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Drodzy Przyjaciele,

	 przed kilkoma laty uczestniczyłam w spotkaniu harcerskim, którego gościem
honorowym był Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski.Wspominając czasy młodości
opowiedział takie oto zdarzenie. Harcerze z Wielkiej Brytanii przebywali na obozie
w USA wraz ze skautami amerykańskimi. Pewnego dnia do obozu przyjechał
policjant i zażądał spotkania z kwatermistrzem. Gdy ten podszedł, policjant zwrócił
mu uwagę,wskazując na flagę		amerykańską		powiewającą		nad		obozem,		że		wisi ona
centymetr niżej od pozostałych i poprosił o szybkie usuniecie tej nieprawidłowości.
Wtedy zrozumiałem, zakończył swoje wspomnienie Pan Prezydent, że moim
zadaniem, jako Polaka, jest strzec, by polska flaga powiewała zawsze na równi z
innymi.
	 Ta oryginalna definicja powinności każdego z nas wobec Ojczyzny
towarzyszyła mi podczas lektury prac przesłanych na konkurs „Być Polakiem”.
Było ich dużo, ponad trzysta, ale ich lektura nie należała do zadań nużących, wręcz
przeciwnie, pasjonujących.
	 Mam nadzieję, że udział w Konkursie był także dla Was ciekawym
doświadczeniem i pomógł znaleźć lub przybliżyć odpowiedź na pytanie o własną
tożsamość, poznać lepiej historię Polski i zwiększyć poczucie dumy.
	 Nie muszę przekonywać jak trudnym było więc zadanie Jury, które musiało
z tak wielu	 	 ciekawych prac wyłonić te, naszym zdaniem, wyróżniające, choć
chciałoby się przedstawić do nagrody wszystkie przesłane na Konkurs.

Drodzy Przyjaciele,
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Uczestnicy Konkursu to młodzież dobrze przygotowana do promocji
olski w śro-dowisku rówieśniczym. A w przyszłości bez wątpienia niezłomni
ambasadorowie Polski, dbający o należny Jej prestiż w kraju zamieszkania.
	 Opowiadajcie kolegom o kraju między Bugiem a Odrą, jego trudnej, ale
pięknej historii i wartej zainteresowania współczesności. Powiedzcie, że to właśnie
Polska przewodzi obecnie Unii Europejskiej sprawując prezydencję i że Polacy,
jako ludzie otwarci, dynamiczni i z po- mysłami, z pewnością wniosą do Europy
nowego ducha, godnie wypełniając powierzoną misję.
	 Pragnę		pogratulować		wszystkim		autorom		prac		konkursowych		mądrości,
wrażliwości i serca czującego w dwóch najpiękniejszych kolorach białym i czer-
wonym. Rodzicom, opiekunom i nauczycielom dziękuję za wspaniałe wycho-
wanie młodzieży do pełnego udziału w dwu kulturach kraju zamieszkania i ojczyzny
przodków.Dialog kultur to piękna lekcja patriotyzmu, akceptacji drugiego człowieka
i wzajemnego obdarowywania się skarbami kultury i tradycji.
	 Podczas Gali laureaci otrzymają polską flagę i słowa hymnu narodowego
wraz z życze-niami,	 	 które	 	 kierujemy	 	 do	 	 wszystkich uczestników Konkursu.
Pamiętajcie i troszczcie się o to, by flaga polska zawsze		była sytuowana na równi
z		innymi flagami.

Joanna Fabisiak 
Poseł na Sejm RP

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
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Patronat Honorowy

Lech Wałęsa
były Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

Jerzy Buzek
Przewodniczący

Parlamentu Europejskiego

Jagoda Kaczorowska
Harcmistrzyni ZHP,

córka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na Uchodźctwie

Longin Komołowski
Prezes Stowarzyszenia
Wspólnota Polska

Organizatorzy
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Radosław Sikorski- Minister Spraw Zagranicznych		
Bogdan Zdrojewski- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Barbara Borys-Damięcka - Senator RP, Przewodnicząca Rady Programowej
TV Polonia
Joanna Fabisiak – Poseł RP, Przewodnicząca Jury, Pomysłodawczyni Konkursu
Andrzej Gut Mostowy – Poseł RP
Andrzej Person – Senator RP
Krystyna Bachanek– Przewodnicząca Sekcji Polonijnej Mazowieckiego Towa-
rzystwa Kultury, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Marynistów Polskich
Kazimierz Chrapka – Prezes Fundacji W. Reymonta, Kanada
Ewa Denikiewicz- Piacentile – Prezes Associazione Italo – Polacca w Padwie
Marcin Frybes – socjolog, pracownik naukowy CADIS/EHEES w Paryżu
Marcin Garczyński		- Prezes Fundacji Europejski Instytut Naukowy
Joanna Hejman- Sajwade - Prezes Związku Polaków w Mediolanie
Andrzej Janeczko - Prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom”
Jerzy Jankowski – działacz polonijny, Norwegia
Stanisław Jaszczak – prof. dr med. członek Stowarzyszenia Weteranów Armii Pol-
skiej w Ameryce, okręg detroicki, Detroit
Teresa Konopielko – Wiceprezes SKO „Polonia” Rosja
Mirosław Korzeb – Dyrektor Teatru „Guliwer”
Witold Laskowski – Dyrektor TVP Polonia	
Wiesław Lewicki – Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej
Małgorzata Lasocka – Dyrektor Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Londynie		
Tadeusz Markiewicz – działacz polonijny
Romuald Mieczkowski – Członek Związku Pisarzy Litwy oraz międzynarodowej
grupy poetyckiej Magnus Ducatus Poesis.
Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
ks. Bp. Wojciech Polak – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
Maciej Rayzacher – aktor, działacz KOR
Henryk Siewierski – Profesor		Universidade de Brasilia
Aleksandra Sołtysiak –działaczka polonijna
prof. dr hab. Jolanta Tambor – Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej,
Uniwersytet Śląski
Albin Tybulewicz –, działacz polonijny w Wielkiej Brytanii
Aleksander Zając - Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
ks. Jan Zalewski – Duszpasterz polonijny, Dania
Alicja Zawadzka – dziennikarka, Francja
Helena Ziółkowska – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago
Gherard Longher – Prezes Związku Polaków w Rumunii

Komitet Honorowy

srodek.indd   5 2011-07-02   09:44:14



Joanna Fabisiak – Poseł RP, Przewodnicząca Jury, Pomysłodawczyni Konkursu, Polska
Dorota Andraka –Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających wAmeryce

Teresa Arszagi vel Harszagi – Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II

w Brukseli, Belgia

Magdalena Bogusławska – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Adam Chłopek – Prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie
Stanisław Chylewski - Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. M. Kopernika

przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu, Kanada

Krystyna Dzierżyńska – Wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich Szkół na Litwie

dr Jolanta Godlewska – Jędrzejczyk – Uniwersytet Medyczny wWarszawie, Polska

Agnieszka Grochola - Dyrektor Polskiej Szkoły w Galway, Irlandia

Hanna Kaczmarczyk –Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im .Jana III Sobieskiego

przy Ambasadzie RP wWiedniu,

Jagoda Kaczorowska – Harcmistrzyni ZHP, działaczka polonijna, Wielka Brytania

Tomasz Karawajczyk – Członek zarządu ds. Public Relations, Forum Polskich Szkół w Holandii

Halina Koblenzer – Koordynator Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka

Polskiego ds. nauczania języka polskiego, Niemcy

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

Agata Lewandowski - Prezes Związku Dziennikarzy Polskich w Niemczech

dr n. hum. Anna Łucka – Egzaminator z języka polskiego na wyższe uczelnie w Paryżu, Francja

Helena Miziniak – Prezes		Zjednoczenia Polskiego wWielkiej Brytanii

Beata Mondovics – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Budapeszcie, Węgry

Aleksandra Podhorodecka – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii

Roman Śmigielski - Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Dania

dr n. hum. Jolanta Tatara – Dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Lemont ,USA

Vujisić Wanda - Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze

Jury
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Co to znaczy “Być Polakiem” dla Jury Konkursu.

