoła języka polskiego była dla nas
najważniejsza.
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14. Kto pierwszy uczył języka polskiego?
To ja zaczęłam prowadzić lekcje języka polskiego. Jestem nauczycielką matematyki. Mam przygotowanie
pedagogiczne, ale wtedy musiałam się uczyć, jak uczyć
języka polskiego. I tu znów trzeba wspomnieć Panią
Sandecką. Ona wykorzystała swoje kontakty i wysłała
mnie na kurs języka polskiego latem 1990 r. do Krakowa. Zajęcia odbywały się w Wyższej Szkole Pedagogicznej.
15. Kto wtedy pomagał towarzystwu i szkole?
Bardzo nam pomagał ENERGOPOL – polska firma
budowlana z Lublina, która w tym czasie budowała
elektrownię w Nietiszynie niedaleko Krzemieńca. Kierownictwo firmy wspierało nas duchowo i materialnie.
Przekazano nam ławki, krzesła. Pomagano urządzić
klasę języka polskiego, która mieściła się w Szkole
Średniej nr 1. Pomagali nam też artyści fotografowie z Krakowa. Przyjeżdżali do nas do Krzemieńca
na plenery. Organizowali u nas wystawy swoich zdjęć.
Kontakt z artystami z Polski był ciekawym doświadczeniem dla naszych uczniów. Wszystkich podnosił
na duchu.
Było trudno. Nie mieliśmy podręczników, polskich
książek. Powoli wszystko organizowaliśmy. Entuzjazmu nie brakowało.
16. Dziś od kilku lat szkoła jest w innym miejscu. Mamy
teraz bardzo dobre warunki do nauki. Ładne, przestronne dwie klasy, świetlicę, w której organizujemy
obchody polskich świąt państwowych i religijnych.
Szkoła jest wyposażona w sprzęt multimedialny.
Ma bogatą bibliotekę, nowoczesne podręczniki. Języka polskiego uczą dwie nauczycielki z Polski. A jak
było wcześniej?
Dzięki księdzu Tadeuszowi Mieleszce lekcje odbywały
się w salce parafialnej. Warunki były bardzo skromne.
Nie było bieżącej wody, toalety, trzeba było palić
w piecu. Budynek parafii ulegał stopniowemu zniszczeniu. Szukaliśmy innego miejsca. Gdy prezesem
towarzystwa wybrano Pana Mariana Kanię, on przeznaczył na szkołę swoje prywatne pomieszczenia.
Muszę tu powiedzieć, że Pan Kania to Polak z Polski,
który od 20 lat mieszka na Ukrainie. Prowadzi w Krzemieńcu swoją firmę, tu założył rodzinę, a od kilku lat
już jako prezes TOKP rozwija działalność edukacyjną
w polskiej szkole.
Ilu macie uczniów w tym roku?
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17. Około 160 dzieci i młodzieży.
A jakie jest Pani osobiste ważne wspomnienie o Pani
Irenie Sandeckiej?
To piękna postać w historii Krzemieńca. A dla mnie
szczególnie ważna osoba. Pani Sandecka uczyła nas
– polskie dzieci – języka polskiego, a mnie podarowała powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.
Ta książka była moją „biblią”. Dzięki niej obcowałam
z polską literaturą. Czytałam ją wiele razy. Miałam
wtedy 14 lat.
I jeszcze wspomnę, że Pani Sandecka napisała dla nas
podręcznik do nauki polskich liter. „Elementarz krzemieniecki”
18. To ciekawe. Mój tata mówił mi, że uczył się języka polskiego właśnie z tej książki.
Pani Jadwigo, proszę powiedzieć, jak być Polką
w Krzemieńcu?
Być Polakiem gdzieś na obczyźnie to sprawa niełatwa, ale w Krzemieńcu było zupełnie inaczej, dlatego
że tu Polaków zawsze szanowano. Historycznie Polak
tutaj był zawsze dobroczyńcą. Urodziłam się tu, jestem Polką i polskość żyje we mnie. Tu można czuć
się Polakiem takim, jakim się jest. W Krzemieńcu
Polacy zawsze byli zauważani, zawsze obecni. Mieszkałam jakiś czas na Zakarpaciu, w Tarnopolu. Tam
nie czułam się jako Polka tak dobrze jak tu. W Krzemieńcu nie myślę, że jestem Polką, po prostu jestem
Polką i wszyscy o tym wiedzą. Moja polskość tu jest
duchowa, urodzeniowa. Mieszkam wśród Ukraińców,
pracowałam wiele lat w ukraińskiej szkole, mam wspaniałych przyjaciół Ukraińców, ale nie raz wspominam
to, co mówiła nam dzieciom Pani Sandecka: „Pamiętajcie, że jesteście Polakami.” Na moją polskość wielki
wpływ miał dziadek, wujek i oczywiście Pani Sandecka.
19. A na moje poczucie, że mam polskie korzenie, duży
wpływ ma mój tata i Pan Kania – opiekun polskich
dzieci w Krzemieńcu.
Na zakończenie proszę, by Pani zacytowała jakiś polski wiersz albo zaśpiewała piosenkę z dzieciństwa.
Zaśpiewam piosenkę „Pod zielonym jaworem stoi
lipka zielona”.
20. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wiele się od Pani dowiedziałam o Polakach i o polskości w moim rodzinnym
mieście.
Ewelina Groma
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Tato, chciałabym wziąć udział w konkursie „Być Polakiem”
na temat: Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską
i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?
Mieszkamy na Ukrainie. Mamy polskie „korzenie”,dlatego chciałabym przeprowadzić z Tobą wywiad.
Powiedz coś o swoim pochodzeniu, o naszej rodzinie.
– Urodziłem się i mieszkam na Ukrainie. Pochodzę z mieszanej, polsko – ukraińskiej rodziny. Moja mama była Polką.
Część naszej rodziny została przesiedlona na Dolny Śląsk
i teraz mieszka w okolicach Wrocławia.
Tato, co to właściwie jest ta solidarność z Polską i Polakami żyjącymi w kraju i tu, na Ukrainie?
– To jest utrzymywanie więzi z Polakami, którzy mieszkają
w Polsce. Odwiedzamy się przecież wzajemnie.
Ważne jest też to, żeby razem coś robić, budować nasze
dobro narodowe. Ważne jest, żebyśmy nie przestali czuć się
Polakami i być odpowiedzialnymi za Polskę.
Co to jest dobro narodowe?
– Myślę, że dobro narodowe to dobra państwowe w Polsce.
Nie tylko bogactwo, złoto, ale też sami Polacy, obywatele,
słowem naród polski. Państwo troszczy się o Polaków żyjących w Polsce, ale też i o tych za granicą. A Polacy dbają
o swoje państwo i jego dobra publiczne. Podtrzymują też
swoją kulturę, tradycje. Z dumą mówią: „Jestem Polakiem”.
I to umacnia tę solidarność między Polakami.
To znaczy, że ta solidarność jest bardzo potrzebna. Możemy liczyć na innych Polaków a oni na nas.
– Tak, oczywiście.
Co trzeba robić, żeby solidarność między Polakami żyjącymi
na Ukrainie i w Polsce cały czas była, żeby wszystkim na niej
zależało?
– Trzeba poznawać historię Polski, uczyć się języka polskiego, znać polskie tradycje i polską kulturę. Należy dbać
o kontakty z innymi Polakami, którzy mieszkają na Ukrainie i w Polsce.
Dlatego w Kołomyi jest Polska Sobotnia Szkoła przy TKT „Pokucie”?
– Tak. W szkole można uczyć się języka polskiego, poznać
tradycję, historię Polski. Do szkoły przyjeżdżają goście
z Polski, rozmawiamy ze sobą, poznajemy się. W szkole organizowane są różne imprezy z okazji świąt państwowych
i religijnych.
Chodzimy też do Kościoła. Dbamy o polski cmentarz. Cmentarz w Kołomyi to największa nekropolia polska na Pokuciu.
Polacy z Polski pomagają nam remontować cmentarz.
Uważasz, że ważne jest, żeby chodzić do Kościoła?
– Wiesz, że Mieszko I przyjął chrzest i od tej pory Polska była
państwem liczącym się w Europie. Chrześcijaństwo odegrało
wielką rolę w budowaniu naszej tożsamości narodowej.
Ważne jest też, żeby każdy indywidualnie wzmacniał swoją
wiarę, postępował zgodnie z własnym sumieniem, kochał
innych ludzi. Obchodził święta religijne, Boże Narodzenie
czy Wielkanoc. Chrześcijanie też tworzą wspólnotę, powinni być solidarni. Razem coś robić dla kościoła.
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Znasz jakichś ludzi, którzy dbają o solidarność między Polakami
w kraju i za granicą?
– Znam polskich patriotów w Kołomyi. Dzięki nim w Kołomyi zachowały się polskie pamiątki.
Na przykład w Kościele jest płyta „Nieznanego Żołnierza”.
Dzięki temu, że Polacy przynieśli ją z cmentarza do Kościoła,
nie uległa zniszczeniu. Teraz i Polacy z Kołomyi,i goście
z Polski, poznają naszą historię. Dbanie o historię i pamiątki
też ma znaczenie w budowaniu solidarności między Polakami. Dlatego na cmentarzu jest pomnik poświęcony internowanym w Kosaczowie.
Dawno temu pani Malwina i Renia walczyły w sposób szczególny o to, by był w Kołomyi rzymskokatolicki kościół.
W kościele tym Sowieci urządzili sklep z meblami. Polacy z Kołomyi byli solidarni i urządzili głodówkę po to,
by odzyskać Kościół. Inni nocowali przy bocznych drzwiach.
Jedna z tych pań już umarła. Oddano jej hołd w ten sposób, że trumna z jej zwłokami została wniesiona bocznymi
drzwiami, bo tam ta pani głodowała.
Jeżeli nie zapominamy o takich wydarzeniach, też umacniamy naszą solidarność. Nie można zapominać o patriotach i dobrych parafianach.
Kiedy to było?
– Pod koniec lat osiemdziesiątych, tuż przed odzyskaniem
przez Ukrainę niepodległości.
Czy pani Renia i Malwina to patriotki? I co to jest patriotyzm?
– Patriotyzm to szacunek i miłość do ojczyzny i Polaków.
To także solidarność z własnym narodem Test też patriotyzm lokalny, w miejscu zamieszkania. Pani Renia i Malwina na pewno kochały Polskę.
A czy ważna jest solidarność między Polakami, którzy żyją
na Ukrainie?
Tak, powinni żyć w zgodzie, współpracować ze sobą. Dbać
o groby przodków. Pracować społecznie na rzecz całej społeczności.
W Kołomyi mieszkają Ukraińcy. Czy ważna jest też solidarność z nimi?
Tak, jesteśmy ambasadorami kultury polskiej i ukraińskiej.
Mamy pochodzenie polsko-ukraińskie
i jesteśmy obywatelami Ukrainy.
Nie wiedziałam, że solidarność między Polakami w kraju
i za granicą jest tak bardzo potrzebna. Czy chciałbyś jeszcze
coś powiedzieć?
Bez solidarności między Polakami żyjącymi na Ukrainie
i tymi, którzy mieszkają w kraju, nie będzie „polskości”
w Kołomyi. Nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. A Polacy
w kraju nie poznają dokładnie polskiej historii, która jest
związana z Kresami. I też nie będą wiedzieli, kim są.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Bogdana Gryniw,
córka Bogdana Gryniw,
uczennica czwartej klasy.
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BYĆ POLAKIEM
Bycie solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju
i poza jego gra-nicami jest pozytywną i powinna być ważną
wartością w życiu. Solidarność jest równie ważna jak przyjaźń czy miłość, bo potrafi pokonać najtrudniejsze przeszkody i dzięki niej możemy się rozwijać, zmieniać, żyć
i być w zgodzie z inymi ludźmi.
Jednym z takich przykładów, mówiących o ważnej roli solidarności w naszym życiu, jest coroczna akcja “Szlachetna
Paczka” dla dzieci biednych, chorych i będących w specjalnych ośrodkach opiekuńczych oraz rodzin ubogich
i mieszkajacych w kraju i poza granicami naszego kraju.
W tym roku, jak również w ubiegłych latach, moja polska
szkoła brała udział w tej akcji. W szkole została zorganizowana zbiórka pieniędzy, za które zostały zakupione ubrania i rzeczy potrzebne dla osób przebywających w “Domu
Chłopaków w Broniszewicach”.
Kolejnym przykładem potwierdzającym prawdziwość
bycia i życia we wzajemnej solidarności między Polakami
jest organizowanie od 28 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która jednoczy wszystkich ludzi dobrej woli
w kraju, a od kilku lat również na całym świecie. Dzięki
niej wszyscy ludzie co roku w drugą niedzielę stycznia
mają możliwość okazania wielkiego serca, przekazując
pieniądze na szczytny cel, którym jest zakup potrzebnych
sprzętów i rzeczy do szpitali.
Innym przykładem mówiącym o solidarności z rodakami
w kraju i poza jego granicami jest organizowanie co roku
w polskim kościele u ojców Domi-nikanów w Brukseli
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w okresie adwentu zbiórki pieniędzy oraz kiermaszu bożonarodzeniowego, który wspiera różne stowarzyszenia
w Polsce i na Litwie. W tym roku w drugą niedzielę adwentu przeprowadzono zbiórkę pieniężną na wsparcie
budowy hospicjum dziecięcego u Księży Orionitów w Wołominie. Natomiast ze sprzedaży dekoracji, rzeczy i smakołyków świątecznych podczas festynu zostało wsparte
również hospicjum dziecięce na Litwie, które prowadzi
od kilku lat siostra Michaeli Rak.
Moim ostatnim przykładem mówiącym o wielkiej solidarności w naszym życiu jest organizowanie przez Caritas
oraz polskie kościoły w kraju i za granicą wigilii dla ludzi
bezdomnych i ubogich, którzy dzięki takim akcjom w ten
dzień czują się kochani i potrzebni innym.
Mam nadzieję, że powyższymi przykładami udowodniłem
tezę, że bycie solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi
w kraju i poza jego granicami jest ważną i pozytywną wartością oraz szlachetną cechą każdego człowieka. Dzięki
niej można dokonać rzeczy niemożliwych, zmieniać samego siebie, a przy okazji cały świat. Solidarność motywuje nas do działania i życia wspólnie razem oraz uczy nas
dobroci. Gdyby nie ona, świat byłby “pusty i zimny”, jak
dzień bez słońca. To ona dodaje nam sił do życia i pokonywania wzajemnej niezgody.

Kamil Jastrzębski
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List pt. „Solidarni na zawsze”
Kochani Rodacy!
Nazywam się Jan Patriota-K. Mam 12 lat. Jestem młodym Polakiem i mieszkam w
Żytomierzu na Ukrainie, a Polska to moja Ojczyzna. Więc dla mnie losy mojej Ojczyzny nie są
obojętne, dlatego jestem solidarny z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami.
A czy wiecie, co to znaczy być solidarnym? Teraz Wam opowiem.
„Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina” tak mile śpiewa się w polskiej piosence. Jak to
przyjemnie brzmi! Często słucham jej i rozumiem, że słowo solidarność to wielka wartość, której
szukamy nie tylko w książkach, ale chcemy ją posiadać w naszym życiu. Solidarność można
porównać do pociągu, który pędzi i zbiera swoich przyjaciół na całym świecie. Więc solidarność w
historii ludzkości jest wartością poszukiwaną przez wielu bohaterów książkowych i filmowych.
A teraz sięgnijmy po słownik! Jak podaje słownik PWN (w wersji internetowej) solidarność
to:
1. «poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz
dążeń»;
2. «odpowiedzialność zbiorowa i indywidualna określonej grupy osób za całość wspólnego
zobowiązania».
Słowo „solidarność” znane jest także w polskiej historii. To jest Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”), ogólnopolski związek zawodowy, który
został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku, a w tym roku obchodzimy jego 40-lecie. Powstanie
„Solidarności” zostało zainicjowane przez działania wielu komitetów strajkowych, a celem
organizacji była obrona praw pracowniczych oraz przeciwstawienie się komunizmowi i rządowi
Polski Ludowej. Kiedy takie były czasy, Was jeszcze nie było, mnie też, ale o tym okresie można
zapytać rodziców i dziadków.
Jesteśmy jednak nowym młodym pokoleniem, a więc solidarność dla nas znaczy coś innego!
Zwracam się do Was, drodzy Przyjaciele, żebyście zwrócili swoją uwagę na słowo
„solidarność” i przeczytali moje myśli na ten temat.
Po pierwsze SOLIDARNOŚĆ to słowo święte, gdyż Bóg go wprowadził dla dobra ludzkości i
stworzenia. Cały nasz świat w życiu biologicznym, organicznym i nieorganicznym opiera się na
solidarności, czyli łączeniu jednostek w odpowiednie wspólnoty. W Żytomierzu są np. polskie
organizacje, które współdziałają między sobą. To jest bardzo ważne, że ludzie łączą się w grupy i
stowarzyszenia w celu zachowania swojej tożsamości narodowej. Przykładem tego, że młodzi
Polacy i ich rodzice solidarni między sobą, jest np. 7-letnia działalność naszego Polskiego
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Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na
Ukrainie (kierownik artystyczny Wiktoria Zubarewa), do którego uczęszczam już 7 lat. Przychodzą
tu dzieci w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, ale każdy znajduje dla siebie coś
ciekawego. Znam osoby, które miały po 3 lata i do tej pory przychodzą z rodzicami, dziadkami i
pradziadkami na nasze koncerty, a niekiedy i sami występują. Jakie to jest wspaniałe! To, że
współczesne dzieci nie siedzą w domach przy komputerach, a tworzą profesjonalne polskie zespoły,
jest dobrym przykładem solidarności i uświadomienia swojej roli w życiu społecznym. Bez pracy
nad sobą i cierpliwości nie można osiągnąć sukcesu. Bez solidarności nie można założyć zespołu i
promować kulturę, dlatego to słowo też kojarzy mi się niekiedy z poświęceniem dla dobra innych.
Po drugie SOLIDARNOŚĆ wykonuje też funkcję obronną. Kiedyś mój prapradziadek Józef
Ostrowski, który był Polakiem, został zesłany do Kazachstanu w latach 1933-1935. On jechał w
bydlęcych wagonach razem z innymi Polakami z Żytomierza. Akurat mobilizujące działania
wszystkich zesłanych pomogło uratować im życie w cudzym kraju.
Idea solidarności pomiędzy myślącymi ludźmi pomaga walczyć ze złem i zapomnieniem.
Jaskrawymi przykładami tego są powstania wyzwoleńczonarodowe, udział w walkach o
niepodległość oraz upamiętnienie niewinnych ofiar polskiego pochodzenia zbrodni stalinowskich
czy faszyzmu na całym świecie. Bronimy swoich ideałów zarówno piórem, jak i czynem. Więc w
Żytomierzu jest dużo tablic, kościołów i miejsc związanych z polskością. W zeszłym roku na
fasadzie domu, gdzie mieszkał śp. wielki patriota Franciszek Brzezicki, którego znałem osobiście,
została odsłonięta tablica pamiątkowa ku jego czci. Wszyscy mieszkańcy naszego miasta wyrazili
na to zgodę. I to pięknie, że taki wielki Polak, który przeżył tortury podczas II wojny światowej,
poznał gorzkie życie obozowe i nigdy nie zapominał, że jest Polakiem, teraz jest znany dla
wszystkich ludzi naszego miasta.
Nasi przodkowie byli solidarni, a więc przekazali nam bezcenne dziedzictwo narodowe.
Róbmy tak, jak oni! Walczmy o swoje i bądźmy prawdziwą polską rodziną!
Moim zdaniem społeczeństwo może stanąć w obronie jakiejś idei czy przeciwstawić się złu,
jeżeli jest wykształcone i wierzące. Więc chodzę do Polskiej Szkoły Sobotnio-niedzielnej im. I.J.
Paderewskiego przy ŻOZPU i uczę się języka polskiego, historii i kultury polskiej. Staram się
zrozumieć, z czym można w życiu być solidarnym, a z czym nigdy. Na naszych lekcjach języka
polskiego moja nauczycielka Wiktoria Zubarewa, która jest Polką, opowiada nam o sensie
solidarności i jej roli w życiu młodego człowieka. Więc zgadzam się z tym, że solidarność w XXI
wieku ma być wzajemnym wsperaniem na zasadzie partnerstwa i szacunku do bliźniego. Uważam,
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że kiedy występuję w Katedrze pw. św. Zofii w Żytomierzu czy w filharmonii (dawny polski teatr),
promując polską kulturę i historię, mogę zostać żywym przykładem solidarności ze wszystkimi
Polakami na widowni, którzy mnie podtrzymują. Chodząc do kościoła, rozumiem ważną rolę wiary
w życiu człowieka, która łączy pokolenia, wzbogaca duchowo i pomaga pokonać trudności. To też
jest przykład solidarności!
Obecnie na świecie SOLIDARNOŚĆ pomiędzy Polakami jest bardzo ważna, szczególnie dla
Ukrainy. Bardzo często do naszego miasta przyjeżdżają delegacje z Polski i miłośnicy Kresów,
którzy o nas pamiętają. Ta pamięć jest dla nas bezcenna. Moja prababcia Halina Nesterczuk, która
jest Polką, zawsze mnie mówi, że jeżeli nawet jest gdzieś jeden Polak na wyspie czy na wsi, to
Polska nie zginęła! Polacy zawsze trzymali się swojej ziemi, wiary i języka. To wiem ze swojej
historii rodzinnej. Więc nawet śmierć nie straszyła Polaków. Czytałem o odwadze Żołnierzy
Wyklętych, o zagładzie w Katyniu, głodzie i wojnach, przekonując się po raz kolejny, że
solidarność pomiędzy ludźmi tworzy prawdziwe cuda.
Kochani Czytelnicy, proszę zastanowić się nad pytaniem, czy solidarność pomiędzy Polakami
świata to szczególna zbiorowa odpowiedzialność czy raczej świadomy wybór każdego? Moim
zdaniem solidarności trzeba uczyć od małego, bo my przecież sami dokonujemy wyboru, to nasz
świadomy wybór! W mojej polskiej rodzinie jesteśmy solidarni z naszymi przodkami z Polski.
Pamiętamy o naszych prapradziadkach i dziadkach, chodzimy na ich groby, a więc jesteśmy
solidarni z nimi, z ich ideałami. Budujemy swoją świadomość nie na próżni, a wykorzystujemy
doświadczenie poprzednich pokoleń.
Żeby w pełni zrozumieć znaczenie słowa „solidarność”, należy sięgnąć też po materiały o
NSZZ „Solidarność” i poznać jej działalność. Jej działacze to są patrioci Polski!
Młodzi Polacy świata, trzymajmy się swojej tożsamości narodowej i wspierajmy się wszędzie
nawzajem, bo Polska to nasza droga Ojczyzna! Tylko Polacy mogą najlepiej zadbać o nią! Bądźmy
razem, bądźmy solidarni między sobą na zawsze!
Na koniec chciałbym Wam podziękować, że przeczytaliście mój dlugi list. Pragnę zachęcić
Was do obejrzenia moich zdjęć, które są przykładami solidarności między Polakami w różnym
wieku w naszym mieście na Kresach! Zapraszam Was do gościnnego Żytomierza, gdzie bije
polskie serce!
Pozdrawiam serdecznie
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Jan Patriota-K.
1. Katedra pw. św. Zofii w Żytomierzu
(03.03.2019 r.) Podczas występu ku pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Zagrałem wtedy rolę
ojca, który miał zginąć...

2. Polski Dziecięcy Teatr Lalek „ModernPol”
przy ŻOZPU (listopad 2019 r.)

Podczas

prezentacji historii o fladze Polski.
3. To jestem ja (autor) w Muzeum Powstania
Warszawskiego podczas jego zwiedzania
(26.04.2019 r.) i poznania solidarności
pomiędzy walczącymi.
4. Przykład solidarności z Polakami świata
podczas spotkania integracyjnego (Sejm
RP,

28.04.2019

r.)

po

debatach

historycznych.
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BYĆ POLAKIEM 2020
Ja: Dzień dobry. Mam na imię Klara. A pani?

Solidarność: I umiesz mówić po polsku?

Solidarność: Ja? Ja jestem Solidarność.

Ja: No oczywiście, że umiem. Co to za dziwne pytanie!? Rozmawiamy w domu wyłącznie po polsku.

Ja: Solidarność? Dziwne imię. Nie słyszałam … Nie! Zaraz!
Słyszałam, to Pani robi czekoladki?
Solidarność: Słucham? Czekoladki?
Ja: No czekoladki, bombonierki. Napisane jest na nich Solidarność. To Pani je robi?

Solidarność: A znasz innych Polaków?
Ja: Ale jakich? Moją rodzinę czy koleżanki z klasy z polskiej
szkoły? A może chodzi o celebrytów? sportowców?
Solidarność: W zasadzie o wszystkich.

Solidarność: Nie, niestety to nie ja.

Ja: No wszystkich to jest nas strasznie dużo.

Ja: Szkoda, są bardzo smaczne.

Solidarność: Właśnie. Nas.

Solidarność: Hmm. Wiesz, ja też umiem zrobić tak, żeby
człowiek czuł się dobrze i był dumny.

Ja: Co nas?

Ja: A wie Pani, że po czesku to się nawet mówi jak człowiek
jest dumny „mám pyšný (czyt.pyszny) pocit „– tak jak po czekoladkach.
Solidarność: No widzisz, a po polsku Pycha to moja młodsza, zła siostra.
Ja: No i znowu przestałam rozumieć. Ale zaraz, zaraz. Ja się
w szkole uczyłam o solidarności.
Na historii pani nam opowiadała, że był taki pan robotnik,
który chciał pomóc innym robotnikom, żeby im się lepiej
żyło i on stworzył jakąś taką Solidarność. To Pani?
Solidarność: No to już lepiej. Tak Lech Wałęsa, bo o nim jak
sądzę mówisz, rzeczywiście dobrze rozumiał kim jestem.
Wraz z innymi aktywistami stworzyli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, który miał bronić
praw pracowników i przekonać władzę do ich szanowania.
Użyli w nazwie mojego imienia, aby podkreślić, że wszyscy
oni mają wspólny cel i są zdecydowani razem do tego celu
dążyć. Członkowie związku wspierali się wzajemnie i czuli
odpowiedzialnośći za poprawę losu wszystkich podobnych
im braci robotników.
Ja: Czyli Solidarność to walka o to, żeby mi i moim bliskim
i znajomym rodziców żyło lepiej?

Solidarność: Powiedziałaś „Jest nas strasznie dużo ‘’
Ja: Bo jest.
Solidarność: Tak to prawda. A jak słyszę czujesz się częścią
tej grupy. A teraz pomyśl o Polakach, ale nie o najbliższej
rodzinie czy przyjaciołach. Pomyśl o Polakach, których
znasz mało lub wcale.
Ja: Tak jak naprzykład na ulicy usłyszę, że ktoś mówi po polsku
albo w telewizji zobaczę reportaż o tym, że komuś w Polsce coś
się wydarzyło.
Solidarność: Tak, właśnie tak. Teraz pomyśl czy traktujesz
ich w jakiś szczególny sposób, bo są Polakami?
Ja: E, nie. Przecież wszystkich powinno traktować tak samo
niezależnie od ich narodowości.
Solidarność: Hmm.
Ja: Ale z drugiej strony, jak słyszę, że ktoś mówi po polsku
tu w Czechach albo jak jestem na wakacjach to się uśmiechnę
a czasem i porozmawiam albo pomogę jak potrzebuje. Bo niby
go nie znam, ale jakbym troszkę znała.
Solidarność: Czyli można powiedzieć, że czujesz z nimi
jakąś więź.

J: A już myślałam, że już rozumiem co to znaczy „Solidarność”

Ja: Czy ja wiem. Chyba tak. I zawsze w telewizji jak w wiadomościach mówią o jakichś katastrofach to słuchamy czy nie
przydarzyły się one Polakom. Więc chyba rzeczywiście wszyscy
Polacy są ze sobą w jakiś sposób powiązani i zależy im na sobie.

Solidarność: Powiedz mi, kim Ty się czujesz? Kim jesteś?

Solidarność: A oglądasz czasem zawody sportowe?

Ja: Ja, no jestem dziewczynką, gimnastyczką, Polką

Ja: No pewnie, najchętniej gimnastykę i atletykę. A tata
z braćmi to jeszcze piłkę nożną. A! już wiem czemu Pani pyta.
Bo kibicujemy Polakom i cieszymy się jak nasi wygrywają a jak
im się nie udaje to jesteśmy smutni i jest nam przykro. Zupełnie jakbyśmy to my wygrali albo przegrali. To przez Panią?
To przez Solidarność?

Solidarność: Też ale nie tylko

Solidarność: Jesteś Polką?
Ja: No tak
Solidarność: Ale mieszkasz w Czechach?
Ja: Tak
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Solidarność: Tak, kibicowanie wynika z poczucia wspólnoty – członkowie jakiejś grupy (np. Polacy) wspierają się
wzajemnie w swoich dążeniach.
Ja: A wie Pani, że mój tata i bracia pojechali na olimpiadę
w Londynie kibicować i jak Tomasz Majewski zdobywał złoty
medal to mój brat spał! To chyba nie czuł tej Solidarnośći. Tata
mu do tej pory to wypomia. Jakby przespał medal kogoś innego
to nikt by o tym nie pamiętał. To i spać trzeba wiedzieć kiedy
wypada.
Solidarność: No rzeczywiście, nie wypada przesypiać sukcesów bliskich nam osób.
Ja: A podobają się Pani moje skarpetki?
Solidarność: Skarpetki? Rzeczywiście, ładne.
Ja: Na WOŚPie kupione. O tu nawet napis jest WOŚP i że 28
finał. Rodzice wszystkim kupili. Czemu się Pani uśmiecha? Też
by Pani takie chciała?
Solidarność: Hmm. Czemu nie? Mam z nimi sporo wspólnego.
Ja: Że co proszę? Co ma Pani do moich skarpetek?
Solidarność: No pomyśl chwilę...
Ja: E tam co będe myśleć. W internecie sprawdzę. (po chwili)
Internet nie wie jaki jest związek skarpetek z Solidarnością.
Solidarność: No to chyba...
Ja: Chyba, chyba, chyba muszę pomyśleć. No nie ułatwia
Pani. Rodzice kupili skarpetki, bo chcieli pomóc przy zbieraniu
pieniędzy dla fundacji. Te pieniądze pójdą na zakup sprzętu
do szpitali. Szpitale będą mogły lepiej funkcjunować i szybciej leczyć, czyli Polakom potrzebującym pomocy lekarskiej
będzie udzielona szybciej i lepiej. Rozice kupili skarpetki, żeby
Polakom żyło się lepiej. Czyli kupili skarpetki bo solidaryzują
się z Polakami, którzy mieszkaja w Polsce i chcą im pomagać
nawet jak my tam nie mieszkamy.
Solidarność: Właśnie tak!
Ja: No niby nie mieszkamy w Polsce ale rodzice i tak zawsze
chodzą na polskie wybory, bo chcą pomóc w wyborze osób,
które będą w Polsce rządziły. Zawsze mi się wydaje, że nas
to nie dotyczy ale jak tak z Panią rozmawiam to chyba obchodzi nas los Polaków i to Pani jest za to odpowiedzialna.

Ja: Czyli rodzice czują się odpowiedzialni za losy Polski?
To wspólne zobowiązanie to dobro Polski?
Solidarność: No właśnie.
Ja: A jak chcę, żeby o Polsce moi koledzy w klasie dobrze myśleli to też Solidarność?
Solidarność: Tak, to też są działania wspierające Polskę czy
Polaków. A jak to robisz? Co im mówisz?
Ja: To na przykład jak muszę zrobić w szkole jakiś referat
to robię go o Polsce albo o Polakach – robiłam plakaty o polskich górach, o naszych strojach ludowych, o Marii Składowskiej-Curie i o Fryderyku Chopinie. A brat w swojej szkole
opowiadał o tym, że Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla.
Solidarność: To już rozumiesz o co chodzi w Solidarnośći
narodowej?
Ja: Tak, to tak jakby wszyscy Polacy byli moimi przyjaciółmi,
bo Solidarność to życzliwość, dobra wola, empatia, poczucie
przynależności. To bardzo mądre i pożyteczne uczucie. Dzięki
niemu czujemy się członkami jakiejś grupy, której członkowie
nam pomogą w potrzebie.
Solidarność: Myślisz, że to ważne?
Ja: Oczywiście, nikt nie lubi być sam.
Solidarność: Masz rację. Bardzo dobrze, że Pani od historii
tłumaczyła wam na czym solidarność polega.
Ja: Tak w zasadzie to cała historia, którą się uczę w polskiej
szkole opiera się na poczuciu solidarności. Uczymy się tylko
o tym, co spotkało kiedyś dawno lub jeszcze dawniej Polaków,
jakie to miało skutki itp. Poczucie solidarności z tymi dawnymi
Polakami pozwala nam lepiej zrozumieć historię i dzięki niemu
zachowujemy tożsamość narodową, zachowujemy polską kulturę i tradycję.
Solidarność: Czyli jestem potrzebna?
Ja: Tak i cieszę się, że Panią poznałam. Dzięki Pani na całym
świecie są życzliwe mi osoby. Większości z nich nie znam ale
to nie szkodzi. Jak będę potrzebowała ich pomocy to mi pomogą a ja pomogę im.

Solidarność: Tak, czasami Solidarność definiuje się jako
odpowiedzialność zbiorową i indywidualną określonej
grupy osób za całość wspólnego zobowiązania.
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CZY OBECNIE JEST POTRZEBA, ABY BYĆ SOLIDARNYM Z POLSKĄ
I POLAKAMI ŻYJĄCYMI W KRAJU ORAZ POZA JEGO GRANICAMI?
Solidarność to poczucie wspólnoty i współodpowiedzalności wynikające ze zgodności poglądów i dążeń.
Możemy ją także zdefiniować jako odpowiedzialność
zbiorową i indywidalną określonej grupy osób za całość
wspólnego zobowiązania, jednomyślność oraz wspieranie się wzajemnie. Solidarne zachowania możemy
porównać z przyjacielskim zaangażwaniem, empatycznym zrozumieniem i altruistyczną checią pomocy.
Tworzenie się poczucia solidarności jest wspierane
różnorodnymi procesami biologicznymi i społecznymi.
Solidarność tworzy się na bazie poczucia przynależości do jakiejś grupy zawodowe, narodowej, płciowej,
religijnej etc. Potrzeba poczucia afiliacji jest jedną
z podstawowych potrzeb człowieka a dodatkowo bazą
dla tworzenia tożsamości grupowej. A każdy odpowiedzialny członek grupy, chcący tą grupę wzmacniać
przejawia w swoich zachowaniach grupowych preferencję swojej grupy i jej członków, wspieranie grupowych pomysłów i zadań oraz jest skłonny do rezygnacji
ze swoich racji czy celów w imię budowania mocnej
i jednolitej grupy. W budowaniu solidarności narodowej udział biorą dodatkowo wspólny język ojczysty, narodowa tradycja i kultura, historia państwa cz
narodu. Poczucie tożsamości narodowej jest bardzo
silne – gdy poznajemy nowe osoby jedną z pierwszych
informacji, które o sobie przedstawiamy jest właśnie
nasze pochodzenie.
Czy my jako Polacy jesteśmy solidarni z innymi Polakami mieszkającymi w innym kraju niż my sami? Z pewnością tak. Wspólnie kibicujemy na zawodach. Razem
oglądamy mecze Polaków w piłce nożnej (na żywo lub
w telewizji). Wszyscy głosujemy w wyborach – w tamtym roku w Pradze, aby rodzice mogli zagłosować staliśmy w długiej kolejce. Gramy z Polakami w gry online.
Na świecie się znajduje dużo instytucji zrzeszających
Polaków za granicą (w Czechach mamy Instytut Polski,
Trampolinę, Klub Polaków). Są to instytucje,do których zgłaszają się wyjeżdżający za granicę, aby nie
czuli się osameli i zagubieni w nowym kraju. Kto im
lepiej pomoże w rozeznaniu się w nowych warunkach
od tych, którzy w podobnej sytaucji byli jakiś czas
wcześniej? Instytucje te wspierają poczucie tożsamożci i dumy narodowej, organizują rożne spotkania
i pomagają Polakom w różnch kwestiach. My, Polacy
żyjący poza Polską, czytamy polskie książki i oglądamy polskie filmy. Robimy referaty w szkole o Polsce. Uczymy się w polskich szkołach zagranicznych.
Wspieramy polskie szpitale poprzez wpłaty na WOŚP.
Gdy w telewizji mówią o katastrofach nadstawiamy
uszu, czy przypadkiem nieszczęście nie dotyczy Polaków. Cieszymy się z nagród (np. Nagroda Nobla dla
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OlgiTokarczuk) i nominacji (do Oskara – Boże ciało).
Poczucie solidarności i tożsamości narodowej jest nam
potrzebne i powoduje, że czujemy się członkami większej wspólnoty, daje nam poczucie, że nie jesteśmy
sami na świecie, gdziekolwiek na tym świecie się znajdziemy – na dłużej czy krócej.
Na tym mógłbym zakończyć rozważania ale zastanówmy się czy rzeczywiście solidarność z własnym
narodem jest właściwym i potrzebnym zachowaniem?
Od lat nie mieszkam już w Polsce i póki co nie będę
tam wracał więc uważam, że niepotrzebna mi solidarność ludzi, którzy żyją 1000km lub nawet dalej ode
mnie, ale solidarność ludzi z którymi żyjemy. To solidarność z kolegami ze szkoły, sąsiadami, mieszkańcmi
mojej dzielnicy tworzy w tej chwili moje życie. Dzięki
wzajemnemu wspieraniu się z ludźmi, którzy fizycznie są obok mnie tworzę sobie i im przyjazne i bezpieczne miejsce, które jest naszym wspólnym domem.
To że nie są Polakami? To nie jest ważne – i tak mogę
z nim rozmawiać, spędzać z nimi czas i wzajemnie
sobie pomagać w razie potrzeby. Dzięki zmianom
w ostatnich latach żyjemy w otwartym świecie, każdy
może wybrać miejsce, w którym będzie żył i to wspieranie tego właśnie miejsca i ludzi tam mieszkających
powinno być dla niego priorytetem. Upieranie się przy
solidarności narodowej a nie lokalnej może powodwać
stereotypowe patrzenie na innych ludzi i ocenianie ich
wobec ich przynależności narodowej a nie ich rzeczywistych walorów i charakteru a w skrajnych przypadkach może prowadzić o ksenofobii i dyskryminacji.
Traktowanie innych jako bardziej czy mniej wartych
mojej pomocy tylko ze względu na ich narodowość jest
według mnie niesprawiedliwe. Ja też nie chciałbym byc
oceniany jedynie na podstawie tej jednej cechy.
Solidarność jako zjawisko jest nam bardzo potrzebne – w wielkiej skali pozwala przetrwać ludziom
jako gatunkowi a w małej skali poprawia poziom życia
jednostek. Jednak odpowiedź na pyatnie z kim być solidarnym nie jest taka prosta. Chociaż, jak wcześniej
argumentowałem, solidarności Polaków niepotrzebujemy a ważniejsza jest solidarność lokalna, jest ona
pozytywnym zachowaniem, coż oznacza, że ostateczną
odpowiedzią jest „tak” – nawet w zglobalizowanym
swiecie, gdzie każdego dnia spotykam przedstawicieli
różnych narodów, poczucie tożsamości narodowej i solidarności z innymi Polakami buduje mnie i jest częścią
mojego zachowania .
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Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi
w kraju oraz poza jego granicami? Jeśli tak, czy możecie podać przykłady
współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej
solidarności między Polakami. Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego?

