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Co to znaczy być Polakiem?
Oto pytanie nie byle jakie:
Kto wie, co znaczy dziś być Polakiem?
Jakie są z Polską Polaka więzy?
Czy może chodzi tylko o język?
I gdy ktoś polskim językiem włada,
Już go Polakiem nazwać wypada?
Czy na Polaka zaraz wyrasta,
Kto zna historię Polski od Piasta?
A może o to po prostu chodzi,
Że Polak w Polsce ma się urodzić,
Czyli do rzeczy podchodząc ściśle,
Na świat przyjść musi w kraju przy Wiśle...
A może całkiem niewiele zmienia
Nieraz odległy kraj urodzenia?
Czy Polak (spytać tu się ośmielę)
Musi być polskim obywatelem?
Przecież, co mówią w tej sprawie prawa,
To jest urzędu, nie serca sprawa...
Dalej, wśród wielu potocznych sądów,
Rozpatrzmy jeszcze kwestię wyglądu:
Czy kolor oczu, włosów i skóry,
Może Polaka określać z góry?
Czy, kto ma skórę w ciemnym kolorze,
Może Polakiem być, czy nie może?
A może żadnych nie trzeba znaków,
Jeśli rodziców ma się Polaków?
Lecz tu pytanie pada nierzadkie:
Co w takim razie z babką i dziadkiem?
Albo ujmując rzecz tę inaczej:
Jak wiele przeszłość w tej sprawie znaczy?
Czy to, kim byli ojciec, czy dziadek,
Może dla kogoś stanowić wadę?
Czy na Polaka tylko się nada,
Kto może być n4im w oczach sąsiada?
Czy też Polakiem jest ten, kto wyzna,
Że to jest właśnie jego Ojczyzna!
Że jest Polakiem z serca i duszy
I żadna siła tego nie wzruszy,
Że, ceniąc Polskę bardziej niż złoto,
Najszczerszym Polskim jest patriotą!
© BY MARCIN BRYKCZYŃSKI WARSZAWA 2014
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Drodzy Uczestnicy, Nauczyciele, Rodzice,
tegoroczny konkurs „Być Polakiem” rządził się innymi prawami, tak jak całe nasze życie, naznaczone pandemią. Przyjęliśmy dwa założenia: ponad wszystko miał on zainteresować uczestników a ponadto rozbawić
lub przynajmniej rozweselić, odwracając uwagę od codziennych statystyk chorobowych, prognoz epidemiologicznych itp. Czy nam się to udało? Chyba tak, bo nadspodziewanie dużo młodzieży wzięło udział w tej
edycji. Pisaliście też na Facebooku, prosząc o kontynuację: „Serdecznie dziękujemy za organizację tego niepowtarzalnego Konkursu i już czekamy na kolejną edycję” (Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi Forest Gate
w Ilford, Londyn).
To zainteresowanie cieszy organizatorów, ale prawdziwej satysfakcji dostarcza nam pisarska fantazja, wszechobecna w tych małych arcydziełach. Czy uprawnione jest użycie tak nobilitującego określenia? Moim zdaniem
tak, bo autorzy wielu prac konkursowych wyrażali przeżycia i przedstawiali zdarzenia w sposób wywołujący
u czytelników wzruszenie, rozbawienie a czasem smutek. Doznania te były także naszym udziałem podczas
oceny prac konkursowych.
Najmłodsi uczestnicy dokonali bogatego przeglądu polskich przysłów. Zwyciężyła meteorologia. Z glinianych garnków, malowanych, rysowanych lub naklejanych wyglądał marzec z włosami splątanymi zimnym
wiatrem i śnieżnymi płatkami Był nawet kalendarz ze stosownym przysłowiem na każdy miesiąc. Znakomite
miejsce zajęły przysłowia – przestrogi w rodzaju, żeby kózka nie skakała. Do rzadkości nie należały też pouczenia mówiące o Jasiu, który w dorosłym życiu będzie kierował się zasadami, wyniesionymi z dzieciństwa.
Fascynujące były przysłowia uniwersalne, występujące w wielu kulturach i językach. Takim jest przysłowie,
może raczej powiedzenie, „mieć dużo na głowie”, znane w niezliczonej ilości krajów. Młoda autorka pracy
plastycznej poświęconej tej maksymie, Lilly z Francji wypełniła uniwersalne stwierdzenie bardzo osobistymi
myślami, zamienianymi w rysunku na ulubione przedmioty, pokazujące tajemniczy, niedostępny dorosłym
świat dziecka. Ileż to rozterek i spraw obciąża umysł dziecka a dziecko polonijne dorzuca do tego niemałego
bagażu jeszcze polski elementarz, zeszyty do przedmiotów ojczystych i inne akcesoria polonijne. Praca Lilly
ma wymiar symboliczny. Uświadamia nam i obrazowo pokazuje, jak dziecko polskie, żyjące poza granicami,
od najmłodszych lat do swoich malutkich marzeń dodaje obowiązki i obciążenia, wynikające z chęci bycia
Polakiem a to sprawia, że naprawdę ma dużo więcej na głowie niż koledzy z kraju zamieszkania. Dziękujemy!
Przenosząc się do grupy starszej uśmiecham się, bo czyż można inaczej, jeśli zaraz na wstępie urocza Daniela
z Łotwy zapewnia nas słowami Hanki Bielickiej, że „Jeszcze Polska nie zginęła, póki się śmiejemy” a zaraz
potem przekonuje, że śmiech ma znaczenie terapeutyczne i ratował Polaków przed przygnębieniem w trudnych momentach dziejowych. Trudno nie zgodzić się z autorką tym bardziej, że przytacza świetne dowcipy
z ponurego okresu PRL- u. Oto jeden z nich, powtarzany z ust do ust przez ludzi czekających w niekończących
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się kolejkach: „W sklepie motoryzacyjnym klient pyta, czy może kupić samochód. Tak, odpowiada sprzedawca,
odbiór o dziesiątej rano, w dniu 6 czerwcu, za dziesięć lat. Nie mogę o dziesiątej, odpowiada zakłopotany
kupujący, bo w tym samym dniu i o tej samej porze przyjdzie monter, by zainstalować mi telefon”. To gorzki
dowcip ale dziś, wspominając tamte czasy, uśmiechamy się z ulgą. Dla rozweselenia jeszcze jeden przykład.
Pewnego razu, jak pisze Gabriela z USA, pewien dostojnik watykański, który ukończył przyspieszony kurs
języka polskiego, chciał pochwalić się nabytymi umiejętnościami i przywitać Papieża w Jego ojczystym języku.
Zamierzał spytać, jak się czuje Papież, ale na skutek słabo opanowanych rzeczowników pytanie zabrzmiało:
jak się czuje pies? Ojciec Święty spojrzał nieco zdziwiony i z filuternym uśmiechem odpowiedział: hau, hau”.
No i jak tu się nie śmiać?
Zachęcam do poznania prac konkursowych z tej i z innych grup. Z pewnością odnajdziecie tę, która na nowo
przybliży czas dzieciństwa. Mnie w kraj wspomnień zaprowadziła Helena Maria z Włoch i opisywany przez nią
bohaterski pies Dżek. W dzieciństwie miałam psa. Był duży, biało – brązowy i również wabił się Dżek. Niestety
nie lubił dzieci. Długo zabiegałam o jego względy i dopiero po kilku latach starań, gdy podrosłam a Dżek się
nieco zestarzał, nasza przyjaźń rozkwitła. Czytałam więc historię rodzinną Heleny z zapartym tchem. Tym
bardziej że, tak jak ona, pamiątkowe zdjęcia odnalazłam na strychu w szufladzie starej, skrzypiącej szafy. Historia lubi się powtarzać. Życzę bogatych przeżyć i wzruszeń podczas lektury wszystkich prac. Są tego warte,
zapewniam.
Nie byłoby jednak Konkursu i emocji z nim związanych, gdyby nie wielkie grono Przyjaciół w Polsce i poza
granicami którzy, rozumiejąc jego wartość, nie szczędzą wysiłku a przede wszystkim serca, by mógł trwać
i docierać do najdalszych zakątków świata, umacniając dumę w sercach dzieci i młodzieży, że są Polakami.
Szczególnie ciepłe podziękowania kieruję do Patronów Konkursu, Komitetu Honorowego, Jurorów, Sponsorów i wszystkich znanych i nieznanych Przyjaciół, wspierających Konkurs w różnych momentach jego realizacji. Dziękuję!
JOANNA FABISIAK,
Poseł na Sejm RP
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
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PATRONI XII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

ELŻBIETA
WITEK

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
◆

TOMASZ
GRODZKI

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
◆

JAN MICHAŁ
DZIEDZICZAK

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
do spraw Polonii i Polaków za Granicą
◆

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”,
Dyrektor Wykonawczy Centrum Polsko-Słowiańskiego, USA
FRANCISZKA AGHAMALIAN-KONIECZNA – Członek Zarządu Kongresu Polonii Francuskiej
DOROTA ANDRAKA – Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, USA
TERESA BEREZOWSKI – Przewodnicząca Rady Polonii Świata, Kanada
KAZIMIERZ CHRAPKA – Prezes Fundacji im. Władysława Reymonta, Kanada
ANDRÉ HAMERSKI – Wiceprzewodniczący Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej
„Braspol” Brazylia
JOANNA HEYMAN-SALVADЀ – Członek Zarządu Związku Polaków we Włoszech
JERZY JANKOWSKI – Prezes Związku Polaków w Norwegii
TOMASZ KAŹMIERSKI – Rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie, Wielka Brytania
TERESA KONOPIELKO – Redaktor Naczelna „Gazety Petersburskiej”, Rosja
TERESA OPALIŃSKA-KOPEĆ – Prezes Zarządu Forum Polonii w Austrii
MAŁGORZATA KWIATKOWSKA – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
Ks. Bp WIESŁAW LECHOWICZ – Przewodniczący Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą
		

Konferencji Episkopatu Polski

WIESŁAW LEWICKI – Prezes Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus, Niemcy
AGNIESZKA LONSKA – Prezes 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
CZESŁAW MARYSZCZAK – Prezes Światowej Federacji Stowarzyszeń Polskich Kombatantów
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
FRANK SPULA – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, USA
URSZULA STEFAŃSKA-ANDREINI – Prezes Związku Polaków we Włoszech
HALINA SUBOTOWICZ-ROMANOWA – Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji
TERESA SYGNAREK – Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja
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
ALEXANDER ZAJĄC – Prezes Konwentu Organizacji Polskich 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
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JURY XII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

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 BARRASS – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, wieloletni dyrektor
i nauczyciel polskiej szkoły sobotniej 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

MARIANNA BRZOZOWSKA – Manager ds. Edukacji i Projektów Polonijnych w Polskiej Szkole
SEN w Dublinie, Irlandia
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 Prezydium ZNP
w Ameryce, Dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburg, IL,
członek Komitetu Stypendialnego im. św. Jana Pawła II
KS. KANONIK BOGUSŁAW JANKOWSKI – Duszpasterz Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”,
Dyrektor Domu Rekolekcyjno – Wypoczynkowego
„Dobry Zakątek”, Polska
KAMIL JONCZYNSKI – Nauczyciel, Podharcmistrz Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego w Szwecji
JAGODA KACZOROWSKA – Harcmistrzyni ZHP, Działaczka Polonijna, Wielka Brytania
HANNA KACZMARCZYK – Dyrektor Szkoły im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Austrii
HALINA KOBLENZER – Rzecznik Prasowy Konkursu. Członek Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia
Tradycji, Kultury i Języka Polskiego, nauczycielka w Szkole Europejskiej, Niemcy
EWA KOCH – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Dyrektor Polskiej Szkoły im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago, USA
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
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MAŁGORZATA LASOCKA – Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, długoletni Dyrektor
Szkoły im. M. Skłodowskiej – Curie w Londynie, Wielka Brytania
MAŁGORZATA LUBBERS – DĄBROWSKA – Wiceprezes Zarządu Forum Szkół Polskich w Holandii
PIOTR ŁADOMIRSKI – Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Belgia
MAREK MACHAŁA – Koordynator Konkursu. Emerytowany inżynier elektryk, Polska
IWONA MALINOWSKI – Sekretarz Kongresu Oświaty Polonijnej,
Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie
ŁUCJA MIROWSKA – KOPEĆ – Emerytowany 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 – Była Prezes, obecnie Powiernik Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania
KATARZYNA OSTRÓWKA – Trener dyrektorów i nauczycieli polonijnych, Dyrektor Polskiej
Szkoły Forum im. M.Skłodowskiej-Curie w Madrycie, Hiszpania
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 – Prezes Narodowościowo – Kulturalnej Autonomii Polaków „Polonia”,
w Kaliningradzie, wiceprezes Kongresu Polaków w Rosji
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
URSZULA WANECKA – Działaczka polonijna, Niemcy
WANDA J.VUJISIĆ – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze
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Konkurs Być Polakiem
Przysłowia – mądrość Narodu przekazywana z pokolenia na pokolenie...
Kopalnia polskich wspomnień – każda indywidualna historia dodaje barw
do bogatego obrazu dziejów naszej Ojczyzny...
Śmiech i anegdota – symbole wytrwałości w trudnych warunkach, które dla Polaków
nie są obce...
Wewnętrzna polskość – to co w duszy śpiewa o wartościach, o kulturze, o honorze,
o miłości...
Mój biało-czerwony świat – zachowanie tożsamości gdziekolwiek się jest
i z kimkolwiek się przebywa...
...to wszystko razem splata się w jeden cudowny warkocz uczuć, myśli, marzeń
i przeżyć, który zwie się: Polska.
JAGODA KACZOROWSKA
Harcmistrzyni
Związku Harcerstwa Polskiego
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Warszawa, 31 maja 2021 r.
Uczestnicy i Organizatorzy
XII edycji Konkursu „Być Polakiem”

Już po raz kolejny mam ogromną przyjemność zwrócić się do uczestników Konkursu „Być
Polakiem”. Często zadajemy sobie pytanie – co to znaczy być Polakiem w XXI wieku? Być
obywatelem Polski? Znać hymn, historię i tradycję? Czy Polakiem jest ten, kto kocha Polskę, polski
język? Kto ma polskich przodków?
Konkurs wciąż na nowo staje się okazją do odpowiedzi na powyższe pytania, a przede
wszystkim o poczucie tożsamości narodowej oraz poznania bogatej historii kraju przodków. Jest
również nośnikiem wiedzy o polskiej kulturze i co najważniejsze języku, który jest kluczem do
naszej narodowej spuścizny.
Dzisiaj obchodząc rok beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pragnę odnieść się do
słów Prymasa Tysiąclecia: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów
i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! - serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha
hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny.
Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie
dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko... Pamiętajcie,
że i Wy jesteści z pokolenia orłów. Niech to będzie dla Was znakiem, programem i ukazaniem
drogi.” Życzę, abyście zawsze byli dumni ze swoich korzeni i tożsamości.
Z całego serca dziękuję Rodzicom, Nauczycielom, Organizatorowi i Opiekunom, dzięki
którym uczestnicy konkursu mogą na nowo przeżywać „Bycie Polakiem”.

Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski
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ADAM ABD EL MIGID-OGRODNIK – GB
ALEXANDER ABRALDES – F
VINCENT ABUBAKAR – GB
NATASHA ADAMCZYK – GB
DANIEL ADAMS PACHOLEC – E
DARIA AGAPHANOV – CDN
ALEXANDRE OKORONWKO AGWU – B
YASSIN AHMED – ET
SALMA AHMED – ET
ADAM AHMED – ET
VIKTOR ALEKSANDROV – BG
BLANKA AMAYA PUSTUŁA – E
MARCEL AMBROŻEWSKI – B
GABRIELA ANDRIKONIS – USA
MAYA ANDRUCHÓW – USA
ALEX MARTIN ANEW – BG
JULIA ANTONINI – I
ADAM ARCHACKI – USA
DAMIAN ARCHACKI – USA
ANDRZEJ ASTAKHOV – BY
ALEKSANDER ATAJEW – TM
MAKSAT ATAJEW – TM
GULLER ATAJEWA – TM
ANASTAZJA AZARCZYK – BY
MARYIA BABINSKAYA – BY
HELENA BABISZKIEWICZ – USA
ELIZA BACZEK – IRL
KIRA BAJANDINOWA – KZ
MATYLDA BALDE – D
OLIWIA BALSKA – D
ZOFIA BAŁUCHA – KZ
SANDRA BANDYK – D
DIEGO BARANOWSKI – IRL
MIKOŁAJ BARAŃSKI – USA
NIKOLAJ BARSCEVSKI – CDN
WIKTORIA BARTOSZUK – UA
POLA SOLEY BARWIAK – IS
ANASTAZJA BASZKOWA – KZ
ALESSANDRO AVANTINI BAUER– I
GAIA FRANCESCA BAUSANO – I
MAKSYMILIAN BAZIOR – GB
MAKSYMILIAN JAN BĄK – USA
ZOFIA BEDYŃSKA – H
KAMILA BEJSOVCOVA – CZ
TATJANA BELIKOVA – LV
MAXIMILIAN BELTER – USA
FELIX BERESIŃSKI – D
JULIA BERGER – B
MARLENA BERGER – B
CARLO BERLINGIERI – B
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BARBARA BESTER – IRL
ROKSANA BIAŁOŃ – IRL
MILENA BIEDA – IS
QUENTIN BIEDRAWA – GB
MAYA BIELAK – GB
NIKOLA BIELAWSKA – B
KLAUDIA BIELOWICKA – IRL
JANINA BIENIAS – F
DOMINIKA BIEŃKOWSKA – USA
EMILY BIESIADECKI – USA
ALEKSANDER BIESTEK – USA
FILIP BIEŚ – E
SOFIA BILKIEWICZ – BG
ALEXANDER BILKIEWICZ – BG
VICTORIA BILLACK – USA
ELA BINBOĞA – TR
MICHAŁ BIŚTO – GB
PATRYK BLACHOWICZ – USA
GABRIEL BLACHOWICZ – USA
JEGOR BLIZINCEW – RUS
WIKTORIA BŁACHA – D
CATHERINE BOCHENEK – USA
KAMILA BOCHENEK – USA
ALICJA BOGUSZ – USA
MICHAL BOGUSZ – USA
ROKSANA BOJKO – IRL
MATEUSZ BOKSA – USA
FILIPPO BONALDO – I
MIROSŁAWA BONDARENKO – KZ
NICOLE BORECKI – B
EMILI BORKOWSKAJA – LT
AGATA BOROWAJA – LT
MATEUSZ BORYSEWICZ – BY
ALEXANDRA ANTONINA BOURGUINET – CH
DARIA BOWTIK – UA
KAROLINA BOZYK – USA
VICTORIA BRODOWSKI – USA
OLIVIA BRODOWSKI – USA
VIVIENNE BRUNNER – A
ANGELINA BRYCZKOWSKA – BY
ALEKSANDRA BRYŁA – IRL
LENA BRZOZOWSKA – IS
KACPER BUCIOR – USA
JULIA BUGAJ – USA
ANNA BUGAJ – USA
KEWIN BUŁO – LT
MARK BURACZEWSKIJ – LT
EMILIA BUTRYN – USA
OLIVIA BYLICA – E
DAVID BZDULA – USA

MATTEO JAN CANDEAGO – B
GIULIA CANTAVENERA – D
ELLA CARDONA-DABROWSKI – USA
ADAM CARDONA-DABROWSKI – USA
FEDERICO CAVALLO – I
NORBERT CEOLA – I
JAN CHANCEWICZ – BY
ALEXANDROS CHMIELEWSKI – GR
SZYMON CHMIELEWSKI – GR
NATALIE CHMIELOWSKI – USA
MARIA CHOLEWA – IRL
ADAM CHORĄŻYCZEWSKI – IRL
FLORIAN CHRAMIEC
EMILIA CHRISTIAN – USA
KATHRYN CHRISTIAN – USA
DARJA CHWASZCZEWSKA – BY
ZUZANNA CHYLIŃSKA – D
ELISA CIBOROWSKI – USA
NICOLE CIBOROWSKI – USA
LENA CICHOWICZ – NL
VICTORIA CIELUCH – USA
ALEXANDER CIOLKO – USA
MARTINA COCCA – I
LUCA COSSIRI – I
MARTYNA MARIA CRUPI – I
ANITA CYPORENKO – UA
EMILIA CYWINSKA – USA
DOMINIKA CYWIŃSKA – USA
DOROTA CZAJA – F
POLINA CZAJKA – UA
GABRIELLA ANNABELL CZARNIK -GB
AMALIA CZAWKINA – UZ
LAURA BARBARA CZECH – DK
MARCEL MIKOŁAJ CZERNICKI – GB
PATRYK PIOTR CZERNICKI – GB
MARIA CZUKIEWSKA – USA
IDA DACKIEWICZ – IRL
JULIUSZ ÖRN DANIELAK – IS
VICTORIA ARNA DANIELAK – IS
AMELIA ANNA DANILUK– IS
MAKSYMILIAN DANISZEWSKI – LT
EMILY DANYLIUK – USA
ANNA MARIA DAŃDA – HK
AGATA DAUKSZEWICZ – LT
OROUBA DAY – GR
WAHEED GABRIEL DAY – GR
JULIA DĄBROWSKA – S
SYLWIA DĄBROWSKI – USA
RYAN DE COCK – B
MARCELLO DE FAZIO – USA
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GIOVANNI DE FAZIO – USA
AURORA DE VITO – I
SIMONA DEFAZIO – USA
KAJA WIKTORIA DEJNOWICZVELITCHKOV – BG
ADRIANA DELI – GR
GEORGIOS DELIS – GR
EMILIA DELL’IMPERATORE – I
MARTA DEMSKA – CH
JAN JAKUB DEMSKI – CH
DAMIEN DERON – D
ELISA DEUTSCHER – CH
JAN DHALLUIN OPALA – E
PAUL DHALLUIN OPALA – E
SOFIA DI ASCENZI – I
ANASTASIA DI NISI -F
JULIA DIABELEK – USA
IGOR DIEGTSIOROW – BY
POLINA DINKIEWICZ – BY
ALICJA DMITRIUK – UZ
RAJA DOBRINOWA – BG
JULIA DOBRZYCKI – USA
PATRICIA DOBRZYNSKI – USA
KSENIIA DOKALENKO – UA
PIOTR DOLIWA – B
DIANA DOLIWA – USA
NIKOLA DOŁBNIAK – IRL
MIJA DOMUT – LT
SIMONA FILOFTEA DORE – I
ALICJA DORMAN – TN
ADAM DOWGIAŁO – LT
JAKOB DRABEK – D
OLIWIA DRÓŻDŻ – D
JULIA DUDA – USA
OLIVER DUDA – USA
OLIVER DUDEK – CDN
MAJA DUNOWSKA – LT
DAWID DUŚ – I
ANABELLE RENEE DYBANOWSKA – USA
OLGA DYLĄG – B
MAJA DYSZEWSKA – IRL
GABRIELA DZENE – LV
JULIA DZIDO – B
EMILY DZIECINA – USA
JULIA DZIECINA – USA
ISABELLA DZIEDZIC – USA
SEBASTYAN DZIGAR – KZ
NADIA EL BOUSTANI – E
NATANIEL ERRICO – B
SAMUELE EVANGELISTI – I
„BYĆ POLAKIEM” 2021

JESSICA EVANGELISTI – I
MAYA EVANS – GB
SOPHIA EVANS – GB
KARINA FARES – USA
MICHAIL FIEDOROWICZ – RUS
ALEKSIEJ FIEDOROWICZ – RUS
GERARD FILA – B
BOHDAN FILIPCZUK – UA
MARIIA FILISEIENKO – UA
ANNA VICTORIA FLOREK – USA
PANAGIOTIS FLOROS – GR
WŁADYSŁAW FOMIUK – UA
ELLIOT FRANCILLARD – F
SOLINE FRANCILLARD – F
AGATA FRANIUK – I
CAROLINE FRANKIEWICZ – IRL
DANIELA FUDYMA – D
EMILY FURGAL – USA
MAYA GABRYS – USA
JULIA GAJDA – UA
ALEKSANDER GAJDULEWICZ – LT
JAGODA GAJEK – USA
SEBASTIAN GAJSKI – HR
NIKOLA GALAS – GB
LAETITIA GALONSKA – D
JAVIER CARLOS GANADO CIESZYŃSKI – E
DAWID GANCZEW – BG
ZACHARIASZ GARCÍA IDZIAK -E
MILOSZ GASIOR – USA
ALEKSANDRA GAUDYN – GB
FRANCISZEK GAWRYŚ – DK
OLIVIA GAZDA – USA
ZOFIA GEIGER – USA
EWA GEMELLI – I
EWA GERASIM – LT
KAMILA GERASIM – LT
FRANCISZEK GIEDROJĆ – B
WIKTOR GIEDROYĆ-JURAHA – B
DOROTA GIERLIK – GB
JEREMI GIERYCZ – QA
CATHERINE GILBERT – GB
ELINGA GIMBICKYTE – LT
AMELIA GINTER – USA
AGNIESZKA GIRDZEWICZ – LT
HELENA GLAPA-SANCHEZ – B
NATALIA GLOVER – GB
NADIA GNATEK – USA
DAVID GOLA – USA
JACOB MATTHEW GOLA – USA
JULIA GOLEC – USA

ARIANNA GOLUBCOVAITE – LV
DOMINIK GOŁĘBIOWSKI – USA
ADAM GORA -USA
ANTONI GORODETSKI – BY
CRISTIAN GOTTER – I
CARLA GÓMEZ CZAPLIŃSKA – E
LENA GÓMEZ CZAPLIŃSKA – E
INGA GÓRECKA – IRL
GABRIELLA GRABOWSKI – USA
KONSTANTA GRAK – LT
ZUZANNA GRAZDA – USA
BEATA GRENDZOWSKAJA – LT
MICHAŁ GRICEWICZ – LT
WOJCIECH GRONOSTAJ – USA
ALEXANDER GRUNDWALD – USA
WIKTORIA GRZELAK – S
GABRIELA GRZENDA – USA
EUGENIA GULECKA – BY
LILIJA HADRYŚ – BG
HELEN HANUSZEWICZ – IRL
ANGELINA HARTLEY – USA
SEBASTIAN HERBET – B
LILIANA HERMANOWICZ – D
JULIA HILINSKI – CDN
SOFIIA HLYNIUK – UA
OSTAP HNAT – UA
DARIA HOLODNIAK – USA
MELANIE HRYNIEWICKI – USA
JAKUB HUMPA – D
WIKTORIA ILUKOWICZ – LT
EMILIA INGIELEWICZ – LT
MARIA IVANOVA – BG
MARIA IWAN – D
ADRIAN IWANIEC – IRL
AMELIA IWANOWA – BG
ŁUKASZ JACHIMOWICZ – LT
EMILIJA JACHIMOWICZ – LT
MARIA JADWISIENCZAK – GB
MIKOŁAJ JAGUSIAK – IRL
MAYA JAKUBIAK – USA
KAYA JAKUBIAK – USA
ALŻBETA JAKUBIKOVA – CZ
DIANA JAKUPI – I
DOMINIKA JARMAKOWSKA – E
ROMAN JARZĘBOWSKI – D
KAMIL JASTRZĘBSKI – B
OLIVIA JAŚNIEWICZ – CDN
IĻJA JEFREMOVS – LV
AGATA KRYSTYNA JENNER – CH
AGATA JENNER – CH
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MILENA JERMAK – LT
MACIEJ JESIONKOWSKI – GB
JANA JEWŁOSZEWICZ – BY
EMILIA JĘDRZEJEWSKA – S
ARTUR JĘDRZEJEWSKI – S
MAJA JOSZCZYK – B
MACIEJ JOZEFKO – USA
EMILIA JUDŽENTYTĖ – LT
ROMAN JULDASZEW – UA
MAGDALENA JURKOWSKA MIGLIONICO – I
SZYMON JURSKI – USA
JUSTYNA JUSINSKI – USA
ANNA JUŚKO – UA
IGOR KABAŁA – GB
IGOR KABAŁA – IS
PAWEŁ KACZKAN – LT
OLIWIA KACZMARSKA – CDN
NATALIA KACZOR – E
KATRĪNA KADIŠA – LV
NICOLA KALARUS – GB
ADRIANNA KANCZUGA – UA
MATEUSZ KANIA – D
VERONIKA KANTOR – CZ
GABRIEL KAPICA – B
WIKTORIA DOROTA KAPICA – B
DOMINIKA KARASEVIČIŪTĖ – LT
SOFJA KAROL – BY
FILIP KARPOWICZ – BY
EMMA KARPOWICZ – BY
ELDAR KASAKOWSKIJ – LT
VINCENT KASAKU – D
JULIA KASPRZYK – A
GABRIEL KASSAI – S
NAZAR KATRIJ – UA
ROBERT KAVALEU – BY
JOANNA KAWULA – I
MAŁGORZATA EMILIA KAZAN – UA
ANNA KEDZIA – USA
DARINA KHAMIDOWA – UZ
AMIRA KHOLANDI – GR
SARA KHOLANDI – GR
EWA KHOMCHIK – BY
JULIA KIBART – B
AGATA KIECKA – USA
KINGA KIERZKOWSKI – USA
CLAUDIA KILUK – USA
SOFYA KIM – KZ
EMĪLIJA KISEĻOVA – LV
NATALIA KLUS – USA
AGATA KNUTELSKA – D
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FILIP KOBIERECKI – E
ANTONI KOCHAN – IRL
MAKSYMILIAN KOCOŃ – USA
MIRIAM KOKOSZKA – BG
ZACHARIASZ KOKOSZKA – BG
RACHELA KOKOSZKA – BG
MALWINA KOKOWICZ – B
IZABELA KOLAKOWSKI – USA
ALAN KOLUS – USA
JAKUB KOŁODZIEJ – I
MAREK KONDRATJUK – LV
ŁUCJA KONIECZNA – BG
EVA KONOPKA – USA
JEGOR KONOWALOW – KZ
IGOR KONOWALOW – KZ
KINGA EWELINA KOPACZ – DK
KACPER KOPEC – USA
OLIWIA KOPEC – USA
JANUSZ KORDEK -UA
ALEKSANDRA KORNAUS – USA
GABRIEL KORNAUS – USA
JULIA KORNIAK – GB
ROMAN KORNIJENKO – UA
ZOFJA KOROBENKOWA – RUS
OLIVIA KORPACZ – IRL
KATERYNA KORPAK – UA
ANTONI KORYTOWSKI – GB
VICTORIA KOSMALA – USA
KLAUDIA KOSTUR – IRL
KAROLINA KOSZORZ – IRL
KAROL KOSZORZ – IRL
LARA KOT – D
WERONIKA KOTULSKI – USA
KAROLINA KOWALCZE-FRANIUK – I
LARISSA KOWALCZUK – BR
ISABELLA KOWALIŃSKA-MANALAC – USA
WERONIKA KOWALSKA – UA
LENA KOWALSKA – BG
DOMINIKA KOWALSKA – USA
MARIA KOWALSKA – UA
WOJCIECH KOWALSKI – D
ANDRZEJ KOWALSKI – IRL
ADAM KOWALSKI – IRL
LILIANA KOWALUK – IRL
KINGA KOZEK – AUS
KLAUDIA KOZEK – AUS
TADEUSZ KOZEK – AUS
DARIA KOZERSKA – I
FRANCISZEK KOZIOROWSKI – D
MAJA KOZLOWA – BY

WIKTORIA KOZŁOWSKA – D
KSENIJA KRAVČENKO – LV
JANA KRAWCZENKO – BY
WALERIA KRAWEC – UA
WIKTORIA KRECHOWECKA – UA
JULIA KRETOWICZ – USA
JULIA KREZLEWICZ – USA
MICHAŁ KROCZEK – IRL
POLA KROMA – GB
KHLOE KROPIEWNICKI – USA
JAKE KROPIEWNICKI – USA
ARTUR KRÓL – USA
NICOLAS KRUPA – I
OLIVER KRUSZELNICKI – GB
VICTOR KRUSZEWSKI – USA
PIOTR BENEDYKT KRYSZTAL – UA
JAN KRYSZTAL – UA
JAKUB KAJETAN KRZEMIEŃ – USA
FABIAN KUBASEK – USA
GABRIEL KUCA – F
MILENA KUCZEK – USA
DAWID KUCZKOWSKI – D
JANINA FRANCISZKA KUFEN – D
MAXIMILIAN KULEC – USA
JAKUB ANDRÉS KULESZEWICZ – IS
JAKUB KULICKI – LT
SOPHIA KUMAR – IRL
NATALIA KUNA – USA
MAYA KUNECKI – USA
DANIEL KUPINSKI – USA
ALESIA KUSZNIAROWA – BY
KAJA KUSZTELAK – GB
ALEX KUZDAS – USA
NINA KUZIMSKA – GB
ILLIA KUZIW – UA
MIANA KUZMICZ – LT
OLGA KUŻDŻAK – USA
GABRIELA KUŻDŻAK -USA
NIKOLAS KWAŚNIK – F
ELŻBIETA KYIUTA – UA
HELENA MARIA LACERENZA – I
LYDIA MARIA LACERENZA – I
WERONIKA LACHOWICZ – UA
LILIA LACHOWICZ – UA
JANA LANGHOF – D
JULIA LATOCHA – USA
ANTONI LATOCHA – USA
GAJA LATORRE – USA
MAJA LESZCZYŃSKA – IRL
ANIELA LIPIŃSKA – IRL
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KACPER LIS – USA
EMILIA LISOWSKA – USA
DIANA LITYŃSKA – B
JULIA LIWAK – IRL
MARCEL LOMOT – USA
VALERIYA LOPATA – KZ
MATTHEW LOPEZ – USA
VICTOR LOPEZ KANTEK – E
EMILIE LOPINSKA-COTTE – F
OLIWIA LOSZ – IS
AFRIKA LOZANO ISKRZYCKA – E
JULIA LUKA – IRL
ANTONIO GIUSEPPE LUPINACCI – CDN
SOPHIA HELENA LUPINACCI – CDN
MARIANNA ŁACEK – AUS
ZUZANNA ANNA ŁAPA – USA
FILIP ŁAWNICZEK – GB
EMILIA ŁAZDOWSKAJA – LT
WERONIKA ŁOPATKA – IRL
MAJA ŁOPATKIEWICZ – E
PAULINA ŁOSIEWICZ – D
TOBIASZ ŁYSIK – GB
ZOFIA MACDERMOTT – IRL
FLAVIA LLANEZA MACIASZEK – E
ELIZA MACKE – GB
ARIAN MACKEWICZIUS – LT
KARINA MACKEWICZIUTIE – LT
ANNA MACOSZEK – CZ
NATALIA MARIA MADZIAR – GR
MATEUSZ MAGIERA – USA
PIOTR MAGIERA – USA
JOSHUA LAWRENCE MAHINAY – CDN
NATALIA ALINA MAHINAY – CDN
ALEKSANDER MAKARENKO – LT
ALAN MALEK – IRL
DAWID MALINOV – BG
EMMA MALINOWSKI – USA
NINA MALINOWSKI – USA
KEVIN MALISZEWSKI – USA
MAKSYMILIAN MAŁKOWSKI – E
JULIA MAŁYSKA – F
GIULIA MARIA MANZATO – I
BARTŁOMIEJ MARCIAK – IRL
JULIA MARCINIEC – USA
ZOFIA MARCINOWSKA – KZ
EVA MARGEVIČA – LV
MATEUSZ MAREK MARKOWSKI – IS
JAN MARTENCZUK – UA
ZOE MARTINELLI – I
INЀS MARZEC – B
„BYĆ POLAKIEM” 2021

DARIUSZ MASEWICZ – LT
JULIA MATLAK – USA
BENJAMIN MATUSZ – USA
CHLOE MATUSZEWSKI – USA
AGNIESZKA MATYS – FOLEY – IRL
ELENI MAZOKOPAKI – GR
KAROLINA MAZUR – UA
EMILY MAZUR – USA
KRISTIANS MEDNIS – LV
NAZAR MELNYK – UA
SABINA MĘŻYK – LV
MATEUSZ MIANOWANY – USA
NATALIA MIANOWANY – USA
ANNA MICHAELSON – GB
ADAM MICHAELSON – GB
WIKTOR MICHAJLOW – BG
ELIZABETH MICHALSKA – USA
MICHALINA MICHALSKA – NL
TOMASZ PAWEŁ MICHALSKI – NL
MACIEJ MICHALSKI – NL
DOMINIC MIEKISZ – USA
NATHANIEL MIETKIEWICZ – GB
MIKOŁAJ MILANOV – BG
TOMAŠ MINCEVIČIUS – LT
PAOLO MINUCCI – I
MELISSA MIREK – I
NELLY MISKOWICZ – F
NOEMIE MISKOWICZ – F
KAMILA MISZTELA – USA
OSKAR MIŚKIEWICZ – BG
SARA MITUŚ – GB
SANDRA MIZINSKI – USA
MARTYNA MAŁGORZATA
MODZELEWSKI – USA
AMELIA MOKRAS – IRL
IGA MORAWIEC – USA
ALEKSANDRA MORAWIEC – USA
GABRIELLA MORENO – USA
LEON MORI – HK
KRISTINA MOROZ – UA
IZABELLA MOSKAL – USA
MARIANNA MOSZ – USA
PAUL MROCZEK – USA
VERONICA MROCZEK – USA
CAMILLA MROZ – USA
SARAH MUCEK-KUCINSKI – IRL
PAULINA MUCZYNSKI – USA
ALEX MURANSKI – USA
CHLOE MURANSKI – USA
HANNA MYASHEVA – BG

STANISLAVA MYASHEVA – BG
WERONIKA MZYK – USA
ALICJA NADARZEWSKA – GB
SARAH NALETILICH – CDN
EMILIJA NANIEWICZ – LT
ARTUR NANIEWICZ – LT
BENIAMIN NATWORA – B
DAMIAN NEMEC – LT
ETHAN ALEKSANDER NIEWINSKI – USA
VERONIKA NIEWIŃSKI – USA
NOELIA MARIA NORIEGA
RADZISZEWSKA – E
NADIA NOWAK – GB
ANASTAZJA NOWAK – USA
AGATA NOWIK – LT
OSKAR NOWORACKI – IRL
PATRYCJA OBRZUT – GR
DAVID OGANESYAN – TM
ELEN OGANESYAN – TM
KLARA TELIMENA OJRZYŃSKA – CZ
MICHAŁ OKONIEWSKI – USA
STANISŁAW OKOŃ-ROCHA – GB
VANESSA OLEKSY – IRL
LILY OLICHWIER – IRL
KACPER OLSZEWSKI – USA
JAKUB OLSZEWSKI – IRL
NICOLE OLSZEWSKI – USA
MARTHA OLSZOWKA – D
TOMAS ORŁOWSKIJ – LT
JURIJ OSTASZ – UA
OLIWIA OTWINOWSKA – DK
AGATA PAJANCZKOWSKA – LT
MAKSYMILIAN PAJĄK – USA
MAYA PAKULA – USA
DMYTRO PALAMAR – UA
ANNA PALIWODA – UA
JACOPO PALMA – I
KAMIL PANEK – GB
LENA PANEK – GB
OKSANA PARFENIUK – UA
NELL PARTYKA – USA
ANNA PARZYCH – USA
MAJA PASTUSIAK – D
MOLLIE PATINO – USA
WIKTORIA PAWLIKOWSKA – D
ANNA PAWŁOWSKA – HK
GIULIA MARIA PEDRON – I
ALINA PERESZLUGA – UA
OSCAR PERYT-JANDUŁA – USA
RUNYA PICQUEUR – B
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GABRIELA BJÖRK PIECH – IS
MILENA LILJA PIECH – IS
NATALIA PIECHOWSKA – B
SZYMON PIETKIEWICZ – IRL
NICHOLAS PIETRANIK – USA
OLIMPIA NOA PIETRAS – E
KLAUDIA NICOLE PIETRAS – E
ARINA PIETRASZ – KZ
KACPER PIGUŁA – IRL
OSKAR PIGUŁA – IRL
EMILIA PIJCK – B
DOMINIKA PILARCZYK – IRL
KATARINA PILZECKER – D
EMILIA PLEWA – USA
PAULINA POBORSKA – IRL
JAKUB POBORSKI – IRL
JURATA PODGORNAJA – LV
NICOLE POKORA – USA
LENA POKORA – NL
EMILY POLINSKA – USA
LIA LO PORTO – D
PAULINA POTEJKO – LT
ALAN POTEPA – USA
LAURA MARIANNA POŻOGA – I
ALEKSANDRA PRUSAKOWSKA – IRL
DANIEL PRUTKOWSKI – LT
PATRICIA PRZYBYLSKI – USA
KRYSTIAN PRZYCHOCKI – USA
ADAM PUJANEK – D
OLEKSANDR PYLYPCHUK – UA
VICTORIA PYSKATY – USA
MARTIN PYZNAR – USA
DANIELA RADECKA – LV
KATARZYNA RADOMSKA – B
EMILIA RADU – LT
KASPER RADZIK – USA
VICTORIA RADZIK – USA
ANNA RADZIUK – BY
ANTON RAMOTOWSKI – BG
JULIA RASZKIEWICZ – USA
JULIA REBELSKA – IRL
FILIP REINER – BG
OLIWIA REJŻMUND – BG
DIMA RIABUSZENKO – UA
KSENIA RODRIGUEZ WEBER – E
GABRIELA ROGOWSKA – USA
ROSALIE ROGUSKA – NL
LILIANA ROGUSKA – NL
WIKTORIA ROLA – B
WOJCIECH ROLA – B
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SOFIA ROLFE – USA
PIOTR ROMANKIEWICZ – IRL
OSKAR ROSŁANIEC – GB
SZYMON ROSZKOWSKI – GB
KORNEL ROSZKOWSKI – GB
JULIA ROWICKA – S
EMILIA RÓWNIAK – GB
NEELE RUSCH – D
NICOLA RUSZAŁA – USA
MAYA RUSZAŁA – USA
ANTONINA ROZALIA RYGIELSKA – D
ZOFIA RYGIELSKA – IRL
JAKUB RYGIELSKI – IRL
ANNA RZANEK – IRL
ELIZA RZEPSKA – USA
ZUZANNA RZYMKOWSKA – GB
DOMINYKAS SADOVSKIS – LT
BERNARD SAKOWICZ – CDN
ILAI NOAH FELIX SAKYI-GYINAE – GB
ŁUKASZ SALWIŃSKI – LT
MILANA SAMOJLOWA – BY
ANTONI SAMOKAR – BY
MAXIMILIAN SAMUL – USA
ZOSIA SANCHEZ – USA
TYMEK SANCHEZ – USA
SEBASTIAN DOMINIC SANTORO – QA
DANIEL SAONCELLA – I
OLIWIER SARNICKI – GB
BŁAŻEJ SARNICKI – GB
ZLATA SAVEĻJEVA – LV
MARIA SAWA – IRL
EMMA SAWICKA – IRL
JULIA ANNA SAWKO – LT
PHILIP SEKMISTRZ – USA
KORNELIA SEMENAJTE – LT
ANIELA SEMENIUK – GB
JULIA SENEJKO – B
ALEXANDRA MARTA SENN – L
JUAN SERRALLER WILCZEK – E
MADELEINE SERRAT– F
JEGOR SHCHERBAKOW – BY
KAROLIS SIEMASZKO – LT
NICOLE MICHELA SKIBA – I
ALICJA SKIBA – USA
SEBASTIAN SKOCZEŃ – USA
JULIA SKORSKI – USA
PETER SLAWIK – USA
JAN ALEKSANDER SLIWOWSKI – USA
ELIZABETH SLUSAREK – USA
LUCIA SLUSIEWICZ – IRL

MAKSYMILIAN SMACZNIAK – D
ALEKSANDER SMIRNOW – LT
SEBASTIAN SMOLIK – USA
DANIELA SMOROŃ – I
SOFIJA SOBOLEVA – KZ
LAURA JAANA SOINI – FIN
MARTA SOKOŁOWSKA– LT
WIKTORIA SOKÓŁ – BG
CHRISTIAN SOKÓŁ – BG
DANUTA SOWIAR – UA
MAKSYMILIAN FABIAN SROKA – DK
WIKTORIA STANEK – GB
ROSALIA STARCZEWSKA – F
OLIWIA STARENKO – LT
WILHELM STARZEC – USA
JULIAN STARZEC – USA
ZOFIA STARZEC – USA
EWELINA STASIEWA – BY
ANTONI STAWCZYK – D
ILONA STAWCZYK – D
ALEXANDER STAWCZYK – D
POLA JULIA STAWICKA – D
ADAM STEFANIUK – GB
DOMINIKA STEFANOWICZ – LT
WERONIKA STEFANYSZYN – UA
KURT STILLER – D
OLIWIA STRAMA – USA
MIKOŁAJ STRUSKI – IRL
ALEXANDER STRZAŁKA – USA
ALLAN STRZAŁKA – USA
ANNA STYPKA – A
NICOLE SUPADY – IRL
ARIADNA SURA – D
MAKAR SUSZKO – BY
VICTORIA SWITALA – F
VICTORIA SZARANIEC – USA
EMIL SZCZERBA – D
ADRIANA SZCZUCZKO – LT
PATRICK SZCZYGIEŁ – USA
VICTOR SZCZYGIEŁ – USA
ADRIANA SZEJPUK – LT
EUGENIUSZ SZEMIET – BY
ANASTAZJA SZEMIET – BY
GABRIEL SZEMRO – B
DANYLO SZERSZNIOW – UA
ZUZANNA STEFANIA SZEWC – USA
AGATA SZKLANNY – I
JUSTYNA SZLACHTA-IGNATOWICZ – D
PATRYCJA SZOT – USA
MILENA SZPANELEWSKA – USA
Kronika wspomnieniowa
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MARTA SZPILKA – USA
ALEXANDRA SZULC – GB
INESA SZURPICKAJA – LT
KAMILA SZYMCZUK – B
PAULINA SZYMONIAK – IRL
AMELIA ŚMIECHOWSKA – IRL
MACIEJ ŚMIECHOWSKI – IRL
KAYO ŚPIEWAK – USA
ADAM ŚWIĄTKIEWICZ – USA
ŁUKASZ ŚWIĘĆKOWSKI – GR
KAROLINA ŚWIĘTKOWSKI – USA
ZUZANNA TERMENA – USA
RENЀ TIMANTSEV – GB
TODOR TODOROW – BG
DANIELA TOMASZEWICZ – LT
DARIA TOPKAROWA – BG
LILLY MAYA TRAYNOR – GB
MAX AIOEN TRAYNOR – GB
KAROLINA TRYLINSKA – BG
VICTORIA TRZASKA – USA
KAMILA TUMIŃSKA – LT
DANIEL TURACHANOW – UZ
BRAJAN TUTAK – F
AMANDA TWARDOWSKA – D
ALEX TWARDOWSKI – CZ
JAKUB TWOREK – GR
LENA TWORKOWSKA – USA
TOMASZ TWORKOWSKI – USA
MATEUSZ UCINEK – USA
LOIS UDEGBUNAM – D
VANESSA NATALIE UDRON – CDN
MATTEO UGGETTI – I
ALICJA ULATOWSKI – USA
STANISŁAW URBAN – GB
MAJA URBANIAK – IRL
KRYSTIAN URBAŃCZYK – I
NADIA VARGAS CZUBIN – E
ALISA VASIĻONOKA – LV
FRANCESCO VISENTIN – I
GABRIL WAFIK – USA
ZAKARIA WAFIK – USA
EUGENIA WAKULENKO – UA
MARCEL CONOR WALCZUK – IRL
MAREK WANTUCH – CDN
NATALIA WASILEWSKA – B
SOFIA WASILEWSKI – USA
AMELIA WAWRYSZCZUK – B
MAXWELL WAWRZYNIAK – USA
SARA WAŻEŃSKA – IRL
LAURA WEIDNER – D
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IZABELLA WEISS – USA
PAULINA WENGLER – IRL
ANDRZEJ WIĄCEK – UA
JULIA WIELGOSZ – GB
MICHAŁ WIELGOSZ – GB
JOSE SERRALLER WILCZEK – E
KASIA WILENTA – BY
VIKTOR WILLEMS – B
SIMON WILLEMS – B
ALEKSANDER WINDER – GR
KACPER WINDER – GR
ELLA WINGERT – USA
TOMA WINIARCZYK – BG
HELENA WISZNIEWSKA – IRL
MIŁAN WISZNIEWSKI – LT
OLIVER WIŚNIOWSKI – USA
GABRIEL WLAŹ – I
BOGDAN WŁADYKA – UA
JOANNA DOMINIKA WŁODARCZYK – E
LILIANA WŁODARSKA – USA
ADRIANA WŁODARSKA – USA
LENA WNUK – B
LIWIA WNUK – B
MICHALINA WOJCIECHOWSKA – B
BIANCA ADRIANA WOJNOWSKA – USA
JULIA WOJTAK – IRL
SZYMON WOJTCZUK – B
MAJA WOLBORSKA – D
NELA WOŁOSZYN – CDN
NICOLE WOŁOSZYN – CDN
JULIA WOŁYNIEC – USA
BARTEK WOŁYNIEC – USA
KACPER WROBLEWSKI – USA
MONIKA WRÓBLEWSKI – USA
KAROLINA WRÓBLEWSKI – USA
GABRIELA WYRZYKOWSKA – IRL
JULIA WYRZYKOWSKA – IRL
JAKUB WYSK – USA
ALICJA WYSOCKA – MK
ZOFIA WYSOCKA – MK
MAGDALENA WYSOCKA – USA
MATEUSZ WYSOCKI – USA
LAURA WYZIŃSKA – A
FILIP WYZIŃSKI – A
MAKSIM YERASHOU – BY
BOZHEN-TEODOR YULIYANOV
BOZHKOV – BG
MAKSYM ZABOLOTNYI – UA
ZOFIA ZABUŻKO – UA
DARIA ZALASIŃSKA – B

MARTYNA ZALESKO – USA
ILLIA ZALEWSKI – UA
OLIWIA ZALEWSKI – USA
NATALIIA ZARICHNA – UA
JUSTYNA ZASADA – IRL
ASTRID ZATON – F
ANETA ZAWACKA-UVEGES – I
EDVARDS AꞐEVSKIS – LV
MARTYNA ZĄBEK – GB
MONIKA-MARIA ZBOROWSKA – UA
PATRYCJA ZBYLUT – USA
NICOLE ZGODA – USA
JULIA ZIARKO – D
OLIVIER ZIELIŃSKI – B
CECYLIA ZIÓŁKOWSKA – GB
KINGA ZIÓŁKOWSKA – GB
CECYLIA ZIÓŁKOWSKA – GB
KINGA ZIÓŁKOWSKA – GB
OLIVIA ZUBA – E
ANNA ZYGMUNT – GB
OLIVIA ŻABA – USA
DOMINIK ŻABA – USA
JULIA ZUZANNA ŻELEŹNIK – B
DARINA ŻELIAZKOWA – BG
ROSICA ŻELIAZKOWA – BG
ARTUR ŻYŁA – CZ
EWA ŻYŁA – B
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Jedna z uczestniczek konkursu tak skomentowała temat, który wybraliśmy dla grupy filmowej w obecnej edycji konkursu: „Parę lat temu słysząc słowa „mój biało-czerwony świat” odpowiedziałabym, że
to po prostu moja Ojczyzna. Dzisiaj, kiedy usłyszałam ponownie te słowa, budzi się we mnie poczucie,
którego nie można opisać słowami. Wiem, że „mój biało-czerwony świat” to mój rodzinny dom, to mój
kraj, to Polska, którą kocham bezgranicznie i będę kochać do końca swojego życia.”
Inna uczestniczka tymi oto słowami zakończyła swój film: „Jedno wiem. Z całą pewnością. Gdziekolwiek los mnie rzuci, na zawsze będę związana niewidzialnymi nitkami z moim biało-czerwonym krajem, którego kawałek zawsze będzie ze mną”.
Wiele tysięcy takich głosów słyszymy od 12 lat od uczestników konkursu „Być Polakiem”. I to nas podtrzymuje na duchu oraz motywuje w naszej dalszej pracy na rzecz polskich dzieci i polskiej młodzieży
z całego świata. Te dzieci i ta młodzież przejmie już niedługo od nas biało-czerwony sztandar i będzie
śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy”. A jak długo oni żyć będą, trwać będzie nasz
biało-czerwony świat.

ROMAN ŚMIGIELSKI
Przewodniczący Jury konkursu „Być Polakiem”
Przewodniczący Jury Grupy V
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MODUŁ A DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
GRUPY:
I – PRACE PLASTYCZNE
II – PRACE LITERACKIE
III – PRACE LITERACKIE
IV – PRACE LITERACKIE
V – PRACE FILMOWE
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512 prac – to nas absolutnie zaskoczyło. Tylu bardzo młodych Polaków za granicą (30 krajów) skupiło
się wokół myśli o Polsce, ojczyźnie swoich dziadków i rodziców, ojczyźnie która jest bardzo daleko.
Czyżby to pandemia skróciła ten dystans?
Myśleliśmy o emocjach tych młodych ludzi (6-9 lat), bo to one były motywacją. Temat dla nich trudny
do zrozumienia (przysłowie to metafora), często inaczej interpretowany w kraju, w którym obecnie
mieszkają.
Mieliśmy to szczęście, że oglądaliśmy prace w oryginale. Mogliśmy poczuć atmosferę ogromu prac
młodych twórców i ich spojrzenia na polskie przysłowia. Uświadomiliśmy sobie raz jeszcze jak trudno
odbierać emocje przez ekran komputera, co musieli czynić Jurorzy nie mieszkający w Polsce. Mając
kartkę w ręku poznajemy z jaką siłą jest to malowane lub rysowane.
To był jak zwykle trudny wybór, ale też wspaniałe spotkanie z młodym ludźmi, którzy gdzieś daleko
myślą, czują... i możemy się tym zachwycić.