BYĆ    POLAKIEM
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Być Polakiem... to znaczy:
Kochać Ojczyznę;
Troszczyć się o Jej los – cieszyć osiągnięciami, martwić niepowdzeniami,
wstydzić za złe zachowanie Polaków...

Aleksandra Podhorodecka, Wielka Brytania

(...) Los sprawił, że od ponad dwudziestu lat mieszkam w Montrealu. Życie
w kanadyjskim kotle etnicznym szybko zrewidowało moją koncepcję polskości.
Opuszczając ojczyznę wiozłem ze sobą sarmacko-romantyczną wizję kraju
wyjątkowego,naznaczonegopasmemnieszczęść.Przebywaniewmozaice ras,kultur,
światopoglądówiprzekonańnauczyłomnieszacunkudoszerokopojętejodmienności.
Dziś jestem głęboko przekonany o tym, że bycie Polakiem, w szczególności poza
granicami, powinno być oparte na tolerancji i respekcie w stosunku do innych oby-
wateli świata oraz przekazywaniu im rzetelnej wiedzy o dalekim kraju nadWisłą.(...)

Stanisław Chylewski, Kanada

To właśnie za granicą będąc, dowiedziałem się i to od obcokrajowców, jaki to skarb
tkwi w naszym narodzie, który ma tyle znanych ludzi. Mieszkając w Polsce było dla
mnie oczywiste, że Maria Skłodowska-Curie była Polką ale to w Holandii dostałem
gratulację od koreańskiej rodziny za to, że ta właśnie Polka zrobiła tyle dobrego.
Wtej samej chwili byłemdumny, że jestemPolakiemizrozumiałemjaki trudnymamy
język, bo wymowa nazwiska Skłodowska dla Koreańczyków jest bardzo trudna.
Być Polakiem to przede wszystkim być sobą.

Tomasz Norbert Karawajczyk, Holandia

(...) Dla mnie być Polką oznacza pewien stan ducha i świadomości, które-
go fundamentem jest przekonanie, że Polska jest moim krajem, domem, za-
pleczem historyczno-kulturowym, źródłem myślenia o życiu i świecie
oraz wspólnego kodu kulturowo-mentalnego z moimi rodakami.(...)
ByćPolką tonp.zadumaćsięwMuzeumPowstaniaWarszawskiegoiprzedtablicamiz
wyrytymi nazwiskami poległych powstańców,wśród których są kuzynimojejmamy.
OdczuwaćwzruszenienietylkoprzymuzyceChopina,aleteżwspółczesnychzespołów,
jak Lao Che czy Sabaton, śpiewających o polskiej historii. Przecież wspólna pamięć,
wspólnaziemia i język łącząnaswszystkich,niezależnieodmiejscazamieszkania.(...)

Hanna Kaczmarczyk, Austria
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Być Polakiem

Być Polakiem, być Polakiem - marzę ciągle będąc małym,
bo Polacy to jest naród wymarzony i wspaniały...

Być Polakiem, być Polakiem – wszem i wobec fakt ten zdradzać
nawet, gdyby komuś miało to przeszkadzać.

Mieć historii wielki bagaż i tradycji wpływy duże,
no i zawsze się odnawiać, pokonywać wszystkie burze.
W obcym kraju, w obcej ziemi okazywać to codziennie...
Być Polakiem - ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie.

Ekscentrycznym być Polakiem – cudzoziemcy aż zamilkną,
tolerancja oraz wiara, a złe czasy będą chwilką.

Wzorem być dla innych ludzi, dawać przykład niebanalny...
Być Polakiem w dobrym stylu, Boże, daj mi...

Choć daleko trwam od kraju, nie jestem tam bezpowrotnie,
łamie serce ta rozłąka, a ja czuję się okropnie...

Polska dla mnie - w każdym miejscu - to jest źródło wielkich wzruszeń.
Bo Polakiem w każdym calu już na zawsze zostać muszę!

Być Polakiem, być Polakiem - marzę ciągle będąc małym,
bo Polacy to jest naród wymarzony i wspaniały.

Być Polakiem, być Polakiem – wszem i wobec fakt ten zdradzać
nawet, gdyby komuś miało to przeszkadzać.

Być Polakiem, być Polakiem, to uczucie sobie cenię,
nawet gdy oglądam newsy w Polsacie lub TVN-ie...

Roman Śmigielski, Dania
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(...)nie		jest ważne terytorium, na którym mieszkamy, ale to „kim się tak naprawdę
czujemy”. A to, czy ktoś czuje się Polakiem, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od
nas		samych. (...) bycie Polką, to dla mnie oznacza również troskę i miłość do ojc-
zyzny, która		ma		wielką i bogatą tradycję. Tutaj na obczyźnie, międzyAdriatykiem i
Bałtykiem (bo przecież niema idealnegomiejsca na		ziemi), jesteśmy razem ja-Polka		
imojaojczyzna–Polska,dziękiktórejzrozumiałamcotoznaczybyćPolką		zagranicą.

Wanda J. Vujisić, Czarnogóra

Bycie Polakiem poza granicami kraju oznacza ogromną odpowiedzialność.(...)
Trwanie na emigracji w wierności swoim przodkom, kościołowi, Ojczyźnie		
niezależnie od warunków historycznych zawsze wymagało wielkiej
odpowiedzialności i pewnego rodzajuodwagi cywilnej.		Wybierając tę postawękażdy
Polak – emigrant niezależnie od wykształcenia świadomie decyduje się na przyjęcie
na siebie realizacji określonych często niełatwych obowiązków		z nią związanych .
Papież Jan Paweł II wielokrotnie	 	 zwracając się w swoich przemówieni-
ach	 	 do Polonii w sposób najbardziej trafny ujął zadania przed nią stojące:	 	 „
Im bardziej	 	 będziecie wierni Bogu, waszej tożsamości i kulturze, tym ow-
ocniejszy będzie wasz wkład nie tylko w dobro kraju i narodu, w którym
tkwią wasze korzenie, ale także owocnie i skuteczniej będziecie mogli służyć
dobru waszych nowych ojczyzn i społeczeństw, które współtworzycie”.

Beata Mondovics, Węgry
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Laureaci Konkursu

BYĆ    POLAKIEM
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Grupa wiekowa 8-12 lat:

Ahmed Harrabi – Tunezja

Aleksander Dziewit – Francja

Karolina Orszewska – Litwa

Lili Varga – Węgry

Calista Ostrowski – Francja

Marcin Sępień – Kanada

Elena Mondejowic, Luka Sucćur – Czarnogóra

Ingrid Pieńczykowska – Belgia

Laureaci konkrsu 
“Być Polakiem”

Grupa wiekowa 13- 15 lat:

Dariusz Burdyn – Włochy

Aneta Grabowska – Francja

Emily Anna Matson – USA

Rajmund Rogoża – Litwa

Michał Stachowski – Niemcy
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Laureaci konkrsu 
“Być Polakiem”

Grupa prac multimedialnych

Kategoria wiekowa 8-12 lat

Weronika Brzezińska - Niemcy

Pietro Casali		- Włochy

Kategoria wiekowa 13-15 lat

Tomasz Ługowski -		USA
Jan Kusins		- Łotwa

Kategoria wiekowa 16-19lat

Filip Wilk		- USA

Grupa wiekowa 16-19 lat:

Barbara Chmielewska – Wielka Brytania

Sarra Ksibi – Tunezja

Diana Radziejewska – Niemcy

Stanisław Songin – Litwa

Beata Sudejko – Litwa
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Osoby wyróżnione 
w Konkursie