Na początek warto powiedzieć czym jest solidarność. Według mnie to nic
innego jak być razem i pomagać sobie nawzajem. Czy można być solidarnym
z Polska jeśli się w niej nie mieszka? To trudne pytanie, ja uważam, że można
a nawet trzeba. Życie na emigracji wymaga od nas zaangażowania by poznać polskie
obyczaje, polską kulturę, świętować ważne rocznice historyczne. W ten sposób
pokazujemy swoja solidarność z Polakami mieszkającymi w granicach Polski. Nigdy
nie mieszkałam w Polsce, urodziłam się w Irlandii Północnej i tu mieszkam już10 lat.
Moja solidarność z Polska i Polakami to nauka języka polskiego. Znajomość języka
jest dla mnie bardzo ważna. W Polsce mieszkają moi bliscy: babcie, dziadek,
wujkowie, ciocie, kuzyni. Dzięki temu, że mowie po polsku możemy swobodnie
rozmawiać. Pomaga mi to poznawać zwyczaje jakie panują w kraju, w którym
mieszkali od urodzenia moi rodzice. Nauka języka polskiego to także solidarność
z moimi rówieśnikami w Polsce. Kiedy jadę na wakacje nie czuje się inna. Mogę
rozmawiać i bawić się jak wszystkie inne dzieci. Pomocą dla nas, poza granicami
Polski są Polskie Szkoły. Sa to miejsca, w których poznajemy się nawzajem,
nawiązujemy przyjaźnie Uczę się w jednej z takich Szkół w Ballymenie i to daje
mi poczucie bycia Polka. Mam wokół siebie przyjaciół, dla których Polska
jest ważna. Kultura i historia naszego kraju jest piękna i warto ją znać. Moi rodzice
mówią że nie da się zrozumieć tego co jest teraz jeżeli nie pozna się przeszłości.
Nie ma znaczenia gdzie, w jakim kraju mieszkamy, ważne jest, to czy chcemy
być Polakami. Solidarność czyli umiejętność dążenia do celu to cecha nas Polaków.
Historia Polski uczy nas, że tylko razem możemy osiągnąć wiele. Kiedy w 1918 roku
Józef Piłsudski zjednoczył Polaków mieszkających w Kraju i za granica do walki
o wolność to było coś niesamowitego. Po wielu latach niewoli Polacy mogli cieszyć
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się wolnością. Polska znowu pojawiła się na mapie świata. Kolejnym wyrazem
jedności ludzi mieszkających w Polsce były lata kiedy panował komunizm i nie było
demokracji. Powstała wówczas NSZZ „Solidarność,” Przewodniczył jej laureat
Pokojowej Nagrody Nobla Lech Walesa. Moi rodzice opowiadali, że Polska
była zależna od innego państwa i nie miała własnego rządu. Ludzie w Polsce
przeciwko temu protestowali, Polakom żyło się bardzo ciężko, były na przykład
kartki na mięso i inne artykuły spożywcze. NSZZ „Solidarność” pomagała
zjednoczyć Polaków i poprowadziła do wprowadzenia demokracji. Ludzie mogli
na nowo glosować, wybierać członków Parlamentu i Prezydenta.
Myślę, że życie na emigranci rozwija nas młodych ludzi. Uczymy się szacunku,
wobec naszej kultury i historii. Dźwięk Mazurka Dąbrowskiego stawia na baczność
każdego Polaka bez względu na to gdzie mieszka. Biało – czerwona flaga jednoczy
na przykład fanów sportu. Możemy ja podziwiać podczas meczów, skoków
narciarskich. Solidaryzujemy się jako kibice. Wspólnie, niezależnie

od miejsca

zamieszkania wspieramy naszych sportowców. Solidarność to dbanie o dobro Polski.
Myślę, że to, że uczę się języka polskiego, poznaje historie uczy mnie szacunku
do ludzi. Kultura, w której żyję na co dzień jest inna. Dlatego uczę się o Ojczyźnie
moich rodziców i dziadków także z szacunku. Mimo tego, że mieszkam daleko czuje
się Polką. Wydaje mi się, że znajomość wielu kultur, zwyczajów to bogactwo.
Mimo różnorodności ciągle mamy jeden cel, który nas łączy. Tym celem na
pewno jest dobro Polski - naszej Ojczyzny. Myślę, że mogę zakończyć pytaniem:
Kto

Ty

jestes?

I

dumnie

odpowiedzieć:

„Polką

małą”.

Marta Anna Ossowska
lat 10
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KLAUDIA ŚWIERK (NIEMCY)

SOLIDARNOŚĆ MOIMI OCZAMI
Nazywam się Klaudia Świerk, jestem uczennicą klasy
szóstej. Swoją edukację odbywam poza granicami Polski
w Niemczech.
Zdecydowałam się wziąć udział w konkursie na temat
solidarności, aby przedstawić poprzez moje „polskie okulary” pojęcie tego tematu widziane oczami jedenastoletniej
uczennicy.
W swojej pracy opiszę, czym jest dla mnie solidarność
i jakie ma znaczenie. Postaram się również odpowiedzieć
na zadane pytania: solidarność z Polską, solidaryzować
się z Polakami w kraju oraz solidarny z Polakami żyjącymi
za granicą.
Solidarność jest tematem bardzo ważnym. W rocznicę jubileuszu 40-lecia rejestracji Solidarności przedstawię znaczenie tego słowa dla mnie.
Uważam, że warto mówić o solidarności między Polakami.
Warto podkreślać to słowo i nadawać mu naprawdę ważne
znaczenie. Dlatego też podkreślę, że solidarność to naprawdę bardzo ważna rzecz.
Oto kartka z mojego pamiętnika dotycząca tego właśnie
tematu.
Kochany Pamiętniku!
Dzisiaj w szkole nauczyłam się, że bardzo dużo osób z Polski jest rozproszonych po całym świecie i te właśnie osoby
często czują się zagubione, czy też bardzo samotne. Dlatego też myślę, że solidarność to naprawdę ważny temat.
Czym tak właściwie jest solidarność widziana oczami
dziecka?
Definicja brzmi następująco: „Solidarność to komunikacja z innymi ze swojej narodowości. Solidarność to również komunikacja z innymi narodowościami. Solidarność
to wzajemne wspieranie się i wspólna odpowiedzialność
jednych za drugich”.
Według mnie solidarność to np. wspólne wyjście na kawę,
czy też herbatę, wspólne spotykanie się w różnych miejscach lub po prostu pogadanie sobie razem, ale nie tylko
przez sms, czy też Messenger, albo Whatsapp. Mam
na myśli solidaryzowanie się, czyli spotykanie się również
w realnym życiu, twarzą w twarz. Moim zdaniem spotkania, nawiązywanie relacji, czy też wspólne poświęcanie
sobie czasu, jest najwyższą formą solidarności i niezwykle
potrzebną formą w dzisiejszych czasach.
Jak już wspomniałam, Kochany Pamiętniku, chodzę
do szóstej klasy. Codziennie obserwuję solidaryzowanie się nas, dzieci, z innymi dziećmi na przerwach.
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Uczęszczam do szkoły międzynarodowej, więc solidaryzuję się dodatkowo z dziećmi z różnych narodowości.
W swojej klasie mam koleżanki i kolegów m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Szwajcarii i Rosji. To jest naprawdę
bardzo ciekawe doświadczenie. Poznajemy inne kultury,
religie i zwyczaje, wymieniamy się poglądami i doświadczeniami. Solidaryzujemy się z dziećmi w Niemczech, poza
granicami Niemiec, jak również w Polsce.
Moja serdeczna przyjaciółka pochodzi z Hiszpanii. Dzięki
niej poznałam zwyczaje panujące w jej domu i kraju. Spróbowałam nowych, smacznych potraw. Dowiedziałam się
również, że rodzina mojej przyjaciółki, także chętnie solidaryzuje się z innymi. Hiszpanie to mili i serdeczni ludzie.
Często spotykam się także z koleżankami z Polski. Mieszkamy w Niemczech, jednakże bardzo chętnie spotykamy
się w naszym polskim gronie, wspólnie bawimy się,
uczymy się razem lub po prostu rozmawiamy na przerwach. Chodzimy razem na różnego rodzaju kluby (to taki
rodzaj kółek zainteresowań w szkołach międzynarodowych) i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwe.
Gdybym chciała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest
to w ogóle takie ważne, aby się solidaryzować, to przedstawiłabym to w ten sposób. Solidarność w moich oczach,
to wzajemne wspieranie się, wspieranie innych w potrzebie, poświęcenie swojego czasu dla innych i zapewnienie
innych, że nie są sami. Uważam, że każdy potrzebuje
wsparcia np. jak jest smutny lub po prostu nie rozumie zadania, albo jest mu ciężko poza granicami Polski, ma gorszy dzień lub nie umie odnaleźć się w nowym otoczeniu.
Nawet jeśli myślisz, że nie potrzebujesz żadnego wsparcia,
w środku twoje serce potrzebuje go zawsze.
Kochany Pamiętniku! Jak wiesz, jeden raz w tygodniu
uczęszczam do polskiej szkoły w Niemczech. Obserwuję
nauczycieli i rodziców. Moje panie z polskiego i z historii
bardzo chętnie spotykają się w czasie przerw również z innymi mamami, może ich koleżankami. Obserwuję, że te
panie są szczęśliwe. One nie rozmawiają tylko o szkole.
Myślę, że cieszą się bardzo, iż mogą mieć kogoś, kto ma podobne problemy, kto znajdzie czas i kto poświęci chwilę,
aby je wysłuchać. Moi nauczyciele rozmawiają z rodzicami
i to jest również przejaw niezwykłej solidarności. Myślę,
że najważniejsze w tym przypadku jest to, że oni są po prostu dla siebie: nauczyciele jako rodzice i rodzice jako przyjaciele.
Odpowiadając na pytanie: czy warto mówić o solidarności
między Polakami?
Uważam, że warto.
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Warto jak najwięcej rozmawiać z innymi o solidarności, ponieważ gdyby jej na świecie nie było, to świat byłby ciemny
tak jak czarna dziura. Wszyscy znaliby po prostu tylko siebie, nie byłoby takiej ilości ludzi na świecie, tylko parę osób.
Może wyjaśnię bliżej swój tok myślenia. Gdyby moi rodzice
się nie zsolidaryzowali, to ja bym nie przyszła na świat. I tak
cofając się w historii ludzkości, gdyby Adam i Ewa się nie
zsolidaryzowali to nie byłoby nikogo na świecie.
Udzielając odpowiedzi na kolejne pytanie: czy potrzebujemy łączyć się z Polską?
Uważam również, że potrzebujemy. Gdybyśmy nie łączyli
się z Polską i żylibyśmy np. we Francji i rozmawialibyśmy
tylko po francusku, to nie mielibyśmy możliwości płynnego rozmawiania w języku polskim. I tak przykładowo,
gdybyśmy w czasie ferii odwiedzili naszych dziadków,
to nie moglibyśmy z nimi swobodnie porozmawiać. Dlatego też jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom i mojemu wujkowi, za to, że mogę chodzić do polskiej szkoły
i uczyć się języka ojczystego. Moi rodzice często zamiast
czekolady, czy wyszukanych zabawek kupują mi ćwiczenia
do nauki polskiej ortografii. Oni znajdują również czas
na to, aby ze mną te ćwiczenia wykonywać. Często czytają
ze mną polskie książki, czy też bardzo chętnie rozmawiają
ze mną w języku polskim.
Gdy odwiedzam Polskę w czasie wakacji, wówczas bardzo
często chodzę z moimi rodzicami, siostrą, czy też moimi
kuzynami do kina po to, abym ucząc się innych języków nie
zaniedbała języka polskiego. Moi rodzice dbają o to, aby mój
język ojczysty był na jak najwyższym poziomie i aby pojęcie
wspólnoty z Krajem było obecne w naszych sercach.
Odnośnie tematu solidaryzowanie się z Polską, czy też solidaryzowanie się z Polakami żyjącymi za granicą, chciałabym, Drogi Pamiętniku, abyś wiedział, że jest to dla mnie
również niezwykle ważne. Cieszę się, że mamy takie możliwości.
Aktualnie przebywam w Niemczech tylko z moją mamą.
Mój tata jest nadal w Polsce i dzięki wyszukanym technologiom takim jak: Messenger czy też Whatsapp, mogę
w każdy weekend robić zadania do polskiej szkoły z pomocą mojego taty. Jak widzisz jest to przykład solidaryzowania się z Polakami za granicą. Jest to również przykład
na to, że takie solidaryzowanie się jest niezwykle potrzebne. Dodatkowo ja osobiście solidaryzuje się z Polską,
nie tylko dlatego, że rozmawiam z moim tatusiem, ja także
bardzo często rozmawiam z moimi przyjaciółkami i dziadkami, którzy zostali w Polsce.
To wszystko co powyżej opisałam, to moje zdanie, to obraz
widziany przez moje „polskie okulary” dotyczący tego tematu.
Codziennie obserwuję także moją mamę, dla której temat
solidarności jest również bardzo ważny. Moja mama z racji
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wykonywanej pracy (on-line) solidaryzuje się z kobietami
na całym świecie. Ona kocha taką pracą i temat solidarności jest jej także bardzo bliski.
Mama w swojej pracy dzieli się doświadczeniami z różnymi kobietami na całym świecie. Jedną ze szczególnych
znajomych mojej mamy jest Pani Dorota Fyda, niezwykła
kobieta, która pasjonuje się także tym tematem.
Postanowiłam porozmawiać z panią Dorotą o solidarności
i przeprowadziłam z nią wywiad.
Ten wywiad zamieszczam poniżej, ponieważ zdanie Pani
Doroty w temacie solidarności pokrywa się w pełni z moim
zdaniem, to tak, jakby Pani Dorota patrzyła również przez
„dziecięce polskie okulary”.

Klaudia Świerk (KŚ): Witam serdecznie! Nazywam się
Klaudia Świerk, jestem uczennicą klasy szóstej i piszę projekt o solidarności z Polską. Chciałabym zadać Pani kilka
pytań.
Dorota Fyda (DF): Witam cię, Klaudio.
KŚ: Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polakami żyjącymi za granicą? Jakie jest Pani zdanie?
DF: Myślę, że jest ogromna potrzeba. Możemy między
sobą wymieniać doświadczenia, informacje, na temat zarówno biznesowy, jak i poglądowy. Myślę, że jedna i druga
strona może mieć bardzo duże korzyści. Czyli Polacy
mieszkający za granicą mogą mieć bardzo dużo korzyści
z Polaków mieszkających w Polsce, żeby się wzajemnie wymieniać informacjami i wskazówkami, tak bym to powiedziała. Czy to jest dla Ciebie Klaudio zrozumiałe?
KŚ: Tak.
DF: Świetnie.
KŚ: Czy ważne jest, aby Polacy przebywający za granicą
solidaryzowali się?
DF: Dla mnie jest to najważniejsze, co się tutaj dzieje.
Mieszkając za granicą, moim celem jest, aby połączyć
wspólne siły. Daje to korzyści i tutaj też wymianę naszych
wspólnych doświadczeń, wymianę informacji na temat
radzenia sobie z wyzwaniami, jakie daje nam emigracja.
Przede wszystkim na dodawaniu sobie wzajemnie odwagi.
Dla przykładu, powiedzmy, Polka mieszkająca w Niemczech, coś jej nie wyszło, np. jakiś biznes, albo nie może
podjąć kroków koniecznych do rozpoczęcia pracy, to w momencie kiedy porozmawia z inną kobietą wówczas może
uzyskać wsparcie od tej osoby, od kobiety, która odnosi
sukcesy w prowadzeniu firmy. Może zaczerpnąć od niej
inspiracje, może także zaczerpnąć od niej siły, ta inna kobieta może być dla niej wzorem, że można stworzyć coś
pięknego będąc tutaj na obczyźnie.
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KLAUDIA ŚWIERK (NIEMCY)

KŚ: W jaki sposób stara się Pani wspierać kobiety w Niemczech?

DF: Ś I K S to skrót od pełnej nazwy – Światowe Imperium
Kobiety Spełnionej.

DF: Organizuję dla Polek różnego rodzaju spotkania, w czasie których mogą zaczerpnąć wiedzy niezbędnej do tworzenia projektów rozwijających różne umiejętności biznesowe,
aby mogły wykorzystać je w swoich firmach. Prowadzę
różnego rodzaju wywiady z ekspertami, w których kobiety
mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat prowadzenia firm,
czy poznania siebie. Myślę, że moje dwa główne punkty
to organizowanie spotkań dla kobiet i prowadzenie wywiadów z ekspertami dającymi darmową wiedzę ekspercką.

KŚ: Jak długo prowadzi Pani ten projekt?

KŚ: Jakie przykłady solidarności Polaków żyjących za granicą zna Pani z własnego doświadczenia?
DF: W zeszłym roku przeżywaliśmy wspólnie święto z okazji 100-lecia Niepodległości Polski, organizując piękny
festiwal sportowy. Organizujemy również koncerty, zapraszając polskie gwiazdy muzyki, żeby wspólnie z nimi
się pobawić i sobie pośpiewać.
KŚ: Gdzie był organizowany ten Festiwal?
DF: W Monachium. Festiwale były też organizowane
w Berlinie i w Hamburgu. Ponadto, często organizujemy
na terenie Niemiec wspólnie z Polkami spotkania poetyckie. Konsulaty to także miejsca spotkań służące kontaktowi i wymianie kulturalnej.
KŚ: Czy dzięki Pani projektom żyje się łatwiej Polkom
za granicą?
DF: Taką mam nadzieję, głęboką. Myślę, że tak. Po trzech
latach widzę jak powstają nowe, małe biznesy. Widzę, jak
tworzy się w nich chęć nabywania nowych umiejętności
i różnych kompetencji. Czyli obudziła się w nich wiara
w to, że mogą zdobywać kolejne zawody, kolejne umiejętności, aby np. zmienić stanowisko pracy, albo założyć własne przedsiębiorstwo. Poza tym kobiety nie czują się same.
Jeżeli przyjdą na spotkanie z setką kobiet, to poznają się
nawzajem, budują relacje i często zawiązują przyjaźnie.

DF: Dokładnie trzy lata.
KŚ: Od czego się to zaczęło?
DF: Tak jak wszystko w życiu od idei, pomysłu i myśli.
Powstała myśl, powstała idea, w związku z tym, że moją
osobowość charakteryzuje wyraz działania, w przeciągu
dwóch tygodni zadzwoniłam do kilku kobiet, opowiedziałam o swojej idei, spodobała się im i po trzecim tygodniu
stworzyłyśmy pierwsze spotkanie inauguracyjne, na które
przyszło pięćdziesiąt kobiet. I tak się zaczęła nasza historia. Od idei i działania.
KŚ: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.
DF: Bardzo proszę, sprawiło mi to ogromną przyjemność.

Jak widzisz Kochany Pamiętniku! Solidarność widziana
oczami dorosłych jest bardzo podobna do solidarności widzianej oczami dziecka.
Podsumowując moje spostrzeżenia przez „polskie okulary”: uważam, że warto sobie pomagać i warto być czułym i otwartym na potrzeby innych. Nieważne jaki mamy
charakter i ile mamy pieniędzy, każdy potrzebuje towarzystwa. Jeżeli znacie kogokolwiek z Polski kto przebywa za granicą i potrzebuje waszej pomocy, to pomóżcie
mu! Wszyscy możemy wspierać innych, możemy dawać
innym naszą pomoc i nasze towarzystwo. Jeżeli my będziemy pomagali innym, to mogą przyjść czasy, w których
to my będziemy potrzebowali wsparcia. Wierzę w to, że jeżeli wówczas będziemy w potrzebie to i my otrzymamy
pomoc od innych. Także ja ze swojego serca, serdecznie
namawiam do solidarności w kraju czy też za granicą.
Klaudia Świerk

KŚ: Dlaczego zdecydowała się Pani na takie właśnie działanie?
DF: Wynikało to z mojego zawodowego doświadczenia.
Pracowałam 14 lat z polskimi rodzinami, które chciały zacząć życie w Niemczech. Widziałam, jak wiele kobiet nie
miało odwagi rozpoczęcia kariery zawodowej w nowym
kraju. Zapragnęłam dodać im tej odwagi, by realizowały
siebie, gdziekolwiek mieszkają, czy w Belgii, czy w Niemczech, czy we Francji czy też w Holandii. Najważniejsze
jest, żeby zaakceptować taki moment, że możesz żyć pełnią życia, możesz pragnąć, możesz mieć marzenia, obojętnie gdzie mieszkasz.
KŚ: Pisze Pani na Facebooku: „łączę Polki Ś I K S”–
co to znaczy?

„BYĆ POLAKIEM” 2020
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Jestem solidarna…Jestem solidarny...Jesteśmy solidarni...
Olga Tokarczuk w swej przemowie noblowskiej określiła czasownik JESTEM jako najważniejsze i najdziwniejsze słowo świata. Nawiązała do niego jedna z uczestniczek tegorocznej edycji konkursu Być Polakiem,
dodając do JESTEM przymiotnik SOLIDARNA. Więc: JESTEM SOLIDARNA lub szerzej: JESTEM SOLIDARNY, JESTEŚMY SOLIDARNI. Stwierdzenia, które dziś weryfikuje nowa rzeczywistość. W trudnym czasie pandemii stanęliśmy bowiem wszyscy do egzaminu z solidarności. Na jaka ocenę zdaliśmy go jako ludzie?
Dowiemy się za jakiś czas, bo codziennie każdy z nas daje jakąś czastkę odpowiedzi na to pytanie...
W obecnej sytuacji “BYCIE SOLIDARNYM” to nie tylko dramatyczne dylematy ludzi pracujących w służbie
zdrowia, ale także małe gesty i zachowania, takie jak: dwumetrowy dystans spoleczny, cierpliwe czekanie
w kolejce do sklepu, telefon do starszej sąsiadki, nie mówiąc o regularnym myciu rąk czy noszeniu maseczek. Bez wątpienia sytuacja pandemii weryfikuje etos solidarności i bez wątpienia prace konkursowe byłyby bogatsze o ostatnie doświadczenia ludzkości, gdyby powstały kilka tygodni później…Czerpiąc ciągle
inspirację z przemowy Olgi Tokarczuk myślę, że do słów: JESTEM SOLIDARNA, JESTEM SOLIDARNY,
JESTEŚMY SOLIDARNI można dodać: JESTEM CZUŁA, JESTEM CZUŁY, JESTEŚMY CZULI gdyż – jak
mówi Noblistka – “czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością i jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu”. Czułość i solidarność są wyraźnie obecne
w wielu pracach konkursowych, szczególnie w tych, w których młodzi autorzy opowiadają o działalności
charytatywnej różnych osób i organizacji. I to jest bardzo budujące!
Gratulując laureatom, dziękując organizatorom i wszystkim osobom, które zaangażowały się w ten konkurs życzę, by słowa JESTEM SOLIDARNA, JESTEM SOLIDARNY, JESTEŚMY SOLIDARNI oraz JESTEM
CZUŁA, JESTEM CZUŁY, JESTEŚMY CZULI nie były tylko pustymi sloganami w naszym życiu...

STANISŁAW CHYLEWSKI
Juror Grupy II
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MY SOLIDARNI

GRUPA II
PRACE WYRÓŻNIONE
(FRAGMENTY PRAC)
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XI edycja konkursu „Być Polakiem“ przebiegała w wyjątkowych okolicznościach. Wszyscy zostaliśmy
w domach a jedynym kontaktem jury i organizatorów pozostały media elektroniczne. Dobrze, że one
istnieją! Dzięki temu konkurs trwał. Nie zawiodły polskie dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice. Czas
pandemii to także czas solidarności z potrzebującymi wsparcia. Ludzie samotni, starsi, chorzy oczekiwali tej pomocy. Rok 2020 to rok jubileuszów 40 –lecia „SOLIDARNOŚCI” i 100 rocznica urodzin
św. Jana Pawła II. Nikt nie przewidział, że temat konkursu wpisze się w okoliczność w jakiej przyszło
nam żyć. To tak jakby los przypomniał i sprawił, że powróciły słowa Papieża Polaka Św. Jana Pawła
II, który 12 czerwca 1987 roku w Gdańsku mówił do Polaków „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi,
a skoro brzemię niesione razem, we wspólnocie... tylko razem...” Czy my dobrze zrozumieliśmy Jego
słowa, a przede wszystkim czy je realizujemy? Zwłaszcza, czy my dorośli przekazaliśmy je młodemu
pokoleniu?
Jakie znaczenie znaczenia ma to słowo dzisiaj, jak je rozumie młode pokolenie? O tej codziennej solidarności z drugim człowiekiem pisali uczestnicy XI edycji. W ich pracach znalazły się liczne, konkretne
i trafne przykłady postaw, zachowań i poczynań. Autorzy prac stworzyli własną definicję solidarności.
Jest ona bardzo prosta; „..być razem, a to znaczy w bliskości z drugim człowiekiem, wzajemne wspieranie, pomaganie innym, szczególnie osobom starszym, chorym, organizowanie się w działaniu na rzecz
polskiej kultury i języka w miejscu zamieszkania, to codzienne wspólne funkcjonowanie.” Młodzi Polacy stawiają na znajomość ojczystego języka, który pomaga im w komunikacji z bliskimi, z rodakami,
lepszemu poznawaniu kraju rodziców, dziadków i przodków. Dla nich, miejscem wspólnej działalności
jest przede wszystkim polska szkoła, polonijne organizacje i piszą „tylko razem...” Gratuluję laureatom
i wyróżnionym! Dziękuję wszystkim uczestnikom, za nadesłane prace, za trud włożony w ich napisanie
„Szczęście leży w każdym człowieku, gdy pomagasz tam, gdzie inni nie pomagają za darmo, z miłości
do drugiego człowieka“ napisano w jednej z prac w II grupie.”
Niech ten fragment będzie podsumowaniem przeczytanych przeze mnie prac.

HALINA KOBLENZER
Juror Grupy II
Rzecznik Prasowy Konkursu
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Mali-Wielcy Solidarni Ambasadorzy Polski,
Wasze prace tętnią solidarnością ze wszystkim, co wiąże się z Polską! W waszych pracach widziałam
uśmiech waszej babci, smakowałam cieplutkie naleśniki, pijałam różową oranżadę, ale przede wszystkim czułam waszą WIELKĄ troskę o wizerunek Polski w waszych rodzimych krajach.
Jak przystało na Małych-Wielkich Ambasadorów polskości, wasza aktywna działalność w lokalnym środowisku jest bezcenna. Angażujecie się całym sercem w parady, koncerty, prezentacje, bale, kiermasze,
a nawet zbieracie pieniążki dla innych polskich dzieci.
Podziwiam was, ponieważ jesteście świadomi, że moglibyście spędzić wolny wasz czas w inny sposób,
a jednak z wielkim entuzjazmem uczęszczacie do polonijnych ośrodków edukacyjnych, odrabiacie lekcje
i udzielacie się w szerzeniu polskości w waszych rodzimych regionach.
Wasza solidarna praca na rzecz Polski przepełniona jest wielkimi walorami, które szanujecie i czcicie. Dbacie o wszelkie uroczystości narodowe, bierzecie w nich czynny udział, a co najważniejsze w tym, że dobrze
się przy tym bawicie i czerpiecie motywację z dobrze wykonanych obowiązków małego Polaka.
Richard Aldington powiedział: „Patriotyzm to żywe poczucie zbiorowej odpowiedzialności.”, a ja zamieniłabym słowo patriotyzm na SOLIDARNOŚĆ, ponieważ kiedy w sercu nie ma tego płomyka, patriotyzm nigdy się w nim nie narodzi.
Kochani laureaci i uczestnicy XI Konkursu BYĆ POLAKIEM, po przeczytaniu waszych prac jestem
pewna, że Polska kultura i tradycja nigdy nie zaniknie, ponieważ w każdym zakątku naszej planety
solidarność z Polską kwitnie w waszych wielkich patriotycznych serach, a jej nasiona roznosi wiatr
po łąkach całego świata.
KATARZYNA OSTRÓWKA
Wiceprzewodnicząca Jury Grupy II

NICHOLAS BALLESTER MIELCZAREK (HISZPANIA)
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FELIX BERESIŃSKI (NIEMCY)

KLARA BERTRAND (FRANCJA)

SOLIDARNOŚĆ Z POLSKĄ
Nazywam się Klara Bertrand. Mam 12 lat i chodzę
do szostej klasy w Szkole Polskiej im. Adama Mickiewicza
w Paryżu. Uczę się w tej szkole odkąd mam siedem lat.
Dowiedzialam się o tym konkursie od mojej nauczycielki
od historii. Po przeczytaniu tematu konkursu, zastanowilam się co to znaczy solidarność i bycie solidarnym. No
bo tak wszyscy mówią, że trzeba być solidarnym ze swoim
krajem, ale trzeba być dobrym patriotą, ale nie wiadomo
co to dokladnie znaczy. Stąd moja ciekawość zgłębienia
tego tematu.
Solidarność z Polską
Gdy myślę o solidarności z krajem, przychodzi
mi na myśl wydarzenie w ktorym uczestniczy większość
Polaków mieszkających w Warszawie, a mianowicie rocznica Powstania Warszawskiego. Aby lepiej zrozumnieć
czym dla Polaków było to wydarzenie, wybrałam się w zeszłym roku z moją babcią do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Zazwyczaj 1 sierpnia jestem na koloniach na Mazurach i po prostu świętujemy to wydarzenie minutą ciszy
„BYĆ POLAKIEM” 2020

o siedemnastej czyli o godzinie <W>, to znaczy o godzinie,
w której wybuchło Powstanie Warszawskie w 1944 roku.
Ale w zeszłym roku nie pojechałam na kolonię i 1 sierpnia
byłam w Warszawie i pojechałam z moją ciosią i siostrą
do centrum.
Na początku przeszłyśmy koło Pomnika Małego Powstańca. Było tam bardzo dużo osób i dużo kwiatów.
Następnie poszłyśmy na Plac Krasińskich, gdzie wraz
z Warszawiakami i Polakami z Polski i zagranicy uczestniczyłyśmy w minucie ciszy. To było dla mnie niesamowite
przeżycie! Wokół nas zamarł ruch uliczny: piesi, samochody i tramwaje zatrzymały się i wszyscy zachowywali
ciszę i powagę. Gdy nadszedł wieczór poszłyśmy na Plac
Piłsudskiego i śpiewaliśmy razem z innymi przydchodniami wojenne piosenki – tak zwane „zakazane piosenki”.
Bardzo się cieszę, że mogłam tam być. Wszyscy wspominali tego dnia walczących w czasie powstania ludzi. Byłam
tym bardzo wzruszona i poczulam wtedy prawdziwą więź
z Polską i Polakami.
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SARA CHWIEJ (HISZPANIA)

BYĆ POLAKIEM
My Polacy jesteśmy narodem, który się solidaryzuje
– przykładem tego może być wiele wydarzeń z naszej
historii. Jednym z nich jest odzyskanie niepodległości
i przywrócenie Polski jako państwa po przeszło stu latach
zniknięcia z mapy świata. To Polacy żyjąc za granicą przyczynili się, w znacznej mierze, do tego, że państwo polskie
zaistniało. Kolejnym przykładem solidarności jest równeiż
obalenie ustroju komunistycznego. To wielkie wyczyny
bohaterstwa i jedności na skalę światową.

Być solidarnym wobec swoich rodakow w kraju i za granicą to jedna z cech patriotyzmu – kochać i szanować swój
kraj, to szanowac się wzajemnie. Myślę, że Polacy za granicą szukają i pomagają sobie w różnych sytuacjach – w poszukiwaniu pracy czy mieszkania. Uważam, że łączą nas
przede wszystkim nasze tradycje oparte na katolickiej wierze. Jesteśmy narodem bardzo wierzącym i nas jednoczy
i tworzy podstawę solidarności w narodzie.

WERONIKA CHYŁA (HISZPANIA)

BYĆ SOLIDARNYM
Być solidarnym to kiedy ktoś pomaga i szanuje drugą
osobę, ale coraz mniej ludzi przestrzega tych wartości,
w szczególności dla osób starszych. My jako Polacy musimy być solidarni i szanować siebie nawzajem, nie tylko
mieszkając w Polsce, ale także poza jej grnicami. Poza granicami potrzebujemy siebie nawzajem, jednoczenia się.

W kraju, jak również i poza nim, działają różne organizacje charytatywne, które pomagają ludziom w ciężkim dla
nich okresie. Solidaryzujemy się, pomagamy na różne sposoby, komuś kto potrzebuje pomocy, nie oczekując w zamian nic, może tylko czasami dobre słowo i zrozumienie.

DOMINIKA CYWIŃSKA (USA)

MOJA KOLOROWA POLSKA W NOWYM JORKU
Mam 10 lat, od urodzenia mieszkam w Nowym Jorku.
Posiadam dwa obywatelstwa i dwa patriotyzmy, ale patriotyzm rodziców i dziadków jest mi bliższy, bo nim
żyjemy na co dzień.W moim domu króluje polska mowa
polska muzyka, polska telewizja i polska szkoła. Kocham
wszystko, co polskie, bo to nasze!
Moja rodzina żyje zgodnie z polskimi tradycjami, a najbardziej jest to widoczne w przeżywaniu Świąt Bożego
Narodzenia, kiedy najważniejsza jest Wigilia i opłatek, 12
potraw i Pasterka oraz żywa kolorowa choinka. Natomiast
w Święta Wielkiej Nocy zawsze musi być święcenie pokarmów, kolorowe palmy, pisanki, Rezurekcja oraz Śmigus –
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Dyngus. Są to święta bardzo rodzinne, spędzamy je przy
wspólnym stole, cieszymy się z bycia razem i uczymy się
dzielić tym, co mamy z innymi.
W tym czasie solidaryzujemy się także z Polakami
w kraju i poza granicami Polski, którzy są w potrzebie.
W ubiegłym roku braliśmy udział w akcji „Polacy – Rodakom”. Podarowaliśmy dzieciom na Ukrainie i Białorusi
swoje maskotki, zabawki oraz pomoce szkolne. Wzięłam
arównież udział w akcji „Wagon dobroczynności” zorganizowanej przez polską szkołę – zebrane artykuły szkolne
i zabawki zostały przesłane dzieciom z Domu Dziecka
w Białymstoku.
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WIKTOR CZERNIEĆ (USA)

„BYĆ POLAKIEM”
...Bardzo lubię Roberta Lewandowskiego, bo pokazuje,
że ciężką pracą można zajść naprawdę daleko i pokazywać całemu światu co znaczy polska pracowitość, pokora
i miłość do tego, co się robi. Są też inni piłkarze, którzy
grają w klubach na całym świec ie na wysokim poziomie.
Może kiedyś i ja będę reprezentantem Polski w piłce
nożnej, kto wie. Mama z tatą bardzo dbają o to żebyśmy
mówili w domu po polsku i ciągle nam powtarzają, żeby
mówić dzień dobry, do widzenia, dziękuję bo tutaj ludzie
nie pamiętają o tym i jak mówiłem mamie ‘że inni tak nie
mówią’ to mama powiedziała, że my jesteśmy Polakami i
tak powinniśmy ciągle mówić. Moi rodzice zapisali mnie i
brata Juliana do polskiej sobotniej szkoły. Szczerze, to za

bardzo nie chce nam się chodzić, bo jesteśmy zmęczeni po
całym tygodniu w szkole i pozalekcyjnych zajęciach piłki
nożnej, ale wiemy, że dzięki temu możemy ciągle uczyć się
języka, pisać, czytać i poznawć interesującą historię Polski.
Jestem bardzo dumny z polskich żołnierzy, że w czasie II
wojny światowej walczyli za nasz kraj ryzykując własnym
życiem. Tata opowiadał mi, że mój pradziadek Leon Bartosik walczył w sławnej bitwie pod Monte Cassino, gdzie
zginęło ponad 100 ludzi walcząc u boku generała Andersa.
Trudno mi sobie to wyobrazić, jak to jest ryzykować własne życie dla dobra kraju i tym bardziej doceniam ich wysiłek i poświęcenie.

LENA DEMKOWSKA (IRLANDIA)

BYĆ POLAKIEM
Solidarność między Polakami. Czy istnieje potrzeba
i czy warto być solidarnym między polakami? Uważam,
że jak najbardziej tak. Pytanie... dlaczego? Istnieje mnóstwo powodów dla których warto być solidarnym. Otóż
żyjemy w państwie gdzie organizowane są różne akcje
dla potrzebujących rodzin np.: Szlachetna paczka, Pomóż
dzieciom przetrwać zimę lub najbardziej mi znana i najbliższa to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dla jednych to jest nic... ale dla drugich to jest wszystko... Jedne
dzieci mają wszystko o czym marzą... Inne muszą czekać na spełnienie marzeń cały rok ‚’aby święty Mikołaj
przyniósł TEN WYMARZONY PREZENT”. Dzięki takim
organizowanym akcjom dzieci mają dużo więcej. Najważniejszym dniem jest dzień kiedy poznałam co to jest
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym dniu bardzo
dużo ludzi jest solidarnym w Polsce jak i za granicą. Jest
to jeden z najpiękniejszych dni w roku, bo w tym dniu ra-

tuje się i pomaga wielu ludziom chorym, biednym oraz potrzebującym. Każdy symboliczny grosik w tym dniu znaczy
tak wiele, wtedy każdy pomaga jak tylko może. Widać bardzo dużo życzliwości i gotowości do współpracy a przede
wszystkim wzajemnej pomocy. W takiej chwili to również
wspólna zabawa. Np. w szkole do której uczęszczam Pani
Dyrektor zorganizowała kiermasz ciasteczka, które można
było kupić w szkole, a potem zebrane pieniążki Pani dyrektor przekazała WOŚP. Bardzo mi się to podobało ponieważ
dzieci miały dużo zabawy przy pieczeniu ciasteczek z rodzicami następnie w szkole kiedy każdy z uczniów mógł
kupić kolorowe ciasteczka a przy okazji bardzo pomóc potrzebującym. Będąc w Polsce uczestniczyłam w wielu akcjach typu bal i tańce ludowe, gdzie też zebrane pieniążki
trafiły do potrzebujących. Uczestniczyłam również gościnnie w imprezach Koła Gospodyń Wiejskich do których należy moja babcia Halinka.

ADAM DOMAŃSKI (BUŁGARIA)

POLSKA W SWOICH DZIEJACH ...
Polska w swoich dziejach historycznych już nie raz
wykazała się bohaterstwem i solidarnością. Bo to właśnie
Polacy odepchnęli Osmanów spod Wiednia. Bo to właśnie
Polacy w 1920 roku zatrzymali krwawą rewolucję bolszewików. Bo to właśnie Polacy jako pierwsi stawili opór Hitlerowi i jego III Rzeszy, dzielnie walcząc na wszystkich
frontach drugiej wojny światowej. Odważnie ratowali
Żydów, mimo że groziła za to kara śmierci dla całej poma„BYĆ POLAKIEM” 2020

gającej rodziny.
Złamaniem szyfrów Enigmy przyczynili się do uratowania kolejnych milionów istnień. Lecz w podziękowaniu
zostali zdradzeni. Sojusze się zmieniły i Polska trafiła do
strefy wpływów radzieckich. Wolny świat oddzielił się od
Polski „żelazną kurtyną”. Spragnieni pokoju Polacy,choć
zmęczeni straszliwą wojną, nie poddali się i walczyli dalej…

119

BOHDAN FILIPCZUK (UKRAINA)

SOLIDARNOŚĆ Z POLAKAMI ŻYJĄCYMI ZA GRANICĄ
„Być Polakiem”... W to pojęcie każdy z nas wkłada wiele
znaczeń. Niezaprzeczalnie to znaczy wspólne obyczaje,
język, kulturę, wiarę, określone terytorium, wspólną historię naznaczoną zwycięstwami i upadkami, ale przede
wszystkim dla mnie to zjednoczenie narodowe.
Pytanie o solidarności narodowej jest bardzo aktualne
dzisiaj. Dużo jest artykułów i wypowiedzi różnych ekspertów, programów telewizyjnych i fundacji wspierających
Polaków za granicą. Nawet zwykli ludzie w dobie internetu sami nawiązują kontakty, szukają rodziny i śladów
zaginionych przodków, odbudowują pomniki jak i dbają
o „miejsca pamięci”.
W głębi duszy każdy z nas zna odpowiedź i ma swoje
powody na życie za granicą. Kogoś rozdzieliła wiele lat
temu wojna, kogoś współczesny stan ekonomiczny, a jeszcze innych pogoń za marzeniami. Moim zdaniem, musimy

być solidarni, uczciwi wobec innych i wspierać się wzajemnie. Szczególnie mieszkając daleko od Ojczyzny, ponieważ
jesteśmy jednym narodem, mamy jedną wiarę, kulturę
i tradycję.
Chciałbym opowiedzieć kilka słów o mnie i mojej rodzinie. Nazywam się Bogdan Filipczuk, mam 12 lat i od urodzenia mieszkam w Kołomyji na Pokuciu. Uczę się w 7
klasie w Liceum nr. 9 w mieście Kolomyji oraz uczęszczam
do Polskiej Sobotniej Szkoly im. Stanisława Vincenza
w Kołomyji. Jestem Polakiem, i gdy dorosnę, chciałbym,
studiować i mieszkać w kraju moich dziadków, w mojej
Polsce. Każdego razu, kiedy przyjeżdżam do rodziny w Polsce, wydaje mi się, że wracam do domu, a kiedy muszę wyjeżdżać, jest mi smutno. Dlatego zacząłem pytać rodziców
czemu mnie tak tam ciągnie.