HANNA PSTRĄGOWSKA-DUBIEL
Przewodnicząca Jury Grupy I
ZBIGNIEW DUBIEL
Sekretarz Jury Grupy I
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GRUPA I
NARYSUJ POZNANE POLSKIE
PRZYSŁOWIE
PRACE PLASTYCZNE (6 – 9 LAT )
Wpłynęło 512 prac
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WERDYKT JURY DLA GRUPY I PLASTYCZNEJ (WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT)
NARYSUJ POZNANE POLSKIE PRZYSŁOWIE

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:
GAIA FRANCESCA BAUSANO, Włochy
PATRYK PIOTR CZERNICKI, Wielka Brytania
OLIWIA DRÓŻDŻ, Niemcy
VERONIKA KANTOR, Czechy
ROBERT KAVALEU, Białoruś
PIOTR MAGIERA, USA

WYRÓŻNIENIA
II STOPNIA:
DOMINIKA BIEŃKOWSKA, USA
SOFIA BILKIEWICZ, Bułgaria
ANGELINA BRYCZKOWSKA, Białoruś
AGATA FRANIUK, Włochy
GARCIA IDZIAK ZACHARIASZ, Hiszpania
MATTHEW LOPEZ, USA
ELIZABETH SLUSAREK, USA
KAMILA SZYMCZUK, Belgia
MAREK WANTUCH, Kanada
LAURA WYZIŃSKA, Austria
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WERDYKT JURY DLA GRUPY I PLASTYCZNEJ (WIEK UCZESTNIKÓW 6 – 9 LAT)
NARYSUJ POZNANE POLSKIE PRZYSŁOWIE

WYRÓŻNIENIA
III STOPNIA

WYRÓŻNIENIA
IV STOPNIA:

DANIEL ADAMS PACHOLEC, Hiszpania

FILIP BIEŚ, Hiszpania

ALEXANDRA ANTONINA BOURGUINET, Szwajcaria

SEBASTYAN DZIGAR, Kazachstan

JULIA DOBRZYCKI, USA

ALEXANDER GRUNDWALD, USA

EMILY DZIECINA, USA

LILIANA HERMANOWICZ, Niemcy

NATALIA GLOVER, Wielka Brytania

KAYA JAKUBIAK, USA

LENA GOMEZ CZAPLIŃSKA, Hiszpania

VINCENT KASAKU, Niemcy

ZUZANNA GRAZDA, USA

GABRIEL KASSAI, Szwecja

MICHAŁ GRICEWICZ, Litwa

MATEUSZ MAGIERA, USA

JAKE KROPIEWNICKI, USA

WERONIKA MZYK, USA

ELŻBIETA KYIUTA, Ukraina

LENA PANEK, Wielka Brytania

EMILIE LOPINSKA-COTTE, Francja

VICTORIA RADZIK, USA

ELIZA MACKE, Wielka Brytania

SEBASTIAN DOMINIC SANTORO, Katar

ANNA MACOSZEK, Czechy

LAURA JAANA SOINI, Finlandia

NAZAR MELNYK, Ukraina

MILENA SZPANELEWSKA, USA

ANNA PALIWODA, Ukraina

BRAJAN TUTAK, Francja

ADAM PUJANEK, Niemcy

MARCEL CONOR WALCZUK, Irlandia

EUGENIA WAKULENKO, Ukraina

ALICJA WYSOCKA, Macedonia Północna

MONIKA WRÓBLEWSKI, USA
ZOFIA WYSOCKA, Macedonia Północna
KSENIA RODRIGUEZ WEBER, Hiszpania

„BYĆ POLAKIEM” 2021
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

GAIA FRANCESCA BAUSANO, WŁOCHY
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

PATRYK PIOTR CZERNICKI,
WIELKA BRYTANIA
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

OLIWIA DRÓŻDŻ, NIEMCY
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

VERONIKA KANTOR, CZECHY
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

ROBERT KAVALEU, BIAŁORUŚ

PIOTR MAGIERA, USA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

DOMINIKA BIEŃKOWSKA, USA

SOFIA BILKIEWICZ, BUŁGARIA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

ANGELINA BRYCZKOWSKA, BIAŁORUŚ

AGATA FRANIUK, WŁOCHY
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

GARCIA IDZIAK ZACHARIASZ, HISZPANIA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

MATTHEW LOPEZ, USA

ELIZABETH SLUSAREK, USA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

KAMILA SZYMCZUK, BELGIA

MAREK WANTUCH, KANADA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

LAURA WYZIŃSKA, AUSTRIA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

DANIEL ADAMS PACHOLEC, HISZPANIA

ALEXANDRA ANTONINA
BOURGUINET,
SZWAJCARIA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

JULIA DOBRZYCKI, USA

EMILY DZIECINA, USA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

NATALIA GLOVER, WIELKA BRYTANIA

LENA GOMEZ CZAPLIŃSKA, HISZPANIA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

ZUZANNA GRAZDA, USA

MICHAŁ GRICEWICZ, LITWA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

JAKE KROPIEWNICKI, USA

ELŻBIETA KYIUTA, UKRAINA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

EMILIE LOPINSKA-COTTE,
FRANCJA

ELIZA MACKE, WIELKA BRYTANIA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

ANNA MACOSZEK, CZECHY

NAZAR MELNYK, UKRAINA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

ANNA PALIWODA, UKRAINA

ADAM PUJANEK, NIEMCY
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

EUGENIA WAKULENKO, UKRAINA

MONIKA WRÓBLEWSKI, USA
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WYRÓŻNIENIA III STOPNIA

ZOFIA WYSOCKA, MACEDONIA PÓŁNOCNA

KSENIA RODRIGUEZ WEBER, HISZPANIA
„BYĆ POLAKIEM” 2021
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WYRÓŻNIENIA IV STOPNIA

FILIP BIEŚ, HISZPANIA

SEBASTYAN DZIGAR,
KAZACHSTAN
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WYRÓŻNIENIA IV STOPNIA

ALEXANDER GRUNDWALD, USA

LILIANA HERMANOWICZ, NIEMCY
„BYĆ POLAKIEM” 2021
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WYRÓŻNIENIA IV STOPNIA

FILIP BIEŚ, HISZPANIA

VINCENT KASAKU, NIEMCY
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WYRÓŻNIENIA IV STOPNIA

GABRIEL KASSAI, SZWECJA

MATEUSZ MAGIERA, USA
„BYĆ POLAKIEM” 2021
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WYRÓŻNIENIA IV STOPNIA

WERONIKA MZYK, USA

LENA PANEK, WIELKA BRYTANIA
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WYRÓŻNIENIA IV STOPNIA

VICTORIA RADZIK, USA

SEBASTIAN DOMINIC SANTORO, KATAR

LAURA JAANA SOINI, FINLANDIA
„BYĆ POLAKIEM” 2021
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WYRÓŻNIENIA IV STOPNIA

MILENA SZPANELEWSKA, USA

BRAJAN TUTAKA, FRANCJA
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WYRÓŻNIENIA IV STOPNIA

MARCEL CONOR WALCZUK, IRLANDIA

ALICJA WYSOCKA,
MACEDONIA PÓŁNOCNA
„BYĆ POLAKIEM” 2021
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Moi Drodzy!
Myślę, że tegoroczny temat konkursu ‘Być Polakiem’ był doskonale dopasowany do panującej na świecie pandemii. Praktycznie biorąc od roku byliśmy wszyscy zamknięci w domach z dala do przyjaciół,
rodziny i bliskich. Był to czas na odkrywanie przeróżnych zdolności i zainteresowań o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia! Był to też czas na bliższy kontakt wirtualny z rodziną w Polsce. Wszystkie
ZOOMy, Teamy, WhatsUpy kontakt ten ułatwiały; dla Was był to proces bardzo łatwy, dla nas starszych było to większym wyzwaniem!
Czytając Wasze prace widziałam bardzo wyraźnie skutki tego zbliżonego kontaktu. Nie mogliście rodzin odwiedzać, ale na odległość buszowaliście po piwnicach, strychach i szafach u Waszych dziadków
przeglądając przedmioty tam przechowywane i zastanawiając się nad ich historią i użytecznością w minionych latach. Daliście upὀst fantazji! Odkrywaliście historie rodzinne, które przez lata ‘drzemały’
zamknięte, czekając właśnie na taki moment jak pandemia! I razem z dziadkami w Polsce i rodzicami
w Waszych krajach zamieszkania szliście tropem po mundurach, medalach, fotografiach, książkach
i pamiętnikach. I historie swoje dekorowaliście obrazkami – nieraz bardzo profesjonalnymi – i starymi
fotografiami. I te Wasze podróże były dla nas, jurorów, ogromnie ciekawe, choć nie raz powtarzały się
dobrze już nam znane losy pokolenia aktywnie zaangażowanego w obronę Ojczyzny, zesłanego na Sybir
czy przymusową pracę w Niemczech. I jestem pewna, że dla Was również ‘odkrywanie’ tych historii
rodzinnych, drzemiących w starych pamiątkach, było równie ciekawe, a zarazem łączyło Was ściślej nie
tylko z rodziną w, ale również z rodzicami czy rodzeństwem z którymi przebywacie na co dzień. To była
taka Wasza wspólna wędrówka po rodzinnych szlakach. A przy okazji po raz kolejny zadawaliście sobie
pytanie: co to znaczy być Polakiem, mieszkając poza Polską. Zastanawialiście nad tym dlaczego Polska
jest Wam tak bliska, choć mieszkacie tak daleko od niej. Trzeba zadawać sobie takie pytania. Trzeba
powracać do źródła. Trzeba cieszyć się dwukulturowością i dziękować za tą życiową szansę szerszego
spojrzenia na świat.
Miło też było czytać z jaką radością powracacie do Polski, do dziadków i domu rodzinnego, który kojarzy się z zapachem babci sernika, suszonych kwiatów czy przetworów zapełniających półki w piwnicy.
Dziękuję Wam za tak czynny udział w konkursie, który wymaga od Was pewnej dojrzałości, pochłania
Wam sporo czasu i angażuje uczuciowo. To wszystko to pozytywne skutki konkursu, który od 12 lat
ogarnia coraz szersze grono uczestników z coraz większej liczby krajów zamieszkania młodych Polaków.
Brawo!

ALEKSANDRA PODHORODECKA
Przewodnicząca Jury Grupy II
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GRUPA II
STRYCH, PIWNICA, SZAFA
– LAMUS CZY KOPALNIA
POLSKICH WSPOMNIEŃ
PRACE LITERACKIE (10 – 13 LAT)
Wpłynęły 174 prace
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Tematy tegorocznego konkursu „Być Polakiem” były różne, ale grupa II zmagała się z następującym:
„Strych, piwnica, szafa– lamus czy kopalnia polskich wspomnień?” Temat, moim zdaniem, rewelacyjny! Stymulował do poszukiwania i rozmów, wzbudzał wyobraźnię, przenosił do dzieciństwa rodziców i dziadków, a także zachęcał do odkrywania.
Prac wpłynęła olbrzymia ilość, ze wszystkich stron świata, gdzie tylko są skupiska polonijne, nawet te
najmniejsze. Dzieci pisały przeróżnie i na wiele sposobów interpretowały temat. Niektóre traktowały
wspomnienia rodzinne jako skarby ze strychu, inne odnosiły się do historii Polski, a jeszcze inne rzeczywiście odnajdywały, a może wyobrażały sobie przeróżne przedmioty, które strych mógłby kryć. Była
tam stara lalka, która mówiła ‘mama’ i pralka ‘Frania’, a i stare banknoty. Na ‘strychu’ odnajdowano
również takie wartości, jak mówienie po polsku, patriotyczne pieśni czy dumę z bycia Polakiem.
Większość prac była napisana prozą, a tylko kilkoro kandydatów zaprezentowało poezję. Większość
prac była pięknie ilustrowana i opatrzona zdjęciami. Przecież nie każdy czytelnik wie, jak wyglądał
dziecięcy wózek w latach 60. zeszłego stulecia czy projektor do wyświetlania bajek.
Wszystkie prace były na bardzo dobrym poziomie i jurorzy stali przed bardzo ciężkim zadaniem wyłonienia tych najlepszych. Dylematem, podobnie, jak co roku, była samodzielność uczestników. Toczyliśmy długie debaty na ten temat. Czy pisali sami? Na ile pomoc osób starszych: nauczycieli, rodziców,
uczyniła ich praca niesamodzielnymi? Oczywiście, cieszy fakt, że do tego przedsięwzięcia angażują się
rodzice, często nawet całe rodziny, każdy przecież moment spędzony w gronie bliskich w dzisiejszym
pędzącym świecie, to moment bardzo cenny. Ale czy pomoc starszych pozbawia nasze dzieci kreatywności, narzuca im styl, a zatem czyni ich prace perfekcyjne pod każdym względem, ale niepłynące z małych serc, tylko z pomysłowych głów rodziców i nauczycieli?
Kolejny już rok, komisja grupy II pracowała zdalnie, chociaż w tym roku porozumiewaliśmy się nie tylko
mailowo, ale także wskoczyliśmy na wyższy poziom interakcji międzyludzkiej, a mianowicie na wideokonferencje. Nie zastąpiło to i mam szczerą nadzieję, że nigdy nie zastąpi, spotkania na żywo! Przeczytaliśmy ponad 250 prac z całego świata, a było to ponad sto więcej w porównaniu z zeszłym rokiem.
Organizatorom konkursu, którzy stali się naszymi przyjaciółmi, z serca dziękuję. Przecież realizacja
takiego przedsięwzięcia to po prostu kolos! A oni nie poddają się: planują, proszą, organizują i kombinują, żeby było jak najlepiej.
Dzieciom i młodzieży życzę wielu cudownych momentów spędzonych na poszukiwaniach i odgrzebywaniu
wspomnień. Cieszcie się każdym momentem, w którym Wasza wiedza o Kraju zostaje wzbogacona. Rozmawiajcie i słuchajcie. I piszcie swoje prace! Pełne entuzjazmu, świeżości i pomysłów. We własnym stylu.

ELŻBIETA BARRASS
Wiceprzewodnicząca Jury Grupy II
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WERDYKT JURY DLA GRUPY II (10 – 13 LAT) – PRACE LITERACKIE
STRYCH, PIWNICA, SZAFA – LAMUS CZY KOPALNIA POLSKICH WSPOMNIEŃ

JURY W SKŁADZIE:
ALEKSANDRA PODHORODECKA (Wielka Brytania) – Przewodnicząca
ELŻBIETA BARRASS (Wielka Brytania) – Wiceprzewodnicząca
KATARZYNA OSTRÓWKA (Hiszpania) – Sekretarz
KAMIL JONCZYNSKI (Szwecja)
EWA KOCH (USA)
MAŁGORZATA LUBBERS DĄBROWSKA (Holandia)
PIOTR ŁADOMIRSKI (Belgia)
KRYSTYNA OLLIFFE (Wielka Brytania)

WYBRAŁO LAUREATÓW:
ADAM ABD EL MIGID-OGRODNIK, Wielka Brytania

MAXIMILIAN KULEC, USA

JULIA DĄBROWSKA, Szwecja

HELENA MARIA LACERENZA, Włochy

OLGA DYLĄG, Belgia

MAJA LESZCZYŃSKA, Irlandia

GERARD FILA, Belgia

TOMASZ PAWEŁ MICHALSKI, Holandia

MILENA JERMAK, Litwa

NICOLE OLSZEWSKI, USA

SZYMON JURSKI, USA

RENE TIMANTSEV, Wielka Brytania

MIRIAM KOKOSZKA, Bułgaria

MATEUSZ WYSOCKI, USA

PRZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:
MILENA BIEDA, Islandia

PIOTR BENEDYKT KRYSZTAL, Ukraina

VICTORIA BILLACK, USA

JANINA FRANCISZKA KUFEN, Niemcy

ROKSANA BOJKO, Irlandia

NATALIA ALINA MAHINAY, Kanada

ANITA CYPORENKO, Ukraina

MATEUSZ MIANOWANY, USA

SOFIA DI ASCENZI, Włochy

ANASTAZJA NOWAK, USA

DIANA DOLIWA, USA

KLARA TELIMENA OJRZYŃSKA, Czechy

ALEKSIEJ FIEDOROWICZ, Rosja

WIKTORIA PAWLIKOWSKA, Niemcy

NADIA GNATEK, USA

FILIP REINER, Bułgaria

JULIA GOLEC, USA

PETER SLAWIK, USA

ADRIAN IWANIEC, Irlandia

OLIWIA STARENKO, Litwa

MAJA JOSZCZYK, Belgia

NICOLE SUPADY, Irlandia

MATEUSZ KANIA, Niemcy

OLIVIER ZIELIŃSKI, Belgia

ZACHARIASZ KOKOSZKA, Bułgaria

ARTUR ŻYŁA, Czechy

JULIA KORNIAK, Wielka Brytania
„BYĆ POLAKIEM” 2021
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W obecnym roku po raz kolejny miałam przyjemność oceniać prace uczestników Konkursu w grupie II.
Muszę się pochwalić, że “nasza grupa” jest zawsze najliczniejszą i w tej kategorii wiekowej napływa najwiecej materiałów. To świadectwem na to, że właśnie w tym wieku otwierają się oczy i serca na wasze
korzenie, na waszą przynależność narodową, na waszą historię.
Jestem pewna, że właśnie w tym wieku zaczynacie sami doszukiwać się przyczyn, dlaczego nie mieszkacie w Polsce? Co takiego się stało, że wasi rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie wyjechali z tak
pięknego kraju? Jakie były ich motywy, aby zostawić swój rodzinny dom i udać się do innego świata
oddalonego setki, a czasem i tysiące kilometrów?
To piękne, ale zarazem nostalgiczne uczucia, jakie zawieracie w waszych materiałach. Uwielbiam je czytać i odnajdywać w nich często samą siebie.
Wasze znalezione rzeczy na strychach, w piwnicach, w komodach, kufrach i innych zakamarkach,
to wielka historia rodzin polonijnych i polskich. Czasem trywialna, codzienna, ale w wielu przypadkach zapierające dech w piersi historia niezwykłych opowieści o losach waszych przodków walczących
o wolność ojczyzny.
Przyznam się, że przy czytaniu waszych prac często wzruszałam się, ale i czasem ukradkiem wycierałam
łezkę w oku, kiedy losy osób wam tak bliskich kończyły się tragicznie.
Kochane dzieci, jestem bardzo dumna z WAS i z waszego zaangażowania w konkursie „Być Polakiem”.
Dzięki waszemu uczestnictwu w nim, pokazujecie innym polonijnym koleżankom i kolegom, że Polska
i jej historia jest niezwykła, często pomalowana krwią, nasiąknięta łzami, otulona wzruszeniem i nadzieją, przeszyta walką i determinacją naszych przodków.
Polska to nie tylko kraj istniejący na mapie Europy. Państwo polskie zasiane jest w każdym z was, tętniące życiem w najdalszych zakątkach kuli ziemskiej. Polska to Wy!

KATARZYNA OSTRÓWKA
Sekretarz Jury Grupy II
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GRUPA II
PRACE LAUREATÓW
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ADAM ABD EL MIGID-OGRODNIK, WIELKA BRYTANIA
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JULIA DĄBROWSKA, SZWECJA

SZLAKAMI WSPOMNIEŃ…
Mam na imię Julia. Urodziłam się 13 lat temu w Szwecji i tu mieszkam z rodzicami i młodszą siostrą Mają. Moi
rodzice pochodzą z Polski. Tata urodził się w Warszawie,
a mama w Zakopanem, gdzie nadal mieszka moja kochana
babcia Grażynka.
Uwielbiam spędzać wakacje w Polsce, kocham górskie
wycieczki, a jeszcze chętniej jadę do babci w zimie, kiedy
większość czasu mogę spędzać na nartach. W Polsce jest
coś bardzo wyjątkowego, co sprawia, że uwielbiam tu wracać. Zawsze spotykają mnie tam ciekawe, niezapomniane
przygody.
Chciałabym wam opowiedzieć jedną z nich, którą przeżyłam rok temu, kiedy spędzałam wakacje u babci w Zakopanem.
Bardzo czekałam na dzień wyjazdu, ponieważ miała
to być moja pierwsza samodzielna podróż do Polski. Wczesnym rankiem, na lotnisku pożegnałam się z rodzicami
i ruszyłam w drogę. Byłam bardzo podekscytowana, przez
skórę czułam, że ten wyjazd będzie inny niż wszystkie dotychczasowe….
Po wylądowaniu w Krakowie zobaczyłam babcię czekającą na mnie. Pobiegłam, jak na skrzydłach i radośnie
ją uściskałam.
– Bardzo za Tobą tęskniłam babciu! – powiedziałam.
– Ja też stęskniłam się skarbie! Jedziemy do domu? –
Zapytała.
– Tak, jedźmy jak najszybciej, ponieważ nie mogę się
doczekać chodzenia po górach! – odpowiedziałam i udałyśmy się do samochodu.
Do Zakopanego dotarliśmy późnym popołudniem.
Byłam bardzo zmęczona, więc zaraz poszłam spać.
Następnego ranka babcia przygotowała pyszne śniadanie – naleśniki z dżemem własnej roboty! Bardzo lubię
naleśniki, więc zjadłam je wszystkie za jednym zamachem.
-Taki piękny dzień! Chodźmy w góry babciu! Nie
traćmy ani chwili! Pakujmy plecaki! – zawołałam.
– Dobrze, już dobrze. Plecaki chyba są na strychu
i trzeba po nie wejść na górę – odpowiedziała babcia.
Ponieważ nie mogłam doczekać się wyjścia na wycieczkę, zaproponowałam, że pójdę po nie, choć zawsze
bałam się tam wchodzić. Strych był bardzo ciemny
i zakurzony, ale weszłam tam i tak. Kiedy byłam na górze
wszystko wyglądało tak, jakby od dawna nikogo tam nie
było – chyba przez jakieś 1000 lat! Szukałam plecaków, ale
nie mogłam ich znaleźć i wtedy coś zauważyłam… Starą
szafę!!! Bardzo chciałam ją otworzyć, bo byłam ciekawa
co zawiera. Bałam się tego, ale ciekawość była silniejsza
od strachu. Wzięłam głęboki oddech i szybko otworzyłam
drzwi.
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Z szafy wypadły stare fotografie i jakieś pudełka. Zabrałam wszystkie zdjęcia i pudła i zeszłam na dół pokazać
babci moje odkrycie.
– Babciu zobacz co znalazłam – powiedziałam przejęta.
– Gdzie to znalazłaś? – spytała babcia spoglądając
na zakurzone kartony.
– W szafie na strychu – powiedziałam dumnie.
– Czy mogłybyśmy je pooglądać? – zapytałam zaciekawiona.
– Oczywiście, że tak – odpowiedziała.
Zaczęłyśmy wszystko przeglądać.
– To jest moje zdjęcie, kiedy byłam w Twoim wieku –
pokazała fotografię babcia.
Na zdjęciu była drobna dziewczynka z kokardką
we włosach. Była taka słodka…
– A tu są moi rodzice – powiedziała babcia, podając
mi następne zdjęcie.
Niektóre zdjęcia były naprawdę stare i pożółkłe,
a na nich między innymi ludzie w starych, żołnierskich
mundurach, zniszczone domy, karabiny…nie takie, do których jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień.
– Babciu co to za zdjęcia? – zapytałam.
– Kochanie, to zdjęcia z bardzo trudnych czasów….
To zdjęcia z czasów II wojny światowej. – odpowiedziała.
– Ale nie ma się co bać, na szczęście, to wszystko już
za nami – dodała i mocno mnie przytuliła.
Wśród tych wszystkich „smutnych” zdjęć, moją szczególną uwagę zwróciły zdjęcia, na których byli ludzie
na nartach…
– A czy w tych strasznych wojennych czasach ludzie jeździli na nartach? – zapytałam mocno zdziwiona.
Od wielu lat jeżdżę na nartach i kojarzą mi się one z przyjemnością, beztroską i wolnością, dlatego trudno mi było
to sobie wyobrazić.
– Tak skarbie…choć nie była to jazda tylko dla przyjemności. Umiejętność jazdy na nartach, ale i znajomość tatrzańskich szlaków dawała dla wielu… dla bardzo wielu…
nadzieję! – powiedziała babcia.
– Nadzieję… na co babciu? – zapytałam.
– Na to, że będzie tak, jak być powinno…Polska i Polacy jako gazdowie znów będą u siebie. – odpowiedziała
babcia.
– Taką nadzieję nosili na pewno w sercach kurierzy
tatrzańscy. Zakopane w czasach II wojny światowej było
ważnym punktem przerzutowym na Węgry. Kurierzy
przeprowadzali osoby cywilne i wojskowe przez tatrzańskie szczyty i pilnie strzeżone granice do Budapesztu.
A w drugą stronę przenosili pocztę, meldunki, prasę podziemną, pieniądze, broń, amunicję i materiały wybuchowe.
Byli bardzo dzielni, a swoje bohaterstwo często przypłacali
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cierpieniem i śmiercią w piwnicach pensjonatu”Palace”,
gdzie mieścił się areszt Gestapo tzw. Katownia Podhala.
Kurierami byli przewodnicy, taternicy, narciarze ale i zwykli górale, którzy dobrze znali góry. – opowiadała babcia.
– Babciu, ale kogo kurierzy przeprowadzali przez granicę i dlaczego to robili? – zapytałam.
– Między innymi ochotników do tworzących się formacji wojskowych na zachodzie Europy. – wyjaśniła.
– A jak oni ich przeprowadzali przez góry? – dopytywałam.
– Kurierzy brali ludzi pod opiekę i wędrowali przez
Tatry. Szlaki prowadziły przez Tomanową przełęcz, przełęcz pod Kopą Kondracką i przez Zawrat. W zimie trasy te
przemierzali na nartach … oczywiście!
– Super babciu! To ja bym chciała tam iść najlepiej
zimą… przecież wiesz jak kocham narty! – krzyknęłam
podekscytowana.
– O nie, Julka! Przejście trasy kurierskiej…, to nie lada
wyzwanie. W tamtych, niebezpiecznych czasach po polskiej
stronie czyhały patrole niemieckie, a na Słowacji żandarmeria słowacka współpracująca z nazistami. Na dodatek,
zimą niebezpieczeństwo stanowiła mroźna i wietrzna pogoda, a także często schodzące lawiny…. Ale, nie mówię,
że nie… i nigdy… Pomyślimy o tym… Ok? – powiedziała
babcia.
– No dobrze…, poczekamy na zimę – odpowiedziałam,
choć całą sobą rwałam się do szusowania i odkrywania….
– To wszystko jest niesamowite! – Babciu do zimy
i śniegu jeszcze trochę muszę poczekać! Ale gdzie teraz,
w środku lata mogę dowiedzieć się czegoś więcej, o tych
niezwykłych ludziach? – zapytałam.
– W Muzeum Tatrzańskim, – odpowiedziała.
Następnego dnia udałyśmy się do Muzeum Tatrzańskiego.
W muzeum tym prezentowane są wystawy dotyczące
Podhala. Można tu zobaczyć sprzęty, ubiór a także góralskie malarstwo, rzeźby i stare fotografie….
Kiedy szukałyśmy informacji o kurierach tatrzańskich
dostrzegłam zdjęcie młodej kobiety, która stała na nartach. Była to Helena Marusarzówna. Helena pochodziła
z ubogiej góralskiej rodziny. Urodziła się 17 stycznia 1918
w Zakopanem. Miała pięcioro rodzeństwa. Mała Hela,
każdą wolną chwilę wykorzystywała na góry i sport. Zimą
były to oczywiście narty. Pod okiem braci zaczęła trenować
narciarstwo alpejskie. Wkrótce została czołową polską zawodniczką, a w latach trzydziestych wielokrotnie zdobywała mistrzostwa Polski. Helena znała Tatry jak własną
kieszeń, dlatego kiedy wybuchła wojna została Kurierem
Tatrzańskim. Po górach poruszała się szybko i sprawnie
latem, zimą, we dnie i w nocy. Niestety w marcu 1940 roku
na Słowacji zatrzymała ją żandarmeria słowacka i przekazała ją w ręce Gestapo. Helena rok spędziła w celi śmierci,
rozstrzelano ją w 1941 roku. Miała tylko 23 lata….
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Bardzo przykro mi się zrobiło, że tak wspaniała i młoda
dziewczyna zginęła tak tragicznie. Miała przed sobą całe
życie.
W kolejnej sali zobaczyłam babcię wpatrującą się
w czarno-białą fotografię narciarza…
– Tu jesteś babciu! – zawołałam.
– No nareszcie. Znalazłaś coś co cię zaciekawiło? – spytała.
– Oj tak! Znalazłam informacje o bohaterskiej narciarce”kurierce” Helenie Marusarzównie, – powiedziałam
dumnie.
– To była niezwykła kobieta – powiedziała.
– Wiem! – I do tego była mistrzynią narciarską. Chciałabym być taka odważna jak ona i też kiedyś zostać mistrzynią Polski w narciarstwie – powiedziałam.
– Trening czyni mistrza – zaśmiała się babcia.
– A ty, na co ciekawego trafiłaś babciu? – zapytałam.
– Na informacje o Bronisławie Czechu, też pewnie zainteresuje Cię jego osoba – odpowiedziała.
– A kto to taki? – rzuciłam ciekawie, spoglądając
na stare zdjęcie.
– Bronisław Czech był najwszechstronniejszym narciarzem przedwojennej Polsce. Wielokrotnym mistrzem Polski, trzykrotnym olimpijczykiem, trenerem, taternikiem,
ratownikiem górskim i jednym z wielu nieustraszonych
kurierów w czasie wojny.
Urodził się w 1908 roku w Zakopanem. Po wybuchu II
wojny światowej włączył się w działalność konspiracyjną,
był jednym z Kurierów Tatrzańskich. W maju 1940 roku
został aresztowany przez Gestapo i przewieziony do obozu
koncentracyjnego Auschwitz. Dostał propozycję trenowania niemieckich narciarzy, ale odmówił, czym prawdopodobnie wydał na siebie wyrok śmierci. Zmarł w czerwcu
w 1944 roku w obozie koncentracyjnym…
Wizyta w muzeum i spotkanie z niezwykłymi narciarzami i wielkimi Polakami wyzwoliły we mnie wiele
uczuć…. Pomyślałam, że jeżdżąc na nartach też można
robić rzeczy naprawdę wielkie….
– Masz ochotę na lody? – zaproponowała babcia, gdy
przechodziłyśmy obok znanej zakopiańskiej lodziarni.
– Jak zawsze! – uśmiechnęłam się i weszłyśmy
do środka.
Babcia miała ochotę na lody o smaku wiśni, a ja na waniliowe….
Kiedy delektowałyśmy się smakiem lodów, po chwili
milczenia powiedziałam:
– Wiesz babciu, historie tych wszystkich, niewiele
ode mnie starszych ludzi, są ogromnie fascynujące, bardzo podziwiam kurierów tatrzańskich, za to, że mimo
niebezpieczeństwa, jakim była wojna robili, to co słuszne
i prawdziwe. Od nich można się uczyć jak być Polakiem.
My dzisiaj nie musimy umierać…, ale czy mogłybyśmy się
pójść w góry, do miejsc, przez które prowadziły kurierskie
trasy? – zapytałam.
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– Oczywiście, zostało nam jeszcze kilka dni do przyjazdu twoich rodziców, więc z chęcią pokażę ci niektóre
z tych szlaków… Na ile mi siły pozwolą. – powiedziała
po zastanowieniu babcia.
– Kochanie, a czy wiesz, że Twoja najlepsza w Polsce
koleżanka Klimcia mieszka właśnie przy ulicy Kurierów
Tatrzańskich? – dodała po chwili.
– Naprawdę?! To ona mieszka przy ulicy PRAWDZIWYCH BOHATERÓW!!!
Kolejne dni spędzałyśmy na wycieczkach śladami
Kurierów Tatrzańskich. Podziwiałyśmy widoki i górską
przyrodę. Codziennie dowiadywałam się czegoś nowego

o górach i ludziach gór. Kurierzy tatrzańscy, ich bohaterstwo, bezgraniczne oddanie ojczyźnie już zawsze zostaną
w mojej pamięci. Ciągle chcę wiedzieć o nich więcej i więcej.
Już czekam na zimę i narciarskie odkrywanie kurierskich
szlaków….
Po powrocie do Szwecji opowiedziałam mojej szwedzkiej przyjaciółce Mirriam o wszystkim, co wydarzyło się
podczas moich wakacji w Polsce.
Zafascynowana historią, zapytała – Czy mogę z Tobą
pojechać do Polski?
Jasne – odpowiedziałam.

Julia Dąbrowska
Sztokholm, Szwecja
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Niedziela, 4 kwietnia 2021

Drogi pamiętniku,
Spędzamy Wielkanoc u babci w Polsce, w Katowicach. Dziś po śniadaniu wielkanocnym razem
z babcią obejrzeliśmy albumy rodzinne, które babcia zrobiła ze starych zdjęć
przechowywanych w walizce w piwnicy. Dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy. Najbardziej
zainteresowała mnie historia związana z moim prapradziadkiem Józefem. Jego ojciec Feliks był
synem powstańca Powstania Styczniowego. Józef był żołnierzem jedenastego pułku piechoty.
Podczas II wojny światowej wykazał się jako wzorowy dowódca. Za swoje bohaterstwo został
odznaczony orderem Virtuti Militari, Polonia Restituta i Krzyżem Walecznych. Po jego śmierci
praprababcia Helena podarowała ordery swojemu wnuczkowi, a zarazem bratu mojej babci.

Mój prapradziadek Józef Derlatko.

Najbardziej ze wszystkiego jednak zainteresowała mnie historia sztandaru 11 pułku piechoty.
Pułk dostał sztandar od górników. Wykonany jest z czerwonego jedwabiu. Na środku jest napis
złotymi literami ,,Honor i Ojczyzna’’, a nad nim ,,Listopad 1918”, czyli data zorganizowania
pułku. Z drugiej strony znajduje się wyhaftowany srebrem orzeł biały na czerwonym tle. Po
walkach pod Tomaszowem Lubelskim mój prapradziadek Józef wraz z kolegą ukryli sztandar.
Po dwóch latach Józef, narażając własne życie, przeniósł sztandar do swojego mieszkania,
gdzie przechowywał go do końca wojny. Moja praprababcia Helena i moja prababcia Dzidzia
wszyły sztandar w kołdrę. Gdyby Niemcy to odkryli, wpadłyby w wielkie tarapaty. Teraz
sztandar znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
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Rodzina mojego prapradziadka i uratowany sztandar 11 pułku piechoty.

Podczas wojny mój prapradziadek, praprababcia i ich córeczka, moja prababcia Dzidzia i jej
brat pomagali rodzinie żydowskiej. Na pamiątkę dostali od nich piękną białą figurkę słonia z
kości słoniowej. Teraz ta figurka stoi na kredensie u mojej babci Dorotki. Na zdjęciu poniżej
widać ją stojącą na pianinie, na którym gra mój prapradziadek.

Mój prapradziadek gra na pianinie, na którym stoi pamiątkowa figurka słonia.
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Po wybuchu II Wojny Światowej prapradziadek brał udział w walkach z Niemcami aż do
kapitulacji. Został wzięty przez Niemców do niewoli. Udało mu się uciec i wrócić do rodziny w
Będzinie. Tam wstąpił do tajnej organizacji wojskowej o nazwie Orzeł Biały, potem
przemianowanej na Związek Walki Zbrojnej. Został komendantem tej organizacji na powiat
będziński. Na skutek zdrady jednego z członków organizacji, który załamał się w śledztwie,
gestapo rozpoczęło masowe aresztowania. Do mojego prapradziadka przyszedł młody chłopak
i powiedział, że Niemcy chcieli go aresztować, bo miał to samo nazwisko, ale go wypuścili.
Ostrzegł Józefa, żeby uciekał, bo wkrótce po niego przyjdą.
Mój prapradziadek Józef musiał przedostać się przez granicę. Konspiracja dała mu fałszywe
papiery po kimś zmarłym. Jechał pociągiem jako pomocnik maszynisty, przyszli Niemcy,
powiedzieli, że nie wygląda na pomocnika maszynisty i poszli po posiłki. Wtedy maszynista
zaproponował, że nad ranem zwolni i Józef zeskoczy z pociągu.
Gdy wyskoczył z pociągu, błądził po lesie i nie wiedział, gdzie jest. Zobaczył stacyjkę, był tam
też kolejarz. Wytłumaczył, co się stało, a kolejarz dał mu herbatę i go ogrzał. Józef zapytał,
gdzie jest, a kolejarz odpowiedział: w Rzędowicach. Mój prapradziadek miał tam przyjaciela:
Marcina. Był nauczycielem, ale wtedy handlował węglem. Józef miał dużo szczęścia, bo Marcin
miał tam być bardzo niedługo.
Gdy Marcin przyjechał, wyrobił Józefowi dokumenty na prawdziwe nazwisko, dzięki którym
Józef mógł legalnie podróżować. Pojechał do Krasnegostawu, gdzie przebywała siostra jego
żony, mojej praprababci Heleny. Stamtąd napisał do rodziny, żeby do niego dołączyli.
Kiedy tylko pojawiła się możliwość, Józef wstąpił do 2 Armii Wojska Polskiego i brał udział w
walkach z Niemcami. Przeszedł wraz z nią cały szlak bojowy aż do Berlina.
Po wojnie mój prapradziadek wystąpił z wojska i aż do emerytury pracował jako główny
księgowy na kopalni. Moja babcia Dorotka była jego ukochaną wnuczką. Zdążył też poznać
moją mamę, która mając 2 latka śpiewała mu piosenki. Niestety znam go tylko z ich opowieści.
Moja prababcia Dzidzia, ta która razem ze swoimi rodzicami i swoim bratem uratowała
sztandar, niestety już nie żyje, ale pamiętam, jak czytała mi książeczki i podlewała ze mną
kwiatki.
Myślę, że to bardzo interesująca historia. Rozmowy z babcią uświadomiły mi, że historia mojej
rodziny jest związana z historią Polski. Moi przodkowie z poświęceniem i narażeniem życia
walczyli o to, żeby Polska była niepodległa. Przyczynili się do tego, że Polska jest teraz wolna i
niezależna od innych krajów. Urodziłam się i mieszkam w Brukseli, ale jestem dumna z tego,
że pochodzę z takiej rodziny i że jestem Polką. Losy Polski są dla mnie ważne, tak jak dla moich
pradziadków!
Olga Dyląg, 11 lat, Bruksela
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STRYCH, PIWNICA, SZAFA
– LAMUS CZY KOPALNIA POLSKICH WSPOMNIEŃ?
Boże Narodzenie spędziłem u moich dziadków
w Kłodzku. Dziadkowie mają duży dom. Jeden pokój nazywany jest „biblioteką” i zastawiony książkami. Ponieważ
pogoda była bardzo deszczowa, a ja strasznie się nudziłem,
to postanowiłem poszukać w dziadkowej bibliotece jakiś
komiksów albo przynajmniej ciekawych książek. Niestety
nic takiego tam nie znalazłem, ale szperając natrafiłem
na nieznany mi wcześniej, stary dokument. Był to pożółkły, otwierany dyplom z grubego papieru. Wewnątrz niego
był napis: „Dyplom uznania za ofiarną pracę w zwalczaniu
epidemii ospy na Dolnym Śląsku ob. Michał Fila. Prezydium
W.R.N. Wrocław, październik 1963 r.”
Bardzo mnie ten dokument zainteresował.
Chciałem się dowiedzieć:
Co to była za epidemia
ospy? Kto to był Michał
Fila (bo chyba nie mój tato,
który też się tak nazywa,
ale nie jest tak „stary”,
jak ten dyplom)? Poszedłem więc zapytać dziadka
Jurka i wujka Grześka
o tę historię. Okazało się,
że jest to dyplom mojego
pradziadka.
Dziadek Jurek opowiedział mi, że pradziadek Michał urodził się w Wołczyńcu,
nieopodal Stanisławowa, w grudniu 1917 r. Nic mi te
nazwy nie mówiły i nie znałem wcześniej takich miast
w Polsce. Dziadek Jurek wyjaśnił mi, że było kiedyś,
na wschodzie dawnej Polski, takie miasto: Stanisławów.
Obecnie znajduje się ono na terytorium Ukrainy i nazywa
się Iwano-Frankowsk. Potem dziadek Jurek opowiedział
mi, że pradziadek Michał dostał ten dyplom, gdyż w 1963
roku pomagał w zwalczaniu epidemii ospy prawdziwej.
Dziadkowie wytłumaczyli mi, że był on wtedy sanitariuszem i kierowcą karetki. Nauczył się tych zawodów
w wojsku, na wojnie. Gdy usłyszałem, że pradziadek był
na wojnie, chciałem się więcej o tym dowiedzieć. Dziadek
Jurek mocno się zamyślił, westchnął i powiedział tylko:
„Oj, Gercysiu, ja nie wiem, czy Ty to wszystko zrozumiesz…
To nie takie proste. Może później Ci opowiem, jak będziesz
większy”. Jednak, gdy już raz usłyszałem o tej wojnie i woj-
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sku, to nie dałem dziadkowi spokoju. Wówczas dziadek
uległ moim namowom i wytłumaczył mi, że pradziadek
Michał służył w armii generała Andersa. Wojsko to było
gromadą Polaków, którzy bardzo chcieli uciec z niewoli
radzieckiej. Ucieszyłem się, bo ja przecież już o tym wojsku słyszałem. Razem z mamą czytaliśmy o przygodach
niedźwiedzia Wojtka, który również służył w tej armii. Nie
wiedziałem tylko, że w tej armii Andersa był też mój pradziadek Michał. Dopiero dziadek Jurek mi wytłumaczył,
że pradziadek też wędrował z tą armią po pustyni i walczył
z Niemcami we Włoszech, aż do zakończenia wojny.
Bardzo zainteresowała mnie ta historia, ale chciałem jeszcze się dowiedzieć, jak to się stało, że pradziadek
Michał z wojska trafił do karetki oraz jaka była jego rola
w zwalczeniu epidemii.
Dziadek Jurek wyjaśnił mi, że gdy zapanował pokój,
to pradziadek wrócił do Polski, ale nie na Ukrainę. Powrót
tam był zbyt niebezpieczny. Tak naprawdę to chciał wrócić do Wołczyńca, ale niestety na terytorium Związku Radzieckiego ludzi z armii Andersa aresztowano, więziono,
zsyłano i dlatego tam nie wrócił. Bał się, że znów trafi
do niewoli. Zatrzymał się za to w Kłodzku, czyli w dawnym niemieckim mieście Glatz, na Śląsku. W czasie, gdy
dziadek osiedlił się w Kłodzku (lata 1947-48) w mieście
brakowało rąk do pracy i chętnie przyjmowano nowych
osiedleńców i za bardzo ich nie pytano skąd przychodzą.
Dziadek szybko dostał pracę w pogotowiu, ponieważ był
dobrym kierowcą i umiał udzielać pierwszej pomocy.

Pracował w karetce wiele lat, także w roku, z którego
pochodzi ten dyplom (1963) – roku epidemii ospy prawdziwej. Na dziadka dyplomie napisano „za zasługi w zwal-
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czaniu epidemii ospy” – ale wujek Grzegorz mi wyjaśnił,
że to nie chodziło o ospę, na którą teraz chorują niektóre
dzieci (ospa wietrzna). Była to ospa prawdziwa (variola
vera) – groźna i śmiertelna choroba zakaźna. Wujek Grzegorz powiedział jeszcze, że przy tej ospie, to dzisiejszy
COVID-19 wydaje się być niegroźną chorobą. Wyszukał
w Internecie, że na ospę prawdziwą umierało ok. 30% zakażonych, czyli co trzecia osoba, a w przypadku COVID19 umiera ok. 3% zakażonych. Te informacje wskazywały,
że to naprawdę musiała być groźna epidemia.
Razem z wujkiem Grześkiem zaczęliśmy szukać różnych informacji i filmów w internecie, o samej chorobie
i o epidemii. Okazało się, że epidemia ospy prawdziwej
w 1963 r. zaczęła się we Wrocławiu od jednej osoby – pracownika Służby Bezpieczeństwa czyli takiego policjanta
(wujek powiedział, że wtedy się mówiło: „milicjant”),
który wyruszył z tajną misją do Indii i stamtąd przywiózł
chorobę do Polski. Z Wrocławia choroba rozprzestrzeniła się na dużą część Śląska. Bardzo szybko zarządzono
powszechne szczepienia przeciwko ospie (na szczęście
istniała już wtedy szczepionka przeciwko varioli verze).
Zamknięto też całe miasto. Ustanowiono blokadę: przekraczać granicę miasta mogli tylko ludzie zaszczepieni
przeciw ospie.
Przedstawiciele służby zdrowia mieli za zadanie odszukać tych, którzy mieli kontakt z chorymi (tzw. łańcuchy
epidemiczne).
Mój pradziadek dostał dyplom, ponieważ wówczas
ważne było, aby dobrze rozpoznać, kto jest chory na ospę.
Chorego należało odizolować od społeczeństwa i leczyć.
Także ludzie zdrowi, którzy mieli kontakt z zakażonym,
musieli być izolowani. Izolowano ich w tak zwanych izolatoriach. Jeżeli u kogoś występowały objawy, natychmiast
przenoszono taką osobę do szpitala zakaźnego i poddawano leczeniu. Aby uodpornić ludność konieczne były
szczepionki. Trzeba było je rozwieźć, by dotarły do jak
największej liczby osób. Ta misja została powierzona sanitariuszom i kierowcom pogotowia, którzy jeździli na konsultacje, transportowali chorych i dowozili szczepionki
oraz lekarzy. Pracy w czasie epidemii było bardzo dużo,
więc wszyscy pracowali od świtu do zmierzchu. To właśnie
wtedy mój pradziadek Michał zapracował na wspomniany
dyplom.
Po wysłuchaniu tych historii zapytałem wujka Grzesia,
czy mój pradziadek nie bał się tej ospy, skoro na co dzień
stykał się z chorymi. Wujek Grześ powiedział, że tego nikt
już nie wie, ale że jego zdaniem pradziadek pewnie się bał.
Z tym, że wtedy – powiedział wujek – lata temu, ludzie byli
bardziej oswojeni ze śmiercią. W tamtych czasach każda
rodzina miała kogoś, kto zaginął lub zginął na wojnie. Lu„BYĆ POLAKIEM” 2021

dzie częściej umierali też z powodu różnych, ciężkich chorób, których leczenia jeszcze nie znano. Umierali nie tylko
ludzie starsi, ale też dzieci i młodzież, ponieważ medycyna
nie była jeszcze tak rozwinięta. Mój pradziadek, urodzony
jeszcze podczas I wojny światowej, przeżył II wojnę światową, walczył na wielu frontach. Mógł zginąć wiele razy.
Dlatego na pewno bał się ospy, ale godził się na konsekwencje swojej pracy.
Jeszcze jedną sprawę musiałem wyjaśnić. Wystraszyła mnie ta ospa. Zapytałem więc wujka, czy ja też mogę
na nią zachorować. Wujek na szczęście mnie uspokoił
i wyjaśnił, że w latach siedemdziesiątych XX w. udało się
opanować wirusa ospy ogromnym wysiłkiem służby zdrowia na całym świecie. Wirus ospy przetrwał tylko w zabezpieczonych laboratoriach w nielicznych krajach – m.in.
w Rosji, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jest
tam teraz zamknięty w próbówkach i zamrażarkach, a naukowcy dbają o to, by się stamtąd nie wydostał. Niektórzy ludzie chcieli całkowicie zniszczyć wirusa, aby już nikt
nigdy się nim nie zaraził. Uspokoiłem się trochę, złożyłem
dyplom pradziadka i odniosłem go na miejsce.
Bardzo mi się spodobała i historia pradziadka Michała, i opowieść o epidemii. Ciekawe rzeczy można odkryć w dziadka bibliotece. Będę częściej tam zaglądać.
Dzięki znalezieniu dyplomu pradziadka Michała i rozmowie z dziadkiem oraz wujkiem powiększyła się moja wiedza nie tylko o mojej rodzinie, ale także o historii Polski
i o tym, jak losy mojego pradziadka i Polski były ze sobą
związane. Zrozumiałem też, że COVID-19 nie jest pierwszą i zapewne nie będzie ostatnią chorobą, z którą musi
walczyć człowiek. Nie jest nawet aż taka przerażająca
i szkodliwa, jak np. śmiertelna ospa prawdziwa. Choroby,
bakterie i wirusy zawsze towarzyszyły ludziom i zapewne
tak już pozostanie. Mam jednak nadzieję, że tak jak dotychczas, tak i w przyszłości ludzkość wygra walkę z chorobami i wirusami. Człowiek jest niezwykle silny i ma bardzo
silną broń: naukę i naukowców, którym należy się wielki
szacunek i uznanie.
Przy napisaniu tej pracy korzystałem z następujących
źródeł:
1. Rozmowy z Dziadkiem Jurkiem (Jerzy Fila) i wujkiem
Grzesiem (Grzegorz Fila)
2. Wikipedia
3. Film PKF 1963 – Epidemia ospy we Wrocławiu – youtube
4. Film Variola Vera (czarna ospa we Wrocławiu) – youtube
5. Film Zaraza – na podstawie prawdziwych wydarzeń
z 1963 we Wrocławiu – youtube
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STRYCH, PIWNICA, SZAFA
– LAMUS CZY KOPALNIA POLSKICH WSPOMNIEŃ?
,,Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy
chce...” Zgadzam się ze słowami tej piosenki, bo mam też
własny zakątek, gdzie pragnę wracać – to stary, wiejski
domek mojej prababci. Został on wybudowany przez jej
ojca, czyli mego prapradziadka. Ile dom ma lat? Tego nikt
nie pamięta, wiadomo, że jest bardzo stary.
Nieraz mama powtarzała, że skoro ten dom jest taki
stary, to może mieć jakieś tajemnice, a może nawet ukryte
skarby? Byłam ciekawa, co w sobie kryją jej słowa.
Często lubiłam wchodzić na strych. Przez małe okienko
oglądałam przepiękne widoki, czasami jakieś ptaki obserwowałam na pobliskich drzewach, jednak nigdy nie
odważyłam się zajrzeć do starej szafy czy skrzyni, które
znajdowały się tuż przy oknie. Bałam się, że zaraz stamtąd
wyskoczy jakaś myszka czy pająk. A muszę się przyznać,
że strasznie się ich boję!
Pewnego dnia, kiedy kolejny raz wdrapałam się
na strych, aby pobyć ze sobą, zobaczyłam mamusię, która
czegoś szukała w szafie. Zobaczyłam też wokół niej wielki
bałagan przeróżnych rzeczy: stare lalki, jakieś ręczniki,
drewniane zabawki. Wiadomo, że strych służył do składania najprzeróżniejszych rzeczy, których nie sposób wymienić. Więc pomyślałam, że mogę znaleźć tu prawdziwe
skarby, pamiątki po prababci. I jak prawdziwy detektyw
Konopka zaczęłam dookoła się rozglądać.
Nad głową wisiały wielkie kosze i malutkie koszyczki.
Zrozumiałam, że po grzyby z nimi nikt nie chodził, tylko
coś do nich składano. A może na targowisko po pierniczki
lub kiełbaski? Wiem, że kiedyś w tej wsi mieszkali Żydzi
i mieli swoje stragany. Sprzedawali na nich pyszne bułeczki, pierniki i inne smakołyki. Wyobraziłam sobie, jak
idę z koleżanką na targ z takim koszyczkiem w ręku. Wyglądało to trochę śmiesznie.
Jak się okazało, z tymi koszyczkami babcia co roku
jeździła do Wilna na Kiermasz Kaziukowy. Przywoziła
stamtąd przeważnie pyszne, pachnące obwarzanki, pierniki z napisem,,Kocham Cię”, ale zawsze przywoziła też
tradycyjną wileńską palmę, bez której nie można było
świętować Niedzieli Palmowej w żadnej, polskiej rodzinie.
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Moją wyobraźnię przerwało pudełko, które wypadło z rąk mamy. Leżały w nim jakieś kartoniki, przewiązane wstążką i jeszcze trzy inne małe pudełka. Nie
miałam żadnego pojęcia, co może tam być. Ale pomyślałam, że naprawdę w nich mogą być jakieś ciekawe rzeczy.
No bo po co prababcia miałaby to składać i przechowywać?
Widocznie chciała komuś to przekazać...
Nie wiedziałam z czego zacząć, które pudło najpierw
otworzyć. Ciekawość mnie rozpierała! Chciałam obejrzeć
wszystko naraz! Zdmuchnęłam kurze, przysiadłam i zaczęłam rozglądać,,skarby”. W skrzynkach leżały przeróżne
rzeczy: stare polskie monety, medaliki, paciorki, wisiorki
i czerwone koraliki. W większej skrzynce znajdowały się
bardzo stare łyżeczki – chyba srebrne!
Po chwili mój wzrok skierował się na pożółkłe kartoniki. Ostrożnie, żeby je nie poniszczyć, rozwiązałam
wstążeczkę i zaczęłam rozglądać. Stare widokówki, listy
w poniszczonych kopercikach i nieznajomi ludzie na zdjęciach. Byli tacy różni: jedni mężczyźni byli w mundurach
ułańskich (jak mi później mama wytłumaczyła), a drudzy
w zwykłych ubraniach. Dziewczynki w krótkich sukieneczkach, a starsze panie miały na sobie futrzane kołnierze.
Jakoś dziwnie to wyglądało, ale widocznie kiedyś taka była
moda.
Na jednym ze zdjęć poznałam słomiany fotel, na którym siedział jakiś pan. Później, jak się okazało- to był mój
pradziadek, mamy dziadek. Lubił w nim przesiadywać,
czasami nucił żołnierskie piosenki:,,Wojenko,wojenko”,,,Rozszumiały się wierzby płaczące” i in.
A słomiany fotel i teraz upiększa nasz pokój. Stoi przy
piecu, a zimą wszyscy lubimy w nim posiedzieć i pohuśtać
się.
Nagle usłyszałam głos mamy. Chciała pokazać mi duży
zegar. To stary, zabytkowy zegar ścienny, bo nigdy takiego
nie widziałam w rzeczywistości. Chyba tylko na obrazku
w książce, w bajce o Kopciuszku. Ależ nie taki jak ten. Duży
drewniany zegar z wahadłem! Wykonany z dwóch części.
U góry większa,,skrzynka”, a u dołu mniejsza. W większej
skrzynce znajdował się cyferblat, chyba pozłacany, tylko
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od starości poszarzały. Na tym cyferblacie widniały się
rzymskie cyfry oraz ostre wskazówki. W drugiej części
zegara było wahadło, które prawdopodobnie kiedyś odmierzało jednakowe odcinki czasu (jak to później wytłumaczył mi tata). Zegar był zrobiony z drewna i ozdobiony
wyrzeźbionym wzorem. Szkoda tylko, że zegar nie działa.
Prawdopodobnie należał do mego prapradziadka! Szkoda,
że nie może zegar mówić, bo wierzę, że mógłby mi opowiedzieć wiele ciekawych historii! Tatuś obiecał,że kiedyś zaniesiemy do zegarmistrza, aby go naprawił i w przyszłości
upiększy mój pokój!
Dalej zaczęłam się rozglądać i ujrzałam jakiś dziwny
drewniany przedmiot. Mama powiedziała, że to jest kołowrotek. Nigdy takiego nie widziałam. Kołowrotek – to
urządzenie do wytwarzania przędzy z włókien. Oglądając
go, nie mogłam zrozumieć, jak to działa... Tutaj bez pomocy babci już się nie obeszło. Babcia powiedziała, że takie
kołowrotki były prawie w każdej rodzinie. Kobieta, która
umiała prząść, nazywała się ,,prządka”. Długie wieczory
przy kołowrotku urozmaicano piosenkami. Babcia przypomniała sobie, że lubiła nucić ,,Kręć się kręć wrzeciono, wić
się tobie wić....” , zaczęłam jej wtórować, bo dobrze znam
tę starą polską piosenkę.
Czas na szukanie dalszych skarbów! W oko mi wpadła
wielka trąba, okryta ciemną tkaniną. Co to? Okazało się,
że to trąba od patefonu. Kiedyś patefon służył do słuchania muzyki, a odtwarzała się z płyty. Takie płyty widziałam już wcześniej. Bardzo szkoda, że nie mogę posłuchać
muzyki, bo nie ma igły. Kiedy igła dotyka płytę, wtedy gra
muzyka: polonez, walc...
Wyobraziłam sobie małą chatkę. Przy piecku siedzą
dziewczynki, bawią się ze szmacianymi lalkami. Cichutko
wahadło zegara odmierza czas, mama zapala lampę naftową, a tatuś nakręca patefon, dziadek nuci piosenki
żołnierskie, babcia zaś pracuje przy kołowrotku nucąc
cichutko swoje melodie...zrobiło się tak cieplutko i przytulnie. I tu nagle coś się tłucze! Z rąk mamusi wypadła
malutka porcelanowa laleczka. Kiedyś ona stała w kredensie razem z naczyniem porcelanowym. Chociaż mam
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dużo lalek, ale ta bardzo zapadła mi się w sercu. Mama już
chciała ją wyrzucić, ale poprosiłam tatusia skleić ją. Postawię sobie laleczkę na stoliku. Niech teraz cieszy mnie, jak
kiedyś cieszyła moją babcię, a może nawet i prababcię.
Po dzisiejszym szukaniu ,,skarbów” zaczęłam inaczej
patrzeć na strych. To nie jest już ten zwykły strych, gdzie
są składane stare, niepotrzebne rzeczy. To miejsce, gdzie
są przechowywane cudowne wspomnienia o tradycjach
moich przodków, o tym, czym się zajmowali. I tutaj przypominam sobie słowa Roberta Mc Camonna: ,,Nie pozwól,
by choć jeden dzień umknął ci bez wspomnień i zbieraj je jak
cenne skarby. Bo to są skarby. Wspomnienia to cudowne
drzwi....One uczą, pomagają, strzegą. Kiedy na coś patrzysz,
nie ograniczaj się tylko do patrzenia. Zobacz to. Naprawdę
zobacz. A jeśli zapiszesz, ktoś inny będzie miał szansę to zobaczyć”.
Z pewnością mogę stwierdzić, iż strych jest prawdziwym schroniskiem skarbów. Na pewno jeszcze nieraz tu
wrócę!
Milena Jermak, II grupa
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Stryc , piwnic�, szaf� - lamu cz
kopalni� polskic spomnie .
Szymon Jurski, lat 10, Oregon, USA (grupa 2)
Mam na imię Szymon. Bardzo spodobał mi się temat tegorocznego konkursu “Być Polakiem”.
Interesuję się historią i lubię słuchać opowieści o dawnych czasach. Poprosiłem moją rodzinę w
Polsce o poszukanie przedmiotów z dawnych lat. Moi dziadkowie oraz ciocia Kasia i ciocia
Monika przeszukali wszystkie możliwe pomieszczenia, szafy i szuflady a nawet stodołę w
poszukiwaniu czegoś dla mnie. Wiele rzeczy jest mocno zniszczonych i dawno nieużywana.
Niektóre jeszcze są wykorzystywane. Część z nich służyła moim pradziadkom, dziadkom, a
część - mojej mamie. Z nadesłanych mi zdjęć stworzyłem słownik mniej lub bardziej znanych
przedmiotów.