BYĆ    POLAKIEM
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Kategoria wiekowa 8-12 lat

Youssef Becher – Tunezja;
Sandra Maya Chelly– Tunezja;
Joussef Saheb Ettabaa– Tunezja;
Jasio Ford – USA;
Cyryl Gotkowicz – Anglia;
Maksymilian Jurczyk – Belgia;
Sebastian Libuda – USA;
Alina Sibel – Meyer – Niemcy
Anna Szyszko – Wielka Brytania;
Paulina Ibek – Szwecja;
Gabriela Kucińska – Austria;
Magda Chmura – Czechy,
Konrad Janssen – Austria;
Natalia Van Dijk – Holandia;
Emilia Staniaszek – Anglia
Paulina Dzioba – Francja;
Grigorowicz Ewelina – Litwa

Kategoria wiekowa 13-15 lat 

Natalia Górska– Francja;
Magdalena		Grochola– Irlandia;
Sonia Hauidei – Tunezja;
Magdalena Kamińska – Włochy;
Konrad Kowal – USA;
Marianna Leszczyk – Austria;
Bartłomiej Mielniczuk – Anglia;
Sylwia Pargieła – Belgia;
Daniel Rogoza – Litwa;
Daniel Sikorski – Kanada;
Hanna Trybula – Austria;
Dominik Wesołowski – USA;
Konrad Wilk – USA;
Aleksandra Wroński – Niemcy;
Szatkiewicz Anna - Litwa;
Julia Jaroć - USA;
Daria Jarczyńska – Kanada.
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Kategoria wiekowa 16-18 lat

Anna Domalik – USA
Anna Kozłowska –Anglia

Prace multimedialne 

Kategoria wiekowa 8-12 lat:

Piotr Blanco - Wenezuela
Agata Kryńska - Anglia
Milena Misiak -		Anglia
Szymon Świrydowicz		- Belgia

Kategoria wiekowa 13-15 lat:

Jan Geisler		- Niemcy

Kategoria wiekowa 16-19 lat

Agata Kryńska - Anglia
Piotr Blanco - Wenezuela
Milena Misiak -		Anglia
Szymon Świrydowicz		- Belgia
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Abramowicz Lila, Białoruś
Adamus Ula, Wielka Brytania
Adaszkiewicz Ewelina, Litwa
Aleksandra Olszewska, Niemcy
Alsokar Magdalena, Bułgaria
Andrijewski Sławomir, Litwa
Andruszkiewicz Aneta, Litwa
Bafia Krystyna, USA
Bagiński Kamil, Grecja
Baran Waldemar, Litwa
Bartoszewicz Elżbieta, Litwa
Bartoszewicz Sylwia, USA
Baut Natalia, USA
Bazydło Iga, Włochy
Becher Youssef,		Tunezja
Bednarek Aleksandra,		Bułgaria
Bela Wojtek	
Bertrand Samanta, Francja
Biedrawa Bianca, Austria
Biedron Wojciech, Austria
Bieniek Kornelia, Włochy
Binda Zuzanna, USA
Binduga-Gajewska Alicja, Czechy
Blanco-Zun Piotr, Wenezuela
Bobak Stanisław, Włochy
Boguska Pamela, Niemcy
Bomba Sara , Francja
Bornus Natalia, Czechy
Borowski Mirosław, Litwa
Brodniewicz Izabela, Austria
Brzezińska Weronika, Niemcy
Brzoź Weronika, Włochy
Burdyl Klaudia, Austria
Burdyn		Dariusz, Włochy

Byrski Sonja,	Niemcy
Bzdyk Viktoria,		Austria
Casali Pietro, 	Włochy
Celichowski Emil, Węgry
Chamot Magdalena, Francja
Chelly		Sandra Maya,		Tunezja
Chmielewska Basia,		Wielka Brytania
Chmura Bartosz, Czechy
Chmura Magda, Czechy
Chmurzyńska Patrycja, Kanada
Chojnacki Marcin, Holandia
Cieślak Wiktoria, Rosja
Cipilinska Weronika, Belgia
Czaja Dennis,		Niemcy
Depa Katherine, USA
Despotowa Wiktoria,		Bułgaria
Di Cosimo Anna, Włochy
Domalik Anna,		USA
Dorosz Aleksandra, Austria
Drężewska Aleksandra, Belgia
Dziedzic Patrycja, USA
Dziewit Aleksander, Francja
Dzioba Paulina
Ettabaa Youssef Saheb, Tunezja
Eźlakowska Ada, USA
Farbiś Marta, Toronto
Fijałkowska Patrycja, Irlandia
Filip Paulina, Francja
Ford Jasio, USA
Franckiewicz Marzena Joanna,		Litwa
Frischko Julia, Niemcy
Fruziński Kornel, Belgia
Galin Elena, Litwa
Gąsławska Magdalena, Grecja

Uczestnicy konkursu “Być Polakiem”
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Gąsławski Dawid, Grecja
Geisler Jan Felix, Niemcy
Geisler Lara Alina, Niemcy
Gęszczak Marta,		Irlandia
Gil Anna, Wegry
Giłka Kamila, Francja
Gola Natalia, Francja
Gostek Isabel, Austria
Gotkowicz Cyryl, Wielka Brytania
Górniak Dorota, Włochy
Górska Natalia, Francja
Grabowska Arlena, Indonezja
Grabowska Ewelina, Litwa
Grigorowicz Ewelina,		Litwa
Grochola Magdalena,		Irlandia
Grubińska Amelia, Portugalia
Gryciuk Paulina, Wlochy
Guschakowsky Anika, Niemcy
Haddad Sabina, Tunezja
Haddad Skander, Tunezja
Hałań Daria, Austria
Harrabi Ahmed, Tunezja
Harzallah Amel, Tunezja
Harzallah Meriem, Tunezja
Hinc Nicole, Wielka Brytania
Hochorowska Paulina, Irlandia
Houidi Sonia, Tunezja
Humbeeck Theo, Belgia
Ibek Paulina, Szwecja
Ignatiuk Dymitr, Włochy
Iwanowicz Kacper, Belgia
Jaczyńska Daria, Kanada
Jancewicz Daniel, Włochy
Jandali Judi, Kanada

Janek Kusińsz, Łotwa
Janiec Aleksandra, Austria
Janssen		Konrad Sebastian, Austria
Jaroc	Julia, USA	
Jedralski Anna, USA
Jozwiak Ewelina, Kanada
Junkiert Patrycja, USA
Jurczak Maksymilian, Belgia
Kacarov Daniel, Czechy
Kaczmarek Zuzanna, Niemcy
Kamińska Caterina, Włochy	
Kamińska Karolina, Niemcy
Kamińska Magdalena, Włochy
Kapron Artur, Kanada
Kasprzycki Sophia, USA
Kaster Anna Maria, Niemcy
Kijek Aleksandra, Austria
Kisiel Nicol, Włochy
Klamser Kamil, Niemcy
Klaudia Kowalicka Klaudia, Niemcy
Klewińska Jolanta, Litwa
Klimek Weronika, Niemcy
Köllő Kincso		Kinga, Węgry
Kołontaj Jordana, Litwa
Konrad Kowal Konrad, USA
Kosiorek Herbert, Włochy
Kotowska Katarzyna, Czechy
Kowalczuk Sandra, Belgia
Kowalska Adrianna, Francja
Kozieł Katarzyna,		Francja
Kozlowska Giovana, Grecja
Kozłowska Anna, Wielka Brytania
Krištul Justyna, Litwa
Król Julia, Wielka Brytania
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Krynicka Maria, Austria
Krynska Agata, Wielka Brytania
Krynska Katarzyna,		Wielka Br
Ksibi Sarra, Tunezja
Kubiczek Adam, Czechy
Kucinska Gabriela, Austria
Kudlak Maja, Austria
Kukliński Mateusz, Belgia
Kulesza Anna Magdalena, Austria
Kułak Martyna, Niemcy
Kwiatkowska Jolanta
Kwiatkowski Igor, Wielka Brytania
Kwoska		Julia, Niemcy
Langnerová Irena, Czechy
Lebiedzinska Martyna , Belgia
Legieta Piotr, Francja
Leszczyk Jan, Austria
Leszczyk Marianna, Austria
Libuda Sebastian, USA
Lomnicki Samantha, USA
Luba Robert, Grecja
Ludera Dominik Paweł, Kanada
Ludera Patryk,		Kanada
Lugowski Tomasz, USA
Łaniewski Bartosz, Francja
Łaskawska Gabriela, Austria
Maj Agnieszka
Majcher Wanda i Barbara, Austria
Maksymiuk Mateusz, Moskwa
Mamczura Angelika, Włochy
Mastropasqua Noemi, Włochy
Matijewska Justyna, Litwa
Matłacz Paweł, Węgry
Matłacz Jakub, Węgry