NADIA GNATEK (USA)

SOLIDARNOŚĆ
„Myślę, że trzeba być solidarnym z Polską i Polakami
żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami.
Wyrazem mojej solidarności z Polską jest między innymi nauka w sobotniej polskiej szkole, w której uczę
się języka polskiego, polskich tradycji i historii. Dużo informacji o tym co się dzieje i działo w Polsce przekazują
mi również moi rodzice.Myślę,że przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie utrzymuje ciągłość narodu
polskiego.W obecnym czasie, w międzynarodowej prasie
i telewizji pojawia się dużo nieprawdziwych faktów o Polsce i o jej historii, zwłaszcza z okresu II Wojny Światowej
i z przed wojny. Dzięki temu, że chodzę do polskiej szkoły,
mogę się uczyć historii Polski. Moja solidarność polega
na tym, że będę mogła teraz albo później w dorosłym życiu
te fałszywe fakty korygować. Jak będę starsza będę mogła,
z mojej wiedzy o polskiej historii przekazywać co się naprawdę stało, a nie co mówią w telewizji.
Będąc Polakiem na obczyźnie, solidarność z Polską
wyraża się poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach
związanych z Polską, na przykład Paradzie Pułaskiego,
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która odbywa się w pierwszą niedzielę października
na Manhattanie. Jest to ważna uroczystość, w której
uczestniczy Polonia nie tylko z Nowego Jorku, ale również
z New Jersey, Pensylwanii, Connecticut. Polacy ubierają
się na biało i czerwono, kolory flagi Rzeczpospolitej Polski. Maszerują po Piątej Alei trzymając polskie flagi i inne
polskie symbole. Bardzo dużo osób stoi również na chodniku i obserwuje maszerujących. Wszędzie słychać polską
mowę, polskie piosenki. Wszyscy w paradzie pokazują
swój szacunek i miłość do Polski. Manhattan tego dnia
jest biało-czerwony. Od początku pobytu w Nowym Jorku,
moi rodzice co roku uczestniczą w Paradzie Pułaskiego.
Ja mam teraz jedenaście lat i siedem razy maszerowałam
po Piątej Alei, a cztery razy obserwowałam uczestników
parady.
Bardzo lubię Paradę Pułaskiego i co roku z niecierpliwością czekam na ten dzień.

Kronika wspomnieniowa

SEBASTIAN HERBET (BELGIA)

BYĆ POLAKIEM
Na konkursowe pytania odpowiedzi zacząłem szukać
u różnych źródeł. Trudno mi jest określić jednym słowem,
co to jest „Solidarność”? Po moich poszukiwaniach...
Myślę, że „Solidarność” to przede wszystkim siła i wspólne
działanie. Według mnie takim kolektywnym działaniem
w Polsce wyróżnia się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Organizowana przez Pana Jurka Owsiaka, przez
wiele lat. Poprzez swoje zbiórki pieniędzy, zakupuje drogi
sprzęt pozwalający ratować życie. To chyba jest solidaryzowanie się Polakow z Polakami w Polsce. Wielu Polaków
mieszkających za granicą również wspiera akcje WOŚP.
W Antwerpii, moim mieście zamieszkania, też widzę
solidaryzowanie się nas Polaków. Po dwudziestu dwóch

latach „moja” Polska Szkoła im. Generała Stanisława
Maczka w Antwerpii zmieniła siedzibę. Jest to dla mnie
i dla moich kolegów bardzo ważne wydarzenie. Przy „przeprowadzce szkoły” pomagali wszyscy chętni uczniowie.
Podawaliśmy sobie „z rąk do rąk, w długiej kolejce „ciężkie
kartony z książkami. Następnie owe pudła i inne rzeczy
szkolne zostały przewiezione wielką ciężarówką do nowej
siedziby szkoły. Mieliśmy wielką frajdę. Byliśmy zadowoleni,że mogliśmy pomóc w przeprowadzce. Niektórzy rodzice nie chodzili do pracy ponieważ pomagali w remoncie
nowej siedziby szkoły.

KINGA JAROSZ (GRECJA)

SOLIDARNOŚĆ
Pomocy dobrych, bezinteresownych ludzi doznałam
osobiście. Na początku trzeciej klasy moja wychowawczyni zaniepokojona tym, że po wakacjach znowu nie urosłam zwróciła się do mojej mamy z pytanie, czy nie trzeba
by było mnie zbadać i sprawdzić przyczynę braku wzrostu. Mama się zgodziła, a wychowawczyni i pani psycholog
pomogły nam przeprowadzić niezbędne badania. Wątpliwości się potwierdziły. Miałam zahamowany hormon
wzrostu. Dla mojej rodziny była to szokująca wiadomość.
Terapia miała trwać przez najbliższe sześć lat i była bardzo kosztowna. Rodzice nie byli w stanie jej sfinansować.
Szczęśliwie długo się nie martwiliśmy, bo już w listopadzie
moja pani i rodzice z klasy zorganizowali akcję pomocy.
Przygotowaliśmy jasełka i w czasie bazaru świątecznego
przedstawiliśmy je polonii ateńskiej w Sali pod kościołem.
Rodzice przygotowali pyszne świąteczne wypieki, koleżanki i koledzy z klasy oraz harcerze zrobili dużo ozdób
bożonarodzeniowych. Wynik tej wspaniałej akcji przerósł
nasze oczekiwania. Zebrane pieniądze zapewniły potrzeby
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mojego leczenia. Dzięki tej pomocy po czterech latach terapii urosłam czterdzieści centymetrów, a pani doktor
mówi, że przez następne dwa lata urosnę jeszcze około
trzydzieści centymetrów. Dzisiaj jestem szczęśliwą nastolatką, już nie wyróżniam się w gronie uczniów szkoły,
doganiam wzrostem moich rówieśników. Już się nie boję,
że moje życie będzie smutne. Wiem, że dzięki środowisku
nauczycieli i rodziców moje życie się zmieniło. Jestem
wszystkim bardzo wdzięczna za okazaną pomoc i ich
dobre serca. Dzięki nim będę żyła „normalnie”. Postaram
się w przyszłości również pomagać innym ludziom, których spotkam na swojej drodze życia.
Myślę, że solidarność między Polakami w Polsce i poza
jej granicami istnieje i będzie istniała, ponieważ jest bardzo potrzebna. Dzięki solidarności między ludźmi pomagamy innymi sobie.Dzięki niej jesteśmy lepsi.
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JULIA KASPRZYK (AUSTRIA)

PATRICK KOSMALA (USA)

POLSKA DALEKO ZA NAMI
Jestem Polakiem i mam kolegę
Kevina, który jest Słowakiem.
W klasie mam kumplii od liku,
a jeden z nich pochodzi z Meksyku.
W sobotę chodzę do polskiej szkoły
i zawesze jestem bardzo wesoły.
Mamy dyktanda i różne czytanki
wiersze zwykle oraz rymowanki.
Do Polski staram się latać co roku
i zawsze jestem w Białymstoku.
Wiele polskich miast zwiedziłem,
sporo miłych chwil tam spędziłem.
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Chociaż Polska daleko za nami
to ciągle ją bardzo kochamy.
Czujemy jej bliskość na każdym kroku,
myślimy o niej w każdej porze roku.
Wierzymy, że miłość ta łatwo nie przeminie
i pamięć o niej w sercach naszych nie zaginie.
Bycie Polakiem to do dumy powód
bo stamtąd wywodzi się nasz rodowód.
............................
Patrząc na orła, który jest naszym znakiem
z dumą chcę krzyczeć: JESTEM POLAKIEM

Kronika wspomnieniowa

POLA KOZIKOWSKI (USA)

„OKRUSZEK”
JNawet jak mieszkam w Chicago, daleko...
Za siódmą woda, za siódma rzeka.
To ciągle w sercu mam Polski okruszek!
I nawet mój dziadek, mądry staruszek
mówi że kładąc ziarnko do ziarnka
to zbierze sie duża, dorodna miarka.

I jak my wszyscy wyjmujemy okruszki
Jak wszyscy oddamy swoje kwiatuszki
Powstanie wielki bukiet i serce
I nikt nie będzie już więcej w rozterce.

Bo jak ja mam w sercu mały okruszek
I Ty masz w swej dłoni Polski kwiatuszek.
Mój tata ma w sercu ojczyzny kawałek
I Polskę kocha też jej Marszałek.
I Polska jest ważna dla mojej mamy
I Polska jest ważna dla innej damy.

JESSICA KUKIEŁKA – TREPCZYK (WIELKA BRYTANIA-SZKOCJA)
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ALISA LUBIEŻANINA (UKRAINA)

MAMY POLSKIE KORZENIE!
A czy wiedzieliście, że pewnie wszyscy tutaj mamy
polskie korzenie? Tak naprawdę sama się o tym dowiedziałam. I do tego przywiodł mnie szereg wydarzeń, które
składały się ze wzlotów i upadków. Ja oczywiście mimo
woli słyszałam, jak mama mówiła, że jej tato urodzi się
na terytorium Polski, ale w tym momencie nie zwracałam
na to żadnej uwagi. Moja droga zaczęła się od niewielkiego, małoznaczącego wydarzenia. Mama zabrała mnie
na zabranie, gdzie pierwszy raz spotkałam panią Gosię i jej
córkę Amelię. Od razu zauważyłam, że róznią się od zwyczajnych ludzi, do których się przyzwyczaiłam. One były
niesamowicie dobre i otwarte na ludzi. Na codzień nie
spotyka się takich ludzi. Zapytałam mamę, czemu Pani
Gosia tak dziwnie mówi. I właśnie od tego od tego pytania
rozpoczęła się moja przygoda. Na to pytanie mama odpowiedziała, że Pani Gosia jest Polką. Ale to w ogóle mi nic
nie mówiło.
Z czasem mama zaproponowała, żebym poszła
na kursy języka polskiego, mówiąc, że jej się to bardzo podoba i napewno mi się wszystko uda. Mnie się to wcale
nie spodobało. Czemy to niby mam chodzić na kursy nieznanego mi języka. Ale na szczęście nie miałam wyboru
i zgodziam się. Na zajęciach początkowo nic mi nie wychodziło i byłam pewna, że ten język mi się w ogóle nie przyda.
Przestałam chodzić na zajęcia, bo zabrakło mi na to czasu.
Na jakiś czas zapomniałam o istnieniu Polski i żyłam dalej
swoim normalnych życiem.
I pewnego razu poszłam wybrać do księgarni wybrać
jakąś ciekawą książkę. Mama proponowała różne książki,
ale kategorycznie nie chciałam żadnej kupić. Aż raptem wzięłam w dłonie książkę polskiego autora Marcina
Szczygielskiego „Arka czasu”. Mama się bardzo zdziwiła,
co wcale nie jest zadziwiające. Dziecko, które nie chciało

czytać żadnych książek raptem chwyta książkę o drugiej
wojnie światowej i wydrzeć jej z rąk się nie daje. Przeczytałam i można powiedzieć, że odłożyłam swoją przyszłość
do komody. Jakiś czas książka leżala i pokrywała się warstwą kurzu.
Długo jednak się nie zależała. Chodzę do Studio teatralnego i nasza kierowniczka poprosiła o przyniesienie
książek, które sprawiły na nas wrażenie. Mieliśmy wybrać
nowy spektakl. Zaniosłam parę książek, wsród nich była
„Arka czasu” Za miesiąc Pani Natalia Żurawowa ogłasz,
że będziemy grać „Arkę czasu” i kiedy pracowaliśmy
nad scenariuszem ogłoszono mnie główną bohaterką.
I nadal wszystko wydawało się zwykłym zbiegiem wypadków. Wiele razy występowaliśmy z tym spektaklem, stać
na miejscu nie mieliśmy prawa. Przecież spektakl był naprawdę dobry. A, że spektakl jest o warszawskim Getto,
pani Natalia powiedziała, że robimy go w języku polskim.
W tym momencie moja droga znowu przecięła się z drogą
Pani Gosi, która pracowała nad naszą wymową. Teraz zrozumiałam – to nie jest zbieg okoliczności. Nawet nieźle
mi szło czytanie i mówienie po polsku. Odnosiłam wrażenie, że ten język był w mojej krwi.
Niedawno od pani Gosi dowiedzialam się, że na terytorium Łucka była Polska i myślę, że pewnie wszyscy jesteśmy Polakami.
No i jak można nie wiedzieć o swoim pochodzeniu.
Ludzie powinni wiedzieć kim oni są. No i postanowiłam
się dowiedzieć, czy tak jest rzeczywiście. Przecież nikt ich
o to nie pytał.
Napisałam trzy pytania, pierwsze z nich to: „Czy czujesz się Polakiem?”, drugie: „Polak to kto?” i trzecie „Co dla
Ciebie oznacza Polska?” i wyruszyłam w drogę.

SERHII MARYNENKO (UKRAINA)

„Temat tegorocznego konkursu jest bardzo złożony
i trudny do opisania” – taka była moja pierwsza myśl. Jednak trudności nigdy mnie nie powstrzymały. Przede mną
jest pusta kartka papieru, długopis w dłoni i wiele myśli,
którymi spróbuję się podzielić.
Najbardziej uderzającym przykładem solidarności jest
oczywiście historia polskiego związku zawodowego „Solidarność”. Ta historia jest znana na całym świecie i stała
się inspirującym przykładem dla wszystkich krajów. 40 lat
temu Polacy wykazali niespotykaną jedność w walce z dyktaturą komunistyczną. A nazwa „Solidarność”, jak sądzę,
nie została wybrana przypadkowo.
Istnieje opinia, że solidarność jest jednym z narzędzi
zarządzania społeczeństwem. Zdecydowanie się z nim nie
zgadzam. Każdy z nas jest osobą z własnymi poglądami.
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Nie słuchasz opinii innych, a tym bardziej, jeśli postępujesz
wbrew swoim zasadom. Do dzisiaj nie myślałem o koncepcji
„solidarności”. Pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy,
była potrzeba solidarności dla ściślejszej komunikacji, wymiany poglądów i dyskusji na temat wspólnych interesów.
Wspaniale jest, gdy społeczeństwo solidarne broni
celów jedności i rozwoju. Jednak nie zawsze tak jest.
Mieszkam na Ukrainie i nie mogę tego nie powiedzieć. 6
lat na wschodzie trwa wojna. Pewna część ludności pragnie
niezależności gospodarczej i politycznej. Jest to również
przykład solidarności, jednak moim zdaniem solidarność
w negatywnej koncepcji. Wszak ludzie giną, miasta i wsie
są niszczone. Wyjątkowo solidarność musi być obecna
w naszym nowoczesnym społeczeństwie. Solidarność
ma na celu budowanie, a w żadnym wypadku na odwrót.
Kronika wspomnieniowa

SERHII MARYNENKO (UKRAINA)

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?
Panowie, jako organizatorzy konkursu „BYĆ POLAKIEM”,
wyznaczyli sobie cel spójności polskiej młodzieży, zachowanie kultury i tradycji Polski. Wszyscy, którzy biorą
udział w konkursie, dzielą się i wspierają pomysły organizatorów. Czy to nie jest przykład solidarności? Oczywiście,
że tak! Musimy być zjednoczeni, jeśli chcemy zachować
historię i kulturę polskiego narodu. To nasza wspólna
sprawa. Jeśli chcemy mieć korzyści dla naszego kraju, jeśli
chcemy, aby Polska była niezależna, samowystarczalna,
silna, musimy myśleć solidarnie i działać solidarnie. Soli-

„BYĆ POLAKIEM” 2020

darność jest konieczna, abyśmy nie byli podzieloną grupą,
ale byli jedną polską rodziną godną naszego kraju. Każdy
z nas, jako członek polskiego społeczeństwa i bez względu
na to, gdzie mieszka, w Polsce czy za granicą, musi być
po prostu dobrą i ciekawą osobą. Zgadzam się z ludźmi
i politykami, którzy działają w interesie swojego narodu,
i możliwe, że w przyszłości sam stanę się taką osobą, której setki interesów, a może tysiące, będą solidarne.
Dziękuję za to, że w tym roku organizatorzy konkursu
podnieśli temat solidarności. Teraz „Solidarność” to dla
mnie nie tylko słowo, ale mechanizm umożliwiający rozwój społeczeństwa.
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MARTA ANNA OSSOWSKA (WIELKA BRYTANIA-IRLANDIA PŁN.)

BYĆ SOLIDARNYM
Myślę, że życie na emigranci rozwija nas młodych
ludzi. Uczymy się szacunku, wobec naszej kultury i historii. Dźwięk Mazurka Dąbrowskiego stawia na baczność
każdego Polaka bez względu na to gdzie mieszka. Biało –
czerwona flaga jednoczy na przykład fanów sportu. Możemy ja podziwiać podczas meczów, skoków narciarskich.
Solidaryzujemy się jako kibice. Wspólnie, niezależnie
od miejsca zamieszkania wspieramy naszych sportowców.
Solidarność to dbanie o dobro Polski.
Myślę, że to, że uczę się języka polskiego, poznaje
historie uczy mnie szacunku do ludzi. Kultura, w której

żyję na co dzień jest inna. Dlatego uczę się o Ojczyźnie
moich rodziców i dziadków także z szacunku. Mimo tego,
że mieszkam daleko czuje się Polką. Wydaje mi się, że znajomość wielu kultur, zwyczajów to bogactwo. Mimo różnorodności ciągle mamy jeden cel, który nas łączy. Tym
celem na pewno jest dobro Polski – naszej Ojczyzny.
Myślę, że mogę zakończyć pytaniem: Kto Ty jestes?
I dumnie odpowiedzieć: „Polką małą”.

ANA CAROLINA STEMPKOWSKI OLCZEVSKI (BRAZYLIA)

BYĆ POLAKIEM
Nazywam się Ana Karolina Stempkowska Olczevska,
mam 13 lat, mieszkam w Brazylii chodzę do szkoły podstawowej w miejscowości Áurea, zwaną Polską Stolicą Brazylii i Brazylijczyków, gdzie ponad 90% jej mieszkańców
ma polskie pochodzenie i jest nabożeństwo do sw. Jana
Pawła II i Matki Boskiej Częstochowskiej.
Mój pradziadkowie ze strony matki i ojca pochodzili
z Polski, Piotr Olszewski w roku 1863 brał udział w powstaniu styczniowym, potem służył 5 lat w wojsku rosyjskim, byt także i na wojnie turecko-rosyjiskiej, przeżył 37
lat swego życia w Brazylii, zmarł mając 83 lata.
Jestem bardzo dumna z mojego pochodzenia i wspolczuje cierpienia moich pradziadków, jakich doświadczyli
w poszukiwaniu nowego miejsca do życia i odbudowy rodziny; dlatego czuję się częścią polskiej ojczyzny.
To niesamowite, że jestem w 100% Polka pochodzeniem, moje serce jest polskie i krew ktora płynie w moich
żyłach jest polska.
Otrzymałam te wszystkie relikwie w moim życiu, dlatego kultywuję je codziennie, poprzez mowę, folklor, kulturę modlitwy, śpiew i czytania.
Jestem członkiem Polskiego Zespolu Folklorystycznego AURESOVIA od ponad 4 lat, to moja pasja, uwielbiam wywyższać polską kulturę na każdej prezentacji oraz
demonstrować polski folklor i kulturę w każdym nowym
miejscu, w którym występujemy. Miałam okazję brać
udział w warsztatach w Aurii z choreografem polskim P.
Januszem Chojeckim i uczestniczylam w chwilach integracyjnych z Zespołem Politechnikej Warszawskiej w Aurii
którzy odwiedzilili nasze miasto w lipcu 2018r.
Uczę się języka na cotygodniowych zajęciach i ćwiczę go
na wieczornej modlitwie codziennie. Uczestnicze i prowadze takze program radiowy: Nasza Polska, więc dowiaduję
się więcej o Polsce i o niej przekazuje radiosluchaczom;
kultywuję język, czytając krótkie teksty po polsku.
„BYĆ POLAKIEM” 2020

Jestem członkinia także Braspolu; więc uczestniczę w działalnościach organizacji szczególnie uroczystościach trzeciego maja i jedynastego listopada.
Uczestniczyłam w I Igrzyskach Polonijnych Integracyjnych
BRASPOL-U w Aurii i w Spotkaniu Polonijnym w Guarani
das Missões w listopadzie 2019r. dla mlodziezy.
Miałam okazję po raz pierwszy poznać Polskę, ziemie
moich przodków z moja mamusia która bardzo szanuje
zwyczaje, jezyk polski i koordynuje nasz Zespol Folklorystyczny, moglismy razem dowiedzieć się więcej o historii
Polski i języku, dzięki Programowi Lato z Polską, promowanym przez Wspólnotę Polską. Widziałam, ze Polacy solidaryzuja się ze sob, a także z Polakami za granicą i cała
Polonia, co sprawia, że jestem coraz bardziej zainteresowana polską kulturą
Polska bardzo wycierpiała, ale udało jej się odbudować
dzięki silnej woli i odwadze swoich obywateli; rozwija się
i rośnie we wszystkich sektorach. Dzięki krótkiej wizycie w tym kraju mogłam zobaczyć, że Polacy mają bardzo
dobry i czysty charakter, się wspierają i wspierają Polaków
za granicą. Moim zdaniem powinniśmy być solidarni z Polską, w imieniu tego co przeszła, za to, że byla domem dla
naszych przodków i odwdzięczać się honorem, odwagą
i dumą naszego pochodzenia!!l
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SOFIA RADWAŃSKI (USA)

JESTEM Z WAMI
Chociaż może się nie znamy
Mówimy innymi językami
Podzieleni jesteśmy oceanami
Ja jestem z Wami
Chodzę do szkoły i Wy chodzicie
Wy macie swoje i ja swoje życie
Łączy nas jednak jedno marzenie:
Chcemy tworzyć świat, który ma znaczenie
U mnie wstaje słońce
U Was księżyc świeci
Cieszymy się wszyscy
Dorośli i dzieci
Jesteśmy różni jednak tacy sami
Różnimy się miejscem zamieszkania
A podobni jesteśmy korzeniami

Bez jednego zdania
Nieważne, że czasem myśli poplątane
I zdania w gniewie wypowiedziane
Gdy Was coś boli i rani
Ja jestem z Wami
Jestem Polką i Wy Polakami
Sercem i duszą patriotami
Ale gdy inni się zgubią w ciemności
Świecimy światło solidarności
Jasne, wyraźne i ostro świecące
Co łączy świata wszystkie końce
I to światło na pewno sprawi
Że Wy jesteście ze mną, a ja z Wami

STEFANIA RAJEWSKA (KANADA)

JESTEM. JESTEM SOLIDARNA
Moja praca na konkurs jest zatytułowana „Jestem. Jestem solidarna”. Olga Tokarczuk dostała nagrodę Nobla
i wszyscy Polacy się z tego bardzo cieszą. W Sztokholmie
przy odbieraniu nagrody Olga Tokarczuk miała przemówienie, które razem z mamą oglądałam w telewizji.
Powiedziała, że według niej najważniejsze są trzy słowa.
Pierwsze z tych słów to JESTEM. To mnie zastanowiło,
bo ja też JESTEM.

Mam na imię Stefania i mieszkam w Montrealu. Jestem Polką, uczę się po polsku. Jestem. Ale nie tylko ja. Polacy są obecni na całym świecie. Jestem pewna, że Polacy,
którzy mieszkają za granicą czują między sobą solidarność.
To się najbardziej czuje w takich chwilach jak w Wigilię Bożego Narodzenia, na Pasterce albo też w czasie święconki
w Wielkanoc.

ADRIANA URSZULA SENN (LUXEMBURG)

SOLIDARNYM BYĆ
Solidarnym być, to niełatwa sprawa,
W szkole, w domu lub na podwórku,
Lecz ważne to jest dla każdego z nas,
Z każdego kraju, z każdego kierunku.

Niektórzy poza granicami
Polskiej ojczyzny mieszkają,
Lecz warto wiedzieć, że często,
Rodzinę i Polskę odwiedzają.

Polak z Polakiem solidarnym jest,
Jak brat z ukochanym bratem,
Pomagać innym obowiązek nasz,
I żyć w pokoju z całym światem.

Też w Luksemburgu Polacy mieszkają,
Ich dzieci chodzą do luksemburskich szkół,
Lecz Polskę każdego dnia w swoich sercach mają,
I jej historie pamiętają.

„BYĆ POLAKIEM” 2020
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ANTONI STAWCZYK (NIEMCY)

POLSKA W NIEMCZECH ? DLA MNIE TO MOŻLIWE!
Nazywam się Antek, mam 11 lat i mieszkam w Erlensee.
To małe miasteczko około 20 km od Frankfurtu nad
Menem. Jest to centrum mojego życia i dlatego chciałbym
napisać kilka słów o miejscach w mojej okolicy, które mi –
Polakowi mieszkającemu w Niemczech- pomagają w kontaktach z moimi rodakami. Odwiedzam je bardzo często,
bo przez to czuję się bliżej Polski i po prostu je lubię.

Centrum Kształcenia Języka Polskiego,
Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej
w Hanau, Eichendorffstr.14, Maintal
W mojej głowie zapisane jako moja Polska Szkoła.
Znajduje się około15 minut od mojego
Domu W każdy poniedziałek od godziny 16:15
do 18:30 uczę się skomplikowanych zasad polskiej gramatyki i trudnej ortografii. Bo szkoda, że nie ma „u” lub
„rz” albo „h”! I dlaczego ja powiem: „szedłem” a moja koleżanka: „szłam”? No cóż jeszcze dużo nauki przede mną...
Ale dla mnie to piękny język, bo dzięki niemu mogę się
komunikować z najważniejszymi osobami w moim życiu
czyli moją rodziną, nie ważne gdzie się znajduje.

Kościół Heilig Geist Lamboy w Hanau
Niedziela – godzina 11:00. Msza święta w języku polskim. Jeżdżę tam co tydzień razem z moją rodzin. Normalna msza: pieśni, modlitwy, czytania potem „Ojcze
nasz” i po komunii prawie koniec. Czasem po drodze
ze znajomymi skoczymy do Mc Donalda na szejka. Taka
nasza niedziela. Uświadomiłem sobie jednak jakie
ważne są modlitwy w języku ojczystym, jak przyszło
mi brać udział we mszy po niemiecku. Niby wszystko rozumiałem, bo przecież żyje w Niemczech, chodzę do niemieckiej szkoły, ale jakoś to było nie po mojemu.

Mój dom
Mój dom to typowo polski dom to znaczy: w lodówce
polskie rzeczy, polska telewizja i cały czas rozmawiamy
po polsku. W święta narodowe rozwieszam razem z bratem flagę polską w naszych pokojach. Na odzyskanie niepodległości 11 listopada mama niewypuści nas z domu
bez kotyliona na plecaku. Ja nie wstydzę się tego, a nawet
odwrotnie jestem dumny z tego, że jestem Polakiem.
Na mistrzostwa w piłce nożnej nasz dom zamienia się
w prawdziwy biało-czerwony Fan Club polskiej reprezentacji.W mojej rodzinie bardzo ważne są też polskie tradycje: w Wielkanoc malujemy pisanki, a na Boże Narodzenie
na stole zawsze jest 12 potraw.

Na lekcjach wiedzy o Polsce często podróżujemy w czasie. Ostatnio byliśmy na przykład w średniowiecznym,
piastowskim zamku. Każdy z nas był pasowany na rycerza,mieliśmy niezły ubaw.
Bardzo ważne są dla mnie również przerwy w polskiej
szkole, bo wtedy rozmawiam z moimi przyjaciółmi po polsku. Wtedy wreszcie mogę odpocząć od języka niemieckiego. Dzięki temu czuję, że łączy mnie z polską bardzo
silna więź (o! a właśnie odkryłem, że AltGr + X daje Ź).
Do polskiej szkoły również chodzi mój 7 letni brat,
a ostatnio dołączył teżmój kolega, który jest u nas trzeci
tydzień i bardzo dobrze już sobie radzi.
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ANNA STYPKA (AUSTRIA)

SOLIDARNOŚĆ ZNACZY – ZAWSZE RAZEM
“Zło dobrem zwyciężaj”
Ksiądz Jerzy Popiełuszko – jest to postać, która nie powinna zniknąć z naszej świadomości. Wielki Polak, obrońca
prawdy i wolności. Męczennik za wiarę, duszpasterz „Solidarności”. Charyzma kapłana sprawiała, że gromadziły się
wokoł niego przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, ludzie różnych zawodów i zainteresowań.
Ksiądz Jezry Popiełuszko na Mszach świętych za Ojczyznę mówił do dzieci, którym aresztowano ojców, bo działali
w „Solidarności”. „Wiem, że nikt ci nie zwróci tych dni bez
taty i jemu tych dni bez ciebie. Ale kiedy dowiesz się, drogie dziecko, że zabrali go właśnie dlatego, że chciał aby było
sprawiedliwie, to będziesz z niego dumny”.
Wielkim wstrząsem było zamordowanie księdza Jerzego
Popiełuszki przez komunistyczne służby bezpieczeństwa.
Na pogrzeb ks. Jerzego przybyło z całej Polski bardzo dużo
ludzi. Była to wielka manifestacja – solidarności Polaków.
Ksiądz Jerzy dla milionów stał się męczennikiem za sprawę
„Solidarności”.
„Życie w prawdzie”
Po Mszy św. za zamordowanego Stanisława Pyjasa –
studenta polonistyki V roku Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie – wieczorem studenci solidarnie spotkali się

pod Wawelem na wielotysięcznej manifestacji, gdzie odczytali oświadczenie o powołaniu Studenckiego Komitetu
Obrony Robotników. Wybrali życie w prawdzie i o prawdę
walczyli dla innych. Studenci jako pierwsi nadali sens zapomnianemu w PRL słowu ‘solidarność’. – Bez studentów zrzeszonych w Studenckim Komitetecie Solidarności
nie wygralibyśmy w w sierpniu ’80 r – powiedział Andrzej
Gwiazda, jeden z liderów strajku a potem „Solidarności”.
Uważam, że w obecnych nam czasach jest wielka potrzeba solidarności Polaków – zarówno w kraju jak i za granicą. Ale jak to wygląda? Myślę, że bardzo różnie to bywa.
Podonie zresztą jak w czasach naszej bogatej historii. Polacy potrafli być blisko siebie, wtedy kiedy dzieje się coś
szczególnego. Przykładem może być śmierć największego
naszego Rodaka, papieża Jana Pawła II. Jakże wiele ludzi,
można by rzec cały naród i cała Polonia w tych dniach byli
razem. Razem przeżywali smutek, razem zapalali na placach świece, razem się modlili i razem wspominali bohatera
naszych czasów, Nikt nie zwracał uwagi do jakiej partii kto
należy, kogo w danej chwili reprezentuje. To była jedność –
miliony Polaków w kraju i za granicą – solidarnie.

ADAM SZCZYGŁOWSKI (LITWA)

MOJE REFLEKSJE
“Przez wieki świat się zmieniał. Powstawały nowe cywilizacje, imperie, narody. Były większe i mniejsze wojny,
powstania, rewolucje, które spowodowały wiele upadków,
zniszczeń, śmierci i przyniosły ludziom wiele smutku. Nadzieja na lepsze życie ginęła, to znowu odradzała się. Wiele
państw zniknęło z mapy świata, powstało dużo nowych.
Tylko jeden naród, nie patrząc na tyle porażek, niepowodzeń i rozbiorów, jednak przetrwał, bo nigdy nie tracił
nadziei. Miał i ma swoich bohaterów, którzy wiedli naród
za sobą. To jest Polska.
Gdy byłem dzieckiem, nigdy nie zastanawiałem się jakiej narodowości jestem. Obce mi były wyrażenia: jedność,
solidarność. Dzisiaj już rozumiem znaczenie tych słów. Rozumiem, dlaczego, chociaż jestem Polakiem, to mieszkam
z rodzicami i dziadkami na Litwie. Do Polski jeździmy tylko
w gościnę, bo tam mieszkają nasi bliźsi i dalsi krewni. Lubię
do nich jeździć, oni tak pięknie rozmawiają po polsku. Natomiast mój dziadek powiada, że nasza podwileńska mowa
wcale nie jest gorsza. Myśmy szybko dogadamy się z Białorusinami, Ukraińcami i Rosjanami. Jeden drugiego do„BYĆ POLAKIEM” 2020

brze rozumiemy. A ja to jeszcze rozmawiam po angielsku,
litewsku i trochę po niemiecku. Litewskiego dużo się uczę,
bo jest dosyć trudny. Muszę go dobrze opanować, żeby nie
było mi wstydz, że mieszkam na Litwie i nie znam języka.
Chociaż, myślę, nie ma znaczenia jakiej narodowości jest
człowiek i jakiego języka używa, jeżeli on jest pożądnym
człowiekiem, ale obowiązkiem Polaka jest pamiętać i zawsze
być tym pożądnym człowiekiem.
Pamiętać o żołnierzach AK, którzy ginęli za naszą wolność:
– pamiętać o tych, którzy zginęli w Ponarach,
– pamiętać o tych, którzy zginęli w Oświęcin,
– pamiętać o tych, którzy zginęli w Syberii,
– pamiętać o tych, którzy zginęli pod Smolenskiem.
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ŁUKASZ SZYMAŃSKI (LITWA)

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską
i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?
Być Polakiem, stwierdzenie, ważne, często nadużywane,
a jednak wypełnione dumą, bolesnymi doświadczeniami poprzedzających mnie pokoleń…
Tak na pewno było, ale czy wciąż tak jest? Czy w sercach
młodych wciąż Ojczyzna znaczy tak wiele i czy zakorzeniona
w nich jest miłość do niej? Czy młodzi ludzie mają świadomość poświęceń ogromnej ilości ludzi i czy tak naprawdę
my młodzi potrafimy zrozumieć?
Moim zdaniem być Polakiem oznacza oprócz wspólnego
języka, kultury, tradycji i określonego terytorium, troskę
i miłość do swojej ojczyzny, a przede wszystkim okazywanie
szacunku do niej przez godną postawę. Wydaje się, że teraz
powinno być to łatwiejsze zadanie, nie ma potrzeby walczyć
w obronie tożsamości, dzisiejsze pokolenia mają jednak
inne przeszkody.
Będąc Polakiem interesuję się losami i historią mojego
narodu, staram się również utrzymywać tradycje i obyczaje,
aby przetrwały jak najdłużej. Czuję dumę, gdy Polacy osiągają sukcesy, np. podczas zeszłorocznej Olimpiady, kiedy
nasi sportowcy zdobywali medale. To, że ktoś znajduje się
na terenie Polski i posiada polskie obywatelstwo nie oznacza, że jest w pełni Polakiem. Musi przede wszystkim się
nim czuć. Moim zdaniem Polacy nie powinni zapominać
o historii swojego kraju, chociaż jest ona bardzo bolesna,
ale pokazuje także ogromną siłę, wynikającą ze zjednoczenia ludzi, z solidarności. Nasza historia jest czymś, co wciąż
nas łączy i nie powstanie nowa bez pamięci o tej, którą już
znamy. Dlatego uważam, że tę pamięć należy pielęgnować
i jestem wdzięczny moim rodzicom, że pokazują mi tradycje
naszego narodu, że obchodzimy wspólnie święta narodowe.
Pomimo, że czasy się zmieniają, tradycji zmieniać nie należy. Kształtowały się przez wiele wieków i budują naszą
tożsamość. Cierpienia i prześladowania, jakich doznał nasz
naród zjednoczyły nas jeszcze bardziej i umocniły znaczenia słowa solidarność. Wtedy najważniejszą cechą Polaków
był patriotyzm i honor, których nie brakuje współczesnym
Polakom.
Jak pokazuje historia, Polacy wspaniale solidaryzują się
w sytuacji kryzysu, ale czy pamiętają o tym w dzisiejszych
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czasach? Teraz nie musimy o nic walczyć z bronią w ręku,
walka dziś jest inna. Teraz walka nie jest dosłowna, bo toczy
się o zachowanie pamięci o historii, o jedności i solidarności
Polaków. Uważam, że jako kraj osiągnęliśmy bardzo wiele
i bardzo wiele znaczymy pomimo i zwłaszcza, dlatego,
że za te osiągnięcia zapłacono bardzo wiele.
Czy samo słowo solidarność oznacza dla dzisiejszego
społeczeństwa polskiego wciąż tak wiele? Czy wciąż jest
symbolem jedności, odpowiedzialności i współpracy.
O tym, że istnieje ogromna potrzeba wzajemnej solidarności wśród Polaków, przekonałem się szczególnie mieszkając w Niemczech. Zrozumiałym jest, że nie każdy jednakowo
angażuje się we wspólne działania, nie każdy też jednakowo
czuje się Polakiem i ma potrzebę to okazywać. Jednak Ci,
co tą potrzebę posiadają odnajdują się i wspólnie potrafią
pielęgnować wartości narodowe.
Mieszkając w Niemczech od dwóch lat jestem świadkiem i uczestnikiem różnych przedsięwzięć, które jednoczą
Polonię z okolicznych miejscowości. Solidarność z ojczyzną,
mieszkając poza jej granicami możemy okazywać w różny
sposób. Zaczynając od domu, pielęgnując tradycje polskie,
obchodząc święta narodowe. Przykładem silnej więzi Polaków jest społeczność katolicka okolicznych miejscowości. Uczestników mszy świętych w języku polskim było tak
wiele, że w odpowiedzi na ich potrzeby w grudniu minionego roku powstała Polska Misja Katolicka w Kleve. To,
że ludzie uczestniczą w mszach odprawianych w języku polskim świadczy o ich tęsknocie za krajem, ale także o potrzebie jedności z rodakami. Małą cząstkę Polski ludzie tworzą
uczestnicząc wspólnie w mniejszych i większych świętach.
Organizowane są pikniki, gdzie każdy przynosi polskie
przysmaki, ale Polacy tutaj obchodzą również święta podniosłe, święto Niepodległości, Święto Flagi Polskiej czy
święto Narodowe Trzeciego Maja.
Znaki naszej solidarności i trudnej historii odnaleźć mogłem nawet tutaj, w okolicznej miejscowości w Kleve, gdzie
Polacy obchodzili 1 listopada gromadząc się na tutejszym
cmentarzu, gdzie znajdują się 73 groby polskich żołnierzy,
głównie pilotów oraz 6 skoczków spadochronowych.
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ŁUKASZ SZYMAŃSKI (LITWA)

Obecnie wciąż w Polakach jest potrzeba Solidarności,
także tutaj w Niemczech. Przykładem tego mogą być chociażby trzy półki z polskimi książkami w niemieckiej bibliotece, polskie sklepy, polska telewizja, polskie restauracje czy
polskie obiady w domach. Są wśród nas także tacy, którzy
widząc tą tęsknotę za krajem swoich rodaków podejmują
działania zupełnie bezinteresownie, z potrzeby chwili.
I owocem tych wszystkich prac są wspomniane pikniki,
książki, wspólne spotkania. Ostatnim dużym wydarzeniem był piękny koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił
Powietrznych z Poznania, który odbył się już po raz drugi
dzięki staraniom gen. Żakowskiego, który obecnie mieszka
tymczasowo na potrzeby służby w Niemczech oraz, którego miałem zaszczyt poznać osobiście. Zachwyca mnie
fakt, że człowiek, który mieszka od niedawna w Niemczech
potrafił szybko rozpoznać potrzeby swoich rodaków i zupełnie bezinteresownie poczynił działania, żeby kawałek Polski
przyjechał w tutejsze strony w najpiękniejszym muzycznym
wydaniu.