A jak aparat fotograficzny. Ten na zdjęciu jest bardzo stary.
Podobno mój pradziadek umiał go obsługiwać. Obok zdecydowanie młodszy model ale duży i ciężki.

B jak bańki na mleko. Takie butle nosiło się kiedyś do mleczarni,
żeby sprzedać/oddać mleko.

Bańki na zapalenie płuc. Zamiast antybiotyków
stawiało się takie bańki na plecach. Podobno chory
szybko wracał do zdrowia.

C jak cukiernica. Ten przedmiot używany był do
przechowywania cukru. Stawiało się taką cukiernice na stole. Na
zdjęciu brakuje szklanej części-dawno temu się zbiła.
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D jak dziurkacz. To proste urządzenie służyło do robienia
dziurek w papierze.

E jak elektryczny komplet choinkowy.
Takie duże lampki oświetlały choinki
moich rodziców i dziadków. Zachowało
się nawet oryginalne opakowanie.

F jak Frania. Frania to pralka. Moja babcia najbardziej pamięta pranie w
niej pieluch tetrowych. Podobno te pralki są jeszcze używane w wielu
domach.

G jak gry planszowe. Dawniej nie było Internetu i komputerów
a dzieci często grały w gry planszowe np. w Chińczyka.

Gazeta z programem tv. Udało się znaleźć gazetę z 1994 roku.
Kosztowała 3000zł. Wow!

Guziki (chyba) od mundurka harcerskiego. Moja mama była
harcerką i jeździła na obozy. Te wyjazdy to jej ulubione
wspomnienie z dzieciństwa.

H jak chusteczki higieniczne. Z materiału, były używane
wielokrotnie przez moich dziadków ale też i moi rodzice je
pamiętają. Dziś mamy tylko chusteczki jednorazowe.
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I jak ewangelia I epistoły - to najstarszy
znaleziony przedmiot na strychu.
Należał do moich
pradziadków.

J jak fajerki - leżały na kuchni i wkładało się w nie garnki
odpowiedniej wielkości. Ponieważ były bardzo gorące - aby je
podnieść używało się kulasa (to taki długi metalowy pręt).

K jak kuchnia. Na węgiel i drewno. Moja ciocia nadal taką ma w
domu. Stawia się na nią garnki i gotuje pyszne potrawy. Taka kuchnia
ogrzewa również pomieszczenie.

Kasety magnetofonowe. Dziś już prawie nikt ich nie używa. Moja
mama słuchała na nich rożnych piosenek. Jeszcze dziś w szufladzie
u dziadków można znaleźć kasety z przebojami różnych
wykonawców.

L jak lampa naftowa. Kiedy nie było
elektryczności w wielu domach używało się
takich lamp. W środku była nafta. Ogień dawał
światło.

Latarka. To bardzo stara latarka znaleziona w
stodole. Jest dość duża i potrzebna była specjalna
bateria w środku.
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M jak młynek do pieprzu. Moja babcia nadal używa
takiego młynka. Podobno aromat tak zmielonego
pieprzu jest niesamowity. Żeby go zmielić należy
pokręcić korbką na górze. Wygląda na fajną
zabawkę.

Maszynka do mielenia mięsa. Bardzo stara i już zardzewiała. Ale w wielu
domach nadal się ich używa. Należy włożyć mięso lub stare bułki i mocno
kręcić korbką.

Maszyna do pisania - jak byłem w Polsce to próbowałem
na niej pisać. Zdecydowanie wolę komputer.

N jak narzędzia rolnicze.Takich narzędzi używali moi dziadkowie w gospodarstwie i przy
uprawie roli: kosa, sierp, pług, hebel, ostrzałka, wiertarka ręczna.

O jak odważniki. Pomagały ważyć inne
przedmioty. Najczęściej używane były w sklepach
lub na bazarach.
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P jak prodiż. Takie śmieszne urządzenie widziałem u babci
w Polsce. Służyło do pieczenia ciast lub mięs.

R jak radiomagnetofon. Tak wyglądał ulubiony
sprzęt mojej mamy. Jeszcze działa!!! Słuchała
audycji radiowych oraz piosenek z kaset
magnetofonowych.

S jak stare szafy i szuflady. Dziś stoją zakurzone i są
skarbnicą wiedzy o dawnych czasach.

SKO-szkolna kasa oszczędnościowa. Moi rodzice kiedy byli w
szkole podstawowej oszczędzali pieniądze na takiej książeczce.
Ja dzisiaj mam już swoje konto i kartę
w banku!!!

T jak tarcza szkolna. To tarcza szkolna mojej
mamy kiedy chodziła do szkoły podstawowej.
Była przyszyta do fartuszka. Mama bardzo
dobrze się uczyła i mogła nosić specjalną,
czerwoną tarczę: “WZOROWY UCZEŃ”.
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U jak UNITRA. Takie stare radio znalezione w piwnicy.
Kiedyś było bardzo popularne.

W jak waga szalkowa. Była używana w sklepie,
żeby zważyć jakiś towar. Do ważenia potrzebne
były odważniki.

Z jak zegarek. To jest prezent komunijny mojej mamy. Był bardzo
nowoczesny (jak na tamte czasy) i jeden z fajniejszych w klasie.

Ż jak żelazko z duszą. Takie żelazko to
niebywała gratka dla takiego “ciekawskiego”
jak ja! Szczególnie zainteresowała mnie ta
“dusza”. Jak działa i czy naprawdę pomaga
prasować? Ciocia obiecała mi, że jak przyjadę
do Polski to sprawdzimy to!

Dzięki temu konkursowi dowiedziałem się bardzo dużo jak żyli moi przodkowie i rodzice. Nie
mogę się doczekać wyjazdu do Polski. Chcę odnaleźć wszystkie te przedmioty i poszukać
nowych. Na pewno po wakacjach mój słownik się wydłuży.

Żródło:
Zdjęcia: album rodzinny
Opowieści babci Emilki i dziadka Władka oraz cioci Kasi i cioci Moniki
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Antoni Bolesław Frańczak ps. “Argil” (1905-1975)

Grób “Argila” na cmentarzu w Opolu Lubelskim.
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Moje starsze rodzeństwo pod pomnikiem w Wilkowie.
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Pomnik w rodzinnej wsi Grabówka.
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“Okupacja niemiecka na Powiślu Lubelskim”
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Maximilian Kulec
13 lat
PSD im. Henryka Sienkiewicza
“Strych, piwnica, szafa-lamus czy kopalnia wspomnień?”

Podczas ostatnich wakacjach w Polsce, przeżyłem niesamowitą przygodę, którą często
wspominam i opowiadam wszystkim. Wszystko zaczęło się od wyjazdu do Pawłosiowa, małej
miejscowości koło Jarosławia na Podkarpaciu. Mieszkają tam dalecy kuzyni mojej babci. Kiedy
przyjechaliśmy na miejsce, zobaczyłem piękne, rolnicze krajobrazy. Zielone łąki, łany
dojrzewających zbóż oraz stare budynki. Szczególnie zaintrygowała mnie stara stodoła i
budynek gospodarczy. Po przywitaniu starszej pani, właścicielki gospodarstwa, poprosiłem ją, o
pozwolenie obejrzenia starych zabudowań. Pani Maria była bardzo miła i oczywiście wyraziła
zgodę. Zacząłem od starej stodoły, która okazała się skarbnicą starych narzędzi rolniczych.
Poczułem się jakbym był w muzeum lub skansenie. Brałem do rąk przedmioty, których nigdy
wcześniej nie widziałem, a nawet nie miałem pojęcia o ich istnieniu.
Sierpy i kosy, które służyły kiedyś do koszenia trawy i zboża. Widły do siana i słomy,
drewniane grabie. Cepy- narzędzie do młócenia zboża. W stodole unosił się zapach słomy i
siana, czułem się, jakbym przeniósł się sto lat wstecz. Następne moje odkrycia to pługi do orania
gleby, które były ciągnięte przez konie, zgrabiarka do siana i słomy. Przed stodołą, w trawie
zauważyłem duże metalowe koło, które nazywa się kierat. Urządzenie to wykorzystywało siłę
pociągową konia, służyło do napędu maszyn rolniczych takich jak sieczkarnia, wialnia czy
młocarnia. Znalazłem również stare, metalowe brony, którymi spulchniano glebę. Na ścianach
stodoły wisiały akcesoria końskiej uprzęży. Uzda, chomąto, lejce i sznury konopne. W kącie
stały stare sanie, całe z drewna, z dwoma ławeczkami, pięknie obudowane. Służyły kiedyś do
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transportu w czasie srogich i śnieżnych zim. Marzeniem jest wybrać się na kulig takimi saniami,
które ciągną konie, a nie traktor.
Musiałem ochłonąć od nadmiaru wrażeń, więc wyszedłem ze stodoły i usiadłem na
ławeczce w sadzie. A tutaj następne cuda. Zapach jabłoni i grusz, polnych kwiatów, śpiew
ptaków i miliony innych wiejskich odgłosów. Niesamowite jak to miejsce różni się od Nowego
Jorku, gdzie mieszkam. Stara studnia w sadzie, ma wodę tak pyszną, czystą i zimną, że aż trudno
uwierzyć. Drewniane domki lęgowe dla ptaków są zamontowane na kilku drzewach.
Zauroczyłem się tym miejscem.
Po chwili wytchnienia, ruszyłem do budynku gospodarczego, gdzie czekała na mnie
kolejna niespodzianka. Stare, ręczne narzędzia stolarskie takie jak: strugi, które służą do
wygładzania drewna, piły ramowe do cięcia, dłuta, młotki i świdry które służą do wykonywaniu
otworów. W kącie zauważyłem kilka dużych drewnianych kół z metalowymi obręczami, które
były częścią wozów konnych. Obok stała maselnica lub jak kto woli, maśniczka, drewniany
walec z trzonkiem, w którym wyrabiano masło i duża metalowa bańka na mleko. Muszę również
wspomnieć o dwóch, rowerach, które pamiętają czasy II wojny światowej.
Najbardziej jednak zainteresowałem się trzema rzeczami. Pierwsza, to zatarty napis na
desce w stodole, a następne to stare czarne buty i duży drewniany kufer podróżny. W domu
gospodyni czekały na mnie kanapki z wiejskiego chleba, świeżego masła i pomidorów z
przydomowego ogródka. Nie miałem pojęcia, że zwykły chleb może taaaaak smakować.
Poprosiłem panią Marię, aby opowiedziała mi historię starych budynków i niektórych rzeczy
znajdujących się w nich.
W czasie II wojny światowej, żołnierze niemieckiego Wehrmachtu trzymali w stodole
wojskowe rowery i narzędzia. Pod koniec lipca 1944 roku, w budynkach zakwaterowali się
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polscy żołnierze, którzy z armią radziecką, wyzwalali te tereny spod okupacji hitlerowskiej.
Tajemniczy napis na desce w stodole, to imię i nazwisko polskiego żołnierza. Czarne, wojskowe
buty zwane “oficerkami”, to najprawdopodobniej pozostałość po polskich oddziałach. Po
odejściu wojsk na zachód, w stodole i budynku gospodarczym zorganizowano prowizoryczną
szkołę dla dzieci z wioski, ponieważ wiele budynków było zniszczonych przez Niemców. Gdy to
usłyszałem, byłem bardzo radosny i zaskoczony, że polskie dzieci, mimo tak przeżyć wojennych
i trudnych warunków, pragnęły się uczyć.
Pani Maria, mimo podeszłego wieku, ma świetną pamięć i pięknie opowiada. Duży
podróżny kufer, o którym wcześniej wspomniałem, przypłynął ze Stanów Zjednoczonych. Mama
pani Marii, jeszcze w czasie zaborów wyjechała za chlebem do Ameryki. Kiedy po zakończeniu
I wojny światowej, Polska odzyskała niepodległość, wielu Polaków wróciło do ojczyzny, w tym
również mama pani Marii. Kobieta zapakowała swój dobytek we wspomniany kufer, a następnie
statkiem wróciła do Europy. Na kufrze zachowały się jeszcze naklejki z napisami: “HollandAmerica”, “From New York To Rotterdam”, “Insured” oraz numer lub część numeru 510.
Podróż z Nowego Jorku do Holandii, a następnie do Polski, trwała zapewne kilka tygodni. Z
wielką ochotą i ciekawością, oglądałem kufer, który był zniszczony, pokryty kurzem i
pogryziony przez korniki. Po otwarciu, zobaczyłem kilka ubrań z dawnych czasów, a między
nimi, leżała stara książka. Kiedy ją otworzyłem, okazało się, że jest to bardzo zużyta Biblia z
brakującymi kartkami. W tych ciężkich czasach matka panii Marii szukała Boga i prawdy w
Piśmie Świętym. Jestem dumny, że w naszej rodzinie słowa Bóg, Honor, Ojczyzna są tak ważne.
Gdy pomyślałem o tej dzielnej kobiecie, jak bardzo tęskniła za swoją rodziną i Polską, w moich
oczach pojawiły się łzy. Biblia i modlitwa były nierozerwalną częścią jej życia.
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W pokrywie kufra było jeszcze zamknięte na kluczyk drewniane pudełko, na którym były
wymalowane polne kwiaty. Kiedy zapytałem panią Marię o zawortość skrzyneczki, ona ją
otworzyła i pokazała mi plik pożółkłych, starych kopert w których znajdują się listy. Chciałem
otworzyć i przeczytać chociaż jeden list, ale pani Maria powiedziała że jestem jeszcze małym
chłopcem, a treść tych listów jest bardzo smutna i zawiera tajemnice rodzinne o których zapewne
dowiem się w dorosłym życiu.
Bardzo serdecznie podziękowałem pani Marii za piękną historię. Wracając z babcią do
domu, dużo myślałem o tym co zobaczyłem i usłyszałem w Pawłosiowie. Miałem wiele
szczęścia, że mogłem porozmawiać z panią Marią o “starych czasach”, ponieważ nie ma już
wielu takich osób i takich miejsc. Cieszę się również, że mogłem zobaczyć i dotknąć tak wielu
przedmiotów, które wyszły z powszechnego użycia
W tym roku, znów planuję wakacje w Polsce, a najbardziej marzę o ponownym otwarciu
skrzypiących wrót stodoły, która przenosi mnie w świat historii mojej Ojczyzny i moich
przodków. Znów zobaczę i dotknę przeszłości, i chociaż na chwilę przeniosę się w tamte czasy,
dzięki, którym pokochałem polską historię. Po wizycie w Pawłosiowie, zrozumiałem, że bycie
Polakiem to wybór, a nie zapis w metryce urodzenia. Od tego czasu staram się jak najlepiej
poznać historię Polski i jej bohaterów, którymi jestem zafascynowany. Nigdy nie zapomnę mojej
przygody ukrytej w starej stodole.

Stodoła pełna historii.
Mój tajemniczy świat
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Autor przy wejściu do opisanej stodoły
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Zgrabiarka
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Kierat
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Pługi

Rower z II wojny światowej
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Sanie

Wspinaczka po drabinie ku odkryciu przeszłości
Koła do wozów

Sanie
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Kufer

Maselnica (maśniczka)

Kufer i buty “oficerki”

Chomąto
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Autor z sierpem i kosą

Strugi stolarskie
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Autor na tle budynku gospodarczego
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Bocianie gniazdo przy drodze
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Helena Maria Lacerenza

Wspomnienie ze Lwowa
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Nazywam się Helena i mam 11 lat. Mieszkam w Neapolu, i mój tata jest Włochem, ale ponieważ
moja mama jest Polką, mówimy w domu po polsku i w wakacje jeździmy do Polski. Dawniej część
wakacji spędzaliśmy w domu moich pradziadków. Kilka lat temu oboje umarli i udało nam się
sprowadzić niektóre rzeczy z ich domu, w tym szafę. Szafa jest zrobiona z ciemnego drewna. Ma
skrzypiące drzwi i lustro pełne ciemnych plam, w którym ciężko się przeglądać. Na dole jest
rzeźbiona szuflada bez uchwytu i trudno ją otworzyć. Ta szafa przyjechała z Gliwic do Włoch
białym samochodem dostawczym, który nie mógł wjechać przez wąską bramę naszej kamienicy.
Potem musiała zostać wniesiona przez dwóch panów na czwarte piętro, bo nie ma tu windy.
Panowie upuścili ją dwa razy, gdyż schody są wąskie i bardzo przeklinali a na końcu zarysowali w
mieszkaniu parkiet i mój tata bardzo się denerwował. Mówił, że byłoby znacznie łatwiej i taniej
kupić nową szafę, bo ta i tak jest niewygodna i na pewno mieszkają w niej mole. Ja jednak bardzo
lubię tę szafę i kiedy byłam młodsza wyobrażałam sobie, że to taka magiczna szafa, przez którą
można się dostać do Narnii albo innej krainy. Okazało się, że to prawda, tylko to trochę inna
kraina, kraina przeszłości. Gdy otworzy się szufladę na dole, można znaleźć dużo starych zdjęć i
dokumentów. Kiedyś postanowiłyśmy z mamą zrobić porządek w tych dokumentach i tak poznałam
historię mojego prapradziadka Tadeusza i jego rodziny. To nie jest wesoła historia, ale nie powinna
zostać zapomniana. Dlatego ją opowiem.

I. Pies Dżek
1924, Lwów
Tadeusz, zwany przez przyjaciół Tadzikiem, był wysokim mężczyzną. Miał ciemne włosy i ciemne
oczy, po swojej mamie Ormiance. Był poważny, ale to dlatego, że niedawno dopiero skończyła się
wojna w której brał udział jako młody lekarz i zdołał już zobaczyć wiele cierpienia. Tego dnia
wybrał się, jak codziennie, na długi spacer po pracy. Szedł przez plac św. Ducha w kierunku Wałów
Hetmańskich, koło pomnika Sobieskiego na koniu. Spacerował przez Rynek, koło katedry. Już było
blisko zachodu słońca i niebo stało się różowe. Tadeusz pomyślał, że choć nie zdołał jeszcze
niestety zwiedzić wielu miejsc, to Lwów jest chyba najpiękniejszym miastem świata. Wracał
powoli na Łyczaków, hałaśliwą dzielnicę pełną dziwnych a czasem dość barwnych mieszkańców.
Żona Tadeusza, Teofila, zawsze narzekała, że przez targowisko koło domu panuje straszny hałas i
ciągle słychać gdakanie kur. Jemu jednak się to podobało a przyjaźnił się ze wszystkimi
1
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przekupkami sprzedającymi jajka i różnymi podejrzanymi ludźmi. Tadeusz zobaczył znajomego
batiara Jańcia, który jak zazwyczaj mało przytomny siedział na chodniku. Obok niego leżał jakiś
brudny pies.
-Serwus Jańciu, powiedział do batiara Tadeusz. -A co to za psa tam masz, strasznie chudy, ale
widać, że rasowy.
-Ach Doktoruńciu, wczoraj w karty grałym, a ten jakiś kundel zapchlony za mną poszyd. Oddam
zabezdurno doktoruńciowi. Doktoruńcio mi tak nogę wyleczył...1
Tadeusz popatrzył na psa, który zapiszczał błagalnie. -Dobra, biorę psa powiedział, rzucił kilka
monet i zacmokał a pies zerwał się i pobiegł za nim. W domu Teofila nie była zadowolona. Ale i
tak się cieszyła, że to tylko pies, bo kiedyś Tadzik przyprowadził włóczęgę i dał mu mieszkać u
nich przez zimę.
-To wspaniały pies, Filu, wilczur, jak go wykąpiemy zobaczysz.
Kiedy pies został wykąpany okazało się, że to ładny owczarek. Musiał odebrać od kogoś dobrą
tresurę. Odkryli też szybko, że Dżek umie robić różne sztuczki, na przykład trzymać w pysku fajkę.
Potrafił też pobiec do kiosku z monetami w woreczku przy obroży i przynieść gazetę w pysku.
Tadeusz uczył go coraz to nowych rzeczy a mały Zbyszek rósł z psem. Chodzili na spacery, raz po
parku Łyczakowskim, raz na Wysoki zamek. Tata sadzał Zbyszka na kamienne lwy. Bawili się w
zabawę w szukanie, Zbyszek się chował w krzakach a Tadeusz mówił do Dżeka “szukaj Zbysia” i
pies zawsze zdołał wytropić chłopca. Zbyszek uczył się jeździć na rowerze i ciągle spadał i rozbijał
kolana. Latem chodzili na kąpielisko na Żelazną Wodę, ale Dżek nie pozwalał Zbyszkowi pływać,
bo ciągle wyganiał go z wody. Zimą wybierali się na saneczki na pobliską Pohulankę pełną
świetnych górek. Kiedyś Zbyszek wpakował się z sankami w wielką zaspę i wierny Dżek
wyciągnął go ze śniegu za rękaw kurtki, wrzeszczącego w niebogłosy. W niedzielę zawsze
wybierali się do miasta, Teofila nosiła jasną sukienkę i kapelusz, co pięknie wyglądało przy jej
czarnych włosach, Tadeusz miał elegancką laskę a Zbyszkowi kazali wkładać ubranko z
marynarskim kołnierzem, którego nie znosił i starał się wskakiwać specjalnie we wszystkie kałuże.
Spacerowali przez rynek i ulicą Akademicką czyli Korso i oglądali wystawy sklepów, potem jedli
ciastko w kawiarni. Najlepsze były wakacje w podolskiej Jagielnicy, rodzinnym miasteczku ojca,
wśród sadów nad rzeką Czerkaską. Nad wzgórzem górował zamek. Trzeba było jechać sześć
godzin koleją i powozem, ale wreszcie Zbyszek i Dżek mogli sobie pobiegać po łąkach, pochlapać
się w strumieniu. Mieszkali wtedy w domu mamy Tadeusza, a Zbyszek miał do zabawy swego
kuzyna Tola, starszego o kilka lat rok chłopca, który interesował się wyprawami i miał zamiar
zostać wielkim podróżnikiem. Tol dostał od swojego taty kompas i razem ze Zbyszkiem spędzali
cale dnie w lesie bawiąc się w odkrywców i Indian. Uczyli też Dżeka tropić ślady i szukać
schowanej w lesie piłeczki. Pewnego dnia Zbyszek i Tol szli z Dżekiem wąską ścieżka wzdłuż
wysokiej skarpy, na której rosły krzaki malin. Zbyszek szedł sobie i gwizdał a Dżek niósł w pysku
patyk. Nagle usłyszeli czyjś płacz. Zbliżyli się do brzegu skarpy i zobaczyli, że na dnie wąwozu
siedzi dziewczynka o jasnych włosach i płacze.
-Wszystko w porządku? Co tam robisz?- krzyknął z góry Zbyszek
-Zbierałam maliny i obsunęła się ziemia, spadłam na dół a teraz bardzo boli mnie noga i nie dam
rady wejść z powrotem- odpowiedziała dziewczynka.
Zbyszek i Tol zaczęli schodzić po skarpie, ale obsunęło się jeszcze więcej ziemi i piasku i
wylądowali obok dziewczynki cali pełni błota.
-I co teraz zrobimy?-jęknęła dziewczynka.
-Nie martw się- powiedział Zbyszek- mój pies Dżek jest bardzo mądry i pobiegnie po mojego tatę.
Dżek przekrzywił głowę jakby wszystko zrozumiał i szybko pobiegł w stronę domu.
1

“Zabezdurno” znaczy za darmo. Kilku słów z bałaku lwowskiego nauczyła nas prababcia.
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-Jak się nazywasz?- zapytał Zbyszek.
-Wanda. Chyba coś mi pękło w nodze.
-Nie martw się, mój tata jest lekarzem.
Tadeusz zdziwił się, gdy zobaczył biegnącego i szczekającego Dżeka. Szybko pobiegł za nim do
lasu i zobaczył dzieci siedzące na dnie jaru. Udało się je wyciągnąć jedynie z pomocą liny i dwóch
ludzi ze wsi. Potem odwieźli Wandę do jej domu letniskowego. Mama Wandy wybiegła przed dom
przerażona, gdy zobaczyła, że jej córka jest niesiona na rękach. Tadeusz zajął się Wandą, noga była
jedynie skręcona. Całe lato Wanda, Zbyszek i Tol bawili się razem. Tata Wandy, Jan, który był
oficerem, okazał się bardzo wesołym pasjonatem pieszych wycieczek, więc chodzili na długie
wędrówki po łąkach. Ponieważ Wanda też mieszkała we Lwowie, umówili się, że będą się spotykać
po powrocie do miasta. Tol był trochę zazdrosny, bo musiał zostać w Jagielnicy, miał jednak zamiar
zapisać się na lwowski uniwersytet gdy dorośnie i studiować geografię.
Toruń
Niestety, okazało się, że gdy Zbyszek miał zacząć szkołę, Tadeusz dostał propozycję pracy w
Toruniu, jako ordynator oddziału. Bardzo smutno było opuścić Lwów i przyjaciół, ale miało to być
tylko na kilka lat. Zbyszek codziennie rano wychodził z domu z Dżekiem, szli ulicą pod topolami
aż do szkoły. Tam Dżek czekał aż Zbyszek wejdzie do budynku a potem wracał do domu. Przy
kiosku zatrzymywał się i szczekał a wtedy pani Krysia dawała mu gazetę, którą ostrożnie niósł w
pysku do domu. Tadeusz pracował w szpitalu i całymi dniami nie było go w domu. a głównie
dlatego, że po godzinach leczył różnych pijaczków i włóczęgów. -Co ja mam zrobić droga Filu,
skoro to tacy ciekawi ludzie- mówił na wyrzuty żony. Teofila była trochę smutna, tęskniła za
Lwowem i swoją rodzina. Zbyszek też tęsknił za miastem ale przede wszystkim za swoimi
przyjaciółmi Wandą i Tolem.
1939, czerwiec. Lwów
Zbyszek ukończył 3 klasę gimnazjum ogólnokształcącego w Toruniu. Ponieważ czuło się w
powietrzu zbliżające się działania wojenne, Tadeusz zdecydował, że Teofila i Zbyszek wrócą do
Lwowa. On sam spodziewał się powrotu na front. Dżek był już bardzo stary i chodził z trudem.
Zbyszek martwił się rozstaniem z ojcem, ale cieszył się z powrotu do Lwowa. Od razu pobiegł na
Podwale, pod dom, gdzie mieszkała Wanda i zagwizdał pod jej oknem. Wanda wyszła, ale była
bardzo smutna. Jej tata Jan pojechał z wojskiem a mama nie czuła się dobrze. Wanda opiekowała
się młodszym bratem Jerzykiem. Zbyszek zaczął uczęszczać do szkoły średniej.
1939, wrzesień, koło Warszawy
Tadeusz był na froncie. Został komendantem szpitala polowego. Martwił się jak sobie radzą Teofila
i Zbyszek we Lwowie, nie wiedział, czy wszystkie rzeczy dotarły z Torunia do Lwowa, nie miał też
wieści od rodziny z Jagielnicy. Był spokojnym człowiekiem i chciał pomagać ludziom a nie
walczyć, a los już zmusił go do walk podczas poprzedniej wojny, kiedy był na froncie we włoskich
Alpach. Potem w 1918 brał udział w obronie Lwowa. Czy to się nigdy nie skończy, myślał, czy nie
możemy po prostu żyć spokojnie w naszym kraju...
10 września podczas walk pod Warszawą Tadeusz został ciężko ranny w głowę, prawe ramię i
prawą nogę. Leżał w błocie i myślał, że to już koniec, że już nie wróci do domu i nie zobaczy
rodziny. Potem zanieśli go do szpitala polowego i stracił przytomność.
1939, październik, Lwów
We wrześniu wojska niemieckie dotarły pod miasto. Wszyscy byli przerażeni. Początkowo udało
się odeprzeć ataki. Niestety, Lwów został otoczony z dwóch stron. 17 września Armia Czerwona
3

„BYĆ POLAKIEM” 2021

125

HELENA MARIA LACERENZA, WŁOCHY

przekroczyła granice Polski. Generał Langner był zmuszony poddać miasto. Kiedy Rosjanie weszli
do Lwowa, nagle na ulicach zaroiło się od żołnierzy. Kiedyś Teofila wyszła w nadziei, że uda się jej
coś dostać do jedzenia i dwóch rosyjskich żołnierzy zaczepiło ją. Dżek zawarczał i wtedy jeden z
Rosjan zastrzelił go. Stary pies zapiszczał tylko i upadł na chodnik.
-Jak możecie!- krzyknęła Teofila. Żołnierze chyba poczuli wstyd i odeszli.
II. Pies Szach
18.10.1939
Kartka pocztowa od Tadeusza ze Starobielska.
Kochani. 10.09 byłem ranny, ale już jestem zdrów. Tęsknię za wami. Całuję Was, Tadzik.
Nie wiedzieli jak to się stało, że Tadeusz dostał się do niewoli. Bardzo się martwili, w dodatku
zaczęło być ciężko w okupowanym Lwowie. Polacy byli prześladowani, zamknięto polskie szkoły,
stracili wszystkie oszczędności. Codziennie dochodziły ich wieści, że kogoś ze znajomych
aresztowano. Kiedyś przybiegła Wanda płacząc, bo jej tata Jan zaginął na froncie i nikt nie
wiedział, co się z nim stało.
Tadeusz został uwięziony w obozie w Starobielsku wraz z innymi polskimi oficerami. Teren obozu
był otoczony murem z cegły i kolczastym drutem. Polacy starali się być dobrej mysli. Sądzili, że
jako jeńcy wojenni są objęci ochroną międzynarodową i że wkrótce zostaną uwolnieni. W obozie
próbowali jakoś sobie ułożyć życie. Tadeusz z innymi lekarzami organizował izbę chorych, a w
pozostałym czasie pracował jako stolarz. Często się spotykali wieczorami żeby pośpiewać razem,
recytowali wiersze, uczestniczyli po kryjomu w nabożeństwach a nawet próbowali uczyć się
języków obcych.2
30.11.1939, kartka z obozu w Starobielsku.
Kochani. Jestem zdrów. Myślami jestem stale z wami, martwię się jak dajecie sobie radę, choć z
drugiej strony ufam, że Ty, kochana Filu nie upadasz na duchu i że jednak czas rozłąki nie będzie
długi (...)
21. 12.1939, kartka świąteczna z obozu w Starobielsku.
Najukochańsi. List, który dziś dostałem był dla mnie najpiękniejszym podarunkiem gwiazdkowym.
Życzę wam ziszczenia marzeń i pragnień a Tobie, Filu kochana, dużo hartu i sił, bo wiem, że
cierpisz niedostatek. Masz słuszność, że nie należy się martwić drobiazgami, znów będziemy razem
i znów nam będzie dobrze. Byłem ranny 10.09. na froncie niemieckim pod Warszawą dość ciężko w
głowę (...).
Te Święta były smutne, ale przynajmniej dostali wiadomość od Tadeusza. Teofila bardzo się o
niego martwiła, bo nie wiedziała, czy pisze, że jest zdrowy, tylko żeby ją uspokoić.
Kiedy Zbyszek skończył piętnaście lat, zatrudnił się jako robotnik w fabryce środków do
dezynfekcji. Któregoś dnia, gdy wracał do domu zobaczył psa wałęsającego się koło kościoła św.
Antoniego. Coś w tym chudym psie przypomniało mu Dżeka, więc zagwizdał a pies nieśmiało
ruszył za nim.
-Ale nie licz na jedzenie- powiedział Zbyszek.

2
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Znaleźli się z mamą w trudnej sytuacji i choć Teofila próbowała dorabiać jako pielęgniarka, i trochę
pomagali jej rodzice, wciąż brakowało jedzenia. Jedli ciągle mamałygę, kleistą, żółtą papkę. Stracili
mieszkanie na Łyczakowie i mieszkali u rodziny Teofili. Zbyszek, dzięki tajnemu nauczaniu i
wspaniałym nauczycielom mógł kontynuować naukę wieczorami po pracy. Tol studiował geografię
na tajnych kompletach. Ojciec Wandy, Jan, który został aresztowany, nie powrócił i nie było od
niego wieści a jej mama umarła po długiej chorobie płuc, więc Wanda z młodszym bratem
Jerzykiem chciała dostać się do Krakowa do swojej cioci. W ostatni wieczór udało im się spotkac w
trójkę z Tolem.
-Kiedy skończy się wojna- powiedział Tol- mam zamiar brać udział w wyprawach polarnych i
muszę zobaczyć tyle rzeczy...będę cały czas podróżować...
-Ja bym chciała pojechać do Włoch lub do Francji, nad ciepłe morze...- powiedziała Wanda.
-A ja nigdzie nie chcę jechać, chcę zawsze mieszkać tutaj- przyznał Zbyszek. -Wszyscy tu
zostańmy na zawsze. Będziemy szczęśliwi, będziemy sobie spacerować Korsem elegancko ubrani i
chodzić na ciastka do Zalewskiego, te pyszne, z marcepanem, będziemy pić kawę w kawiarni
Roma, chodzić z Szachem na spacery na Wysoki Zamek...Tol będzie pracował na uniwersytecie, ja
będę projektował budynki a Wanda będzie lekarzem...
Ale tak naprawdę Zbyszek martwił się, czy w ogóle uda im się dotrwać do końca. Wiedział, że
niedługo pójdzie do wojska.
8.2.1940 kartka z obozu w Starobielsku
Kochana moja Filu. Twoje kartki otrzymałem, bardzo Ci dziękuję i proszę pamiętaj nadal o mnie.
Ja będę, jak dotychczas, pisał do Ciebie raz w miesiącu. Nie kłopocz się mną, jestem zdrów, nie
marznę i trzymam się. Bardzo tęsknię za Wami i martwię się, bo wiem, że cierpisz. Niemniej jednak
bądź mężna i ufaj ...(…).
W lutym mama Tadeusza i reszta rodziny wraz z Tolem zostali wywiezieni na Wschód. Nie zdołali
się na czas ukryć. Nigdy już nie wrócili. Zbyszek starał się być pogodny, żeby jeszcze bardziej nie
martwić mamy. Kiedy się dało udawali, że nic się nie dzieje i szli na spacer z Szachem. Zbyszek
tresował wieczorami Szacha, nauczył go siedzieć z okularami i z fajką ojca w pysku, to były jedyne
chwile, kiedy trochę się śmiali. Ten pies bardzo mu pomagał a nocą spali razem i było jakoś łatwiej.
22.3.1940, ostatnia kartka od Tadeusza z obozu w Starobielsku.
Filu, kochanie ty moje najdroższe. Kartkę Twoją z 10.III otrzymałem. Dziękuję ci kochanie za
Twoje dobre słowa i za słowa współczucia po mojej biednej mamie. Trzymam się i jestem zdrów.
Nie piszesz mi nic kochanie o twym zdrowiu i jak się trzymasz. Bądź mężna kochanie, bo jestem
pewny, że los uśmiechnie się z powrotem do nas. Ściskam i całuję dużo razy, Tadzik.
Nie przyszła już żadna kartka od Tadeusza. Oczywiście czuli, że los nie uśmiechnął się jednak do
niego i Tadeusz nie żyje.
Zbyszek został zmobilizowany do wojska i opuścił Lwów. Wstąpił we wrześniu 1944 do Pierwszej
Oficerskiej Szkoły Artylerii w Chełmie, gdzie szybko został awansowany na porucznika. Następnie
został odkomenderowany do 36 Pułku Artylerii Lekkiej w Bydgoszczy, gdzie pełnił służbę jako
dowódca 1 plutonu 3 baterii. Jesienią 1945 został dowódcą 2-go plutonu Szkoły Podoficerskiej i
został przeniesiony do Siedlec, gdzie brał udział w różnych akcjach bojowych. 5. 6. 1946 został
odznaczony Krzyżem Walecznych. W dniu 2.10.1946 został odznaczony Medalem Zwycięstwa i
Wolności i mianowany na porucznika. W marcu 1947 zakończył służbę wojskową.
Nie było jednak dokąd wracać. Lwów nie był już polskim miastem. Nie było już dla nich miasta z
kamiennymi lwami, z cudowną katedrą. Nie było już domu na Łyczakowie, nie było tej biednej, ale
5
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wesołej dzielnicy przekupek z jajkami i niesfornych batiarów, z kolorowym i głośnym
targowiskiem na placu św. Antoniego, z widokiem na leśne wzgórza Kajzerwaldu. Nie było miasta,
w którym Zbyszek spędził swój krótki czas z tatą.
Po wojnie Teofila, jak większość Polaków, opuściła Lwów i udała się do krewnych w Krakowie.
Zbyszek pojechał więc do Krakowa. Pies Szach, który przeżył wojnę, oszalał ze szczęścia i skakał
na jego widok. Zbyszek ukończył studia na Akademii Górniczo- Hutniczej. W Krakowie studiowała
też Wanda, która została lekarzem i zajęła się leczeniem chorób płuc. Potem Wanda i Zbyszek
wzięli ślub i zamieszkali w Gliwicach.
A co stało się z Tadeuszem? Co naprawdę się wydarzyło, rodzina dowiedziała się po latach, kiedy
straszna prawda o zbrodni katyńskiej została ujawniona. Tadeusz został zamordowany wiosną 1940
w Charkowie przez NKWD wraz z innymi polskimi więźniami obozu w Starobielsku. Tam też
zginął ojciec Wandy, kpt. Jan Blezień. W roku 2000 Zbyszek poleciał do Charkowa na odsłonięcie
tablicy pamiątkowej na cmentarzu ofiar. Ta uroczystość była dla niego bardzo wzruszająca,
wreszcie oddano cześć jego tacie i innym ludziom, których spotkał okropny los, których więziono
bezpodstawnie, zabito w okrutny sposób gwałcąc umowy międzynarodowe, i pochowano w
ukryciu, pozostawiając ich rodziny bez wiadomości o ich losie przez dziesiątki lat.
Zbyszek i Wanda mieli dwoje dzieci, a potem wnuki. Przez całe życie mieszkali w Gliwicach, ale
tak naprawdę codziennie tęsknili do Lwowa. Moja prababcia Wanda zawsze opowiadała o ich życiu
przed wojną i wszyscy uwielbiali te opowieści. Pradziadek Zbyszek niewiele mówił, ale w starej
szafie znalazłyśmy jego zapiski z czasów wojny, dzięki którym znamy te wydarzenia.
Pradziadkowie nigdy nie chcieli już odwiedzić Lwowa, bo chcieli zapamiętać go takim, jaki był
przed wojną. Poprosili jednak, żebyśmy my pojechali. Pojechałam z moimi rodzicami do Lwowa
pociągiem nocnym. Do stacji dotarliśmy o 5 rano i kiedy doszliśmy z walizkami na rynek, całe
niebo było różowe od świtu. Na tym tle odznaczała się na ciemno katedra, koło której spacerowali
kiedyś Tadeusz, jego żona Teofila i pies Dżek. Kiedyś, kiedy byli szczęśliwi w najpiękniejszym
mieście świata.
Informacje biograficzne
Pułkownik sł. zdrowia Tadeusz Orzechowski ur. 28.08.1893 w Jagielnicy. Ukończył Fakultet Medyczny na
Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. W WP od 1918 jako lekarz 3 p.strz . Uczestnik wojny 191821. Po wojnie służył jako lekarz 49 pp. Od 1929 ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w 8 Szpitalu
Okręgowym w Toruniu. We wrześniu 1939 Komendant Szpitala Polowego. 10 września 1939 ranny na
froncie pod Warszawą. Od września 1939 jeniec obozu w Starobielsku, zamordowany w kwietniu 1940,
pochowany w Charkowie. Odznaczony ZKZ, medalami 1918/21 i 10.lecia. Lista katyńska indeks 2253.
Kapitan piechoty Jan Blezień ur. 31.03.1899 w Jeziernej. W latach 1917/1918 służył w armii austriackiej.
Członek Drużyn Bartoszowych i POW. W WP od 1919 w Ekspozyturze Oddz.II Szt.Gen. Następnie służył w
11 pp i 26 pp. Jeniec obozu w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. Odznaczony SKZ, MN, medalami
lat 1918/1921, i 10/lecia. Mkat 1908 A. Lista katyńska indeks 183.
Bibliografia
W pracy są cytowane oryginalne kartki Tadeusza Orzechowskiego przysłane do rodziny z obozu w
Starobielsku, później przekazane Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska. Do odtworzenia kolejności innych
zdarzeń wykorzystałam fragmenty wspomnień mojego pradziadka mgr inż. Zbigniewa Orzechowskiego i to,
co zapamiętaliśmy z opowieści prababci Wandy Orzechowskiej z domu Blezień. Niektóre wydarzenia i
dialogi są wymyślone.
Lista Katyńska, Omnipress, Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 1989.
Księga cmentarna Charków, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2003.
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Strych, piwnica, szafa – lamus czy kopalnia polskich wspomnień

Był wczesny ranek 9 Lutego 1943 r. na Wołyniu. Niebo było ciemne i przyozdobione
gwiazdami. Patrząc niżej, na ziemi rozpościerały się cienie różnych drzew i krzaków które
otaczały niedużą murowana chatę. W oknach powiewały białe koronkowe firanki poruszane
lekkim wiatrem. Mieszkała tam niewielka rodzina. Rodzice: Maria i Leon oraz dwójka dzieci,
Regina i jej brat. Dziewczynka miała piękne kręcone włosy, które zazwyczaj związywała
czerwoną gumką. Chłopiec miał proste, krótkie brązowe włosy. Wszyscy cichutko spali w
swoich pokojach nie wiedząc, że niedługo walczyć będą o przetrwanie.
Ciszę przerwało głośnie stukanie do drzwi. Przebudzona Maria wstała z łóżka i owinęła się
krótkim, grubym szalem. Szybkim krokiem podeszła do drzwi i chwyciła zimną metalową
klamkę. Otworzyła drzwi, w których stał wysoki mężczyzna. Był on niemieckim oficerem.
Miał niespokojny wyraz twarzy.
Po co niemiecki oficer w nocy stuka do drzwi, czego chce?
-Uciekajcie co sił w nogach. Ukraińcy mordują Polaków. Zabierajcie swą rodzinę zanim was
też dopadną.
Maria z przerażeniem skinęła głową dając do zrozumienia, że przyjęła informację. Jak
najszybciej obudziła swego męża i przekazała mu wiadomość. Zbudzili resztę rodziny. Każdy
w pośpiechu przebrał się z koszuli do spania w dzienne ubranie. Leon wdrapując się na
strych sięgnął po plecioną, średnią torbę. Bochenki chleba, które mieli w domu wrzucił do
torby wraz z kilkoma ubraniami. W krótkim czasie trzeba było się spakować i pozostawić za
sobą niemal cały dobytek ich dotychczasowego życia.
Wyszli pospiesznie z domu patrząc wprost przed siebie i za wszelka cenę unikając
rozglądania się na boki. Strach paraliżował rodziców, z trudem łapali oddech. Po dłuższej
chwili obejrzeli się za siebie po raz ostatni. Szybkim krokiem szli wzdłuż wąskiej ścieżki w
cieniu wysokich drzew, aby nikt ich nie zauważył. Trzeba było uciekać do Polski. Na piechotę.
Szli w nieskończoność.
Nadszedł świt. Dotarli do gęstego lasu gdzie można było chwile odpocząć. Drzewa były
cienkie i wysokie. Nie było na nich wiele liści ponieważ dopiero zaczęły odrastać po zimie.
Ziemia była pokryta połamanymi gałązkami i błotem. Trawy też nie było zbyt wiele widać.
Nie było to najwygodniejsze miejsce, lecz tam była wieksza szansa, że nikt ich zobaczy.
Nagle usłyszeli przeraźliwe krzyki wołające o pomoc. Rodzice kazali dziewczynce i jej bratu
schować się za jednym z grubszych drzew znajdujących się głębiej w lesie. Z tej odległości
dzieci nic nie widziały, ale oczom Leona i Marii ukazało się coś, czego nie da się zapomnieć.
Ukraińscy wojownicy Bandery otoczyli małą wioskę w pobliżu. Puścili pierwszy strzał z broni
palnej. Po kolei podpalali domy. Tych, którzy uciekali od razu zastrzeliwano, a tych, którzy
starali się schować, wywlekano z domów i pędzono do kościoła. Kiedy zamknęli drzwi
świątyni, podłożyli pod nią ogień. Działy się tam okropne rzeczy. Jeden z mężczyzn zabijał w
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okropny sposób jakąś kobietę. Leon wytężył wzrok, rozpoznał znajomego Ukraińca. A ta
kobieta… to była jego narzeczona Polka. Dlaczego? Dlaczego on ją zabił?
Gdy nie było już śladu żywej duszy, banderowcy ruszyli dalej. Rodzina spojrzała na siebie. Czy
dopadną także ich? Zamarli jak słupy soli, wstrzymywali oddech i ani trochę się nie poruszyli.
Wojsko było coraz bliżej i bliżej. Jeden z żołnierzy zboczył z uliczki i wszedł do lasu. Inni się
zatrzymali. Obracając głowę, rozejrzał się dookoła. Zrobił cztery kroki w tył i odszedł z resztą
wojska. Słychać było tylko ćwierkanie ptaków i kamyki kruszące się pod butami mężczyzn.
Gdy nie było już ich w zasięgu wzroku, cala rodzina zaczęła biec w przeciwnym kierunku,
byle jak dalej od tych morderców. Ich twarze pokazywały skrajne wykończenie. Biegli i szli na
zmianę, przez wiele godzin.
Bardzo szybko zabrakło im czegokolwiek do jedzenia. Przez to mieli za mało sił. Nie byliby w
stanie uciekać od żołnierzy UPA. Jednej nocy nadszedł okropny mróz. Maria zauważyła na
skraju ogromnego pola stodołę. Rozejrzała się dookoła sprawdzając czy nikogo nie ma w
pobliżu. Wchodząc ostrożnie do środka zorientowała się, że to miejsce jest opuszczone.
Zawołała wszystkich, żeby również weszli. Stodoła ta miała wiele brakujących desek ,ale było
to o wiele lepsze schronisko niż inne miejsca, w których dotychczas spali.
Maria wyciągnęła mały garnuszek z ułamaną rączką, a Leon przyniósł drewno, żeby rozpalić
ogień. Po paru minutach, wszyscy siedzieli dookoła ogniska ogrzewając się i pijąc piołun z
tegoż garnczka. Z ogniska strzelały iskry. Wokół było słychać tylko ogień i koniki polne.
Wszyscy zasnęli na spiczastej słomie.

Następnego ranka udali się w stronę rzeki. Tam napili się wody. Była zimna i orzeźwiająca.
Po postoju wybrali się z powrotem w trasę. Jeszcze trochę i będą bezpieczni w Polsce. Szli
przez olbrzymie pole. Niebo było bezchmurne i niebieskie, a trawa miała ciemnozielony
kolor. Po drodze zobaczyli wiele królików energicznie skaczących w krzakach.
Pustym brzuchy dawały znać o sobie. Dręczyły ich myśli jak sobie poradzą w nowym miejscu.
Wszystko trzeba było pozostawić za sobą. Tak naprawdę będą musieli zacząć od zera. Mieli
ogromne szczęście, że ktoś ich ostrzegł, bo wiele takich przypadków nie było. Dziękowali
Bogu, że w ogóle żyją.
Po wielu trudnych dniach wędrówki, wreszcie dotarli do Polski. Odetchnęli z ulgą. W końcu
byli bezpieczni. Ich późniejsze życie już nie przyniosło aż tak smutnych niespodzianek. Udało
im się znaleźć opuszczony dom w zachodniej części Polski, Leon wrócił do swojego zawodu
zduna i można powiedzieć, że byli szczęśliwą rodziną. Czasami powracały wspomnienia tej
strasznej nocy, ale myśl, że są na bezpiecznym terenie łagodziła ich traumę.
Na zakurzonym strychu domu Leona i Marii znalazłam garnuszek, który tyle przeszedł, i za
każdym razem, gdy spoglądam na niego, przypomina mi się ta historia. Patrząc na niego
dobrze widać ile przeszedł: jeden uchwyt, poobijany, odrapany z resztkami zielonej farby.

Moi prapradziadkowie znaleźli w sobie silę, żeby przebyć tak długą i trudną drogę, aby
ratować życie swoje i ich dzieci. Byli głodni, zmarznięci, wycieńczeni, nie raz podczas tej
tułaczki musieli nieść dzieci na rękach, które nie miały już siły iść. Właśnie dlatego rozpiera
mnie duma, że jestem Polką, a ten garnuszek stał się niezwykłą pamiątką tamtych wydarzeń.
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PAMIĘTNIK MŁODEGO EMIGRANTA
Dzień dobry!
Nazywam się Tomasz Michalski, mam dwanaście lat.
Urodziłem się w Polsce.
W Polsce mieszka duża część mojej rodziny. Tam
mieszkaliśmy przez trzy lata. Wróciliśmy do Polski, gdzie
chodziłem do przedszkola i szkoły przez cztery lata. Potem
znów wyjechaliśmy z Polski, ale tym razem do Holandii.
Mieszkamy tu już prawie trzy lata. Pomimo tego, że mieszkałem w tylu obcych krajach, jeśli ktoś mnie pyta gdzie jest
moja ojczyzna, zawsze odpowiadam, że to Polska!

Dzień 1

Jest ósma rano. Jesteśmy w drodze do miasta gdzie
wychowali się moi rodzice – Ostrowca Świętokrzyskiego
(tam wciąż mieszkają moi dziadkowie). Wyruszyliśmy
z naszego domu w Holandii o czwartej w nocy, przespałem się w aucie i obudziłem się o godzinie siódmej. Był
piękny wschód. Zjadłem śniadanie, poczytałem książkę
i niedawno zacząłem pisać. Przez tą wczesną pobudkę się
nie wyspałem, ale nadrobię jutro:) Na razie muszę kończyć, bo wysiadamy na postój… Do usłyszenia.

Dzień 2

Jest siedemnasta po południu. Obudziłem się dziś o dziesiątej, tak jak mówiłem odespałem dziś te godziny z wczorajszej wczesnej pobudki. Potem o trzynastej zjedliśmy obiad
z dziadkami, na którym był słynny rosół babci Ani.
Po obiedzie dziadek zabrał mnie do piwnicy, gdzie
trzymaliśmy bezużyteczne i stare przedmioty (tak mi się
przynajmniej wtedy wydawało). Poprosił mnie, żebym mu
pomógł przenieść kilka gratów z piwnicy na samą górę
bloku (gdzie znajduje się mieszkanie dziadków). Rozłożyliśmy wszystkie przedmioty na dywanie, a dziadek zaczął
opowiadać historię każdego z nich:
– Ten miś należy do twojej babci, ma go aż od urodzenia. Wcześniej należał do twojej prababci. Przetrwał II
Wojnę Światową. Kiedyś do domu twojej prababci wtargnęli Niemcy, podczas gdy jej rodzice pracowali w polu.
Kiedy Niemiec strzelił do niej, wystawiła przed siebie tego
misia, a kula zatrzymała się w nim. Prababcia udawała
martwą dopóki Niemcy nie wyszli. Potem ona i jej rodzina
ukrywali się po lasach przed Niemcami i Rosjanami którzy
weszli do wioski w 1944 roku.
Dziadek opowiadał niewiarygodne historie o każdym
przedmiocie aż do dwudziestej. Nie mogę się doczekać
jutra, żeby usłyszeć ich więcej...
Dobranoc!

Dzień 3

Dziś wstałem o ósmej, pobiegłem do dziadka, żeby
mi opowiedział więcej historii o tych przedmiotach, ale już
był w pracy. Dziadziuś pracuje jako ślusarz, dlatego jest
taki silny:) Poczekam na niego…
„BYĆ POLAKIEM” 2021

Dziadziuś wrócił o osiemnastej zjedliśmy kolację i myślałem, że pójdziemy do piwnicy, ale zamiast tego zabrał
mnie do przedpokoju. Otworzył szafę (która jest otwierana raz na ruski rok) i z żółtej reklamówki wyjął popiersie
Piłsudskiego.
– Zrobił to mój tata… – powiedział – On też był ślusarzem.
Nie byłem pewien, ale Dziadek chyba miał szklane oczy
jak mówił o swoim tacie, że umarł. Jeśli tak, to pierwszy
raz zobaczyłem go tak smutnego.
– Byłem kilka dni temu w domu, w którym mieszkałem jako dziecko – kontynuował – wszystkie meble zabrano, został tylko dywan… Chciałem go wziąć, bo była
to jedyna rzecz, która została z mojego dzieciństwa. Jak go
podniosłem to spostrzegłem pod nim klapę. Otworzyłem
ją i zobaczyłem schody prowadzące w dół. Szedłem tam
i znalazłem metalowe pudełko, a w nim to popiersie.
Przypomniałem sobie wtedy jak na lekcji historii w polskiej szkole w Hadze pani opowiadała nam, że to dzięki
Piłsudskiemu Polska odzyskała niepodległość 11 listopada
1918 roku.

Dzień 4
Jest sobota, ósma rano, od szóstej czekam aż dziadziuś
się obudzi i dowiem się więcej historii, które kryją przedmioty przechowywane przez lata.
Kiedy dziadek zjadł śniadanie, to jeszcze w piżamie poszedł ze mną na dół do piwnicy. Po drodze schyliłem się,
żeby zawiązać but, obok mnie była bardzo mała szpara
w ścianie, w której coś się mieniło. Tylko nie wiedziałem
co… Powiedziałem o tym dziadkowi i namówiłem go, żebyśmy to odkopali, w sumie to wystarczyły cztery uderzenia młotkiem w starą ścianę i już było widać co się w niej
skrywa. To była dziwna odznaka, która przedstawiała hełm
z jakimś nietypowym pióropuszem. Dziadzius wytłumaczył
mi, że to odznaka pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka. Ten hełm to tak naprawdę szyszak, a pióropusz to trzynaście piór husarskich.
Podczas obiadu, opowiadaliśmy z moim tatą o wycieczce do Bredy (mieście, które wyzwoliła właśnie pierwsza dywizja pancerna Generała Maczka) i czego się tam
dowiedzieliśmy o walkach w tym miejscu z 28 października
1944 roku. Na przykład, dowiedziałem się, że Maczek zakazał strzelać artylerii i czołgom, żeby nie zrobić krzywdy
cywilom, ale i tak wygrali i zdobyli miasto. Po wojnie władze miasta Bredy, postanowiły zebrać pieniądze od jej
mieszkańców na emeryturę dla Generała, oraz zaproponowały mu darmowe mieszkanie. Jednak z powodu niepełnosprawności córki, Generał do końca życia mieszkał
w Szkocji:(
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W Bredzie w samym centrum miasta jest obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej.