Matson Emily, USA
Matuszyk Karoline, Austria
Medjedović Elena, Czarnogóra
Metani Angela, Italia
Meyer Sibel, Niemcy
Mianowska Marta, Austria
Michalski Laura
Michalski Philip, Niemcy
Mielniczuk Bartłomiej, Wielka
Brytania
Mikołajczyk Dominika, Bułgaria
Milun Wioletta, Litwa
Misiak Milena, Anglia
Molga Ewa, Czechy
Mróz Paulina, Włochy
Mucha Nicole, Niemcy
Musiał Jaśmina, Wielka Brytania
Nadolski Maksymilian, Francja
Nalepka Sylwia, Irlandia
Nawrot Matthew, Wielka Brytania
Nietubyć Natalia, Bułgaria
Nilecki Mariusz, Austria
Nowicka Patrycja Julia, Francja
Olendzki Antonii, Tunezja
Olendzki Wiktor, Tunezja
Orszewska Karolina, Litwa
Ostrowski Calista, Francja
Osuch Agatha, Francja
Oueslati Ilyes, Tunezja
Pacześna Alina, Czechy
Pargiela Sylwia, Belgia
Pelińska Roksana, Niemcy
Pieniążek Maksymilian, Włochy
Pieńczykowska Ingrid, Belgia
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Pietrus Michał, Niemcy
Pilecka Annabel, Wielka Brytania
Podowski Aleksandra, USA
Poznanski Tomasz, USA
Procter Katarzyna, Wielka Brytania
Prostak Katarzyna,		Niemcy
Przedzik Amadeusz, Kanada
Puchalski Andrzej, Litwa
Rachovitsas Julia, Niemcy
Rachovitsas Thomas Andreas,
Niemcy
Radek Wowerka, Czechy
Radziejewskan Diana, Niemcy
Ramazzoti Kamil, Włochy
Ranosz Anna, Czechy
Rączka Alexander, Francja
Rączka Patrycja, Niemcy
Rogoża Daniel, Litwa
Rogóża Rajmund, Litwa
Rossi Alice, Włochy
Rozlucka Zuzanna, USA
Rybak Roksana, Wielka Brytania
Ryhorczuk Zuzanna, Wlochy
Ryś Patrzk, Austria
Rzepu Sara, Włochy
Sadowska Wiktoria, Irlandia
Sadowski Pietro, Włochy
Salbaba Elżbieta i Agnieszka, Austria
Samosionok Jarosław, Litwa
Sawicki Emil, Belgia
Seiffert Martha, Niemcy
Sikora Mateusz, Czechy
Sikorski Daniel, Kanada
Skarba Nadia, USA

Skierniewski Krzysztof, Wielka
Brytania
Skrzypczyńska Marika, Tunezja
Skupien Lars, Niemcy
Songin Stanisław, Litwa
Stachowski Marta, Niemcy
Stachowski Michał, Niemcy
Staniaszek Emilia, Wielka Brytania
Stankiewicz Agata, Litwa
Stankiewicz Dorota, Litwa
Stańko Justyna, Austria
Starzak Angelika, Francja
Stępień Marcin, Kanada
Štirba Andrzej, Czechy
Straczek-Helios Viktoria, Austria
Strzalko Justyna, Niemcy
Šućur Luka, Czarnogora
Sudeiko Beata Magdalena, Litwa
Sutyniec Łukasz, Belgia
Szaba Sylwia, Włochy
Szatkiewicz Anna, Litwa
Szwed Nicole, Niemcy
Szymańska Katarzyna, Austria
Szyszko Anna, Wielka Brytania
Świątek		Joanna, Rosja
Świrydowicz Szymon, Belgia
Towianska Ewelina, Litwa
Trybuła Hania, Austria
Tuszer Karol, Belgia
Tybulewicz James, Wielka Brytania
Tyszko Radosław,
Uryjasz Paulina, Wlochy
van Dijk Chris, Holandia
van Dijk Natalka, Holandia
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van Dijk Piotr, Holandia
Varga Lili, Węgry
Walczak Natalia, USA
Wawrzyniuk Dominik, Austria
Wczysła Alicja, Szwecja
Wesołowski Dominik, USA
Whballa Hagar, Grecja
Wider Camilla, Włochy
Wilczyńska Monika, Francja
Wilk Filip, USA	
Wilk Konrad, USA
Wilno Eryk	
Wiśniewski Jakub, Czechy
Wiśniewski Juliusz, Francja
Włodarczyk Lubomił, Kanada
Wodyła Dominik, Austria
Wojciechowicz Staś, Litwa
Wolf Wilhelm, Niemcy
Wolodkowicz Christina, USA
Worek Szymon, Austria
Wozniak Jakub, Kanada
Wronski Aleksandra, Niemcy
Wydrzyńska Paulina, Czechy
Zagorski Sebastian, USA
Zajanczkowska Wanesa , Litwa
Zasadzinska Natalia, Wielka Brytania
Zdanowicz Paulina, USA
Zięba Klara, Austria
Zygadlo Fabian, Austria
Żądło Paulina, Francja
Żelewa Arkadia, Bułgaria
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Prace laureatów konkursu 
“Być Polakiem”

Grupa wiekowa 8-12 lat

BYĆ    POLAKIEM
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Ahmed Harrabi, Tunezja
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Aleksander Dziewit, Francja
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Karolina Orszewska, Litwa

Polskość za progiem – moje ulubione polskie miejsce 
w kraju zamieszkania

Mejszgoła
Gdzie turkocą samochodów koła,

Gdzie nosi tytuł Księdza Józefa Obremskiego szkoła,
Tu się zaczyna Mejszagoła.

Herbem Mejszagoły jest święty Antoni,
Który Pana Jezusa trzyma w dłoni

I nas od złego chroni.
Zabytkiem jest kościół, który Jagiełło zbudował

I do dzisiejszych dni się zachował.
Kościół tam pod wezwaniemWniebowzięcia NMP
W środku są cudowne obrazy i wielkie organy.

Zabytkiem też jest Grodzisko,
Na którym Olgierda wrzucili w ognisko.

Później do Mejszagoły przyjechała królowa Bona,
Zygmunta Augusta żona.