Należy dostrzec także poczynania księdza proboszcza
Marcina, który działa dla parafii, tworzy polską bibliotekę, organizuje polskie uroczystości i eventy. Nauczyciele,
którzy pielęgnują język ojczysty w młodych pokoleniach,
a także dbają o pamięć, o historii naszego narodu. Mali bohaterowie to także mamy piekące polskie ciasta, przygotowujące polskie posiłki, ojcowie przybliżający polską historię,
rodzice, którzy w trosce o prawdziwą tożsamość obchodzą
święta narodowe i przyprowadzają dzieci do polskich szkół
i my dzieci uczęszczający do polskich szkół, wtykający polskie flagi w groby poległych Polaków i zapalających znicze.
Polacy rzeczywiście chcą prowadzić tu polskie życie,
potrafią się jednoczyć, wspierać i zaświadczać o polskości. Uważam, że są w pełni solidarni wobec Polski. Także
ja i wszystkie dzieci uczęszczające do szkół polskich, biorące udział choćby w tym konkursie dajemy świadectwo
solidarności z naszą ojczyzną. Warto to czynić nieustannie,
ubogaca to nas duchowo, w naszą tożsamość, każdy z nas
powinien znać swoje korzenie.

ŁUKASZ ŚWIĘĆKOWSKI (GRECJA)

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską
i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?
Znaczenie słowa solidarność, solidaryzować się, solidarny, tłumaczę sobie jako wzajemne wspieranie się, współdziałanie, współodpowiedzialność zbiorowa i indywidualna,
zgadzanie się z kimś w jakiejś sprawie, popieranie go, niezależnie od różnic majątkowych.
Mam na imię Łukasz, lat 12, jestem uczniem klasy VII
szkoły podstawowej, mieszkam poza granicami Polski. Jestem Polakiem, jestem patriotą, solidaryzuję się zawsze
z moją Ojczyzną i rodakami, jestem z niej dumny.
Słowo Polska, Ojczyzna wyzwala we mnie zawsze pozytywne odczucia i doznania, ale prowadzi również do głębokiej refleksji.
W słowie Polska zawiera się cały obraz mojej Ojczyzny.
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Jako harcerze opiekujemy się grobami: naszego patrona
szkoły Zygmunta Mineyko i Jerzego Iwanowa – Szajnowicza. Dbamy o porządek, zapalamy znicze i składamy kwiaty.
Piękna i szlachetna jest dbałość o innych, chęć niesienia
pomocy i wrażliwość na drugiego człowieka.
Myślę, że jedną z form solidarności z Ojczyzną jest też
udział w tym oto Konkursie organizowanym przez panią
Joannę Fabisiak z Fundacji „Świat na tak”. Jest to moim
zdaniem piękna i wartościowa Solidarność z Polską, którą
znam z wakacyjnych pobytów u dziadków.
Uważam, że dzięki nam, Polakom, mieszkającym w Grecji pokazaliśmy Polskę, nasz kraj rodzinny, w tak pięknych
słowach, że w ostatnich latach wzrosła turystyka do Polski.
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ŁUKASZ ŚWIĘĆKOWSKI (GRECJA)

Wielu moich znajomych wraca z tych wyjazdów pełni zachwytu i podziwu dla piękna Polski, Polaków i naszych tradycji. Dziwię się nam, że nie wracamy do pięknego, bogatego
i bardzo gościnnego kraju.
Tak, solidarność jest bardzo ważna wśród Polaków żyjących w Polsce oraz poza granicami kraju, ponieważ to właśnie solidarność dała Polsce wolność. Dzięki niej obudziła
się nadzieja na lepsze jutro i wielka radość, że w końcu marzenia Polaków się spełnią, że nasza Ojczyzna będzie suwerenna, sprawiedliwa, będzie domem, do którego zawsze
będzie można wrócić, dlatego powinniśmy o tym pamiętać
oraz zarażać solidarnością następne pokolenia, aby one doceniały, to że w przeszłości to właśnie nasi dziadkowie walczyli o to abyśmy żyli w takiej Polsce jaką mamy teraz.

Podsumowując swoją pracę, uważam, że solidarność jest
potrzebna i jest to coś wspaniałego, i że wszyscy powinniśmy jeszcze bardziej się solidaryzować między sobą i wspólnymi siłami, jeszcze bardziej działać dla dobra wszystkich
ludzi naszego kraju, naszej Polski, wolnej i niepodległej.

RENE TIMANTSEV (WIELKA BRYTANIA)

OTWÓRZ RAMIONA
Otwórz ramiona
Chcesz być Polakiem?
Być, albo nie być…Ważne pytanie
Obywatelstwo- wolność wyboru
To tylko papier

Tam nad Bałtykiem
Większość Twych bliskich
Chwyć za telefon
Przeżyj ich życie
tęsknotą duszy

Czuć się Polakiem
W głębi Twej duszy
Żyjąc daleko
od Kaszub i Tatr
To wielkie uczucie

Łączy nas miłość
do jezior i lasów
Czujesz jak korzeń
wierzby w Ciebie wrasta
Odpowiedzialność

Czuć solidarność:
Rzucić samotnię,
soli dar uzdrawia
Polska gościnność
to nieśmiertelność

Otwórz ramiona.
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YAROSŁAW VOINOV (UKRAINA)

SOLIDARYZOWAĆ SIĘ Z POLAKAMI MIESZKAJĄCYMI POZA
GRANICAMI POLSKI
Czym jest solidarność? Po raz pierwszy zastanowiłem
się nad tym pytaniem w maju ubiegłego roku, pisząc dyktando o Annie Walentynowicz. Myślałem o tym przez jakiś
czas, ale później zapomniałem, bo w 11 lat chyba nie myśli
się o czymś takim zbyt długo. Po raz drugi zastanowiłem
się nad tym pytaniem po przeczytaniu tematu pracy konkursowej. I pomyślałem, że trudno będzie mi coś napisać.
Tak by też stało, gdyby nie mama – ona jest nauczycielką
i potrafi zmotywować. Zapytała: jak często doświadczasz,
że ktoś jest solidarny z tobą? Jak często jesteś solidarny
z ludźmi? Okazało się, że solidarność – to nie tylko abstrakcyjne pojęcie, to codzienna rzeczywistość. Pozostaje się
w szkole z kolegą zamiast tego, żeby wyjść w czasie przerwy
na dwór, bo jest zmarzluchem, a następnego dnia kolega
wychodzi ze mną na dwór, mimo że jest zmarzluchem.
Zastanawiam się, co daje ludziom solidarność? Odczucie
wsparcia, pewności siebie, radości z tego, ze nie jesteś sam?
Chyba tak.

W ubiegłym roku po raz pierwszy przeczytałem o „Solidarności”.Ta historia wywołała na mnie ogromne wrażenie
i dotknęła do żywego, gdyż w naszym kraju trwa wojna, też
walczymy z dwoma wrogami – zewnętrznym i wewnętrznym. Podziwiam jedność i solidarność polskiego społeczeństwa w tych walkach. Ta solidarność przyczyniła się
do odrodzenia Polski – dobrego sąsiada Ukrainy i matki
dla wszystkich Polaków, nawet tych zamieszkałych poza jej
granicami.
Kim są Polacy mieszkający w Ukrainie? Na pewno
są różni, a ja znam tylko tych, którzy należą do naszego
Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego
w Tarnopolu. Są solidarni – od pięciu lat jeżdżą z pomocą
do internatu w Grzymałowie (a są tam dzieci ukraińskiego
i polskiego pochodzenia). Wcześniej nie rozumiałem,
po co robić zbiórki pieniędzy w tym celu i dzielić się zabawkami, a teraz rozumiem, że mama wychowywała we mnie
w taki sposób solidarność.

MAJA WIECZOREK (IRLANDIA)

SOLIDARNOŚĆ PO MOJEMU
Solidarność, to bardzo trudne słowo. Dla mnie, 10-letniej osoby zupełnie nieznane, niepopularne, niemodne.
Nie ma go na Tik Toku, Istagramie, Facebooku. Nie występuje w żadnym modnym klipie muzycznym. Pytam
rodziców, co to słowo oznacza. Tata mówi, ze to poczucie
wspólnych więzów z czymś lub kimś, wspólne cele, dążenia. Mama,że to także uczucie więzi z ludźmi o podobnych
poglądach, to odpowiedzialność za wspólne cele. Hmmm,
wcale nadal nie brzmi znajomo. No, to może poczytam,
ale internet też pełen wielkich słów, obcych dla mnie. Zaczynam się zatem sama zastanawiać…. Kiedy nasza szkoła
organizuje jakieś imprezy charytatywne, mówimy, jesteśmy
solidarni z osobą, która potrzebuje pomocy, kiedy cała klasa
prosi panią o przełożenie sprawdzianu, wszyscy jesteśmy
wtedy solidarni i razem o tą rzecz prosimy. Jak zatem rozumieć bycie solidarnym z Polakami, Polską żyjącymi w Ojczyźnie i poza jej granicami? I czy jest to potrzebne?
Urodziłam się w Irlandii, tutaj spędzam większość
mojego dzieciństwa, mam przyjaciół, ogólnie, to dobrze
mi tutaj. Rodzice zawsze mówią, że ich serce zostało w Polsce. A moje? Moje to chyba tak pół na pół. Jednak, kiedy tak
sobie wszystko przemyślę, to wydaje mi się, w mojej sytuacji, to bycie solidarnym z Polską, to właśnie jest ciągłe pamiętanie o niej, jeżdżenie na wakacje, obchodzenie polskich
świąt narodowych, chodzenie do polskiej szkoły, poznawa136

nie swoich korzeni, uczenie się hymnu, polskich kolęd, polskich modlitw. To podtrzymywanie więzi z kuzynostwem,
dalszą rodziną w Polsce. To również posługiwanie się językiem polskim, mimo iż angielski jest dla mnie łatwiejszy.
Bycie solidarnym to też poznawanie historii swojego
ojczystego kraju, czy historii swojej rodziny. To także pokazywanie tej polskiej historii tutaj, w Irlandii. Ostatnio chociaż w projekcie o wielkich kobietach, które zmieniły świat.
Ja napisałam o Marii Curie-Skłodowskiej. Byłam dumna
z tego, że ta kobieta tak wiele wniosła dla nauki i świata.
To również opowieści mojego dziadka o swoim tacie. Mój
pradziadek, sporą część swojego młodego życia był partyzantem, walczył o wolną Polskę. Robił to na wiele sposobów. Jednym z nich było wykonywanie drewnianych skrzyń
i pakowanie ołtarzu Wita Stwosza w Krakowie. Być może
dzięki temu, że pradziadek pomógł wywieźć go, teraz razem
z dziadkami mogłam podziwiać go ponownie w Bazylice
Mariackiej w Krakowie.
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ALEKSANDER WINDER (GRECJA)

TRZEBA BYĆ SOLIDARNYM
Solidarność jest potrzebna każdemu człowiekowi, aby żył między
ludźmi, a szczególnie jeśli
mieszka z dala od swojej
ojczyzny. Wtedy człowiek
(taki jak ja i moja rodzina)
potrzebuje najbardziej
drugiej osoby, aby pomogła. Pomoc to nie znaczy
kupić chleb w piekarni, ale
dotrzymać towarzystwa
w trudnych sytuacjach, to oznacza solidarność pomiędzy
dwoma Polakami w obcym kraju. Na przykład ja urodziłem
się w Grecji i mieszkam tu przez całe moje życie. Uczęszczam na co dzień do greckiej szkoły, ale moi rodzice wysłali
mnie też do szkoły polskiej w Atenach, do której chodzę
w każdy piątek wieczorem. Dzięki temu potrafię mówić

i pisać po polsku, mam polskich przyjaciół i poznaje polską
kulturę. W domu TYLKO mówimy po polsku, chociaż iż
chodzę do szkoły greckiej na co dzień, kocham Grecję, mam
greckich kolegów i przyjaciół, ale mam coś w sobie, co mówi
mi, że jestem Polakiem. Nie wiem, co to jest, ani gdzie jest,
w głowie, w sercu, w płucach, ale wiem na pewno, że jest.
Cała moja rodzina jest taka, nawet moja mama gotuje tylko
potrawy polskie, aby nam zbliżyć ten piękny kraj, jakim
jest Polska, czyli nasza ojczyzna. Najbardziej lubię
pierogi z kapustą i grzybami, krupnik, krokiety.
Mój starszy brat też chodzi
do polskiej szkoły, czuje się
solidarny i nawet się interesuje historią Polski, ja też,
ale trochę mniej.

WIKTORIA ZAPORA (NIEMCY)

CZŁOWIEK SOLIDARNY TO ...
Człowiek solidarny to człowiek, który dla dobra innych
jest gotów zrezygnować z czegoś, by wstawić się za,,pokrzywdzonym” i razem walczyć o swoją rację. Uważam,
że warto jest być solidarnym. Niestety mało jest ludzi solidarnych, sprawiedliwych i uczciwych, gdyż przez żądzę
bogactwa stają się samolubni. Bycie solidarnym nie jest
trudne, lecz wymaga odwagi i odpowiedzialności za drugą
osobę, której sporo ludzi nie posiada. Każdy z nas może
być sprawiedliwy i solidarny wobec innych Polaków i ludzi.
Można być solidarnym wobec Polaków i Polski nawet poza
granicami kraju. Wspomagać Polskę charytatywnie w zbiórkach pieniężnych lub materialnych. Udzielać się w stowarzyszeniach polskich, dbać o kulturę i język. Czuć się Polakiem,
nawet jeżeli posiada się inny paszport. Nie wstydzić się swej
narodowości i być z niej dumnym.
Być solidarnym wobec ludzi oznacza, że jeżeli widzisz,
że komuś się dzieje bezpodstawnie krzywda w pracy,
w szkole albo ktoś w życiu prywatnym jest źle lub niespra-
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wiedliwie traktowany to powinieneś zareagować. Wstaw się
za taką osobą, pomóż jej się wydostać z takiej sytuacji. Bez
względu na to, czy lubisz ją, czy nie, gdyż ludzi trzeba tolerować i szanować po równo. Wtedy już będziesz solidarnym
i sprawiedliwym człowiekiem. Jeżeli tego nie zrobisz, choć
widzisz, że ta osoba cierpi albo cierpiała, to zastanów się,
dlaczego tego nie zrobiłeś? Niech każdy zada sobie to pytanie, bo z pewnością byliśmy już w takiej sytuacji. Często
nie reagujemy, gdyż boimy się tych ludzi, którzy wyrządzają taką krzywdę, boimy się konsekwencji, które mogą
przynieść nasze działania. Strach, który nam wtedy towarzyszy, może być usprawiedliwiony, gdyż boimy się o nas,
lecz pomyślmy, co by było, gdyby Polacy nie przezwyciężyli
go w czasie wojny? Gdyby nie byli solidarni wobec swych
rodaków, to nigdy nie byli by wolni. Gdyż tak funkcjonuje
wspólnota, pomaga sobie nawzajem, aby razem przetrwać
kryzys.
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JUSTYNA ZASADA (IRLANDIA)
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HANA ŻAKOWSKA (AUSTRIA)
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Drodzy Przyjaciele!
Zawsze miałam wielki szacunek do tego, co określa się mianem warsztatu i etosu, pragnę więc wyrazić
serdeczną wdzięczność za zaproszenie mnie 10-lat temu do Jury konkursu „Być Polakiem” organizowanym przez Fundacje Świat Na TAK, gdyż odnalazłam tu profesjonalizm i pasję organizatorów.
Poznałam bliżej „Serce Fundacji” Panią Poseł Joannę Fabisiak oraz Pana Marka Machała koordynatora konkursu oraz wielu wspaniałych ludzi związanych z Fundacją i konkursem, którzy reprezentują
ogromny etos pracy. Bez Waszego zaangażowania i wielkiej pracy, Konkursu „Być Polakiem” po prostu
by nie było.
Kolejne edycje Konkursu „Być Polakiem” generują polski styl życia i nową tożsamość współczesnej
młodej Polonii. Uczestnicy konkursu są głęboko zróznicowani pod względem umiejętności językowych
i znajomości polskiej kultury. Z perspektywy ich wiedzy o kraju, kunkurs „Byc Polakiem” może być
zalążkiem zainteresowania Polską, co wśród tego gremium może skutkować jej żywym rozwojem.
Siła konkursu „Być Polakiem”, oprócz serc organizatorów, bierze sie z różnorodności kultur dzieci
i młodzieży urodzonych poza Polską, czasami nie mających ścisłych relacji z Polską. Znamienne jest
jednak ich identyfikowanie się z krajem swoich przodków.
Na prawach dopowiedzenia, pragnę podziękować Jurorom Grupy III tegorocznej edycji konkursu; byłyście Drogie Koleżanki innowacyjne, otwarte na innych. Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, przeżyliśmy razem piękne chwile. Będziemy je długo pamiętać.
JOLANTA TATARA
Przewodnicząca Jury Grupy III
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MY SOLIDARNI

GRUPA III
PRACE LITERACKIE
(14 – 16 LAT)
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Na jesieni ubiegłego roku kiedy spotkaliśmy się w Dublinie na inauguracji XI edycji konkursu, nikomu
do głowy nie przyszło, że świat się zmieni tak drastycznie w przeciągu kilku miesięcy. Mieliśmy wszyscy
tyle planów na ten rok, których teraz z powodu pandemii nie możemy zrealizować. Spotkało nas wiele
nowych wyzwań, aby dostosować się do życia w kwarantannie. Jest to budujące, że nawet w takich trudnych warunkach prace konkursowe nadal wpływały. Obrady jury odbywały się zdalnie. Jest to nowa
norma, do której musieliśmy się dostosować w tylu aspektach naszego życia codziennego. Przykro
było, że nie mogliśmy się spotkać w „realu”, ale wspólnym wysiłkiem pokonaliśmy trudności.
Prace, które otrzymaliśmy w tym roku były bardzo ciekawe. Interpretacja i podejście do tematu były
bardzo różnorodne. Poruszone były nie tylko tematy nurtujące Polaków żyjących w Polsce i za granicą,
ale też zagadnienia ogólnoświatowe. Wśród prac były eseje, wiersze, listy, wywiady, rysunki i krzyżówka. Każda praca miała ciekawe elementy i widać było, że kandydaci zadali sobie trudu, aby wyszukać
informacje na tematy, które wykorzystali w swoich argumentach.
Były wątki historyczne, polityczne, sociologiczne i ekologiczne. Opisywana była działalność poszczególnych środowisk Polaków w różnych krajach. Nieraz kandydaci wyrażali wdzięczność i uznanie dla
instytucji w Polsce oraz dla polskich konsulatów w krajach ich zamieszkania za wkład i wsparcie w zakładaniu polskich szkół. Podkreśiło to fakt, że kolejne fale emigracjyjne żyją w zupełnie innych warunkach niż emigracja niepodległościowa, w której ja się wychowałam. Trzeba tu zaznaczyć, że wszystkie
fale emigrantów mają swoje specyficzne wyzwania i problemy. Pokolenie moich rodziców, które po zakończeniu działań wojennych ze względów politycznych nie mogło wrócić do Kraju, zbudowało Polskę
poza Polską własnymi siłami bez pomocy z zewnątrz. Oprócz działalności politycznej i społecznej był
wielki nacisk na wychowanie młodzieży w duchu polskim i w tym celu powstawały liczne polskie szkoły
sobotnie, w których uczono przedmiotów ojczystych. Wiele z tych szkół istnieje już ponad 70 lat.
Gratuluję wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i wysiłek w przygotowaniu tych prac. Czytałam je z wielkim zainteresowaniem. Wybór lauretów nie był łatwy, bo każda praca zawierała pamiętne
i nieraz wzruszające fragmenty..
TERESA SZADKOWSKA – ŁAKOMY
Juror Grupy III
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„Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?”

JURY W SKŁADZIE:
JOLANTA TATARA (USA) – Przewodnicząca
TERESA SZADKOWSKA – ŁAKOMY (Wielka Brytania) – Wiceprzewodnicząca
MAŁGORZATA LUBBERS – DĄBROWSKA (Holandia) – Sekretarz
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Czułam się zaszczycona, że w roku wielu, szczególnych wydarzeń: 40-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego”Solidarność”, setnej rocznicy urodzin papieża-Polaka św. Jana Pawła II,
jak i światowej pandemii koronawirusa byłam jurem XI edycji konkursu”Być Polakiem. “
W tegorocznej edycji zwrócono się do młodych Polaków z następującymi pytaniami: Jak rozumieją
słowo „solidarność”?, Czy i dlaczego warto być solidarnym?, Z kim warto być solidarnym i czy za każdą
cenę? Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza
jego granicami?
Czytając prace konkursowe doświadczyłam jak bardzo młode pokolenie Polaków żyjących poza granicami Polski związane jest z Ojczyzną przodków.
Dogłębna znajomość historii Polski, zróżnicowane formy wypowiedzi na temat solidarności zasługują
na wyróżnienie.
W pracach pojawiły się apele o jedność i solidarność z polskim narodem.
To imponujące!
Jeden z uczestników konkursu definiując solidarność napisał: ” to zjednoczenie, trzymanie sztamy,
wzajemne wspieranie się, dążenie do rozstrzygnięcia jakiegoś konkretnego celu”.
Inna z osób napisała: ” Myślę, że konkurs “Być Polakiem” jest dobrym przykładem solidarności, czyli
ja jestem solidarna.“
Gratuluję uczestnikom wspaniałych pomysłów, prezentacji ciekawych przykładów solidarności.
Dziękuję organizatorom konkursu poseł Joannie Fabisiak i Markowi Machale za wytrwałość, zaangażowanie i kontynuowanie przedsięwzięcia.
Tak, zgadzam się z jedną z uczestniczek XI edycji „Być Polakiem” i dodam, że od początku, konkurs
to ważny i cenny przykład SOLIDARNOŚCI.
ANNA DUNAJEWSKI
Juror grupy III
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“Solidarność” to bardzo powszechny temat i można go
rozwinąć na wiele sposobów. Często słyszymy to słowo
w mediach przez co większość zna znaczenie tego słowa
i nawet potrafi je wytłumaczyć. Ludzie interpretują ten
wyraz bardzo różnie, a możliwości jest bardzo wiele.
W tym eseju przedstawię moją wizję oraz przykłady, które
pasują do tego tematu.
Po wyszukaniu definicji solidarności, możemy znaleźć
bardzo przewidywalne określenie, a mianowicie: “poczucie
wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń”.
Definicja jest łatwa do zrozumienia po pierwszym przeczytaniu. Określenie to jest do tego bardzo trafne i ciężko
się z tym nie zgodzić. Wytłumaczenie jest uogólnione oraz
można je zastosować do wielu sytuacji.
Dla niektórych osób słowo “solidarność” ma bardzo ważne
znaczenie, dla innych nie ma wcale. To wszystko może się
różnić ze względu na wychowanie, otoczenie, przeżycia,
cechy i wiele innych.
Każdy może być solidarny na swój sposób, jednak według
mnie trzeba na to uważać.
Większość ludzi widzi solidarność jako coś pozytywnego,
nawet jeśli o tym specyficznie nie wspomniano w definicji
słowa. Mimo tego, że solidarność opiera się na wsparciu
146

i wspólnocie, co jeśli cele i rezultaty tego są negatywne?
Jeśli bym to miała wszystko interpretować na swój sposób,
można komuś pomóc i być solidarnym, nawet i do złych
celów. Nie jest to oczywiście coś do czego dążymy, co nie
zmienia faktu, że to również jest możliwością.
Dlatego jest ważne to, by znać różnicę między tymi
opcjami i dokonać dobrego wyboru, dla siebie oraz innych.
Według mnie, by być solidarnym, człowiek powinien posiadać pewne cechy. Bardzo dobrymi przykładami są m.in.
dobroduszność, empatia albo wyrozumiałość. Oczywiście
jeśli nie posiadasz jednej z tych cech, nie oznacza to, że nie
jesteś w stanie pomóc drugiemu człowiekowi. Pomoc i zrozumienie jest bardzo doceniane w najróżniejszych sytuacjach. Możesz zrobić nawet najmniejszą rzecz, by umilić
komuś dzień. Posiadanie tych wartości może być jednak
wielkim ułatwieniem, kiedy chcesz być solidarnym. Jeśli
nie zostałeś “urodzony” z tymi cechami, zawsze można się
ich”nauczyć” i się rozwijać z pomocą rodziny i przyjaciół.
Zdecydowanie nie jest to coś co zrobisz w jeden dzień, jednak z wielką motywacją i sercem wszystko jest możliwe.
Na pewno każdy zna związek zadowowy jakim jest NSZZ”Solidarność”. Jest to ogólnopolski niezależny samorządny
związek zawodowy, który założono w 1980 roku. Oznacza
to, że w tym roku świętujemy 40 rocznicę. Ważnym celem
tej organizacji było polepszenie warunków życia Polaków
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oraz przywrócenia podstawowych praw obywatelskich.
Po raz pierwszy od wielu lat powstał taki związek, który
by był niezależny od władz komunistycznych i się im przeciwstawiał. Przewodniczącym został Lech Wałęsa, który
zaczął jako elektryk, a zakończył jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W 1983 roku został laureatem Pokojowej
Nagrody Nobla.
Drugim przewodniczącym został wian Krzaklewski i pełnił
tę funcję przez następne pare lat. Od 2010 roku ta rola
przypadła Piotrowi Dudzie.
Kiedy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny,
dużo ludzi na tym ucierpiało, m.in. też i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy”Solidarność”, który stał
się nielegalną organizacją. W ciągu tych dwóch lat wielu
działaczy Solidarności zostało aresztowanych, w tym ich
przewodniczący Lech Wałęsa.
Organizacja mimo wszystko nie poddała się i mimo delegalizacji kontynuowała swoje działania”w podziemiach”.
Akcje były najróżniejsze, od wydawania gazet, aż do audycji radiowych. “Solidarność” została ponownie zalegalizowana w 1989 roku, po rozmowach Okrągłego Stołu.

Rodzina powinna składać się z osób, którym ufamy. Jeśli
obdarzymy siebie zaufaniem, można opowiedzieć o swoich problemach i poprosić o pomoc. Polepsza to relację
rodzinną oraz daje poczucie bezpieczeństwa.
Następna forma solidarności jest między przyjaciółmi i nauczycielami w szkole.
Ja chodzę do dwóch szkół, Sint-Ludgardis na Merksem
oraz polska szkoła imienia Generała Stanisława Maczka
z siedzibą w Antwerpii. Obie szkoły zdecydowanie mają
swoje plusy. Nauczyciele są bardzo wyrozumiali i pomagają w przypadku jakiegoś problemu.
W mojej belgijskiej szkole uważam, że plusem na pewno
są nauczyciele. Wspierają nas i uczą, byśmy mogli zajść jak
najdalej i w najlepszym przypadku pomóc również innym.
Mamy również psychologów do których można się zwrócić w razie problemów osobistych. Uczniiwie rozmawiają
z nimi by móc się przed kimś otworzyć. Mam znajomych
oraz przyjaciół, którym taka rozmowa (terapia) bardzo
pomogła. Jest to według mnie bardzo pozytywny aspekt,
jako, że możesz otrzymać pomoc w trudnej sytuacji gdzie
inni nie mogą ci za specjalnie pomóc.

Tak jak paredziesiąt lat temu były pierwsze wolne wybory,
tak teraz są wybory prezydenckie. Też jest to forma solidarności. Głosujemy razem i podejmujemy jak najlepsze
decyzje, w nadziei, że polityk pomoże nam ustabilizować
sobie życie i będzie w stanie nas wesprzeć w trudnej sytuacji. Często powstają nieporozumienia i różne opinie
na temat danych partii politycznych. Każdy ma inne potrzeby i to właśnie decyduje o ich wyborze. Każdy człowiek
ma swoje pozytywne i negatywne cechy, tak samo ma też
i partia. Niekiedy partia popełnia błędy, a innym razem
zrobi coś dobrego. W takim dużym kraju trudno jest zadowolić każdego przez co trzeba być zdecydowanym,
a my jako lud powinniśmy być wyrozumiali w niektórych
sprawach.

Solidarnym można być wspierając duchowo, czyli nie zawsze jest to coś fizycznego.

Jako Polka za granicą wiem, że tutaj, w Belgii, również
możemy głosować. Jest to w jakimś stopniu nasza współodpowiedzialność, bo to od nas zależy, kto będzie posiadał najważniejsze funkcje w naszym kraju przez najbliższe
lata.

Coś czego wielu ludzi sobie nie uświadamia jest solidarność między nieznajomymi. Czasem nawet nie zdajemy
sobie z tego sprawy jak komuś można tym pomóc. Nie
znamy sytuacji drugiej osoby, pomoc w tym przypadku
jest często również bezinteresowna i samemu sobie nie zawsze przynosi to korzyści. Z takimi sytuacjami spotykamy
się kiedy pomożemy nieznajomemu na przykład na ulicy,
może to być dziecko, dorosły albo osoba starsza. Nawet
polubienie posta na mediach społecznościowych może być
w jakimś stopniu formą solidarności.

Coś co jest zdecydowanie istotne to solidarność między
członkami rodziny. Są to ludzie z którymi spędzamy
najwięcej czasu i którzy mają na nas największy wpływ.
Jeśli rodzice albo bliscy nie nauczyliby nas solidarności,
ciężko by nam było samemu się z tym wszystkim oswoić.
Każdy wie, że są rodziny mniej i bardziej solidarne. O tym
czy ty będziesz solidarny decyduje między innymi twoje
wychowanie. Ktoś ci musi najpierw coś pokazać, by być
w stanie to odwzorować. Niektórzy mają z tym wielkie
problemy. W domu mogą być źle traktowani i często wtedy
ciężko żyć solidarnie.
„BYĆ POLAKIEM” 2020

Polska szkoła pozwala mi na spotykanie się z ludźmi tego
samego pochodzenia. Znalazłam tam cudownych przyjaciół i do dzisiaj utrzymujemy ze sobą dobry kontakt oraz
nawet zdarza nam się spotkać poza szkołą. Tworzymy
wspólnotę ucząc się tego samego języka, historii i kultury.
Razem się rozwijamy i sprawia nam to wszystko przyjemność. Jest dużo uroczystości gdzie łączymy się z innymi
ważnymi figurami i razem promujemy naszą kulturę polską.
W szkole tworzymy poczucie wspólnoty, którą powinniśmy utrzymać ja najdłużej.

To co jest zdecydowanie bardzo ważne, ale nie zawsze
stosowane jest akceptacja drugiego człowieka. Jest dużo
przypadków, gdzie ludzie nie są akceptowani ze względu
na wiele rzeczy i jest to coś, na co powinniśmy zwracać
uwagę. Problem w akceptacji możemy znaleźć w wielu różnych sytuacjach i czasem nawet sobie z tego nie zdajemy
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sprawy. Jeśli byśmy nie uważali na swoje słowa, moglibyśmy kogoś urazić i to zdecydowanie nie jest czymś do czego
dążymy. Chcemy by druga osoba poczuła się komfortowo
i by mogła się przed nami otworzyć.
Często słyszę, że Polacy są odbierani jako ludzie nietolerancyjni. Myślę jednak, że można nad tym popracować
i tym samym uświadomić nasz naród jakie to jest ważne.
Ludzie innej wiary, innej rasy, a nawet innej orientacji,
wszyscy powinni czuć się mile widziani.
Konsekwencje “nie-akceptacji” są bardzo duże i mogą się
zakończyć gorzej niż myślimy.
Dlatego uważam, że akceptacja jest jedną z ważniejszych
rzeczy jeśli chodzi o solidarność, gdyż teraz mamy z tym
wielki problem. Nawet odrobina tego gestu oraz zrozumienia może zadbać o lepsze samopoczucie drugiego człowieka.
Coś o czym jeszcze nie wspomniałam to szacunek. Jest
to ważny aspekt, o którym młodzież oraz dorośli często
zapominają. Okazując szacunek np. osobom starszym,
zostajesz odbierany o wiele lepiej przez ludzi. Inni widzą
ciebie jako miłego i wyrozumiałego człowieka. W ten sposób szybciej zawierasz przyjaźnie i możesz być w stosunku
do nich solidarny. Szacunek jest bardzo ważnym krokiem
jeśli chodzi o „bycie solidarnym” i może być przy tym
wielką pomocą.
Solidarnym można być również na wiele innych sposobów.
Jedną z możliwości jest zbiórka pieniędzy. Przeznaczamy
je na różne cele, pomagając przy tym osobom z najróżniejszymi problemami. Najczęściej spotkamy się z takimi sytuacjami, kiedy ktoś jest na coś chory i potrzebuje pieniędzy
na operację. Jest to wtedy bardzo pilne i widzimy wiele
zgłoszeń do pomocy.

czystości, by upamiętniać ważne chwile. W ubiegłym roku
była 75 rocznica wyzwolenia Flandrii. Zebrało się dużo
ludzi z Belgii oraz Polski. Obecny był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z Pierwszą Damą. Na miejscu był również Król Belgów oraz syn i wnuczka Generała Stanisława
Maczka. Generał S. Maczek dał niepodległość niektórym
miastom belgijskim i spotkaliśmy się, by to upamiętnić.
Znalazłam cytat, którym chciałabym się podzielić oraz
opowiedzieć co osobiście o nim myślę. Cytat jest autorstwa
Karola Józefa Wojtyły, również znanego jako Jana Pawła
II i brzmi on tak:”Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj
wypada powiedzieć: Nie ma solidarności bez miłości! Nie
ma przyszłości człowieka i narodu“. Całkowicie się z nim
zgadzam i nie widzę powodów by uznać, że to nie prawda.
Wolność zdecydowanie można osiągnąć dzięki solidarności. Według mnie jest to coś co nadal jest bardzo ważne
i nie można tego zastąpić zdaniem „Nie ma solidarności
bez miłości! Nie ma przyszłości człowieka i narodu”. Oba
stwierdzenia są równie ważne i powinniśmy o nich pamiętać. Co do drugiej części cytatu również nie ma z czym się
spierać. Miłość jest zdecydowanie czymś bez czego solidarność, by nie miała sensu. Jest to coś, co decyduje o przyszłości naszej i narodu.
Nie solidaryzując się można wiele stracić oraz nie dostrzec
tego najważniejszego. Powinniśmy się nazwajem szanować oraz wyrażać swoje opinie w nie obrażający nikogo
sposób. Solidarność pozwala nam być lepszymi ludźmi
i tym samym sposobem możemy zobaczyć lepsze aspekty
życia. Bez tego każdemu by było o wiele ciężej. Pozwala
to nam być honorowym narodem i to tego właśnie chcemy.
Chcemy zgody i przyjaźni. Dlatego właśnie uważam, że solidarność między Polakami w Polsce jak i z tymi za granicą
jest najważniejsza.

Mimo, że wiele osób mogłoby o tym nie pomyśleć... Osobiście uważam, że adoptowanie dziecka bądź zwierzaka również jest formą solidarności. Dajemy im szansę na nowe
życie oraz dostarczamy im pełno miłości. Jesteśmy gotowi
pomóc i zadbać o nowego członka rodziny.
Dbając o środowisko zapewniamy sobie i innym generacjom lepsze życie. Tym samym możemy też uratować inne
gatunki i cieszyć nimi swoje oko.
Przez ignorancję wielu ludzi tracimy te wszystkie cuda,
które istniały na naszej ziemi przez tyle lat. Razem powinniśmy coś z tym zrobić i wtedy na pewno byśmy dali radę.
Nawet jako pojedyńczy osobnik możesz robić co w swojej
mocy i jestem pewna, że to w jakimś stopniu pomoże.
Solidarność jest dla mnie bardzo ważna, więc staram się
stosować do powyższych przykładów ile mogę.
Co roku odwiedzam Cmentarz Wojenny w Lommel, by solidaryzować się z innymi rodakami. Organizowane są uro148
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XI edycja konkursu „Być Polakiem” 2020 r.