Byłem też przy niemieckim czołgu, który żołnierze
Maczka podarowali jako pamiątkę dla mieszkańców Bredy
po bitwie.

Tak naprawdę, ten czołg, to niemiecka pantera, ale
mieszkańcy nazywają go “Polskim czołgiem”.
W 1954 roku został odsłonięty pomnik, z napisem:
„Dank aan onze Poolse bevrijders 29 october 1944” czyli
„Dziękujemy naszym Polskim wyzwolicielom 29 października 1944”. Przedstawia on dwa orły: polskiego i niemieckiego. Niemiecki został obezwładniony przez polskiego,
jako symbol wygranej bitwy.
Ostatni punkt naszej wycieczki, to cmentarz polskich
żołnierzy, którzy polegli w bitwie, oraz samego Generała
Stanisława Maczka!
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Dzień 5
Jest dziewiąta rano, jesteśmy w drodze do mojej kuzynki, planujemy spędzić resztę wakacji odwiedzając pozostałą część naszej rodziny. Jeżeli będzie okazja, mam
zamiar dowiedzieć się czy mają jakieś przedmioty które
zachowały się z II Wojny Światowej, albo i nawet z I Wojny
Światowej.
Wczoraj opowiadałem jak z Dziadziusiem znaleźliśmy odznakę pierwszej Dywizji Pancernej, oraz jak byłem
z moim tatą w Bredzie. Zato dziś, jak wyjeżdżaliśmy, dziadek, podarował mi ją.
Z początku jej nie chciałem, ale dziadziuś jak to dziadziuś bez pytania włożył mi ją do (akurat odsuniętego) plecaka podręcznego jak wychodziłem. Chcę ją przechowywać
starannie, tak, żeby podarować ją moim wnukom:)

Dzień 6
Jesteśmy już w Holandii. Domyślam się, że pewnie dużo
z moich kumpli nie wie jakie historie skrywają przedmioty,
które się kurzą na ich strychach albo piwnicach. Pewnie
są to przedmioty nieużywane i zapomniane przez ich właścicieli. Ja dowiedziałem się tego dzięki mojemu dziadkowi,
który ma tych przedmiotów w piwnicy bardzo dużo:)
(zdjęcia pochodzą z archiwów prywatnych)
Kronika wspomnieniowa
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Strych, piwnica, szafa – lamus czy kopalnia wspomnień.
„Być Polakiem” 2021

NICOLE OLSZEWSKI
klasa IV
lat 10

Polska Szkoła Dokształcająca
przy
Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza
Brooklyn, Nowy Jork
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Często powtarzane jest powiedzenie: „Wyjdziesz jak Zabłocki na mydle”.
O bohaterze tego powiedzenia, w rodzinie mojej mamy krążyły opowieści, które były
przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Ja usłyszałam tą opowieść od mojej mamy. Mama usłyszała ją od swojego dziadka
Cypriana. Mama ojca mojej mamy, czyli moja prababcia nazywała się Petronela Zabłocka,
a bohaterem tej opowieści jest jej przodek. Rodzinna legenda głosi, że Zabłocki wypłynął do
Ameryki Północnej.

Chciał bardzo zrobić dobry interes finansowy. Zakupił duże ilości mydła, które zabrał ze sobą na
statek. Do źle zabezpieczonych skrzyń przedostała się woda i mydło się rozpuściło. Po otwarciu
skrzyń był zrozpaczony, że interes „nie wypalił” i stracił majątek.
Znając nasze opowiadania rodzinne zainteresowałam się źródłami internetowymi na
temat legendy. Głównym bohaterem prawdziwej legendy – jak podają źródła internetowe był
Cyprian Franciszek Zabłocki (1792 – 1868). Polski ziemianin pochodzenia szlacheckiego.
Wszystkie szczegóły, o których przeczytałam w materiale źródłowym zgadzają się z moją
rodzinną historią. Wzbogacone one są o szczegóły takie jak próba uniknięcia opłat celnych dla
jeszcze większego zysku.
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„Niedaleko bowiem przebiegała granica zaborów, co oznaczało, że Wisłę kontrolowali Prusacy i
pobierali bardzo wysokie cła na przejściach granicznych. Zapłacenie ich znacznie
pomniejszyłoby spodziewany zysk, a patriotyczna myśl nie pozwalała mu wspierać finansowo
zaborców. Nasz chytry bohater wpadł więc na pewien pomysł, by sprawnie ominąć dodatkowe
opłaty…” i tuż przed granicą wyrzucił cały ładunek do wody w celu przemycenia go transportem
podwodnym. Zabezpieczone, bo szczelnie zamknięte i wykonane z lekkiego materiału skrzynie z
dużą ilością mydła wreszcie dopłynęły do brzegu. Zabłocki uniknął opłaty celnej, ale skrzynie po
otwarciu okazały się puste. Mydło rozpuściło się i Zabłocki stracił zainwestowane pieniądze.
Zabezpieczenie nie okazało się skuteczne, a inwestor w mydło poniósł straty.
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Historia głoszona przez moją rodzinę jest podobna. Według legendy Zabłocki pragnął sprzedaży
mydła do wielu krajów. W mojej, rodzinnej legendzie płynął z mydłem do Ameryki Północnej.
Chłopcom w rodzinie dziadka często nadawano imię Cyprian. Nie wiadomo czy jest to zbieg
okoliczności czy imię to przechodziło z pokolenia na pokolenie, aby podtrzymać legendarną
historię. Wiadomo jednak, że prababcia mojej mamy Petronela Zabłocki twierdziła, że to jej
przodek był słynnym Zabłockim, który stracił fortunę na mydle. Usłyszałam od mojej mamy, że
zawsze była dumna opowiadając tą historię. Czasami żartowała w gronie rodzinnym radząc
wzajemnie jak należy postępować, aby odnieść sukces finansowy.
Opisana historia świadczy o tym, że należy uważać przy robieniu interesów, aby nie
stracić fortuny i nie wyjść na tym „jak Zabłocki na mydle”.
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RENE TIMANTSEV, WIELKA BRYTANIA

“TO WAŻNE”
Strych – pod niebem,
Piwnica – pod ziemią,
Szafa – między nimi.
Pogoda bez litośći
Dla strychu,
Człowiek dotyka
Tajemnicy szafy.
Piwnica, jak dąb,.
Tam chodź, mamo.
Przymknij oczy,
Pamiętasz?
Lamus...
Drewniany?
Nie, murowany,
Trwa całe twe życie
Z podcieniem,
Z gankami,
Starannie przechowaj
To, co tak cenne.
Skarbnica wspomnień,
Fontanna niewinnośći,
Tam leci
Dusza i serce.
Ta chwila
Osładza twą samotność.
Spójrz, synku:
Pamiętnik prababci,
Ordery pradziadka,
Fotografie w albumie,
Zeszyt do chóru,
Kaszubski haft
Na szkolnym kołnierzyku.
Czy pył i kurz
Szczypie w oczy?
Nie, to tęsknota
Ciśnie łzę.
Pasowanie na ucznia,
Upragniona pierwsza klasa,
Zeszyt z rzędami liter.
Do hymnu!
Portret dzieciństwa,
Tam przyjdź, synku.
Źródło ożywienia,

Spotkanie przyjaciół,
Wspólne wspomnienia.
Gdzie jesteście
Przyjaciele i bracia?
Ja tęsknię.
Lamus...
Moje mądre i dobre
Towarzystwo.
Piękno, którego
Oko nie widzi.
Muzyka, którą usłyszysz
Tylko w ciszy.
Radość wspomnień.
Wór płatków łubinu
Na procesję Corpus Christi.
Zanurzam ręce
I tonę w zapachu
Prosto z lasu.
Lekki ból serca.
Twarz dziecka
Przyciśnięta
Do szyby w kawiarni.
Na zewnątrz
Rozbiegani ludzie,
Łzawiące petardy.
Ta dziewczynka to ty,
Tak mamo?
Do północy nas trzymali,
Na wzgórzu,
Żółty mercedes,
Po powrocie,
Nerwy babci.
Środek nocy.
Nie wyrzucaj tych ulotek
Schowanych w głębi szafy,
Za nie można było...
Twój dziadek – student,
Był tam przy stoczni
Nie zapomnij przeszłości.
Ty też opowiedz
To ważne.

René Timantsev
klasa 8c, Szkoła Polska im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie,
opiekun Katarzyna Knap-Raczyńska
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Zachwycające jest zainteresowanie młodzieży polonijnej konkursem. Szczególnie w roku szkolnym sparaliżowanym epidemia, która pozbawiła nas przebywania w szkołach, spotykania przyjaciół i odwiedzania
rodzin. Kontakty internetowe i telefoniczne z całą pewnością pomogły wielu uczestnikom konkursu zdobyć
potrzebne informacje. Utrudniły natomiast osobisty kontakt ze świadkami historii, którymi są bezsprzecznie członkowie starszego pokolenia. Z pewnością przyjemniej byłoby usiąść z ciotką, babcią, lub zaprzyjaźnioną z rodziną osobą, która osobiście doświadczyła lub troskliwie przechowała dokumenty i pamiątki
przeróżnych wydarzeń związanych z polską historią.
Różnorodność nadesłanych prac i bogactwo pamiątek z którymi miałam przyjemność i zaszczyt zaznajomić
się czytając prace konkursowe umocniły mnie w przekonaniu, że konkurs Być Polakiem jest wspaniałą okazją
dla nas wszystkich do odkrycia, przypomnienia i utrwalenia bogatych wspomnień naszych przodków.
Poziom prac konkursowych był bardzo zróżnicowany. Widać było zaangażowanie rodziców, pomoc dziadków i znajomych. Wiele prac było bardzo starannie zaprezentowanych. Było również kilka prac przesłanych,
domyślać się można samodzielnie bez niczyjej pomocy, a tylko z chęci udziału w tym popularnym konkursie,
które z żalem nie miały szansy na wysoką ocenę. Tych uczestników konkursu najbardziej chciałabym w jakiś
sposób wynagrodzić.
Może warto byłoby ogłaszając następną edycję konkursu zaprosić do ponownego uczestnictwa w konkursie
dzieci i młodzież z różnych względów mniej wspieraną.
Na obraz pamięci narodowej składają się wspaniałe prace opisujące fascynujące wspomnienia. Dopełniają
obraz i wzbogacają go nawet najskromniejsze przekazy, które zaciekawiły młodych uczestników konkursu.
Jak w puzzlach ważne są wszystkie nawet najmniejsze, najbardziej niepozorne wspomnienia. Dzięki nim
obraz tworzony będzie bogatszy, ciekawszy i będzie dziełem wielu pokoleń, które warto uchować od zapomnienia.

KRYSTYNA OLLIFFE
Juror Grupy II
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GRUPA II
PRACE OSÓB WYRÓŻNIONYCH
(FRAGMENTY PRAC)
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Spotykam nieraz ludzi którzy niewiele wiedza o swoich korzeniach. Niektórzy uważają, że są to sprawy nieistotne, że trzeba patrzeć w przyszłość a nie oglądać się do tyłu. Tego typu postawy możemy spotkać wśród
wszystkich narodów i w każdej grupie wiekowej. Uważam, że takie postawienie sprawy przynosi szkodę
zarówno osobom indywidualnym jak i społeczeństwu.
Wartość konkursu „Być Polakiem” polega między innymi na uświadomieniu sobie przez jego młodych
uczestników, jak ważne jest odnajdywanie tych swoich rodzinnych korzeni, historii babć i dziadków oraz
ich przodków, czasami wplecionych w wielką Historię.
Dobrze, że jest taki konkurs.

PIOTR ŁADOMIRSKI
Juror Grupy II
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MILENA BIEDA, ISLANDIA

– Chciałabym, aby te wakacje były dla ciebie wyjątkowe. Jak wiesz jesteś moją jedyną wnuczką. Ja i twój
dziadek mieliśmy małą tajemnicę.
– Tajemnicę?! – spytała zaskoczona Ewa.
– Tak. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, zrobiliśmy kapsułę czasu. Planowaliśmy ją otworzyć na nasze
wspólne 60 urodziny, ale niespodziewana choroba dziadka,
przez którą umarł nie pozwoliła nam na to. Zakopaliśmy
ją w 1945 roku i pomyślałam, że skoro będziesz u mnie
mogłybyśmy odkopać ją razem.
– To niesamowite, że zrobiliście coś takiego!
– Gdzieś tu powinien być klucz do piwnicy. Tam będzie
mapa, gdzie zakopaliśmy kapsułę.
Zobacz w tej komodzie obok okna.
– Ewa otworzyła komodę, gdzie był zegar skrzyniowy
z wysuwanym gniazdem. Przyjrzała się mu, wysuwając
gniazdo i ujrzała tam zardzewiały klucz, podając go babci.
– To ten. Chodź teraz za mną. Powiedziała wesoła.
Podążając za babcią, zeszła z nią do ciemnej piwnicy,
gdzie unosił się silny zapach kartofli.
– Tu chowałam się przez połowę wojny. To było najstraszniejszych 6 lat w moim życiu. – Ewa zauważyła jak
w jednym momencie oczy babci zmieniły się z radosnych
na zaszklone i smutne.
Po około kwadransie szukania, odnalazły mapę. Otworzyły ją. Zaznaczone było na niej gwiazdką miejsce 30 cen-

tymetrów od lewej strony sosny. W ogródku babci była
tylko jedna sosna. Idąc do ogrodu, wzięły też łopatę. Ewa
zaczęła wykopywać ziemię. Nie było to łatwe.
Ewa już dawno nie przebywała w tak wysokiej temperaturze. Doskwierał upał, ale pomimo lejącego się z niej
potu nie chciała przestać kopać. W pewnym momencie
poczuła jak łopata zatrzymała się na czymś twardym. Babcia podeszła do wykopanej dziury w ziemi i była pewna,
że to ta sama skrzynia, którą zakopała kilkadziesiąt
lat wcześniej. Podniosła drewnianą skrzynkę, gładząc
spróchniałe drewno.
– Zuch dziewczyna. Mogłybyśmy otworzyć to na górze?
– Pewnie.
Babcia i Ewa wróciły na strych. Dziewczyna otworzyła
ostrożnie skrzynkę i wysypała wszystko co w niej było.
W kapsule czasu babci i dziadka była wyrwana, zżółknięta
strona z gazety, na której widniało „2 września 1945, nastał wyczekiwany koniec wojny.
Zwycięstwo Polaków”, teczkę i czarnobiałe zdjęcie
zrobione niedługo po zakończeniu II wojny światowej,
ukazujące Warszawę. Zdjęcie przedstawiało zrujnowane budynki, co było przerażające dla Ewy. To nie była
ta sama Warszawa, którą widziała jadąc z lotniska. Wtedy
wszystko było w gruzach, a teraz miasto wyglądało kolorowo i tętniło życiem.

VICTORIA BILLACK, USA

Strych, piwnica,
szafa to kopalnia
skarbów i wspaniałych opowieści
o moich rodzicach,
dziadkach i ich
przodkach. Można
tam odkryć skarby,
które po pokazaniu
dziadkom, wywołują u nich śmiech
do łez albo wspomnienia, które sprawiają, że wszyscy
na kilka minut milkną. Często do tych wspomnień wracamy, kiedy spotykamy się w okresie wakacji. To już nasza
tradycja, że będąc w gronie rodzinnym lubimy zaglądać
do kopalni naszych skarbów, którą jest strych. W tym
krótkim opowiadaniu chciałabym opisać kilka naszych rodzinnych wspomnień, które na pewno zapadną w mojej
pamięci na zawsze. Tak więc zacznijmy naszą wspólną
przygodę na moim “polskim strychu”.
Pierwsza rzecz, która zawsze przykuwa mój wzrok
na strychu, to siodło do jazdy konnej, które należało
do mojego pradziadka. Każdego roku, kiedy jestem w Polsce, proszę mojego dziadka, żeby mi opowiedział o moim
pradziadku i o jego siodle. A zaczyna się ta historia tak…
Mój pradziadek Władysław mając osiemnaście lat, odbywał służbę wojskową we Lwowie. Lwów był wtedy najwięk„BYĆ POLAKIEM” 2021

szym garnizonem południowo-wschodniej Polski i tam
szkolono żołnierzy na wypadek zagrożenia przed wojną
przed 1939 r. Mój pradziadek był w dywizjonie artylerii
konnej.
Tam nauczył się bardzo dobrze jeździć konno.
Po powrocie do domu dostał skórzane siodło od jego
mamy. Siodło to kiedyś
należało do niemieckiego
żołnierza, który zginął
na naszych terenach południowo-wschodniej Polski
podczas I wojny światowej.
Niedługo później pradziadek wyjechał do Francji. Jednak wybuchła II wojna światowa i przysięga wojskowa zobowiązywała go do powrotu
i walki o Ojczyznę. W wojnie tej walczył wraz ze swoim
bratem Antonim, który zginął pod Lwowem. Mój kolejny
pra-pradziadek zginął w I wojnie światowej. Pozostawił
po sobie tylko list, w którym jest informacja, że zginął
walce, ale nigdy nie odnaleziono jego grobu. Mój dziadek
lubi mi opowiadać te historie, bo w ten sposób przybliża
mi historię Polski i naszej rodziny. Dziadek obiecał mi,
że kiedy wrócę do Polski na stałe, to kupi mi konia i będę
mogła używać to siodło!
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ROKSANA BOJKO, IRLANDIA

Gdy wizyta dobiegała końca (po około dwóch tygodniach), prababcia Władysława powiedziała Rozalii jak
bardzo cieszy się, że ma tak dobrą i mądrą synową i postanowiła zdradzić jej pewną rodzinną tajemnicę, przy czym
poprosiła, aby zachowała dla siebie to, co jej powie i pokaże. Chwyciła synową pod rękę i razem podeszły do starej
szafy stojącej w izbie. Prababcia wyjęła z niej ciężki, skórzany kuferek mówiąc, że został jej on powierzony podczas
II wojny światowej przez zaprzyjaźnioną zakonnicę. Nasza
babcia zaciekawiona skrzynią zapytała co jest w środku,
na co prababcia odpowiedziała, że nigdy jej nie otwierała,
ponieważ to właśnie obiecała zakonnicy, więc nie miała
pojęcia, co zawiera. Dodała, że ktoś miał zgłosić się po ten
kuferek, ale kto i kiedy nie wiadomo. Tak oto Babcia Rozalia, wchodząca do naszej rodziny, stała się powierniczką
tajemnicy prababci Władysławy.
Druga część tej historii miała miejsce po śmierci prababci Władysławy, gdy gospodarstwo odziedziczyły jej
dzieci – Amelia, Piotr i Walenty.
Wujek Andrzej, syn Amelii i Bronka Sokołowskich,
w dzieciństwie i młodości wakacje spędzał w Bohukałach
u dziadków, gdzie pomagał w pracy w polu i gospodarstwie. Jako najstarszy z wnuków znał wszystkie historie
rodzinne.

Podczas porządkowania rzeczy po prababci, wujek
Andrzej przypomniał sobie, że jego babcia miała gdzieś
schowaną cenną pamiątkę, którą otrzymała w podzięce
za przechowanie kościelnego kuferka powierzonego jej
przez zaprzyjaźnioną zakonnicę w czasie wojny. Wszystkie możliwe zakamarki w domu zostały sprawdzone,
a pamiątek ani widu, ani słychu... Niesprawdzona została
tylko komora, w której prababcia trzymała beczkę z zasoloną słoniną na święta i podwieszone przy powale koszyczki z czosnkiem, żeby myszy nie dobrały się do niego...
Wujek Andrzej wspiął się po owe koszyczki, pod główkami zaschniętego czosnku wyczuł płócienne zawiniątko,
w którym ukryte było dziewięć monet. Bez zastanowienia
przekazał je swojej mamie Amelii, która sprawiedliwie
podzieliła skarb – trzy monety dla wujka Piotra, trzy dla
wujka Walentego i trzy dla swojego jedynego syna- Andrzeja, który był szczęśliwym znalazcą owych drogocennych, jak się później okazało, monet.
Trzecia część historii to już czas po śmierci Walentego,
mojego dziadka. Nasza już bardzo ciężko chora babcia Rozalia przekazała swoim dzieciom- Teresie i Franciszkowinależące do niej i jej ukochanego męża pamiątki rodzinne
zbierane latami. Wśród tych skarbów znajdowały się trzy
drogocenne monety. Cioci Teresie przypadły dwie monety,
a wujkowi Franciszkowi jedna.

ANITA CYPORENKO, UKRAINA

Nazywam się Anita Cyporenko. Mam 13 lat. Urodziłam się w dawnym polskim mieście, które nazywa się
Żytomierz i znajduje się na Ukrainie. Dalej tu mieszkam
i z tego jestem bardzo dumna. Czuję się Polką, bo mam
polską rodzinę.
Moje rodzinne miasto Żytomierz jest słynne dzięki
wybitnym polskim mieszkańcom. To są Jan Ignacy Paderewski, Juliusz Zarębski, Borys Latoszyński, Stanisław
Moniuszko, Józef Ignacy Kraszewski, Andrzej Fedukowicz, Jan Purwiński, Franciszek Brzezicki i inni. Ci ludzie
żyli w różnych wiekach. Ja się urodziłam i wychowuję
w XXI wieku, gdzie książki w tradycyjnym ujęciu zmieniono na elektroniczne, gdzie jednym kliknięciem można
znaleźć tysiące wiadomości na jeden temat w Internecie.
W wirtualnym świecie można uzyskać dane kogokolwiek
i czegokolwiek.
Pisząc to, w jednej chwili przyszło mi do głowy pytanie:
„Skąd wzięła się ta informacja w Internecie?” Więc pomyślałam, że ktoś grzebał się w starych rzeczach na strychu,
w piwnicy albo w szafie i znalazł tam bezcenne fakty, które
szybciutko umieścił na stronach internetowych. Przypuszczam, że to by mógł być nawet archiwum czy jakiś kościół,
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gdzie podobne rzeczy też przechowywano. Jednak chciałabym zauważyć, że wszystko to, co znajdziemy w Internecie, to tylko szare odbicie naszej barwnej i do końca
niezbadanej rzeczywistości. O tym mnie też powiedziała
moja kochana mama Natalia z polskiej rodziny Komnackich i drogi tato Witalij. Moi rodzice są dla mnie autorytetem.
Razem z mamą śpiewam w rodzinnym polskim duecie
pod nazwą „Stokrotki”. Biorę udział w różnych projektach
edukacyjnych, festiwalach i konkursach, reprezentując
Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.
Jeszcze jestem solistką Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek
„ModernPol” pod kierownictwem mojej ukochanej ciotuni
Wiktorii Zubarewej. Uwielbiam nie tylko śpiewać polskie
pieśni, ale jeszcze lubię grać na saksofonie polskie utwory
muzyczne, jak np. „Pożegnanie Ojczyzny” M. K. Ogińskiego czy polskie pieśni ludowe. Moja babcia Alla też gra
polskie pieśni, ale na skrzypcach. Od czasu do czasu gramy
razem, a mama śpiewa głosem operowym. Jest nam naprawdę wesoło!
Kronika wspomnieniowa

SOFIA DI ASCENZI, WŁOCHY

Każdego lata, kiedy włoskie słońce grzeje tak mocno,
że tylko cień domu lub chłodna woda w basenie dają ukojenie, lecimy z rodzicami do Polski, gdzie oprócz do babci
i dziadzia mieszkających w Lublinie, jeździmy też domu
mojej prababci.

Wejściem była klapa w suficie. Ostrożnie weszłam
po wąskiej drewnianej drabinie i szczebel po szczeblu
wdrapałam się na samą górę. Chwiejąc się, podniosłam
z trudem ciężką klapę. Gdy tylko ją uchyliłam, poczułam
zapach kurzu, staroci... wspomnień. Od razu zapomniałam o zapachu ciasta. Zamknęłam za sobą klapę, mając
nadzieje, że się nie zatrzasnęła. Rozejrzałam się powoli.
Strych był pełen kurzu, pajęczyn i różnych staroci, których
już nikt od dawna nie używał, na przykład specjalny pojemnik, do którego wlewało się mleko dojonej krowy czy
drewniana miarka do mąki.

pierwszą z brzegu. Przeczytałam tytuł: „Kocie oczka”.
Zaciekawiona szybko przebiegłam wzrokiem po kartce,
uważając by mi się nie skruszyła w rękach. Przeczytałam
słowa takie jak: „składniki”, „cukier”, „ugniatać”... – to były
przepisy mojej prababci!
Usłyszałam dochodzący z dołu głos babci:
– Gotowe! – Usłyszałam dochodzący z dołu głos babci.
Powoli zeszłam ze schodów, niosąc wazon i przepisy.
Pobiegłam do kuchni, gdzie mama i babcia stały z blachą
pełną ciasteczek. Były okrągłe, z małą dziurka po środku,
przez którą widać było czerwony dżem. Sebastian i dziadzio już byli przy stole.

– Oto „Kocie oczka”!
Zaraz zaraz...gdzie ja to już słyszałam? Nagle popatrzyłam na przepisy. Na pierwszej kartce ledwo można było
przeczytać „Kocie oczka”, pismem mojej babci. Pobladłam.
- Co tam trzymasz, kochanie? – Zapytała mnie mama.
– Ehm... dzbanek i... przepisy...
– Ale ładny! Był na strychu?
– Tak...ale...
– Mogę go sobie wziąć, tato?- Spytała dziadzia.
– Bierz co chcesz.- Zapewnił ją.
– Ale... wśród tych przepisów są „Kocie oczka”- Powiedziałam. Wszyscy na mnie spojrzeli.
– To był przepis mojej mamy. Ona tak nazywała te ciasteczka.- Wyjaśnił dziadzio. To co, ktoś chce spróbować?
Zapytała babcia.

Włożyłam rękę między nie i wyciągnęłam plik kartek
i mały, biały dzbanek w niebieskie i pomarańczowe kwiaty.
Kartki były pożółkłe, z plamami i atrament w niektórych
punktach był zamazany i mało widoczny. Podniosłam
„BYĆ POLAKIEM” 2021
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DIANA DOLIWA, USA

Wakacje w Polsce u babci na wsi na zawsze zostaną
w pamięci. Z dala od technologii i pośpiechu, bez internetu. Tylko radio, telewizja i babcia. Na początku myślałam, że tego nie przeżyję. Jak mama mogła nas tak
urządzić! I to aż na cztery tygodnie! Początkowo nie mogłyśmy z siostrą poradzić sobie z ilością wolnego czasu.
Babcia starała się jak mogła, by umilić nam wakacje. Któregoś dnia na przykład pokazała nam regał z książkami, ale
wszystkie były takie grube! Codziennie chodziłyśmy z babcią na spacery, a ona opowiadała nam coraz to nową historię. Babcia wie tak dużo o wszystkim! Spałyśmy długo,
ale ile można spać. Powoli i nieśmiało zaczęłyśmy zaglądać
do tego regału z książkami. Najpierw babcia nam czytała,
potem już same czytałyśmy i rozmawiałyśmy o tym z nią
godzinami. Nasz język polski i wymowa bardzo różniła się
od języka polskiego babci, a więc było przy tym zawsze
dużo śmiechu. Coraz bardziej zaczynała się nam podobać
cisza i spokój. Nocą zachwycało nas gwiaździste niebo
oraz głucha cisza. Tyko psy u sąsiadów czasem zakłócały
spokój. Wieczorami siedziałyśmy do późna na werandzie
i po prostu patrzyłyśmy w niebo. Opowieści babci o dzieciństwie jej i mojej mamy brzmiały jak z czasów dinozaurów. Nasza babunia nie tylko najlepiej gotowała, ale jakże
ciekawie o wszystkim potrafiła opowiadać. Miała dla nas
tyle czasu! Z każdym dniem robiło się jednak coraz ciekawiej. Aż pewnego dnia dotarłam na strych, który zawsze
budził we mnie strach jaki zwykle pamiętam z filmów.
Na strych prowadziły stare drewniane schody.
Tak, to musi być ten kufer, o którym zawsze opowiadała mama! Minęło ponad dwadzieścia lat odkąd wyjechała z Polski zaraz po studiach.
Otwieram go niecierpliwie. Pyłki kurzu pokrywają zgromadzone w nim skarby. Patrzę, przeglądam, przewracam.
Promyki słońca wpadającego przez okno strychu oświetlają
tę tajemniczą podróż do dzieciństwa mojej mamy.

Tu jakaś lalka w kwiecistej sukience z wystrojonym
panem, tam miś pluszowy z oklapniętym uchem. Tu muszelki i kawałki bursztynów w foliowej torebce z dopiskiem „Wycieczka nad Bałtyk,1986”, a tam w kąciku kufra
w małym zawiniątku w miniaturowym słoiczku jakieś kawałki kamieni z napisem „Wieliczka, 1987”.
A to co za książeczka pod tytułem „Pamiętnik Ewy”?
Kartka po kartce czytam wpisane na stronach krótkie
wierszyki, które brzmią jakoś tak: „Na górze róże na dole
bez, my się kochamy jak kot i pies – Tomek”. Inny z kolei
„Nie na rok nie na dwa, lecz na zawsze Tobie – ja – przyjaciółka Ela”.

ALEKSIEJ FIEDOROWICZ, ROSJA

To wspomnienie mojej praprababci, która mieszkała
w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. W naszej rodzinie
zachował się pamiętnik jej wspomnień, który prowadziła
od wybuchu I Wojny światowej aż do 1923 roku.
Urodziła się w 1903 roku w Ostrołęce w Królestwie Polskim (wówczas Gubernia Łomżyńska Imperium Rosyjskiego).
Jej ojciec był urzędnikiem pocztowo-telegraficznym.
Rodzina mieszkała w domu, który rodzice wynajmowali na czas służby.
Dom był średniej wielkości, dwupiętrowym, z niewielkim sadem jabłkowym. Rodzice oprócz mojej praprababki
mieli jeszcze młodszą siostrę i czterech braci.
Z rodziną mieszkała również babcia, która wcześniej
mieszkała w Warszawie. Pomagała w wychowywaniu
dzieci, władała wieloma językami obcymi, dużo czytała,
interesowała się fotografia.
„Dużo bawiliśmy się w ogrodzie, czytaliśmy książki, byliśmy bardzo przyjaźni, wszyscy chodziliśmy razem do kościoła
w niedziele. Pamiętam, że wśród miejskich dzieci były pewne
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różnice w przynależności religijnej i istocie religii. W mieście
mieszkały dzieci różnych wyznań: katolicy, prawosławni,
unici, Żydzi. Te ostatnie trzymały się zawsze osobno i nie rozmawialiśmy z nimi. Unici przez pewien czas byli pod zakazem,
a ich rodzice z reguły przechodzili na prawosławnych. Ale bez
względu na wszystko wszyscy byliśmy bardzo przyjaciółmi.
Być może był to najlepszy okres w naszym życiu”.
Dzieciństwo skończyło się nagle. Wybuchła I wojna
światowa.
Wielu mężczyzn jeszcze na krótko przed wybuchem wojny
zaczęto masowo wcielać do wojska. W sierpniu 1914 zabrano
prawie wszystkich mężczyzn z rodzin rosyjskich i polskich.
Inspektorzy zaczęli chodzić do domów i konfiskować krowy
i konie na potrzeby wojska. Na odzyskane zwierzęta otrzymywano pokwitowania, a także niewielkie pieniądze.
„26.08.1914 r. Dziś pogoda się pogorszyła. Po długich
słonecznych, suchych i ciepłych dniach zrobiło się pochmurno
i deszczowo. Ciągami odchodziły w dal stada i wozy Wojskowe.
Na duszy niepokojące. Nie jest dla mnie jasne, co będzie dalej”.
Kronika wspomnieniowa

ALEKSIEJ FIEDOROWICZ, ROSJA

We wrześniu ogłoszono, że wszystkie instytucje z Królestwa Polskiego ewakuują się do centralnych guberni rosyjskich.
Przyszła kolej na rodzinę mojej praprababki. Również miasto
zaczęli opuszczać uchodźcy.
Przeprowadzka początkowo była dobrowolna.
„15.09.1914 r. Tata przyszedł z pracy i powiedział,
że jutro o 12.00 jedziemy do nowego miejsca zamieszkania,

Bobrujska. Dom będzie musiał zostać całkowicie pozostawiony
na pastwę losu. Rzeczy też nie będą działać. Wieczorem moi
bracia i ja zakopaliśmy nasze ulubione zabawki w ogrodzie.
Włożyłam do drewnianego pudełka misia, porcelanową lalkę,
metalowe pudełko po herbacie z choinkowymi zabawkami
świątecznymi. Mama powiedziała, że wkrótce to się skończy,
wrócimy i wszystko będzie jak wcześniej”.

NADIA GNATEK, USA

Niektórzy sądzą, że piwnica, szafa i strych to lamus,
czyli skład starych, często niepotrzebnych już przedmiotów,
ja zaś uważam, że miejsca te są kopalnią polskich wspomnień. Można tam bowiem znaleźć różne rzeczy, z którymi
wiążą się wspomnienia, takie jak zdjęcia, przedmioty z dzieciństwa, pocztówki i pamiątki z miejsc, które zwiedziliśmy,
stare książki i wiele innych cennych drobiazgów. Kiedy jest
nam smutno bądź czujemy się osamotnieni możemy poprawić sobie nastrój wyciągając z szafy nasze stare zdjęcia lub
inne przedmioty, jak na przykład ubranka dziecięce, zabawki,
które przypominają nam o konkretnej osobie, okresie czasu,
uczuciu, a nawet miejscu. Posiadanie takich sentymentalnych przedmiotów, które można schować w szafie, piwnicy
lub na strychu i wyjąć w dowolnym momencie, może sprawić,
że poczujemy się lepiej. W obecnych czasach, w dobie Internetu i dostępu do wielu miejsc za pomocą różnych wyszukiwarek, jak na przykład Google Street View, bez najmniejszego
problemu można zrobić sobie wirtualną wycieczkę po danej
miejscowości czy atrakcji turystycznej. Kiedyś źródłem tych

informacji były przewodniki i pocztówki, które zazwyczaj
kupowano na pamiątkę pobytu w danym miejscu bądź też
wysyłano do znajomych i rodziny z pozdrowieniami. Oglądając je możemy zobaczyć jak wyglądało dane miejsce jakiś czas
temu, a korzystając z Internetu możemy porównać jak zmieniło się ono na przestrzeni lat. Moja ciocia kolekcjonowała
pocztówki. Za każdym razem kiedy jestem w Polsce rodzice
i dziadkowie zabierają mnie na wycieczki po kraju. Bardzo
lubię przejrzeć wtedy kolekcję starych pocztówek mojej cioci,
żeby sprawdzić jak wyglądało to miejsce wcześniej. Zawsze
też staram się przywieźć sobie pamiątkę i pocztówki z miejsc,
które odwiedzam. Mimo, że mam tylko dwanaście lat,
to bardzo lubię sięgać do szafy, do moich pamiątek
z miło spędzonych wakacji w Polsce oraz wspominać miejsca,
które udało mi się tam zwiedzić. W obecnym okresie, gdy jesteśmy w pandemii koronawirusa i podróżowanie jest ograniczone, poprzez przeglądanie pocztówek i zdjęć możemy
również wrócić pamięcią do tych miejsc i przypomnieć sobie
spędzone tam chwile.

JULIA GOLEC, USA

Mam na imię Julia, jestem uczennica klasy szóstej. Urodziłam się i mieszkam z rodzicami w Stanach Zjednoczonych
a dokładnie na Brooklynie w Nowym Yorku. Jak co roku, tak
i w tym postanowiłam wziąć udział w konkursie. Bardzo zaciekawił mnie temat tegorocznego konkursu. Wykonałam kilka
telefonów do mojej babci i oto wraz z moja mama przeniosłam
się oczyma wyobraźni do lat dzieciństwa mojej babci. Tamte
czasy babcia wspomina dobrze i złe. Babcia musiała szybko dorosnąć do pewnych spraw. Strych, piwnica, szafa – to dla babci
i moich rodziców prawdziwa kopalnia polskich wspomnień.
………
Strych służył do przechowywania rzeczy, pamiątek,
na które nie było miejsca w domu. Moja mama z rodzeństwem lubiły spędzać dużo czasu na strychu w poszukiwaniu wspomnień z lat dzieciństwa mojej babci i pradziadków.
Strych – to właśnie tam u góry pod dachem każdy kto go
miał, to wie ze tam właśnie tworzyły się nowe niezapomniane
przygody które moja mama pamięta do dziś. Znało się każdy
zakamarek, każde pudełko ze rodzinnymi zdjęciami, pocztówkami. Dzieci wychowujące się w czasach mojej babci,
czyli w latach 60-tych bardzo się różnią od dzisiejszych. Moja
mama opowiadała mi jak znalazła karton z ubraniami mojej
babci, które bardzo różniły się od dzisiejszej mody. Zauwa„BYĆ POLAKIEM” 2021

żamy ze, powoli wracają tamte stroje np. spodnie dzwony,
sukienki w grochy, czyli duże kropki, marynarki w kratkę.
Mama często się wymykała na strych i zakładała te sukienki.
Najpiękniejsza suknia jaka wyszperała była to ku jej zdumieniu, suknia ślubna mojej babci. Biała, skromna w koronkowe
wzorki. Była po prostu śliczna. Dziś te rzeczy to tylko wspomnienia. Często pakujemy stare rzeczy, chowamy je na strychu i nigdy nie zamierzając ich wyjmować, nie potrafimy się
ich pozbyć, pewnie tak samo jak marzeń i wspomnień.
…….
Uważam ze strych, piwnica i szafa kryją wiele tajemnic. Dzięki opowieściom mojej babci mogłam poznać mała
cząstkę tamtych czasów i przenieść się do nich myślami.
Wiem ze samemu można zrobić coś pysznego lub przerobić jakieś ubranie wystarczy tylko trochę wyobraźni i dobre
chęci. Bardzo podziwiam ludzi z dawnych czasów, którzy
często skrywają piękne historie w swoich domach, piwnicach, szafach czy na strychu. Każdy powinien mieć taki
kącik wspomnień w swoim domu żeby można było często
wracać myślami do tamtych czasów. Kiedyś może i my będziemy wspominać i opowiadać naszym dzieciom jak warto
wracać pamięcią do dawnych lat. Przecież tak dużo mamy
do odkrycia.
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ADRIAN IWANIEC, IRLANDIA

Na strychu babci znajdowało się dużo rzeczy potrzebnych i niepotrzebnych,ale oczywiście dla babci wszystko
potrzebne i przydatne. Babcia nie lubiła niczego wyrzucać. Na środku strychu znajdował się duży stary a zarazem
piękny stół z krzesłami,komin,lampy,zegary z kukułką
i parę różnych rzeczy Moją szczególną uwagę była duża
szafa,która znajdowała się w rogu strychu. Była bardzo
stara,ale i piękna nigdy takiej nie widziałem. Kolor miała
niezwykły, a uchwyty pozłacane. Dowiedziałem się właśnie od babci, że zrobił ją mój dziadek jako prezent urodzinowy dla swojej żony,ponieważ w tamtych czasach było
ciężko cokolwiek kupić i było strasznie drogo. Nie stać go
było kupić szafę i stwierdził,że zrobi ją sam swoimi rękami.
Na szafie było strasznie dużo kurzu i pajęczyn,ponieważ
dawno nikt tutaj nie zaglądał. Drzwi o szafy strasznie
skrzypiały.
Babcia zaczęła wyciągać i pokazywać starannie i ostrożnie przepiękną porcelanę,którą dostała
od swojej mamy na prezent ślubny,nigdy nie została
otwarta,ponieważ zaraz po ślubie mama babci nagle
zmarła. Był też kufer, dużo drewnianych skrzyń

i album rodzinny z czarno-białymi zdjęciami. Usiadłem
koło babci,słuchałem jej bardzo,ponieważ każde zdjęcie
miało swoją historię,a przy okazji poznałem bliżej moją
rodzinę. Niestety niektórzy z tych zdjęć już bardzo dawno
zmarli,ale można ich odwiedzić w pobliskim cmentarzu.
Po obejrzeniu albumu babcia wyciągnęła jedno
wielkie pudło,w którym znajdowały się kapelusze,
które w tamtych czasach były bardzo modne.
Jeden kapelusz uwielbiała najbardziej,ponieważ
wtedy poznała swojego przyszłego męża czyli swojego dziadka,jak to opowiadała aż zakręciła się łezka
w oku. Nieraz było jej ciężko, ale wiedziała,że mój dziadek a jej mąż stanie na wysokości zadania i wszystko zrobi,
żeby było dobrze.
Babcia pokazała mi te wszystkie rzeczy, ponieważ
jak stwierdziła,że jestem już na tyle dorosły i mądry,że kiedy jej zabraknie to mam zabrać tą szafę
z tymi wszystkimi rzeczami, ponieważ to bardzo
ważne pamiątki rodzinne i najcenniejsze skarby,
a przede wszystkim wspomnienia.

MAJA JOSZCZYK, BELGIA

Po wycałowaniu babci, wróciłam do domu i czym prędzej zadzwoniłam do mojej przyjaciółki Weroniki z zaproszeniem jej do nas na wieś – jak zawsze, gdy jestem
w Polsce. Następnego ranka już u mnie była! Postanowiłyśmy przemeblować trochę mój pokój. Zaczęłyśmy
od wyniesienia niepotrzebnych rzeczy na strych. To, co zobaczyłyśmy na poddaszu, pokrzyżowało całkowicie nasze
plany i odpuściłyśmy sobie aranżację pokoju. Pomysł,
który zaświtał nam w głowach, był dużo ważniejszy.
Wydawało się nam, że nikt od jakichś 20 lat tam nie
wchodził i wcale się temu nie dziwiłyśmy! Po pierwsze,
było tam bardzo dużo kurzu i pajęczyn. Co dziwne, niczego tam nie było, żadnych mebli, za to na samym środku
ogromnego strychu stała wielka skrzynia, która wyglądała
jakby miała co najmniej 50 lat! Pewnie dużo się nie pomyliłyśmy. Zanim którakolwiek z nas się odezwała albo chociaż
ruszyła, minęło dobre kilka minut. Kiedy w końcu zebrałyśmy się na odwagę, żeby do niej podejść i ją otworzyć, napotkałyśmy pewien problem. Aby ją otworzyć, potrzebny
był klucz, którego, rzecz jasna, nie miałyśmy. Zastanawiałyśmy się, co zrobić. Pójść i powiedzieć rodzicom, babci?
Pewnie i tak nam nie uwierzą albo co gorsza- wyśmieją!
Zaczęłyśmy więc intensywne poszukiwania klucza lub czegoś, czym można by było to otworzyć. Po pewnym czasie
przesunęłyśmy lekko skrzynię, ponieważ zauważyłyśmy,
że coś spod niej wystawało. Zorientowałyśmy się, że pod
skrzynią leży kartka papieru. Była ona lekko żółta od starości i dziwnie twardsza niż kartki z dzisiejszych czasów.
Przerażone zaistniałą sytuacją postanowiłyśmy zobaczyć,
co jest na niej napisane.. Weronika zaczęła czytać:
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,,Dzień dobry,
mogę najwyżej zgadywać, że jesteście kimś z mojej rodziny.
Jeśli się nie mylę, to powinno Ci pójść łatwo z odnalezieniem
klucza.
Ja jestem Marysia i mam 13 lat. Zrobiłam tak zwany wehikuł czasu dla moich wnuków, prawnuków albo nawet praprawnuków! W tej skrzyni znajdują się rzeczy, które są teraz popularne
i przydatne. Jest też kilka rzeczy związanych z naszym życiem
codziennym i kilka zdjęć, wierszy oraz moich ulubionych książek.
W tym liście zostawiam również podpowiedź, jak odnaleźć klucz.
Mam wielką nadzieję, że szybko sobie z tym poradzisz i niespodzianki, które przygotowałam, spodobają Ci się!
Pierwsza podpowiedź: Jest tam, gdzie głośno bardzo jest,
gdzie śmierdzi trochę – nie ukrywam. Jeśli wiesz, gdzie to jest,
uważaj, by nogi czyste mieć! Znajdziesz tam siano i zboże, lecz
jest to pod ziemią! Tam też poszukaj kawałka drewna...”
Popatrzyłyśmy na siebie z Weroniką wielkimi oczami
i od razu wiedziałyśmy, o jakie miejsce chodzi. Mimo
że z Weroniką nie jesteśmy rodziną, to jest dla mnie
jak siostra, gdyż wie o mnie, mojej rodzinie i o tej małej
wsi dosłownie wszystko! Po cichu zeszłyśmy ze strychu
i zamknęłyśmy za sobą drzwi. Gdy wszystkie ślady zostały
ukryte, zaczęłyśmy biec w stronę obory, gdyż to właśnie
tam miała znajdować się wskazówka. Gdy dobiegliśmy
na miejsce, otworzyłyśmy pokrywę, pod którą wrzucane
jest jedzenie dla krów. Tak jak w liście, był tam kawałek
drewna, który, w pewnym sensie, podtrzymywał kosz
z sianem. Gdy go wyjęłyśmy, zauważyłyśmy, że na drewnie
jest wyryte zdanie:
„Klucz jest w szafie.”
Kronika wspomnieniowa

MATEUSZ KANIA, NIEMCY

Piszę ten list do Ciebie, bo wspominam Nasze sympatyczne poranki na szkolnym korytarzu, Twój uścisk dłoni
na przywitanie i pożegnanie, wspaniałe mecze na boisku
oraz Nasze wspólne chwile pełne rozmów…
A teraz serce moje ściska żal i tęsknota za tym, co było,
za krajem, za moją Małą Ojczyzną – gdzie się urodziłem,
w której wszystkich znałem i wszyscy znali mnie. Powiem
szczerze, że niektóre chwile i wydarzenia przeżywam jakby
od nowa.
W tym liście chciałbym opowiedzieć Ci pewną niesamowitą historię. Kiedy sprzątałem z mamą w domu rodzinnym w Polsce strych, wpadł mi w ręce stary pamiętnik
dziadka. Byłem taki ciekawy jego treści,
że przeczytałem go do ostatniej strony.
Miałem wrażenie, jakbym przeniósł się
w czasie. Poznałem życie dziadka: lata
dzieciństwa, wybryki w szkole, bójki
z kolegami, pierwsze randki z babcią itd.
A ta oprawa graficzna na każdej stronie
– po prostu bajka! Że też się dziadkowi
chciało…?! Teraz to się nam czasem nie
chce z siostrą kolorowanki dokończyć,
a dziadek rysował sam.
Wydawało się, że ten pamiętnik jakby
specjalnie był zachowany dla mnie. Stał
się kopalnią cennych wspomnień o moim
bliskim przodku, o kraju X lat temu.
Wtedy uświadomiłem sobie, jak
bardzo brakuje mi POLSKI na co dzień
„BYĆ POLAKIEM” 2021

– w każdym tego słowa znaczeniu. Tradycji (w każdym
kraju religia i życie objawiają się trochę inaczej), języka
(ale podtrzymuję go, ucząc się też w Niemczech w Szkole
Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii), życia
kulturalnego (pamiętam wszystkie uroczystości, imprezy,
bale, święta szkolne, w których braliśmy udział). Tęsknię
za babci kuchnią (te naleśniki, sernik – mniam! – oczywiście mama dobrze gotuje, ale wiesz – nie wszystko jej
wychodzi…), za znajomymi i rodziną, za moim domem
z ogródkiem (po którym biegałem godzinami z kuzynką).
Po prostu nie da się tego wszystkiego opisać, co dzieje się
w mojej głowie. Trudno jest być Polakiem za granicą. Tutaj
życie wygląda inaczej.
W tak młodym wieku musiałem ułożyć sobie życie
od nowa, ale tkwi we mnie nadal „to coś” …, przez co jeszcze bardziej doceniam Polskę i to, co musiałem zostawić.
Powiem Ci szczerze, że pamiętniki, takie jak ten mojego
dziadka, wyszły z użytku, ale chyba pokuszę się, by osobiście założyć podobny i utrwalić w nim swoją historię.
Oprócz pamiętnika, który najbardziej przypadł
mi do gustu, na strychu znajdowało się jeszcze wiele innych rzeczy z dawnych lat, o których nie miałem pojęcia.
Przedmioty te były proste – wręcz prymitywne. Z opowiadań mamy wynikało, że ludzie świetnie dawali sobie radę,
używając prostych rzeczy/urządzeń. Żyli, radzili sobie, byli
szczęśliwi. Teraz wielu by się z tego śmiało albo nie umiałoby przetrwać. Przykład: pierwszy czarno–biały telewizor bez pilota, bez możliwości Internetu albo stare płyty
– teraz muzykę można znaleźć na YouTube. Piły, dłuta
i młotki pradziadka czy pierwszy telefon bez możliwości
sprawdzenia czegoś w Google. Nie do wiary!
Ale to wszystko kiedyś „tętniło życiem”!
Na tym naszym strychu zetknąłem się z żywą historią.
Naprawdę świat zmienił się na moich oczach nie do poznania.
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ZACHARIASZ KOKOSZKA, BUŁGARIA

Podczas wiosennych porządków wynosiliśmy z tatą
pudła na strych. Było tam ciemno, duszno i nieprzyjemnie.
Tata otworzył okno, przez które wpadły promienie światła, oświetlając jakąś starą szafę. Wiele razy już tu byłem,
ale nigdy nie zwróciłem na nią uwagi. Na naszym strychu
jest kilka szaf- jedna mała, jasna, drewniana, zepsuta szafa,
druga metalowa, która jest zardzewiała i ma tylko jedne
drzwi. Ale ta szafa była inna- piękna, masywna, ciemna,
wykonana z dębu, że srebrnymi wzorkami.
– Co tam znalazłeś? – zapytał tata. Najwyraźniej jakoś
długo się patrzyłem w jedno miejsce. Podszedł bliżej. – A!
Spodobała ci się ta szafa? – dodał, gdy zobaczył, gdzie się
patrzę.
– No tak. – odpowiedziałem – Tato skąd ją mamy?
– Ta szafa stoi tu od wielu, wielu lat. – odpowiedział
mi tata. Podszedłem do szafy i zacząłem ją oglądać. Pomyślałem, że nadawałaby się na przetrzymywanie skarbów
i różnych bogactw. Nagle zapytałem:
– Tato, a co jest w środku?
– Hmm… Chodź, pokażę ci. – odpowiedział. Podeszliśmy do drzwi i otworzyliśmy je. Nie było tam oczywiście
skarbów ani jakichś bogactw. Były tam różne dziwne rzeczy. Pierwsze co zobaczyłem to segregator. W środku były
między innymi zdjęcia żołnierzy. Były czarno-białe. Tata
wskazał na jednego z nich.
- To twój pradziadek- Bolesław Frańczak – powiedział.
Było jeszcze kilka jego zdjęć. Zdziwiłem się, bo jedno z nich
przedstawiało statek.
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– Tato, co to za statek? – spytałem. Tata popatrzył
na mnie:
– Jak pewnie wiesz twój pradziadek Bolesław żył w bardzo trudnych czasach, w czasie II wojny światowej – zaczął
– i większość dorosłych ludzi walczyło w obronie Polski.
Twój pradziadek był kapralem Armii Krajowej i miał swój
oddział, którym dowodził pod pseudonimem “Argil”. Pewnego razu, 31 maja 1944 roku dowodził akcji zatopienia
niemieckiego statku “Tannenberg”, tego ze zdjęcia. Akcja
skończyła się powodzeniem. Straty wrogów nie są dokładnie znane, ale mniej więcej 50 Niemców zostało zabitych,
a 60 było rannych. Z oddziału “Argila” było 5 rannych,
a jeden z jego żołnierzy poległ.

Kronika wspomnieniowa

JULIA KORNIAK, WIELKA BRYTANIA

W moim mieszkaniu nie mam strychu ani piwnicy.
Mam za to dużo różnych szuflad i tajemniczych zakamarków. W moim pokoju stoi szafa, w której są suszone kwiaty
z Polski. Chowam tam dużo moich skarbów na przykład;
kamienie z Polski, suszone kwiaty, kolczyki i naszyjniki.
Pewnego razu porządkowałam moje szuflady w biurku
i znalazłam suszone kwiaty. Przypominają mi one Polskę. Będąc u babci w Małomicach, w ogródku zbierałyśmy
dużo kwiatków i roślin. Zalewałyśmy płatki róż olejkiem
różanym i suszyłyśmy je w ciągu dnia, na tarasie. Zbierałyśmy róże, stokrotki, bratki i kwiaty lawendy. Razem
z babcią chodziłyśmy po ogródku i zbierałyśmy zioła
na przykład: tymianek, oregano, liście selera i różne rodzaje mięty, melisę.
Wszystkie zioła przebierałyśmy i suszyłyśmy
na papierze podczas słonecznego dnia. Kiedy już
się wysuszyły wkładałam je do kolorowych woreczków które szyłyśmy wcześniej z babcią. Po powrocie
do Londynu powiesiłam je w szafie i powkładałam
do szuflad. W każdym kącie szuflady jest bardzo ładny
zapach przywieziony z Polski.

Rodzaje kwiatów i ich kolory mają duże znaczenie
i swoje symbole. Kolory mają duże znaczenie i powinny być
odpowiednio dobierane do okazji i osoby, którą chcemy obdarować kwiatkiem. Zawsze, kiedy kobieta dostaje kwiaty
to staje się od razu bardziej radosna, szczęśliwa.
Klucz jest w piwnicy, w starej szafie.”