Ksiądz Józef Obremski jest przykładem młodzieży
I ja w to właśnie wierzę.
On jest Patronem szkoły,

Gdy do niego przychodzimy, jest bardzo wesoły.
Ksiądz Obremski jest chlubą naszej szkoły,

A nawet całej Mejszagoły.
Nigdy nie opuszczę Mejszagoły

I wolę zostać w tej żółtej, polskiej szkole.
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	 Nazywam się Lili Varga i
mam 10 lat. Mieszkam w Budapeszcie,
ponieważ mój tata jest Węgrem. Czuję się
jednak Polką, dlatego raz w tygodniu po
południu uczęszczam do polskiej szkoły.
Jestem obecnie uczennicą piątej klasy,
a więc już drugi rok uczę się historii. O
różnych ważnych i ciekawych wydarze-
niach opowiada mi także mama. Nie
wiem jeszcze zbyt wiele, ale na podstawie
dziejów mojej rodziny oraz wiadomości

uzyskanych w szkole umiem już sobie stworzyć swoją własną małą historię Polski.

	 Oto moja rodzina. Jak widać,
jest ona polsko-węgierska. Polacy i
Węgrzy mają wspólną historię, gdyż
zawsze się przyjaźnili. Królowie Polski i
Węgier zawierali ze sobą sojusze, w cza-
sie II wojny światowej rząd węgierski
pomagał polskim uchodźcom, Polacy
zaś wspierali Węgrów podczas powstań
narodowych w 1848 oraz w 1956 roku.
Symbolem tej przyjaźni stał się generał

Józef Bem, o którym uczyłam się zarówno w polskiej, jak i węgierskiej szkole.

	 Państwo Polskie istnieje już
od ponad tysiąca lat. Nie wiem, czym
zajmowali się moi przodkowie, kiedy
Mieszko I przyjmował w 966 roku
chrzest. Być może należeli do plemienia
Polan, moja rodzina bowiem zarówno
od strony babci, jak i dziadka związana
jest od pokoleń z Wiekopolską. Na-
jstarsze udokumentowane przekazy
rodzinne dotyczą pradziadka mojej

babci, który pochodził z Nekli i walczył w powstaniu styczniowym u boku hra-
biego Żółtowskiego. Powstańcy ci – hrabia i jego podkomendny - do końca
życia utrzymywali ze sobą kontakt, o czym świadczy poniższa kartka pocztowa.

Lili Varga,Węgry
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Nieporównywalnie więcej informacji zachowało się o innym członku mojej rodz-
iny, który także uczestniczył w walkach o niepodległość Polski, ale znacznie
później. Mam na myśli tatę mojego dziadka, który nosił wprawdzie takie samo imię
jak wielki wódz – Józef Piłsudski, był jednak tylko prostym, za to bardzo dzielnym
żołnierzem. Urodził się w 1894 roku na ziemiach, które wówczas już przeszło od
stulecia należały do zaboru pruskiego. Kiedy pradziadek Józef chodził do szkoły,
polscy uczniowie zmuszani byli do nauki w języku niemieckim. Za przykładem
dzieci wrzesińskich, które na początku XX wieku się przeciwko temu zbuntowały,
równieżmój pradziadekwraz z uczniami ze swej szkoły przyłączył się do powszech-
nego strajku. Dzieci, które nie chciały odmawiać modlitw po niemiecku były za to
okrutnie bite, a ich rodzice skazywani na kary wysokiej grzywny lub więzienia.			

     
	 Kiedy 28.VII.1914 roku
wybuchła pierwsza wojna światowa,
pradziadek Józefmiał 20 lat.Wbrew swej
woli został wcielony do armii niemieck-
iej i wysłany na daleki front francuski.

	 11.XI.1918 roku podpisany
został akt kapitulacji Niemiec i tym
samymIwojna światowadobiegłakońca.
Polska po 123 latach niewoli odzyskała
wreszcie niepodległość, a Józef
Piłsudski został Naczelnikiem Państwa.
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		 Po zakończeniu wojny prad-
ziadek Józef wrócił szczęśliwie do Pozna-
nia, do którego zawitał niebawem Ignacy
Jan Paderewski. 27.XII.1918 roku, po
przemówieniu kompozytora, wybuchło
powstanie wielkopolskie. Pradziadek
wstąpił do tworzącej się właśnie Armii
Wielkopolskiej, do 10 Pułku Strzel-
ców Wielkopolskich, przemianowanego
w lutym 1920r. na 68 Pułk Piechoty.

		 Polska odzyskała wprawdzie
niepodległość, ale musiała wywalczyć
sobie jeszcze granice oraz dostęp do
morza. W ślad za Wielkopolanami
przeciwko Niemcom wystąpili zbrojnie
Ślązacy; dzielnie, choć krótko, bronił
się przed Czechami Śląsk Cieszyński.
Największe zagrożenie dla Polski
stanowili jednak bolszewicy, któr-

zy po rewolucji w 1917 roku przejęli władzę w Rosji i chcieli – jak sami butnie
zapowiadali - po trupie naszej ojczyzny podbić całą Europę. W lutym 1919
roku rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka, w której walczył też pradzia-
dek Józef. 16.VIII.1920 roku, na początku słynnej bitwy warszawskiej, jego
pułk zdobył w ciężkim boju Nasielsk. Niestety pradziadek nie mógł cieszyć się

tym zwycięstwem, ponieważ miesięc
wcześniej dostał się do rosyjskiej niewoli.		

		 Pradziadek był w czasie bitew,
w których brał udział, trzykrotnie ran-
ny. Słyszałam, że nigdy się rodzinie ze
swych przeżyć nie zwierzał, mówił je-
dynie, że na wojnie dzieją się rzeczy ok-
ropne i straszne. Skoro widział to tak
dorosły już mężczyzna, który wiele w
swym życiu doświadczył, to zastan-
awiam się, co musiały odczuwać dzieci.
A przecież to właśnie one – małe Orlęta
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Lwowskie - stały się symbolem bohaterskiej walki o niepodległość i granice.
Młodzi obrońcy Lwowa z lat 1918-1920 byli mniej więcej w moim wieku lub
nawet nieco młodsi. Walczyli oni najpierw z Ukraińcami w listopadzie 1918r,
później zaś z bolszewikami - 17.VIII.1920 r. w bitwie pod Zadwórzem, zwa-
nym Polskimi Termopilami. Drugie Polskie Termopile to Dytiatyn, gdzie tzw.
„bateria śmierci” stoczyła heroiczną bitwę z bolszewikami 16.IX.1920 roku.

	 Jak już wspomniałam, mój pradziadek nie zginął, choć bił się z pewnością
dzielnie, lecz dostał się do rosyjskiej niewoli. Spędził w niej ponad dwa lata.
Ponieważ był tylko szeregowym żołnierzem, nie podzielił losu polskich oficerów,
których często okrutnie mordowano, np. zakopywano żywcem. Jego ocalenie miało
jednak swoją cenę: musiał wstąpić do Komunistycznej Partii Rosji. Dopiero wtedy
pozwolono mu wrócić do domu. W Polsce zaś natychmiast go aresztowano i os-
adzono w więzieniu Grolman w Poznaniu jako komunistę. Spędził w nim jednak
zaledwie trzy miesiące, uznano bowiem, że jest polskim patriotą, a nie zdrajcą: brał
przecież udział w powstaniu wielkopolskim i w odsieczy Lwowa oraz walczył na
froncie wschodnim z bolszewikami. Po wyjściu na wolność pradziadek pracował
w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych i za zasługi w służbie kolejowej

zasłużył sobie na Medal Dziesięciolecia
Odzyskanej Niepodległości
oraz Brązowy Krzyż Zasługi.