Alicja Kuznik
14 lat
Kanada, Montreal
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Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
Słowo „solidarność” kojarzy się wielu osobom z ogólnopolskim Niezależnym
Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”1, który powstał w 1980 roku, by
bronić robotników stoczni gdańskiej. „Solidarność” szerzej rozumiana skupiała opozycje
i ludzi niezadowolonych z ówczesnych rządów. Współcześnie rozumiana solidarność to
także niesienie pomocy i wsparcia ludziom w potrzebie lub nieszczęściu bez oczekiwania
wdzięczności. Można powiedzieć, że jest to idea, która łączy jakąś grupę ludzi i wypływa
z empatii i z potrzeby działania we wspólnym celu. To także dzielenie się obowiązkami i
obciążeniami tych, którzy chcą pomagać innym, pokrzywdzonym przez los, politykę,
kataklizmy naturalne itd.
Czy obecnie istnieje potrzeba, aby być solidarnym z Polska i Polakami żyjącymi w kraju
oraz poza jego granicami?
Solidarnie pomagamy innym!
Moim zdaniem solidarność Polaków poza granicami kraju jest bardzo ważna,
zarówno dla pomagających, jak i potrzebujących pomocy w Polsce. Myślę, że ta idea
pozwala Polakom na obczyźnie czuć związek z ojczystym krajem, czuć się potrzebnym,
wspomagać biednych, którym trudno się było odnaleźć w nowej rzeczywistości po upadku
komunizmu. Jednym z przykładów takiej działalności charytatywnej jest „Komitet Pomocy
Dzieciom Polskim” działający w Kanadzie w moim mieście Montrealu. Pani Śp. Maria
Zaścińska2 była długoletnią szefową tej fundacji i dokonała rzeczy niezwykłych wykazując
się niesamowitą solidarnością z rodakami i miłością do ludzi. Organizacja ta wspomaga
zakłady opiekuńczo-wychowawcze w Polsce, jak również wspiera organizacje polonijne
i młodzieżowe w Quebec’u. Dzięki Funduszowi Lisowskich-Smykowskich udziela
stypendiów wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży polskiej. Niesie także pomoc
polskim instytucjom opiekujących się osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
Środki finansowe pochodzą z kiermaszów, pikników, rewii mody itp. organizowanych
przez członków komitetu. Wydarzenia tego typu są okazją dla Polonii montrealskiej do
wspólnego spotykania się i uczestnictwa w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, a
także kultywowania tradycji polskich i pielęgnowania idei solidarności.
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Solidarność w naszej szkole
Kolejnym wyrazem pięknej solidarności Polaków z rodakami była akcja pomocy
jednej rodzinie w mojej polskiej szkole im. Mikołaja Kopernika w Montrealu. Mam na myśli
trojkę nastolatków, którzy uczęszczają do szkoły od wielu lat. Dwoje z nich znam bardzo
dobrze, ponieważ chodzą do tej samej klasy co ja. Często rywalizuję z nimi w różnych
konkursach recytatorskich. Gdy dowiedzieliśmy się, że ich ojciec w nagły sposób zmarł,
Pan kierownik naszej szkoły bez wahania zaproponował zbiórkę pieniędzy, aby w ten
sposób pomoc dotkniętej nieszczęściem rodzinie. Na jego apel wszyscy rodzice
odpowiedzieli licznie oferując składki według swoich możliwości.
Polacy solidarnie zbierają pieniądze
Polacy chętnie angażują się w wolontariat akcyjny np. zbiórki funduszy lub
artykułów różnego rodzaju. W Polsce co roku na obszarze całego kraju, organizowane
są tego typy akcje takie jak „Polak z sercem”3 czy „Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”4. Solidarna akcja „Polak z sercem” organizowana jest przez Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży i niesie pomoc rodakom na Wschodzie, którzy w sposób
szczególny potrzebują wsparcia. Miejsca zbiórki żywności i produktów chemicznych czy
papierniczych są przede wszystkim w parafiach, sklepach i szkołach. W zeszłym roku
zgromadzono ponad 11 ton produktów, które zostały przekazane potrzebującym
mieszkającym w Białorusi i Ukrainie.
Z kolei, akcja „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” zajmuje się zbiórką funduszy na
zakup sprzętu na oddziały medyczne w całej Polsce. Fundacja ta najczęściej kojarzy się
ze styczniową publiczną zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP. Pośród śniegów i
mrozów solidarnie na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by
wspólnie zbierać pieniądze na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację
medyczny cel. Do tej pory, fundacja zbierała między innymi, aby ratować dzieci
poszkodowanych w wypadkach, dzieci z chorobami nerek, także żeby ratować życie
niemowląt i jeszcze wiele innych istnień ludzkich.
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Solidarnie ratujmy nasza ziemie
Solidarność jest również bardzo ważna z punktu widzenia ekologicznego.
Działając wspólnie w sposób charytatywny ratujemy nasza planetę zapewniając lepszą
przyszłość następnemu pokoleniu. W XXI wieku wielkim problemem, wobec którego
stanęła ludzkość jest problem zmieniającego się klimatu i zanieczyszczenie. W obliczu
tej sytuacji, naszym obowiązkiem jest, solidarne ratowanie naszej planety, która w wyniku
działalności człowieka „choruje” coraz bardziej. Dowodów świadczących o
nieodwracalnych zmianach na ziemi nie brakuje. Jednym z przykładów jest topniejąca
powłoka lodowa na Antarktydzie i Arktyce. 13 Lutego 2020 roku telewizja podała do
wiadomości, że „od Pine Island, najszybciej topniejącego lodowca na Antarktydzie,
oderwał się właśnie fragment góry lodowej wielkości Malty 5”. Z kolei Afryka, która za
zmiany klimatyczne odpowiedzialna jest w minimalnym stopniu jest nimi najbardziej
dotknięta. Obszar Afryki objęty dramatyczną suszą obejmuje cały wschód i południe
kontynentu. Dostęp do wody pitnej wzbudza konflikty wśród różnych plemion i prowadzi
do wojen i ludobójstwa. Kraje rozwijające się jak Chiny i Indie zmagają się regularnie z
zanieczyszczeniem powietrza. 27 lutego 2020 ogólnopolski dziennik Rzeczpospolita
opublikował alarmujący artykuł pod tytułem „Rekordowy smog dusi Delhi. Licznikom
zanieczyszczeń zabrakło cyfr”, w którym napisano: „Według używanej w Polsce skali
jakości powietrza (AQI), stężenie PM2,5 na metr sześcienny powietrza przekraczające
120 oznacza, że sytuacja jest "bardzo zła". W niedzielę liczniki w Delhi zatrzymały się na
wskazaniu 999.” 6 Biorąc pod uwagę te alarmujące fakty myślę, że wszyscy powinniśmy
solidarnie mobilizować się włączając w różne akcje pomocy. Przykładem dla wszystkich
jest z pewnością młoda aktywistka klimatyczna Greta Tunberg, która w szczególny
sposób swoja postawą i czynami nawołuje do pracy społecznej w celu ratowania naszej
planety.
Ruch solidarności 1980 roku zapoczątkował wielkie zmiany w Europie. Wiele
krajów odzyskało niepodległość. Był to długi i trudny proces, ale warto było walczyć o
wolność, choć wtedy wydawało się wszystkim, że to nieosiągalne. Tak samo solidarna
walka o „zdrowie” naszej planety wydaje się dziś trudna. Nie należy się jednak zniechęcać
i trzeba solidarnie włączyć się w akcje ratowania Ziemi. Angażując się ochoczo w
wolontariaty i zbiórki funduszy różnych organizacji nie tylko pomagamy naszym rodakom,
ale również naszą postawą dajemy przykład innym, że wspólnie możemy osiągnąć
wybrany cel i pomóc ludziom w potrzebie. Na podstawie opisanych przykładów
solidarności uważam, że obecnie istnieje potrzeba, aby być solidarnym z Polską i
Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami.
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„Solidarność” - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw
pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków
opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi.
Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. akcja
wyborcza Solidarność” w latach 1997-2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.
„Solidarność” powstała na bazie licznych komitetów strajkowych (w tym
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku), które z czasem przekształciły
się w komisje założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego –
Solidarność. NNSZ „Solidarność” został zaaresztowany 10 listopada 1980 roku przez Sąd
Wojewódzki w Warszawie. (źródło Wikipedia)

1

Zaścińska” – prezes organizacji „KPDP” od 1957 do 2015 roku, Tej działalności
Pani Maria oddala się bez reszty, całym swoim czułym sercem. Przybyla do
Montrealu po drugiej wojennej tułaczce poprzez Kresy, Iran i Anglię.
Cierpienia, których była świadkiem sprawiły, że przez
cale życie była wrażliwa na innych, na ich
nieszczęścia i niedole. W Montrealu, nosiła
przydomek „Marysia od pierogów”, dlatego bo wyrabiała i
sprzedawała wraz z innymi paniami pierogi i w ten sposób
zbierała fundusze na rzecz dzieci. Corocznie przekazywała 20
tys. dolarów kanadyjskich na instytucje zajmujące się kalekimi
dziećmi. Zmarła 29 października 2018 roku, miała 96 lat. (źródło:
http://www.kpdp.ca/about.html)

2„Maria

3„Polak

z sercem” – Akcja „Polak z sercem” to działanie, którego
adresatami są Polacy mieszkający na Białorusi i Ukrainie.
Organizatorem akcji pomocy jest Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży powołane przez Konferencję Episkopatu Polski
dekretem z dnia 10.X.1990. Działa na terenie całej Polski w
sposób zorganizowany, stały i trwały, podejmując określone
zadania i działania, tak w Kościele (parafii), jak i w świecie
(środowisku). Źródło: http://ksm.org.pl/polak-z-sercem

4„Wielka

Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOSP)” – Fundacja
o charakterze filantropijnym, której podstawowym celem według
statutu jest „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca
na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci i
działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia jak również na
działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.
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Najbardziej znaną forma działalności Fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza
rozrywko-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”,
czyli odbywające się w całej Polsce (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z
których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji, oraz inne wydarzenia organizowane
w ramach finału, jak np. różne imprezy kulturalne i sportowe. W czasie Finału
organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejszą
jest publiczna kwesta na ulicach miast (a także wsi) prowadzona przez licznych
wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z
ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.
Od 1 września 2004 roku Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.
Przekazane na konto fundacji 1% podatku dochodowego jest przeznaczane m.in. na
wsparcie hospicjów dziecięcych, wyposażenie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i
młodzieży, zakup defibrylatorów, zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia dzieci
(źródło Wikipedia) https://www.wosp.org.pl/
5https://www.tvp.info/46631925/antarktyda-stracila-gore-lodowa-wielkosci-malty-zobacz-

jak-to-wygladalo

6 https://www.rp.pl/?utm_source=rp&utm_medium=belka_top#home
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Nicole Kwasny ,lat 16, USA . Grupa III
Solidarność- tak czy nie?
,,Solidarność “- często słyszałam to słowo w szkole i w domu, czasem w radiu
i w telewizji. Czasem dało się słyszeć - „ bądź solidarna” w grupie rówieśników, albo
„ byli solidarni” - w odniesieniu do żołnierzy. Solidarność ,to dobra cecha, już wtedy
zrozumiałam. Będąc w Polskiej Szkole, słowo ,,Solidarność” usłyszałam na lekcji. Tym razem
dotyczyło ono ważnych wydarzeń historycznych w Polsce. Sięgając do odległej historii Polski,
mamy wiele przykładów solidarności między Polakami będącymi w kraju i poza granicami.
Jeden z takich przykładów to okres rozbiorów, kiedy Polacy solidarnie współpracowali ze sobą
dla wspólnej sprawy, aby odzyskać wolność i nie stracić kultury polskiej i języka ojczystego.
W okresie pierwszej i drugiej wojny światowej przykładów solidarności było wiele.
W roku 2020, 17 września, obchodzić będziemy 40 rocznicę powstania Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Na czele Związku stał Lech Wałęsa.
Powstanie „Solidarności” , było wynikiem pogarszającej się sytuacji gospodarczej i politycznej
w Polsce. Ludzie solidarnie, często z narażeniem własnego życia, walczyli o lepszą Polskę. Tak
było 40 lat temu. Teraz mamy piękną Polskę, w której ludziom żyje się dobrze, nikt ich nie
zastrasza ,nie zabrania być katolikami, a jednak myślę że solidarność i bycie solidarnym nie leżą
w muzeum na półce. Są one wciąż aktualne . Żyjąc tutaj w Chicago, ciągle mam okazję być
świadkiem, lub sama brać udział w wielu wydarzeniach, które dowodzą o istnieniu i potrzebie
bycia solidarnym z Polską i Polakami.
Najpierw wspomnę o solidarności ,która wynika z potrzeby niesienia pomocy w różnych
sytuacjach życiowych. W Chicago działa wiele polskich organizacji, które pomagają Polakom
żyjącym w Polsce. Jedna z nich to ‘’Dar Serca’’ pomagająca chorym dzieciom. Wspólna
odpowiedzialność, czyli solidarność pozwala na przyjazd dzieci z Polski do Stanów
Zjednoczonych, aby mogły się tutaj leczyć. ,,Dar Serca” zapewnia im pobyt i ponosi koszty
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leczenia. Drugim przykładem solidaryzowania się z potrzebującymi w Polsce jest działalność
„You can be my Angel”. Organizacja ta pomaga zbierać pieniądze potrzebne na leczenie
w Polsce dzieci chorych na raka.
Sama brałam udział na przykład w polskich wigiliach dla samotnych grając i śpiewając polskie
kolędy. W tym dniu nie zostawia się nikogo, ale solidarnie nie patrząc dlaczego ktoś jest
samotny, trzeba ludziom pomóc, być z nimi i pocieszyć ich. W Chicago działa też Polski Dom
Samotnej Matki. Brałam udział w ich piknikach ,aby pomagać zbierać pieniądze dla tego domu.
Grałam na skrzypcach polskie piosenki i tańce. Czułam potrzebę, aby chociaż w małym stopniu
pomóc tym, którzy może niedawno przyjechali z Polski i jeszcze spotkał ich ciężki los.
Urodziłam się i mieszkam w Chicago, ale czuję potrzebę utrzymywania więzi z Polską
i Polakami. Mam to szczęście, że urodziłam się w rodzinie, która zaszczepiła we mnie Polskość.
Teraz, po wielu latach wiem, że to jest właśnie solidaryzowanie się ze sprawami polskimi,
z polskim dziedzictwem. Ułatwia mi to, że jestem uczennicą w dwóch szkołach o polskich
korzeniach, i członkiem polskiego zespołu folklorystycznego „Polonia”, gdzie nauczyłam się
wielu wspaniałych ,polskich tańców, poznałam polskie zwyczaje i tradycje. To przykład na moją
solidarność z polską kulturą. Z tym wiąże się także obchodzenie świąt Bożego Narodzenia czy
Wielkanocy w moim domu, prawie całkiem po polsku. Moje przywiązanie i solidaryzowanie się
z polską kulturą , uwieńczone było wyjazdami do Polski na Festiwale Zespołów
Folklorystycznych do Iwonicza Zdroju. Są to dla mnie niezapomniane chwile. Jedna ze szkół,
o ktorych wspominałam wcześniej, to Akademia Muzyczna przy Paderewski Symphony
Orchestra, gdzie dzięki grze na skrzypcach biorę udział w różnych wydarzeniach, które dla mnie
są okazją do ciągłego zbliżania się do Polski. Na przykład koncerty w Polskim Konsulacie,
Muzeum Polskim w Ameryce z okazji 3 Maja, Święta Niepodległości. Patriotyczne koncerty,
polskie msze święte, rocznice historycznych wydarzeń , Parady 3-majowe - to działania dla
jednej, wielkiej, wspólnej sprawy, dla Polski. Gram utwory polskich kompozytorów. Miałam też
okazje pojechać do Kalisza na Warsztaty Muzyki Dawnej i do jednej ze szkół muzycznych w
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Nowym Targu , gdzie poznałam folklor góralski , koncertowałam z polskimi koleżankami i
kolegami. Druga szkoła, to Polska Szkoła im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Patronem mojej
szkoły jest Wielki Polak, który swoim życiem i pracą dał najlepszy przykład solidarnego
działania dla wspólnej sprawy. Gdy poznałam jego życiorys, dowiedziałam się, jakim wielkim
był patriotą, obrońcom praw człowieka, obrońcą kościoła katolickiego, obrońcą Polski i
Polaków. Nic nie złamało jego solidarności z ojczystym krajem. Jestem więc dumna, że moja
Polska Szkoła ma takiego patrona, dzięki któremu mam wspaniały wzor solidaryzowania sie z
Polską i Polakami. W szkole nie tylko uczę się języka polskiego, polskiej historii i geografii, ale
także biorę udział na przykład w obchodach Dnia Dwujęzyczności, akademiach z okazji Święta
Niepodległości, 3 Maja. Moja Polska Szkoła znajduje się przy Bazylice św. Jacka w Chicago.
Już od małego dziecka miałam okazję odwiedzać znajdujący się przy Bazylice Ogród Pamięci.
Mama opowiadała mi o Wielkich Polakach, którzy mają tam swoje pomniki. Jest tam pomnik
księdza Popiełuszki ,również człowieka walczącego dla Polski i Polaków. Jest wielu Polaków,
którzy swoim życiem dawali najlepszy przykład solidaryzowania się z polskimi sprawami. Nie
mogę pominąć Świętego Jana Pawła II, którego setną rocznicę urodzin będziemy obchodzić
w maju tego roku. Jego życie i posługa jako kapłana i papieża była dowodem solidaryzowania
się z rodakami. Również patron mojej muzycznej szkoły, Ignacy Paderewski, działając nawet tu,
w Stanach Zjednoczonych cały czas myślał o sprawach polskich i Polakach. Mając więc takich
patronów szkół do których uczęszczam, już dzisiaj wiem, że Polska zawsze będzie w moim
sercu, chociaż urodziłam się poza jej granicami. Moje wakacyjne wyjazdy do Polski, także
umacniają mnie w wierności, solidarności do polskiej kultury, historii, języka i tradycji .
Nie można powiedzieć ,że solidarność była kiedyś , ona jest wciąż i będzie zawsze ważna dla
ludzi, którzy czują się współodpowiedzialni za POLSKĘ. Jako szesnastolatka uważam, że
bardzo jest potrzebne, aby być solidarnym z Polską i Polakami, ponieważ dzięki temu
wzmacniam swoje polskie korzenie, polską kulturę, czuję się częścią jednej, wielkiej Polskiej
Rodziny.
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Proszę zobaczyć kilka moich zdjęć.

W czasie Mszy Graduacyjnej dla
Maturzystów z Polskich Szkół.

Na Paradzie 3 Maja, razem z moją Szkołą Muzyczną.

Filharmonia w Chicago.
Koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania
W czasie koncertu w Konsulacie Polskim
niepodległości przez Polskę.
w Chicago.

Koncert Bożonarodzeniowy w polskim kościele.
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Warsztaty Muzyki Dawnej w Kaliszu
w czasie ostatnich wakacj.

Nad Morskim Okiem.

Wycieczka do Krakowa.

„BYĆ POLAKIEM” 2020

Wspólne zdjęcie z artystami z Warszawy
po spektaklu “Warszawskie dzieci”.

“Warszawskie dzieci”.

Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
w Iwoniczu Zdroju.
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Wielkanoc w moim domu.

Ogród Pamięci przy mojej
Polskiej Szkole.

Lubię celebrować polskie święta.

Bazylika św. Jacka,przy
której jest Polska Szkoła.

Dumna uczennica dwóch szkół
o polskich korzeniach.

Dziękuję za przeczytanie mojej pracy.
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Opowiadanie na XI edycję konkursu „Być Polakiem” w 2020r.
Idę ciężkim krokiem po schodach. Mój plecak waży jakieś tysiąc kilo, powoli ślizga się w dół
z moich ramion. Jeszcze tylko trzy schodki i już jestem przy drzwiach mojego mieszkania.
Otwieram drzwi, na szafce z butami kładę klucze. Zdejmuję buty i rzucam plecak w kąt
mojego pokoju. Z kuchni wychodzi mama i wita mnie jak zwykle dużym całusem na
policzku.
- Cześć kochanie! Jak minął ci dzień?
- Jak zwykle.
- Czyli?
- Czyli nuda...
- Dlaczego ? Polska Szkoła jest przecież taka ciekawa!
- W ogóle nie! Co tydzień to samo. Pani opowiada jakieś nudne fakty historyczne, a potem
pani od polskiego opowiada dalsze nudne fakty z polskiego. To nie fair! Moje koleżanki
umawiają się co weekend na zakupy i na kawę, a ja muszę tkwić w tej Polskiej Szkole! Co mi
to da w przyszłości, jeżeli będę mogła coś powiedzieć o „Solidarności”? Na co mi te
informacje!
- To wy teraz omawiacie „Solidarność”!?
- Mhm..
- A ty nie wiesz, że twoi dziadkowie byli w „Solidarności”?
- Nie, ale...
- A ty nie wiesz, że twój dziadek został zamknięty w zakładzie pracy przez komunistów?
- Nie.
- To nic dziwnego, że „Solidarność” jest dla ciebie nudna. Czy ty w ogóle wiesz, że ja
widziałam czołgi jadące na Płock?
- Prawdziwe czołgi?!
- Tak, prawdziwe czołgi. Dzień po wybuchu stanu wojennego. Ale to wszystko jest przecież
dla ciebie nieinteresujące, więc nie będę cię tym nudzić.
- Nie, nie, opowiadaj! W końcu... eee, przyda mi się to na historii w następnym tygodniu.
Mama uśmiechnęła się nieznacznie i zaczęła opowiadać.
- 13 grudnia 1981 roku, dzień przed moimi urodzinami wybuchł stan wojenny. Jak wiesz,
mam urodziny 14 grudnia. Wtedy miałam 5 lat i ponieważ trudno było o miejsce w
przedszkolu, dostałam z ciocią Anią miejsce w przedszkolu na Radziwiu. To jest druga strona
Jana Langhof, 14 lat
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Wisły, dlatego wszystkie dzieci z lewobrzeżnego Płocka były zabierane każdego dnia rano
autobusem do tego przedszkola. Radziwie jest położone na terenie zalewowym Wisły, jest
tam dużo wolnej przestrzeni i nieużytków. Dlatego widzieliśmy jak na dłoni czołgi jadące na
Płock. Było ich aż czterdzieści. Dzieci z grupy starszaków umiały już liczyć i nam to
powiedziały.
- Baliście się?
- Dla dzieci to była frajda. Wszyscy byli bardzo pod wrażeniem, kiedy zobaczyli te czołgi.
Znaliśmy je tylko z filmu „Czterej pancerni i pies”.
- Czy one zniszczyły Płock?
- Na szczęście nie. Były po to, żeby zastraszyć ludzi. Ale były też miasta. w których czołgi
szły prosto na demonstrantów i ludzie ginęli. To było szczęście, że w Płocku nie było tak
dramatycznie.
- A co z dziadziusiem?
- Dziadziusia zamknięto tego samego dnia w zakładzie pracy. Pamiętam, jak twoja babcia
upiekła tort z okazji moich urodzin. Czekaliśmy, aż twój dziadziuś przyjdzie, ale on nie
przyszedł jeszcze przez wiele dni.
- Dlaczego?
- Nie wiem do końca. Na pewno miało to coś wspólnego z tym, że był w „Solidarności”.
Dlatego twoja babcia bardzo się martwiła o mnie i twoją ciocię. Też była w „Solidarności” i
gdyby zamknięto i ją, my poszłybyśmy do domu dziecka. Nigdy nie zapomnę, jak bardzo
martwiła się tą sytuacją. Z jednej strony mój tata zamknięty w zakładzie, z drugiej strony onaa
sama z dwójką dzieci. Do tego nie wiadomo było, jak się rozwinie sytuacja, czy będą strzelać,
czy można będzie iść do pracy? To była jedna wielka niewiadoma. Potem przyszła do domu
ciocia Kasia i razem zadecydowały, że najbezpieczniej będzie, jeśli ja i Ania pojedziemy do
babci na wieś. Na drugi dzień wujek Marek zawiózł nas do Małej Wsi i tam spędziłyśmy jakiś
długi czas.
- A co potem?
- Potem nic. Byłyśmy u babci i dziadziusia, tęskniło mi się za mamą i tatą, to wszystko.
- Co?! Ale ja muszę wiedzieć, co babcia robiła i jak się w ogóle żyło dziedziusiowi na
interwencji!
- Nie wiem, kochanie. Możesz ich zapytać sama.
- Tak zrobię!
Wybieram numer telefonu do Płocka. Odbiera babcia.
- Cześć babciu!
Jana Langhof, 14 lat
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- Cześć Janusiu, co tam słychać?
- Wszystko dobrze. Czy mogłabyś mi opowiedzieć coś o „Solidarności” i stanie wojennym?
- Oczywiście!
Słyszę, jak babcia siada na wersalce. Ja też rozkładam się wygodnie na fotelu. Mam nadzieję
na ciekawą opowieść.
- Więc tak – zaczyna babcia – 13 grudnia 1981 roku wybuchł stan wojenny. Ale historia stanu
wojennego sięga wiele lat do tyłu. W Polsce był wtedy ustrój socjalistyczny. Władzę miała
jedna partia, a ludzie nie byli w pełni wolni. Nie można było na głos krytykować systemu, czy
partii, przekłamywano historię. W dodatku rząd zaczął podwyższać ceny w sklepach, więc w
końcu robotnicy zaczęli się buntować i założyli w 1980 roku „Niezależny Solidarny Związek
Zawodowy”. Rząd się na to zgodził, ale nie był zadowolony. W zakładach pracy ludzie
zapisywali się do „Solidarności”, bo tak nazwano Związek.
- A co było z wami? Z dziadziusiem?
- Kiedy zaczął się stan wojenny, twój dziadek poszedł do pracy, a potem nie wypuścili go na
10 dni. Nie wiem, po co. Może dlatego, że nigdy nie bał się mówić, co myśli. A może dlatego,
że był w „Solidarności”.
- A ty? Co robiłaś w tym czasie?
- Pracowałam. Bałam się o twoją mamę i ciocię, że zostaną same, bo też mogłam być
zamknięta. Dlatego zawiozłam je do Małej Wsi, żeby zaopiekowała się nimi ich babcia.
- A po stanie wojennym? Wszystko było już dobrze? Czy potem żyło się lepiej?
- Nie, niestety nie. Stan wojenny trwał jeszcze dwa lata, ale komunizm upadł dopiero w
1989r.
- A potem? Potem było już lepiej?
- Na pewno nie stał na półkach w sklepach tylko ocet. Po upadku komunizmu nagle
wszystkiego było pełno. Niestety, za to ludzie zaczęli tracić pracę. Było w Polsce wielkie
bezrobocie, zakłady zaczęły upadać. W dzisiejszych czasach jest co prawda coraz lepiej, ale
około 2 miliony Polaków musiały wyjechać z Polski i mieszkają za granicą do dziś.
- A jak było u dziadziusia w czasie stanu wojennego? Co on robił zamknięty w pracy?
- Sama go zapytaj.
- Dzięki babciu. Tak zrobię.
- Dziadziuś? Jesteś tam?
- Tak, jestem! Słyszałem, że chciałaś wiedzieć coś więcej o „Solidarności”.
- Tak, opowiesz mi coś?
Jana Langhof, 14 lat
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- Jasne. Wcześniej, w czasach komunistycznych była bieda. Nie było ani towarów, ani
pieniędzy. Ludzie wychodzili na ulice, żeby protestować, ale milicjanci atakowali
protestujących i wsadzali ich do więzienia. Niejedna demonstracja kończyła się krwawo. W
końcu utworzono NSZZ „Solidarność” – organizację dla robotników. Najpierw rząd zgodził
się na ten związek, ale potem... wypowiedział Polakom wojnę. Ja zostałem zamknięty w
pracy i siedziałem tam 10 dni.
- I jak tam było?
- Nic nie było do roboty. Spałem w biurze. Strażnicy mówili, że poza biurem ludzie strzelają i
że się bili. Ale do końca nie wiedziałem o tym, co się działo poza murami mojej pracy, więc
się bardzo martwiłem. Jednego ranka znaleziono ciało przewodniczącego „Solidarności”
oddziału Płock martwego na ławce w parku. Więc było się czym martwić. Na szczęście nic
się nie stało w naszej rodzinie. Ale niepewność była wtedy wielka. A po tym przeżyciu też
lepiej nam się nie żyło. Komuniści nadal rządzili naszym krajem. Na półkach w sklepach stał
tylko ocet, a wszystko inne było na kartki.
- Co to znaczy?
- To znaczy, że na kratkach była napisana ilość maksymalnie dozwolonej żywności na
miesiąc.
- To okropne! Traktowali was jak niewolników!
- Na szczęście to już się skończyło. Masz jeszcze jakieś pytania?
- Nie dziadziusiu, dziękuję!
- Nie ma za co. A co tam u ciebie w szkole?
Historia stanu wojennego ze strony rodziny mamy bardzo mi zaimponowała. A jak tata
pamięta ten czas? Jest przecież Niemcem i miał na pewno inne przeżycia.
Tata wchodzi do pokoju. Odzywam się do niego po niemiecku:
- Tato, opowiesz mi coś o komuniźmie w Niemczech?
- A co chcesz wiedzieć? O murze berlińskim?
- Nie, tą historię znam już na pamięć. Opowiedz mi, co ludzie u ciebie we Wschodnim
Berlinie myśleli o „Solidarności”. Czy oni w ogóle wiedzieli, że taka organizacja istnieje?
- Wiedzieli, ale za bardzo im się to nie podobało. Mój tata, a twój dziadek Horst, który był w
partii komunistycznej SED mówił, że to jest kontrrewolucja przeciw systemowi
socjalistycznemu, wspierana przez Amerykanów. Ci, którzy popierali komunizm, bardzo
liczyli na Jaruzelskiego, że zastraszy Polaków. Obawiali się, że protesty zarażą opozycję w
Niemczech. Najbardziej jednak obawiali się polskiego papieża.
***
Jana Langhof, 14 lat
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Siedzę na łóżku i patrzę przez okno. Za wieżą telewizyjną w Stuttgarcie już zachodzi słońce.
Na ulicach zaczynają świecić pierwsze lampy. Jakie ja mam szczęście mieszkać w wolnym
kraju, gdzie nikt mi nie mówi, ile gramów mięsa i cukru mogę zjeść na miesiąc. Gdzie bez
lęku mogę mówić, co mi się podoba, a co nie.
Powoli wieża telewizyjna zachodzi mgłą przed moimi oczami. Wracają obrazy – wielkie
przestrzenie nad Wisłą, na skarpie w Płocku, w mieście, w którym rzeka jest najszersza na
swojej długości. Jestem myślami w Polsce.
Jaka byłaby Polska bez „Solidarności”? Czy dawny system mógłby upaść, gdyby nie odwaga
Polaków?
Przypominam sobie historię babci o prapraprapradziadku Wiktorze, którzy walczył w
powstaniu styczniowym. Kiedy kozacy ścigali go po wsiach, on dzięki pomocy miejscowych
ludzi skrył się w szopie w sianie i tak przeżył. To też była solidarność. A praprapradziadek
Jan – piłsudczyk, który bronił Polski przed bolszewikami? Czy piłsudczycy daliby sobie radę,
gdyby nie ogólnonarodowy zryw Polaków?
Ale dlaczego jeszcze dzisiaj mówi się o solidarności? I co to w ogóle jest solidarność? Jak by
to było, gdyby nikt nie pomógł starszej kobiecie nosić zakupy, albo nie ustąpił miejsca w
tramwaju ciężarnej?
Od 10 lat jestem w każdą sobotę w Polskiej Szkole. Moi rodzice i ich znajomi wymieniają się
w przywożeniu nas prawie 20 kilometrów do Remseck. Kto wie, jak długo rodzice woziliby
swoje dzieci, gdyby sobie nawzajem nie pomagali? Gdyby nie mamy koleżanka Kamila, nie
mogłabym uczęszczać na lekcje religii przed Pierwszą Komunią św. w polskiej parafii, bo
rodzice nie zdążyliby na czas z pracy. A pani Magda, która niejednokretnie odwoziła nas z
Polskiej Szkoły do parafii na próby akademii z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości?
Albo na próby teatrzyku „Kwiat Paproci”, czy „Szewczyk Dratewka”? Ciężko byłoby
utrzymać polskość w Niemczech bez solidarności między Polakami.
Tyle razy nudziłam się w Polskiej Szkole. Nie uważałam na lekcjach, ponieważ myślałam, że
te wszystkie informacje są nudne i nieprzydatne. Nie zauważyłam przy tym, że historia może
być taka ciekawa i bliska.
W następnym tygodniu opowiem pani w szkole o tym, czego dowiedziałam się o
„Solidarności”. Na pewno dostanę piątkę.

Zdjęcia
Dokładnie taki znaczek ma moja babcia od czasu
wstąpienia do „Solidarności”. Niestety nie mogłyśmy
go znaleźć, ten jest ze strony www.olx.pl

Jana Langhof, 14 lat
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Pamiątkowa chorągiewka mojego dziadziusia ze
strajków „Solidarności” w jego zakładzie pracy w
1980r. Cały zakład był przybrany takimi
własnoręcznie zrobionymi flagami.

Babcia Jasia i dziadziuś Waldek,
początek lat 80-tych.

Moja mama Ewa, kiedy miała 5 lat.

A na koniec ja. Za mną drugi brzeg Wisły. To
stamtąd, z Radziwia jechały czołgi na Płock w 1981r.

Jana Langhof, Stuttgart, Niemcy
klasa I liceum przy Polskiej Szkole w Remseck
wychowawczyni pani Edyta Mitka-Matejko

Jana Langhof, 14 lat
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XI Edycja Konkursu
“Być Polakiem”
Znaczenie bycia solidarnym dla naszej
ukochanej ojczyzny

Solidarność to ważne słowo dla każdego Polaka oraz historii naszej
najdroższej ojczyzny Polski. W tym roku obchodzimy 40-lecie rejestracji
NSZZ Solidarność, które było tak istotne dla wszystkich Polaków,
ponieważ było to symbolem odpowiedzialności, jedności i współpracy.
To wydarzenie pozostanie na zawsze w pamięci Polaków i w tym roku jest
także tematem XI edycji konkursu “Być Polakiem”. Polska bardzo zmieniła
się od roku 1980 i dlatego warto sobie zadać pytanie czy wciąż warto jest
mówić o solidarności w Polsce i poza jej granicami. Czy po tylu latach
każdy Polak ma obowiązek lub powinien wciąż być solidarnym
i wspominać te wydarzenia? Jeśli tak, jakie przykłady różnych działań o
tym świadczą?

„BYĆ POLAKIEM” 2020

171

JULIA ROWICKA (SZWECJA)

Mam nadzieje, że uda mi się odpowiedzieć na te ważne i istotne pytania
mimo tego, że nie mieszkam w Polsce na stałe, ale kocham moją ojczyznę i
zawsze pamiętam i będę pamiętać o jej historii i współpracy.
Solidarność to słowo, które kojarzy się zarówno z nazwą Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” jak i postawą, która
połączyła Polaków w trudnym okresie.

Historia solidarności rozpoczęła się w 1980 roku. Ówczesne władze Polski
wprowadziły znaczne podwyżki cen żywności co doprowadziło do
masowych strajków i protestów w całym kraju. W sierpniu 1980 roku
zaczął się jeden z największych strajków w Stoczni Gdańskiej z Lechem
Wałęsą na czele. Polacy starali się ciężko o zmianę decyzji władz. Było to
pierwszym symbolem solidarności, czyli współpracy i zjednoczenia
Polaków w trudnych czasach komunizmu, gdy wszystko było niepewne.
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10 listopada 1980 r. zarejestrowano ogólnokrajowy związek zawodowy
“Solidarność”. w Sądzie Najwyższym w Warszawie i w tym dniu zebrało
się tysiące ludzi. Lech Wałęsa zaczął przemawiać o wielkiej zmianie i
Polacy zaczęli wierzyć w to, że może wydarzyć się coś niezwykłego. Po
kilkunastu miesiącach działania solidarności -niestety rząd generała
Wojciecha Jaruzelskiego wprowadził stan wojenny w Polsce z nocy 12 na 13
grudnia. Solidarność przeszła do podziemia. Stan wojenny był trudnym
okresem dla Polaków, wprowadzono godzinę milicyjną, wojsko przejęło
media i Polacy nie otrzymywali rzetelnych informacji. Rozpoczęły się
ponownie duże strajki i protesty tak jak Pacyfikacja Kopalni Wujek, gdzie z
powodu przemocy milicji i wojska zginęło dziewięciu górników i 23 zostało
rannych. Istnieje jeszcze wiele przykładów na to, że stan wojenny był
ciężkim okresem w Polsce. Jednak ludzie żyli nadzieją i nie poddawali się,
mieli nadzieję że będzie lepiej.

22 lipca 1983 roku w życiu polskiego narodu zakończył się stan wojenny.
Minęło parę lat i większość myślała, że Solidarność przestanie istnieć ale
okazało się, że to jednak komunizm się skończył. Związek Radziecki
rozpadł się. W 1989 roku przywództwo polskie z Wojciechem Jaruzelskim
na czele, zaproponowali negocjacje przy “Okrągłym Stole”. Uczestniczyli w
nim przedstawiciele “Solidarności” wraz z Lechem Wałęsą oraz
przedstawicielami PZPR. W końcu zawarto ugodę, której zawartość miała
przywrócić zarejestrowanie Solidarności.
Solidarność została ponownie zalegalizowana i powróciła.
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4 czerwca 1989 roku PZPR przegrało wybory lecz Wojciech Jaruzelski
został prezydentem z powodu ugody “Okrągłego Stołu”. Polacy mogli po
raz pierwszy od 50 lat wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu.
Lech Wałęsa, przewodniczący “Solidarności” pozostał jednak najbardziej
znanym politykiem w Polsce.

Duży wpływ na powstanie Solidarności miał papież Jan Paweł II.
Solidarność była bliska jego sercu. W czasie pierwszej pielgrzymki do
Polski w czerwcu 1979 roku, wypowiedział słowa: “Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.
Miliony Polaków gromadziło się na wspólnych modlitwach z papieżem.
Było to świadectwem, że tworzymy wielką wspólnotę. Polacy potrzebowali
wiary, otuchy i moralnego wsparcia. Papież wpłynął na Polaków
emocjonalnie, przyniósł wiele wzruszeń, także patriotycznych i przez to
wzbudził nadzieję Polaków na wolną i suwerenną Polskę.
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Solidarność wśród Polaków widać na całym świecie do dnia dzisiejszego.
Współpraca oraz wspólna nadzieja wszystkich Polaków podczas tych
ciężkich lat doprowadziła do tego, że wszystko wróciło do normalności i
radości po długim czasie.
Bez solidarności i współpracy Polaków nie byłoby dzisiejszej, zjednoczonej
i niezależnej Polski, dlatego trzeba i warto pamiętać oraz wspominać o
tych ważnych wydarzeniach po tylu latach. Polska bardzo się zmieniła od
tamtych lat i wciąż się zmienia, nowe pokolenia ludzi powstają lecz
uważam, że nigdy nie wolno jest nam zapomnieć o naszej historii i
wszystkich ludziach którzy się poświęcali dla naszego kraju.
Dlatego trzeba być solidarnym teraz i w przyszłości, przekazywać wiedzę
oraz pamięć o tym następnym pokoleniom Polaków na całym świecie.
Każdy Polak powinien według mnie być solidarnym i współpracować
razem z innymi osobami polskiego pochodzenia aby ta pamięć i wiara w
naszą ojczyznę nigdy nie zanikła. Trzeba wierzyć w to, że Polska zawsze
będzie solidarna i starać się rozpowszechniać oraz dzielić się wiedzą z
innymi. Gdyby ci wszyscy ludzie nie poświęcili swojego czasu a nawet
życia dla solidarności to Polska raczej wciąż nie byłaby całkiem niezależna.
Czasami jest tak, że ludzie nie zdają sobie sprawy jak ważne i istotne
wydarzenia solidarności tak naprawdę są do dnia dzisiejszego i one wciąż
budują fundament naszego kraju. Protesty z Lechem Wałęsą i innymi
ważnymi osobami na czele były początkiem tego o czym Polacy wtedy
marzyli. Wolność słowa, pisma, podróży, wyrażania swoich opinii i wiele
innych pozwalają Polsce i Polakom na wolne społeczeństwo. Każdy ma
oczywiście różne opinie na temat solidarności i trzeba to respektować,
jednak o historii tych bardzo istotnych wydarzeń trzeba zawsze
wspominać i pamiętać.
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Istnieje wiele przykładów działań i zachowań, które pokazują, że
solidarność wciąż żyje w naszych sercach do dnia dzisiejszego i że
jesteśmy solidarni. Myślę, że jednym z dużych przykładów są wybory
demokratyczne. To uzasadnienie pokazuje, że Polacy mają wolność głosu i
jednoczą się aby głosować by w ojczyźnie było jak najlepiej. Także tłumy
Polaków mieszkających poza granicami kraju gromadzą się, żeby wziąć
udział w głosowaniu.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz różne fundacje są bardzo
dobrym wzorem, który pokazuje że wszyscy próbują sobie nawzajem
pomagać w trudnych sytuacjach i pamiętają o współpracy aby dążyć do jak
najlepszego celu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wzbudza podziw
za granicą, to jest bardzo piękny dzień, gdy ludzie w różnym wieku
działają wspólnie jak rodzina.
Caritas Polska, czyli fundacja, która pomaga innym krajom udowadnia
znowu, że Polacy są solidarni nie tylko w Polsce a także na całym świecie.
Różne uroczystości i rocznice tak jak Dzień Niepodległości, Dzień
Konstytucji 3-ego Maja lub Dzień Solidarności i Wolności po raz kolejny
udowadniają, że Polska i Polacy pamiętają na całym świecie o tych
ważnych wydarzeniach.
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Różne miejsca, które do dziś można odwiedzić są kolejnym dowodem na
to, że ślady solidarności istnieją i można to zobaczyć na własne oczy tak
jak np. Stocznia w Gdańsku, gdzie były bardzo duże protesty, Europejskie
Centrum Solidarności w Gdańsku czy grób księdza Jerzego Popiełuszki.
Bardzo dużo różnych wydarzeń takich jak różne marsze, maratony,
zawody sportowe, skoki narciarskie, gdzie Polacy biorą udział- wszystko
to pokazuje jak Polacy jednoczą się na co dzień.

Solidarność w rodzinie to kolejny wzór solidarności teraźniejszej.
Przekazywane tradycje i wiedza o historii Polski, tak jak w mojej rodzinie
pokazuje współpracę o to aby nigdy nie zapomnieć o tych wydarzeniach.
Te duże przykłady, które przedstawiłam są ważne. Uważam jednak, że
nawet najmniejszy gest może być solidarny. Gdy ktoś pomoże starszemu
lub choremu, potrzebującemu pomocy to także jest symbol współpracy i
chęci do pomocy, czyli solidarności.
Myślę, że konkurs “Być Polakiem” jest bardzo dobrym przykładem
solidarności, czyli ja także jestem solidarna. Konkurs gromadzi i zachęca
polskie dzieci i młodzież mieszkające poza granicami kraju do pogłębiania
wiedzy i historii Polski. Istnieje jeszcze wiele innych przykładów jak dzisiaj
możemy być solidarni od najmniejszych do największych gestów.
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Dlatego uważam, że Solidarność i bycie solidarnym oraz wspominanie
dawnych historycznych momentów jest bardzo ważne.
Oczywiście, nie każdy jest solidarny i nikt nie musi być. Moim zdaniem
bez solidarności i współpracy ludzi nie da się nic osiągnąć w ojczyźnie.
Czy warto więc być solidarnym?
Uważam, że każdy Polak powinien odpowiedzieć sobie sam na to pytanie.
Od momentu, kiedy poznałam szczegóły współczesnej historii, słowo
solidarność nabrało dla mnie nowego znaczenia. Poświęcenie życia i
prześladowanie Polaków jest dowodem, że powstanie Solidarności,
przywrócenie suwerenności, demokracji nie zostało Polakom
podarowane lecz musieli sami to wywalczyć. Uważam, że wszyscy
powinniśmy być wdzięczni za solidarność i powracać pamięcią do tamtych
dni.

Sztokholm 07.03.2020

178

Julia Rowicka

Kronika wspomnieniowa

ZUZANNA STEFANIA SZEWC (USA)

„Czym jest SOLIDARNOŚĆ i czy istnieje potrzeba, aby być SOLIDARNYM z Polską
i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami ? – moje refleksje i przemyślenia...”