PIOTR BENEDYKT KRYSZTAL, UKRAINA

Wydawało mi się, że już w jej domu znam każdy kącik,
aż pewnego razu babcia
otworzyła strych, na który prowadzi drewniana drabina. Jasne, że polazłem za nią. Miałem wtedy prawie 7
lat. Kiedy wydarłem się na strych, to byłem zaskoczony.
Zobaczyłem pełno starych rzeczy, grubo pokrytych
kurzem i pajęczyną. Wszystkiego chciałem dotknąć, zobaczyć co jest w paczkach, na stelażach, w szafie. Babcia powiedziała, żebym niczego nie dotykał, bo znowu dostanę
alergię od tego kurzu. Powiedziałem jej, że chcę zobaczyć,
co tutaj się znajduje. Babcia obiecała mi, że zabierze mnie,
jak trochę posprząta na strychu.
Czekałem na tę chwilę, ale ona nadeszła dopiero
po trzech latach.
Ten strych utkwił w mojej pamięci.
Nawet sobie fantazjowałem na ten temat.
Wydawało mi się, że szafa mogłaby
być portalem w inny świat. Często wyobrażałem sobie, że wychodzę na strych
i niby przenoszę się w inną rzeczywistość. No i wreszcie jestem tu na dłużej.
Jest półmrok i trochę duszno. Latem
dachówka nagrzewa się i dlatego powietrze jest takie ciężkie do oddychania. Ale
po kilku minutach przyzwyczaiłem się.
Obejrzałem się. W rogu stał stary kufer,
pośrodku szafa, ławki i stelaże, na których były poskładane worki z ubraniem,
książki, czasopisma i wiele mniejszych
paczek. Niektóre rzeczy zobaczyłem
po raz pierwszy w życiu i nie miałem pojęcia do czego mogłyby służyć. Zobaczy„BYĆ POLAKIEM” 2021

łem stare żelazko. Podniosłem go. Było bardzo ciężkie.
Nie mogłem zrozumieć jak ono działa, skoro nie ma przewodu. Babcia mi wyjaśniła, że było ono rozgrzewane przy
pomocy rozżarzonych węgli. Poprosiłem babcię otworzyć
kufer. Od razu poczułem dziwny zapach – zapach niewietrzonych rzeczy. Zobaczyłem tam kożuch, stare obrazy w drewnianych obramowaniach i stare czarno-białe
zdjęcia, mocno pożółkłe i pokręcone. Zapytałem babcię,
do kogo należały te rzeczy. Odpowiedziała, że to wszystko
pozostało po jej mamie. Zadawałem mnóstwo pytań,
byłem ciekaw, co to za ludzie są na zdjęciach. Babcia cierpliwie odpowiadała na moje pytania.
W tym dniu dowiedziałem się dużo o swoich pradziadkach.
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JANINA FRANCISZKA KUFEN, NIEMCY

W Muzeum Rolnictwa, gdzie dziadek pracował, jest
wielki ogród roślin i ziół leczniczych, wykonany w/g x.
Krzysztofa Kluka. On też jest patronem tego muzeum.
Był proboszczem w tej miejscowości i wielkim, skromnym
botanikiem. Dziadek opowiadał, że prace jego porównywalne są z systematyką roślin Linnaeusza, tylko o nim nie
uczymy się w szkole. Krzysztof Kluk, niezależnie od wielkiego uczonego ze Szwecji, wprowadził hierarchiczny ład
w świecie roślin. Pisał o roślinach i zwierzętach
„pożytecznych”, tzn używanych w rolnictwie.
Spacerujęc po ogrodzie botanicznym, dziadek
zawsze zwracał mi uwagę, które owoce roślin
są jadalne, a które nie, które można do zupy
wrzucić, a które smakują dobrze z chlebem.
W tym ogrodzie są krzewy, krzewinki, drzewa
i wszystkie inne rośliny, które znalazły się
w Dykcjonarzu roślinnym księdza Kluka.
Kiedyś spojrzałam na roślinę i powiedziałam
dziadkowi, że to jest „mlecz”. Dziadek uśmiechał się do mnie i wyszeptał „mniszek lekarski, taraxacum”. Tak było często, że podawał
mi nie tylko nazwy potoczne roślin, ale i polskie nazwy i łacińskie. To było tak tajemnicze,

że postanowiłam uczyć się łaciny, aby wiedzieć, co dziadek
do mnie mówi.
Jednak wspomnienie dziadka o naszym uczonym lokalnym, księdzu Kluku, zawarte jest w cytacie o człowieku,
które ciągle powtarza: „Człowiek jest panem wszelkiego
zwierzęcia, lubo sam do jego liczby należy”. Dziadek mówi,
że to jest wielka nauka pokory dla człowieka, który jest nie
jedyną, ale jedną z wielu części przyrody.

NATALIA ALINA MAHINAY, KANADA
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MATEUSZ MIANOWANY, USA

Nigdy nie zapomnę, jak pod „dyktando” babci przygotowywaliśmy wielkanocny koszyk. Przedstawię Wam
teraz „przepis” na wielkanocny koszyk z Podkarpacia.
Przede wszystkim koszyk musi być wiklinowy, jedno – lub
wielokolorowy. W środku wykładamy go białą serwetką,
na której układamy pokarmy do święcenia. Dekorujemy
go bukszpanem, baziami lub wiosennymi kwiatami i przykrywamy białą serwetką. Pokarmy, których nie powinno
zabraknąć w koszyku to: chleb, baranek, jajka, wędlina,
chrzan, pieprz, sól, ser, masło i miód. Nie powinno również zabraknąć napojów – wina, piwa, a nawet oliwy.
Babcia podkreślała, że produkty te są związane z chrześcijańską i polską tradycją, z miejscowymi zwyczajami,
a także z upodobaniami kulinarnymi osób zasiadających
do wielkanocnego śniadania. Nie bez
znaczenia było też zamiłowanie dzieci
do słodyczy, więc w koszyku musiało
być czekoladowe jajko, zajączek lub
marcepanowe kurczątko.
Mieliśmy wyśmienitą zabawę przy
przygotowywaniu tego koszyka i tylko
jeden problem – gdzie to wszystko pomieścić?
Gdy koszyk był gotowy, przyszedł
czas na „przepis” na wielkanocny stół.
Wydawało mi się, zawsze, że odświętnie wyglądający stół powinien być
nakryty białym obrusem i właśnie
to załatwiało sprawę. Teraz będę pamiętał, że biały obrus to nie wszystko.
Szczególnie, gdy dotyczy to stołu

wielkanocnego. Otóż, oczywiście, stół wielkanocny powinien być nakryty białym obrusem ale też udekorowany
bukszpanem. Obok zastawy na stole powinna znaleźć się
okolicznościowa dekoracja, czyli baranek wielkanocny
z czerwoną chorągiewką, na której widnieje złoty krzyżyk.
Baranek powinien być na „łące” z rzeżuchy lub z młodych
pędów owsa. We flakonie, najlepiej z ceramiki ludowej, powinny być ułożone bazie ze srebrnymi kotkami, pierwsze
wiosenne kwiaty oraz gałązki zieleni. Na stole ma być również koszyk lub talerz z pisankami. Na osobnym talerzu
powinny być jajka pokrojone na ćwiartki oraz posypane
solą i pieprzem Uczestnicy śniadania wielkanocnego powinni się nimi podzielić i złożyć sobie życzenia.

ANASTAZJA NOWAK, USA

Dziadek palił jak smok. Wtedy nie pachniało to ładnie.
„Wiem, że to paskudnie śmierdzi, ale kiedy wylądowaliśmy
w Persji dostaliśmy amerykańskie papierosy „Playersy”
i tak już było do końca wojny. Najlepsze papierosy na świecie. Zapamiętaj! – mówił dziadek. Nie lubiłam gdy wracał
do bitwy o „kasyno”. Zginęło tam wielu jego kolegów, sam
też jak mówił trochę oberwał i spaliła się jego ukochana
ciężarówka Dodge. Miał łzy w oczach i palił więcej, jakby
to było najlepsze na świecie tzn. Playersy.
Wyjechaliśmy do Chicago. Tamte historie wyniosły się
na strych. Dwa lata później znowu w Polsce. Tym razem
na pogrzebie dziadka. Jakby ktoś prąd wyłączył – powiedziała babcia. Smutno i cicho. Pies przez trzy dni nie dotknął jedzenia. Poszłam na strych, sama nie wiem po co.
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Chyba odwiedzić stare zabawki, a może przywrócić wspomnienia lub właściwie je pożegnać. Potrąciłam szare kartonowe pudełko i posypały się zdjęcia. Małe, czarnobiałe
obrazki. Poznałam młodego dziadka. Babcia pozwoliła
mi je zatrzymać i zabrałam je do Chicago. Zabrałam te
wszystkie uśmiechnięte twarze w mundurkach i beretach,
a w tle samochody jak ze starych filmów i ruiny miast. Niektóre opisane na odwrocie np. ‘takie to wszystko proste,
prawda panie luternecie?’ Ankona – lądowanie we Włoszech. Coloseum, Monte Cassino (teraz już wiem, że wtedy
to o tym mówił dziadek. Wiem również inne rzeczy. Tylko
nie do końca wiem jak to jest z tą prawdą. Prosiłam moją
mamę aby zapytała w sklepie o Playersy, ale niestety nikt
o takich papierosach nie słyszał!
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KLARA TELIMENA OJRZYŃSKA, CZECHY

WIKTORIA PAWLIKOWSKA, NIEMCY

...Przenieśliśmy się wszyscy do pokoju dziecinnego,
który był wypełniony trofeami myśliwskimi dziadka. Nad
drzwiami wisiały potężne jelenie rogi, a na podłodze ciepła
skóra niedźwiedzia. Dziadek poszedł na strych i przyniósł
stare albumy ze zdjęciami. Bardzo lubiliśmy je oglądać
i wysłuchiwać historii opowiadanych przez dziadka. Każda
z nich przenosiła nas w dawne czasy i ukazywała dzieje naszej rodziny. Dziadek wyjął stary album oprawiony skórą,
znajdowały się w nim zdjęcia jego ojca z wyprawy myśliwskiej po Ameryce Północnej, który to na zaproszenie
swojego przyjaciela, amerykańskiego trapera Jana Skawińskiego przyjechał tam, by polować i robić zdjęcia z łowów.
Na następnych zdjęciach dziadek pokazał nam upolowanego niedźwiedzia grizzly oraz upolowane rosomaki. Jan
Skawiński był polskim patriotą, który po upadku powstania styczniowego uciekając z Polski trafił do Ameryki Północnej. W drugim albumie były zdjęcia pradziadka również
z powstania styczniowego. Na pierwszym zdjęciu widać
pradziadka w stroju szlacheckim siedzącego na koniu. Pradziadek był przywódcą oddziału zbrojnego, który próbował
odzyskać wolność dla swojej ojczyzny. Jego oddział został
rozbity, wpadając w zasadzkę nieprzyjaciela. Dziadek po„BYĆ POLAKIEM” 2021

wiedział nam, że ma dla nas jeszcze jedną niespodziankę.
Poszedł na strych i zniósł duży drewniany kufer zamknięty
na kłódkę. Skrzynia okuta była miedzianą, grawerowaną
taśmą. Wieko pokryte było mnóstwem kurzu, co sugerowało, że od dawna nikt do niego nie zaglądał. Widząc kłódkę
zastanawialiśmy się, w jaki sposób uda się nam ją otworzyć. Okazało się to być banalnie proste. Dziadek w starym kredensie odszukał klucz i otworzył skrzypiące wieko.
Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na moment zapoznania się z zawartością kufra. Po jego otwarciu poczuliśmy
nieprzyjemny zapach naftaliny. Po otwarciu kufra, jako
pierwszy ukazał się nam bardzo dobrze zachowany mundur żołnierza z tego powstania. Następnie dziadek wyciągnął piękną, ręcznie zdobioną szablę, która zrobiła na nas
ogromne wrażenie.
W drewnianej kasetce obok zobaczyliśmy zestaw odznaczeń wojskowych, które w ramach zasług otrzymał
pradziadek. W rogu kufra znajdowała się również piękna
srebrna tabakiera i ceramiczna fajka pradziadka. Były
to niewątpliwie cenne przedmioty, które mimo upływu
czasu zachowały się w bardzo dobrym stanie.
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FILIP REINER, BUŁGARIA
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PETER SLAWIK, USA

Przeglądamy rodzinny album; widzę zdjęcie mojego
taty na huśtawce ze swoim ojcem Stefanem; ubawiło mnie
zdjęcie taty z dmuchaną zabawką i telefonem a babcia dodaje, że szczytem marzeń każdego chłopaka w tamtych
czasach były autka „resoraki”. Znalazłem również ciekawe
zdjęcie taty i dowiedziałem się, że dawniej na Śląsku obchodzono bardzo uroczyście „roczek” dziecka w kościele.
Mój dziadek Stefan uwielbiał jeździć na ryby i zawsze
przywoził ich przynajmniej pół wiadra. Jego mama Aniela
robiła najsmaczniejsze na świecie ryby opiekane i marynowane w occie, którymi zajadała się cała rodzina. A działo
się to w czasach, kiedy w sklepach były pustki; brakowało
jedzenia. Zmarł młodo, miał zaledwie 54 lat.

Babcia wspomina dawne czasy – grali w kometkę
na pustej ulicy, aż do zmierzchu, puszczali latawce, bawili
się w chowanego … A koledzy z podwórka lubili strzelać
z procy i zawsze dziwili się, że szyby w oknach jakoś tak
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dziwnie złośliwie ustawiały się na linii lotu kamyka. Mieli
wyobraźnię i humor. Wiedzieli, jak latem pachnie namiot;
że najlepiej smakuje oranżada w proszku z dłoni kolegi.
Rodzinny grób na cmentarzu w Jastrzębiu Stefan Sławik – mój dziadek, mąż babci Krystyny Piotr Sławik – ojciec
Stefana, czyli mój pradziadek Babcia opowiada mi o pradziadku Piotrze, czyli ojcu jej męża Stefana. Nigdy go nie
poznała, gdyż zmarł wiele lat przed ożenkiem syna. Natomiast pamięta jego tragiczną historię opowiadaną zawsze
szeptem, po cichu, przez jego żonę Anielę. Gdy po wojnie
Sowieci wkroczyli na ich śląską ziemię to wszystkich traktowali jako Niemców. Byli bici, mordowani lub wysyłani
do przymusowej pracy. Jego kuzyn Józef został oskarżony
o strzelanie do sowieckiego żołnierza i za to wywieziono
go w bydlęcym wagonie tzw.”krowioku” na Sybir i słuch
po nim zaginął. Jej męża Piotra aresztowano i jako podejrzanego o pomoc żołnierzom AK wywieziono do obozu
koncentracyjnego w Świętochłowicach – Zgodzie.
Były tam tragiczne warunki sanitarne a także nieludzkie traktowanie. Piotr cudem przeżył obóz, ale po wyjściu
ważył tyle co ludzki szkielet. Babcia nie chce mówić o jego
torturowaniu, natomiast pamięta, jak Aniela opowiadała,
że w obozie nie mieli ani łyżek, ani misek. Więźniowie
mieli pordzewiałe puszki po konserwach z których jedli
i pili. Głód był tak straszny, że jedli nawet trawę. O tych
przeżyciach pamiętała cała rodzina i zawsze posiłek podawano mu na najpiękniejszych talerzach. Zmarł, gdy
miał zaledwie 53 lata. Zauważyłem, że mężczyźni, głowy
rodziny Sławików, żyli krótko, od 3 pokoleń żaden nie
przekroczył 55 lat życia. Smutne to, ale jest to też przestroga dla młodego pokolenia Sławików, że trzeba dbać
o swoje zdrowie. Nie mogę pojąć, dlaczego nie można było
o tych strasznych przeżyciach mówić – babcia tłumaczy
mi, że wszyscy wtedy bali się mówić głośno, był to temat
zakazany. Rodziny bały się prześladowań, żyły w strachu
o swoich bliskich. Tym smutnym akcentem kończymy rodzinną opowieść.

163

OLIWIA STARENKO, LITWA

Zwiedzając dom prababci zawsze ze starej dębowej komody wybierałam książeczkę i oglądając ją szukałam pięknych, kolorowych rysunków z aniołkami. Także zawsze
mnie interesowała spinka na modlitewniku. Kiedy byłam
mała myślałam nawet, że to prababci portmonetka.
Modlitewnik jest bardzo stary. Wewnątrz jest 400
stron różnych modlitw, hymnów, psalmów. Środek
okładki jest wełniany. Przez mały kawałeczek zobaczyłam
kawałek wełny.
Żółte strony zdradzają, że ma wiele lat, w przeszłości
też często był brany do rąk, widać nawet ślady łez – gdyż
życie prababci nie było łatwe. Na pierwszej stronie znalazłem jedno ciekawe zdanie (wydanie dla dziewcząt) oznacza to, że modlitewnik jest tylko dla dziewcząt. Ciekawe,
dlaczego? Książeczka jest w języku polskim, ale druga
strona zawiera tekst w języku niemieckim.
W czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy zajęli Litwę,
prababcia ukrywała w swoim domu dziewczynę żydowskiego pochodzenia i codziennie modliła się z tej świętej
księgi prosząc Boga, aby zlitował się nad nią, jej rodziną
i Żydówką. Wszyscy przetrwali ten straszny czas szczęśli-

wie i jak mówiła prababcia, zawdzięczając pomocy modlitw.
Wierzę, że to prawda i teraz rozumiem, dlaczego ten modlitewnik był tak ważny dla mojej babci i dlaczego nie było
takiego dnia, gdy prababcia nie wzięła go w swoje ręce.

NICOLE SUPADY, IRLANDIA

Niestety nie ma go już z nami, ale miałam to szczęście poznać pradziadka Józefa będąc małą dziewczynką.
Do dziś pamiętam większość zasłyszanych opowieści.
Nie były to bajki, które się opowiada dzieciom, ale historie z życia wzięte. Od tamtej pory zawsze wolałam, żeby
rodzice opowiadali mi na dobranoc prawdziwe historie,
których doświadczyli, niż fikcyjne opowiadania o księżniczkach.
Chciałabym przybliżyć sylwetkę mojego pradziadka,
zgłębiając zakamarki mojej pamięci.
Zaraz na początku wojny zginął mu ojciec. Choć miał
tylko szesnaście lat, na jego barki spadła odpowiedzialność utrzymania rodziny: matki i dwójki rodzeństwa.
Cała rodzina utrzymywała się z niedużego gospodarstwa
znajdującego się we wsi Longinówka koło Piotrkowa Trybunalskiego.
Pewnego dnia otrzymał wiadomość od swojego przyjaciela Jakuba, który wraz z najbliższymi przebywał w piotrkowskim getcie razem z tysiącami innych Żydów. Poprosił
on pradziadka o to by zaczął dostarczać im żywność i potrzebne leki. Młodsza z sióstr Jakuba była bardzo chora
i bez jedzenia i leków czekała ją niechybna śmierć.
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Była to bardzo poważna decyzja, gdyż karą za pomoc
Żydom była śmierć przez rozstrzelanie. Nikt z rodziny nie
wiedział o planie pradziadka, gdyż nie chciał on nikogo
narażać.
Pradziadek zdecydował się pomóc przyjacielowi. Pod
osłoną nocy raz w tygodniu przemycał żywność i leki
przez ukryte przejście w murze. Całe przedsięwzięcie było
skrupulatnie zaplanowane. Przyjaciel wraz z ojcem czekali
w umówionym miejscu obserwując patrolujących żołnierzy. Gdy było już bezpiecznie dawali sygnał, że można
przekroczyć granice getta. Przyjaciele nie mieli wiele czasu
na rozmowę, po rozładowaniu dostawy i ukryciu jej pod
podłogą kuchni. Podczas jednej z wypraw niestety mieli
niespodziewanego gościa, owczarka niemieckiego patrolującego granice getta. Byli na tę ewentualność przygotowani
i pies otrzymał duży kawał mięsa, by nie narobił hałasu.
Kolejne dostawy przebiegały już bez żadnych komplikacji,
aż do tej zaplanowanej przed świętami Bożego Narodzenia.
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OLIVIER ZIELIŃSKI, BELGIA

Otóż pewnej niedzieli padał deszcz, więc nie było mowy
o zabawie na podwórku. Znudzony, zapytałem mamy
co to za drabina i co to za właz w suficie w starej sieni.
Długo nie musiałem czekać na odpowiedź. Mama powiedziała, że to strych i tam znajdują się stare niepotrzebne
rzeczy. Zaciekawiony jej słowami postanowiłem tam
zajrzeć. Wspiąłem się na górę i pomału otwierając właz
byłem już w środku. Było tam strasznie brudno i szaro, ale
śmiało zacząłem się rozglądać. Nagle ku memu zdziwieniu ujrzałem w kącie kolorową rzecz. Zmierzając ku „temu
czemuś” byłem coraz bardziej zaciekawiony. Okazało się,
że to stara kolorowa parasolka. Zszedłem na dół zadowolony ze swojego znaleziska, pobiegłem do mamy pochwalić się swoim odkryciem. Co się okazało, była to ulubiona
parasolka mego dziadka. Mama widząc ją od razu przymknęła oczy i patrząc przed siebie w kierunku sadu zaczęła swoją opowiastkę. Pamiętała, jak każde wakacje
tu spędzała i jej dziadek nigdy nie rozstawał się z nią.
Codziennie rano przechadzał się do sadu po owoce. Rosły

tam jabłka, gruszki, śliwki, maliny, jagody, orzechy i inne.
Dziadek idąc tam zawsze trzymał tę parasolkę w prawej
ręce i machał nią przez całą drogę podśpiewując wesoło.
Najbardziej lubiła jak padał deszcz, wtedy staruszek rozkładał ją i śmiesznie kręcił. Jak twierdzi mama z daleka
wyglądało to jak kolorowa plama na tle deszczowego pejzażu. Gdy mama skończyła wspominać, postanowiliśmy,
że wyczyścimy parasol i po kwadransie wyglądał jak nowy.
Gdy nadszedł czas wyjazdu z Polski, spytałem, czy
mogę zatrzymać parasolkę pradziadka na pamiątkę. Mama
zgodziła się, więc szybko spakowałem ją. Teraz będąc już
w Brukseli za każdym razem, gdy pada deszcz rozkładam
teraz już moją kolorową parasolkę. A mama mówi, że jak
patrzy na mnie to od razu przypomina się jej dziadek. Postanowiłem więc, że zostanie ona u nas w rodzinie jak najdłużej się da, będąc jednocześnie pamiątką rodzinną. Mam
nadzieję, że kiedyś moje wnuki będą wspominać dziadka
z kolorową parasolką tak jak teraz robi to moja mama.

ARTUR ŻYŁA, CZECHY

Piwnice domów bywają pełne starych rupieci, strychy
ukrywają dużo przeróżnych, mniej i bardziej ciekawych
rzeczy, z którymi nie można się rozstać. Mogą skrywać
również wiele tajemnic czy pamiątek o naszych przodkach. U nas tradycyjnie trzymamy najważniejsze wspomnienia w pudełkach. Najstarsze, bo nawet przedwojenne
i wojenne materiały można znaleźć w pudełku w szafce
dziadka. Są to prawdziwe bogactwa rodzinne. Dziadek
mówi, że trzeba znać ogólnie historię, a także historię rodziny, wiedzieć, jakie mamy korzenie.
Pewnego razu też założyłem swoją skrzynkę, właściwie walizkę na pamiątki. Większość z nich pochodzi
z wycieczek. Są to wspomnienia na wakacje spędzone
nad Bałtykiem, na zamek krzyżacki w Malborku, z akwarium w Gdyni, z wycieczki na Westerplatte, mam tu też
kilka ładnych muszli, mapki, małego morsa, pluszową
płaszczkę, fokę z Helu, łódkę z Gdańska, miecz wikingów
i inne, ale też wiele zdjęć, które nie weszły do albumu i le-
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żały luzem. Może wydawałoby się, że takich pamiątek nie
można wykorzystać, ale ja myślę, że tak. Kiedy potrzebowałem prezentować przeczytaną książkę Kronikę Archeo
Agnieszki Stelmaszyk, wystarczyło zabrać mapę z ostatnich wakacji, które spędziłem na wyspie Wolin. Nie musiałem długo szukać zdjęcia z kamieniem runicznym, żeby
wytłumaczyć kolegom, co to są runy i jak wyglądały łodzie wikingów, którzy przybyli do Wolina. Pokazałem też
domki, w których mieszkali pierwsi Słowianie. Dla mnie te
wakacyjne pamiątki mają wartość. Czasami, kiedy czytam
jakąś książkę, zdarza się, że jej akcja odgrywa się w miejscu, które już znam.
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Ostatni rok był dla nas wszystkich bardzo trudny, gdziekolwiek mieszkamy. Dzięki technologii mieliśmy okno na świat i mogliśmy utrzymywać kontakt z rodziną i przyjaciółmi oraz kontynuować pracę
zawodową i społeczną. Zdalne spotkania i zebrania zmusiły nas do spędzania wiele godzin przed komputerem. Młodzież szkolna miała szczególnie ciężkie wyzwania, więc jest to tym bardziej zadowalające,
że w tym roku było tylu uczestników konkursu.
Temat „Śmiech to zdrowie, każdy Polak ci to powie – moja ulubiona polska anegdota” nie był łatwy dla
wszystkich, ale w obecnych czasach był on bardzo trafny, ponieważ odprężył nas od codziennych problemów i zmartwień. W pracach poruszane były zdrowotne efekty śmiechu i nie jedna opisana anegdota
była rzeczywiście zabawna. Z przyjemnością czytałam wszystkie prace, a szczególnie te z anegdotami
o osobach, o których rzadko się słyszy. Widać jak niektórzy uczestnicy zadali sobie wiele trudu wyszukując ciekawe fakty i cytaty, aby przedstawić głębsze opracowanie tematu.
Żałuję bardzo, że już drugi rok pod rząd nie mogliśmy się spotkać w realu na obrady jurorów. Zdalne
działanie nie sprawia nam kłopotu, bo mamy już wprawę, ale przyjemnie będzie kiedy znów zasiądziemy wokół jednego stołu.
Serdecznie dziękuję koleżankom i koledze w naszej grupie za bardzo miłą współpracę.

TERESA SZADKOWSKA-ŁAKOMY
Przewodnicząca Jury Grupy III
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GRUPA III

ŚMIECH TO ZDROWIE, KAŻDY POLAK
CI TO POWIE – MOJA ULUBIONA
POLSKA ANEGDOTA
PRACE LITERACKIE (14 – 16 LAT)
Wpłynęły 73 prace
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Powtórzyć kawał, dowcip jest bardzo łatwo. Opowiedzieć anegdotę też nie sprawia trudności – też wywołuje śmiech i poprawia samopoczucie słuchaczy. Natomiast o wiele trudniej jest wytłumaczyć dlaczego
czujemy się lepiej kiedy zanosimy się śmiechem. Toteż zaimponowały prace, których autorzy tłumaczyli
dlaczego „śmiech to zdrowie” opisując fizjologiczne zmiany, które następują na skutek szczerego, radosnego śmiechu. Kolejnym zadaniem uczestników Grupy III było przedstawienie ulubionej polskiej anegdoty. Były anegdoty zabawne, były anegdoty ciekawe, były anegdoty pobudzające do myślenia.
Gratuluję uczestnikom konkursu, których prace zostały nagrodzone lub wyróżnione. A tych, którym
się nie udało tym razem, zapraszam i zachęcam do udziału w konkursie w następnym roku. Wszystkim
uczestnikom Grupy III dziękuję za miłe godziny, które spędziłam czytając Wasze prace. Były one dowodem Waszego zaangażowania i wysiłku. Do spotkania na kolejnym konkursie!

JAGODA KACZOROWSKA
Patron Konkursu
Sekretarz Jury Grupy III

Drodzy Uczestnicy, Jurorzy Konkursu Być Polakiem 2021. Mam już drugi rok przyjemność być arbitrem
w tym niezwykłym, najważniejszym dla Polonii Świata konkursie. Co urzekło mnie w tegorocznej edycji?
To to jak wielu młodych ludzi odważnie interpretuje tematy. Myśli samodzielnie i bezkompromisowo
patrzy w przyszłość, pamiętając skąd pochodzą, gdzie są Ich korzenie i wzorce osobowe. W grupie III,
gdzie młodzież rozśmieszyła dosłownie temat „Śmiech to zdrowie, każdy Polak Ci to powie”, doznałem
olśnienia, że będąc nauczycielem, dyrektorem szkoły polonijnej przez autorów tegorocznych prac sam
zostałem sprowadzony do roli ucznia i było mi z tym wyjątkowo dobrze. Co więcej, wiele prac nadaje się
na gotowe scenariusze zajęć i czytanki do podręczników dla szkół sobotnich, czy niedzielnych. Byłoby
absolutnym grzechem zaniedbania nie wykorzystać ich dla szczęścia, śmiechu i edukacji rówieśników
naszych mistrzów. Koniecznie muszę o tym porozmawiać z Joanną i Markiem i Wami Drodzy Koledzy
i Koleżanki. Zupełnie urzeczony i z apetytem na nasze spotkanie w sierpniu Warszawie.

TOMASZ BASTKOWSKI
Wiceprzewodniczący Jury Grupy III
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WERDYKT JURY DLA GRUPY III (14 – 16 LAT) – PRACE LITERACKIE
ŚMIECH TO ZDROWIE, KAŻDY POLAK CI TO POWIE – MOJA ULUBIONA POLSKA ANEGDOTA

JURY W SKŁADZIE:
TERESA SZADKOWSKA – ŁAKOMY (Wielka Brytania) – Przewodnicząca
TOMASZ BASTKOWSKI – (Irlandia) – Wiceprzewodniczący
JAGODA KACZOROWSKA (Wielka Brytania) – Sekretarz
HALINA KOBLENZER (Niemcy) – Rzecznik Prasowy Konkursu „Być Polakiem”
DOROTA PARZYSZEK (Tunezja)

WYBRAŁO LAUREATÓW:
ADRIANA DELI, Grecja
GABRIELLA GRABOWSKI, USA
EMILIA PLEWA, USA
LAURA MARIANNA POŻOGA, Włochy
DANIELA RADECKA, Łotwa
ANNA RŻANEK, Irlandia
NICOLE MICHELA SKIBA, Włochy
ANNA STYPKA, Austria

PRZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:
LAURA BARBARA CZECH, Dania
GEORGIOS DELIS, Grecja
KATERYNA KORPAK, Ukraina
ILLIA KUZIW, Ukraina
JANA LANGHOF, Niemcy
MARIANNA MOSZ, USA
STANISŁAW OKOŃ-ROCHA, Wielka Brytania
MARTHA OLSZOWKA, Niemcy
JULIA ROWICKA, Szwecja
ZUZANNA STEFANIA SZEWC, USA
PATRYCJA SZOT, USA
JUSTYNA ZASADA, Irlandia
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„I śmiech niekiedy może by nauką, jeśli się z przywar, nie z osób natrząsa”
Ignacy Krasicki
Już po raz dwunasty mam okazję i zaszczyt oceniać prace młodych Polaków z całego świata , którzy
stanęli w szranki Konkursu „ Być Polakiem”.
Cytatem z Monachomachii posłużyło się wielu autorów prac grupy III . Przytoczone w pracach przykłady anegdot i śmiechu świadczą o właściwym rozumieniu czym one są i czemu one służą. Młodzi
pokazują w swoich pracach dystans do siebie i otaczającego ich świata. Z subtelnością i humorem wskazują na walory edukacyjne fraszek i anegdot.

HALINA KOBLENZER
Juror Grupy III
Rzecznik Prasowy Konkursu
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GRUPA III
PRACE LAUREATÓW
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ADRIANA DELI, GRECJA

„ŚMIECH TO ZDROWIE, KAŻDY POLAK CI TO POWIE
– MOJA ULUBIONA POLSKA ANEGDOTA”
Nazywam się Adriana Deli i jestem uczennicą klasy I LO
Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie
Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach. Postanowiłam wziąć
udział w tegorocznej edycji konkursu „Być Polakiem”, ponieważ bardzo mi się spodobał temat, przewidziany dla
mojej grupy wiekowej. W bieżącym roku kalendarzowym
kończę właśnie 16 lat, więc udało mi się dosłownie w ostatniej chwili jeszcze „załapać”. Celowo używam kolokwializmów, ponieważ chciałabym, aby ta praca ukazała mój
charakter i osobowość, mnie taką, jaką naprawdę jestem,
nie chcę się więc silić na język quasi literacki, a poza tym
zbyt słabo jeszcze znam język polski („Takie sztuczki nie
ze mną, Brunner.” jak mawiał Stanisław Mikulski w ulubionym serialu mojej mamy). Powiedzenie zawarte w temacie
pracy jest znane większości Polaków w nieco innej wersji,
niezbyt pochlebnej dla tych śmiejących się, jednakże uważam, że rzeczywiście poczucie humoru jest cechą narodową Polaków (rzecz jasna obok pijaństwa). Żyjąc w Grecji
od urodzenia, a wychowana przez moją mamę w polskiej
tradycji i kulturze, zauważyłam, że poczucie humoru Polaków znacznie się różni od poczucia humoru Greków. Ci
ostatni lubią dosłowne żarty, bez metafor i niedomówień,
dotyczące oczywistości i odnoszące się przede wszystkim
do intymnych stron życia człowieka. Moi rodacy znad
Wisły i Odry preferują raczej bardziej wysublimowane
dowcipy, wymagające inteligencji od słuchacza. Dla mnie

humor jest bardzo istotnym aspektem życia i bez niego
nie wyobrażam sobie mojej codziennej egzystencji. Ludzi
dzielę na tych z poczuciem humoru, czyli „moich” i całą
resztę.
Gdy postanowiłam napisać tę pracę, długo się zastanawiałam, którą polską anegdotę wybrać, ponieważ nasza
historia narodowa obfituje w różnego rodzaju przekazy,
podania, anegdoty i inne niesamowite historie. Czy napisać o mojej ulubionej postaci historycznej Bolesławie Śmiałym, który wytargał za brodę kijowskiego księcia Izjasława
(uważam, że skoro tak postąpił, na pewno miał ku temu
poważne powody!) czy o Piotrze Włostowicu opowiadającym podczas polowania księciu Władysławowi (później
Wygnańcowi) o poczynaniach w alkowie jego małżonki
Agnieszki (nie ma się co dziwić, bo to była Niemka, dlatego
taka mściwa). O może wspomnieć o królu Stasiu, który pożałował jedwabiu, tak cennego materiału w XVIII wieku,
mówiąc do marnego wierszoklety: „Szkoda czasu i atłasu,
byś się wdzierał do Parnasu”, pomyślałam też o biednym
Piekarskim wygadującym niestworzone rzeczy na mękach,
ale zrobiło mi się go po prostu żal… Ostatecznie zdecydowałam się na Stańczyka, który, chociaż nie władca, polityk czy bohater narodowy, na trwałe wszedł do polskiego
Panteonu. Jego postać jest dla mnie synonimem polskości, mądrości, zadziwiającego poczucia humoru (aż mu
zazdroszczę tej niezwykłej przenikliwości i inteligencji,
ja nawet gdybym żyła 100 lat, do pięt
mu nie dorosnę). Kim był Stańczyk?
Wikipedia o nim pisze: „Stańczyk
(zwany też Stasiu Gąska od staropol.
gąska, błazen; ur. około 1480, zm.
około 1560) – błazen nadworny Jana
Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka,
Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, znany z ostrego dowcipu.”
Tak więc Stańczyk pożył sobie całkiem długo, zdążył być nadwornym
błaznem aż czterech królów z dynastii Jagiellonów, chociaż najbardziej
kojarzy się z postacią Zygmunta I Starego. Musiał na pewno być szlachcicem, ponieważ w innym przypadku
nie dostałby się na królewski dwór,
a oprócz tego brak o nim dokładniej-

Jan Matejko, Stańczyk, 1862, Muzeum Narodowe w Warszawie, źródło: cyfrowe MNW
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szych informacji biograficznych, ale czy są potrzebne?
Uważam, że absolutnie nie! Napisano o nim wystarczająco dużo, tak że wystarczy za biografię i rodowód.
Wspominali o nim już w szesnastowiecznych tekstach literackich ― ówcześni pisarze i poeci, uważali
bowiem królewskiego błazna za człowieka mądrego
i odważnego, który potrafił wypowiedzieć w oczy nieprzyjemną prawdę nawet samemu królowi. Stańczyk
pojawiał się w utworach Klemensa Janickiego, Jana
Kochanowskiego, czy Mikołaja Reja. Musiał więc być
wybitną postacią już w swojej epoce. Królewski błazen
pozwalał sobie na niezwykle odważne żarty, nie dając
nikomu taryfy ulgowej, dostawało się nawet samemu
królowi. Jedna z najsłynniejszych anegdot dotyczy polowania w Niepołomicach w 1527 roku, które zostało
opisane pod datą 1533 w „Kronice Polskiej, Marcina
Bielskiego Nowo Przez Ioachima Bielskiego syna iego
wydanej” (1597). Dzisiaj rzadko kto zdaje sobie sprawę,
jak wielką rangę w tamtych czasach miało polowanie,
porównałabym je przynajmniej do współczesnych
Igrzysk Olimpijskich. Poza tym polowania od zawsze
były ulubioną rozrywką monarchów i wielmożów, tak Jan Matejko, Stańczyk udający ból zębów, 1856, Muzeum Narodowe w Krakoże w XVI wieku lasy i puszcze były już mocno prze- wie, źródło: Kultura Małopolska
Na zakończenie chciałabym przytoczyć jeszcze jedną
trzebione, trudno było o grubego zwierza, a polowanie
na zwykłego szaraka czy jelonka nie przystawało władcy. anegdotę, dotyczącą Stańczyka. Otóż królewski błazen zaPrzywieziono więc z Litwy ogromnego niedźwiedzia łożył się z Zygmuntem Starym, że udowodni mu, iż Kraków
i wypuszczono go tuż przed polowaniem, aby król mógł pełen jest lekarzy, bo jak wiadomo, Polak wszystko wie najku swojej radości go ustrzelić. Sytuacja wymknęła się jed- lepiej i na wszystkim się zna. Następnie Stańczyk przewiąnak spod kontroli i niedźwiedź zamiast skręcić do lasu, po- zał sobie twarz chustą, udając ból zębów i „ruszył w miasto”.
biegł w kierunku ludzi, którzy w popłochu zaczęli uciekać. Natychmiast okazało się, że każdy z zagadniętych przez
Traf chciał, że wśród polujących znajdowała się królowa błazna mieszczan zna się na leczeniu zębów i ma dla niego
Bona, nosząca pod sercem drugiego (jak się później oka- świetną poradę, każdy inną. Tak więc Stańczyk udowodnił,
zało) syna króla Zygmunta Starego. Na widok olbrzyma że ilu mieszkańców Krakowa, tylu lekarzy. Do dzisiaj pozoz Litwy koń królowej przestraszył się, poniósł i zrzucił stało nam to przekonanie, że „Polak potrafi!”.
A tak swoją drogą to ten Stańczyk (jakby był jakiś
ją z grzbietu. Efekty tego wydarzenia okazały się tragiczne
dla Polski i rodu Jagiellonów. Wróćmy jednak do wątku inny!) miał niezwykłą fantazję kawalerską i wielki umysł,
Stańczyka, który też uciekał przed niedźwiedziem. Król sądzę, że wyprzedzał swoją epokę, jak gdyby widział przyZygmunt zganił go za tchórzostwa mówiąc: „Począłeś sobie szłość i przeczuwał nadejście nieszczęść, które doprowadzą
nie jako rycerz, ale jako błazen, żeś przed niedźwiedziem ucie- do upadku Polski. Po tylu wiekach postać jego wydaje mi się
kał”1. Stańczyk nie pozostał mu wszakże dłużny i trafnie zri- bliska i chylę przed nim czoło. Szkoda że dzisiaj nie mamy
postował: „Nie ten jest błaznem, co ucieka przed rozjuszonym Stańczyków, bo jak w ukochanej piosence mojej mamy śpiewa
zwierzem, ale ten, kto mając niedźwiedzia w skrzyni, puszcza Maryla Rodowicz i Stan Borys „Dziś prawdziwych Cyganów
go na swoją szkodę”2. Odpowiedź przekomiczna, genialna i za- już nie ma” (chociaż Stańczyk to nie Cygan oczywiście).
chwycająca, a trzeba wziąć pod uwagę, że tak odpowiedział
Przypisy
samemu królowi. Sądzę również, że ta przygana mogłaby
1. Marcin Bielski, Kronika polska, wyd. Kraków, 1597,
się odnosić do osoby siostrzeńca króla -Albrechta Hohenzollerna, od którego Zygmunt Stary dwa lata wcześniej przyjął wersja cyfrowa w Polonie,
2. tamże.
hołd lenny z Prus, zamiast zniszczyć wszelkie pozostałości
po Krzyżakach, aby więcej Polsce nie zagrażały, tak więc
Adriana Deli, lat 16
król znowu kogoś „wypuścił na swoją szkodę”.
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GABRIELLA GRABOWSKI, USA

NATURALNE LEKARSTWO NA POZYTYWNĄ ENERGIĘ
Gabriella Grabowski
Polska Szkoła Sobotnia im. Bł. Ks. J. Popiełuszki
w Derby, CT Klasa 1 LO
Dużo ludzi uważa, że śmiech daje nam pozytywną energię, przyciąga do siebie jak magnes. Śmiech pojawia się w różnych sytuacjach, na przykład: czytając dobrą książkę, oglądając komedie, czytając komiksy, na placu zabaw, w kabaretach
i w programach rozrywkowych, ale też w towarzystwie, na przykład kiedy jesteśmy z rodziną albo wśród przyjaciół.
Dlatego powinniśmy się śmiać przy każdej nadarzającej się okazji, bo naprawdę to śmiech jest wszędzie dookoła nas.
Czy ty uważasz, że śmiech może uleczyć nas?

Śmieszne anegdoty i osoba Jana Pawła II

Śmiech łagodzi stres i dobrze wpływa na ból i nasze samopoczucie, ale też wpływa dobrze na nasz układ nerwowy,
poprawia przemianę materii i jest wspaniały na układ oddechowy, bo przy śmianiu oddech jest głębszy i wpływa
świetnie na nasze narządy. Udowodniono przez badania,
że śmiech to zdrowie “pobudza pracę mózgu, dzięki czemu
jestesmy radosni, lepiej zapamiętujemy i kojarzymy różne
fakty.” Możemy powiedzieć, że śmiech to jest naturalne
lekarstwo na pozytywną energię, wytwarza endorfine, (endorfina to hormon, zwany “hormonem szczęścia”, który
ma wpływ na nasze dobre samopoczucie). Nie potrzebujemy
nawet pójść do lekarza, aby się lepiej poczuć, gdy się śmiejemy. Dlatego to “lekarstwo” jest tak bardzo potrzebne dla
naszego zdrowia i dla naszego życia. Eksperci uważają, że “...
dwie minuty śmiechu są tak zdrowe dla ciała i ducha jak 20
minut biegu.” (https://www.vitalabo.pl/info/magazyn/
usmiech-nas-uszczesliwia). Więc, gdy nie lubisz ćwiczyć,
śmiej się! Ta informacja pokazuje nam, że nie potrzebujemy
tylko aktywności, aby być zdrowym, możemy się po prostu
łatwo śmiać. Nie musimy używać żadnych słów, wystarczy
uśmiech, by się lepiej poczuć, a co najważniejsze śmiech jest
za darmo, nic cię nie kosztuje! Gdy się śmiejesz zmniejsza
się ryzyko infekcji organizmu. Ogólnie mówiąc, śmiech poprawia nasz nastrój, samopoczucie i nasz tryb życia. Chcąc
to zachować, porównując do ćwiczeń na siłowni, gdzie ćwiczymy mięśnie i wyrabiamy kondycje, tak samo musimy
regularnie się śmiać.
Wokół nas coraz mniej ludzi się uśmiecha, ponieważ
obecne życie z COVID – 19 nie daje nam zbyt wiele okazji i powodów do radości. Ludzie się czymś martwią, pędzą
przed siebie i mają coraz mniej czasu na swoje przyjemności
i hobby. Przecież trzeba tak niewiele, żeby życie stało się
bardziej promienne i radosne. Wystarczy uśmiech do siebie,
do innych, do wszystkich zmartwień, śmiech wówczas spowoduje, że się odprężymy, poczujemy się lepiej i zapomnimy
o tym co złe, śmiech doda nam więcej energii.

Gdybym miała wybrać swoją ulubioną polską anegdotę
wybrałabym „Jak się czuje piesek?” Jest wiele powodów,
dla których wybrałam tę jako najlepszą. Po pierwsze słysząc tę anegdotę zawsze się śmieję z wielu powodów. Lubię
psy, a postać Jana Pawła II, który to powiedział, tym bardziej zaskakuje, bo powiedział to papież. Oto ta anegdota:
“Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc sprowadził sobie nasz elementarz. Nauka była
jednak tak pospieszna, że kiedy chciał się nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło
i zamiast: „Jak się czuje Papież”, rzekł: „Jak się czuje piesek?”. Papież spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił:
„Hau, hau”.” (https://sp4.rybnik.pl/anegdoty-o-papiezu/).
Na tym przykładzie widać, że papież był osobą radosną, był
zabawny i lubił się śmiać. Papież Jan Paweł II miał zawsze
duże poczucie humoru, był serdeczny, ciepły i przyciągał
do siebie miliony ludzi. Nie był człowiekiem nudnym,
umiał wykorzystać humor, przez co zbliżał się do ludzi,
a ludzie do kościoła i wiary. Nie żałował ludziom uśmiechu
i swojego czasu. Umiał rozładować złą atmosferę i wprowadzał miły, rodzinny nastrój. Był otwarty dla ludzi na ich
los i życie. Wielu ludzi mówiło o papieżu, że był jednym
z najbardziej pełnych humoru ludzi. Był uważany za człowieka żartu i humoru. Żartował nie tylko na temat innych,
ale też do swojej osoby. Uśmiech często mu towarzyszył
na jego twarzy i nim zarażał ludzi, lubił rozśmieszać ludzi.
Żartował on w różnych dziedzinach życia, o swoim zdrowiu, podróżach, o sporcie, itp. Oto kilka anegdot, które
zawsze mnie rozbawiają. Następna anegdota jest pod tytułem, “Hymn”, “Podczas pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych Polonia amerykańska wielokrotnie witała papieża
głośnym śpiewem “STO lat”. Za którymś razem papież
stwierdził „jeżeli będziecie ciągle to śpiewali, to Amerykanie pomyślą, że to polski hymn narodowy!”. (“Fragmenty
książki “Kwiatki Jana Pawła II” Jana Turnaua i Janusza
Poniewierskiego… i książki ks. Kazimierza Pielatowskiego
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“Uśmiech Jana Pawła II”). Trzecia
to jest, “Czy wasza świątobliwość
zechciałaby udostępnić prywatny
numer telefonu do wykorzystania w nagłym wypadku? Papież
odsunął słuchawkę i do księdza
Dziwisza nieśmiało: czy ja mam
jakiś prywatny telefon?”. Też
bardzo lubię anegdotę, “Papież
na pytanie dziennikarzy jaki jest
stan jego zdrowia odpowiedział: „Nie wiem, nie czytam porannych gazet.” Ostatnia jest, “Podczas pierwszej wizyty
w USA papież spotkał się z rodziną prezydenta Jimmiego
Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka prezydenta, mając
kłopoty z wygłoszeniem powitania, powtarzała w kółko:
jego święto w liwość, jego święto w liwość. Papież chcąc
wybawić dziewczynkę z kłopotów, wziął ją w ramiona i powiedział: mów mi wujaszku.”
Nie zawsze by śmiać się potrzebne są słowa, wystarczy
mimika twarzy, gesty. Oto kilka przykładów zdjęć.

tk/Warszawa, i 2016 – franciszkanska3.pl created by adito.pl. “Jan Paweł
II – Człowiek Modlitwy,” FRANCISZKANSKA3.PL, 7 października. 2011,
franciszkanska3.pl/aktualnosci/jan-pawel-ii-%E2%80%93-czlowiek-modlitwy#. Dostęp w dniu 16 kwietnia. 2021.

Arturo Mari, et al. “Jan Paweł II I Świętość – Fakty I Ciekawostki,” Kanonizacja Papieży, 25 kwietnia. 2014, kanonizacja.niedziela.pl/artykul/187/
Jan-Pawel-II-i-swietosc-%E2%80%93-fakty-i. Dostęp w dniu 16 kwietnia. 2021.

“Jan Paweł II Zachowywał Się Spontanicznie. Na Zdjęciu Zakłada Kapelusz Ofiarowany Mu Przez Pielgrzymów Podczas Wizyty w Kolumbii
w 1986 r.” Rzeczpospolita, Eastnews Red, Dostęp w dniu 26 kwietnia.
2011, www.rp.pl/artykul/648671-Czlowiek--ktory-lubil-kawaly.html.

D., Red., i Agora SA. Żart Absurdalny, GAZETA.PL BUZZ, 2 kwietnia.
2011, buzz.gazeta.pl/buzz/56,163510,9364940,top-5-zwariowanych-zartow-jana-pawla-ii.html. Dostęp w dniu 16 kwietnia. 2021.
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Niech cały świat się śmieje!
Śmiejmy się jak najwięcej i jak najczęściej, wyjdzie nam
to i innym na zdrowie! Według “specjalistki ds. pracy z rodziną”, Katarzyna Dera stwierdza, że, “...dorośli dużo mogą
się w tej dziedzinie nauczyć od dzieci, które śmieją się nawet
400 razy na dobę, podczas gdy dorośli tylko 15.” (https://
zdrowie.pap.pl/strefa-psyche/smiech-silny-lek-dostepny-bez-recepty). Jest to coś do zapamiętania i spojrzenia
wstecz, ponieważ te dane pokazują, że dorośli śmieją się
znacznie rzadziej niż dzieci, co mówi nam, że dorośli powinni włożyć wysiłek, aby być bardziej pozytywnym i szczęśliwym. Mając to na uwadze, dorośli powinni starać się być
jak najbardziej radośni w swoim codziennym życiu, aby osiągnąć cel, jakim jest zdrowy śmiech. Więc spytaj sam siebie:
1. Ile razy na dobę się śmiejesz?
2. Czy szukasz okazji i powodów do śmiechu?
3. Czy dbasz o to by zarażać swym śmiechem innych?
ZAPAMIĘTAJ:
„Gdy się śmiejesz śmieje się cały świat!”.
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ŚMIECH TO ZDROWIE KAŻDY POLAK CI TO POWIE
– MOJA ULUBIONA POLSKA ANEGDOTA
Śmiech jest dobry na wszystko. Śmiechem można pokonać wszystko. To jest moje motto i mój cel życia, który
sobie wyznaczyłam, chociaż mam dopiero 14 lat. Ktoś
może powiedzieć „co ty tam wiesz, jesteś taka młoda,
jeszcze Cię życie nie nauczyło” ale ja wiem, że życie jest
takie nieprzewidywalne, tak często trudne i beznadziejne,
że gdyby nie poczucie humoru i pozytywne nastawienie,
człowiek mógłby zwariować. Zwłaszcza dzisiaj w obliczu
pandemii z która boryka się cały świat, bez wyjątku, jestem
optymistką i zarażam moją postawą wszystkich wokół
siebie. Przeczytałam kiedyś takie mądre zdanie „Staraj
się iść z uśmiechem przez życie, na uśmiech uśmiechem
odpowiadaj, a tam gdzie jest ponuro zapal lampkę optymizmu i podaj ją dalej” Myślę, że są to bardzo aktualne
słowa zwłaszcza do dzisiejszej sytuacji na świecie. Życie
się zmieniło, ludzie się zmienili i świat się zmienił przez
wirusa. Patrząc po moich rówieśnikach widzę jaką krzywdę
wyrządziła im ta pandemia, ale niestety muszę gorzko
przyznać też, że moi koledzy robią sobie również krzywdę
sami. Zamknięci w swoich pokojach z telefonami w rękach
oglądają nieistotne i bardzo złe programy, które mogą im
bardzo zaszkodzić. Nie spotykają się z kolegami, nawet
z rodzina, nie chodzą na żadne spotkania towarzyskie, aby
choć na chwile odciągnąć swoje myśli od rzeczywistości
w której żyjemy. Uciekają w świat iluzji, w świat wirtualny, gdzie wszystko jest poukładane po ich myśli. Gdzie
nad wszystkim panują i wszystko mają zaplanowane. Gdy
rozmawiam często z amerykańskimi koleżankami ogarnia
mnie niemoc, bo widzę ile przerażenia, niepokoju i paniki
jest w nich. Chciałabym im pomóc, ale czasami jest to bardzo trudne.
Ja natomiast staram się być zadowolona z życia
i z uśmiechem pokonywać trudności. Wiem że są pewne
ograniczenia, wiem co się wokół mnie dzieje, jak ten wirus
szaleje i zbiera żniwo na całym świecie – to zdanie słyszę
codziennie w telewizji, ale chcę z całych sił aby to nie wpłynęło tak bardzo na moje życie. Spotykam się z rówieśnikami
w kościele w Lombard- tam mamy różne atrakcje przygotowane przez księdza -jak Śmigus Dyngus – ta tradycja nie
jest znana w USA, gdzie mieszkam, siatkówka, koszykówka
wyjazdy na narty nad wodospad Niagara. Oglądamy filmy
ciekawe a potem o nich dyskutujemy. Chodzę na schole,
na spotkania młodzieżowe. Żyje i się ciesze z tego. Zawsze
jest wesoło razem, często opowiadamy sobie śmieszne sytuacje które nas dotyczyły lub innych, kawały, anegdoty.
Czasem tak się śmiejemy, że aż nas brzuchy bolą. Dziewczyny się cieszą bo mówią że chudną, ja też jestem bardzo
zadowolona że śmiech może odchudzać. „Śmiech jest tym
samym dla duszy czym tlen dla płuc”, powiedział kiedyś
Louis de Funes.
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Ostatnio na spotkaniu młodzieżowym rozmawialiśmy
o Świętym Janie Pawle II i ksiądz opowiedział nam wspaniała anegdotę o której nigdy nie słyszałam. Zaciekawiło
mnie to bardzo i postanowiłam poszukać więcej informacji z życia naszego Świętego. Nawet sama nie wiedziałam
jakim optymista był papież! I od kogo mamy się uczyć jak
nie od człowieka który miał taki dystans do siebie i został
Świętym? Chciałam podzielić się ta anegdota, może komuś
się przyda? Może ktoś się uśmiechnie i będzie miał fajny
dzień dzięki niej?

Znana była skłonność Karola Wojtyły do żartów. Jego
osobisty lekarz opowiadał jak podczas jednej z podróży Jan
Paweł II nie czuł się zbyt dobrze, po wcześniej zjedzonych
plackach ziemniaczanych. Doktor zaproponował kilka kropel „Napoleona”. Papież zapytał wtedy na jakiej są wysokości. Lekarz poszedł zapytać, wrócił i podał pułap, na jakim
znajdował się samolot. Papież wzniósł rękę do góry i powiedział: „Nie mogę, Szef za blisko”.
Od tej pory stała się moją ulubioną anegdotą, którą
wszystkim staram się opowiadać.
Jan Paweł II nawet w trudnych sytuacjach potrafił żartować. Uczmy się od niego.
Czytałam kiedyś że humor ma właściwości terapeutyczne, wzmacnia układ odpornościowy, dotlenia
i poprawia pracę mózgu, wspomaga koncentrację i zapamiętywanie, rozładowuje napięcie i stres, podnosi samoocenę i pomaga w osiągnięciu sukcesu. Czego chcieć więcej
od życia? „Kto wesół ten długo żyje” – mówił William Szekspir. Każdy z nas chce być szczęśliwy, ale nie każdy wie
że najprostsza recepta to uśmiech i poczucie humoru. Już
dawno temu wpadłam na pomysł że każdego dnia wysyłam do swoich znajomych jakiś kawał, mim albo śmieszna
anegdotę, aby chociaż na chwile ich rozweselić. I to działa!
Małe gesty a działają cuda. Wyprowadzam psa starszych
sąsiadów, pomagam przynieść pocztę kolejnemu, staram
się zawsze dzielić z sąsiadami moimi nie zawsze do końca
udanymi wypiekami – to sprawia że na ich twarzach widzę
uśmiech i wdzięczność. I cieszę się że mogę im dać radość.
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Mam dużą rodzinę i często gramy razem w gry planszowe.
Mamy wtedy czas dla rodziny, który jest tak ważny dla
każdego z nas. Mówimy wtedy po polsku, rodzice opowiadają nam jak to było za ich czasów w Polsce, przybliżają
nam ten kawałek naszej ojczyzny, którą mamy w sercu.
Zwłaszcza gra w kalambury daje nam czasami tyle śmiechu i energii że jesteśmy nią naładowani na kolejne dni.
To bardzo zbliża nas do siebie a wiemy jak ważna jest rodzina, najważniejsza. To dzięki niej i byciu optymistami
pozwala nam przezwyciężać trudności i problemy w życiu.