		 Z Rosji przywiózł sobie pradzia-
dek Józef żonę – Nadzieję, która uciekała
przed okropnościami bolszewickiego ter-
roru. Założyli rodzinę i żyli szczęśliwie
z czwórką synów, dopóki nie wybuchła
druga wojna światowa. Kiedy Niemcy
zajęli Poznań, mój dziadek Bogusław –

najmłodszy z rodzeństwa – miał dziewięć lat. W marcu 1940 roku cała rodzina
została wysiedlona. Dziadek opowiadał mi, że musiał zostawić wszystkie swoje
zabawki i ulubione książki; musiał opuścić swój dom, kolegów oraz znajome ulice
i podwórka, na których się razem z nimi bawił. Jego rodzicom udało się jedynie
spakować nieco najpotrzebniejszych rzeczy, po czym całą rodzinę wywieziono
bydlęcymi wagonami w okolice Sanoka. Podróż trwała trzy dni, w czasie których
wszyscy cierpieli głód i pragnienie. Powiat sanocki był wówczas najbardziej
na południowy wschód wysuniętym obszarem Generalnego Gubernatorstwa.

srodek.indd   33 2011-07-02   09:44:18



	 Jak już nadmieniłam, mój dzia-
dek miał trzech braci: bliźniaki Henryk i
Zbigniew urodziły się pięć lat przed nim,
Norbert natomiast był od niego zaledwie
o półtora roku starszy. Na wysiedleniu
dziadek próbował żyć jak inni chłopcy w
jego wieku: uczył się, dużo broił, pływał
w Sanie i bawił się z psem Rexem, które-
go dostał od swojego taty. Ten pies był
tak zdolny, że dziadkowi udało się go
nauczyć, żeby skakał za nim do wody z

trampoliny. Niestety pewnego dnia zastrzelili go Niemcy – pewnie na nich szczekał.
Ukochany Rex nie był oczywiście najboleśniejszą stratą, jaką dziadek poniósł na
wojnie: oprócz domu rodzinnego, psa, zabawek i całego majątku dziadek stracił
również braci. Najpierw Henryka, którego 10.XI.1941 roku aresztowało gestapo.
Szesnastoletni wówczas chłopak trafił do więzienia w lubelskim zamku, później
zaś na Pawiak i do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Oświęcim. Uznano go za
wroga Trzeciej Rzeszy, ponieważ opowiedział jakiś dowcip o Hitlerze (być może
coś o głupim malarzu lub jego durnym wąsiku) i został zadenuncjowany przez
rodzinę folksdojczy: siostrę (która później pracowała w gestapo), brata i ich matkę
– pewnie chcieli udowodnić, że stali się przykładnymi Niemcami. Pradziadek
Józef starał się o uwolnienie syna – jako warunek postawiono mu, by wpisał się na
Volkslistę i sam zaczął donosić. Nie przystał na to. Henryk pozostał w obozie aż
do 12.V.1945 roku. Wrócił bez wypalonego żrącym wapnem oka i ze zrujnowaną
psychiką. Przeżył, lecz potworne przeżycia wywołały u niego tak potężną manię
prześladowczą, iż pomimo prób leczenia popełnił wiele lat po wojnie samobójstwo.

	 W październiku 1943 roku prad-
ziadek Józef został aresztowany przez
gestapo i skazany wraz z dziewięcioma
innymi osobami na publiczne rozstrzela-
nie. Na szczęście wykonanie wyroku
wstrzymano i zakładników przewiezi-
ono do obozu w Pustkowiu (SS Heide-
lager) pod Dębicą na okres 7 miesięcy
„celem wykonania tam wyroku w
zależności od wypadków terrorystyc-
znych na terenie powiatu sanockiego”.
Tak napisano w urzędowym ogłoszeniu.
Pradziadek przebywał w więzieniu

do maja 1944 roku, po czym pozwolono mu wrócić do rodziny.
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W sierpniu 1944 roku wydarzyła się kolejna tragedia: zginął Norbert.

	 Przez Sanok na rzece San ustalona została granica niemiecko-sowiecka. Latem
1944 roku rozpoczęły się walki o miasto, które zostało opanowane przez armię
radziecką, następnie odbite przez Niemców i 10.VIII. ponownie zajęte przez Armię
Czerwoną. 27.VIII., podczas ostrzału cywilnych domów, pociski artyleryjskie
dosięgły także mojego dziadka oraz jego brata. Dziadek został zraniony odłamkiem
w rękę, Norbert zaś odniósł tak poważne rany, iż po dwóch godzinach zmarł.

	 Gdyby przeżył, zostałby z pewnością wielkim malarzem. Był genialnym
samoukiem, który nie rozstawał się ze swym szkicownikiem i potrafił odtworzyć
z pamięci najdrobniejsze szczegóły czołgów i samolotów. Rysował nieustannie,
lecz zostało po nim zaledwie kilka rysunków, gdyż wszystkie szkicowniki odebrał
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mu pewnego dnia jakiś esesman, który zdając sobie sprawę, że Niemcy przegrają
wojnę, chciał się przy ich pomocy podszyć pod korespondenta wojennego.

	 Norbert miał w chwili śmierci 16 lat. Zbigniew – najstarszy obok więzionego
w Oświęcimiu brat – poprzysiągł go pomścić. W okresie II wojny światowej w Sa-
noku mieściła się Komenda Obwodu AK oraz Kierownictwo Dywersji. Od połowy
roku 1944 sanocki oddział AK prowadził również walkę z UPA. Zbigniew już
od dłuższego czasu należał do konspiracji i znikał nocami na akcje, o których z
wiadomych względów nikt nic z rodziny nie wiedział. Czasem tylko prababcia Na-
dzieja odnajdywała w piwnicy pod stertą węgla naboje do pistoletu. Raz ponoć omal
nie włożyła ich do pieca. Po śmierci brata Zbigniew wstąpił do Wojska Polskiego,
by zabić jak najwięcej Niemców. W 1946 roku został zamordowany skrytobójczym
strzałem przez pijanego funkcjonariusza UB w Stargardzie Szczecińskim. Rodziny
w ogóle o jego śmierci nie poinformowano. Pradziadkowi Józefowi dopiero po pół
roku udało się dojść prawdy o losie syna. Próbował upominać się o sprawiedliwość,
lecz Urząd Bezpieczeństwa zagroził mu śmiercią pozostałych przy życiu dzieci
(mojego dziadka Bogusława oraz Henryka, który powrócił z obozu koncentra-
cyjnego). Grób Zbigniewa odnalazł się przypadkiem, kiedy wiele lat później jed-
na z moich cioć przebywała na wakacjach w Stargardzie Szczecińskim. Ludzie,
których tam poznała, powiedzieli jej, że na miejscowym cmentarzu znajduje się
mogiła oficera o tym samym co ona nazwisku, zabitego tuż po wojnie przez ubeka.
Dzięki temu moja prababcia mogła chociaż zapalić znicz na grobie swego syna.

	 Na skutek drugiej wojny
światowej mój dziadek stracił całe
rodzeństwo oraz stryja, więzionego w
niemieckim obozie karno-śledczym w
Żabikowie koło Poznania, a następnie
zamordowanego w Auschwitz. Również
wielukrewnychmojejbabcipoległogdzieś
podczas walki lub zmarło na gruźlicę
po powrocie z przymusowych robót w
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Trzeciej Rzeszy. Ta wojna jest więc niewątpliwie najtragiczniejszym wydarzeni-
em w mojej małej historii Polski. Dlatego nie jest ona zbyt wesoła. Choć przecież
zdarzały się w naszych dziejach także wielkie sukcesy, zwycięstwa i wydarzenia
radosne. Jak na przykład w ostatnich dziesięcioleciach wybór Karola Wojtyły na
papieża lub powstanie „Solidarności”. Najwspanialsze zaś jest to, że pomimo tylu

nieszczęść i wojen Polska wciąż istnieje!