W moim dotychczasowym życiu, dom rodzinny jest dla mnie żywym świadectwem, że wartości
wpajane mi przez moich Rodziców są nieocenione. Rodzice wychowują moje Rodzeństwo i mnie
według zasady, abyśmy zawsze byli szlachetnymi ludźmi, pamiętającymi zawsze o polskim
pochodzeniu. Celem tego jest posiadanie i pielęgnowanie przez nas głębokiego poczucia, że mamy
w sobie dobro, którym jest pogłębianie znajomości języka polskiego i wiedzy o Polsce, o jej historii
i geografii, o kulturze i tradycjach, a co najważniejsze rozwijanie świadomości co znaczy dobry –
solidarny człowiek i jakie jest jego miejsce we współczesnym świecie, świecie solidarnych lub
niesolidarnych postaw.
Nazywam się Zuzanna Stefania Szewc i jestem uczennicą ósmej klasy Polskiej Szkoły
Dokształcającej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Plainfield, NJ w Stanach Zjednoczonch. Jestem
myślicielką z natury. Kiedy przeczytałam tytuł odnoszący się do tegorocznej edycji konkursu „Być
Polakiem 2020” w mojej głowie zaczęły kłębić się rożnorakie myśli, że tak naprawdę to solidarność nie
traci na aktualności: w czasie przeszłym (historycznym), teraźniejszym i przyszłym. Pojawiło się więc
w mojej głowie pytanie, może nawet w szerszym słowa znaczeniu. Mianowicie: w jaki sposób w
czasach współczesnych, tu i teraz, można rozumieć solidarność: na czym ona polega, z czego się rodzi
i ku czemu prowadzi. Co więcej..., a ja, jako dziewczyna mieszkająca poza granicami Polski, kraju
pochodzenia moich Rodziców, w jaki sposób znaczenie słowa „Solidarność” mogę odnieść do siebie,
młodego człowieka będącego u progu dorosłego życia?
W pierwszym odruchu sięgnęłam więc do odnalezienia definicji słowa „Solidarność”1.
Wikisłownik na przykład definiuje je w dwóch znaczeniach. Jako poczucie wspólnoty
i gotowość niesienia innym pomocy wynikające ze zgodności poglądów i dążeń oraz
współodpowiedzialność za działania lub ich zaniechanie.
Z definicji tej w moim odczuciu wypływa myśl, że „Solidarność” to przede wszystkim słowo obdarzone
własną, specyficzną treścią w odniesieniu do historii czy społeczeństwa.
Celem solidarnego postępowania jest budowanie wzajemnych relacji nie tylko między dorosłymi,
ale także między dziećmi poprzez uczenie ich świadomej odpowiedzialności, odkrywanie i poznawanie
świata, samodzielności i otwartości umysłu, współdziałania, szacunku dla wysiłku oraz pracy.

1
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Słowo „Solidarność” może być więc analizowane na wielu płaszczyznach., np. jako „solidarność
migracyjna” oraz „międzyludzka”.

Na lekcji historii w mojej Polskiej Szkole dowiedziałam się, że emigracja Polaków do Stanów
zaczęła się na większą skalę już w połowie XIX wieku i przebiegała w kilku etapach :
1/pierwsza fala emigracji po klęsce powstań narodowych trwająca do 1939 roku.
2/emigracja rozpoczęta w latach trwania II wojny światowej.
3/emigracja zarobkowa nasilona szczególnie w latach 70-tych XX w.
4/emigracja „solidarnościowa”.
5/emigracja „postsolidarnościowa” (kiedyś związana z Solidarnością) z przyczyn ekonomicznych, jak
i oparta na łączeniu rodzin.
W bieżącym roku kalendarzowym przypada właśnie 40. rocznica powstania Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej
od władz, legalnej organizacji związkowej z czasów emigracji „solidarnościowej”
oraz „postsolidarnościowej”.
Podpisanie porozumienia w Gdańsku (na zdjęciu poniżej) w dniu 31 sierpnia 1980 roku między
komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem
Strajkowym i powstanie Solidarności z Lechem
Wałęsą na czele, stały się początkiem przemian
z 1989 roku związanych z obaleniem komunizmu.
W dniu 10 listopada 1980 roku Sąd Najwyższy
zarejestrował

NSZZ

"Solidarność"1.

Wkrótce

związek liczył niemal 10 milionów członków. Było
to

80

procent

pracowników

państwowych.

Organizacje związkowe powstały we wszystkich
przedsiębiorstwach i instytucjach. Jedynie wówczas istniejące władze nie dopuściły tylko do powołania
związku w ówczesnym Wojsku Polskim i ówczesnej Milicji Obywatelskiej.

2
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Dla upamiętnienia tamtych dni w Gdańsku w dniu

Europejskie Centrum Solidarności

8 listopada 2007 roku powstało Europejskie Centrum
Solidarności2 (na zdjęciach obok), w którym można obejrzeć
wystawę stałą, dedykowaną właśnie historii Solidarności
Europejskie Centrum Solidarności

i ruchów
opozycyjnych, które
doprowadziły
do przemian demokratycznych w całej Europie ŚrodkowoWschodniej.
Kiedy pisałam moje refleksje przypomniało mi się,
że w bieżącym roku kalendarzowym w dniu 18 maja przypada

100. rocznica urodzin naszego rodaka, świętego Jana Pawła II, papieża Polaka. Uważam, że święty Jan
Paweł II niezaprzeczalnie reprezentował postawę zachowań
i działań, które w Jego osobie potwierdzały wzajemną solidarność między Polakami, którzy
kiedykolwiek i gdziekolwiek na świecie mieszkali, bądź mieszkają.
Nawiązując do słów Jana Pawła II4, „Nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej
mapie”, słowa te odczytuję, że nie ma bowiem solidarności, jeżeli nie
obejmuje ona wszystkich ludzi. Ludzi dobrych, uśmiechniętych,
miłych, uprzejmych, życzliwych, współczujących, szanujących
swoich najbliższych, osoby starsze, samotne czy chore. Okazywanie
wzajemnej dobroci i uprzejmości to według mnie „klucz” do
osiągania wszelkich sukcesów.
A dzielenie się dobrem z innymi to jest
właśnie

„Człowieczeństwo”,

czyli

„Kręgosłup” życia każdego człowieka,
wrażliwego, otwartego na innych
i gotowego do niesienia bezinteresownej
Św. Jan Paweł II
Rysunek autorki pracy6

pomocy potrzebującym.

Ks. Józef Tischner5

3
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Ksiądz Józef Tischner5 z kolei, (którego poglądy uwielbia czytać moja Mama) dla potwierdzenia
powyższego, stwierdził, że „w solidarnościowym związaniu z drugim człowiekiem najważniejszą rolę
odgrywa obecność i troska wobec ludzkiego cierpienia,
a dopiero wtórnie czy nawet trzeciorzędnie liczą się względy
ogólnospołeczne

i

konkretne

rozwiązania

polityczne.

Solidarność jest więc nade wszystko apelem o to, by
pośpieszyć z pomocą drugiemu człowiekowi, który znalazł
się w potrzebie, który jest mi „bliski”, który żyje i cierpi
obok mnie”.
Boże Narodzenie 20197

Jako młody człowiek po prostu odczuwam, chociażby z racji odległości jeszcze inną, mianowicie
„duchową solidarność”
z moją rodziną w Polsce, tj. moimi Dziadkami, kuzynostwem
i dalszą rodziną. Jest to jednocześnie „solidarność obopólna”. Tutaj, w Stanach Zjednoczonych, nikt z
najbliższej rodziny poza moimi Rodzicami, Rodzeństwem (dwoma Braćmi) i mną nie mieszka. W
związku z tym, że na co dzień nie mamy bezpośredniej możliwości sprzyjającej prawdziwemu byciu z
Rodziną zamieszkującą
w Polsce, np. celebrowanie świąt państwowych, świąt okolicznościowych, takich jak: Narodowy Dzień
Niepodległości Polski, Boże Narodzenie czy Wielkanoc stanowią jakby pomost solidarności pomiędzy
nami.
Święta łączą nas ze sobą! Na szczęście, dzisiaj, w dobie wysoko
rozwiniętej techniki mamy możliwość kontaktu, czy to
za pośrednictwem internetu, czy telefonu .
Najważniejszym spotkaniem przy rodzinnym stole jest dla mnie wieczór
wigilijny. Czekam na niego cały rok. Łamiąc się opłatkiem z Rodzicami
i Rodzeństwem, myślami przenoszę się do Polski, którą bardzo kocham!
Ta wyjątkowa chwila trwa we mnie zawsze!
To właśnie za przyczyną moich Dziadków w Polsce, Rodziców
posługuję sie w domu językiem polskim.
Konsulat Generalny RP
w Nowym Jorku 20198

Każdego roku odwiedzam Rodzinę w Polsce podczas wakacji i wtedy czuję się bardzo szczęśliwa.
4
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Jak już wspomniałam kultywuję polską tradycję oraz manifestuję polskość, tutaj w Stanach jak
tylko się da, np. uczestniczę w Paradzie Pułaskiego dumnie
krocząc Piątą Aleją na Manhattanie w pierwszą niedzielę
października, biorę udział w polskich festiwalach i konkursach.
Zdaję sobie też sprawę, że rola solidarności jest
szczególnie

ważna

dzisiaj,

w

czasie

narastających

współzależności między ludźmi a narodami.
Mapa zasięgu „koronawirusa”9

Przykro mi to stwierdzić, ale na podstawie docierających do mnie informacji z różnych mediów,
mogę stwierdzić, że w obecnym świecie brakuje nam solidarności. Nigdy nie próbujemy „zebrać się” w
celu rozwiązania problemów, ale zamiast tego „izolujemy się” od świata. Ale ponieważ „koronawirus”
jest światową chorobą
pandemiczną, to wbrew pozorom w moim przekonaniu zdecydowaliśmy się na jeszcze większą izolację.
Absurdalne gromadzimy zapasy żywności, nie myśląc o innych ludziach, mających podobne potrzeby, a
mydło stało się najpopularniejszym i najdroższym produktem, jakiego wszyscy pragną. Zamiast tego
powinniśmy pomagać tym, którzy naprawdę są dotknięci zarażeniem i których życie jest zagrożone.
Niekiedy tylko telefon do osoby starszej i schorowanej, samotnej, pozostającej w izolacji może bardzo
dużo zdziałać, by nie czuła się ona pozostawiona samej sobie.
Z mediów dowiadujemy się, że to przede wszystkm osoby starsze, schorowane, przy tym
zarażone wirusem są potencjalnie skazane na śmierć. Śmierć, która „atakuje” nas w XXI wieku
w wymiarze globalnym.
Niestety nasz egoizm nas ciągle oślepia.
Nie możemy dalej myśleć o sobie! Musimy stać się jednością, by zawalczyć o ludzi dotkniętych tą
chorobą na całym świecie w zupełnie dosłownym sensie.
Ta właśnie sytuacja jest powierdzeniem na istniejącą zawsze i obecnie potrzebę, aby być solidarnym
w szerokim tego słowa znaczeniu z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami,
którzy również dzisiaj odczuwają na własnej skórze piętno pandemii.
Podsumowując moje przemyślenia, współczesne rozumienie solidarności przez pokolenie
młodych ludzi, których jestem reprezentantem, odnosi się do postawy, która nie wstydzi się swojej
tożsamości, nie wstydzi się własnego pochodzenia, podtrzymuje język, tradycje, kulturę i propaguje ją
w kraju aktualnego zamieszkania, która postępuje tak, aby nie krzywdzić innych ludzi, nie sprawiać im
5
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przykrości, a wręcz przeciwnie otaczać bezinteresowną troską. To wręcz tłumaczy czym jest i czym
powinna być „SOLIDARNOŚĆ” manifestowana na każdym kroku i bez względu na to, na którym
krańcu kuli ziemskiej się znajdujemy.
Zuzanna Stefania Szewc, lat 14, USA
Scotch Plains, NJ, USA , 21 marca 2020r.

Źródła:
1. https://pl.wiktionary.org/wiki/solidarno%C5%9B%C4%87
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Centrum_Solidarno%C5%9Bci
3. https://wiadomosci.wp.pl/nszz-solidarnosc-6119314253526657c
4. http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/538
5. http://e-civitas.pl/wp-content/uploads/2013/01/NG-2010.09.pdf
6. Rysunek własny autorki
7. Zdjęcie z rodzinnego albumu
8. Zdjęcie z rodzinnego albumu
9. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-interaktywna-mapa-zasiegu-wirusa-gdzie-jest-koronawirus/2sx4qhm
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Solidarność – to słowo, które znaczy bardzo wiele dla Polaków, szczególnie z perspektywy historii ostatnich 40 lat. Historia niestety, nie zawsze jest lubianym przedmiotem
w szkole oraz tematem rozmów młodzieży. Co jest tego przyczyną? Czy można to zmienić i w jaki sposób? Takie pytania rodzą się w trakcie lektury prac konkursowych. Jednak to temat na inną dyskusję czy też inny konkurs. Wracając do tegorocznego tematu
konkursu Być Polakiem – nie każda młoda osoba mieszkająca poza granicami Polski zna
historię Solidarności oraz zastanawia się nad znaczeniem tego słowa. Tym bardziej cieszę się, że znalazło się tak wielu młodych ludzi – Polaków, którzy zainteresowali się tym
tematem i wyruszyli w metaforyczną podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytanie. Chciałabym w tym momencie podziękować osobom, które zainicjowały tę podróż
i pomogły w poszukiwaniach odpowiedzi. To wielka zasługa nauczycieli oraz wszelkich działaczy polonijnych. Największa jednak zasługa Rodziców i Dziadków, którzy często wbrew woli swoich pociech, lecz w wielkim przekonaniu, że to dla ich dobra, wożą swoje dzieci lub wnuki do polskich szkół i kółek zainteresowań, które znajdziemy
w chyba każdym zakątku świata. Tam, gdzie tylko znajdzie się kilka polskich rodzin powstają polskie szkoły, kluby
i organizacje solidaryzujące się z Polską, przekazujące dzieciom wiedzę o kraju, podtrzymujące polskie tradycje,
wspierające się na co dzień i uczące młode pokolenie języka ojczystego, nigdy nie zapominając o rodzinie w Polsce. Dzięki nim i w tym roku duże grono młodzieży wzięło udział w konkursie Być Polakiem. W kategorii 14-16
lat wzięło udział 75 uczestników z całego świata, którzy w formie literackiej, w przeróżny, interesujący sposób,
odpowiedzieli na pytanie konkursowe które brzmiało:
Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju
oraz poza jego granicami? Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych
Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między
Polakami. Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego?
Wszystkie prace przeczytałam z wielką uwagą. Zaskakują one pomysłowością
oraz wykonaniem jak i treścią. Napisane są w wielu formach: od krzyżówki
i wierszy do esejów oraz opowiadań rodzinnych. Różnorodne, niezmiernie
ciekawe historie i wypowiedzi, poparte faktami historycznymi, przykładami
z dnia codziennego, historiami rodzinnymi, przeplatane przemyśleniami, refleksjami i własnymi odczuciami młodych Polaków tworzą mapę przemyśleń
i wizję świata młodego Polaka poza granicami kraju.
Jedną z tych prac nadesłała 14-letnia Jana Langhof z Niemiec. Jana napisała opowiadanie o Solidarności oparte
na faktach. Pewnie zastanawiacie się Co w tym takiego specjalnego? Otóż to, że faktów tych nie znajdziemy
w podręcznikach czy w internecie. Jana przedstawia historię, o której dowiedziała się od swoich rodziców i dziadków dokumentując ją zdjęciami z rodzinnego archiwum. Historia Solidarności, która na początku wydawała się
jej nudna i niezrozumiała zaczęła żyć w niej. Rozmowy z rodziną i historie jakie usłyszała dotyczące najbliższej
rodziny rozbudziły jej ciekawość oraz zachęciły do poszukiwania wielu informacji na ten temat. W dalszej części
swojej pracy Jana zastanawia się m.in. nad własną rzeczywistością porównując sytuacje z życia w Polsce w latach
80-tych do tej z Niemiec obecnie. Jana pisze: Jakie ja mam szczęście mieszkać w wolnym kraju, gdzie nikt mi nie mówi,
ile gramów mięsa i cukru mogę zjeść na miesiąc. Gdzie bez lęku mogę mówić, co mi się podoba, a co nie.
Odkryta przez Janę historia przyczyniła się również do refleksji:
Tyle razy nudziłam się w Polskiej Szkole. Nie uważałam na lekcjach, ponieważ myślałam, że te wszystkie informacje
są nudne i nieprzydatne. Nie zauważyłam przy tym, że historia może być taka ciekawa i bliska.
Dzięki temu można wyciągnąć wniosek, że historia może być ciekawa i zachęcająca do poszukiwań w podręcznikach, pamiętnikach czy albumach rodzinnych. Zależy tylko w jaki sposób ją odkrywamy i poznajemy.
Ale dlaczego jeszcze dzisiaj mówi się o solidarności? I co to w ogóle jest solidarność? Jak by to było, gdyby nikt nie pomógł
starszej kobiecie nosić zakupy, albo nie ustąpił miejsca w tramwaju ciężarnej? – pisze Jana.
W poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące słowa Solidarność w wypowiedziach uczestników
konkursu spotkałam się ze słowami lub stwierdzeniami, które zebrane razem stworzyły chmurkę, a raczej serduszko słów. Serduszko utwierdzające mnie w przekonaniu, że wszyscy uczestnicy konkursu mają solidarnie
bijące wielkie serce dla Polski. A temat konkursu wzięli sobie właśnie do swojego serca i doskonale sobie z nim
poradzili. Dlatego, serdecznie im gratuluję.
MAŁGORZATA LUBBERS-DĄBROWSKA
Juror Grupy III
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Drodzy Uczestnicy Konkursu „Być Polakiem”, młodzi Polacy,
czytając Wasze prace, zdałam sobie sprawę, że jesteście nowym pokoleniem głęboko zakorzenionym
w polskiej kulturze. Wiecie o Polsce wszystko, o tradycjach, zabytkach, literaturze, chociaż większość
czasu spędzacie ze swoimi rówieśnikami w krajach odległych, które są Waszą drugą ojczyzną. Czesław
Miłosz przeżył większość życia w Stanach Zjednoczonych i dobrze wiedział, jak ważna jest łączność
kulturowa z krajem rodzinnym i jaką rolę pełni język – mowa ojczysta. Podobnie jak wielki Noblista,
pisząc prace, służycie swojej mowie wiernie, stawiacie miseczki z kolorami, żeby miała i brzozę, i gila,
i konika polnego...żeby nie była mową tchórzliwych i upodlonych. Piszecie piękną, wypracowaną polszczyzną, przejrzystą – to już jest ogromne osiągnięcie, pokazujące Waszą solidarność z Polską – bijącym
od wieków naszym sercem. A jeśli chodzi o samą solidarność... o to poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności, zgodność poglądów i dążeń, ta odpowiedzialność zbiorowa za naród, całość wspólnego
zobowiązania – to nie jest ona możliwa bez języka, tego narzędzia łączącego myśli i dusze... Najlepiej
rozumiecie Wy, żyjący w obcojęzycznych społeczeństwach, co znaczy mieć tak za tak – nie za nie – bez
światłocienia. Według Norwida to język daje poczucie solidarności, jedności z narodem... mowa jest
pośredniczką między nami... Ona powoduje, że tęsknota staje się znośna, a język polski pod Akropolem,
te wszystkie szeleszczące głoski tak charakterystyczne i tak trudne do wymówienia budzą w naszym
sercu radość – są obok nas Polacy, nasi...blisko...Ale bez ciebie kim jestem mowo ojczysta, kim jestem?
Tylko szkolarzem gdzieś w odległym kraju. No tak, kim jestem bez ciebie.
Jesteście młodym pokoleniem pokazującym nowoczesnemu światu, jak pięknym i ważnym krajem jest
Polska i jak niezwykłe miejsce zajmuje w Europie. W tym miejscu pragnę podziękować Waszym rodzicom i nauczycielom, którzy potrafili zaszczepić w sercach miłość i przywiązanie do rodzinnej ziemi.
Gratuluję wspaniałych prac! Pamiętajcie, że Konkurs „Być Polakiem” to wartościowa, piękna inicjatywa
integrująca Polaków przebywających poza granicami kraju z Ojczyzną.
BEATA PANAGIOTOPOULOU
Juror Grupy III
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KATSIARYNA BARSUKOVA (BIAŁORUŚ)

O SOLIDARNOŚCI
Pomocny, życzliwy, odważny, ofiarny,
Waleczny, krzepiący i solidarny.
Od wieków jest prowadzony przez Boga –
Polak nie został zniszczony przez wroga.
Historia Polski jest wyjątkowa:
Wieki złote, niewola i rozkwit od nowa.
Los rzucał Rodaków za granice kraju,
Lecz nawet na obczyźnie Polak bronił obyczajów.
W sercu szukał Ojczyzny, Wiary, Polskości,
Żyjąc, pracując w Solidarności.
Dbał o swą mowę ojczystą, kochaną,

Często w ukryciu pielęgnowaną.
Czym jest Solidarność dla prawdziwego Polaka?
Dla mnie, dla Ciebie, dla każdego Rodaka?
Nie ważne, gdzie jestem, nie ważne, gdzie drogi mnie wodzą,
Zawsze w mym sercu o Polsce pytania się rodzą,
W chwilach trudniejszych Rodakom ja swoim współczuję,
W chwilach radosnych – za bycie Polakiem Boga dziękuję.
Solidarność to moc i potęga!
To bycie w braterstwie, równości,
To Miłość do kraju, wiążąca przysięga,
To wspólne dążenie do życia w wolności!

WIKTOR GIEDROYĆ-JURAHA (BELGIA)

Solidarność – Jest to bardzo szerokie pojęcie i przez każdego może być interpretowana inaczej. Jednakże według
mnie, oznacza to ukazanie podparcia oraz pomocy nie
tylko osobom nam znanym, ale i wszystkim rodakom, którzy są w trudnej sytuacji. Solidarność to także chęć angażowania się w sprawy dla nas istotne, oraz poczucie kompasji
do drugiego człowieka, cechując się lojalnością do wspólnoty, jak również współodpowiedzialnością za nasz kraj...
Moim zdaniem, w obecnych czasach solidarność z naszymi obywatelami mieszkającymi w kraju, ale zarówno
z tymi rezydującymi poza granicami naszego państwa jest
jak najbardziej konieczna. Żyjąc za granicą przez około
11 lat, doświadczyłem wiele aktów wsparcia wśród Polaków w Antwerpii. Mogą być to najmniejsze gesty, ale i te,
które wymagają o wiele większego zaangażowania... Wiem,
że nawet będąc bardzo daleko od „domu”, jestem częścią
naszej polskiej wspólnoty. Wspomagającej się mimo swoich różnic, stawiając swoje spory na bok.
Dla wielu osób słowo „solidarność” wzbudza wspomnienia działań, które pod koniec lat osiemdziesiątych XX
wieku, wyzwoliły Polskę spod kontroli komunistycznego
rządu, oraz ZSRR, które narzucało swoje wartości i normy
na naszych obywateli... Oznaczało to, że mogli wreszcie
pójść na wolne i nie manipulowane wybory parlamentarne. To właśnie wtedy w Polsce odrodziła się demokracja. Dzięki temu, nawet my, emigranci mamy swój wkład
do tego jak się toczą sprawy w naszym kraju...
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Jestem pod wrażeniem z jaką chęcią i zapałem cała polonijna społeczność oddaje swój wkład w szerzenie i promowanie swojej polskości, jednocześnie nie zapominając
o swoich korzeniach i otwierając się na kulturalne wpływy
pochodzące z miejsca obecnego zamieszkania. Jest to bardzo znaczące, gdyż by móc się rozwijać, trzeba być otwartym na zmianę...
Nadal istnieje potrzeba na konsolidację z zarówno polonią
jak i polakami, ponieważ możemy zbudować piękną społeczność, i zostawić ją jako dziedzictwo następnym generacjom, bo to właśnie w ich rękach leży nasza przyszłość
i przyszłe losy Polski...
Podsumowując, w moim przekonaniu solidarność powinna
występować pomiędzy wszystkimi stronami, zarówno pomiędzy emigrantami, ale i mieszkańcami nie tylko Polski, ale i wszystkimi ludźmi, z którymi mamy codzienną
styczność. Być solidarnym, z tymi co polegli za naszą wolność i za nasz kraj. Z tymi, co przyczynili się do naszego
obecnego stanu bycia, ale i z tymi co poczyniają małe, lecz
niezmiernie pozytywne gesty wobec nas. Z tymi, co dbają
o nasz język, pielęgnują i utrzymują nasze kulturalne obyczaje, utrzymują pamięć o bogatej historii. Dlatego właśnie
jestem dumny, że mogę „Być Polakiem”.
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OSTAP HNAT (UKRAINA)

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską
i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?
Chciałbym rozpocząć swoją historię o solidarności
z Polską zdaniem ze znanej harcerskiej piosenki: “Wszyscy
Polacy to jedna rodzina…” I ja czuję się częścią tej wspaniałej, przyjaznej i kochającej polskiej rodziny, rozproszonej po całym świecie. Jak w prawdziwej rodzinie wszyscy
jej członkowie kochają się i szanują, wierzą we wszyskie
przedsięwzięcia, radują się sukcesami, wspierają się nawzajem w razie niepowodzeń, solidaryzują się w trudnych
czasach, tak i w wielkiej polskiej rodzinie, wszyscy Polacy
zjednoczyli się walcząc i umierając za Ojczyznę dla odzyskania jej niepodległości. Teraz kibicujemy naszym sportowcom i cieszymy się z ich zwycięstw, jesteśmy dumni
z tego, że nasz kraj słynie z wielu znanych naukowców,
aktorów, chcemy aby powstawały popularne i znane
na całym świecie filmy, książki, sztuki teatralne. Słowo
„solidarność” ma wiele synonimów. Należą do nich jedność, wspólne interesy, wzajemna pomoc. Mieszkając
na Ukrainie, jednoczymy się z Polską za każdym razem,
gdy rozmawiamy po polsku, kiedy obchodzimy wspólne
święta, zachowujemy wielowiekowe tradycje, okazujemy
zainteresowanie wszystkimi wydarzeniami w Polsce,
komunikujemy się ze swoimi przyjaciółmi i krewnymi,

którzy mieszkają w Polsce. To wyróżnia polską wspólnotę i świadczy o tym, że nie tracimy swojej tożsamości
i nie asymilujemy się, chociaż tak samo szanujemy tradycje i obyczaje kraju, w którym mieszkamy..Burzliwe losy
świata spowodowały, że wielu Polaków żyje poza współczesnymi granicami kraju. Formalne oddzielenie od ojczyzny nie spowodowało zapomnienia, a wręcz przeciwnie
– rozbudziło ochotę do poznawania historii i dbania o tradycje Polski.
Moim zdaniem solidarność z Polską oznacza bycie
Polakiem w kraju zamieszkania. Codziennie ja i moja rodzina mieszkamy poza Polską, nie mamy polskiego obywatelstwa, jednak pielęgnujemy kulturę i tradycje polskie,
szanujemy historię, posługujemy się językiem ojczystym
w rodzinie, obchodzimy święta narodowe, czytamy literaturę polską i dzięki temu kultywujemy swoją polskość.
Myślę, że nie liczy się terytorium, na którym mieszkamy,
tylko „kim się czujemy”.
Polskość to jest to, co ma się w sercu. Swoim zachowaniem, wykształceniem oraz dobrym wychowaniem
postaram się pokazać, że ważna jest dla mnie Polska.

JULIA KALINOWSKI (USA)

Moja mama twierdzi, że Polak poza granicami Polski odnajdzie fragment Ojczyzny na każdym kroku. Tu,
w NY, dbamy o polskie tradycje i obyczaje i razem z innymi Polakami, sąsiadami tworzymy dobry, polski dom.
Kocham Polskę i wiem, że nie wystarczy godnie ją reprezentować oraz uczestniczyć w patriotycznych uroczystościach. Trzeba również mieć odwagę walczyć o jej dobre
imię, przeciwstawiać się jej szkalowaniu. Jestem dumna
z historii moich dziadków i gotowa bronić dobrego imienia Polski. Razem z mamą wzięłam udział w pikiecie pod
konsulatem RP – była to walka o prawdę historyczną.
Broniliśmy honoru i godności Polaków, aby każde przypomnienie prawdy nie było nazywane antysemityzmem.
Razem z moją polską szkołą broniłam pomnika “Katyń
1940”, który głosi całemu światu prawdę o Katyniu. Polonia zwyciężyła i zrobimy wszystko, aby nikt nie próbował
podnieść rękę na nasz pomnik. Wiem, co oznaczają słowa
BÓG – HONOR – OJCZYZNA i staram się je wypełniać
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treścią swoich zachowań i wypowiedzi. Rodzina i polska
szkoła uczą mnie, że ci, którzy zamykają oczy na zło, są odpowiedzialni za to, że to zło powraca. Uważam, że wszyscy powinniśmy się solidarnie włączyć w odkłamywanie
polskiej historii, szczególnie teraz, kiedy wschód narzuca
światu kłamliwą wersję. Jest nas wszędzie tylu, że możemy
tę prawdę głosić we wszystkich językach świata. Niech
to będzie również wezwanie wszystkich do pokoju, zgody,
do rachunku sumienia, do uderzenia się we własne piersi.
Wyciągnijmy do siebie dłoń, a nie pięść. Wychowano mnie
w szacunku do wszystkiego co polskie i dlatego nigdy nie
będę zgadzać się na brak poszanowania symboliki narodowej, na brak dumy z osiągnięć Polski i tak wychowam
swoje dzieci, gdy założę własną rodzinę. Wierzę, że one
nigdy nie będą wyrażać niechęci do dalekiej Ojczyzny, jej
kultury i tradycji i nie pozwolą na fałszowanie naszej historii. Dopilnuję, aby swoją nauką i pracą oddawali Polsce
należną jej cześć.
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LARA LE GRELLE (BELGIA)

SOLIDARNOŚCI MIĘDZY POLAKAMI
Czy warto mówić o solidarności między Polakami
za granicą?” Uważam, że solidarność pomiędzy Polakami,
za granicą czy też w kraju, zawsze była, jest i będzie. Ewoluuje ona wraz z Polakami, mimo, że ludność się zmienia,
zmieniają się czasy, miejsca, epoki i sytuacje.
„Solidarność” rymuje się z jednością, odpowiedzialnością i współpracą. Tak.
Dodałabym też: z pomocą i wsparciem.
Można być solidarnym z osobą bardzo bliską lub nieznaną. Nie jest się solidarnym ze wszystkimi. Zawsze coś
łączy, jak rodzina, problem, znajomi, język, sytuacja albo
naród czy pochodzenie. Solidarność rodzi się z jakiejś wewnętrznej potrzeby.
Oczywiście, solidarność prezentuje się zawsze inaczej,
to znaczy ma ona rozmaite formy.
Czy warto mówić o solidarności wśród Polaków za granicą?
Widzę jak w obu szkołach (polskiej i belgijskiej) Polskie
Mamy ciągle pomagają i wspierają się nawzajem. W 2016
miały miejsce w Brukseli zamachy, najpierw na lotnisku
a potem w metrze, w sąsiedniej dzielnicy. Mamy dzwoniły
do siebie, aby się upewnić, że nic złego ich bliskim i znajomym się nie stało i mimo zakazu poszły odebrać swe dzieci
z zamkniętych szkół. Wychodząc tego dnia ze szkoły zdałam sobie sprawę, że pozostały w niej tylko dzieci innych
narodowości. Dowiedziałam się potem, dlaczego.
To dzięki szybkiej komunikacji i solidarności wśród
Polek. W przypadku, gdy jedna z mam nie mogła przyjść
po swe dziecko, automatycznie zgłaszały się inne Polki do
jego odbioru.

Polska szkoła w Brukseli (Centrum Kształcenia im.
Jana Pawła II) organizuje co roku kwesty na rzecz Polaków w potrzebie. Nieważne czy mieszkają oni w Polsce
czy w Belgii. Takiej formy pomocy nigdy nie było w szkole
belgijskiej. Sama, wraz z moją mamą i jej rodziną w Polsce, tworzyłam ręczne dekoracje bożonarodzeniowe dla
krakowskiej Fundacji „Alma Spei”, która m.in. z funduszy uzbieranych na świątecznych kiermaszach, zapewnia
pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzicom.
To tylko kilka przykładów, aby udowodnić, że Polacy,
nawet poza granicami kraju, są solidarni. Oczywiście jest
ich mnóstwo. Oprócz piłki nożnej jest jeszcze wiele innych
dziedzin bądź aktywności mobilizujących nas do wspólnego kibicowania.
Zamiast zamachów mogłabym przytoczyć inne ważne
wydarzenia czy też postawy z życia codziennego. Wiem,
że dużo Polaków pomaga, gdy tylko ma sposobność, rodzinie, znajomym czy organizacjom.
Zresztą, sam ten konkurs jest doskonałym dowodem
solidarności, ze strony organizatorów i uczestników.
Dzięki wyróżnieniu w X-ej edycji konkursu”Być Polakiem”
poznałam młodzież polską z całego świata. Od tej pory
utrzymujemy stały kontakt, choć geograficznie dzielą nas
oceany!
Jestem więc przekonana, że solidarność pomiędzy Polakami istnieje w rożnych formach i że to jedna z największych cech naszego narodu.

DAVID MACIOROWSKI (GRECJA)

„ZAWSZE SOLIDARNI”
Dla mnie solidarność jest zasadą organizującą sposób
rządzenia państwem. Jej fundamentem i źródłem jest
nasza postawa wobec drugiego człowieka. „Solidarność
to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach,
które są zdolne przemieniać świat na lepsze” – ks. Jerzy
Popiełuszko.
Solidarność to słowo święte, gdyż ustanowiona została we wszechświecie przez Stwórcę dla dobra ludzkości
i stworzenia. Cały wszechświat w jego przyrodzie, florze,
faunie, w życiu biologicznym, organicznym i nieorganicz190

nym opiera się na solidarności, czyli łączeniu jednostek
w odpowiednie wspólnoty.
Choć solidarność to inaczej współpraca – bez niej społeczeństwo nie może się komunikować i nie słucha się
wzajemnie.
Na pytanie: „Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego
granicami” odpowiem twierdząco. „Bądźmy solidarni jak
przed laty, lecz pamiętajmy, że nie ma solidarności, bez
miłości!” – Jan Paweł II.
Kronika wspomnieniowa

JULIA MATLAK (USA)

Solidarność to niezwykłe słowo, które ma olbrzymie znaczenie dla wszystkich Polaków. Solidarność jest
bardzo ważna dla ludzi i narodów, ponieważ daje im poczucie więzi, zgodność poglądów oraz siłę do działania
na rzecz budowania wspólnoty i jedności. Solidarność
jednoczy naród i przyczynia się, że wszyscy skutecznie
dążymy do wspólnego celu. To siła jedności, której nigdy
nie można lekceważyć. Nie ma znaczenia czy mieszkamy
w Polsce czy poza jej granicami, solidarność nie może nam
być obojętna. Solidarność na obczyźnie polega na budowaniu więzi społecznych i międzypokoleniowych poprzez naszą współpracę na cele polonijne i kulturowe.
Solidarność i wytrwałość polskiego narodu oraz przelana
bohatersko polska krew zagwarantowała nam miejsce
na mapie oraz wolność i niepodległość do dziś. Moja polska szkoła w Nowym Jorku powstała 25 lat temu i nadal
prężnie działa dzięki zamieszkałej tu Polonii, składającej
się ze wspaniałych ludzi: kochających rodziców, oddanych
nauczycieli, chłonnych wiedzy uczniów, oraz wyjątkowej
pani dyrektor, zjednoczonych w jednym celu: utrzymania
naszych tradycji, języka i historii przekazywanych młodemu pokoleniu. Bez tej jedności w mojej polskiej szkole
i środowisku polonijnym gdzie mieszkam, nie znałabym

polskiego języka, polskich tradycji, zwyczajów oraz historii. Nie byłabym dumna, że moi przodkowie pochodzą z kraju nad Wisłą i nie byłabym w stanie pisać pracy
po polsku na ten konkurs. Godnym uwagi przykładem
solidarności wśród młodej Polonii rozproszonej po całym
świecie jest ten właśnie konkurs “Być Polakiem”, w którym mam możliwość brać udział. Dzięki niemu poznałam
wielu młodych ludzi, którzy tak jak ja, mieszkają w różnych zakątkach kuli ziemskiej, a mimo to czują się Polakami i są dumni z tego, że mogą posługiwać się językiem
polskim i być słynnym “królewskim szczepem piastowym”
według “Roty” Marii Konopnickiej. Tak więc, jak widać
solidarność Polaków jest bardzo istotną częścią tożsamości współczesnego polskiego narodu, która przejawia się
wszędzie i na każdym kroku, w Polsce oraz na obczyźnie.
Solidarność jest głęboko wpisana w historię narodu polskiego, który dzięki niej nadal istnieje suwerenny, wolny
i niepodległy. Współpracując ze sobą sumiennie i solidarnie, możemy osiągnąć nadrzędne cele w społeczności oraz
w całym narodzie. Bez solidarności, nie byłoby to w ogóle
możliwe, dlatego musimy ją pielęgnować zawsze, wszędzie
i z całych sił. Bądźmy zjednoczeni, a wspólnymi siłami zbudujemy lepsze jutro. Niech żyje nasza solidarna Ojczyzna!

JULIA MIESZKOWICZ (USA)

SOLIDARNOŚĆ
Co to solidarność?
Wspólnota i odpowiedzialność,
Jedność ludzi ze sobą i swoim krajem.
Jakie jest to ważne, czy jej tu potrzeba?
Łączy nas historia,
łączy nas rodzina,
i gdziekolwiek nie pójdziesz,
Polska to nadal nasza ojczyzna.
Solidarność to Polska szkoła,
Polska literatura i nasza mowa,
tradycje, piosenki harcerskie
przy ognisku i bociany,
złote pola, jarzębina i kasztany,
stare miasto, bloki, stawy,
To jest Polska.
Nie ma nigdzie indziej na świecie
takiego miejsca i takich ludzi.
Trzeba to cenić, i chronić,
tylko my możemy to zrobić.
„BYĆ POLAKIEM” 2020

Gdy za granicą dzieci,
po polsku robią jasełka i akademie,
uczą się z elementarzy
i śpiewają hymn, nasz polski,
-oto przykład solidarności.
To kiedy ktoś nie urodzony
i nie mieszkający w Polsce
kocha ją jak ojczyznę,
i Polaków jak rodzinę.
Solidarność to
Nasza odpowiedzialność
By dzieci polskie wiedziały
Co to znaczy, nasz orzeł biały.
I by ta iskra miłości,
miłość do naszej Polski,
do ludzi, kraju i historii
rozbłysła i świeciła jasno,
by to światło nigdy nie zgasło.
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Solidarność- to poczucie wspólnoty i współdziałalności,
wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń, to odpowiedzialność zbiorowa i indywidualna określonej grupy
osób za całość wspólnego zobowiązania.
Solidarność- słowo to ma szczególne znaczenie dla Polski
i Polaków.
Jakże ważne słowa wypowiedział nasz sławny rodak
Święty Jan Paweł II w czasie homilii wygłoszonej na Hipodromie w Sopocie 5 czerwca 1999 roku„Nie ma wolności bez solidarności. Dzisiaj wypada powiedzieć – nie ma solidarności bez miłości, więcej! Nie
ma przyszłości człowieka i narodu.”
Ponad czasowa aktualności tego stwierdzenia dotyczy nie
tylko związku „NSZZ Solidarność”, ale także wszystkich
ludzi i Polaków, ich zachowania i postępowania wobec siebie nawzajem.
Współczesny świat jest bardzo podzielony, pełen różnych
sporów, niezgodności i sprzeczności. Od nas ludzi zależy
aby to zmienić i aby słowo „solidarność” nie utraciło swoich wartości.
Solidarność w rzeczach małych i dużych, zwykła, prosta,
w domu, wśród najbliższych, w szkole, w pracy. Szczególnie ważna jest solidarność Polaków z Polonią rozsianą
po całym świecie. Dlatego bardzo duże znaczenie mają
organizowane przez polski rząd i senat różnego rodzaju
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przedsięwzięcia, spotkania, zloty np. „Szlakiem Orlich
Gniazd” – zlot młodzieży polonijnej organizowany przez
Wspólnotę Polską czy „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Przykładem solidarności Państwa Polskiego z Polonią
są też szkoły polskie organizowane za granicą. Nie jest
łatwe życie na emigracji, ale dzięki wzajemnej współpracy
między Polską i Polonią organizujemy sobie nasz tutejszy
świat. Szczególnie obecna sytuacja wymaga od nas wzajemnej solidarności, jeszcze większej niż w normalnych
warunkach. Należy się zjednoczyć i solidarnie wykonywać
wszystkie zalecenia i polecenia aby wrócić do zwykłego
życia, codziennych zajęć i obowiązków, czasem nudnych,
ciężkich, łatwych, trudnych, zabawnych. Nikt nie powinien wyłamywać się dla wspólnego dobra, dla opanowania epidemii zagrażającej całemu światu. Tylko solidarna
postawa i współdziałanie przyniosą efekty. Szczególnie
Polacy mogą coś o tym powiedzieć sięgając w głąb naszej
dalszej i bliższej historii. Brak solidarności w narodzie polskim doprowadził chociażby do rozbiorów, będących efektem chciwości szlachty dbającej tylko o własne interesy,
czy do wprowadzenia przez ZSRS PRL-u (państwa komunistycznego), na szczęście obalonego dzięki solidarności
mas i Św. Janowi Pawłowi II.
Tylko solidarność w rodzinie, w narodzie i między krajami
przynosi pożądane efekty.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wzajemnej
solidarności.
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ALEXANDRA MARTA SENN – LUKSEMBURG

ROZMOWA O SOLIDARNOŚCI (W KLASIE VI)
Pani Ania: Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj zaczniemy
lekcję od zastanowienia się nad słowem „Solidarność”. Czy
wiecie, co to jest solidarność?