Uśmiechem i dobrymi chęciami można więcej zrobić
niż siłą. Wiele razy się o tym przekonałam sama.
Kiedyś zobaczyłam bilbord z napisem: Czy uśmiech jest
dla ludzi szczęśliwych?
Zastanawiałam się długo nad tym pytaniem i uważam
że to nieprawda, bo to uśmiech daje szczęście. Spróbujmy
się uśmiechnąć, a zobaczymy co się stanie? Życzę wszystkim dużo uśmiechu na każdy dzień a wtedy świat będzie
piękniejszy.

LAURA MARIANNA POŻOGA,WŁOCHY

„Śmiech to zdrowie, każdy Polak ci to powie”
„Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy.”
-Jan Twardowski
„I śmiech niekiedy może być nauką. Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.”
-Ignacy Krasiński
„Warto czasem spojrzeć na rzecz z dystansu, a zawsze warto się uśmiechnąć,
nawet roześmiać, jeśli jest ku temu powód.”
-Katarzyna Grochola
Śmiech to język uniwersalny, który nie potrzebuje
słów, a rozumieją go wszyscy ludzie na całym świecie. Pomaga przetrwać trudne momenty i chwile. Dzięki niemu
łatwiej pokonać życiowe przeszkody, zarówno te proste
jak i te trudne, te małe i te duże. Zapewnia nam pozytywne
i szczęśliwe życie.
Uśmiech to taka krzywa która wszystko prostuje.
To od nas i naszego nastawienia, zależy jaka ta krzywa
będzie. Śmiech daje nam szczęście, spokój, usposabia
pozytywnie do otaczającego nas świata i ludzi. Powiedzenie: „Jak nas widzą, tak nas piszą” można przyrównać
do uśmiechu na naszej twarzy. Kiedy się śmiejemy lub
uśmiechamy, to zarażamy innych śmiechem a oni za to pozytywnie nas odbierają, z większą sympatią, uwagą i zainteresowaniem. Śmiech jest ważny nie tylko pod względem
uzyskiwania większej satysfakcji i zadowolenia z życia, ale
ma też znaczenie zdrowotne i lecznicze.
Poczucie humoru jest oznaką naszej inteligencji i mądrości. Wzmacnia świadomość naszej wartości i odporności
na choroby, a nawet uśmierza ból. Człowiek uśmiechnięty
jest szczęśliwy i przekazuje dobrą energię innym. Im więcej się śmiejemy tym bardziej dotleniamy nasz organizm,
poprawiając naszą koncentrację, refleks i zmniejszamy
stres. Śmiać można się z bardzo wielu rzeczy i na wiele
sposobów. Ważne jednak aby przy tym nikogo nie zranić,
tylko starać się dzielić z innymi swoim szczęściem i radością. Dużo śmiechu dostarczają nam: żarty, dowcipy, filmy
komediowe, nowoczesne formy przekazu informacji, takie
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jak Instagram i Tik Tok. Formą, która nie ulega zmianie,
rozbawiając nas przez wieki, jest anegdota. Jest to jedna
z krótszych form literackich, popularna zarówno w średniowieczu jak i współcześnie. To krótka forma literacka
zawierająca prawdziwe lub zmyślone opowiadanie o zdarzeniu z życia danej postaci, żyjącej lub historycznej lub
z życia określonego środowiska czy grupy społecznej. Zawiera morał lub elementy dydaktyczne. Cechuje ją wyraziste zakończenie i obecność niespodziewanej puenty. Czyta
się ją przyjemnie i na wesoło. Dzięki niej można lepiej poznać osoby, postacie, od ich bardziej ludzkiej strony.
Na przestrzeni wieków powstało bardzo dużo anegdot.
Mamy też swoje, polskie anegdoty.
Mnie szczególnie spodobały się dwie. Jedna dawna
o malarzu Janie Matejce i współczesna o Św. Janie Pawle
II. Według mnie obydwie są bardzo zabawne.
Pierwsza z nich brzmi tak:
„Pewnego razu odwiedził Matejkę początkujący malarz
i mówi:
-Niech mi pan pomoże. Co mam zrobić, żeby moje obrazy się sprzedawały? Maluję je w dwa dni, a przez dwa lata
nie mogę ich sprzedać.
Na to Matejko:
-Maluj je zatem przez dwa lata, a na pewno sprzedasz
w dwa dni”
A tak brzmi druga:
„Niedługo po tym, jak Karol Wojtyła został papieżem,
zatroskany o zdrowie przyjaciela, biskupa Andrzeja De177
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skura, osobiście zatelefonował do szwajcarskiej kliniki
w której leczył się Deskur. Gdy telefonistka w szpitalu
w Zurychu usłyszała w słuchawce:,,Jestem papieżem,
dzwonię z Watykanu”, odpowiedziała:
– „Taaak? A ja jestem cesarzową Chin!”
Pierwsza wymieniona przeze mnie anegdota powstała
dawno temu ale ma charakter ponadczasowy. Jej przesłanie, motto, dotyczy zarówno przeszłych jak i obecnych czasów. Kto pracuje długo i dobrze zbiera owoce swojej pracy.
Nie wystarczy zrobić coś od niechcenia, a potem wymagać niewiadomo jak dużych efektów i zysków w krótkim
czasie. Lepiej się uśmiechnąć jeśli coś nam nie wychodzi
lub nie mamy cierpliwości, czy zapału do pracy i przypominając sobie tą anegdotę, zabrać się do realizacji nowych
zadań, prac czy marzeń.
Na temat Jana Pawła powstało bardzo dużo anegdot.
Niektórzy mogliby odnieść wrażenie, że był on człowiekiem poważnym i nudnym i tu się te osoby mylą, ponieważ
miał on duże poczucie humoru, którym obdarzał innych.
Często żartował, śmiał się, czym przyciągał do siebie ludzi
dorosłych, dzieci, młodzież, wierzących i niewierzących.
Był niesamowity w tym co robił i kim był, nie tylko jako
duchowny, ale i jako zwykły człowiek, pełen miłości, radości i uśmiechu do bliźniego, bez względu na jego kolor
skóry, wiek, pochodzenie czy przynależność.
Za każdym razem kiedy czytam te anegdoty moim bliskim, przyjaciołom, znajomym, wywołują uśmiech na ich

twarzach, robi się fajna i wesoła atmosfera. Problemy znikają a ich miejsce zajmują beztroskie żarty, ciekawe, zabawne i śmieszne opowieści.
W momentach kiedy natomiast jestem sama i jest
mi smutno, lektura takiej anegdoty potrafi zmienić mój
nastrój, nastawienie do rzeczywistości. Zaczynam się
uśmiechać sama do siebie. Kolejny raz przekonuję się,
że żart i śmiech są najlepszym lekarstwem na smutek. Lepiej się śmiać i weselić niż smucić i martwić.
Uśmiech rozjaśnia naszą twarz, ale i umysł. Dostarcza
pozytywnych emocji, dzięki czemu świat staje się lepszy
i bardziej kolorowy. Jest w nim mniej zła, troski, a więcej zrozumienia, dobroci i pomocy jeden dla drugiego.
Z uśmiechem na twarzy łatwiej nawiązać nowe znajomości, znaleźć się w nowych miejscach i uzyskać radę czy
wsparcie od innych. Uśmiech polepsza nasze zdrowie umysłowe i fizyczne. Uśmiechajmy się jak najczęściej bo dzień
bez uśmiechu to dzień stracony.
Marzy mi się świat beztroski,
Pełen uśmiechu i radości.
A więc uśmiechajcie się przyjaciele,
A na świecie będzie szczęśliwiej i weselej!
Laura Marianna Pożoga
Uczennica klasy I LO w Ostii, Rzym
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ŚMIECH TO ZDROWIE, KAŻDY POLAK CI TO POWIE
– MOJA ULUBIONA POLSKA ANEGDOTA
Śmiech, humor i zabawa to fundamenty zdrowego
życia. W czasach takich jak nasze, być może sztuka humoru
powinna mieć dla nas większe znaczenie. Teraz, życie wydaje nam się bezlitośnie poważne. Tak, oczywiście sprawa
jest poważna: pandemia całkowicie zmieniła nasze życie.
Zmieniła sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i komunikujemy, ponieważ wytyczne dotyczące dystansu społecznego doprowadziły nas do zmiany stylu życia na bardziej

wirtualny(na pewno bardziej niż byśmy tego chcieli), zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. Nic dziwnego,
że pandemia uaktywniła falę problemów ze zdrowiem psychicznym. Tym bardziej teraz musimy skupić się na utrzymaniu siebie w zdrowiu (fizycznym i psychicznym), jak
to tylko możliwe. Każdą presję da się złagodzić odrobiną
humoru. Takie podejście było już wielokrotnie skutecznie
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stosowane w wielu trudnych sytuacjach dziejowych, w których znalazła się ludzkość.
„Jeszcze Polska nie zginęła, póki się śmiejemy” –ten
słynny cytat Hanki Bielickiejpokazuje, że śmiech to coś
więcej niż po prostu dobra zabawa. Od niego czasem zależy los całego narodu. I nie, nie ma tutaj żadnej przesady.
Wystarczy wspomnieć czasy PRLu, kiedy powstały piosenki Starszych Panów, skecze Kabaretu Dudek i filmy Stanisława Barei. W tych czasach swój renesans przeżywały
kabarety, programy i pisma satyryczne, oraz komedie.
Dobrym przykładem wyśmiewania absurdów rzeczywistości PRLu są filmy Stanisława Barei. Bareja dostrzegał
chory system i zepsute nim społeczeństwo. Chcąc pomóc
Polakom przetrwać tak trudne czasy, pokazał ludziom, jak
patrzeć na przeciwności życia przez pryzmat ironii. Jego
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filmy pozwoliły ludziom wspólnie śmiać się z absurdów
tamtych lat. Śmiech to potężne narzędzie zbliżania ludzi,
bo kiedy się śmiejemy – śmiejemy się razem, zaśnasze łzy
chronimy przed całym światem, w samotności.
Muszę podkreślić, że pokolenie mojego taty to dzieci
PRLu. Ja sama nie odczułam uroków życia w PRL-u na własnej skórze. Znam je wyłącznie z opowieści taty, on ma pełno
ciekawych anegdot, dowcipów i wspomnień z tamtego burzliwego okresu, którymi chętnie się ze mną dzieli. Mój tata
potrafi odnaleźć humor w każdej sytuacji – nawet w wydarzeniach, które większość ludzi uważa za niezbyt zabawne –
co dodaje życiu pikanterii i sprawia, że nigdy nie jest nudno.
Ma też jedną szczególnie lubianą anegdotę z tamtych czasów,
która od niedawna stała się też moją ulubioną. Brzmi ona tak:
“Lata 80-te, PRL. Przychodzi facet do sklepu z samochodami i pyta czy może kupić Skodę 105.
– Tak, proszę bardzo, czerwona, proszę wpłacić pieniądze, odbiór za 10 lat.
– No dobrze – mówi szczęśliwy klient – ale za 10 lat
rano czy popołudniu?
– Panie! Coś pan, będzie pan czekał 10 lat i nie jest
panu obojętne czy rano, czy popołudniu?
– Nie, dla mnie to ważne. Więc kiedy mogę odebrać
tą Skodę – rano czy popołudniu?
– A dlaczego jest to dla pana takie ważne?
– Bo rano będą mi zakładać telefon.”
Przez tę anegdotę spojrzałam na te czasy zupełnie
inaczej. Po raz pierwszy mój tata opowiedział mi ją,
kiedy byłam małą dziewczynką i oczywiście początkowo nie potrafiłam jej zrozumieć, dopiero po czasie zorientowałam się, o co właściwie chodzi. I tylko
kiedy zrozumiałam sens i ironię, zaczęła mieć ona
dla mnie szczególne znaczenie. Teraz uśmiecham się
za każdym razem, gdy tata opowiada tę anegdotę.
System komunistyczny i ZSRR nadal są źródłem wielu żartów. Prawdziwe polskie dowcipy
dotyczące tamtych czasów to nie są te obraźliwe,
na tle etnicznym, które były modne w Stanach
Zjednoczonych. Zamiast tego są ironicznymi
i zwięzłymi komentarzami do życiaw „prawdziwym” socjalizmie. Takie anegdoty otwierają drzwi
żywej historii. Niesamowite jest to,że poprzez
jedną anegdotę można poczuć atmosferę tamtych
czasów, dosłownie poczuć, jak się wtedy czuli ludzie. Właśnie za to lubię anegdoty mojego taty!
Czasem śmiech to nie tylko zdrowie, ale też sposób
na przetrwanie, to broń w walce z czymś, co jest poza
naszą kontrolą. Były czasy, kiedy śmiech był orężem walki
nie tylko ze złym nastrojem i stresem, ale też z systemem,
który był pełen absurdów.
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Śmiech pozwala zabawić się z absurdem, zadrwić
z niego i wyobrazić sobie alternatywne możliwości. Rozciąga naszą wyobraźnię i pomaga widzieć rzeczy z różnych,
odmiennych perspektyw. Pozwala nam wizualizować sytuacje w bardziej realistycznym i mniej groźnym świetle.
Tworząc dystans psychologiczny w stosunku do rzeczywistości, śmiech pozwala nam czuć się bezpiecznie w obliczu
lęku prowokującego sytuacje życiowe, takie jak ta, przez
którą obecnie przechodzimy. Śmiech pozwala osobie stojącej w obliczu przytłaczającego kryzysu zrelaksować się
i spojrzeć na sprawy z innej perspektywy.
A więc śmiech to znacznie więcej niż tylko
sposób wyrażania przyjemności lub zabawy.
W rzeczywistości, biorąc pod uwagę wszystkie korzyści,
jakie daje, być może śmiech jest czymś, co wszyscy powinniśmy traktować trochę poważniej (tak, to taka moja
próbka ironii).
Rozśmiesz się, oglądając zabawny film lub komedię czy
stand-up, spotykając się lub po prostu dzwoniąc do starych
znajomych, znajdując czas na zabawne zajęcia lub wygłupiając się ze zwierzętami i dziećmi. Nic nie działa szybciej
i bardziej niezawodnie, aby przywrócić równowagę umysłu
i ciała niż perlisty śmiech. Zapytaj więc samego/samą siebie: Kiedy ostatnio popłakałeś/popłakałaś się ze śmiechu
tak, że poczułeś, gdzie masz mięśnie brzucha? Koniec końców może to być dla nas ważniejsze niż nam się wydaje.

Ilustracja mojej ulubionej anegdoty– wykonanie własne.

Daniela Radecka
16 lat, grupa III
Szkoła Polska Im. Ity Kozakiewicz w Rydze
Łotwa
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ŚMIECH TO ZDROWIE, KAŻDY POLAK CI TO POWIE
– MOJA ULUBIONA POLSKA ANEGDOTA.
Humor i śmiech są bardzo ważną częścią życia wszystkich ludzi na ziemi. Każdy uwielbia śmiać się ze szczęścia
i żartować w sposób uważany przez siebie za odpowiedni.
Polacy lubią się głośno śmiać, więc na pewno każdy Polak
się zgodzi, że śmiech to zdrowie.
Szczerze mówiąc, przed napisaniem tej pracy, nie wiedziałam czym są anegdoty. Dopiero, kiedy dowiedziałam
się czym one są, zdałam sobie sprawę, że temat tego wypracowania jest trudniejszy niż mi się wydawało.
Więc czym są anegdoty? Słowo ‘anegdota’, pochodzi
od greckiego „to anegdoton”, co można przetłumaczyć
jako ‘nieopublikowane’ albo ‘nieopublikowane dzieło’.
Anegdota to jedna z krótszych form literackich. Ta forma
charakteryzuje się tym, że opowiada realną historię –
prawdziwą lub wymyśloną – i ma niespodziewane zakończenie. Sytuacja opisywana w anegdocie powinna też być
zabawna i często ukrywać jakiegoś rodzaju morał. Czasami
sławne nazwiska używane są w anegdotach, żeby lepiej się
sprzedawały i docierały do odbiorców. Dobra anegdota jest
trochę jak plotka.
Mimo tego, że anegdoty są bardzo krótkimi formami
wypowiedzi, nie oznacza to wcale, że są łatwe. Często wymagają one od czytelników jakiejś wiedzy albo kontekstu.
Czytając anegdotę o poecie, nie można zamienić go na jakiegoś słynnego kucharza, ponieważ anegdota straci sens.
Opowiadając lub pisząc anegdotę musimy brać pod uwagę
to, że nie każdy może być w stanie odczytać nasz tzw. “kod
kulturowy”.
Po tym, jak dowiedziałam się czym są anegdoty, zaczęłam przeszukiwać internet, szukając takiej która mi się
spodoba. Niestety, po dłuższym czasie przestałam przeczesywać sieć, nie potrafiąc znaleźć wystarczająco dobrej
anegdoty. Żaden ze znalezionych dowcipów, nie wywołał uśmiechu na mojej twarzy, a z tego co wiedziałam,
anegdoty miały być zabawne. Po konsultacji z rodzicami
i znajomymi stwierdziłam, że każdemu podobają się inne
dowcipy. Zaczęłam zastanawiać się nad tym, co wpływa
na nasze poczucie humoru i czym ono właściwie jest.
Poczucie humoru to jedna z podstawowych rzeczy, jakie
odróżniają ludzi od zwierząt. To umiejętność abstrakcyjnego
myślenia i kojarzenia kilku rzeczy na raz, co wzbudza reakcję taką jak niewymuszony uśmiech lub uśmiech. Poczucie
humoru ma też związek z inteligencją. Osoba inteligentna
i wykształcona ma większe poczucie humoru od osoby prostej i niewykształconej. Ma większy zakres wiedzy, więc jest
w stanie więcej rzeczy ze sobą skojarzyć.
Każdy z nas ma poczucie humoru, lecz u każdego
jest ono różne. Ma inne granice i dosyć często kończy
się w chwili, gdy jakaś sprawa zaczyna dotyczyć „mnie”.
Wtedy, to już nie śmieszy, choć zwykle śmieszy innych.
Wyjątkiem są osoby mające dystans do siebie, które potrafią się z siebie śmiać, niezależnie od sytuacji. Znala180

złam kilka ciekawych faktów na temat poczucia humoru
Polaków, naszych rodzimych dowcipach oraz o poczuciu
humoru innych narodów.
Według Profesora Bohdana Dziemidoka, “W Polsce
słabnie niestety wyrafinowane, subtelne i intelektualne
poczucie humoru, któremu sprzyjała cenzura”. Teraz
ważna jest oglądalność i humor musi być odpowiedni dla
szerokiej publiczności. Następną informacją rozpowszechnioną przez wielu internautów było to, że Polacy nie posiadają dystansu do siebie i nie potrafią z siebie żartować.
Potrafimy śmiać się z innych, ale trudno nam nie brać
do siebie żartów o nas samych. Nasze poczucie humoru
bardzo różni się od Czechów, których poczucie humoru
jest pogodne albo Włochów, którzy cieszą się życiem
i budzą się z uśmiechem na ustach.
Sama zauważyłam też, że to z czego się śmiejemy
zależy od czasów w jakich się znajdujemy oraz pozycji
w społeczeństwie. W czasach PRL-u zwykli ludzie wyśmiewali się z polityki za pomocą prasy podziemnej i właśnie
anegdot. W książce pt. „Absurdy PRL-u”, opracowanej
przez Marcina Rychlewskiego, znajduje się zbiór anegdot
właśnie z tamtych czasów. Niektórych dowcipów nie rozumiałam, ponieważ nie znam się tak dobrze na polityce
tamtych czasów, ale właśnie na tym polegają anegdoty –
żeby je zrozumieć potrzebna jest wiedza i kontekst. Podam
kilka przykładów śmiesznych anegdot.
• „O wyprawie Bieruta do Moskwy powiadano: wyjechał
w futerku- powrócił w kuferku,”.
• „Radio nie zawsze kłamie – gdy podaje czas, mówi
prawdę, gdy przepowiada pogodę – przeważnie prawdę.
Tylko reszta wiadomości jest nieprawdziwa.”
• „Leci samolot i w powietrzu spotyka lecącą na miotle
kobietę. Jeden pilot do drugiego:
– Patrz, czarownica!
– Jaka czarownica? Nie ma czarownic!
– Ale patrz, leci na miotle!
Kobieta do pilotów:
– Odwalcie się. Ja jestem sprzątaczką z Czernobyla!”
• „Sytuacja w Polsce jest nader skomplikowana. Wałęsa
siedzi przy stole i podpisuje porozumienia sierpniowe,
za Wałęsą stoi „Solidarność”, za „Solidarnością” –
naród, na narodem stoi Kościół, są Kościołem – papież,
za papieżem – Bóg, a za Bugiem – Rosjanie.
To było tylko kilka przykładów zabawnych anegdot
z tamtych czasów. Nie mam ulubionej anegdoty. W obecnych czasach, młodzież śmieje się z memów, filmików wrzucanych na portale społecznościowe przez rówieśników.
Podsumowując, na nasz humor wpływa wiele rzecz,
takich jak inteligencja, status i polityka, a anegdoty wykorzystują wszystkie te czynniki. Anegdoty to inteligenta
forma humoru.
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ANEGDOTY POLSKIE, KTÓRE WYWOŁUJĄ ŚMIECH U POLAKA
„ŚMIECH TO ZDROWIE – KAŻDY POLAK CI TO POWIE”.
Anegdota – z języka greckiego (nie opublikowane)
to krótki utwór literacki, który jest prawdziwy lub zmyślony. Ma charakter zabawny i radosny. Anegdota jest
nieco inną formą dowcipów. To subtelniejsze kawały
z watkami często dydaktycznymi i humorystycznymi.
To śmieszne dowcipy. Mogą być o prawdziwych lub zmyślonych perypetiach znanych i lubianych postaci. Większość anegdot to autentyczne wydarzenia, które kiedyś
miały miejsce. Niespodziewana puenta z elementami dydaktycznymi to cecha dobrej anegdoty. Tak, czy inaczej
anegdoty są śmieszne. Potrafią rozbawić towarzystwo,
w którym są opowiadane, rozbawić nawet do łez. Wiele
też zależy od opowiadającego, który czasami ma wielkie
predyspozycje – gestykuluje, modeluje głos, robi komiczne
miny Ten gatunek literacki wykształcł się w Polsce bardzo dawno. Anegdota może dotyczyć każdego i każdej
dziedziny życia. Warto opowiadać anegdoty, ponieważ
wtedy jest wesoło i radośnie. Ludzie się śmieją – bo przecież: „Śmiech to zdrowie – każdy Polak ci to powie”.
Humor można poprawić na wiele sposobów, ale nic nie
zastąpi dobrych, śmiesznych dowcipów i anegdot. Według
„Słownika języka polskiego” Władysława Kopalińskiego,
anegdoty to krótkie, zabawne historyjki, dykteryjki, kawały i wice. Miła i pełna humoru lektura.
Ja osobiście bardzo lubię szukać, znajdować i opowiadać zabawne historyjki, z których śmieję się najpierw sama
a później wszyscy, którym je opowiadam. Spisuję te moje
opowiastki do specjalnego zeszytu.
Moje anegdoty można podzielić na kilka grup. I tak
do pierwszej należą anegdoty związane z prawdziwą miejscowością leżącą w Małopolsce niedaleko Nowego Sącza.
Mowa oczywiście o Ptaszkowej. Od zarania dziejów jej
mieszkańcy i ludzie z pobliskich miejscowości opowiadają
o niej niesamowicie śmieszne historie. Do tego zawsze dołącza się sołtys i wieloletni ksiądz proboszcz Józef Kmak.:
– Dlaczego w Ptaszkowej są dwa banki? Bo w jednym
sołtys miał już puste konto, to otworzył w drugim.
– Dlaczego Ptaszkowej są cztery mosty? Bo dopiero
za czwartym razem natrafiono na rzekę.
– Uprowadzili proboszcza z Ptaszkowej. Porywacze
zażądali okupu – 2 miliony złotych. Mieszkańcy zebrali 4
miliony złotych i napisali na kartce: „Tylko broń Boże go
nam nie oddawajcie”. Proboszcz potwierdza i wszyscy się
szczerze śmieją. Polacy potrafią się śmiać z samych siebie
i nie obrażają się.
„BYĆ POLAKIEM” 2021

Druga grupa to anegdoty z życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Anegdoty z jego udziałem i o jego
osobie. A jest ich bardzo dużo. Są one pociechą i nadzieją.
Uczą wiary w miłość i dobroć ludzkiego serca. To anegdoty z „duszą”. Ich prawdziwe bogactwo polega na tym,
że uchylają drzwi o tajemnicy człowieka, o którym mówią.
Te anegdoty są świadectwem ogromnego dystansu Karola
Wojtyły do samego siebie i do funkcji, którą przyszło mu
pełnić. Świadkowie tamtych czasów powtarzali, że Wojtyła był biskupem nadzwyczajnym... Otwartym, słuchającym innych, niesłychanie życiowym. Obcując z ludźmi
uczył się ich słuchać i rozumieć. Anegdoty z jego życia
są – czasem zabawne, a niekiedy budzą zadumę i wzruszenie. W codziennych sytuacjach życiowych niejednokrotnie
miał duże poczucie humoru.
– W trakcie wizytacji parafialnych biskupa Wojtyłę
witał mały chłopiec, który mówił tak cicho, że Biskup poprosił go, by postarał się mówić nico głośniej, bo nic nie
słyszy. Wtedy chłopak krzyknął gromkim głosem: „Jak
nie słyszysz, to się nachyl!”. Biskup Wojtyła posłuchał.
A kiedy przyszedł czas na homilię, powiedział: „Jeden
z najmłodszych przedstawicieli waszej wspólnoty parafialnej przypomniał mi, że mam sie nachylić, aby usłyszeć
to, co chcecie mi powiedzieć. Otóż ja moim posługiwaniem
pasterskim właśnie pochylam się nad Wami...”
– Metropolita krakowski głosił kiedyś konferencję
w Seminarium Księży Redemptorystów w Tuchowie. To,
co mówił, wydawało się klerykom zbyt uczone, ale Księdzem Kardynałem byli oczarowani. Najbardziej spodobał
im się sposób, w jaki pokonał odległość paru pięter między
aulą a refektarzem – po prostu siadł w pełnej kardynalskiej
gali na poręczy schodów – i zjechał.
– Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła przyjechał z wizytacją do jednej z podhalańskich parafii. W progu kościoła
powitała go jakaś góralka: „Eminencjo, najprzystojniejszy
Księże Kardynale”. A on na to: „No, coś w tym jest”
– Kiedyś pociąg relacji Kraków – Lublin, którym jechał
wykładowca KUL-u, ksiądz Karol Wojtyła spóźnił się. Czekający na egzamin studenci – wobec braku – egzaminatora
rozeszli się. Pozostał tylko jeden, który nie znał wykładowcy, bo nie chodził na wykłady, ale uczył się z pożyczonych notatek. Po dwóch godzinach wpadł niewiele starszy
od zdzjącego zziajany Wojtyła. Ksiądz – student ucieszony,
że nie będzie zdawał sam zapytał?
– Stary ty też na egzamin?
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– Na egzamin – przytaknął ksiądz Wojtyła
– Facet się spóźnia, wszyscy się rozeszli, a ja czekam,
bo muszę zdawać dzisiaj – wyjaśnił student.
– A co nie znasz Wojtyły?
– Nie, to podobno nudny facet. Nie chodziłem na jego
wykłady. Mówili, że abstrakcyjne i bardzo trudne – tłumaczył student.
Od słowa do słowa rozmowa przekształciła się w... powtórkę materiału. Wojtyła pytał, słuchał i tak jasno tłumaczył zawiłe problemy filozoficzne, że student powiedział
w pewnym momencie: Stary, jaki ty jesteś obkuty! Proszę
cię, kiedy przyjdzie ksiądz – profesor, nie wchodź przede
mną na egzamin, bo po tobie na pewno obleję.
Jakież było jego zdziwienie, kiedy usłyszał?
– Daj indeks, jestem Wojtyła.
Student zdał na czwórkę z plusem – wspomina ówczesna studentka, Krystyna Sajdok, a KUL-owska młodzież,
która powtarzała sobie tę opowieść, zapałała do profesora
Karola Wojtyły wielką sympatią.
– Czy twoja diecezja powiększa się: – zapytał Jan Paweł
II jednego z polskich biskupów
– Tak – odpowiedział hierarcha
– Podobnie jak biskup – stwierdził Papież, patrząc
na sylwetkę swojego rozmówcy.
– Pewnego razu papież zwrócił się do odwiedzającego
go przyjaciela z Polski: „Poczekaj tu na mnie, muszę trochę
popapieżyć”
– Od pewnego czasu stanem zdrowia Jana Pawła II
zaczęły bardzo interesować się media. Powtarzano każdą
plotkę na ten temat. A sam papież, pytany o swoje zdrowie, odpowiadał: „Nie wiem, nie zdążyłem jeszcze przeczytać porannej prasy”.
Trzecia grupa to anegdoty i dowcipy czyli „Kawał dobrej roboty” – nadsyłane do redakcji „Małego Gościa Niedzielnego”. I te mnie najbardziej śmieszą i bawią. Jest ich
ogromna ilość. Wybrałam według mnie te najzabawniejsze.
– Kontrola drogowa.
– Ma pani niesprawne hamulce – mówi policjant.
To będzie kosztowało 100 złotych.
– Świetnie, może pan naprawiać. W warsztacie chcieli
300 złotych.
– Na lekcji języka polskiego.Co poznaliśmy na ostatniej
lekcji gramatyki?
– Zaimki – odpowiadają uczniowie.
– Jasiu, proszę wymienić dwa zaimki
– Kto? Ja?
– Bardzo dobrze Jasiu!
– Jaś odmawia wieczorną modlitwę.... i spraw Boże,
żeby Wiedeń był stolicą Francji...
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– Ależ Jasiu – mówi mama – co ty wygadujesz?
– Bo ja tak napisałem na klasówce.
– Na dyskotece, Jasio podchodzi do koleżanki siedzącej
przy stoliku. Chcesz zatańczyć?
– Chętnie.
– To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść.
– Jasiu, dlaczego sie spóźniłeś?
– Myłem zęby, proszę pani, ale to się już wiecej nie powtórzy.
– Jasiu, jak nazywają się mieszkańcy Krakowa?
– A skąd ja mam to wiedzieć? Toż to półtora miliona
ludzi.
– Tato, gdzie leży Afryka?
– Nie wiem synku. Zapytaj mamę. Ona zawsze
wszystko gdzieś chowa.
– Ojciec do syna: Jak ci idzie nauka angielskiego?
– Doskonale. Umiem już mówić „dziekuję”, „przepraszam”
– Gratuluję! To nawet więcej niż mówisz po polsku.
– Dwóch ucznów kłóci sie na przerwie: Ale z ciebie
osioł! – woła jeden
– A z ciebie jeszcze większy! – odpowiada drugi
– Chwileczkę chłopcy – wtrąca przechodzący nauczyciel. Nie zapominajcie, że ja tu jestem.
– Ciociu, czy ciocia jest aktorką?
– Nie, drogie dziecko
– To dlaczego tatuś mówi zawsze... „Oto idzie ciocia,
będzie teatr”
– Właściciel gospodarstwa agroturystycznego
z Mszany Górnej do turysty: Tutaj co rano będzie pana
budziło pianie koguta.
– To niech go pan nastawi na 10.00.
Mężczyzna zostawił auto na niestrzeżonym parkingu.
Dla pewności za szybę włożył kartkę z napisem: „W samochodzie nie ma radia”. Po godzinie wraca, auta nie ma. Jest
tylko kartka z napisem: „Radio wykombinuje we własnym
zakresie”
– Jakie wrażenia przywiózł pani syn z wakacji? – pyta
sąsiadka
– Wrażenia? Jeszcze nie wiem, ale wiem jakie wyrażenia. (To coś z mojego „podwórka”. Dwa lata temu rodzice wysłali mnie na kolonie z polskimi dziećmi nad
Morze Bałtyckie. Było naprawdę bardzo fajnie i ciekawie.
Po przyjeździe mówiłam różne dziwne słowa, których znaczenia za bardzo nie rozumiałam. A mama pytała: „Skąd
Ty to znasz?” A ja odpowiadałam: „Wysłałaś mnie z polskimi dziećmi, żebym poszerzyła słownictwo, to masz”.
„Mały Gość Niedzielny” zawiera również bardzo ciekawe artykuły historyczne, przyrodnicze, sportowe.
Oprócz tego jest tam jeszcze „Kubek śmiechu”, gdzie roKronika wspomnieniowa

ANNA STYPKA, AUSTRIA

dzice lub dziadkowie czy tez katecheci mogą przysłać zabawną historyjkę czy powiedzonko swoich dzieci, wnuków
czy uczniów. I tym sposobem, nie tylko redaktorzy „Małego Gościa Niedzielnego” się śmieją, ale cała Polska pęka
ze śmiechu.
– Podczas Mszy świętej ksiądz rozmawia z dziećmi
o Ewangelii. Nagle jedna z dziewczynek ciągnie księdza
za ornat, żeby się pochylił i szepcze mu do ucha: „Mnie nie
pytaj, bo się wstydzę”
– W święto Matki Bożej Gromnicznej ksiądz pyta
dzieci: „Jakie mamy dzisiaj święto?”
– Matki Bożej... nie pamiętam nazwiska – odpowiada
jedno z dzieci.
– Mama z 10-letnią Dominiką powtarzały lekcje z przyrody. „Co to jest trawienie? – zapytała mama.. Na to wtrącił
się 6-letni brat Dominiki: „Trawienie, to sadzenie trawy”.
Ostatnio Polacy bawią się doskonale z naszym mistrzem świata w skokach narciarskich. Piotr Żyła zrobił
furorę jako gość specjalny kabaretu „Klinika Skeczów Męczących” w telewizji Polsat show. Błyszczał nie tylko humorem, ale i muzycznym talentem z grupą „Enej”. Po raz
kolejny udowodnił, że z nim mnie można się nudzić.
Hitem rodzinnym okazała sie prawdziwa anegdota,
która wydarzyła się w okresie Bożego Narodzenia. Siedmioletni Tomek sąsiad mojej cioci, która mieszka w bloku
chodził od drzwi do drzwi sąsiadów i kolędował, tym
samym podtrzymując tradycję. Za wyśpiewanie kolędy
otrzymywał kilka złotych lub słodycze. Na pożegnanie
moja ciocia mówi: „Tomuś pozdrów rodziców”. A Tomek
na to: „Rodzice są zdrowi”.
Anegdoty – śmieszą, bawią, „rozczulają do łez”. Polacy
najczęściej opowiadają i śmieją się z dowcipów o blondynkach i o Jasiu. Znane są anegdoty historyczne, o poetach
i pisarzach, o sportowcach, lekarzach i wiele, wiele innych.
Humor to talent, to zaleta. To rodzaj komizmu wyrażający
się rangą intelektualną i emocjonalną. Wynika z bogatego
słownictwa osoby opowiadającej. Humor jest rodzajem
więzi społecznej, rodzi wspólnotę. Śmiech jest reakcją
na coś, a jednocześnie świadczy o odprężeniu psychicznym
i ogólnym zadowoleniu. Potrzeba komizmu jest potrzebą
każdej ludzkiej zbiorowości. Rodzi się wspólnota śmiechu
wśród dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych.
Tych wesołych historyjek jest wiele. Ja każdego dnia
wchodząc do jadalni „karmię” rodziców niezłą porcją wesołych dowcipów i razem się nieźle uśmiejemy. W tak trudnych i dziwnych czasach w jakich przyszło nam żyć taka
kropla radości nikomu na pewno nie zaszkodzi. A może
pomoże przetrwać te tak czasami, smutne i samotne dla
nas wszystkich czasy. W mojej rodzinie wszyscy czekają
kiedy ja przyjadę i będę opowiadać te moje dowcipy, bo się
„BYĆ POLAKIEM” 2021

rozweselą i pośmieją (ponoć potrafię to dobrze robić).
Lubię widzieć uśmiech i radość wśród moich najbliższych.
A jak mówi moja mama: „Lepiej żartować niż chorować”.
Więc cieszmy się, że jesteśmy zdrowi. W miarę możliwości spotykajmy się. Nie narzekajmy. Nie smućmy się, tylko
śmiejmy i żartujmy. Bądźmy dla siebie życzliwi, bo i tak
wszystkiego nie zmienimy. A czasy są takie i miejmy nadzieję, że wróci „normalność”, radość, wspólne biesiady.
Jeżeli mamy taką możliwość, to często się uśmiechajmy, bez względu na to, że jedni – ci bardziej wrażliwi
– powiedzą, że przybywa nam zmarszczek z tego śmiechu.
Ja mimo to wybieram śmiech, czego wszystkim z całego
serca życzę, bo „ŚMIECH TO ZDROWIE”
Kończę bardzo aktualną anegdotą:
– Ojciec do syna: „Co się tak kręcisz po domu? Masz
przecież lekcje on-line!”
– „Dzisiaj mamy wycieczkę!” – odpowiada syn
Źródła:
Władysław Kopaliński „Słownik języka polskiego”
„Mały Gość Niedzielny” – roczniki 2015-2021
Janusz Poniewierski „Kwiatki Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005
Bp. Tadeusz Pieronek „Jego Najzwyczajniejsza Zwyczajność”, Warszawa 2000
„Muzeum wspomnień – Księga Autorów” – relacje Krystyny Sajdok i o. Anzelma Janusza Szteinke OFM,
Warszawa 2001
Jan Turnau „Teologia dobrego humoru” Warszawa
1999
Internet
Anna Stypka kl. Ia LO Szkoła Polska w Wiedniu
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LAURA BARBARA CZECH, DANIA

Często słyszymy wyrażenie „Śmiech to zdrowie”, ale
czy to prawda? Śmiech nie uleczy człowieka z 39 stopniowej gorączki. Niestety nie. Śmiech działa dobrze na nasz
organizm. Poprzez pogłębiony wdech, dłuższy wydech
oraz gwałtowny skurcz mięśni naszej przepony, oczyszczamy nasze płuca ze szkodliwych substancji. Układ krążenia, który zostaje pobudzony do pracy podczas śmiechu,
sprawniej roznosi tlen we krwi do wszystkich tkanek.
Oprócz pozytywnego wpływu na nasze płuca oraz układ
krążenia, śmiech pozytywnie wpływa również na serce,
poprzez przyspieszanie częstotliwości skurczy.
Na humor i talent zawsze można liczyć Helena Modrzejewska. Bardzo sławna aktorka urodzona 12 października 1840 roku w Krakowie (zmarła 8 kwietnia 1909 roku
w Newport Beach, Kalifornia). Była ona polską aktorką

słynną w rolach szekspirowskich oraz tragicznych. Helena
Modrzejewska była bowiem jedną z najwybitniejszych polskich aktorek w historii. Istnieje bowiem anegdota o niej.
Brzmi ona następująco: Na przyjęciu w Ameryce poproszono Helenę Modrzejewską, aby zadeklamowała coś
po polsku. W trakcie recytacji zebrani goście z trudem powstrzymywali się od łez, chociaż nie rozumieli ani słowa.
Po występie jeden ze słuchaczy zapytał:
-Czy zechciałaby pani powiedzieć, co było treścią
utworu?
-Oczywiście. Liczyłam od jeden do stu.
Anegdota jest zabawna, ponieważ można ją odbierać
na różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie humorystycznej, płaszczyźnie językowej oraz płaszczyźnie talentu teatralnego.

GEORGIOS DELIS, GRECJA

Śmiech to zdrowie, myślę, że nie tylko każdy Polak,
ale i każda napotkana osoba Ci to powie. Zdecydowanie
tak. Nie wyobrażam sobie życia bez uśmiechu, żartów czy
śmiechu. Jako młoda 16 letnia osoba uwielbiam radosne
chwile spędzane w gronie znajomych, żarty mniej czy bardziej dojrzałe, czy zabawne żarciki na rozładowanie stresujących sytuacji. Śmiech rozluźnia ciało, dostarcza dawkę
endorfin tak zwanych „hormonów szczęścia”, relaksuje
mięśnie i uspokaja umysł. Co ciekawe udowodniono naukowo, że śmiech poprawia również wydolność fizyczną
organizmu, zatem ma podobne działanie do tego, gdy człowiek uprawia sport. Jak większość chłopaków, ja bardzo
lubię sport, a gdy mogę go zastąpić lub połączyć ze śmiechem tworzy to opcję jeszcze ciekawszą. Z pochodzenia
jestem Polakiem zamieszkałym w Grecji... Biorę udział
w konkursie „być Polakiem”, ponieważ skłoniła mnie właśnie owa ciekawość a dokładniej pewna lekcja języka pol-

skiego w mojej szkole. Ostatnio na wyżej wspomnianych
zajęciach omawialiśmy pojęcie anegdoty. Z początku nie
rozumiałem tego terminu zupełnie, z czasem stwierdziłem, że te drobne „żarciki” i „historyjki” o znanych lub
mniej znanych postaciach uczą poprzez śmiech i zabawę.
Spodobało mi się to i zacząłem czytać je sporadycznie,
w wolnej chwili w domu. I w taki oto sposób znalazłem się
tutaj, pisząc te wypracowanie. Zabawne prawda?
Wśród Polskich anegdot nie wiedziałem, na co się zdecydować, która podoba mi się najbardziej. Czy te o Polskim
astronomie, uczonym i znanym Mikołaju Koperniku, próbującym przetłumaczyć ludziom, dlaczego ziemia kręci się
wokół słońca a nie odwrotnie, czy te o niemniej sławnym
polityku i pierwszym naczelniku państwa Polskiego Józefie Piłsudskim. Dzięki jego zarządzeniu „Tylko mi Panowie
budować bez kantów” architekci wybudowali w Warszawie
budynek, w którym gmach miał zaokrąglone kąty.

KATERYNA KORPAK, UKRAINA

Jak pięknie jest powracać myślami w czasy dzieciństwa, gdzie śmiech był niemalże sensem naszego życia.
W bezgrzeszne lata nawet nie potrzebowaliśmy specjalnego powodu do tego. Z upływem czasu nasze życie się
zmienia: stajemy się dorosłymi, osiągamy nowe „szczyty”,
poznajemy siebie oraz świat zewnętrzny, ale czasami tracimy to, co wydawało się tak cennym.
Czasami bywa tak, że zupełnie nie widzimy powodów
do radości. Ale jakie mamy szczęście, że jesteśmy Polakami! (Ktoś tu się urodził, a ktoś – na przykład ja – czuje
się Polakiem w sercu). Jestem pewna, że śmiech był pierwotnie wpisany w nasze DNA...
Zresztą, mówiąc o śmiechu, chodzi nie tylko o wygląd
zewnętrzny. Śmiech to stan umysłu. Nie ma na świecie
osoby, która nie chciałaby porządnie pośmiać się do roz190

puku. Właśnie dlatego ludzie postanowili samodzielnie
stwarzać sobie powody do śmiechu i zaczęli pisać dowcipy.
Polacy też nie ustępowali. Wspomnijmy tylko o Janie Kochanowskim i jego słynnych na całym świecie „fraszkach”.
Warto zauważyć, że jego prace były nie tylko pocieszające,
ale miały głębokie, często filozoficzne znaczenie.
Śmiech to stan umysłu. Nie ma na świecie osoby, która
nie chciałaby porządnie pośmiać się do rozpuku. Właśnie
dlatego ludzie postanowili samodzielnie stwarzać sobie
powody do śmiechu i zaczęli pisać dowcipy. Polacy też nie
ustępowali. Wspomnijmy tylko o Janie Kochanowskim
i jego słynnych na całym świecie „fraszkach”. Warto zauważyć, że jego prace były nie tylko pocieszające, ale miały
głębokie, często filozoficzne znaczenie.
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„Człowiek jest jedyną żywą istotą zdolną
do śmiechu”
ARYSTOTELES
We wczesnych latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych wydarzył się niesamowity incydent. Jedna osoba
zachorowała. Zachorował na poważną, bolesną i nieuleczalną (jak powiedzieli mu lekarze) choroba. Pacjent nie
chciał zostać w szpitalu i uciekł z oddziału szpitalnego,
wynajął pokój hotelowy i… i oglądał filmy komediowe
od rana do wieczora. Śmiejąc się do upadku i pijąc kilka
litrów soku pomarańczowego dziennie, ten człowiek prze-

żył. I wyzdrowiał. Napisał książkę o swoich sposobach
walki z chorobami.
Nazywał się Norman Cousins i jako jedyny bez wyższego wykształcenia medycznego rada rektorów amerykańskich uczelni medycznych przyznała mu prawo
wykładania studentom medycyny. Nazywano go „człowiekiem, który rozśmieszał śmierć”...
Pogodnym Polakom udało się opowiedzieć anegdoty
polityczne nawet w najtrudniejszych czasach. I to właśnie
te wątki chyba najlepiej oddają nie tylko polski humor
w ogóle, ale także polski charakter narodowy, którego widoczne cechy: zamiłowanie do życia, odwaga, spryt.

JANA LANGHOF, NIEMCY
Fragment wiersza

„MĄDRY, ALE NAIWNY”

Witajcie Panie i Panowie!
Wiadomo Wam, że śmiech to zdrowie.
Więc przyjdźcie i usiądźcie sobie.
Zaraz też Wam coś opowiem.

Król był miłośnikiem książek wielkim,
chciał je zdobyć za skarb wszelki.
Franciszkowi Lismaninowi złotem płaci,
myśląc sobie, że nic nie straci.

Zygmunt August, wielki umysł,
wpadł kiedyś na ten pomysł,
by matki swej, Bony spowiednika zatrudnić,
aby ten za granicą mógł książki zakupić.

Lecz Stańczyk, który był realistą,
widział prawdę oczywistą.
Że pieniądze zginą na lata i
obejrzą pewnie pół świata.

MARIANNA MOSZ, USA

...Jan Paweł II...To także niesamowita osobowość
otwarta na drugiego człowieka, pełna humoru, niejednokrotnie potrafiąca się śmiać z sytuacji, w której sam się
znalazł, a także potrafiąca śmiać się z samego siebie...
Przytoczę pare anegdot związanych z jego osobą, ponieważ jest ich bardzo wiele i trudno jest mi wybrać jedną,
a które ukazują jego humorystyczne podejście do własnej
osoby oraz funkcji jaką sprawował:

„Polski język jest trudny”...
Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć
polskiego, więc sprowadził sobie nasz elementarz. Nauka
jednak była tak pospieszna, że chciał się pochwalić przed
Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: „Jak się
czuje papież” rzekł- „Jak się czuje piesek”? Papież spojrzał
na niego zdumiony. Po czym odpalił: „Hau,hau!”

STANISŁAW OKOŃ-ROCHA, WIELKA BRYTANIA

Śmiech to zdrowie, każdy Polak ci to powie-moja ulubiona polska anegdota – „Z zawodu jestem papieżem”
„...Jan Paweł II uchodził również za niezwykle wesołego
człowieka. Uwielbiał żartować i robić dowcipy. Dobry humor
towarzyszył mu nieustannie, będąc swego rodzaju narzędziem,
które pozwalało mu przełamywać pierwsze lody i zjednywać
sobie ludzi. Osoby z bliskiego otoczenia papieża powiadają,
że nawet w najgorszych sytuacjach nie tracił humoru. Przypomniał nam, że humor jest jedną z cnót chrześcijańskich...
„BYĆ POLAKIEM” 2021

Pewnego razu zdarzyło się, że wykonał telefon do swojego przyjaciela ks. Biskupa Andrzeja Deskura, który akurat leżał w szpitalu w Szwajcarii. Łącząca rozmowę
telefonistka zapytała, kto dzwoni i usłyszała odpowiedź:
„Papież”. Skonfundowana kobieta stwierdziła: „Z pana taki
papież jak ze mnie cesarzowa chińska!” Gdy sprawa ujrzała
światło dzienne, postanowiono wyciągnąć konsekwencje
wobec owej telefonistki, jednak papież uznał, że nie ma takiej potrzeby, gdyż sam świetnie się ubawił...”
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MARTHA OLSZOWKA, NIEMCY

... „Do Michała Rusinka, poety oraz sekretarza polskiej
Noblistki, Wisławy Szymborskiej, zadzwoniła pewnego
dnia pani z banku. Beztrosko zapytała: << Czy mogę rozmawiać z panem Michał Rusinek?>> Poeta odpowiedział:
<<Tak,przy telefonie, ale ja się deklinuję>>. Na co zdezorientowana pani odpowiedziała: << A to przepraszam,
zadzwonię później>>.” Była to dla mnie bardzo śmieszna

historia, tym bardziej, że wcześniej mieliśmy na zajęciach
języka polskiego przypomnienie wiadomości na temat odmiany rzeczowników, czyli właśnie deklinacji. W tym momencie postanowiłam też poznać twórczość Pana Rusinka.
Anegdota usłyszana na rodzinnym spotkaniu przyczyniła
się do poznania nowej postaci z obszaru literatury polskiej.

JULIA ROWICKA, SZWECJA

Śmianie się to całe bogactwo człowieka. Jest to tak
prosta i codzienna czynność lecz zarazem tak ważna i potrzebna dla wszystkich. W chwili kiedy widzę bezgraniczny
uśmiech człowieka, blask w oczach i słyszę śmiech, który
jest jak melodia, cała ja się cieszę. Budzi się we mnie ciepłe
użycie, gdyż jestem radosna gdy inny człowiek dobrze się
czuję. Dlatego, gdy przeczytałam temat na XII edycję kon-

kursu „Być Polakiem”, byłam bardzo szczęśliwa móc pisać
o śmiechu, ponieważ jest on tak istotny teraz. Warto zadać
sobie pytania: dlaczego śmiech jest taki ważny i pełni tak
dużą rolę w naszym zdrowiu? Czemu każdy Polak powie,
że śmiech to zdrowie? Z jakiego lub z jakich powodów
śmiech jest tak ważny dla mnie? Jak świat wyglądałby bez
śmiechu?

ZUZANNA STEFANIA SZEWC, USA

Odkąd pamiętam, moja Mama zawsze
powtarzała mi, że po śmiechu zawsze następuje płacz....
Jako pozytywnie nastawiona osoba bardzo lubię się śmiać. Śmiech od zawsze mi towarzyszy. Śmieję się gdy jestem radosna, gdy
jestem rozbawiona, ale też kiedy łzy z powodu
pięknych emocjonalnych przeżyć same cisną
się do oczu.
Bardzo dobrze znam uczucie kiedy wylewanie łez przynosi prawdziwą ulgę. Gdyż
płacz jest reakcją wynikającą z ludzkiej natury. A śmiech przez łzy cudownym i niewymownym przeżyciem.
Wszelacy eksperci w tym zakresie nie
raz podkreślają, że nie ma nic bardziej
ludzkiego niż śmiech i płacz. Zarówno
płacz, jak i śmiech pomagają radzić sobie
w stresującej sytuacji...
Zatem bardzo stare polskie przysłowie “Śmiech to zdrowie, każdy Polak ci
to powie “ kryje w sobie wiele prawd i jest
na co dzień obecne w naszym życiu.
Śmiech to lekarstwo “na całe zło” bez
jakichkolwiek skutków ubocznych.
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“ROZMOWA ŚMIECHU Z PŁACZEM”5
Powszechnie wszyscy wiemy, jak mówi przysłowie Śmiech to zdrowie”
Czy, aby na pewno odezwał się płacz?
Wszak, gdy coś zaboli nie śmiejesz się zacz!
Jak krople deszczu kapią łzy,
A oczy są smutne i nie do śmiechu im.
Śmiech już nie wytrzymał tej polemiki.
Skoczył na usta w swej pełnej krasie.
Połaskotał policzki i szczękowe kości, czym wydobył z siebie wielki
okrzyk radości...
“Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz”6
Jak się zepsujesz to i chorujesz – wtedy nie do śmiechu, a do płaczu ci.
Zatem powszechnie jest znana prawda, że “śmiech to zdrowie – każdy
Polak ci to powie...”
Śmiech to jedno z najlepszych i darmowych lekarstw świata!
I co chcesz mów – nikt jak dotąd
nie poddaje w wątpliwość tych słów.
A moja życiowa dewiza, że „śmiech to zdrowie każdy Polak ci to powie”
to też moja ulubiona polska anegdota.
Autor wiersza: Zuzanna Stefania Szewc
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PATRYCJA SZOT, USA

Fragment wiersza

„LEKCJA Z PAPIEŻEM”
Zaczęły się słowa przepięknej modlitwy polskich górali,
A ludzie w tłumie ciągle wiwatowali.
Szczególnie głosy góralek dziwnie się łamały;
Barwnymi wstążkami góralki łzy ocierały.
Jan Paweł II uśmiechał się ciągle do nich serdecznie,
I patrzył się na nich wdzięcznie.
Chcąc rozładować sytuacje zażartował w góralskim klimacie:
-No, jacyż to są z Was górale, co ciupagi macie,
a swojego Metropolitę toście wypuścili z Krakowa?!
Uniosła się atmosfera wyjątkowa.
Ale odpowiedz górala Staszka Trzebunia brzmiała:
-Przecież jakby się tu Wum jako krzywda działa,
to my przyndziemy i Was bydziemy bronić!
Potwierdzając że będą Go zawsze chronić.