		 Wszystko, o czym do tej pory
pisałam, znam jedynie z opowiadań,
książek, filmów albo lekcji historii. Tymc-
zasem w czasie 10 lat mojego życia miało
miejsce sporo ważnych wydarzeń, które z
pewnością przejdą do historii, a których
byłam świadkiem. Pamiętam całkiem
dobrze, że kiedy miałam nieco ponad 4
lata, 2.IV.2005r., umarł papież Jan Paweł
II, który 1 maja tego roku został wreszcie

ogłoszony błogosławionym. Natomiast 10.IV.2010r., w niewyjaśnionej jeszcze
katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, Polska straciła po raz kolejny swoją elitę z
dwoma prezydentami, generałami, przedstawicielamiwszystkich partii politycznych
oraz wieloma legendarnymi bohaterami, np. Anną Walentynowicz zwaną Matką
„Solidarności”.Było dlamnie bardzodużympocieszeniem, żeWęgrzy składaliwów-
czas kwiaty pod pomnikiem Józefa Bema, modlili się razem z Polakami, okazywali
im swoje współczucie oraz dawali liczne dowody przyjaźni. To dobrze, że ludzie
potrafiąbyćsolidarni.Dzięki temumojamałahistoriaPolskiniekończysiętaksmutno.
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Calista Ostrowski, Francja
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Marcin Stępień, Kanada
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Moja  mała  historia Polski

Być Polakiem to rzecz święta,
każdy o tym niech pamięta.
Czy jest duży, czy też mały,
w sercu		nosi		Orzeł Biały.

Nie jest ważne gdzie zamieszka,
bo wywodzi się od Mieszka,
a o Mieszku każdy zna,
bo to Polak na sto dwa.

Polska ziemia nie jest mała,
a historia jej wspaniała.

Ja w obrazach ją przedstawię,
malowniczo, po swojemu,
niech podoba się każdemu.

Nie zabraknie księcia Lecha,
ani Smoka pod Wawelem,
Kopernika i Chopina,

i Zygmunta, i Krzyżaków ...

Jestem dumna z tej historii,
o niej staram się pamiętać,
chociaż trudno na obczyźnie

																					Syrence nie pamiętać.

Kiedy słyszę		polską mowę,
bajki		babci i dziadziusia,
przed oczyma mi przeleci
Złota kaczka spod Ratusza.

Ta historia moja		mała,
którą jeszcze		poznać chcę,
dumę w		piersi mi rozpiera,

szepcze		do mnie: „Poznaj Mnie”!

Elena Mondejowic, Luka Sućur; Czarnogóra
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Ingrid Pieńczykowska, Belgia
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Prace laureatów konkursu 
“Być Polakiem”

Grupa wiekowa 13- 15 lat

BYĆ    POLAKIEM
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To nie mój dom

Szumią lasy, płynie woda
A ja za ojczyzną tęsknię.

Złote zborze, Tatrzańskie góry
Tego piękna oglądać nie mogę

Jak ptak w obcej krainie
Który gniazda swoje nigdy już ie zobaczy

Tak ja proszę, aby to samo nie spotkało i mnie.
Zamknięty w wielkiej metropolii
powrócić chcę do polskiej krainy,

Lecz drogi swojej odmależć nie mogę
Ale bedę jej szukał powrócę:

By móc na nowo objąć polską flagę,
By móc na nowo wyśpiewać Polski hymn

Podczas marszu.
Lecz to czego pragnę najbardziej,

To nie musieć juź wracać do zatłoczonej Rzymskiej kotliny
Lecz pozostać już na zawsze w polskiej krainie.

Moja ojczyzna, rzecz niesamowita,
Jedyne miejsce o którem można powiedzieć : dom

Za granicą teraz jestem, czuje się obco pomiędzy tymi ludźmi,
W niektórych chwilach czuję się obcy samemu sobie.

Jesteśmy wszyscy jak drzewa, niektóre już korzenie swoje zapusciły,
Inne ,jak ja szukają idealnego miejsca,

A tym miejscem jest Polska.

Wielu już nadzieje straciło, ale ja wierze że
Wrócę i nie powiem: Jestem z Rzymu,

Lecz powiem : ,,Mieszkam w Polsce, jestem Polakiem”
I nie bedę musiał już odpowiadać na to głupie pytanie :

,,Skąd jesteś?”
Jakbym pochodził		nie wiadomo skąd.

  
Jestem Polakiem, a mój kraj

to Polska

Dariusz Burdyn, Włochy
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Aneta Grabowska, Francja
Strasburg, dnia 8 maja 2011

Cześć		Paulina,

	 Co nowego u Ciebie i Twojej rodziny ? Mam nadzieję, że wszyscy jesteście
zdrowi? Bardzo się ucieszyłam z Twojego poprzedniego listu. U	 	mnie wszyst-
ko w porządku, chociaż w szkole nie jest za łatwo, język francuski nadal mi
sprawia pewne problemy. Myśląc nad odpowiedzią na Twój list, zdałam sobie
nagle sprawę, że to dokladnie rok temu napisałam do Ciebie po raz pierwszy,
tuż po przyjeździe tutaj. A wszystko przez rodziców, którzy muszą tu pracować.
Trochę mi smutno, że już rok jestem daleko od naszej Polski, czasami tęsknię, ale
na szczęście nie mam na to za dużo czasu. Rozmyślam o tym tylko, kiedy jestem
sama i na przykład próbuję zasnąć. Właśnie wczoraj wieczorem odpowiedziałam
sobie na to jedno ważne pytanie, które zadałaś mi ostatnim razem. Pamiętasz jesz-
cze ? Podczas naszej ostatniej telefonicznej rozmowy spytałaś mnie, co to znaczy
być Polakiem, kiedy żyje się poza Polską. Po dłuższym rozmyślaniu stwierdziłam,
że chyba najłatwiej będzie to opisać. Kiedy żyje się w danym kraju, nie zdajesz
sobie sprawy, jak bardzo jesteś z nim związana, dopiero kiedy go opuszczasz
i przeprowadzasz się w inne miejsce, zaczynasz zwracać uwagę na wszystko, co jest
związane z Twoją Ojczyzną. Wtedy zaczynasz się odwracać, jak tylko Ci się wyda-
je, że usłyszałaś język polski i rozglądasz się za innymi znakami polskości. Muszę
się przyznać, że mnie samej często się to zdarza, dlatego też jestem dumna z nasze-
go kraju i czuję coś, co się uśmiecha we mnie, jak widzę		jakieś oznaki polskości.