Pani Ania: Dobrze myślicie. Słowo solidarność ma wiele
definicji, na przykład poczucie wspólnoty, jedności i współodpowiedzialności...

Tomek: To jest nazwa związku. Moja mama mi powiedziała, że to był taki ruch, który zapoczątkował upadek
komunizmu w Polsce...

Kuba: Dwa lata temu mój tata rozmawiał z synem naszego sąsiada w Polsce, który opowiedział mu, że trudno
mu znaleźć prace i chce wyjechać za granicę, aby trochę
zarobić...
Tata mu pomogł załatwić pracę i tani pokój...

Pani Ania: Tak, to prawda. Początkiem tego ruchu był
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy, czyli NSZZ
„Solidarność”. W tym roku jest 40-ta rocznica rejestracji
tego związku. Dzieki niemu udało nam się wyzwolić z komunizmu. Zresztą nie tylko nam. To był początek końca komunizmu też w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Ale co to oznacza być solidarnym, tak ogólnie?
Maja: Jak się jest solidarnym, to chyba znaczy, ze się
pomaga ludziom i trzyma się ich stronę.
Julian: I że się z kimś współpracuje, żeby osiągnąć coś
dobrego.

„BYĆ POLAKIEM” 2020

Natalia: Ja też mam przykład solidarności... moja
kuzynka w Polsce postanowiła ofiarować swoje włosy
na perukę...Razem poszliśmy do fryzjera, żeby ściąć włosy
i wysłałyśmy je do fundacji która zrobiła peruki... Jestem
pewna, że teraz gdzieś w Polsce jakieś kobiety walczące
z rakiem cieszą się z pięknych peruk.
Olivier: A to dlatego masz takie krótkie włosy!
Pani Ania: Podobają mi się przykłady, które daliście...
ta dyskusja nam się dzisiaj jeszcze przyda do nowego tematu.
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Przygotowując się do XI edycji konkursu Być Polakiem nie przypuszczaliśmy, że wybór tematu ‘ solidarność „parę miesięcy później okaże się najbardziej trafną decyzją i odegra kluczową rolę w relacjach międzyludzkich z powodu pandemii koronawirusa, który niespodziewanie zaatakował cały świat.
W wyborze tego tematu kierowaliśmy się nie tylko przypadającą w tym roku 40 rocznicą powstania
SOLIDARNOŚCI w Polsce, ale również chcieliśmy uwrażliwić młode pokolenie Polaków żyjące w wielokulturowym społeczeństwie na potrzebę bycia solidarnym w całym tego słowa znaczeniu. Temat „Czy
obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?” – skierowany był do wszystkich grup wiekowych. Miłym zaskoczeniem było to, że w tym trudnym okresie czasu pandemii, która diametralnie zmieniła nasze życie, to zainteresowania młodzieży
konkursem nie zmniejszyło się. Na konkurs wpłynęło 600 prac z czego 33 – z racji wieku uczestników – zostały zakwalifikowane do Grupy IV. Autorzy prac grupy IV jednomyślnie potwierdzają konieczność bycia solidarnym z Polską i Polakami.Stwierdzają oni również, że solidarność to niezwykle
potrzebna wartość, jaką przekazali im ich przodkowie i powinni ją rozwijać i umacniać bo Polska jest
naszą wspólną Ojczyzną. Niektórzy uczestnicy grupy IV uważali, że solidarność ma znacznie szerszy
wymiar i nie powinna zamyka się w granicach jednego państwa.Solidarność międzynarodowa jest bez
wątpienia o wiele ważniejsza i potrzebna w naszym społeczeństwie.Dostrzegają oni brak solidarności
we współczesnym świecie, brak tolerancji i akceptacji dla ludzi różniących się etnicznie. Nadesłane
prace uświadomiły nam, że konkurs Być Polakiem jest nie tylko elementem budowania solidarności
narodowej, ale jest również platformą wyrażania własnych opinii, poznawania inności i poszukiwania
solidarności w wymiarze ogólnoświatowym. Maksym Zborowski z Rosji pisze w swoim opracowaniu,
że solidarność powinna przejawiać się w czynach a nie tylko w słowach. „Jesteśmy narodem,wspólnotą
serc i umysłów. Solidarność będzie możliwa jeżeli ty i ja będziemy osobiście dążyć do solidarności, która
wynika z czynienia dobra wspólnego”. Konkurs Być Polakiem jest jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciem, który adresowany do młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju angażuje całe
rodziny. To oni przekazują młodym ludziom fakty historyczne, wydobywają z zakamarków swojej duszy
wspomnienia, te dobre, a czasami też i tragiczne, tym samym stają się współuczestnikami tego wielkiego przedsięwzięcia.
Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie, kreatywność i odwagę wypowiedzi w podejściu do trudnego tematu – solidarność. Jesteście pokoleniem tworzącym nowy rozdział historii,
w której słowo solidarność powinno odgrywać kluczową rolę. Dziękuję pani poseł Joannie Fabisiak
pomysłodawczyni konkursu, która z wielką determinacją mimo piętrzących się problemów – szczególnie finansowych od 11 lat przewodniczy, rozwija i walczy o każdego młodego Polaka żyjącego poza
granicą swojej Ojczyzny. Dziękuję Markowi Machała koordynatorowi konkursu za ogrom Jego pracy,
solidarność i wypełnianie posłannictwa św. Jana Pawła II, który skierował do nas wszystkich takie
słowa: „Solidarność to jeden i drugi, nigdy jeden przeciwko drugiemu.” .
HELENA MIZINIAK
Przewodnicząca Jury Grupy IV
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GRUPA IV
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WERDYKT JURY DLA GRUPY IV (17 – 22 LAT) – PRACE LITERACKIE

„Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?”

JURY W SKŁADZIE:
HELENA MIZINIAK (Wielka Brytania) – Przewodnicząca
MARIA KRUCZKOWSKA – YOUNG (Wielka Brytania) – Wiceprzewodnicząca
MARIA PRZYBYŁA – DACZEWSKA (Bułgaria) – Sekretarz
BEATA MONDOVICS (Węgry)
URSZULA WANECKA (Niemcy)

WYBRAŁO LAUREATÓW:
Laura Jędrusiak, Wielka Brytania-Szkocja
Matylda Kokoszka, Bułgaria
Aleksander Moczulski, Belgia
Maria Zając, Wielka Brytania-Irlandia Płn.

PRZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:
Bartosz Filak, Irlandia
Maria Iwan, Niemcy
Natalia Maria Madziar, Grecja
Kornelia Michalak, Belgia
Szymon Studzinski, Belgia
Jakub Wielgus, USA
Anastasia Wysocki, USA
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LAURA JĘDRUSIAK (WIELKA BRYTANIA-SZKOCJA)
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MATYLDA KOKOSZKA (BUŁGARIA)

Matylda Kokoszka
lat 17, grupa IV
Szkoła Polska w Sofii
Bułgaria
Solidarność
Jak powiedział bł. ks. Jerzy Popiełuszko: „Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk
zakorzenionych w ideałach które są zdolne przemienić świat na lepsze”.
Powstanie NSZZ „Solidarność” było jedynie skutkiem odwiecznej solidarności Polaków nie tylko
z Polakami, ale też z innymi narodami.
W 40-lecie powstania „Solidarności” warto zastanowić się, co właściwie znaczy to słowo i jakie ma
znaczenie w naszej historii i w dzisiejszym świecie. Według słownika języka polskiego „solidarność”
to poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń.
Myślę, że to poczucie w Polakach jest obecne od zawsze i jest na to wiele przykładów z historii
naszego kraju.
Jednym z nich są zabory, w czasie których wszyscy Polacy, od chłopstwa do inteligencji, razem
walczyli o wolność naszego kraju. „Nie ma wolności bez solidarności”- te słowa św. Jana Pawła II
idealnie pokazują tę sytuację. Gdyby wtedy między Polakami nie było tej solidarności, nasz kraj
mógłby już nigdy nie pojawić się z powrotem na mapie. W obliczu zagrożenia, nawet najbardziej
zażarci wrogowie polityczni potrafili działać ponad podziałami, bo interes narodowy był dla
wszystkich najważniejszy.
Następnym przykładem jest II wojna światowa, kiedy to bardzo wielu Polaków uratowało tysiące
Żydów, narażając własne życie. Był to wielki akt solidaryzacji z narodem, który od dawna
zamieszkiwał nasz kraj.
Widzimy więc, że solidarność nie jest niczym nowym dla Polaków ani w 1980 r., ani teraz.
Dziś, podobnie jak i kiedyś, solidarność między Polakami obserwuje się przede wszystkim
w trudnych sytuacjach. Katastrofa w Smoleńsku jest na to, według mnie, przykładem. W jednym
momencie, niespodziewane wydarzenie przerwało każdą czynność wykonywaną przez każdego
Polaka. Ustały kłótnie sąsiadów, w radiu i telewizji przerwano polityczne spory. Ludzie wychodzili
na ulice i wiedzieli, że idący naprzeciwko nich człowiek tak jak oni jest pogrążony w żałobie.
„Solidarność to jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu” (św. Jan Paweł II) – tak właśnie wtedy
było w Polsce. Ludzie masowo przychodzili przed Pałac Prezydencki zostawić znicze i kwiaty i nikt
w tym momencie nie myślał o tym, co nas dzieli, a o tym, co łączy.
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Jednak nie tylko trudne momenty w naszej historii (wojny, katastrofy) czy śmierć ważnej dla Polski
i Polaków osoby nas solidaryzują.
W naszej ojczyźnie jest wiele osób potrzebujących: starszych ludzi, rodzin, chorych dzieci i innych,
na których los, większość Polaków nie jest obojętna. Organizują oni różne akcje charytatywne. Jest
„Szlachetna Paczka”, gdzie Polacy mający więcej dzielą się tym z ludźmi potrzebującymi,
biedniejszymi. Wszędzie widzimy akcje zbierania pieniędzy dla bardzo chorych dzieci, gdzie na
przykład jeden wysłany SMS to złotówka. Jest to mało, jednak bardzo wiele fundacji pomagających
takim osobom zebrało w ten sposób te parę albo i paręnaście tysięcy na leczenie czy sprzęt
rehabilitacyjny.
Podobnie jest w przypadku pożaru czy powodzi, kiedy ludzie nagle zostają bez niczego. Z pomocą
przychodzą wtedy znajomi, rodzina, ale też bardzo wielu nieznajomych, sąsiadów, którzy zapominają
o kłótniach i pomagają.
Myślę, że Polacy za granicą bardziej odczuwają tą solidarność między sobą, ponieważ
mieszkając w obcym kraju człowiek czuje się pewniej, bezpieczniej w towarzystwie rodaków.
W Bułgarii, gdzie mieszkam, widać że Polacy są solidarni nie tylko ze sobą nawzajem,
ale i z Bułgarami. Widać to na przykład w czasie wydarzeń w Instytucie Polskim i nie tylko.
W tamtym roku w bułgarskiej księgarni w Sofii odbyło się Narodowe Czytanie, gdzie Polacy i
bułgarscy studenci czytali polskie utwory.
Tę solidarność widać także w czasie obchodów ważnych świąt narodowych, kiedy organizowane są
uroczyste rocznice, koncerty, spotkania z polskimi autorami i przygotowane przez szkołę polską
przedstawienia.
Tak jak i w Polsce, w Bułgarii też są Polacy potrzebujący wsparcia. W Sofii, szkoła polska co roku
organizuje „Szlachetną Paczkę”, gdzie każdy może coś przynieść, podzielić się z biedniejszymi.
Była też zbiórka pieniędzy na leczenie dla Polki chorej na raka.
Uważam że solidarność wśród Polaków jak istniała kiedyś, istnieje i dziś. W tę rocznicę
powstania „Solidarności” warto zauważyć że w dzisiejszym świecie Polacy nadal potrafią się
zsolidaryzować i mimo wszystkich sporów i kłótni, gdy jest potrzeba stają ramię w ramię w imię
wspólnego dobra.
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ALEKSANDER MOCZULSKI (BELGIA)

Aleksander Moczulski

„Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i z Polakami
żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?”
W obliczu kryzysu gospodarczego i politycznego w drugiej połowie XX wieku w
Polsce, zaczęły powstawać środowiska opozycyjne, które przeciwstawiały się ówczesnej
władzy komunistycznej. Jednym z takich środowisk był Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy (NSZZ) „Solidarność”, na którego czele stanął Lech Wałęsa. Był to ruch narodowy
i rewolucyjny, który łączył miliony Polaków. Skupiał on ludzi o różnych poglądach, a przede
wszystkim był pierwszym od dziesiątków lat związkiem wyrażającym opinie i interesy
społeczeństwa. Jego działania są wyraźnym przykładem dla dzisiejszego pokolenia oraz
wskazują, dlaczego warto być solidarnym.
Słownik języka polskiego PWN, definiuje solidarność jako poczucie wspólnoty i
współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń. Oznacza to, że grupa
osób jednoczy się, ponieważ dzielą tę samą opinię na różne tematy i są gotowi ponieść tego
konsekwencje. Tworzą oni wspólnotę, czyli grupę osób związaną wspólnym pochodzeniem,
wspólną kulturą lub wspólnymi interesami.
Pomimo, iż Polacy mieszkają w różnych częściach świata powinni, poprzez swoje
zachowania, postawy i działania wspólnie dbać o dobrą przyszłość Polski oraz o utrzymanie
jej kultury. Dlatego uważam, że obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i z
Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami. Aby uzasadnić swoją opinię, oprę się na
słowach Periandera „w jedności siła” oraz wyjaśnieniu pojęcia „ojczyzna”.
Po pierwsze, siła osób, które łączą się jest kluczowa, aby osiągnąć jakiś sukces. Jak
ważna jest solidarność doceniano już w dawnych czasach. Przykładem jest Periander, jeden z
starożytnych greckich mędrców VI wieku przed naszą erą, który powiedział „w jedności siła”.
Dostrzegał on znaczenie wspólnego dążenia do celu. Jego przesłanie było skierowane do
mieszkańców ojczyzny. Dzięki tej zachęcie Koryntianie wzniecili w sobie chęć do działania i
doprowadzili do rozwoju oraz rozkwitu swojego miasta. Podobnie można dostrzec tę siłę
jedności wiele wieków później w działaniach członków NSZZ „Solidarność”, którzy
odznaczali się wielką dyscypliną i determinacją w zgodnej walce o obalenie komunizmu.
Liczba niemalże 10 milionów członków świadczy o woli zjednoczenia sił. Szczególną rolę
odegrał tu Kościół katolicki. Homilie księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”,
nawiązywały do przeciwstawiania się niesprawiedliwości i kłamstwu. Wybór metropolity
1
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krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły na papieża wywołał w kraju wielką radość i dumę.
Jego wizyty w Polsce ujawniły wpływy „Solidarności” i dodawały wiary, ponieważ
niezliczone tłumy Polaków gromadziły się na tych spotkaniach. Pomoc dla Polaków, którzy
borykali się na co dzień ze skutkami kryzysu gospodarczego, napływała również zza granicy.
Solidarna okazała się między innymi polska emigracja, która wysyłała paczki i transporty z
darami. Przyznanie pokojowej Nagrody Nobla liderowi całego ruchu, Lechowi Wałęsie, było
formą uznania działań NSZZ „Solidarność”. Te wszystkie czynniki wpłynęły na utworzenie
spoistej opozycji, jaką była „Solidarność”, która w 1989 roku doprowadziła do obrad przy
Okrągłym Stole. Został wtedy zawarty kompromis między opozycją, reprezentowaną przez
środowisko „Solidarności”, a stroną rządzącą, który wprowadził Polskę na drogę wyjścia z
systemu komunistycznego.
Proces mentalnej przemiany Polaków i wejścia Polski na drogę do demokracji
rozpoczął się już 10 lat wcześniej wraz z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku.
Na placu Zwycięstwa w Warszawie wypowiedział on następujące słowa:
„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
Stały się one mottem dla wielu działaczy opozycji, dodając im nadziei i odwagi. Te słowa
przetrwały do dziś w świadomości Polaków i są hasłem przewodnim dla wielu z nich w
jednoczeniu się, aby tworzyć lepszą Polskę. W latach postkomunistycznych papież Jan Paweł
II wracał do słowa „solidarność”, mówiąc między innymi w Sopocie w 1999 roku:
„Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: Nie ma solidarności bez
miłości - więcej! Nie ma przyszłości człowieka i narodu”.
Jego nauki zachęcają do niesienia bezinteresownej pomocy, ale jakże istotnej w
rozwiązywaniu również dzisiejszych sporów.
Innym przykładem teraźniejszych form jedności wśród Polaków mieszkających w
Polsce lub na obczyźnie jest fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP). Od 28
lat organizują coroczne akcje, zbierając tym samym miliony złotych, które są przeznaczane na
zakup sprzętu medycznego do szpitali. Akcja ta organizowana jest w 86 krajach, dzięki czemu
wszyscy Polacy łączą się w jednej dobroczynnej inicjatywie. Owocem tej pięknej kooperacji
są tysiące uratowanych osób, które bez tej pomocy nie mogłyby poddać się leczeniu w Polsce.
Uczestnictwo w wydarzeniach upamiętniających historię Polski jest również formą
solidarności. Na coroczne obchody odzyskania przez Polskę niepodległości wracają do
ojczyzny Polacy, aby ramię w ramię pójść w marszu i odśpiewać hymn narodowy. Za granicą
także są organizowane uroczystości, takie jak Msza Święta za poległych polskich żołnierzy na
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Polskim Cmentarzu Wojennym w Lommel w Belgii czy obchody rocznicy zbrodni katyńskiej
w Rosji.
Chciałbym podkreślić fakt, że za ojczyznę uważamy kraj, z którym jesteśmy związani
więzią narodową, z którego pochodzimy. Naszą ojczyzną jest Polska. Z uwagi na to,
solidarność między Polakami powinna istnieć bez względu na miejsce zamieszkania, czy
mieszkamy w Polsce, czy poza jej granicami. Tworząc wspólnotę, jesteśmy fundamentem
naszej ojczyzny. Razem dbamy o naszą przeszłość i budujemy wspólną przyszłość. Tak jak
mówił Adam Asnyk w wierszu „Do młodych”:
„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść”.
Autor wiersza zwraca się do młodych z apelem, aby nie zaprzepaścili dokonań przodków, lecz
pielęgnowali i tworzyli dalszą historię kraju. Nie osiągniemy tego celu działając bez wsparcia,
bez pomocy naszych rodaków. Również w wierszu „Na jedność tułaczy” Marii Konopnickiej
można zauważyć wezwanie do wspólnego działania na rzecz ojczyzny:
„Razem, o bracia! To życia jest hasło!
Razem, by imię ojczyzny nie zgasło!
Razem! Niech serca uderzą radośnie
Dla nowej Polski, co tutaj z nas rośnie!”
Przesłanie autorki nawołuje do solidarności. Żyjąc na co dzień w Polsce, jest nam łatwiej brać
udział w kształtowaniu przyszłości naszego kraju. Jednak solidarność narodowa nie zamyka
się w granicach państwa. Będąc na emigracji, podobnie jak w kraju, można wnosić swój wkład
w dobro Polski poprzez uczestnictwo w wydarzeniach, takich jak wybory parlamentarne lub
prezydenckie.
Równie ważnym aspektem jest polska kultura, która jest podtrzymywana przez
pokolenia. Tworzy ona część naszego wychowania i osobowości oraz pozwala zachować nasze
wspólne tradycje. Przykładem takiej inicjatywy we współczesnych czasach jest „Narodowe
Czytanie”. Akcja zapoczątkowana w 2012 roku, mająca na celu zachęcenie do czytania
polskich dzieł np.: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa czy
„Trylogii” Henryka Sienkiewicza. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało przeczytane w
ponad 2000 miejsc w całej Polsce i za granicą.
Ciekawą formą okazania solidarności z polską emigracją jest również program
edukacyjny rozpowszechniony przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN). Prowadzi on cykl
spotkań pod nazwą „Przystanek Historia” mających na celu zachowanie tożsamości narodowej
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i popularyzowanie wiedzy o historii Polski. Dzięki solidarnej współpracy Polaków i Polonii ta
więź narodowa jest pielęgnowana.
Podsumowując, w dzisiejszych czasach istnieje potrzeba, aby być solidarnym z Polską
i z Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami. W historii Polski dużą rolę odegrał
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność”, który walczył z
panującym w kraju reżimem. Duży wpływ na uksztaltowanie tego ruchu miał święty Jan Paweł
II, który jeszcze przed powstaniem tego związku dodawał wiary Polakom. Innymi ważnymi
osobowościami w tej walce byli Lech Wałęsa i ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Solidarność odgrywała dużą rolę już w czasach Antyku i przetrwała do dziś. Do
jedności wzywał również Adam Asnyk i Maria Konopnicka, a o sile współpracy świadczą
współczesne działania np.: WOŚP, „Narodowe Czytanie”, program Edukacyjny IPN-u czy
uczestnictwo w rocznicach wydarzeń historycznych. Solidarność, czyli wartość, którą
otrzymaliśmy od naszych przodków i którą powinniśmy nieustannie umacniać, ponieważ
Polska jest naszą wspólną ojczyzną.
Swą pracę chciałbym zakończyć hasłem przewodnim Związku „Solidarność”: Nie ma wolności
bez solidarności.
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„Być Polakiem”
Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w
kraju oraz poza jego granicami? Jeśli nie, czy możecie uzasadnić, dlaczego?
Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw,
zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami.

Maria Zając
18lat
Irlandia Pólnocna
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W współczesnym społeczeństwem, „solidarność” jest niezwykle ważnym słowem, a zarazem
czynem, w życiu każdego Polaka. Samo słowo oznacza, poczucie wspólnoty i
współodpowiedzialności. „Solidarność”, to również ogólnopolski związek zawodowy powstały
w 1980 roku dla obrony praw pracowniczych, oraz do 1989 roku jeden z głównych ośrodków
opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi.
Zadając sobie pytanie: Czy solidarność obecnie jest potrzebna, jest totalnie absurdalne! Kiedy
oczywistą odpowiedzią na to pytanie brzmi: Bez wątpienia! Chociaż, słowo to, kojarzymy
często z komunizmem i latami 80-tymi, oraz Lechem Wałęsą, zapominamy o tym, że Polska
Solidarność, istnieje od samego początku powstania naszego pięknego kraju. Jak możemy nie
być solidarnym z Polską i Polakami, bez względu czy mieszkamy w Polsce czy za granicą, jeśli
jest mnóstwo naszych przodków, którzy oddali własne życie, aby nasz kraj był wolny i Polacy
mogli mieszkać w Polsce. Najlepszymi tego przykładem, są nasi rówieśnicy, Danuta
Siedzikówna, czyli „Inka”, Jan Bytnar, czyli „Rudy”, i nieliczni, którzy dzielnie walczyli o naszą
Polskę i poświęcili swoje młode życie, po to, abyśmy to my mogli dzisiaj nazwać Polskę,
wolnym i niezależnym krajem. To właśnie tym, dzielnym młodym Polakom, jesteśmy winni
kontynuacje tradycji i walkę o nasz kraj i ojczyznę.
Jako dziecko polonijne, mieszkające w Irlandii Północnej od 5 roku życia, bardzo dobrze wiem
jak trudno jest utrzymać tradycje i język polski, kiedy jest taka duża presja wśród moich
irlandzkich rówieśników żeby się nie wyróżniać. Od małej dziewczynki, pamiętam, jaki wielki
wstyd i ból czułam wobec mojej ojczyzny i polskiego obywatelstwa. Mniej więcej, dlatego, że
bycie dzieckiem zagranicznym sprawiało mi wielka trudność w znalezieniu przyjaciół i
akceptacje wśród rówieśników. Każde dziecko, bez wyjątku, chce być akceptowane i lubiane
przez swoich rówieśników. Jak dorastamy te priorytety się oczywiście zmieniają i zaczynamy
dostrzegać rzeczy ważniejsze i bardziej istotne w dorosłym życiu. Lecz dla dzieci w szkolnym
wieku, akceptacja przez tych, z którymi spędzają większość swojego czasu, od poniedziałku
do piątku, jest niezwykle ważna. Można często zauważyć, że takim dzieciom polonijnym jest
bardzo trudno pogodzić się ze swoją narodowością i często ukrywają fakt, że są Polakami.
Takie dzieci zaczynają starać się być kimś innym, do tego stopnia, że później sami nie znają
swojej własnej tożsamości i nie mogą zdecydować, kim naprawdę są. Wiem, bo ja byłam tym
dzieckiem.
Wstyd przed tym, że urodziłam się w innym kraju, czasami, zdarzy mi się nawet dzisiaj, pomylić
polski z angielskim i angielski z polskim, miałam jak to niektórzy mi powtarzali „hybrydowy
akcent”, który sprawił, że zamknęłam się w sobie, stałam się niezmiernie cicha w szkole i nie
byłam w stanie rozpoznać własnej tożsamości. Od dziecka, szkoła i wzbogacanie mojej wiedzy,
sprawiało mi ogromną przyjemność. W szkole, z większością rzeczy, umiałam sobie szybko i
sprawnie poradzić, a nauka nie sprawiała mi to większego trudu. Lecz niestety, moja miłość
do szkoły i nauki była kwestionowana przez moje relacje z moimi rówieśnikami ze szkoły.
Nieważne jak bardzo lubiłam chodzić do szkoły, osoby, z którymi uczęszczałam do szkoły
sprawiały, że nawet nie miałam ochoty wychodzić z łóżka rano. Miałam niezmiernie trudno
odnaleźć się w jakimkolwiek towarzystwie i dzieci nie chciały mnie zaakceptować i przygarnąć
do swojego towarzystwa. To sprawiło, że już, jako mała dziewczynka zamknęłam się w sobie,
stałam się niezmiernie cicha i nie czułam potrzeby, aby nawiązywać jakichkolwiek relacji z
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kimkolwiek. Uważam wtedy, że moje obywatelstwo i pochodzenie, jest powodem wszystkich
moich problemów. Żaden człowiek, a szczególnie dziecko, nie chce się czuć gorsze i
nieakceptowane przez tych, z którymi spędza najwięcej swojego czasu po za domem. Każdego
dziecka priorytetem jest zabawa, radość i przyjaźń, coś, czego niestety, przed pewien okres w
moim życiu nie byłam w stanie doświadczyć. Najgorszy był fakt, że nie umiałam zrozumieć, co
sprawia, że nie mogę być tak samo lubiana jak inne dzieci. Czułam się niesamowicie
niezrozumienia przez świat i sama nie wiedziałam, dlaczego jestem uważana za osobę nie
wartą przyjaźni.
Minęło już kilka lat od tej sytuacji. Nieważne jak bardzo trudny był dla mnie ten okres w moim
życiu, nauczył mnie wielu rzeczy i obdarował mnie cechami, za które jestem dzisiaj bardzo
wdzięczna. Doświadczenie odrzucenia i nienawiści do drugiego człowieka sprawiło, że moje
nastawienie do drugiej osoby jest wypełnione sympatią i życzliwością, nieważne skąd
pochodzą i kim są. Sytuacja, która mnie spotkała jest niewielkim przykładem tego, że
solidarność jest niezmiernie ważna i potrzebna w naszym społeczeństwie.
Pytanie, które mi zostało zadane to: „Czy jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i
Polakami…?”. Odpowiedz na to pytanie brzmi; Owszem, jest potrzeba. Lecz, moim zdaniem
solidarność międzynarodowa jest bez wątpienia o wiele ważniejsza i potrzebna w naszym
społeczeństwie; Polacy z Polakami, Irlandczycy z Irlandczykami, Polacy z Irlandczykami, to nie
powinno mieć jakiegokolwiek znaczenia. Przyczyną każdej wojny na naszym świecie jest to, że
nie potrafimy się solidaryzować z drugim człowiekiem. Ograniczamy się do solidarności w
naszym własnym kraju, z ludźmi tego samego pochodzenia. A prawda jest taka, że żadną
wojnę, jak drugą wojnę światową, nie rozpoczął Polak z Polakiem. Ci młodzi ludzie, których
wspomniałam na początku nie zginęli, ponieważ Polak z Polakiem nie mogli dojść do
porozumienia. Ci młodzi ludzie, którzy mieli jeszcze tak dużo przed sobą, stracili swoje życie,
ponieważ jeden naród nie mógł dojść do porozumienia z drugim. Ponieważ jeden człowiek nie
potrafił znaleźć w swoim sercu nawet odrobine miłości do drugiego człowieka, pomimo jego
pochodzenia.
Tak bardzo skupiamy się na dylemacie solidarności w Polsce, czy nawet z Polakami za granicą,
że zapominamy o tym, że Polska i Polacy nie są jedynym narodem i krajem na tym świecie.
Dzisiaj, wielu Polaków mieszka ‘za granicą’, dlatego nie potrafię rozumiem, dlaczego
solidarność według Polaków jest tylko ważna w Polsce. Owszem, utrzymywanie tradycji,
ojczyzny i kochanie swojego kraju bezgranicznie jest niezmiernie ważne. Polska Szkoła
Sobotnia i nieliczne polskie społeczeństwa zagraniczne, pozwalają nam utrzymać tą tradycje.
Nasz kraj nas utożsamia i nasza narodowość buduje naszą tożsamość, lecz w naszych sercach
powinno być więcej miejsca na wszystkich ludzi na tym świecie.
Ja od tamtego czasu dorosłam i dojrzałam. Odkryłam swoją tożsamość i nauczyłam się kochać
swoją narodowość, która mnie wyróżnia wśród moich rówieśników i sprawia, że jestem
wyjątkowa na swój własny sposób. Mój akcent, który tak często sprawiał, że czułam się gorsza
i mnie powstrzymywał od mówienia, jest teraz dla mnie teraz atutem, którego się nie wstydzę,
ponieważ to on jest przyczyną tego, że jestem wstanie płynnie porozumiewać się w dwóch
językach i dzięki temu zyskałam przyjaciół nie tylko w Irlandii, lecz też w Polsce. Wiem też, że
to nie jest coś, czego powinnam się ani trochę wstydzić. Za to musze podziękować mojej
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kochanej mamie, która mnie nauczyła, że bycie innym nie robi z nas gorszych, lecz czyni tak
wyjątkowymi. Nie obwiniam nikogo za to, co mi się przytrafiło, ponieważ to zdarzenie
udowodniło mi, że solidarność między ludźmi każdego pochodzenia jest tak samo ważna jak
solidarność w Polsce, którą tak często głosimy. Dlatego właśnie bądźmy inni, wyróżniajmy się
i nie wstydźmy się, kim jesteśmy, ponieważ żyjemy w 21 wieku i nienawiść międzyludzka i
ocenianie drugiego człowieka z powodu jego poglądów lub bycia jest przereklamowane.
Zamiast tego, kochajmy ludzi, WSZYSTKICH ludzi i okazujmy każdej osobie taki sam szacunek
i miłość, jaką byśmy sami chcieli otrzymać.
Podsumowując, uważam, że pytanie, które zostało mi zadana było źle sformułowane.
Ponieważ jeśli jako Polacy, którzy wyjechali do innych krajów i zamieszkali w obcych rejonach,
nie powinniśmy stawiać tylko polską solidarność na pierwszym miejscu, jeśli mieszkamy wśród
ludzi, którzy często, posiadają inną narodowość do naszej. Moja opinia brzmi, nauczmy się
solidaryzować ze wszystkimi na tej naszej wspólnej ziemi, którą zostaliśmy obdarowani i
nauczmy się kochać ludzi a nie ich stereotypy.
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„Solidarność to podobnie czuć i myśleć,
Solidarność znaczy razem do celu,
W solidarności, w nauce po mądrość
dla dobra świata”.
(Marek Grechuta)
Tegoroczną XI edycję Konkursu „Być Polakiem” poświęcono Solidarności. Organizacja każdego konkursu jest zawsze ogromnym wyzwaniem zarówno dla uczestników jak i organizatorów. Młodzież
świetnie poradziła sobie z tym tematem. Napłynęło bardzo dużo prac. Każda nowa edycja Konkursu
to doskonały moment, aby móc wyrazić uznanie młodym Polakom na całym świecie za pielęgnowanie
polskiej tożsamości narodowej.
Rok 2020 obfituje w szczególne wydarzenia ważne dla naszego kraju .Obchodzimy setną rocznicę
urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, ,jak również 40-lecie rejestracji NSZZ „Solidarność”. Jednak nikt
nie przypuszczał, ze w tym roku czekają nas takie zmiany jak walka z pandemią. W tym trudnym dla
nas wszystkich czasie „Solidarność” nabrała szczególnego znaczenia.
Patrząc na upływające lata i wszystkie osiągnięcia Konkursu, odczuwam głęboką wdzięczność dla organizatorki Konkursu pani poseł Joanny Fabisiak.
Przynależność do jury to dla mnie wielki zaszczyt.
„Solidarność to poczucie wspólnoty.
To znaleźć Polaka na świecie.
To znaleźć polskie słowa.
Myśl o tradycji Polski.
Bycie Polakiem.
Bycie Polakami razem.
To jest dla mnie Solidarność.”
(Cytat uczestniczki konkursu Karoliny Szymaszek,
Szkoła Polska w Kolonii).
URSZULA WANECKA
Juror Grupy IV
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BARTOSZ FILAK (IRLANDIA)

Uważam, że obecnie powinniśmy (jako Polacy) być
ze sobą i Polska solidarni.
Synonimy słowa Solidarność to m.in. jedność i bliskość, braterstwo, koleżeństwo, bliskie stosunki, można
by tutaj wymienić z tuzin tych synonimów, lecz powyższe
są według mnie najważniejsze. Niestety, bycie solidarnym
w dzisiejszych czasach jest niezwykle trudne, gdyż nasz
naród jest podzielony przez różne czynniki, np. partie
polityczne (ich poglądy itd.), LGBT oraz różne światopoglądy. Oczywiście tych czynników jest o wiele więcej, ale
moim zdaniem te powyższe najbardziej wpływają na Polaków w Polsce jak i na tych poza granicami Kraju.
Bycie solidarnym to oczywiście nie tylko branie udziału
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy lecz również
pomaganie sobie nawzajem i wzajemne wspieranie siebie.

Po drugie, powinniśmy być solidarni, ponieważ bez
jedności nic nie zdziałamy. Gdy każdy ma swoje zdanie
i inny cel, to nic nie jesteśmy w stanie osiągnąć jako naród.
Kraj musi być jak drużyna, albo gramy po jednej stronie
i mamy taktykę, albo nie ma tego składu, a jak wiadomo
bez składu nic nie można wygrać.
Podsumowując, uważam, iż obecnie jest potrzeba bycia
Solidarnym (-ną) z Polską i Polakami na całym świecie,
niezależnie od tego gdzie się obecnie znajdujemy.
Pozwolę sobie przytoczyć słowa pewnej piosenki, która
jest pewnie znana każdemu Polakowi: „Bo wszyscy Polacy
5to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna”.