JUSTYNA ZASADA, IRLANDIA

Jest też taka anegdota, która według mnie jest bardzo
śmieszna i zabawna,, Życie jest zbyt krótkie, więc śmiej
się głośno, dopóki masz wszystkie zęby ‘’. Anegdota ta jest
prawdziwa, gdyż mówi prawdę, żeby się cieszyć i być wesołym nawet w ciężkich sytuacjach, a jeśli chodzi o zęby
to warto o nie dbać,żeby je mieć jak najdłużej.
Aktualnie mamy pandemię korona wirusa, gdzie w Irlandii mamy bardzo duże restrykcje i trwają już bardzo
długo. Mimo tego musimy dalej żyć i uczyć się. Chciałabym
przytoczyć ostatnią anegdotę właśnie z tego okresu pandemii, gdzie mimo ciężkiej sytuacji na świecie ta anegdota
mnie bardzo rozśmieszyła i płakałam ze śmiechu.
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,, Byłam z mężem na zakupach w Lidlu. Wróciliśmy
do domu, ściągamy maski, patrzę... Nie mój chłop!.”
Mogłabym pisać jeszcze wiele różnych anegdot, które
mnie bawią i cieszą, ale jutro musze wstać rano do szkoły
irlandzkiej, gdyż po 4 miesiącach lockdownu i zdalnej
nauki nareszcie możemy chodzić do szkoły. Dziękuję Państwu za uwagę i przeczytanie mojego skromnego opowiadania o anegdotach.
Pozdrawiam serdecznie
Justyna Zasada,
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Przystępując do czytania dobrowolnej lektury, którą co roku dostarczają uczestnicy konkursu „Być
Polakiem” nie przypuszczałam, że autorzy tegorocznych prac zaskoczą mnie tak wysokim poziomem
co stworzyło olbrzymi problem w wyłonieniu laureatów, nie mówiąc o pracach zasługujących na wyróżnienie. Wspaniały język polski, bogate słownictwo, konstrukcja zdań i całokształt głębokich przemyśleń
budził podziw. Tegoroczny temat nie należał do najłatwiejszych, ale dawał możliwość interpretacji własnej „wewnętrznej polskości „– ukazanie i rozwinięcie o różne aspekty życia osobistego, psychologicznego i społecznego. Co czyniło te prace wyjątkowe? W moim odczuciu był to szeroki wachlarz podejścia
do tematu wzbogacony różnorodnością formy literackiej która, czy to oparta na zapiskach z własnego
pamiętnika, czy to w wywiadzie z reporterem, rozmową w podróży z przypadkową osobą czy też jako
trzypokoleniowa scenka teatralną – odsłaniały własne „Ja” autorów prac. Wśród 38 nadesłanych prac
każdy indywidualnie szukał merytorycznego uzasadnienia wpływu na kształtowanie wewnętrznej polskości. Jedni odnajdywali to w znajomości języka polskiego, historii, kultury, tradycji, wpływu rodziny,polskiej szkoły i kościoła. Sofia Wasilewska z USA pisała:...” moja polskość tkwi korzeniami głęboko
w historii mojej rodziny i jest częścią szerszej historii Polaków......jest ona zbudowana na osobistych
doświadczeniach, historii życia i relacjach z bliskimi oraz otaczającymi mnie ludźmi i światem”.
Inni szukali wzorców w oparciu o epopeję narodową A. Mickiewicza -Pan Tadeusz, a w niej odniesienia do patriotyzmu, polskości, gościnności, ubioru, wychowania, szacunku, porządku, bezpieczeństwa
czy jedności kulturowej „Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny, tam się człowiek napije,
nałyka ojczyzny „. Były również prace przedstawiające ciekawą wizję współczesnego podejścia do tego
zagadnienia. Autorzy tych prac uważają, że odczucia ich rodziców czy dziadków nie pokrywają się z tym
co czuje obecnie młody człowiek. Gabriela Dzene z Łotwy pisząc o manifestacji współczesnej polskości
podkreśla....”przyszłość nie jest miejscem do którego zmierzamy, ale to jest miejsce które stworzymy
my sami – ty i ja.” Dla niej..” poczucie polskości to nie tylko emocje ale również konkretne działania.”
Tak rozbudowana narracja stworzyła nie tylko ciekawe prace, ale ukazała olbrzymią kreatywność młodego Polaka XXI wieku żyjącego poza granicami Polski. Ich uczucia, przemyślenia i emocje budzą wzruszenie. Podsumowując nadesłane prace należy stwierdzić, że wewnętrzna polskość nie dla wszystkich
jest oczywista i że do jej budowania prowadzą różne drogi aby osiągnąć ten sam cel. Jeden z uczestników napisał – „Tego nie da się wykreować. To jest gdzieś w środku. Rośnie, dojrzewa, by wykiełkować
z pełną mocą i siłą. „Dziękuję wszystkim szkołom polonijnym, które w trudnym czasie pandemii potrafiły zachęcić do udziału w konkursie oraz rodzicom pod których czujnym okiem prace te powstawały. Dziękuję pani poseł Joannie Fabisiak za Jej upór, determinacje i wiarę w ludzi wspierających
to fantastyczne dzieło dzięki którym konkurs nie tylko trwa, ale przyciąga coraz więcej młodych ludzi
i Markowi Machała koordynatorowi konkursu za Jego mrówczą a jak że skuteczną pracę. Wszystkim
uczestnikom konkursu życzę, aby swoją wewnętrzną polskość rozwijali tak pięknie jak o niej napisali
i stawali się godnymi Ambasadorami Polski.
HELENA MIZINIAK
Przewodnicząca Jury Grupy IV
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GRUPA IV
WEWNĘTRZNA POLSKOŚĆ.
CO SPRAWIA, ŻE POLSKA JEST
DLA MNIE WAŻNA?
PRACE LITERACKIE (17 – 22 LATA)
Wpłynęło 38 prac
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W kolejnym, trudnym roku pandemii koronawirusa z tym większą przyjemnością i zaangażowaniem
sprawdzałam prace konkursowe w grupie IV prestiżowego konkursu „Być Polakiem”.
Dziękuję Organizatorom za taką możliwość.
Temat: „Wewnętrzna polskość. Co sprawia, że Polska jest dla Ciebie ważna?” w pełni zmotywował uczestników do wyrażenia własnych przeżyć i głębokich przemyśleń. Szczególne wrażenie wywarło na mnie
podsumowanie jednej z prac:
– Uważam, że gdyby dziś Feliks Konarski usiadł ze mną na ławce w parku w Schaumburgu, (gdzie mieszkam, chociaż poeta mieszkał kiedyś w Nowym Jorku), to z dumą powiedziałbym; „jestem David. Jestem
Polakiem!”. A nie “ I am David. I am Polish “ – jak uczynił bohater jednego z wierszy poety. Opowiedziałbym też panu Konarskiemu moje wspomnienia o Polsce a nie tylko słuchał jak Peter w wierszu pt.”Polskie
dziecko”. I moglibyśmy godzinami rozmawiać o Polsce, o miłości do niej i naszej wielkiej tęsknocie za nią
– cytat-przemyślenie jednego z uczestników grupy IV.
Jaka to piękna refleksja młodego człowieka, polskiego pochodzenia, ucznia polonijnej szkoły, tak bardzo
bliska również moim przemyśleniom.
Pomimo wieku i doświadczeń zgadzamy się ze sobą (ja-juror i uczestnik), że świat jest wielki i wszędzie
są Polacy, a być Polakiem to nie tylko zaszczyt i honor, ale również zobowiązujące zadanie, czasem bardzo
trudne do wykonania.
W każdej pracy uczestnicy konkursu podkreślają, że czują się Polakami, chociaż mieszkają w różnych
częściach świata.
Inne, piękne przemyślenie to próba zdefiniowania, co to jest Ojczyzna?
Oto imponująca odpowiedź:
-“Ojczyzna to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj, którego potrzebujesz, i który potrzebuje ciebie. “
Dziękuję uczestnikom za pozytywne emocje i nadesłane prace.
Gratuluję laureatom i wyróżnionym!

ANNA DUNAJEWSKI
Wiceprzewodnicząca Jury Grupy IV
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WERDYKT JURY DLA GRUPY IV (17 – 22 LAT) – PRACE LITERACKIE
WEWNĘTRZNA POLSKOŚĆ. CO SPRAWIA, ŻE POLSKA JEST DLA MNIE WAŻNA?

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

WYBRAŁO LAUREATÓW:
KAMILA BEJSOVCOVA, Czechy
GABRIELA DZENE, Łotwa
DAVID GOLA, USA
JULIA HILINSKI, Kanada
SOFIA WASILEWSKI, USA

PRZYZNAŁO WYRÓŻNIENIA:
ZOFIA BEDYŃSKA, Węgry
DAWID GANCZEW, Bułgaria
MARIA IWAN, Niemcy
NATALIA MARIA MADZIAR, Grecja
MICHALINA MICHALSKA, Holandia
FABIAN SROKA, Dania
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„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy, budujemy,bronimy.
Polska moja Ojczyzna...Kraina, która się w sercu zaczyna.”
Pandemia wpłynęła na życie dzieci i młodzieży w znaczny sposób. To, czego doświadczamy przez ostatnie dni, tygodnie i miesiące, jest bezprecedensowe. Większość z nas zna epidemie tylko z książek czy
filmów historycznych czy science fiction. Niestety, obecnie to smutna rzeczywistość.
Pomimo wszystko na cykliczny konkurs „Być Polakiem” napłynęło wiele prac.
Temat tegorocznego konkursu dla grupy IV „Co sprawia, że Polska jest dla mnie ważna?” wzbudził
ogromne zainteresowanie.
W XXI wieku, w którym przede wszystkim kładzie się nacisk na olbrzymi rozwój i postęp technologiczny, tak ważny jest wspólnie spędzony czas w kręgu rodzinnym i zacieśnianie więzi.
Miłe wspomnienia z Polski, do których warto nawiązywać w przyszłości, czas spędzony z rodziną, tradycje, zabawy, niesamowita radość i ta atmosfera wyłaniająca się z prac- to coś wspaniałego.
Jeden z uczestników napisał: „Ja potrzebuję Polski! Dlaczego? Kiedy wiem, że polecę do Polski to tak, jakby
moje serce uniosło się wewnątrz mnie z radości. Nie umiem tego opisać. To ogromna radość i lekkość.”
Z ogromną przyjemnością czytałam wszystkie prace. Dla mnie także otwarła się walizka, a z nią „wewnętrzna Polska” pełna wspomnień i przeżyć. Zdałam sobie sprawę, jak bardzo świat się zmienił.
Dziękuję.
Życzę wszystkim uczestnikom konkursu powrotu do normalnego życia sprzed pandemii.

URSZULA WANECKA
Juror Grupy IV
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GRUPA IV
PRACE LAUREATÓW
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KAMILA BEJSOVCOVA, CZECHY

KAMILA BEJSOVCOVA, Czechy
Co zawiera jajko?
Drogi czytelniku, czy widziałeś kiedyś zawartość kurzego jajka? Zapewne tak. Czy
mimo tego nie zastanawiała Cię jednak jego niejednolita konsystencja? Już myśląc o
jajecznicy, rozbijasz surowe – noż kurcze pieczone, trzeba to jeszcze wymieszać - dlaczego
nie wystarczy potrząsnąć zawartością skorupki? To idiotyczne, a przecież burczy w
brzuchu, trzeba się posilić już teraz, skąd wziąć energię na machanie widelcem? Innym
razem podajesz ugotowane dziecku, ten Twój kurczak jednak decyduje się na
marnotrawstwo i nad żółtkiem zadziera nosa, choć białko już pochłonął. Że też trzeba
wszystkim dogadzać! Jakby nie można było kupić jajko tylko z białkiem, żeby zostało
zjedzone w całości. I co teraz z tym żółtkiem, kurczę, zrobić?
No cóż, jajko jest raczej zalążkiem życia niż produktem do spożycia, tak natura kazała, więc
zmiany nie będzie. Obie części są jak Yin - Yang, nie do zamiany, wzajemnie tworzą całość.
Żółtko jest bardziej zbite, choć go mniej, jest jednak lepiej chronione, białko natomiast
jest gładsze po ugotowaniu, jest go więcej. Białko ukrywa żółtko tak skutecznie, że po kilku
minutach w gorącej wodzie możemy z zaciekawienia spojrzeć pod skorupkę i na pierwszy
rzut oka nabrać pewności, że to niedoszłe życie składa się rzeczywiście tylko z tego białego
materiału biologicznego. Dla odkrycia koloru żółtego trzeba sięgnąć głębiej.
Drogi czytelniku, wszakże tacy są też ludzie! Ja sama czuję się czasami jak takie jajko. Jeżeli
wyjeżdżasz czasami za granicę, zapewne identyfikacja narodowościowa nie stwarza dla
Ciebie nigdy problemu, ja jednak zawsze mam w tym "jajecznicę". Będąc w kraju pełnym
białek, czuję się jak żółtko, bo przecież w środku nie jestem białkiem. Ale znajdując się na
terenie żółtek czuję się jednak jak białko, bo choć środek mam żółty, jednak reszta mnie
jest raczej biała. Kim jednak jestem w kraju na przykład zielonych? Środek domaga się
koloru żółtego, większa ilość materii jednak, choć luźniejsza, zabrania całkowitej
"żółtaczki".
Z czasem jednak przekonałam się, że choćby białko było jakiegokolwiek koloru i gęstości,
liczy się to, co w środku. Dlaczego? Z pustką we wnętrzu czegoś brakuje do pełni, prawie
nie posiada się istoty istnienia, bez ochrony żółtka jest “zimno i hula wiatr”. Dzięki rodzinie
i pochodzeniu moim żółtkiem jest polskość i choć moje dorastanie zabarwione zostało
bielą, jednakże moje myśli i postrzeganie świata bierze początek od metafizycznego
spożycia "barwy Słońca".
Co więc sprawia, że Polska jest dla mnie ważna? Otóż tak jak dla zarodka żółtko, tak i dla
mnie polskość stanowi ten najważniejszy pokarm - pokarm życiodajny. Jest jak nasiono, z
którego się wyrasta. “Czysta” narodowość pochodzi we mnie z moich najwcześniejszych,
ale dlatego najbardziej kształtujących lat. Tak samo, jak wspomina się dom z lat
dziecięcych z miłością i poważaniem, tak samo ja myślę o Polsce. Dlatego polskości w
moim wnętrzu nie sposób się wyrzec.
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GABRIELA DZENE,
Łotwa
GABRIELA DZENE, ŁOTWA
Gabriela Dzene
lat 17, grupa IV
Łotwa

Wewnętrzna polskość. Co sprawia, że Polska jest dla mnie ważna?
Polskość czyli właściwie co?

Czym jest wewnętrzna miłość do swojej ojczyzny? Jak w ogóle określić polskość, która
często bywa przywoływana przy okazji rocznic państwowych i patriotycznych uroczystości?
Słowniki języka polskiego są wyjątkowo zgodne w definiowaniu znaczenia wyrazu polskość,
często korzystając z tautologicznego chwytu zwanego idem per idem. Wielki słownik języka
polskiego podaje, że “polskość” to zespół cech charakterystycznych dla Polaków - ich kultury,
tradycji, wartości. 1 Czy polskość ma zatem jedną jedyną definicję?
Na ten temat bardzo często i chętnie głos zabierają znani i lubiani. Autorytety z dziedziny nauki
czy polityki, pisarze i aktorzy. Pozwolę sobie przytoczyć kilka takich wypowiedzi.
Polskość́ według aktorskiego duetu - ojciec i syn- Jerzego i Macieja Stuhrów: Polskość́
to antysemityzm, płytki katolicyzm i histeryczny patriotyzm – mówi Jerzy Stuhr. W naszej skłonności
do martyrologii najważniejsze jest to, żeby dać się pobić. Kocham w sobie polskość i jej nienawidzę.
Męczę się z nią. Polskość to pomieszanie ogromu kompleksów z jeszcze większą dumą narodową 2
– dodaje jego syn Maciej. Ta wypowiedź wzbudziła swego czasu mnóstwo kontrowersji. Może
zatem bliższy idealnej definicji jest poeta Jarosław Marek Rymkiewicz, który rozmyślając nad
polskością pisze: Co się dla mnie wiąże z pojęciem polskości? Wszystko. Czym jest dla mnie
polskość? Wszystkim. 3 Obie wypowiedzi wydają się być dość patetyczne, ale jednocześnie
kontrowersyjne, więc przyszedł czas, gdy sama muszę ukuć własną definicję.
W moim rozumieniu nie ma w tym nic patetycznego. Przeciwnie. Osobiście wszystko w
moim życiu wiąże się z polskością i tylko z polskością i to jest moja bieda, nieszczęście, głupota.
Wszystkie definicje mają pewne podobieństwa, ale nie są takie same, więc czy zdefiniowanie
polskości jest możliwe? Czy ma sens? Uważam, że tak, ale to bardzo indywidualna definicja dla
https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=3029&id_znaczenia=5111505&l=3
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_sn_1159/c/sn.1159-3140.pdf
3
https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6792011jaroslaw-marek-rymkiewicz-polskosc-czyli-wszystko/
1
2
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GABRIELA DZENE, ŁOTWA

każdego człowieka. Bo polskość to rzecz szersza niż romantyzm, katolicyzm, bohaterstwo
wojenne, “Bóg, honor i ojczyzna”. Coś więcej niż tylko rytuały polskości. Polskość to dziś przede
wszystkim pewna, jak by to powiedział nieodżałowany ks. Józef Tischner – „propozycja etyczna”.
Nie musimy jej przyjmować, ale możemy. Na tym polega cud wolności wyboru.
Polskość - współczesna manifestacja
Rozważając znaczenie pojęcia „polskość”, nie sposób pominąć dyskusji dotyczących
aktualnych wydarzeń na Białorusi, a mianowicie aresztowania prezes Związku Polaków
na Białorusi Andżeliki Borys. Pani prezes została zatrzymana i osadzona za organizację
tradycyjnego corocznego przedsięwzięcia kulturalnego, jarmarku “Grodzieńskie Kaziuki 2021”.
Według białoruskich władz doszło do złamania przepisów o organizacji imprez masowych.
Uważam, że teraz bardziej niż kiedykolwiek widzimy i odczuwamy, co naprawdę oznacza
“polskość” w XXI wieku. To nie tylko wspominanie i gloryfikowanie momentów wojennych i
historycznych, ale to - rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz, czasem tuż obok nas. Cały naród
polski oraz środowiska polonijne zrzeszające naszych rodaków nie tylko na Białorusi, ale na całym
świecie, wyrażają sprzeciw i manifestują solidarność, aby doprowadzić do oczyszczenia z
bezpodstawnych zarzutów Andżelikę Borys i jej współpracowników. Również środowisko
polonijne na Łotwie wyraziło w tej sprawie swoje zdanie. Środowisko, którego częścią jestem ja
sama. Polskość nie zawsze wyraża się w optymistycznym i pozytywnym tonie. I to jest w porządku,
ponieważ takie momenty krytyczne czynią nas silniejszymi. Przedstawiciele Związku Polaków na
Białorusi, w wydanym oświadczeniu, poinformowali, że nie "dadzą się zastraszyć". Myślę, że my
wszyscy dołączamy się do tego hasła. Jako jednostka nie damy się i nie pozwolimy na represje
wobec Polaków bez względu na to, w jakim kraju mieszkają. Przestańmy mówić „Wiesz, to nie
jest taka wielka sprawa”. „Nie mogę zmienić całego świata”. Ale wiesz, możesz zmienić tę jego
część, która zależy od ciebie. Możesz zmienić swoje życie. Wszyscy razem dokonujemy ogromnej
zmiany, poprzez swoje codzienne decyzje i wybory. Pamiętajcie o tym, bo przyszłość nie jest
miejscem, do którego zamierzamy się udać. To miejsce, które stworzymy. My sami. Ty i ja.
Moja wewnętrzna polskość

Czujesz to? Te motyle w brzuchu, przypominające stan zakochania? Bo ja je
czuję… Czy twoje serce bije szybciej, gdy słyszysz melodię Mazurka Dąbrowskiego? Czy
też oglądasz z ekscytacją polskie filmy, albo wychwytujesz polskie wątki w zagranicznych
filmach? Czy też starasz się słuchać polskiej muzyki i “zarażać” nią innych? Czy czujesz
się najbardziej dumny, kiedy mówisz wszystkim, że jesteś Polakiem? Czy podczas wizyty
w Polsce czujesz się w domu? Tęsknisz za domem, gdy nie jesteś w Polsce? Tak, Tak i
jeszcze raz Tak! Wszystkie te pytania przychodzą mi na myśl, kiedy myślę o mojej jedynej
- POLSCE.
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Aby poczuć prawdziwą polskość, trzeba nie tylko wyrazić swoje emocje, ale także pokazać
ojczyźnie jakie działania podejmujesz, aby uczynić ją jeszcze potężniejszą i jak pomagasz innym
odczuwać te przepotężne emocje. Jedną z rzeczy, które pozwalają mi działać, jest moja szkoła,
uczę się w Ryskiej Średniej polskiej szkole im. Ity Kozakiewicz. Bezsprzecznie w szkole mogę
razem z polskim społeczeństwem aranżować uroczystości, imprezy, akademie, które wzmacniają
polskość. Oprócz szkoły aktywnie działam w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Relacji Polsko
– Łotewskich „Silesia”. Z dumą dzielę się swoją wewnętrzną polskością w ramach jednego z
naszych nowszych projektów - "RADIO INTERNETOWE SILESIA", które nie tylko nadaje
najlepszą polską muzykę przez całą dobę, ale także unikalne programy przygotowywane przeze
mnie oraz innych aktywistów. Poprzez audycję, którą współtworzę, czuję że przekazuję pozytywną
energię, dzieląc się ze słuchaczami tym, co mi w duszy gra. Oczywiście po polsku. Poza tym,
utrzymuję kontakt z polską młodzieżą z całego świata, bo wierzę podobnie jak Helen Keller, że:
"Samotni możemy zrobić niewiele; razem możemy zrobić tak wiele."

Może to nie raj, może to nie raj
Nie raj…
(Lao Che, Nie raj)

Od najmłodszych lat myślałam o Polsce jako o raju. Tak, to może brzmieć nieco
zbyt idealistycznie, utopijnie czy nawet patetycznie, ale dla mnie najlepiej oddaje to, co
naprawdę mam na myśli. A poza tym, mówiąc o rzeczach najważniejszych w życiu trudno
uniknąć podniosłości, a wręcz nie należy jej się bać czy wstydzić. Bez względu na to, jak
często jeżdżę do Polski, zawsze chcę wracać, tak jakby każda kolejna wizyta w kraju nad
Wisłą nie zaspokajała mojego apetytu, a wręcz go zaostrzała. Zobaczyć więcej, pojechać
dalej, poznać kolejne niuanse historii i tradycji. Wiem, że „Polka” to znacznie więcej niż
tylko etykieta na moich dokumentach. To nie tylko kraj, w którym mieszkała moja rodzina,
to historia i przeszłość, o której nigdy nie zapomnę. W pamięci mam historię, gdy
nauczycielka poprosiła mnie o przedstawienie prezentacji o tym, jak wygląda dla mnie raj.
I wiecie co? Mogłam wybrać dowolne miejsce na ziemi: piaszczyste plaże Malediwów,
gwarne ulice Nowego Jorku albo stylowy Paryż, ale moje 12-letnie “ja” wiedziało, że jest
tylko jedno miejsce, które nazywam rajem. Przygotowałam całą prezentację o różnych
miastach w Polsce, opowiadając, co bym tam robiła, które miejsca odwiedziłabym, jakie
potrawy zjadłabym. Patrząc teraz wstecz, wiem, że to były prawdziwe i autentyczne
dziecięce emocje. Tego nie da się wykreować. To jest gdzieś w środku nas. Rośnie i
dojrzewa, by wykiełkować z pełną mocą i siłą.
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Polska to wspaniałe miejsce do życia, bo jako naród jesteśmy wolni. Wolność
i solidarność dla każdego człowieka są ważne, a wielu ludzi w innych krajach nie może tego zaznać.
Cieszę się, że mam takie miejsce, które mogę nazwać swoim domem. Cieszę się też, że mam takie
miejsce, w którym będę szanowana jako człowiek i obywatel i wiem, że będzie to świetne miejsce,
w którym będą dorastać moje dzieci. Jest to dla mnie ważne, ponieważ czuję, że w Polsce jestem
częścią całego społeczeństwa, ale równocześnie mogę zachować odrębność i unikalność jako
jednostka. Patrzę na Polskę jako na swoje przyszłe życie, jako miejsce, w którym spełnią się moje
najbardziej szalone marzenia, jako miejsce, w którym będę się uczyć, jako miejsce, w którym
rozwinie się moje prawdziwe “ja”, jako miejsce, w którym będą się o mnie troszczyć i kochać mnie,
jako miejsce, które zapewni mi poczucie bliskości i jedności - gdziekolwiek pójdę. Jako miejsce,
w którym będę mogła realizować nowe pomysły i idee.
Słowa „rodzina”, „ojczyzna” i „Polska” są dla mnie niemal synonimami. Nie ma na
świecie nic droższego niż Ojczyzna. Moja ojczyzna to Polska. Dodaje mi skrzydeł do lotu, oświetla
każdy mój krok. Ojczyzny nie można wybrać. Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj
którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie. Musisz tylko trzymać się jej całym sercem, nasycić
się największą i jasną bezgraniczną miłością - miłością do życia.
Polska - to brzmi dumnie

Polskie społeczeństwo jest czymś tak potężnym, że nawet ciężko jest opisać, jaki
szacunek i miłość do niego czuję. Przepełnia mnie duma za każdym razem, gdy polski
hymn słychać na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata, gdy polska flaga
powiewa obok innych na festiwalach filmowych i międzynarodowych kongresach. Także
ze względu na wszystkie osiągnięcia, które przyniosły Polakom i Polsce sukces teraz lub
w przeszłości. Sukcesach, takich jak złamanie kodu Enigmy przez Mariana Rejewskiego
czy wynalezienie niebieskiego lasera. Dzięki polskim naukowcom na orbicie krąży już 5
satelitów. Nie można nie wspomnieć o udziale polskich żołnierzy w I i II wojnie światowej
i wielu innych momentach dziejowych. Polska nie zawsze w historii wygrywała, ale nigdy
nie stała z boku, bojąc się zaangażować. Bez względu na konsekwencje. Jest potężna nie
tylko broniąc się, ale także pomagając sąsiednim krajom. Siła Polaków jest fascynująca,
dlatego jedno z miliona słów które nas definiuje, które nas opisuje to - MOC. Pomagamy
sobie i walczymy do ostatniego tchu, mamy to we krwi. Wiem, że jesteśmy
społeczeństwem, które nigdy się nie poddaje, a to dla mnie wartość najcenniejsza. Tylko
nas łączy ze sobą solidarność i prawdziwa miłość, jesteśmy gotowi pomóc każdemu, kto
jest w potrzebie, bo jesteśmy Polakami. Tak czuję. Tak podpowiada mi MOJA
WEWNĘTRZNA POLSKOŚĆ.
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Moja wewnętrzna polskość. Co sprawia, że Polska jest dla mnie ważna?
Siadam wygodnie przy biurku na moim dużym, zielonym krześle. Do ręki biorę długopis.
Sięgam na półkę po książkę w sztywnej, wiśniowej okładce. To mój pamiętnik, w którym od czasu
do czasu, zapisywałem ważne wydarzenia i myśli przez ostatnich kilka lat. Teraz chcę napisać kilka
zdań o tym, co mnie czeka w najbliższych dniach. Szukam wolnej kartki i zaczynam pisać:
„Za kilka dni matura z języka polskiego. Nie powinno być trudno, bo dużo czasu
poświęciłem na opracowanie pytań i naukę. A potem studniówka w maju. Wszystko w odwrotnej
kolejności w tym roku szkolnym. Wirus, który mocno wpłynął na to, co dzieje się wokół, niestety
dyktuje zasady. A potem odbiór świadectwa szkolnego z polskiej szkoły i tak zakończy się moja
przygoda trwająca 14 lat...”
Wow! Ale wiele lat minęło, od kiedy byłem w przedszkolakach, po szkołę podstawową i
liceum. Aż trudno uwierzyć! Przewracam kartki pamiętnika. Oglądam i czytam moje zapisane
wspomnienia. Wzrok zatrzymuję na pierwszym wpisie, zapisanym pismem mamy: „Dzisiaj byłem
pierwszy raz w polskiej szkole - w przedszkolu. Poznałem nowych kolegów. Mam miłą panią
nauczycielkę. Uczyłem się piosenki i rysowałem słoneczko. Już nie mogę się doczekać następnej
soboty.”
Tak, pamiętam jak zaczęła się moja przygoda ze szkołą. Były momenty radości i
entuzjazmu, ale też grymasów, płaczu, wściekłości, krzyków i kłótni z mamą, w miarę jak byłem
starszy. Po co mi ta polska szkoła?! Czemu muszę wstawać w sobotę rano, kiedy moi amerykańscy
koledzy mają w tym czasie czas na spanie, jazdę rowerem, czy granie na komputerze? Przewracam
kilka kolejnych kartek pamiętnika i wzrok zatrzymuję na ilustracji samolotu z napisem LOT. Czytam
zapisaną obok notatkę:
„Nie mogę się już doczekać! Jutro, o tej porze, będę leciał samolotem do Warszawy.
Spędzimy kilka tygodni w Polsce. Tak bardzo się cieszę!!! Odwiedzimy prababcię na wsi. Będę
chodził z mamą po lesie i zbierał jagody. Już czuję zapach gofrów z bitą śmietaną i truskawkami z
małej budki, stojącej wśród wysokich drzew w Parku Branickich. Tam są najsmaczniejsze w całym
Białymstoku! Jak ja się cieszę na te wakacje! Lecimy do Polski! Hurra!”
Pamiętam dokładnie moją radość z każdego wyjazdu do Polski. Nie umiem tego opisać.
Po prostu cieszyłem się jak dziecko, że czeka mnie coś nowego. Tak, byłem dzieckiem, ale
wewnętrznie przeżywałem każdy wyjazd. Czułem swobodę, kiedy zbierałem z mamą w lesie
jagody lub beztrosko bawiłem się z innymi dziećmi w piaskownicy i na placu zabaw. To była inna
rzeczywistość. Inny świat, od tego, który znałem z życia w Ameryce. To było życie w wolności!
Dopiero po latach zrozumiałem sens słów, które zawsze wypowiadała mama, z oczami pełnymi
łez, po wylądowaniu samolotu: „Jesteśmy w domu, kochanie!”
Jak to w domu? Nigdy tego nie rozumiałem. Przecież nasz dom został w Schaumburg, w
Stanach. Tu byliśmy u rodziny, kuzynów, babci, tylko na wakacjach. Upłynęło wiele, wiele lat zanim
słowa mamy „ wyryły” mi znaczenie w sercu. Tak jak mama tęskniła za Polską, bo był to kraj jej
dzieciństwa i nazywała go domem, tak i ja zrozumiałem, że Polska, to też mój drugi dom.
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Stefan Pacek powiedział: „Ojczyzna to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj, którego
potrzebujesz i który potrzebuje ciebie.” Ja potrzebuję Polski! Dlaczego? Kiedy wiem, że polecę do
Polski, to tak, jakby moje serce unosiło się wewnątrz mnie z radości. Nie umiem tego opisać. To
ogromna radość i lekkość. To coś, czego nie możesz się już doczekać i chcesz, żeby było tu i teraz.
To uczucie, które sprawia, że w momencie lądowania samolotu na pasie lotniska, łzy same
zaczynają spływać po policzkach. W gardle czujesz, że masz „kamień” i nie jesteś w stanie
powiedzieć słowa. Serce bije szybciej, jakby miało wyskoczyć z klatki piersiowej. To uczucie, że
dostajesz skrzydeł, bo osiągnąłeś coś, na co tyle czekałeś i było tak ważne! To pragnienie
ucałowania polskiej ziemi, wytęsknionej ziemi, kiedy wysiadam z samolotu! Myślę, że ktoś, kto
mieszka, na co dzień w Polsce, tego nie zrozumie. To jest jak moment, w którym znajdujesz
drogocenny skarb lub wygrywasz ogromną kwotę pieniędzy- tak taką chwilą jest dla mnie moment
wyjścia z samolotu na polskiej, ojczystej ziemi. Czujesz, że nic więcej ci nie potrzeba. Jan Paweł II
myślę, że miał te same uczucia w swoim sercu, co ja, bo kiedy wysiadał z samolotu podczas
pielgrzymek, to zawsze całował polską ziemię. To jest nasza wewnętrzna polskość, do której tęskni
serce i mówi, że czegoś mu brak, ale nie umie wyrazić słowami czego...
Moja wewnętrzna polskość to też ogromny ból i mnóstwo łez, kiedy wyjeżdżam z
Białegostoku czy Bieszczad i wracam do Ameryki. Jest mi wtedy tak źle, tak ciężko, że aż czuję się
chory. Płacze moje serce, ale płaczę też ja, bo nie wiem, kiedy znów zobaczę moich bliskich. Kiedy
będę mógł kolejny raz „swobodnie oddychać Polską.” Oddaję bagaże na lotnisku i jeszcze nie
wyjechałem, a już w sercu i w myślach słyszę słowa polskiego poety Cypriana Kamila Norwida:
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Do darów Nieba...Tęskno mi, Panie...”
Co sprawia, że Polska jest dla mnie ważna? Myślę, że nie mój polski paszport, nie to, że
mam rodziców i dziadków Polaków. Nawet nie to, że znam język polski i kończę za kilka tygodni
14 lat nauki w polskiej szkole. Polska jest dla mnie ważna, bo kocham ją najmocniej jak potrafię,
na swój własny sposób! Owszem, kocham też Amerykę, bo tu się przecież urodziłem, tu chodzę
do liceum, tu mam przyjaciół. To też jest mój dom, moja ojczyzna, ale na inny sposób. To dwie
miłości, dwa domy, dwie ojczyzny, kochane na dwa odrębne sposoby. Polska jest dla mnie ważna,
bo to mama uczyła mnie pisać i czytać po polsku. To ona w każdą sobotę wiozła mnie do szkoły.
To mama zwracała uwagę na mówienie w domu po polsku, na pielęgnowanie świąt i tradycji
polskich, obok tradycji amerykańskich. To mama kształtowała we mnie moją wewnętrzną polskość
przez czytanie mi polskich bajek, opowiadanie o historii Polski, ale także o historii naszej rodziny:
moich dziadków i pradziadków, o ich życiu. To dzięki jej opowieściom dużo się nauczyłem, a potem
sam odkryłem, że truskawki w ogródku u babci na wsi, smakują bardziej słodko- tak inaczej od
truskawek, które kupujemy w sklepie w Schaumburg. Nauczyłem się, że największe jagody rosną
w pobliżu ogromnych mrowisk w lesie, budowanych przez mrówki z suchych igiełek. Wieczorami,
przy zachodzie słońca, słychać granie świerszczy i siano pachnie tak pięknie. Kiełbaski najlepiej
smakują z ogniska, upieczone na patykach olszyny, których szukaliśmy z dziadkiem w jego
bieszczadzkim lesie. Moja wewnętrzna polskość to poczucie, że Polska jest dla mnie ważna, bo
tam są korzenie moich przodków. To momenty, wspomnienia i chwile zapamiętane z wyjazdów
do Polski, ale również te wyryte w sercu- poprzez polskie wychowanie, opowiadania i rodzinne
tradycje.
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Karel Capek powiedział: ”Kraj rodzinny, ściśle mówiąc, kraj, w którym przeżyliśmy lata
swego dzieciństwa, nie jest żadnym krajem geograficznym, ale mnóstwem miejsc i tajemniczych
zakątków, z którymi mieliśmy do czynienia, gdy byliśmy młodzi.” Mój kraj rodzinny, obok Stanów
Zjednoczonych, to też Polska!
Przeciągam się na krześle. Chwila zadumy. Znowu przewracam kilkanaście kolejnych
kartek mojego pamiętnika. Zatrzymuję się na stronie z choinką: „To już dzisiaj! Kolejne Jasełka w
szkole. Gram rolę świętego Józefa. Moja koleżanka z klasy -Stefania- zagra Maryję. Muszę
pamiętać, aby zabrać ze sobą moją drewnianą laskę! Dobrze, że kupiliśmy ją z rodzicami na naszym
ostatnim wyjeździe do State Park.”
Ile to już ról odegranych przeze mnie w przedstawieniach w polskiej szkole: Józefa,
aniołków, pasterzy, słoneczek i innych. Były łatwe do odegrania, bo bliskie mojej wierze i sercu. W
naszym domu mama pielęgnowała polskość przez tradycje i obchodzenie świąt. Pamiętam jak
wiele razy lepiłem z młodszym bratem pierogi. Ubierałem choinkę. Nakrywałem stół białym
obrusem, siankiem i dodatkowym, pustym nakryciem. I za to kocham Polskę: za magię świąt,
piękne tradycje, kolędy, łamanie się opłatkiem oraz żłóbek betlejemski w kościele. Moi
amerykańscy koledzy nie obchodzą Wigilii. Jest u nich tylko choinka, rozpakowanie prezentów i
obiad świąteczny. U nas wygląda to piękniej, tak rodzinnej. Odczuwa się atmosferę świąt. Po
jasełkach w szkole, też była „taka symboliczna Wigilia” i Mikołaj. To również budowało we mnie
moją wewnętrzną polskość, bo uczyłem się, że tradycje trzeba pielęgnować wszędzie, gdzie
jestem.
Oglądam kolejne wpisy. Czytam notatkę:
„Jedziemy całą szkołą na Paradę 3 Maja do Chicago. Będą tam wszystkie polskie szkoły, biznesy,
zespoły taneczne i cała Polonia. Paradę obejrzą tłumy ludzi zgromadzonych wzdłuż trasy i tysiące
osób przed ekranami. Muszę pilnować grupy, bo łatwo jest się zgubić.”
O, tak! Można bardzo łatwo odłączyć się od grupy! W tym dniu, obok Jeziora Michigan,
widać morze biało-czerwonych barw. To niezapomniane przeżycie uczestniczyć w paradzie.
Kawałeczek polskości i umiłowania Polski, wyrażony przez Polonię chicagowską. Dlatego kocham
i szanuję Polskę i jest ona mi ważna, bo my Polacy, potrafimy świętować i stworzyć sobie naszą
własną polskość tu w Chicago, chociaż jesteśmy tysiące kilometrów od naszej drugiej ojczyzny.
Chciałbym w tym miejscu zacytować słowa Czesława Janczarskiego:
„ Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.”
Zawsze odczuwam dumę, gdy uczestniczę w paradzie. Czuję się ważny, kiedy w ręku
powiewa na wietrze polska flaga i ubrany jestem w biało – czerwone barwy narodowe. To, co
odczuwam, to chluba i doniosłość, które rozpierają serce. I z tej radości chcę krzyczeć do ludzi
oglądających paradę: „Zobaczcie, to my! To nasza miłość do Polski! Zobaczcie, jesteśmy wielcy
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jako naród, chociaż w historii, tyle razy niszczono nas, Polaków, i naszą polskość!” Powtórzyć
wręcz za Stanisławem Wyspiańskim: „Polska to wielka rzecz.”
Nagle słyszę głos młodszego brata. Odkładam pamiętnik na półkę i wstaję z krzesła. Nadal
przed oczami mam słowa przeczytanych wpisów. Myśli pędzą jedna za drugą. Czym jest ta moja
wewnętrzna polskość? Myślę... To nie tylko mój polski paszport, nie ruskie pierogi czy owocowy
sok „Tymbark”. To ciężka praca mamy, aby nauczyć mnie miłości do kraju jej dzieciństwa, o którym
słyszałem od najmłodszych lat. To jej łzy, kiedy buntowałem się i wręcz krzyczałem, że nie chcę
mówić po polsku i chodzić do polskiej szkoły. Wewnętrzna polskość- to chodzenie z dziadkiem po
lesie w Bieszczadach i tropienie śladów dzika. To płaczące serce, kiedy jestem na lotnisku w
Warszawie. To zapach skoszonej trawy, smaku gofrów z bitą śmietaną, karmienie gołębi w parku,
chodzenie boso po kamieniach w rzece Osława, czy też widok pomarańczowej wiewiórki. U mnie
w Ameryce, nawet wiewiórki maja inny kolor- brązowy! Moja wewnętrzna polskość, to miłość do
Polski, chociaż urodziłem się w Ameryce. To moja duma, kiedy wywieszamy polską flagę przed
naszym domem na pamiątkę uchwalenia Konstytucji- 3 Maja lub Święto Niepodległości- 11
listopada. To również moja gotowość i chęć, aby stacjonować w jednostkach amerykańskich na
terenie Polski, kiedy będę odbywał mój trening w armii (można wybrać samemu kraj, jeśli zna się
język).
Matka Teresa mówiła: „Miłość zaczyna się w domu i rozwija w domu. Tu nigdy nie brak
sposobności, aby ją okazać.” Słowa te zawierają samą prawdę. Mojej miłości do Polski i tego, co
polskie, nauczyłem się w domu. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i Amerykaninem. Moi
kuzyni, zazdroszczą mi, że mieszkam w Stanach, a ja zazdroszczę im, życia w Polsce. Kocham ją i
tęsknię!
Uważam, że gdyby dziś Feliks Konarski usiadł ze mną na ławce w parku w Schaumburg,
(gdzie mieszkam, chociaż poeta mieszkał kiedyś w Nowym Yorku), to z dumą powiedziałbym:
„Jestem David. Jestem Polakiem!” A nie „I am David. I am Polish!” - jak uczynił bohater jednego z
wierszy poety. Opowiedziałbym też panu Konarskiemu moje wspomnienia o Polsce, a nie tylko
słuchał jak Peter w wierszu pt.: „Polskie dziecko.” I moglibyśmy godzinami rozmawiać o Polsce, o
miłości do niej i naszej wielkiej tęsknocie za nią.

Cytaty:
Podręcznik literacko-językowy dla polonijnych szkół średnich – „Klasa III Liceum” (wiersz „Polskie
dziecko”, Feliks Konarski).
https://literat.ug.edu.pl/cnwybor/035.htm wiersz ”Moja piosenka” Cyprian Norwid
Cytaty o Polsce:
https://cytaty.pl/inne/69518,polska-piekne-cytaty-o-patriotyzmie-ktore-rozgrzeja-serce.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enUS718US718&source=univ&tbm=isch&q=pol
ska+cytaty&sa=X&ved=2ahUKEwioopmBvfvAhVXK80KHbIzCoUQjJkEegQIAxAB&biw=944&bih=613
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Tematem tego eseju jest refleksja o mojej wewnętrznej polskości, o tym czym ona dla
mnie jest, co dla mnie znaczy, oraz co sprawia, że Polska jest dla mnie ważna.
Długo zastanawiałam się nad tymi treściami. Rozmawiałam z rodzicami, zadając im te
same pytania, które stawiałam sobie. Szybko zdałam sobie sprawę, że ich odczucia i
odpowiedzi nie pokrywały się z tym, co czułam w sobie.
Porządkując myśli, postanowiłam, że w tej pracy będę pisała o tych sprawach w trzech
ujęciach. Pierwsze będzie odniesieniem do mojej historii życia – czyli po kolei,
chronologicznie, co działo się w poszczególnych latach mojego dzieciństwa, co sprawiało, że
czuję się Polką. Drugie będzie psychologiczne – skupione na tym, co czułam wewnętrznie.
Trzecie będzie społeczne – jakie czynniki rodzinne i towarzyskie miały wpływ na kształtowanie
się tej polskości we mnie. Konkluzja natomiast będzie miała prawdopodobnie bardziej
filozoficzny wymiar. Łączy się bowiem z odpowiedzią na pytanie, kim na prawdę jestem.
Rozpoczynając rozważania, które będą moją wędrówką w czasie i we wnętrzu mojego
serca, muszę się cofnąć do początków dzieciństwa. Ten okres obejmuje lata od urodzenia do
około dziesiątego roku życia.
Urodziłam się na południowym Manhattanie, w sercu Nowego Yorku, w 2003 roku, w
szpitalu o wdzięcznej nazwie Belleviue (piękny widok). Widok z okien szpitala, jak mówiła mi
mama, był rzeczywiście piękny. Można było zobaczyć East River i północny skrawek dzielnicy
Brooklyn, zwanej Greenpoint, gdzie mieścił się mój rodzinny dom. Zbiegiem okoliczności, cała
ta przestrzeń, od szpitala na Manhattanie po mój dom na Greenpoincie symbolicznie się łączyła,
co okazało się ważna dla przyszłych wydarzeń w moim życiu. Ta część Manhattanu, w której
mieści się szpital, jest historycznie związana z emigrantami z Europy Wschodniej i Centralnej.
Tu mieszkało najwięcej Polaków, zanim nowe centrum polonijne ukształtowało się na drugiej
stronie East River, na Greenpoincie, czyli w dzielnicy, gdzie przyszło mi spędzić pierwszych
12 lat życia. To tu, w południowo-wschodniej części Manhattanu znajduje się polski kościół
Matki Bożej Częstochowskiej i wciąż mieszka tu wielu Polaków. W czasie mojego dzieciństwa
mieścił się tu też Instytut Piłsudskiego, gdzie bywałam z rodzicami na wydarzeniach
rocznicowych i kulturalnych. W nim odbywały się również konkursy artystyczne, w których
brałam udział, mając zaledwie sześć czy siedem lat. Tam też oglądaliśmy filmy historyczne o
Armii Andersa i tam dowiedziałam się po raz pierwszy o niedźwiedziu-żołnierzu Wojtku, który
mocno zapadł mi w pamięć.
Jak już wspomniałam, moje dzieciństwo spędziłam w dzielnicy Brooklyn, a właściwie
w jej części zwanej Greenpoit. W tym czasie była ona centrum życia polonijnego. Gdy
mieszkałam na ulicy Franklin, pod numerem 122, miałam w około wiele polskich rodzin, w
tym moją ciocię Hanię, która przy tej samej ulicy prowadziła wówczas zakład kosmetyczny
Hanna Skin Care. W parku na przeciw mojego domu znajdowała się duża wieża ciśnień
(charakterystyczny element krajobrazu Broolkynu), na której namalowano ogromną białoczerwoną polską flagę. W tym parku, odkąd tylko pamiętam, bawiłam się z koleżankami, które
w większości mówiły po polsku. Wtedy rozmawiałyśmy między sobą tylko po polsku. Nasze
mamy też mówiły do siebie w tym języku. Tak więc język polski można było słyszeć wszędzie
wkoło: na podwórku, w sklepie, w kościele, i najważniejsze – w domu. Wydawało mi się to

214

Kronika wspomnieniowa

SOFIA WASILEWSKI, USA

zupełnie normalne, że polski to tak samo ważny język jak „amerykański” (tak wówczas
myślałam o angielskim). Polski był więc moim pierwszym językiem. W nim myślałam i w nim
upływało moje życie do czasu pójścia do przedszkola. W domu mama puszczała mi ulubione
bajki swojego dzieciństwa na DVD. Bolek i Lolek, Reksio, Rumcajs, Zaczarowany Ołówek,
Bajki i Baśnie Polskie. W tym czasie oglądałam też bajki anglojęzyczne, ale nie były dla mnie
tak ciekawe, jak te z Polski. Na dobranoc moja mama albo babcia Stasia, która przyjeżdżała do
nas z Polski na całą zimę przez osiem lat mojego dzieciństwa, czytały mi piękne opowiadania
i baśnie polskie. Razem też modliłyśmy się po polsku, razem piekłyśmy ciasteczka i ciasta na
rożne przyjęcia rodzinne. Było ich wiele i zawsze obchodziliśmy je w gronie licznej rodziny
mojego taty. W pamięci wyraźnie zapisały mi się święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Przy
stole wigilijnym zasiadało nas wówczas około osiemnastu do dwudziestu osób, w tym
siedmioro dzieci, czyli ja i moi kuzyni oraz ulubiona kuzynka Sonya. Przez wiele lat
obchodziliśmy te uroczystości u cioci Hani w Elenville w Catskill Mountains. Wszystkie
tradycyjne elementy tych świąt były oczywiście zachowane. Był więc opłatek, modlitwa i
fragment Biblii, dwanaście potraw przygotowywanych przez moje babcie, Teresę i Stasię, oraz
moje ciocie i mamę. Każdy przywoził od siebie coś innego. Po kolacji zasiadaliśmy przy
kominku, często śpiewaliśmy polskie kolędy lub słuchaliśmy ich z płyty CD. Były prezenty.
Kiedy byliśmy jeszcze mali, wujek Julek przebierał się za Mikołaja i wszyscy mieliśmy wielką
frajdę. Podobnie było na Wielkanoc. A zatem: robienie palemek na Niedzielę Palmową,
Triduum Paschalne w polskim kościele, malowanie pisanek i strojenie koszyczka, a później
święcenie pokarmów. Na zakończenie Msza Święta rezurekcyjna (na którą nie za bardzo
chciałam wstawać, bo było za wcześnie i zimno), a później uroczyste śniadanie wielkanocne,
stukanie się malowanymi jajkami, w końcu Egg Hunt (szukanie w ogrodzie plastikowych jajek
wypełnionych niespodziankami). Wreszcie uroczysty obiad, dużo gwaru, ciekawych historii
przy rodzinnym stole, pysznych smaków i świątecznych potraw. Wszystkie wydarzenia i cała
ta otoczka kształtowały mój świat dziecięcych lat. W tym czasie czułam się częścią świata
mojej rodziny. Tak było do około 4 czy 5 roku życia. Babcia Stasia uczyła mnie wierszyka:
„Kto ty jesteś? Polak mały”. Tak też o sobie myślałam i było to dla mnie oczywiste. W święta
i uroczystości polonijne mama ubierała mnie w strój krakowianki i dawała do rączki białoczerwoną flagę. Idąc wraz z rodzicami Piątą Aleją na Manhattanie w czasie Parady Puławskiego
czułam w sobie radość i dumę, że jestem Polką. Wtedy, gdy pytano mnie kim jestem, mówiłam,
że jestem Polką urodzoną w Ameryce. I tak czułam się w sercu mniej więcej do siódmego,
może dziesiątego roku życia.
Później zaczęło się przedszkole w programie Head Start. Był to kolejny etap. Tu
zetknęłam się z innymi dziećmi, które już nie mówiły po polsku. Był to dla mnie trudny czas
wchodzenia w krąg języka angielskiego, którego uczyłam się od podstaw, pomimo że
urodziłam się w USA. W miarę upływu czasu moje zabawy z koleżankami polskojęzycznymi
zaczęły przechodzić na język angielski. Było nam coraz łatwiej bawić się, używając języka
obecnego w większej części naszego dnia. Następnie zaczęła się szkoła podstawowa.
Chodziłam wówczas do PS 34, gdzie dyrektorem była Polka, a moja nauczycielka z
Kindergarten też mówiła nieco po polsku. Ponad połowa dzieci w mojej klasie pochodziła z
polskich rodzin. Nie było więc tak źle. Jednak angielski stawał się już językiem przynajmniej
równorzędnym z polskim. Na początku pierwszej klasy szkoły podstawowej mama zapisała
mnie do Polskiej Szkoły Konsularnej na Brooklynie. Nie był to dla mnie łatwy czas, a język
polski stał się ciężkim obowiązkiem. Później były wyjazdy do Polski, które miały w sobie tyle
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dobrego, co i trudnego. Moja kuzynka Basia i jej koleżanki z Gdyni śmiały się ze mnie, że mój
język polski jest taki dziwny, jakiś „barwny”, bo one często używały określeń typu „cool”,
„nara”, „siema” i tym podobnych. Ja mówiłam językiem z moich bajek i używałam określeń,
które nawet u dorosłych wywoływały uśmiech. Moja ciocia Ela mówiła na przykład: „dziś
poszliśmy do jądra lasu” i ja sama używałam takich zdań. Dorośli uważali to za ciekawe
słowotwórstwo, dzieci za dziwactwo. Później były kolonie, które, z podobnych powodów, były
dla mnie bardziej traumatyczne niż fajne. Nikt nie chciał uwierzyć, że mieszkam w Nowym
Yorku i dziewczyny mi dokuczały. Mówiły, że zmyślam, bo nie mam nawet amerykańskiego
akcentu i zbyt dobrze mówię po polsku. Dalsza rodzina wiedziała, że mieszkam w Ameryce i
nikt nie robił mi przykrości. Wręcz przeciwnie, prawili mi komplementy. Wtedy po raz
pierwszy zdałam sobie sprawę, że w Polsce uważają mnie za Amerykankę polskiego
pochodzenia, a w Ameryce za Polkę mieszkającą w tym kraju. Wtedy, mając około dziesięciu
lat, sama zaczęłam się zastanawiać, kim na prawdę jestem. Czułam, że wszystko we mnie staje
się coraz bardziej wymieszane. To, co polskie, zawsze było jednak powiązane z takim
wewnętrznym ciepłem, pięknem wspomnień, które najgłębiej nosiłam i nadal noszę w swoim
sercu. Stopniowo jednak, wraz z rozwojem znajomości języka angielskiego, wchodziłam w
krąg kultury kraju, w którym się urodziłam i żyję. Z upływem czasu okazało się, że w Polsce
łatwiej mi być Amerykanką niż Polką. Wtedy zauważyłam też, że wiele osób w Polsce, wśrod
mojego kuzynostwa, woli być Europejczykami niż Polakami. Było to dla mnie dziwne, ale i
trochę smutne jednocześnie. Wtedy też, gdy przyjeżdżałam do Polski, zaczęłam mówić o sobie,
że jestem właściwie Amerykanką polskiego pochodzenia.
Kolejnym etapem w moim życiu była przeprowadzka na Florydę. Miałam wówczas 12
lat i bardzo nie chciałam wyprowadzać się z Nowego Yorku, który był całym moim ukochanym
światem. Zamieszkaliśmy w miejscowości North Port w południowo-zachodniej części
Florydy. W naszym sześćdziesięcioczterotysięcznym miasteczku 12% populacji stanowią
rosyjskojęzyczni mieszkańcy. Są tu Ukraińcy, Rosjanie, Serbowie. Dynamicznie rośnie też
grupa polskojęzyczna. Przyjeżdżają tu i osiadają Polacy z wietrznego Chicago i Nowego Yorku.
Zaczęłam chodzić najpierw do Midlle School, a później do High School. W tym czasie miało
miejsce kilka ważnych zdarzeń, które jeszcze silniej wpłynęły na moją wewnętrzną
identyfikację i poczucie tego, kim jestem. W Nowym Yorku wzrastałam w świecie „multikulti”, gdzie wszystkie kultury i języki były równorzędne. Traktowane były jako bogactwo tego
kraju i folklor wielonarodowościowego miasta. Na Florydzie, która jest częścią
amerykańskiego południa, odbiór ludzi z północy jest zupełnie inny, a jeszcze bardziej
odmienny tych spoza Stanów Zjednoczonych. Tu po raz pierwszy zrozumiałam, czym w
praktyce jest rasizm, i to nie tylko w stosunku do ludzi o innym kolorze skóry, bo okazało się,
że też wewnątrz rasy białej są „lepsi” i „gorsi”. Europejczycy z Europy Wschodniej i
Centralnej, przez ludzi anglosasko-germańskiego pochodzenia ( WASP-White Anglo Sakson
People) traktowani są z rezerwą. Słowianie uważani są za mniej amerykańskich, żeby nie
powiedzieć „gorszych”. To miało swoje przełożenie na moje szkolne doświadczenia. Wtedy
miały też miejsce wydarzenia, które sprawiły, że mocniej utwierdziłam się w przekonaniu, że
moja polskość jest częścią świata słowiańskiego. Na jednej z lekcji historii, gdy była mowa o
drugiej wojnie światowej, uświadomiłam sobie, że w podręczniku przedstawiono
nieprawdziwie fakty dotyczące Polski. Zdecydowałam się na publiczne sprostowanie tych
kłamliwych stwierdzeń. Lubię historię, jest ona jednym z moich ulubionych przedmiotów.
Wiele czytałam i uważam, że mam dobrą wiedzę w tym temacie. Nauczycielka przyznała mi
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rację, ale klasa się podzieliła. Amerykanie mnie krytykowali, ale wtedy z pomocą przyszli mi
Rosjanie. Nasze argumenty przeważyły. Wygraliśmy debatę. Wtedy też poczułam, że my,
Słowianie, musimy trzymać się razem. Tak też uważali moi koledzy. Trwało to do jednak czasu.
Niedługo później zrozumiałam, że ten „panslawizm” w ich przekonaniu znaczy coś innego, niż
ja myślałam. Potem pojawiły się problemy pomiędzy moją koleżanką Vanessą, której rodzice
są z Ukrainy, a Rosjaninem, Vladem), który uważał, że Ukraina i Polska powinny przyłączyć
się do Rosji. Zrozumiałam, znając historię Polski (skończyłam pełną ośmioklasową szkołę w
języku polskim), że ten wariant już w historii, w okresie Mickiewicza), był przerabiany i nie
był dobry Polaków. Moja życzliwość wobec Słowian pozostała, są bliżsi mojemu sercu niż
anglosascy Amerykanie, ale jeszcze bardziej zrozumiałam swoją odrębność w ramach tej naszej
słowiańskiej grupy żyjącej tu w diasporze. Wiele nas łączy, ale jednak bycie Polką znaczy dla
mnie więcej niż bycie Słowianką. Jako Słowianie mamy wiele wspólnego, ale podobne nie
znaczy takie samo. Nasza polska perspektywa jest jednak nieco inna niż przybyszów z Rosji
czy Ukrainy. Tutaj, na amerykańskiej ziemi, jesteśmy chyba jednak sobie bliżsi niż w Europie.
Przynajmniej taka jest moja perspektywa i osobiste doświadczenie.
Duży i pozytywny wpływ na kształtowanie się moich wewnętrznych przekonań co do
mojej identyfikacji z Polską miał mój wcześniejszy udział w jednej z edycji konkursu „Być
Polakiem”. Wtedy, pisząc pracę o mojej rodzinie (szczególnie o babci Teresie, która zmarła
nieco wcześniej), uświadomiłam sobie, jak wiele zawdzięczam bliskim. To, że moja polskość
tkwi korzeniami głęboko w historii mojej rodziny i jest częścią szerszej historii Polaków. Byłam
wtedy jedną z laureatek konkursu. Ogromne, niezapomniane wrażenia zapisały się w moim
sercu w związku ze spotkaniami i wydarzeniami tamtych dni. Historia i teraźniejszość
przeplatały się. Poznanie Pani Kaczorowskiej, żony byłego prezydenta Polski na uchodźctwie,
która wręczała mi nagrodę, było niezapomniane. Wycieczka po najpiękniejszych miejscach w
Polsce i przyjaźnie z uczestnikami tamtego konkursu są częścią nie tyko moich wspomnień.
Zostawiły duży ślad w mojej pamięci i sercu. Trwają w nim do dzisiaj. Znajomości i przyjaźnie
dalej kontynuuję. Po tamtych wydarzeniach znów byłam w swoim przekonaniu bardziej Polką
niż Amerykanką.
Zarówno w moim wnętrzu, jak i w świecie zewnętrznym wszystko zmienia się bardzo
dynamicznie. Moja polskość dalej ewoluuje. Obecnie mam siedemnaście lat, niedługo skończę
osiemnaście, a więc będę pełnoletnia według prawa. Mój świat jest inny niż był w niedalekiej
przeszłości. Mniej odwiedzam Polskę, głębiej weszłam w krąg kultury amerykańskiej. Właśnie
zostałam zaakceptowana do Wilkes Honors College na Florida Atlantic University. Będę
studiowała neuropsychologię. Jest to program przeznaczony dla uczniów, którzy byli już w
programach zaawansowanych i są zainteresowani dalszą pracą naukową. Takie są też moje
plany. Mam więc perspektywę pozostania na Florydzie przynajmniej do ukończenia tego
college’u.
Moi rodzice natomiast zaczęli rozważać przeprowadzkę do Polski. Ostatnio, w związku
z wydarzeniami na świecie, zaczęli brać pod uwagę kupno ziemi i osiedlenie się na stałe w
Polsce. Jest to jeszcze faza projektu. Oczywiście zaczęłam zadawać sobie pytanie, czy i ja
mogłabym z nimi pojechać. Myśląc o tej ewentualności, doszłam jednak do przekonania, że nie
jestem gotowa na taką zmianę, nawet po zakończeniu studiów.
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SOFIA WASILEWSKI, USA

Podsumowując rozważania o swojej wewnętrznej polskości, doszłam do przekonania,
że są we mnie (w sercu, w jaźni) dwie rzeczywistości kształtujące moje „jestem”. Te
wewnętrzne światy zawsze będą się przenikały. Kiedyś zadawano mi pytanie, kim czuje się
bardziej: Polką czy Amerykanką? Odpowiedź zawsze była trudna, ale i zależna od aktualnych
zdarzeń. Raz czułam się bardziej Polką, innym razem Amerykanką. Obecnie doszłam jednak
do przekonania, że nie muszę wybierać. Nawet nie powinnam. Obie części mojej duszy są ze
sobą na stałe splecione, jak warkocz lub polska flaga (dwa kolory, biel i czerwień). Część mojej
duszy zawsze będzie polska, druga amerykańska. Tego nie można rozdzielać. Jedna i druga
tożsamość są zbudowane na moich osobistych doświadczeniach, historii życia i relacjach z
bliskimi oraz otaczającymi mnie ludźmi i światem. Czasem te doświadczenia i relacje są
bardziej przyjemne, czasem mniej. Jednak to, co najgłębiej jest zakorzenione w moim sercu, to
świat wartości. Na tym jest zbudowana cała reszta. A zatem mój wewnętrzny świat jest
osadzony na tym, co przekazali mi rodzice i babcie. Na ich i mojej polskości osadzone są
fundamenty tego, kim jestem. Reszta to nadbudowa – wszystko to, czego nauczyłam się w
czasie całej mojej edukacji. Tak więc moja polskość, czy chcę czy nie, zawsze będzie miała
wpływ na moje postrzeganie i rozumienie świata. Zdaję sobie z tego sprawę jako początkujący
neuropsycholog. Co więcej, jestem z tego dumna i uważam to za bezcenny skarb.
Polska jest i będzie zawsze dla mnie ważna. Łączą mnie z nią wielorakie więy rodzinne
i te oparte na osobistych wspomnieniach z wakacyjnych pobytów. W swerze kognitywnej
myślę po angielsku, również działam w sposób w jaki nauczyłam sie w tym kraju gdzie
mieszkam i żyję od urodzenia ( anglielski jest barziej srukturalnym językiem niż polski). W
swerze uczuć i głębi ducha czuję po polsku.W najgłębszym sanktuarium mojego duszy jest ta
część mnie samej, którą nazwałabym „polskim duchem”. Tak więc Polska i Ameryka to
właściwe dwie moje ojczyzny i bardzo je obie kocham. Mam nadzieje, że nigdy więcej nie będę
musiała wybierać, która ważniejsza.

Sofia Wasilewski
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PRACE OSÓB WYRÓŻNIONYCH
(FRAGMENTY PRAC)
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ZOFIA BEDYŃSKA, WĘGRY

... Z wakacji w Polsce wracam z powrotem do mojej
„małej Polski”, którą jest dom, i polska szkoła, a społeczeństwem są dla mnie – na co dzień – moi kochani nauczyciele, polscy przyjaciele i znajomi, a właściwie cała
Polonia węgierska. Wyjeżdżając z terenów Polski wcale
się z nią nie żegnam. Czasem myślę, że żyjąc poza granicami kraju jestem nawet bardziej do niego przywiązana niż
moi rodacy, którzy w szkolnym bufecie mogą sobie kupić
krówki. Oczywiście nie chciałabym nikogo obrazić, ale fakt
jest faktem: ja taką krówkę dostaję tylko raz w roku, a więc

jest dla mnie niezwykle cenna. Długo zastanawiałam się
nad tym, czym właściwie jest moja wewnętrzna polskość.
Trudno to opisać. Czy to uczucie ciepła, które rozeszło
się po moim ciele podczas pisania tych słów jest z nią
jakoś powiązane? Chyba tak. Jedno jest pewne: stworzyła
ją każda kołysanka, każda bajka, każda książka, każda uroczystość jedenastego listopada, każda zaśpiewana szanta,
każda niezwykła osoba, którą spotkałam, każde miejsce,
które odwiedziłam. Każda króciuteńka, ale jakże ważna
chwilka mojego życia...

DAWID GANCZEW, BUŁGARIA

Mam na imię Dawid, chodzę do szkoły polskiej, ale
na stałe przebywam w Sofii w Bułgarii.
Chociaż mieszkam ponad 1500 km dalej, nigdy nie zapominam o mojej drugiej ojczyźnie jaką jest Polska.
Jak byłem mały wszyscy zadawali mi pytanie: czy jestem Polakiem, czy Bułgarem?
Mam dwa obywatelstwa, bo takie są przepisy i mam
możliwość posiadania obu paszportów.
Ale czy w sercu jestem więcej Polakiem czy więcej Bułgarem? Sam sobie często zadaje to pytanie i nie zastanawiam się długo nad podpowiedzią.
Choć tu w Bułgarii spędziłem większość mojego życia
w stolicy Sofia, w nowoczesnych szkołach, w nowej infrastrukturze, to jednak ważne jest dla mnie to co czuję jak jestem w Polsce. Wtedy zatrzymuje mi się czas. Jest spokój,
są wakacje, nikt nie pędzi rano do szkoły, jest spokojnie,
taka prosta atmosfera, której często brakuje mi w Bułgarii. Jadąc metrem do szkoły marzę, by zobaczyć bociana,
chciałbym po szkole pochodzić bosymi stopami po mokrej
trawie, słuchać opowieści przodków, żyć przy lesie w czystej przyrodzie, samemu pozbierać miód i zbierać pomidory z ogródka. Wtedy bardzo chcę czuć się Polakiem.
Moimi autorytetami zawsze byli ludzie, którzy w życiu
osiągnęli sukces. Poczułem się niezmiernie dumny przy-

gotowując na jedną z lekcji geografii prezentację o wybitnych Polakach. Tu zainteresowanie wsród moich kolegów
przerosło oczekiwania nauczycieli. Okazało się, że żaden
z kolegów z mojej klasy nie wierzył, że Mikołaj Kopernik
był Polakiem. To spowodowało dużą dyskusję w klasie.
Zdania były podzielone. Dodałem informacje o Marii Skłodowskiej – tu tylko 2 osoby wiedziały w jakiej dziedzinie
miała osiągniecia. Kolejne statystyki się poprawiały. Połowa klasy wiedziała, że Jan Paweł II był Polakiem. Wszyscy natomiast jednogłośnie potwierdzili, że Polakiem jest
Wojciech Szczęsny.
Byłem dumny, że referat przygotowany na 10 minut
zajął wszystkim całą godzinę lekcyjną, a nawet czas przerwy, ponieważ zainteresowanie i dyskusja była burzliwa,
Otrzymałem szóstkę za świetną formę prezentacji referatu, ale – co najważniejsze – uznano mnie za Ambasadora
Polskości wśród moich kolegów. A ta nagroda znaczy dla
mnie wiele.
To znaczy dla mnie być Polakiem. I to właśnie Polska
jest dla mnie ważna!
Przedstawiać kulturę i obyczaje polskie, bronić naszej
ojczyzny i dbać o interesy naszego kraju właśnie tu poza
granicami powinien każdy kto ma polskie korzenie.

MARIA IWAN, NIEMCY

Urodziłam się w Niemczech, chodziłam do niemieckiego przedszkola, podstawówki, gimnazjum i niedawno
zaczęłam studia w Niemczech. Mimo wszystko, jestem
z Polski i w Polsce jest mój dom.
Wiążę z Polska przeróżne uczucia, których nie umiem
opisać. Jest wśród nich miłość, fascynacja, podziw, sentyment, tęsknota.
Jestem wdzięczna rodzicom, że w każde wakacje jeździmy do rodziny w Polsce, żeby spędzić z nimi jak najwięcej czasu. Kształtowanie wewnętrznej polskości jest
w dużej mierze zależne od nich. To oni decydują w jakim
języku mówimy w domu, oni posyłają, albo nie posyłają
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nas do polskiej szkoły, swoim zachowaniem i metodą wychowawczą wpływają na myślenie i nastawienia dzieci oraz
przekazują tradycje.
Wewnętrzna polskość jest bardzo dużą częścią człowieka
i jego osobowości, która rozwija się i kształtuje się przez lata
dzięki naszym przeżyciom. Uczucie, które jej towarzyszy
jest skomplikowane i najbardziej przypomina (na początku
wspomnianą) tęsknotę. Lecz jest to inna tęsknota od tej,
którą na co dzień znamy (za konkretną osobą lub miejscem). To jest świadomość, że pochodzę z Polski i pomimo
urodzenia i wychowania się za granicą czuje się i jestem Polakiem. Tam jest moje wymarzone miejsce na ziemi.
Kronika wspomnieniowa

NATALIA MARIA MADZIAR, GRECJA

Jako osoba urodzona i wychowana za granicą musiałam stopniowo dojrzewać aby się rozwinąć i docenić moją
tożsamość i korzenie. Proces nie był łatwy. Obecnie, jako
studentka Wydziału Nauk Politycznych i Historii na Uniwersytecie Panteion w Atenach i osoba dorosła, jestem
dumna z mojej odmienności – bycia Polką w Grecji.
Moją wewnętrzną polskość tworzą historia, język, kultura, tradycja, oraz rodzina. Dumna jestem, że pochodzę

z kraju wybitnych i uznawanych na całym świecie pisarzy,
poetów, reżyserów i naukowców.
Polska jest moją Ojczyzną i krajem, do którego zawsze
mogę wrócić i poczuć się jak w domu. Będzie ona zawsze
częścią mnie i niezależnie od tego gdzie rzuci mnie los,
będę Polką!

MICHALINA MICHALSKA, HOLANDIA

Michalina Michalska wybrała formę jednoaktowego tekstu scenicznego.
– „W końcu kocham mój kraj za to, że nie jest mi obcy” – tą wypowiedzią reporterki będącej jedną z trzech postaci
scenariusza – autorka sumuje swoje przemyślenia.

FABIAN SROKA, DANIA

Z Maksymilianem Sroką, młodym Polakiem mieszkającym od wielu lat w Danii spotykamy się w małej kawiarni
w centrum Kopenhagii, rozmawiając o patriotyzmie.
D (dziennikarz): Proszę opowiedz jak to się stało,
że Ty i Twoja rodzina przyjechaliście do Danii.
MS: Przyjechaliśmy tu 11 lat temu, gdy miałem zaledwie 7 lat. Zmiana środowiska nie była dla mnie łatwa,
ale jako dziecko stosunkowo szybko zrozumiałem, że jestem w nowym otoczeniu i muszę je zaakceptować. Bardzo
szybko zintegrowałem się z Duńczykami i nauczyłem się
ich języka. Dzięki sobotniej szkole polskiej i pomocy rodziców nauczyłem się także pisać i czytać po polsku. Wtedy
zainteresowałem się historią Polski, która od samego początku sprawiała, że czułem się dumny z tego, że jestem
Polakiem.
D.: Dlaczego Polska jest dla Ciebie ważna?
MS: Zacznę od tego, że ojczyzna to nie jest miejsce,
w którym aktualnie mieszkamy. To miejsce, które znajduje
się głęboko w sercu. Co sprawia, że Polska jest dla mnie
ważna? Z pewnością to, że poznałem jej kulturę, historię
doskonałą kuchnię. Jest to kraj bogaty w nadzwyczajne
i unikatowe na skalę światową piękne krajobrazy, wyjątkowe zabytki. Poza tym to miejsce, w którym w niezwykły
sposób pamięta się o przeszłości. Od razu przypominają
mi się słowa Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie
ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Poza tym, w w dalszym ciągu w Polsce znajdują się moi bliscy, więc zależy
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mi, aby kraj w którym mieszkają się rozwijał i dążył do doskonałości.
D.: Przeczytałem Twój ostatni wpis w mediach
społecznościowych... Czy to prawda, że zamierzasz
studiować polonistykę?
MS: Tak. Chciałbym docelowo pracować posługując się
językiem ojczystym, jak również pogłębiać swoją wiedzę
na temat kraju.
D.: Jaka radę skierowałbyś na zakończenie do naszych czytelników?
MS: Chciałbym, aby każdy zrozumiał czym tak naprawdę jest dla obywatela ojczyzna. Dlatego powiem:
Kochajcie i doceniajcie swój kraj. Uczcie się jego historii
i pamiętajcie o ludziach, którzy poświęcili życie po to, abyście żyli w wolnej ojczyźnie. Nie wstydźcie się jej i brońcie
– jeśli sytuacja tego wymaga. Bądźcie patriotami.
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Nie jest źle być Polakiem
Pożyjesz poza Polską pół wieku,
czyli kawał życia,
i zobaczysz i przeżyjesz to i owo
i niejednym pochodzisz brukiem,
jak wielu z nas,
zdarzyć się może któregoś dnia
moment (gdzieś w Paryżu,
pijąc w bistro kawę na stojąco),
w którym ci do głowy sama
przyjdzie myśl, że mimo wszystko
nie jest źle być Polakiem.
Z niejednym będziesz rodakiem
dyskutował i spierał się o rzeczy
niezrozumiałe dla tych nie
z waszego plemienia,
a między których los was
zapędził, naznaczonych tym unikalnym
znakiem... I nawet kiedy
będzie ci źle i będziesz dzień
w dzień na swój los pomstował,
nie pomyślisz nigdy, że chciałbyś
być kimś innym niż Polakiem.
Kiedy wreszcie po latach tułaczki
i dryfowania, dobijesz w końcu do
rodzimego brzegu (jakbyś był gdzieś
zagubionym statkiem) i zobaczysz kraj
odrodzony po piekłach historii,
przeżegnasz się odruchowo krzyża znakiem,
nie ogarniesz wszystkiego od razu,
nie zrozumiesz,
ale wzruszysz się, łzę uronisz –
i będziesz się cieszył,
że jesteś Polakiem.
Andrzej Słomianowski
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GRUPA V
MÓJ BIAŁO – CZERWONY ŚWIAT
PRACE FILMOWE
(10 – 22 LATA)
Wpłynęło 59 prac
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„Ojczyzna – kiedy myślę –
wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce,
jakby ukryta granica,
która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarnąć
w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam...
gdy myślę Ojczyzna –
by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż,
jak go pomnożyć,
jak poszerzyć tę przestrzeń,
którą wypełnia.”
(Karol Wojtyła, Myśląc Ojczyzna…)
Biało-czerwony świat to dom rodzinny, obojętnie w którym zakątku świata się znajduje, to rodzice i rodzeństwo, polski sklep, polska szkoła, msza św. w języku polskim, polska flaga, polskie godło, organizacja polonijna.
Biało-czerwony świat to Polska, polskie miasta, góry, jeziora, lasy, morze, wakacje u dziadków.
Biało-czerwony świat może też być różnobarwny jak polskie dzieje, jak wielcy Polacy, jak polskie pomniki,
jak ludowy strój krakowski, jak pisanki wielkanocne, jak potrawy wigilijne, jak dekoracje na choinkę, jak
polskie bajki, jak polskie słodycze, jak książki po polsku, jak polska poezja, jak polskie piosenki, jak muzyka
Chopina, jak obrazy polskich malarzy, jak polscy sportowcy.
Młodzi filmowcy opowiadali w sposób bardzo interesujący, a czasami zaskakujący, o swoim świecie. O tęsknocie do kraju, który łączy nas wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Każda kolejna edycja Konkursu utwierdza mnie w przekonaniu, że Konkurs „Być Polakiem” motywuje polskie dzieci i młodzież z całego świata do zastanowienia się nad samym sobą, do poczucia przynależności
do narodu polskiego, do budowania swojej tożsamości.
MARIOLA STEFAŃSKA – SABADASZ
Sekretarz Jury Grupy V
Sekretarz Konkursu „Być Polakiem”

Tradycyjnie KONKURS „BYĆ POLAKIEM” to okazja, by, w różnych formatach i w wielorakiej formie, młodzi Polacy mieszkający poza Polską, pokazali swoje „POLSKIE SERCE”. Zawsze
to budzi w nas radość i wzruszenie.
W tegorocznej, 12. edycji, jest tak samo.
Po obejrzeniu blisko 60 filmów, nadesłanych na Konkurs w roku
2021, cieszy mnie, że tak wielu uczestników, choć są urodzeni
i żyją na obczyźnie, ma bardzo bogaty „biało-czerwony świat”,
zarówno w sercu jak i w codziennym życiu. To wszystko stanowi niewątpliwie walor tych przekazów i jest lekcją dla nas Polaków mieszkających w Polsce, jak pięknie
może być widziany nasz świat z zewnątrz. Cieszę się też, że w wielu przypadkach, Ci młodzi ludzie są DOBRYMI AMABASADORAMI POLSKI w swoich środowiskach.
Gratuluję i dziękuję wszystkim autorom nadesłanych filmów. Jesteście ważni dla nas tutaj w Polsce. Radujemy się, że ciągle Wy, Wasi rodzice i dziadkowie, taką piękną Polskę nosicie w sercu.
KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Juror Grupy V
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WERDYKT JURY DLA GRUPY V (10 – 22 LAT) – PRACE FILMOWE
MÓJ BIAŁO – CZERWONY ŚWIAT

JURY W SKŁADZIE:
ROMAN ŚMIGIELSKI (Dania) – Przewodniczący
Ks. BOGUSŁAW JANKOWSKI (Polska) – Wiceprzewodniczący
KRZYSZTOF PIOTROWSKI (Polska) – Wiceprzewodniczący
MARIOLA STEFAŃSKA – SABADASZ (Niemcy) – Sekretarz
MARIANNA BRZOZOWSKA (Irlandia)
IWONA MALINOWSKI (Kanada)

WYBRAŁO LAUREATÓW:
TATJANA BELIKOVA, Łotwa
AMALIA CZAWKINA, Uzbekistan
ALICJA DMITRIUK, Uzbekistan
ANTONI STAWCZYK, Niemcy
INESA SZURPICKAJA, Litwa

PRZYZNAŁO WYRÓZNIENIA:
OSTAP HNAT, Ukraina
ROMAN JULDESZEW, Ukraina
LARA KOT, Niemcy
ZUZANNA ANNA ŁAPA, USA
NICHOLAS PIETRANIK, USA
MADELEIN SERRAT, Francja
KURT STILLER, Niemcy

„BYĆ POLAKIEM” 2021

225

„Biało czerwony świat” dla uczestników Konkursu „Być Polakiem” to ich rodzinny dom i najbliżsi,
wyjazdy do Polski i odwiedziny rodziny, historia przodków i pietyzm zaklęty w zabytkach. Świat ludzi
młodych, mądrych, świadomych swych korzeni i przez intensywną pracę, również w polskich szkołach
za granicą, wykuwających swoją przyszłość.
Bardzo trudno jest oceniać jak ktoś postrzega świat. Każdy dostrzega w nim inne wartości, inne piękno,
inne nadzieje. Dlatego przy ocenie przekazanych prac multimedialnych przede wszystkim ocenialiśmy
głębię osobistego wyrażenia wspólnoty z Polską, osobistego wysiłku, jakość prezentowanego filmu oraz
umiejętność prawidłowego posługiwania się językiem polskim.
Choć w gronie nagrodzonych mogło znaleźć się tylko pięciu laureatów (taki był limit organizatorów)
to każdy kto stworzył swój film jest zwycięzcą. Wygrał otwartość myśli i serca patrząc szerzej i dalej,
wygrał szacunek wszystkich członków jury, otrzyma też nagrodę, którą jest duch ofiarny i mężny wobec
Polski, drugiej, a może jednak pierwszej Ojczyzny.

KS. BOGUSŁAW JANKOWSKI
Wiceprzewodniczący Jury Grupy V

226

Kronika wspomnieniowa

GRUPA V
PRACE LAUREATÓW
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TATJANA BELIKOVA, ŁOTWA

Film zrobiony nowocześnie, w konwencji mediów
społecznościowych i rozmowy na czacie. Autorka bardzo
komunikatywnie i radośnie opowiada o swoim biało-czerwonym świecie na Łotwie. Sięga do historii Polski związanej z Łotwą oraz imprezami polskimi, w których bierze
udział. Motywem przewodnim filmu jest jej wypowiedź
zarejestrowana telefonem komórkowym i wywołująca
poszczególne tematy, które są ilustrowane zdjęciami,
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materiałami archiwalnymi, tańcem i śpiewem. Całość
jest dość dynamiczna i atrakcyjna wizualnie, co sprawia,
że film ogląda się z zainteresowaniem i przyjemnością.
Nie ma w nim patosu, a mimo tego ostatnie słowa Tatiany są wzruszające: „Nie ważne jest, gdzie mieszkasz, jaki
masz kolor oczu, ile masz lat. Ważne jest to, kim się czujesz.
A ja czuję swój biało-czerwony świat w sercu”.

Kronika wspomnieniowa

AMALIA CZAWKINA, UZBEKISTAN

Film „ONE biało-czerwone”. Autorka filmu pragnie
„studiować w Polsce medycynę, a potem zamieszkać w kraju
przodków”. Amalia w filmie wciela się w mądre, uczone,
stosunkowo mało znane Polki (z wyjątkiem Marii Curie
Skłodowskiej). „ONE biało-czerwone” to: profesor nauk
medycznych Hanna Hirszfeld, profesor nauk prawnych
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Janina Zakrzewska, farmaceutka Antonina Leśniewska,
psycholog Maria Żebrowska, noblistka Maria Curie Skłodowska oraz pedagog specjalny Maria Grzegorzewska.
Polki te stały się symbolem walki kobiet o dostęp
do męskich zawodów i stanowią przykład nie tylko dla autorki filmu.
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ALICJA DMITRIUK, UZBEKISTAN

Film „Rymowane świętowanie”. ukazuje wierszyki
na różne polskie święta m.in.: Dzień Polonii, Wszystkich
Świętych, Dzień Niepodległości, Wigilię i Wielkanoc. Autorka własne wiersze deklamuje z olbrzymim przejęciem.
Widz może też śledzić w jaki sposób Alicja własnoręcznie
wykonuje rekwizyty na każde święto, do każdego wiersza.
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Przykład wiersza z okazji 2. maja:
„Bielą i czerwienią na wietrze powiewa
piękna polska flaga i hymn przy tym śpiewa.
Śpiewają z nią ludzie w różnych krajach świata,
Bo to dzień Polonii ręce wszystkim splata”.

Kronika wspomnieniowa

ANTONI STAWCZYK, NIEMCY

Film „Mój biało-czerwony świat”. Antoni zabiera widza
w podróż do swojego biało-czerwonego świata. Stacjami
podróży są:
• Polska szkoła przy Polskiej Misji Katolickiej
w Hanau, a w niej poszczególne sale lekcyjne,
• Kościół, w którym odprawiane są msze po polsku,
• Ulubiony polski sklep we Frankfurcie, w którym
„znajdują się prawie wszystkie polskie produkty”,
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•

Dom Antoniego, a w nim m.in. reprodukcja obrazu
Wojciecha Kossaka „Piłsudzki na kasztance”, magnesy z Polski, ręcznie malowanie przez ciocię Antoniego skrzynie krakowskie, a w jego pokoju króluje
pościel z Robertem Lewandowskim i plakat z reprezentacją Polski z napisem „Polska – łączy nas piłka”.
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INESA SZURPICKAJA, LITWA

Film „Jeden dzień to za mało”. Autorka mieszkająca
w litewskiej miejscowości Podbrodzie, w której większość
mieszkańców to Polacy, w poetycki sposób, w stroju ludowym, tak przedstawia swoje miasto:
„Jest na mapie mała kropka.
Ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.
Jest ciekawie i wesoło,
W moim biało-czerwonym świecie – naokoło.
…
Co znaczy Podbrodzie w naszej polskiej mowie?
Brzmi dumnie i wzniośle jak pieśń sokola.
Niegdyś w miasteczku most był za opłatą.
A kto nie miał grosza, co czynił zatem?
Przechodził przez nurt rzeki, a wodę miał pod brodę.
Od tego i nazwa grodu – Podbrodzie.
Mamy nasze miasto od Zygmunta Augusta,
co nadał mu przywileje miejskie i dóbr mnóstwo.
To miasto Piłsudzkiego, Tyszkiewicza i Pani Ordonówny,
Któryś z tych piękny aniołom sobie równy.
Stoi miasto Podbrodzie bogate w historię,
Okryte chwałą i zwycięstwa glorią.
Opasane lasami, w grzyby i jagody bogate,
Pośród których, licznych jezior oczy świecą.
Moją miłość do niego żadne pióro nie opisze,
Tylko serce czułe pojąć me uczucia może”.
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ANTONI STAWCZYK, NIEMCY

„Mój biało – czerwony świat”- pod takim hasłem z całego świata napłynęły prace filmowe
na konkurs „Być Polakiem”. Miałam ogromny zaszczyt być jednym z jurorów w grupie V
i oceniać nadesłane prace. Dla większości uczestników konkursu ich biało-czerwony świat
to polskie tradycje pielęgnowane w domu, polskie potrawy, polski kościół, sklep, szkoły polonijne,
zespoły taneczne i harcerstwo. Część uczestników wyraziła ich biało-czerwony świat poprzez muzykę
Chopina, malarstwo, poprzez piękne miejsca w Polsce, które odwiedzili, czy poprzez znajomość tragicznej i skomplikowanej historii Polski. Prawie w każdym filmie pojawia się flaga biało-czerwona. Młodzi
uczniowie pokazują, jak bardzo są dumni z polskiego pochodzenia, jak bogate i urozmaicone jest ich
życie, jak wielu przyjaciół poznają w szkole polonijnej i w harcerstwie. Oczywiście wielka w tym zasługa
rodziców i nauczycieli. Dzięki nim kolejne pokolenia dzieci urodzonych i wychowanych poza granicami
Polski poznają język polski i Ojczyznę ich rodziców i dziadków z jej pięknem, historią i tradycjami.
W nadesłanych filmach biało-czerwona polskość zademonstrowana jest również poprzez obchodzenie
ważnych rocznic państwowych. Wszystkich uczestników konkursu łączy miłość do Polski wyrażona
w różny sposób. Część z nich nie może doczekać się kolejnych wakacji w Polsce, studiowania na polskich
uniwersytetach czy poznania nowych koleżanek i kolegów mających polskie korzenie i mieszkających
w różnych częściach świata. Obejrzenie 59 filmów nadesłanych na konkurs było dla mnie ogromną
przyjemnością, która pozwoliła mi, chociaż na chwilę, wejść w biało-czerwony świat młodych filmowców. Z każdym kolejnym filmem przenosiłam się do innego państwa, do innego domu. Za tę możliwość
dziękuję nie tylko autorom filmów, ale przede wszystkim organizatorom Konkursu „Być Polakiem”,
pomysłodawczyni Pani poseł Joannie Fabisiak i Panu Markowi Machale, koordynatorowi Konkursu.
Dziękuję Państwu za wytrwałość i ogromne zaangażowanie. To, co robicie jest piękną i niezmiernie
cenną inicjatywą integrującą Polaków przebywających poza granicami kraju z Ojczyzną. Dziękuję za zaproszenie mnie do współpracy oraz powierzenie roli jurora. Dziękuję również za współpracę moim
koleżankom i kolegom jurorom z grupy V.

IWONA MALINOWSKI
Juror Grupy V

„BYĆ POLAKIEM” 2021
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Możliwość wzięcia udziału w roli jurora konkursu „Być Polakiem” jest dla mnie niezwykłą podróżą
w czasie, do przeszłości. Żyłam na emigracji, w Irlandii dwanaście lat. Pełniąc funkcję nauczyciela języka
polskiego w szkole polonijnej, zrozumiałam specyfikę nauczania dzieci dwujęzycznych. W wielu pracach
pisemnych uczniowie opowiadali o swoim życiu w dwóch kulturach, co przybliżyło mi realne problemy
z jakimi się zmagają ale i uświadomiło jak dużo z dwujęzyczności czerpią.
Pracowałam także w środowisku irlandzkim, dzięki czemu sama doświadczyłam życia w dwóch językowych światach. Uważam, możliwość wielopoziomowego poznawania kultury dwóch krajów oraz spotkania się z wieloma innymi, za wielkie bogactwo. Irlandia, podobnie jak Stany Zjednoczone, Anglia, czy
Niemcy jest krajem, w którym żyją ludzie z całego świata. Można ugotować Tagliatelle z włoskim szefem kuchni i porozmawiać o islamie z muzułmaninem. Dowiedzieć się od koleżanki z Ugandy, że mężczyzna by mógł pojąć kobietę za żonę w jej kraju musi dokonać opłaty w postaci na przykład krowy. Jest
to sposób okazania szacunku i wdzięczności za godne wychowanie dziewczyny.
Wielokulturowość uświadamia, że jednocześnie jesteśmy różni, ale w wielu kwestiach tacy sami.
„Oswaja inność” w rozumieniu ubogacania paletą barw, dostrzegania nowych perspektyw. Otwiera
nas na przygodę i pozwala oczekiwać od życia więcej.
Oglądając filmy spływające od Dzieci Polonijnych ze wszystkich kontynentów na konkurs „Być Polakiem” doświadczyłam wielu wzruszeń. Poczułam się jakbym znowu była w tym barwnym, wielokulturowym świecie. Napawa mnie dumą fakt, że tak wielu młodych Polaków kocha Polskę, wie o niej tak dużo
i po prostu o niej pamięta! Mało tego, tworzy w miejscu zamieszkania swoją Małą Ojczyznę otaczając
się przyjaciółmi kraju pochodzenia.
Dwujęzyczność ma nieoceniony wpływ na myślenie twórcze i kreatywność, co widać w nadesłanych
przez Młodzież filmach. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ujęty został temat „Mój biało-czerwony świat” w tak wielu różnych odsłonach będących pokłosiem wielobarwnych, niezwykłych charakterów tych Dzieci.
Ostap z Ukrainy zaprosił do nagrania filmu babcię, która pokazując nadgryzione zębem czasu czarno-białe zdjęcia opowiada z oddaniem zamierzchłe czasy ich rodziny. Amalia z Uzbekistanu wcieliła się
w role niezwykłych, odważnych polskich kobiet, które wpłynęły na losy historii świata, jak Antonina
Leśwniewska, Janina Zakrzewska, Maria Żebrowska. Aranżując otoczenie wokół siebie, przeniosła się
w ich świat, by na koniec wyciągnąć mądre, wartościowe wnioski. Dominik ze Stanów Zjednoczonych
spiął film klamrą, witając widzów nagraniem z czasu, kiedy miał kilka lat, a żegnając jako nastolatek!
Jeden niezwykły koncept na przedstawienie swojego biało-czerwonego świata goni kolejny.
Dziękując w szczególny sposób Dzieciom, ale też Rodzicom i Nauczycielom za ich ciężką pracę na dwa
etaty, dwa światy, zacytuję na koniec dobrą znajomą dr Stellę Strzemecką „tak jak na niebie nie
ma dwóch identycznych chmur, tak nie ma dwojga takich samych dzieci migrantów. Ale jedno jest
pewne, na emigracji warto podarować dziecku nie tylko skrzydła, ale także korzenie.”
MARIANNA BRZOZOWSKA
Juror Grupy V
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GRUPA V
PRACE OSÓB WYRÓŻNIONYCH
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OSTAP HNAT, UKRAINA

Film jest autorskim przewodnikiem po jego biało-czerwonym świecie, którym jest Lwów i inne miejscowości na Ukrainie związane z jego rodziną. Historię rodziny
opowiada uwieczniona w filmie prababcia Ostapa.
„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 i obchodzimy wszystkie święta religijne i pań-

stwowe. Mój biało-czerwony świat jest jak układanka złożona
z wielu cząstek. Każda cząstka jest ważna. Jeśli brakuje przynajmniej jednej, brakuje cząsteczki mojego życia.
(…)
Moja biało-czerwona układanka jest niezwykła, ponieważ
jest stale uzupełniana o nowe cząsteczki. Cieszę się, że moje
życie stało się biało-czerwone”.

ROMAN JULDESZEW, UKRAINA

Film „Jak to być Polakiem?”. Na tytułowe pytanie
Roman i jego polscy przyjaciele ze Szkoły przy Klubie Kultury Polskiej im. Henryka Sienkiewicza w mieście Energodar na Zaporożu odpowiadają:
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„Być patriotą jak Piłsudzki. Walczyć jak Wałęsa. Znać historię jak Henryk Sienkiewicz. Lubić jak Jan Paweł II, Opiewać
ojczyznę jak Wybicki, Wierzyć jak Mieszko I, Być reformatorem jak Poniatowski”.
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LARA KOT, NIEMCY

Film „Mój biało-czerwony świat”. Lara z Berlina tak
opisuje swój świat (wybrane fragmenty):
„Cześć nazywam się Lara (…). Moja mama jest Polką a mój
tata Niemcem. (...) Chciałabym podziękować mojemu tacie,
który zawsze pragnął, mimo że jest Niemcem, żebym czuła
się Polką i miała możliwość dorastania w dwóch światach.
W czarno-czerwono-złotym i biało-czerwonym. To właśnie
on powtarzał mi wiele razy „Lara, rozmawiaj proszę z mamą
po polsku”. Tak naprawdę mam dwa biało-czerwone światy.
Pierwszy to moja mamusia, babcia, dziadek, wujek i miasto

Gdynia. (…) A mój drugi biało-czerwony świat jest w Niemczech. Polskie Towarzystwo szkolne OŚWIATA, to szkoła,
w której od piątego roku życia odnalazłam mój biało-czerwony świat, czyli moją Polskę w Niemczech. (…) Mój biało-czerwony świat to poezja, (…) to teatr „Bez Paniki”, (…)
to szkoła przy ambasadzie. (…) Szkoła polska to nie tylko
nauka, ale możliwość poznania przyjaciół na całe życie. (…)
Kocham Polskę i dziękuję za mój biało-czerwony świat”.

ZUZANNA ANNA ŁAPA, USA

Film „Mój świat”. Zuzanna tak opisuje swój świat (wybrane fragmenty):
„Mój świat – poranna herbata z miodem i cytryną. Mój
świat to moja szafa, w której wisi mój pierwszy strój krakowski, prezent od prababci Danusi. Mój świat to wspomnienia
pszczółki Mai i Reksia, Misia Uszatka, Bolka i Lolka. (…) Mój
świat to super wakacje w Polsce u dziadków(…). Mój świat
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to bycie księżniczką tatusia, smokiem mamusi i pomocną dłonią dla młodszego brata. (…) Mój świat to czerwony barszcz
z uszkami na Wigilię i ulubiony żur z jajkiem ze święconki
na Wielkanoc. (…) Mój świat to odkrywanie historii przodków
i bohaterów mojej Ojczyzny. Mój świat to niedzielna msza
święta w języku polskim. Mój świat to coroczna parada trzeciomajowa”.
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NICHOLAS PIETRANIK, USA

Film „Mój biało-czerwony świat”. Nicholas rozpoczyna
odegraniem na pianinie „Mazurka Dąbrowskiego”. Przy
pomocy rodzinnych zdjęć, filmów kręconych w szkole,
przedstawia „swój biało-czerwony świat”: „Urodziłem się
na amerykańskiej ziemi, ale cały czas czuję się Polakiem i jestem bardzo mocno związany z krajem moich przodków. (…)
Pierwszy raz byłem w Polsce jeszcze przed narodzeniem, gdy
mama była w ciąży. (…) Do poprzednich wakacji, każdego roku

latałem na długie i niesamowicie ciekawe wyjazdy nad Wisłę.
Od ponad roku nie wyjeżdżałem nigdzie i nie mogę się doczekać
następnej podróży do Polski. (…) Wyjątkowym dniem w moim
grafiku jest sobota. W każdą sobotę, mimo że mieszkam prawie
trzy godziny od Chicago, uczęszczam do polskiej szkoły i choć
czasami ciężko jest rano wstać, podejmuję ten trud, aby móc
zgłębić wiedzę o Polsce (…).

MADELEIN SERRAT, FRANCJA

Film „Mój biało-czerwony świat”. Madeleine poświęciła swój film „polskim wojownikom Powstania Warszawskiego”. Wykorzystała oryginalny kolorowy film
z powstania i dodała do niego zrealizowaną przez siebie
fabułę: Radiotelegrafista, po nadaniu wiadomości, idzie z ta-
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jemniczą paczką na spotkanie z łączniczką, której przekazuje
paczkę. Łączniczka po pełnej trudu drodze dociera do ukrywającego się w lesie powstańca. Ten otwiera paczkę, w której
znajdują się … dwie róże: biała i czerwona.
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KURT STILLER, NIEMCY

Kurt Stiller mieszka z rodzicami i bratem w Berlinie. Interesuje się grafiką komputerową, przy pomocy której zrealizował film „Mój biało-czerwony świat”. A oto w skrócie
treść filmu: Skoczek narciarski przemienia się w orła, który
mija po drodze postaci, podziwiane przez Kurta – Mikołaja
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Kopernika, Marię Curie-Skłodowską, Jacka Malczewskiego,
Fryderyka Chopina oraz Adama Mickiewicza. Scenkę
z polowania z „Pana Tadeusza” zagrał ze swoim młodszym
bratem. Kurt kończy swój film pozdrowieniem: „Do zobaczenia w Polsce”.
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Mówi się, że gramatyka to kręgosłup języka. Wzrastając w jednorodnym otoczeniu językowym uczymy
się jej bezwiednie. W innym przypadku, rozwijanie kompetencji językowych wymaga celowego i przemyślanego wprowadzania zagadnień gramatycznych przez nauczyciela.
W podejściu komunikacyjnym gramatyka pojawia się na lekcjach, ale jedynie funkcjonalnie. Komentarz
gramatyczny ograniczony jest do minimum. Celem nadrzędnym jest bowiem komunikacja. Znajomość
systemu gramatycznego, poprawność językowa wypowiedzi są podporządkowane temu celowi.
Ostatnie dekady przynoszą jednak częściową rewizję takiego podejścia. Zauważa się bowiem, że zbyt
mały akcent kładziony na nauczanie gramatyki sprawia, że uczniowie używają języka niepoprawnie
i choć „dogadują się” z rodzimymi jego użytkownikami, to popełniane błędy językowe stają się ich
negatywnym wyróżnikiem w procesie komunikacji. N. Chomsky w latach pięćdziesiątych XX w. wprowadził termin Gramatykalność. Oznacza on wypowiedź, którą w pełni akceptuje rodzimy użytkownik
języka. Uważam, że do takiej sytuacji należy dążyć w kształceniu sprawności posługiwania się językiem
polskim w szkołach polonijnych.
Z krytyki podejścia komunikacyjnego narodziła się idea nauczania języka opartego na zadaniach. Według tego podejścia, posługiwanie się językiem to nie tylko wzajemnie przekazywanie komunikatów, ale
też wspólne działanie służące osiągnięciu określonych celów. Zgodnie z tą perspektywą, w kształceniu
językowym zanika więc różnica między uczeniem się a używaniem języka. Taka strategia rozwijania
kompetencji językowych wydaje się być szczególnie wartościowa w przypadku nauczania – jak często
mówimy – języka dziedziczonego, jakim jest dla naszych uczniów język polski. Różnorodne strategie
nauczania powstające na bazie tego podejścia uwypuklają przede wszystkim specyfikę potrzeb uczących
osób i do niej dostosowują metody i formy kształcenia.
Gramatyka powraca na lekcje jako „serce” języka i strażniczka językowej poprawności. Przesłane na nasz
konkurs scenariusze udowadniają, że lekcje dotyczące gramatyki nie muszą być nudne i żmudne. Gramatyka zanurzona w odpowiednio dobrane teksty kultury może stać się dla uczniów angażującym
wyznawaniem, czy też logiczną zagadką.
Dziękuję i gratuluję wszystkim Uczestnikom tegorocznego konkursu!

MAGDALENA BOGUSŁAWSKA
Przewodnicząca Jury Grupy Nauczycielskiej
(Moduł B)
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MODUŁ B
– DLA NAUCZYCIELI
KONSPEKT LEKCJI:
GRAMATYKA UKRYTA W WIERSZACH
O MIŁOŚCI. METODYCZNA PREZENTACJA
PROBLEMÓW GRAMATYCZNYCH
I LEKSYKALNYCH, WYSTĘPUJĄCYCH
W WYBRANYM WIERSZU LIRYCZNYM,
NP. W WIERSZU K.I GAŁCZYŃSKIEGO.
„ROZMOWA LIRYCZNA”
Wpłynęło 17 prac
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Choć w tym roku konspektów lekcyjnych nadesłanych zostało mniej niż w latach ubiegłych, to jednak
gruntowne zapoznanie się z ich treścią zajęło mi więcej czasu. Scenariusze zajęć na temat: „Gramatyka
ukryta w wierszach o miłości’’ były na podobnym, bardzo wysokim poziomie, dlatego trudno było
mi podjąć ostateczną decyzję o wyborze najlepszych prac. Mając jednak zgrany zespół specjalistów
tworzących tegoroczne jury, bez większych problemów i kontrowersji udało nam się wspólnie wyłonić
laureatów. Oceniając prace braliśmy pod uwagę: zgodność z zapisami regulaminu konkursu, spójność
planowanego przebiegu lekcji ze wskazanymi celami, kreatywne podejście do tematu, poprawność merytoryczną, metodyczną i językową, innowacyjność zaproponowanych metod i form pracy, przejrzystość pracy oraz przydatność dla innych nauczycieli.
Większość otrzymanych prac okazała się pracami ciekawymi, pełnymi interaktywnych zadań oraz nowych pomysłów do wykorzystania na lekcjach, choć znalazły się też konspekty przeładowane informacjami, proponowanymi aktywnościami i mało zróżnicowane pod względem poziomu kompetencji
językowych.
Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość uczestniczenia po raz kolejny w obradach Jury, a koleżankom i kolegom Jurorom za spotkania i interesujące dyskusje w wersji on-line
na Zoom.
Drogim nauczycielom biorącym udział w tegorocznej edycji konkursu bardzo dziękuję za podjęcie wyzwania oraz poświęcenie czasu i ogromu pracy w przygotowanie scenariuszy lekcji. Ufam, że ten trud
przyniesie dobre owoce w pracy z dziećmi i młodzieżą i będzie źródłem Państwa satysfakcji. Laureatom
serdecznie gratuluję zdobytych nagród i wyróżnień. Wszystkim życzę nowej energii, zdrowia, sił oraz
szybkiego powrotu do nauczania stacjonarnego, za czym tak bardzo tęsknimy, a co za tym idzie – bezpośredniego kontaktu z polskimi uczniami.

MAŁGORZATA LASOCKA
Wiceprzewodnicząca Jury Grupy Nauczycielskiej
(Moduł B)
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W obradach jury konkursu Być Polakiem uczestniczę od początku jego istnienia. Jednak w tym roku
po raz pierwszy oceniałem prace nauczycieli. Po lekturze konspektów lekcji jestem pełen podziwu dla
kreatywności koleżanek i kolegów po fachu – polonistów. Chylę czoła przed ich zaangażowaniem na
rzecz podtrzymywania tożsamości narodowej wśród najmłodszego pokolenia Polaków żyjącego poza
granicami kraju. Nauczanie języka polskiego na obczyźnie oprócz tego, że jest pięknym przejawem patriotyzmu, jest również dużym wzywaniem. Przede wszystkim dlatego, że dany zespół klasowy tworzą
często uczniowie o bardzo zróżnicowanym poziomie znajomości polszczyzny. Jednak warto kontynuować tę wspaniałą misję i „nieść kaganek oświaty”, gdyż systematyczna i żmudna praca nad językiem
daje nie tylko satysfakcję, ale również bywa powodem do dumy z osiągnięć uczniów. I to jest chyba
najpiękniejsza nagroda dla każdego nauczyciela.
W wyróżnionych przez jury konspektach widać przede wszystkim troskę ich autorów o strukturę zajęć.
Mają oni świadomość tego, że kształcenie różnych umiejętności oraz przekazywanie wiedzy powinno
być zarówno efektywne, jak i efektowne. Stąd dążenie do przejrzystość i spójności pomysłów – zgodnie z zasadą im mniej tym więcej – a także do uatrakcyjniania lekcji różnymi zabawami, grami itp.
Wszystko po to, by nauczać poprzez zaciekawienie i jednocześnie unikać schematyzmu, który prowadzi
do nudy – szkolnego wroga numer jeden.
Lektura konspektów lekcji uświadomiła mi również to, że warto sięgać po teksty kultury, które są
bliskie doświadczeniom życiowym uczniów. W kontekście tegorocznego tematu bardzo sensowne wydaje mi się wykorzystywanie na lekcjach np. tekstów współczesnych piosenek zawierających motyw
miłości. Uczniowie łatwiej identyfikują się bowiem z przeżyciami aktualnie tworzących artystów, niż
powiedzmy rozterkami miłosnymi poetów młodopolskich. Oczywiście, klasyka jest ważna i dlatego
tworząc program nauczania należy znaleźć złoty środek w doborze tekstów.
Kończąc, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu Joannie Fabisiak i Markowi Machale za
wspaniałą organizację konkursu oraz krzewienie polskości w różnych zakątkach świata.

STANISŁAW CHYLEWSKI
Wiceprzewodniczący Jury Grupy Nauczycielskiej
(Moduł B)
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„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym
serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać
w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna
– by zamknąć ją w sobie jak skarb, pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć
tę przestrzeń, którą wypełnia.”
~ Karol Wojtyła
Tytuł konkursu „Być Polakiem” jest ponad czasowy i niesie ze sobą tyle ważnych treści. Bo czym dla mnie
jest „być Polakiem”? Mówić po polsku, pielęgnować polską kulturę, tradycje, wyrażać troskę, miłość i szacunek do Polski? I w tych wartościach wychowywać swoje dzieci… Szczególnie dla nas, żyjących z dala
od Ojczyzny jest ogromnie ważne, by nie utracić swoich korzeni, punktu odniesienia, który pozwala stanąć na własnych nogach bez względu na miejsce zamieszkania.
Jako sędzia Konkursu, pragnę przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować Pani Poseł Joannie
Fabisiak i Panu Markowi Machale ze pomysł i realizacje Konkursu jednoczącego pod biało-czerwonym
sztandarem młode pokolenie Polaków rozsiane po całym świecie. To już po raz dwunasty zaprosili dzieci
i młodzież do przygody z historia, językiem i kultura polska.
Jestem zaszczycona moc pełnić funkcje jurora. Dziękuje wszystkim jurorom za ich oddanie w ocenianiu
prac konkursowych. Dziękuję Rodzicom, Nauczycielom i wszystkim Uczestnikom Konkursu za zapal,
zainteresowanie i ogromny wkład pracy w przygotowanie prac konkursowych. Jesteśmy z Was dumni
i dziękujemy, że wciąż identyfikujecie się z Polska, że mówicie po polsku i tak chętnie odwiedzacie ojczyznę Waszych rodziców czy dziadków. Wszakże Mikołaj Rej przypominał nam, „Iż Polacy nie gęsi, iż swój
język mają”.
Życzę organizatorom siły i wytrwałości w kontynuowaniu tego wspaniałego dzieła. Wszystkim uczestnikom Konkursu życzę, by pielęgnowali swoja miłość do Polski oraz żeby spełniali swoje marzenia i realizowali plany życiowe nie zapominając skąd pochodzą.

LUCJA MIROWSKA-KOPEĆ
Sekretarz Jury Grupy Nauczycielskiej (Moduł B)
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WERDYKT JURY MODUŁ B – DLA NAUCZYCIELI

JURY W SKŁADZIE:
MAGDALENA BOGUSŁAWSKA (Polska) – Przewodnicząca
STANISŁAW CHYLEWSKI (Kanada) – Wiceprzewodniczący
MAŁGORZATA LASOCKA (Wielka Brytania) – Wiceprzewodnicząca
ŁUCJA KOPEĆ – MIROWSKA (USA) – Sekretarz
HANNA KACZMARCZYK (Austria)
JERZY KOWALEWSKI (Ukraina)

WYBRAŁO LAUREATÓW:
I.

ANETA ZAWACKA – UVEGES, Irlandia

II. JUSTYNA SZLACHTA – IGNATOWICZ, Niemcy
III. KAROLINA KOWALCZE – FRANIUK, Włochy

PRZYZNAŁO WYRÓZNIENIA:
JOANNA KAWULA, Włochy
SABINA MĘŻYK, Łotwa
KATARZYNA RADOMSKA, Belgia
ILONA STAWCZYK, Niemcy
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Jest jedna polska kultura i jeden polski język – część tej kultury i klucz do niej. Piękna jest polska kultura i piękny polski język – a najpiękniejszy poprawnie użyty, aby wyrazić to, co najpiękniejsze. Idea
lekcji, która splata poezję o miłości z pięknem poprawnego języka, to idea równie piękna, realizująca idee
kształcenia kulturowego, w którym nie chodzi tylko o mechaniczne wyuczenie języka, zdobycie takich
czy innych kompetencji, umiejętności czy „sprawności”, ale o doświadczenie polskości poprzez czynne
uczestnictwo w kulturze. Lekcja języka polskiego stwarza takie szanse, choć – wiem – trudno oderwać się
od pewnych schematów. Warto próbować. Dotrzeć do przekazu, treści, sedna i piękna tekstu literackiego
omijając życiorysy autorów i ich portrety, wszelkie podmioty liryczne, budowy stroficzne i jasne odpowiedzi „co poeta chciał powiedzieć”. Warto próbować dotrzeć też do piękna języka omijając terminologiczne
opisy, wszelkie okoliczniki zostawić przed wejściem do klasy. Lekcja: spotkanie Nauczyciela – Mistrza,
Przewodnika z Uczniami w przestrzeni polskiej kultury wśród wartości ważnych dla Polaków. Lekcja:
wspólne wzrastanie. Bycie razem. Relacje. Mądrze spędzony czas. Teksty kultury nam w tym pomogą,
trzeba im tylko nie przeszkadzać

JERZY KOWALEWSKI
Juror Grupy Nauczycielskiej (Moduł B)
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Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju to organizacja non-profit powołana w 2018 roku
przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty społeczne
i umożliwić spółce podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Fundacja tworzy własne projekty, ale także wspiera inicjatywy społeczne i wolontariat pracowniczy.
Cele statutowe są osiągane poprzez aktywność w obszarze edukacji, kultury oraz poprzez
wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii i przedsiębiorczości.
Priorytetem dla Fundacji PFR jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społecznych
poprzez programy edukacyjne bazujące na nowych technologiach.
Pozostałe, nie mniej ważne obszary działalności Fundacji, to wspieranie kultury oraz innowacyjności, przedsiębiorczości, motywowanie do zwiększania kompetencji przez całe
życie, budowanie postaw prospołecznych i aktywizacja zawodowa. Podstawowe grupy odbiorców działań realizowanych przez Fundację PFR to dzieci, młodzież oraz osoby starsze,
jednakże jej celem jest stworzenie całego ekosystemu dobrych praktyk i zaangażowanych
instytucji, aby realizowane projekty, miały realny wpływ na życie beneficjentów Fundacji
i ich otoczenie.
Fundacja PFR w 2019 roku uruchomiła Centralny Dom Technologii – unikatowy projekt
edukacyjny, w ramach którego oferuje interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne w metodologii STEAM dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. CDT to także nowoczesna
przestrzeń – miejsce spotkań edukacji z biznesem i nowymi technologiami, do której zapraszani są innowatorzy, przedsiębiorcy i twórcy rozwiązań EdTech.
Więcej informacji o działalności Fundacji PFR znajduje się na stronie www.fundacjapfr.pl
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PATRONI, ORGANIZATORZY I SPONSORZY

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

KANCELARIA PREZESA
RADY MINISTRÓW

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNOTA POLSKA”

FUNDACJA
„ŚWIAT NA TAK”

ZJEDNOCZENIE
POLEK
W WIELKIEJ
BRYTANII
STOWARZYSZENIE
POLSKICH KOMBATANTÓW
W WIELKIEJ BRYTANII

ZJEDNOCZENIE POLEK
W WIELKIEJ BRYTANII

DOBRE MIEJSCE
S.P. Z O.O.

POLSKA
MACIERZ SZKOLNA

M.B.GRABOWSKI FUND

POLONIA
AID FOUNDATION
TRUST

ZJEDNOCZENIE POLSKIE
W WIELKIEJ BRYTANII

POLONIA AID
FOUNDATION TRUST

BYŚ
– WOJCIECH BYŚKINIEWICZ

INSTYTUT POLSKI AKCJI
KATOLICKIEJ W WIELKIEJ BRYTANII

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ
ARTYSTYCZNY WOJSKA
POLSKIEG

FUNDACJA
IM. ROMANA
I NATALII
GUMIŃSKICH
FUNDACJA IM. ROMANA
I NATALII GUMIŃSKICH

ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE

DRUKARNIA EFEKT

SPONSOR STRATEGICZNY PROJEKTU
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju to organizacja non-profit powołana w 2018 roku
przez Polski Fundusz Rozwoju. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez własne
projekty z zakresu edukacji, wspieranie inicjatyw społecznych (granty) i wolontariat
pracowniczy.


SPONSOR STRATEGICZNY FUNDACJI

Regina i Sławomir Katner
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