MARIA IWAN (NIEMCY)

MOJA SOLIDARNOŚĆ
Solidarność – słowo, które pięknie brzmi. Lecz co ono
znaczy? Czy tak dumnie brzmiące słowo jest skierowane
do wszystkich, czy tylko do ograniczonej grupy osób? Czy
solidarność w ogóle istnieje? Dla mnie, jako osoby urodzonej i wychowującej się za granicą, solidarność to skomplikowane pojęcie. Wydaje się być obce i tak rzadko używane,
nieważne… przecież mieszkam za granicą i jako dopiero
dorastająca osoba mało mam wspólnego z polityką w Polsce! Lecz szczególnie dla takich osób jak ja, solidarność
jest bardzo ważna – jest ona połączeniem między Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami. Gdyby
nie ta solidarność, czy czułabym się Polką? Otóż nie.
To moja rodzina i solidarne kontakty pokazały mi Polskę
i dały poczucie przynależności do niej. Dla mnie solidarność to wzajemna pomoc i bycie częścią tej wspólnoty
lub grupy, która sobie pomaga. Potrzeba do bycia solidarnym jest zawsze, bo ludzie zawsze powinni być gotowi
do pomocy. Przytocze historię moich rodziców, którzy wyjeżdżając z Polski przed laty, nie znali języka kraju do którego przybyli. W pracy tata spotkał innego Polaka, który
sam zaoferował pomoc. Jak się potem okazało, jego rodzina – dzisiaj nasi przyjaciele – bardzo dużo nam pomogli (szczególnie z wypełnianiem różnych dokumentów).
Przypadek lub szczęście? Czy może jednak solidarność?!
Solidarność może być okazywana również w inny sposób. Wystarczy rozmowa z innym Polakiem w języku oj214

czystym, a już jest inna atmosfera i można się poczuć jak
w domu. Solidarność to dla mnie także nauczenie swych
dzieci języka polskiego i pokazanie im choćby trochę kultury. Gdyby nie moi rodzice, to nie nauczyłabym się mojego języka ojczystego. Polskiego nauczyłam się w domu,
a języka niemieckiego w przedszkolu. Dzięki temu później łatwo było mi się uczyć nowych języków w szkole,
bo mój mózg trenował od wczesnych lat. Bardzo dużą rolę
w solidarności odgrywają także miejsca, w których mówi
się po polsku. Polska szkoła za granicą pełni wiele funkcji. Z jednej strony przekazuje wiedzę, której rodzice nie
mogli przekazać (praca z podręcznikami, lekturami, nad
ortografią oraz pisaniem, konkursy, olimpiady). Z drugiej strony jest miejscem spotkań dla młodych Polaków
i sposobem na zawarcie znajomości. Do niemieckiego kościoła mamy blisko, można pójść pieszo. Jednak jeździmy
co tydzień ok. 15 kilometrów na mszę świętą do polskiego
kościoła…dlaczego? Polska msza jest inaczej odprawiana
i daje nam inne odczucia od niemieckiej. Dodatkowo daje
poczucie,,bycia częścią Polski.” Podsumowując można
powiedzieć, że solidarność to kwestia indywidualna, ponieważ każdy decyduje na podstawie swoich przeżyć, czy
chce ją przekazywać dalej, czy nie. Jednak moim powinno
się dbać o solidarność i tym sposobem stwarzać dla kraju
i swego narodu lepszą przyszłość.
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NATALIA MARIA MADZIAR (GRECJA)

‚’Solidarność to słowo o bardzo szerokim znaczeniu.
Wiąże się ono nie tylko z naszą polską historią, ale także
z naszą świadomością narodową. Starszemu pokoleniu
Polaków z pewnością to słowo kojarzy się z ruchem oporu
przeciwko rządom komunistycznym w latach 80-tych.
Miał on wielkie znaczenie dla przebiegu nie tylko polskiej,
ale także europejskiej historii (szczególnie bloku wschodniego) i doprowadził do uwolnienia się z dotychczasowego ustroju politycznego. Dzięki ‚’Solidarności’’ Polska
po wielu latach sowieckiej niewoli mogła być krajem wolnym i funkcjonować według demokratycznych zasad.
‚’Czy obecnie jest potrzeba aby być solidarnym z Polską
i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?’’
Myślę że jest bardzo duża potrzeba solidaryzowania się
nas Polaków z zagranicy z Polską. Pozwala nam to zachować etniczną tożsamość, pamięć o kulturze i tradycji naszych przodków. Moja solidarność z Polską istnieje dzięki
kontaktom rodzinnym oraz uczęszczaniu do szkoły polskiej.
Jako osoba urodzona i wychowana w Grecji, jestem
w stanie odnaleźć się zarówno w greckim jak i w polskim
środowisku i nie czuję tak głębokiej potrzeby solidaryzowania się z Polakami jak moi rodzice. Jednakże jestem
w stanie zrozumieć, że Polacy którzy wyemigrowali do obcego kraju i nie znając miejscowego języka, bardziej czują
potrzebę przebywania i spędzania czasu w polskim środowisku gdyż czują się w nim swobodnie i pewnie. Tak jak
to było w przypadku moich rodziców, którzy przyjeżdżając
do Grecji w 1990 roku, nie znali języka greckiego, łączność
z Polakami była podstawą funkcjonowania w pierwszych
latach ich pobytu. Szybko opanowali jednak język grecki
i integrowali się z greckim środowiskiem. Dzisiaj prowadzą
własną działalność gospodarczą i na co dzień posługują się
językiem greckim, przez te wszystkie lata nie zapominając
o swoich korzeniach.
W latach 90-tych Polonia w Atenach była bardzo liczna
i aktywna. Dochodziło do wielu różnych akcji takich jak
przyjęcia charytatywne, różne biesiady bądź zabawy. Samo
powstanie Polskiej Szkoły w Atenach to skutek dobrej organizacji i solidarności między Polakami. W latach kryzysu
wielu Polaków wyjechało z Grecji przez co też ich aktywność i działalność polonijna osłabły.
W dzisiejszych czasach myślę że solidarność między
Polakami za granicą mimo że o wiele słabsza, nadal istnieje i jest bardzo ważna. Nadal organizowane są różnego
rodzaju spotkania i zabawy. Dzięki działalności szkoły odbywają się uroczyste akademie z udziałem uczniów.
Moje pokolenie które żyje za granicą całe życie, dzięki
wychowaniu rodzinnemu nadal czuje potrzebę solidaryzowania się i przebywania w polskim towarzystwie.
Za pewne w o wiele mniejszym stopniu niż starsze poko„BYĆ POLAKIEM” 2020

lenie, nie zmienia to jednak faktu, iż ta potrzeba ‚’siedzi
w nas’’ mimo wszystko. Możliwość rozmowy z rodakiem
to szansa aby oderwać się od codziennego greckiego środowiska i rzeczywistości, a przypomnienie sobie o naszej
dalekiej ojczyźnie. W ubiegłym roku miałam przyjemność
uczestniczyć w projekcie ‚’II wojna światowa w Polsce.
Trzy miasta i trzy różne historie tragizmu II wojny światowej w Polsce’’ organizowany przez Fundację Sant-Tech
Pro bono maiore. Wycieczka ta pozwoliła mi zagłębić się
w historię drugiej wojny światowej i poznać bliżej miasta
polskie w których nigdy nie byłam. Każde z tych trzech
miast – Warszawa – Lublin – Kraków – miało swój własny urok i skrywało w sobie fascynującą historię. Projekt
ten który był realizowany dzięki wsparciu finansowemu
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej dowodzi że Polska solidaryzuję się i nie zapomina o Polakach żyjących za granicą.
Wyjazd ten zostanie na długo w mojej pamięci a wiedza, którą zdobyłam dzięki niemu pozwala mi głębiej rozumieć ogrom cierpień ludzkich wyrządzonych przez wojnę.
Był to również czas który mogliśmy spędzić wspólnie jako
młodzież polskiego pochodzenia. W Atenach jesteśmy rozproszeni po różnych dzielnicach miasta i na co dzień nie
mamy możliwości przebywania razem.
Podsumowując, uważam że również dzisiaj słowo solidarność znaczy bardzo wiele. Jest symbolem jedności,
współpracy i odpowiedzialności. Warto pamiętać o tym
że jesteśmy Polakami bez względu na to gdzie żyjemy i zawsze powinniśmy się wspierać i sobie nawzajem pomagać.
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KORNELIA MICHALAK (BELGIA)

BYĆ POLAKIEM: SOLIDARNOŚĆ
Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi za granicą? A może raczej: czy
powinniśmy być solidarni z Polską i Polakami? Osobiście
jestem zwolenniczką tego drugiego sformułowania. Może
dlatego, że solidarność jest uszanowaniem drugiego człowieka, wzajemnym wspieraniem się, współodpowiedzialnością oraz respektowaniem różnic, które składają się
na życie w społeczeństwie, w którym nikt nie jest stłamszony, a każdy ma prawo do wyrażania własnej opinii.
Na przestrzeni ubiegłych dekad, poprzez komunistyczny ustrój Polski, strajki, wewnętrzne represje oraz
Związek Zawodowy Solidarność, historia dowiodła nam,
jak współdziałanie może zmienić świat lub chociaż jego
cząstkę. Będąc solidarni, poczuwamy się do naszej wspólnej przeszłości, jako jeden naród i sięgając pamięcią do Solidarności przez wielkie S, czujemy zobowiązanie do tej
przez to małe. Pod koniec ubiegłego stulecia, z tłumów
wyłoniły się poszczególne osoby, które zmieniły znaczenie
solidarności. Pomimo tego, że zmieniliśmy się my, a także
świat, a demokracja jest rzeczą normalną i powszechnie znaną, to sedno solidarności pozostało nietknięte,
a do tego jeszcze znajduje odzwierciedlenie w teraźniejszym środowisku.
Solidarność czyli, Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy, powstała w 1980 roku i posiadała poparcie
blisko 10 milionów ludzi. Ten związek nie zaznał jedynie
szczęśliwych momentów, ponieważ zdarzyły się także tragiczne incydenty, jak ofiary śmiertelne podczas pacyfikacji
pewnej kopalni, ale też rok po powstaniu został zdelegalizowany. Pomimo tego, chęć wyzwolenia Polski z ustroju
komunistycznego zdołała podtrzymać naród, który był
zjednoczony jak nigdy. Polaków było niezmiernie wielu,

lecz wszystkich łączyły te same przekonania. Gdyby nie
ich zjednoczenie i solidarność, związek Solidarność nie wygrałby wyborów z 4 czerwca 1989 roku, a co za tym idzie,
nadal moglibyśmy żyć za żelazną kurtyną.
Obecnie będąc solidarni z Polską oraz Polakami, możemy pokazać, że wysiłki naszych przodków nie poszły
na marne. My, to młode pokolenie, które PRL zna tylko
z opowieści lub podręczników, kultywując nasze korzenie i historię, jesteśmy solidarni z naszą przeszłością
i co za tym idzie całym narodem polskim. Jan Paweł II,
Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa – samo wypowiedzenie
tych nazwisk przywołuje na myśl wydarzenia z ubiegłych
lat. Wszystkie te osoby, czy to działając od zewnątrz jak
Jan Paweł II, czy to prowadząc tłumy jak Lech Wałęsa,
przyczyniły się do upadku komunizmu. Gdybyśmy się
mogli ich dzisiaj zapytać, co sądzą o byciu solidarnym,
odpowiedzieliby pewnie, że to zachowanie było kluczem
do zwycięstwa.
Jan Paweł II powiedział: „Nie ma Wolności bez Solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma Solidarności bez
miłości. Więcej – nie ma przyszłości człowieka i narodu”
My, dzieci i młodzież żyjące za granicą, poprzez uczęszczanie do polskiej szkoły, pogłębianie naszej wiedzy historycznej, kultywowanie narodowych tradycji, rozmawianie
po polsku, codziennie świadczymy o potrzebie bycia solidarnym z Polską, czyli naszym wielkim wspólnym domem.
Trzeba być solidarnym z Polską oraz Polakami żyjącymi
za granicą, aby pokazać, że ubiegłe wydarzenia nie poszły
na marne.
Będąc solidarnymi -mówimy jednym głosem i jesteśmy
w stanie stawić czoła różnym przeciwnościom losu.

SZYMON STUDZINSKI (BELGIA)

SOLIDARNOŚĆ
Solidarność jest słowem którego znaczenie jest głęboko
wplątane w naturę i historię polskiego narodu i wręcz nierozłącznie jest z nią związane. Każdy Polak wie co to jest
solidarność, nawet jeżeli nie zna podręcznikowego znaczenia tego słowa. Jako Polacy wiemy co to solidarność
przez wieki ciężkiej pracy i walki z trudnościami naszego
świata. Mimo długich lat ciężkich wyzwań i przeszkód,
które wydawałyby się nie do przejścia, nadal tu jesteśmy,
nadal walczymy, nadal brniemy naprzód z niewyobrażalną
siłą, siłą solidarności.
Chciałbym zacząć od samego znaczenia tego słowa.
Podręcznikowa definicja solidarności to „Poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności
poglądów oraz dążeń.” Trudno się z nią nie zgodzić lecz
według mnie warto spojrzeć na to w jaki sposób ją można
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zastosować w różnych przypadkach. Zacznijmy od czegoś bardzo dobrze znanego wszystkim, grupowy projekt
szkolny, załóżmy że w danym projekcie jednemu uczniowi
nie zależy na zdaniu tego projektu, to znaczy że nie mają
solidarnego celu i cała reszta musi o wiele ciężej pracować
żeby móc zdać. To pokazuje wagę solidarności, ponieważ
gdyby każdy miał ten sam cel osiągnięcie go byłoby o wiele
łatwiejsze i jest to widoczne nawet na tak małej skali.
Przyjrzyjmy się teraz przykładowi na nieco większą skalę,
mowa oczywiście o naszym walecznym narodzie. Była już
wcześniej mowa o kilku historycznych postaciach polskiej
narodowości, ale oczywiście było ich wiele więcej. Mówiąc
wiele więcej mam na myśli nie tylko kolejne wielkie postacie z historii Polski, lecz nas wszystkich, zwyczajnych
monotonnych ludzi, którzy mimo tego, że na co dzień nie
Kronika wspomnieniowa

SZYMON STUDZINSKI (BELGIA)

robią niczego wielkiego, nadal są potrzebni. Podczas ekonomicznych kryzysów, wojen czy innych katastrof wielcy
wodzowie prowadzą swój lud i po wszystkim przyznawane
są im laury za wygraną. Rzadko kiedy spoglądamy na tych
prostych ludzi, którzy tylko ‘wykonywali polecenia’ ale tak
naprawdę bez nich i ich współpracy obejście tak kolosalnych przeszkód byłoby niemożliwe. W celu zwizualizowania podam prosty przykład, zbudujemy dom. Do budowy
domu potrzebujemy architekta którym będzie wódz państwa, cegieł które przedstawiają ludność oraz cementu
który przedstawia więź między nimi. Jeżeli wynajmiemy
wyśmienitego architekta który postawił nie jeden wspaniały dom, ale kupimy niskojakościowe cegły oraz cement,
to niestety nasz architekt nie będzie w stanie postawić wytrwałego domu. Cegły zaczną pękać a cement nie będzie
w stanie ich dalej sklejać i runie on już pierwszej zimy.
Żeby móc przetrwać nie tylko pierwszą zimę lecz jeszcze
wiele następnych, nasz dom będzie potrzebował nie tylko
wyspecjalizowanego architekta którym będzie charyzma-

tyczny wódz, lecz również niezniszczalnych cegieł którymi
jesteśmy my, zwyczajni ludzie oraz potężnego cementu
który przedstawia naszą płonącą solidarność. Mam nadzieję że ten przykład pokazał jak ważni są ci zwyczajni ludzie i co ważniejsze jak istotna jest dobra więź miedzy nimi.
Czuliśmy ją nie tylko z rodakami lecz również z wszystkimi
narodami które dążyły do sprawiedliwości i pokoju. Dowodem na to jest słynny cytat Generała Stanisława Maczka:
„Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale
umiera tylko dla Polski.”
Kończąc temat solidarności wydaje mi się, że można
przyznać że jest ona czymś istotnym w poprawnym
funkcjonowaniu każdego narodu. ceniło. Wspaniałe jest
to w jaki sposób nasze zachowanie w stosunku do kogoś
potrafi się diametralnie zmienić właśnie dzięki poczuciu
solidarności. Solidarność łączy nas wszystkich, dzięki niej
my Polacy jesteśmy kwitnącym narodem mimo naszych
nadal gojących się ran, i nigdy się to nie zmieni ponieważ
nasza solidarność na to nie pozwoli.

JAKUB WIELGUS (USA)

SOLIDARNOŚĆ
Morze zapalonych świec, bukiety kwiatów, twarze pełne
smutku, niedowierzania. Spadł samolot… zginęli wszyscy
Chicago 2010 Solidarny z Tobą Polsko!

Nasi grają z Niemcami. Po cichu poprawiam komentatora, który z trudem
wypowiada polskie nazwiska. Gooool! Polska Biało-Czerwoni!!! Chicago 2014
Solidarny z Tobą Polsko!
Grzechot wrzucanych drobniaków, z trudem wciskane ruloniki banknotów.
Gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pulsuje na kurtce czerwone
serduszko Chicago 2017 Solidarny z Tobą Polsko!
Hurra!!!! Wygraliśmy konkurs! lecimy
do Polski bezkres polskich flag,huk petard!
Ramię w ramię, maszerujemy w wielkim
pochodzie Święta Niepodległości Warszawa
2018 Solidarny z Tobą Polsko!

Za 100 dni matura koniec mojej przygody z polską szkołą ale dzisiaj skaczemy,
tańczymy, śpiewamy największe polskie przeboje Chicago 2020 Solidarny z Tobą
Polsko!
„Solidarność „– to piękna karta w naszej historii! Solidarność to nie tylko historia
to mój codzienny wybór to moje życie Solidarny z Tobą Polsko!
„BYĆ POLAKIEM” 2020
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ANASTASIA WYSOCKI (USA)

NASZA POLSKA I CAŁY ŚWIAT.
Solidarność to piękna cecha jednak często niedoceniana. W dzisiejszym świecie pełnym pośpiechu i materializmu czasem zapominamy co naprawdę jest ważne
w życiu. Nasi dziadkowie i mój pradziadek walczyli o wolność Ojczyzny po to abyśmy dzisiaj mogli żyć wolni i szczycić się, że jesteśmy Polakami.
Tak, oczywiście w dzisiejszych czasach jest potrzeba,
aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju
i za granicą. Dlaczego? Dlatego że razem możemy zrobić więcej i być silniejsi. Przykłady solidarności z Polską
i Polakami widzimy na co dzień. Zacznę jednak od bardzo
ważnej rzeczy, opowieści mojej babci. Babcia od małego
opowiadała mi o tym wielkim dniu, kiedy Jan Paweł II
przyjechał do Chicago. Cała Polonia z dumą wołała “Nasz
Papież!”.
W mojej rodzinie… co polskie… jest bardzo ważne.
Szczególnie są przestrzegane i pielęgnowane tradycje
i święta polskie. Od lat uczęszczam też do polskiej szkoły,
gdzie uczę się języka, kultury i historii polskiej. Parę
lat temu byłam na kolonii w Polsce. Wakacyjny pobyt
na zamku w Pułtusku był dla mnie szczególny, gdyż poznałam polonijną młodzież z całego świata i do dzisiaj
utrzymujemy kontakty.
Od dawna mam okazję przyglądać się działalności
organizacji pod nazwą PACC (Polsko-Amerykańska Izba
Handlowa) skupiającej polonijne biznesy w Chicago i służącej ich wsparciu. Celem jej jest także promowanie biznesów i relacji pomiędzy Polską a USA.
W moim mieście co roku bardzo uroczyście obchodzona
jest rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W śródmieściu Chicago przechodzi wielka parada polonijnych szkół,
biznesów i organizacji. Jest to piękny dzień kiedy wszyscy
ubrani na biało-czerwono z polskimi flagami, solidaryzujemy się razem i z radością głosimy światu że jesteśmy
Polakami.
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Czasem w życiu zdarzają się trudne sytuacje. W Chicago
działa “Amicus” organizacja adwokatów, którzy udzielają porad Polonii, nie pobierając za to opłat. Pomagając
w spotkaniach, osobiście mogę zobaczyć jak podanie ręki
w potrzebie może zmienić życie drugiego człowieka. Polak
pomaga polakowi, jestem dumna, że mogę być częścią tej
pomocy.
Bliskie mojemu sercu są chwile spędzone w “Domu Samotnej Matki” w Chicago, gdzie pomagam pilnować dzieci,
kiedy mamy mają zebrania szkoleniowe. Nasze polskie
dzieci nas potrzebują, szczególnie w tych trudnych okolicznościach w jakich się znalazły. Staram się pokazać im
polskie zabawy, gry, bajki i piosenki. Kiedy uśmiechnięte
wołają na mnie “ciociu” wiem, że mój dzień nie był stracony.
Uwielbiam grać na pianinie utwory Fryderyka Chopina
a także śpiewać opery Stanisława Moniuszki. Kiedy moi
przyjaciele pytają “co to?” z dumą opowiadam im o polskiej
muzyce. Będąc za granicą swoją postawą i osiągnięciami
możemy sławić dobre imię Ojczyzny.
Solidarność jest korzystna zarówno dla Polski jak i Polaków żyjących w kraju i za granicą. Powiedzenie mówi “...
dusza w Polsce, ciało na obczyźnie…”. Nie zapominajmy
skąd pochodzimy. Solidaryzujemy się razem, abyśmy byli
silni i mogli rozsławiać Polskę razem.

Kronika wspomnieniowa

MY SOLIDARNI

GRUPA V
PRACE FILMOWE
(10 – 22 LATA)
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W XI edycji konkursu „Być Polakiem” młodzi uczestnicy zastanawiali się nad tym co dla nich znaczy
słowo solidarność. W czasach kiedy zaczynała swoją działalność NSZZ „Solidarność”, my jurorzy byliśmy młodymi ludźmi i w praktyczny sposób uczyliśmy się solidarności, poznawaliśmy praktycznie
znaczenie tego określenia...
Tegoroczny konkurs pozwolił nam spojrzeć na ówczesny czas solidarności przez pryzmat młodości
następnego pokolenia. Przekazaliśmy pałeczkę dziejów i pozwoliliśmy, by młodzi uczestnicy konkursu
na nowo zdefiniowali to słowo. W tak szczególnym dla nas roku, kiedy troska o drugiego człowieka
stała się powinnością każdego z nas.
Spojrzenia uczestników naszego konkursu na jego temat były bardzo różne, zależne od wieku, własnych
doświadczeń, kraju zamieszkania. Nadesłane filmy były generalnie na bardzo wyrównanym poziomie.
Młodzi twórcy podeszli do tematu poważnie, z ogromną wiedzą o historycznych dla nich czasach,
a jednocześnie ukazali swą, jedyną w swoim rodzaju, pomysłowość i wrażliwość. W swoich realizacjach
pokazali różne, a co najważniejsze, własne rozumienie oblicza solidarności tej pisanej przez małe jak
i wielkie „S” i odpowiadali zarówno sobie i nam, na pytanie co ona dla nich znaczy.
Laureatom i wyróżnionym gratuluję, a wszystkim biorącym udział w konkursie życzę:
Serdeczności,
Optymizmu,
Liryki,
Ideowości,
Dobra,
Akceptacji,
Radości,
Nowatorskości,
Odkrywczości,
Śmiechu,
Ciekawości,
Inspiracji.

MARIOLA STEFAŃSKA – SABADASZ
Juror Grupy V
Sekretarz konkursu „Być Polakiem”

220

Kronika wspomnieniowa

WERDYKT JURY DLA GRUPY V (10 – 22 LAT) – PRACE FILMOWE

„Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?”

JURY W SKŁADZIE:
ROMAN ŚMIGIELSKI – Przewodnicząca
JAGODA KACZOROWSKA – Wiceprzewodnicząca
MARIOLA STEFAŃSKA – SABADASZ
ks. BOGUSŁAW JANKOWSKI
KRZYSZTOF PIOTROWSKI

WYBRAŁO LAUREATÓW:
Katarzyna Boczkowa, Uzbekistan
Dominika Pilarczyk, Irlandia
Alan Turachanow, Uzbekistan

PRZYZNAŁO:
WYRÓŻNIENIA:
Semia Beji, Francja
Łukasz Bereza, USA
Agata Michalska, Holandia
Nicholas Pietranik, USA

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
Szkoła SEN z Dublina-Irlandia, za szczególne zaangażowanie w konkursie

„BYĆ POLAKIEM” 2020

221

Bardzo cieszy fakt, że tak wielu jest młodych Polaków na świecie, którzy Polskę jako Ojczyznę mają
w sercu. Ile razy nie oglądalibyśmy prac konkursowych/w moim przypadku filmów/w konkursie BYĆ
POLAKIEM zawsze znajdujemy tam młodego człowieka, któremu w sercu i w duszy gra Polska. Tak
było też i w tym roku, choć temat dla młodych ludzi nie był łatwy przecież. Czterdziestoletnia dzisiaj
NSZZ „SOLIDARNIOŚĆ” to przecież dla Nich „prehistoria”. Jednak, potrafią nie tylko spojrzeć na SOLIDARNOŚĆ roku 1980 jako historię kraju ich dziadków i rodziców, ale też szukają sposobu jak być
SOLIDARNYM i we własnym życiu i z POLSKĄ, która nie jest im obojętną. Tak znajduję wszystkie
filmowe opowieści i za nie jako Polak mieszkający w Polsce DZIĘKUJĘ …

KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Juror Grupy V
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MY SOLIDARNI

GRUPA V
PRACE LAUREATÓW
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KATARZYNA BOCZKOWA (UZBEKISTAN)

Solidarność jest duchem jedności, a Gdańsk jej symbolem.
To właśnie dlatego tu powstało
Muzeum „Solidarności”, ukazujące fenomen zjednoczonej
Polski... Dlaczego warto inwestować w solidarność między
Polską a Polakami mieszkającymi poza jej granicami? I jak
to zrobić? Jaki znaleźć pomysł? Jestem przekonana, że so-
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lidarność z Polską szczególnie silnie przejawia się poprzez
sztukę... Język polski odzwierciedla epokę, polską duszę.
Poznaję go głównie jako mowę potoczną, ale też w klasycznych dziełach Mickiewicza, Brzechwy czy Tokarczuk.
Dzięki nauczycielom z Polski mogę poznawać język i tworzyć pomost solidarności z moimi polskimi przodkami,
a w przyszłości mam szansę studiować i mieszkać w Polsce... Solidarność to most do przyszłości – mojej, Polonii
z Uzbekistanu i Polski z Uzbekistanem.

Kronika wspomnieniowa

DOMINIKA PILARCZYK (IRLANDIA)

Dla mnie słowo „solidarność”
to znaczy wspólne wartości,
wspólna pomoc, współpraca
i wspólny cel... Mówiąc naszych
wakacjach – to jest bardzo dobry
przykład na naszą solidarność.
Nasi rodzice, ciocia i wujkowie,
zabierają kuzynów i wszyscy
spotykamy się w jednym miejscu – nad morzem bałtyckim, w miejscowości Pobierowo.

„BYĆ POLAKIEM” 2020

Tam przez całe dwa tygodnie spędzamy razem czas... Uważam, że jako Polka, powinnam znać język, historię Polski
i ważne miejsca w Polsce... Polska szkoła to nie tylko lekcje.
Uczą nas jak można pomagać innym. Ja do tej puszki zbierałam na hospicjum dla dzieci umierające na raka w Wilnie... Jestem dumna, że jestem Polką i uważam, że każdy
Polak za granicą powinien być ambasadorem polskiej kultury, historii i języka. Mam nadzieję, że Was przekonałam,
iż polonijna solidarność jest bardzo ważna.
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ALAN TURACHANOW (UZBEKISTAN)

Film „Motyle światy”. Tytułowe motyle połączyły Polskę
i Uzbekistan. Motyle stały się
symbolem nie tylko solidarności, ale też dobra piękna i radości... Przygotowaliśmy dla dzieci
spektakl pt. „Kolorowy świat
motyli”... Przedstawienie przenieśliśmy do szpitala onkolo-
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gicznego dla dzieci w Taszkencie... Gdzie podarowaliśmy
małym pacjentom nie tylko czerwone baloniki, ale też
nasze serca, które niosły wiarę, nadzieję, dobrą energię...
Nasze działania pokazują, jak wielką wartość ma solidarność między Polakami żyjącymi w kraju i poza jego granicami... Dajemy dzieciom – motylkom – miłość, którą
one odwzajemniają, mamy jednak świadomość, że za rok,
może ich już nie być między nami.
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GRUPA V
PRACE WYRÓŻNIONE
(FRAGMENTY PRAC)
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SEMIA BEJI (FRANCJA)

Od 4 roku życia mieszkam za granicą Polski. Z tego
względu bardzo dobrze wiem jak wygląda solidarność między moimi rodakami... Duża grupa Polaków mieszkających
w Tunezji co sobotę przywoziła swoje dzieci do Szkolnego
Punktu Konsultacyjnego w Tunisie, aby m.in. spotkać się
i po prostu porozmawiać po polsku. Chciałabym podkreślić fakt, iż niektórzy pokonywali ponad 200 kilometrów,
ale i tak przyjeżdżali w każdą sobotę... Dwa lata temu przeprowadziłam się do Francji...
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– Byłem w „Solidarności”. Przyjechałem do Francji jako
uciekinier polityczny w 1981 r. „Solidarność” to była wspaniała sprawa przeciwko reżimowi, który był narzucony
Polsce przez Związek Radziecki. Polacy się wielokrotnie
buntowali przeciwko temu. Dzięki „Solidarności” wygraliśmy!

Kronika wspomnieniowa

ŁUKASZ BEREZA (USA)

Solidarność powstała 40 lat temu. Opowiadać o niej nie
jest mi łatwo, bo sam nie pamiętam tamtych czasów. Solidarność znam tylko z lekcji historii i opowiadań moich
dziadków i rodziców. Wiem, że Solidarność była czymś
wyjątkowym. To przecież największy ruch w polskiej historii. Solidarność to strajki, stocznia, Jan Paweł II, Lech Wa-
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łęsa, Gdańsk, z którego pochodzą moi rodzice. To dzięki
niej ludzie byli razem w trudnych czasach i dziś Polska jest
wolnym krajem, który ja mogę odwiedzać. Mimo, że Solidarność sprzed czterdziestu lat, to już historia, wciąż jest
ona ważna i potrzebna.
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AGATA MICHALSKA (HOLANDIA)

Spojrzeć w oczy drugiego człowieka i zobaczyć w nich nadzieję oraz niepokoje brata czy siostry to odkryć sens solidarności - Jan Paweł II.
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NICHOLAS PIETRANIK (USA)

Polacy to bardzo solidarny naród. Jak daleko możemy
sięgnąć w historię Polski i Polaków, tak wszędzie możemy zobaczyć tą solidarność. Nie tylko w stosunkach
między sobą, ale i w stosunkach do innych narodów...Tak
było kiedyś, a dziś solidarność wygląda nieco inaczej, ale
nadal jesteśmy gotowi aby sobie pomagać i dbać o siebie.
W tę solidarność ogromny wkład dają nie tylko Polacy
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mieszkający w naszym kraju, ale także Polonia na całym
świecie. Tak było od zawsze...Za pomocą specjalnych agencji polonijnych przesyłamy całe megatony paczek i około
miliarda dolarów rocznie w gotówce do Polski. To również
jest dowodem solidarności i olbrzymiej pomocy naszym
rodakom.
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Wyjątki, reguły, końcówki, przypadki, czasy, tryby, strony... Kto lubi gramatykę? Rzadko są to nasi uczniowie. A tymczasem gramatyka nie musi być
nudna, wprost przeciwnie – może być nawet zabawą. Dzieje się tak wtedy,
gdy jej poznawanie nie przebiega w trybie wbijania do głowy abstrakcyjnych
reguł i zasad, ale dokonuje się w drodze obserwacji pożytków, jakie daje nam
możliwość wykorzystywania norm gramatycznych w codziennym porozumiewaniu się, w rozumieniu tego, co ktoś do nas mówi i co my chcemy zakomunikować innym. Nadesłane scenariusze lekcji właśnie na to pozwalają.
Stanowią propozycje lekcji, podczas których dzieci poznają swoistą naturę naszego języka narodowego
i uczą się norm i zasad gramatyki w sposób przyjazny i atrakcyjny.
Dziękuję za te scenariusze wszystkim, którzy je opracowali. Dzielenie się z innymi własnymi dokonaniami to jeden z atrybutów innowacyjnych nauczycieli, a tacy właśnie są Uczestnicy naszego Konkursu
MAGDALENA BOGUSŁAWSKA
Przewodnicząca Jury Grupy Nauczycielskiej (Moduł B)

Czytanie scenariuszy lekcji sprawa mi wielką frajdę, zawsze wyobrażam
sobie jak poradziliby sobie uczniowie polskich szkół sobotnich podczas zaplanowanych przez nauczyciela zajęć. Czasem widzę znudzone, a czasem
rozentuzjazmowane, pełne zaciekawienia twarze podopiecznych.
Tym bardziej z przyjemnością uczestniczyłam w obradach Jury kolejnej edycji
konkursu Być Polakiem – moduł B dla nauczycieli. W każdym z nadesłanych
w tym roku scenariuszy znalazłam coś innowacyjnego, niekonwencjonalnego
i ciekawego. W związku z pandemią tegoroczna praca Jury przebiegała inaczej niż w poprzednich latach.
Wszystkie konspekty sprawdzaliśmy indywidualnie, odizolowani w różnych częściach świata, wyjątkowo
nie spotkaliśmy się na burzliwych dyskusjach w Warszawie, a ostateczne decyzje podejmowaliśmy podczas rozmów na popularnym obecnie ZOOM-ie. Przyznam, że mimo obaw – obrady poszły nam wyjątkowo sprawnie i jednogłośnie nagrodziliśmy przesłane nam „anonimowe” konspekty. Prawdę mówiąc
w momencie, kiedy piszę te słowa nadal nie znam nazwisk wyróżnionych przez nas nauczycieli, bo podobnie jak w poprzednich latach, z uwagi na maksymalny obiektywizm oceny, nazwiska autorów prac
są zakodowane przez Koordynatora Generalnego. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za podjęcie
się tego wymagającego zadania oraz podzielenie się swoimi ciekawymi i przemyślanymi propozycjami
zajęć. Z pewnością wiele pomysłów mogłoby być inspiracją dla innych nauczycieli.
Autorzy tegorocznych konspektów mieli za zadanie przygotowanie lekcji na temat trudnych zagadnień
gramatycznych. Większość z nich została precyzyjnie opracowana, często stanowiąc gotowy scenariusz
dla nauczycieli polonijnych uczących na różnych kontynentach. W scenariuszach nie zabrakło innowacyjnych ćwiczeń gramatycznych, gier edukacyjnych, dramy, filmików, specjalnie na te okazje napisanych
piosenek, nowych metod aktywizujących uczniów, ćwiczeń utrwalających oraz dokładnych wskazówek dla
nauczyciela. Ciekawe było także połączenie gramatyki z wiedzą o geografii i historii Polski.
Laureatom Konkursu serdecznie gratuluję, a wszystkim nauczycielom życzę satysfakcji z każdej udanej lekcji.
MAŁGORZATA LASOCKA
Sekretarz Jury Grupy Nauczycielskiej (Moduł B)
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MODUŁ B
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KONSPEKT LEKCJI
„TRUDNE DLA UCZNIA ZAGADNIENIE
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Być Polakiem… co znaczy dla mnie jakże wymowny tytuł Konkursu? Co znaczy dla 60 milionów Polaków
w Polsce, jak i dla nas, rozrzuconych po całym świecie? Czy i jak ważne jest identyfikowanie się z tymi
słowami dla nas wszystkich? A szczególnie dla nas, żyjących z dala od Ojczyzny; czy to z własnego wyboru, czy też z konieczności? Tyle pokoleń zadawało sobie zapewne te pytania wypływające z tęsknoty
„Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych…”. Do kraju, który przez Mieszka I przyjął Chrzest,
gdzie pod Grunwaldem ponieśli porażkę Krzyżacy, a Sobieski zatrzymał armią Imperium Osmańskiego.
Kraju, którego synowie i córki rozsławili imię swojej ojczyzny: Skłodowska-Curie, Chopin, Sienkiewicz…
Jak my dzisiaj odpowiemy na nie? Jak uczymy Polskości nasze dzieci? W każdym zakątku świata powstały szkoły polonijne, gdzie młode pokolenia uczą się języka polskiego, historii, geografii, tradycji
polskich oraz religii. Organizacje polonijne pielęgnują kulturę i obyczaje organizując imprezy z okazji
świąt narodowych i wydarzeń historycznych oraz świąt kościelnych. I jakby dopełnieniem tych starań
od jedenastu lat organizowany jest wyjątkowy konkurs „Być Polakiem” inspirując dzieci i młodzież,
a także dorosłych, do przemyśleń, jak tę Polskość nosimy w naszych sercach, jak uczymy jej młode
pokolenia Polaków żyjących z dala od ukochanej ojczyzny. A jego uwieńczeniem jest wspaniałe wydarzenie – wręczenie nagród – mające miejsce w symbolicznym miejscu – Zamku Królewskim w Warszawie,
po którym zwycięzcy odbywają cudowną, krajoznawczą podróż po Polsce odwiedzając najpiękniejsze
zakątki kraju.
Pragnę bardzo gorąco podziękować Pani Poseł Joannie Fabisiak za pomysł i trud organizacji Konkursu
„Być Polakiem” oraz Panu Markowi Machale za pracę wkładaną w koordynowanie konkursu. Dziękuję
także za zaproszenie mnie do współpracy oraz powierzenie roli jurora prac nauczycieli. Moja przygoda
z konkursem jest krótka, ale przesłanie konkursu wyjątkowo bliskie mojemu sercu, a możliwość bycia
jego częścią ogromnym zaszczytem.
I chociaż w roku 2020 realizacja konkursu została zaburzona wszechobecnym COVID-19, który spowodował zamkniecie granic, a ludzi zamknął w ich domach, Polonia odpowiedziała fantastycznie
na wyzwanie konkursowe. I chociaż być może w tym roku Gala się nie odbędzie, a wycieczka zostanie
przełożona to znaczenie konkursu nie jest umniejszone, a może właśnie jest jeszcze większe niż w poprzednich latach. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Tegoroczne hasło o solidarności,
które wypłynęło także z przeslania Świętego Jana Pawła Wielkiego jakże jest aktualne w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy… Bądźmy wiec solidarni, zjednoczeni i wspólnie uczmy miłości do Polski nasze
dzieci i wnuków. Niech w ich sercach bije miłość do kraju „pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem”.
ŁUCJA MIROWSKA-KOPEĆ
Juror Grupy Nauczycielskiej (Moduł B)
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WERDYKT JURY MODUŁ B – DLA NAUCZYCIELI
„TRUDNE DLA UCZNIA ZAGADNIENIE GRAMATYCZNE I METODYCZNA PROPOZYCJA JEGO ROZWIĄZANIA”

JURY W SKŁADZIE:
MAGDALENA BOGUSŁAWSKA – Przewodnicząca
JERZY KOWALEWSKI – Wiceprzewodniczący
MAŁGORZATA LASOCKA – Sekretarz
TOMASZ BASTKOWSKI
ŁUCJA KOPEĆ – MIROWSKA
KRYSTYNA OLLIFFE

WYBRAŁO LAUREATÓW:
I – Tomasz Banaszkiewicz, Białoruś
II – Aneta Zawadzka – Uveges, Irlandia
II – Karolina Kowalcze – Franiuk, Włochy
III – Ilona Stawczyk, Niemcy
III – Anna Sardis, Grecja

PRZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:
Monika Hoch – Zielonka, Wielka Brytania
Aneta Jesionowska, Wielka Brytania
Marta Kozłowska, Wielka Brytania
Wiesława Prążyńska, Białoruś
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Byłem w tym roku jurorem w module B – dla nauczycieli. Jestem nauczycielem języka
polskiego. Bywałem metodykiem, wykładowcą uniwersyteckim, lektorem języka polskiego w Polsce i poza nią. Tak, mam wizję: lekcja języka polskiego powinna być spotkaniem w przestrzeni polskiej kultury wśród wartości ważnych dla Polaków. Wśród
tych wartości niewątpliwie jest też poprawność językowa – jako szacunek do języka
polskiego, mowy przodków. Rolą nauczyciela jest pokazać piękno języka polskiego
– też w strukturach gramatycznych i niezliczonych wyjątkach. Umiejętność posługiwania się polszczyzną jest jak wtajemniczenie, wejście do elitarnego klubu, wyznacznik „bycia Polakiem”.
Poprawa konspektów lekcji w module B uczy pokory – moja wizja zderza się bowiem z wizjami Autorów
prac. Wierzę głęboko, że lekcje te były prowadzone naprawdę – widzę więc roześmiane buzie uczniów,
twórczą atmosferę, sukces. Starzeję się :). Z każdą kolejną edycją Konkursu widzę wyraźniej, że nie
ma jednej słusznej metody – już się nie upieram, że „gramatyka jest służebnicą komunikacji”, już nie
parafrazuję: „kultura, głupcze!”. Nie walczę o glottodydaktycznego ducha w nauczaniu tzw. jpjo zagranicą. Jeszcze chciałbym bronić tezy, że każda lekcja, a gramatyczna w szczególności, ma być zrobiona
poprawnie, czyli w zgodzie z rzemiosłem dydaktycznym, niekoniecznie glotto-. Jeszcze nie opuściły
mnie marzenia o sztuce na lekcji, o nauczycielach z pasją, pomysłem i ideą.
Dziękuję za nadesłane prace. Znalazłem w nich i sztukę, i rzemiosło, i pasję.
JERZY KOWALEWSKI
Wiceprzewodniczący Jury Grupy Nauczycielskiej (Moduł B)

Moja przygoda z najsłynniejszym i najpiękniejszym konkursem polonijnym „Być
Polakiem” ropoczęła się rok temu i trwa do dzisiaj. To przez całą skwencję życiowych decyzji, zawirowań i przypadków, spotkałem niesamowitą Joannę Fabisiak,
która bez ogródek zaproponowała mi napisanie serii wierszowanek historycznych
na jubileuszową X edycję. Wspólpracę przy tworzeniu tego zbioru dla dzieci, pamiętam jako niezwykłą podróż, gdzie podczas szeregu rozmów, wymiany myśli,
wizji i poglądów mogłem bliżej poznać geniusz i osobowość naszej pomysłodawczyni i Jej niezwykłe, wręcz metafizyczne wyczucie edukacji w zmieniającej się
rzeczywistości współczesnego świata. Nie wiedziałem wówczas, że bylo to tylko
preludium do tego co będzie dalej. W czerwcu 2019 roku po jubileuszowej gali zostałem zaproszony na
zebranie do biura, gdzie Joanna i Marek w towarzystwie niezwykłych osób z całego świata, legend „starej” historycznej Solidarności, omawili szczegóły związane z kolejną XI edycją. Co jak, gdzie, dlaczego.
Wówczas padło pytanie, które na zawsze zmieniło moje życie. Tomku może początek XI konkursy „Być
Polakiem” mógłby się odbyć w Irlandii? W październiku 2019 w Dublinie w Ambasadzie RP odbyła się
uroczysta sesja otwierająca kolejny konkurs. Temat jaki zaproponowaliśmy i przegłosowaliśmy był
niezwykły jak czas i okoliczności. Tak, tak Kochani – przegłosowaliśmy. Ci wspaniali ludzie oświaty,
sztuki, nauki i kultury przyjęli mnie do zacnego grona jurorów. A temat: „Solidarność” pod natchnieniem Ducha Świętego, zaproponowany przez Joannę okazał się jedynym na czasy i wydarzenia jakie
miały nadejść. Nazywam się Tomasz Bastkowski i jestem jurorem konkursu „Być Polakiem”. Jest to
dla mnie powód do dumy i jedno z największych osiągnięć mojego życia. To mój pierwszy raz i wierzę
gorąco, że nie ostatni. Debiutuję w tej roli i proszę o wyrozumiałość dla nowicjusza z Zielonej Wyspy.
TOMASZ BASTKOWSKI
Juror Grupy Nauczycielskiej (Moduł B)
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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

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNOTA POLSKA”

POLSKA
MACIERZ SZKOLNA

ZJEDNOCZENIE
POLEK
W WIELKIEJ
BRYTANII
STOWARZYSZENIE
POLSKICH KOMBATANTÓW
W WIELKIEJ BRYTANII

ZJEDNOCZENIE POLEK
W WIELKIEJ BRYTANII

ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE

EBEJOT

DOBRE MIEJSCE
S.P. Z O.O.

POLONIA
AID FOUNDATION
TRUST

M.B.GRABOWSKI FUND

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ
ARTYSTYCZNY WOJSKA
POLSKIEG

ZJEDNOCZENIE POLSKIE
W WIELKIEJ BRYTANII

POLONIA AID
FOUNDATION TRUST

TRAMWAJE
WARSZAWSKIE

AKADEMIA POLONIJNA
W CZĘSTOCHOWIE

PATRONI MEDIALNI
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