	 W Strasburgu jest kilka rzeczy, które przypominają mi Polskę. Jedną
z najważniejszych jest fakt, iż w jednym z najbardziej prestiżowych liceów jest sek-
cja polska. Jest to dużym osiągnięciem, ponieważ oprócz niej jest tylko: niemiecka,
angielska, hiszpańska, włoska i rosyjska. Dzięki temu mam okazję rozmawiać z in-
nymi Polakami, którzy żyją tutaj dłużej lub krócej i poznawać ich historie, które są od
siebie całkowicie różne, ale tak samo ciekawe.Mam też okazję rozmawiać z osobami
starszymi ode mnie, podczas licznych imprez w polskiej ambasadzie. Moi rodzice
zabierają mnie tam, jak tylko nadarzy się okazja, aby pokazać mi, że jest więcej Po-
laków,którzymieszkająwtymkraju i		kiedywchodzędosali pełnejPolaków,nieczuję
się już samotna. Ale to nie wszystko. Nie zdajesz sobie nawet sprawy, jak przyjem-
nie jest podczas zwiedzania Parlamentu Europejskiego przejść się aulą Bronisława
Gieremka albo zauważyć, iż wszystkie flagi przed budynkiem stoją na masztach,
zrobionych w Stoczni Gdańskiej. Jestem też zauroczona targami, które się często
odbywają w Strasburgu i chociaż większość stanowisk jest naprawdę ciekawych, to
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najbardziej się cieszę, kiedy widzę jakieś z Polski. Wtedy podchodzę, rozmawiam
i zaczynam się znowu czuć, jak				u siebie. Podobną radość odczuwasz, kiedy podczas
zwiedzania miasta, nagle znajdziesz się na ulicy Marii Leszczyńskiej, a pod nazwą
ulicy, tablica z informacją, iż Maria Leszczyńska była Polką, a została Francuzką
dopiero po poślubieniu Ludwika XV. Wydaje się, że Francuzi nie zwracają uwagi
na prawdziwe pochodzenie niektórych osób, tak jak np. Marii Curie-Skłodowskiej.
We Fancji jest dużo szkół pod jej patronatem, ale najczęściej jest tylko napisane jej
francuskie nazwisko, tak jakby nie była Polką i kiedy widzę to, to coś kłuje mnie
w piersiach z niezadowolenia i ze świadomości, iż prawda jest całkowicie inna.
Wydaje mi się, że podczas tego roku dowiedziałam się o wiele więcej o Polsce,
niż mieszkając w niej. W dużej części dzięki wspomnianym wyżej imprezom
w ambasadzie (do której już kilku artystów muzyki poważnej przyjechało, aby
się zaprezentować), ale też w szkole. Zdziwi Cię, ale to właśnie tam też możesz
zakosztować polskiej kuchni, za którą tak tęskniłaś, ponieważ na ważniejsze
imprezy przyjeżdżają kucharze z Polski i uwierz mi, że ten smak, który czujesz
w takim momencie, nigdy nie dorówna nawet najlepszej polskiej kuchni, ponieważ
to już nie jest tylko jedzenie, ale także wspomnienia. W tym roku w naszej szkole
odbyła się wymiana z Polakami, z której się bardzo ucieszyłam i pomimo tego,
że byli ode mnie starsi, to nie mieliśmy problemu z porozumieniem się, ponieważ
dla mnie w takim momencie, wiek nie był ważny tylko to, że mogę porozmawiać
z kimś, kto właśnie przyjechał z Polski i dowiedzieć się, co nowego w naszym kraju.
W Strasburgu istniej też polski kościół i chociaż Polonia nie jest za liczna, to święta
są obchodzone dokładniej niż w Polsce, ponieważ tutaj one przybierają inny wymi-
ar. Wtedy przychodzi się, żeby się pomodlić, ale też spotkać i porozmawiać. Trudno
jest więc odpowiedzieć, co to znaczy być Polakiem, ale sądzę , że znaczy to, nie
wstydzić się tego, że jest się Polakiem, nie wstydzić się ojczystego języka, chodzić
na różne udostępniane imprezy, aby choć trochę zbliżyć się do swojego kraju. To
znaczy		cieszyć się, kiedy np. jadąc samochodem wśród morza żółtych rejestracji,
zauważy się jakąś z Polski. Kiedy zobaczy się na produkcie nalepkę po polsku albo
jeszcze lepiej - polski produkt. Nie powinno się żałować uśmiechu pojawiającego
się na twarzy w takiej chwili,	 	 a najważniejsze nie zapominać, kim się jest
i skąd się pochodzi. Jeśli o tym będziesz pamietać, to nieważne gdzie i jak daleko
jesteś od swojej Ojczyzny i co robisz, ponieważ jej cząstka jest zawsze z Tobą.
Mam nadzieję, że odpowiedziałam na Twoje pytanie i - że Ci się spodobało.
Czekam na kolejny list od Ciebie, z każdego bardzo się cieszę. Powiedz,
co u Ciebie, Twoich rodziców, siostry i psa ? Mam nadzieję, że wszyst-
ko układa się po Twojej myśli. Trzymaj się i nie zapomnij mi odpisać.

		Z pozdrowieniami i całusami
																																																																																																																											Magda
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Dzięki komu czujesz się Polakiem?

	 „Chciałabym, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”
Powtarzając za Juliuszem Słowackim, chciałabym , napisać wszystko jak najlepiej
po polsku. Język polski jest dla mnie trudny, bo jest dla mnie drugim językiem.
Rozmawiam po polsku w domu tylko z jedną osobą. Nazywam się Emily Anna
Matson. Urodziłam się i mieszkam w USA. Nigdy nie byłam w Polsce, ale czuję się
Polką…Dlaczego? Dzięki mojej mamie.

	 Moja mamusia urodziła się i wychowała w Polsce. Chodziła na studia w Kra-
kowie. Potem pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. To ona nauczyła
mnie pierwszych polskich słów. Ona opowiadała mi o Polsce, bo (		jak w wierszu
Juliana Tuwima „Śpiewa Ci obcy wiatrem, zachwyca wielki świat, a serce tęskni”)
tęskniła.

	 Ale taka naprawdę wielka przygoda zaczęła się w polskiej szkole. Gdy miałam
5lat mama odkryła, że jest niedaleko polska szkoła. Zaprowadziła mnie tam i moje-
go brata, i świat się zmienił. Zaczęliśmy robić zupełnie nowe rzeczy. Mama zaczęła
tam pracować jako nauczycielka. Z pasją pracowała i pasją zarażała. Uczyła małe
dzieci, które po prostu kochały ją. Miała dużo pomysłów. Lekcje były rozśpiewane,
pełne zabaw i konkursów. Dla nas zrobiła zabawę karnawałowa/ bal kostiumowy
i andrzejki z wróżbami. Z nią witaliśmy żywego ŚwiętegoMikołaja. Ona wymyśliła,
żeby zrobić w kościele polską choinkę	 	 ze zrobionymi przez nas ozdobami,
zdjęciami ze szkoły, razem przez dzieci sklejonym biało-czerwonym łańcuchem,
a sama zrobila czubek na choinkę –białego orła w koronie. Z nią witaliśmy wiosnę.
Zawsze z nami jeździła do Chicago na przedstawienia dla dzieci, na Paradę 3 Maja.
Raz, dzięki niej nasza szkoła miała wielką platformę na paradzie. Zawsze braliśmy
udział w konkursach organizowanych przez polskie organizacje. Uczy nas, że trze-
ba wiedzieć, skąd się pochodzi, a nie tylko dokąd się idzie. Uczy nas, że trzeba
być dumnym, że jesteśmy Polakami. Ale być dumnym, to nie wszystko. Trzeba
wiedzieć – dlaczego.

	 Zapisała nas na lekcje tańca ludowego. Uwielbiam polski taniec ludowy.
Uwielbiam tańczyć w pieknych i kolorowych polskich kostiumach ludowych.
Czasami tam mamę zaskoczymy występem, że po prostu płacze z radości, że tak
ładnie tańczymy. Z nią byliśmy w Polskim Muzeum w Chicago. Uczyliśmy się jak
malować polskie pisanki, jak robić polskie ozdoby choinkowe. Jeździmy na koncer-
ty organizowane przez muzeum. Tam obchodziliśmy Miesiąc Pamięci Narodowej
w październiku i Dzień Pułaskiego w marcu.

Emily Matson, USA
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	 Gdy szliśmy do Pierwszej Komunii Świętej zrobiła dekoracje do kościoła.
Pamiętam, że robiła je nocami i pamiętam, że nasz największy pokój był za mały,
alby rozłożyć materiał. Zrobiła wielkie proporce ze słowami „Bierzcie i jedzcie, to
jest Ciało moje…”, „Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja…”. A nad wejściem był
napis „Pozwolicie dzieciom przyjść do mnie”…I zawsze nas prowadziła do Nie-
go! Z radością sypałyśmy Mu kwiaty w procesji na Boże Ciało. To ona nauczyła
nas „Aniele Boży”, „Ojcze nasz”. To ona nauczyła nas „Wierzę w Boga”. To ona
pokazała nam, co to znaczy „wierzę”! To ona pokazała nam, co to miłość. To ona
mówi nam, że trzeba mieć nadzieje.

	 Kiedy mój brat został ministrantem, ja też chciałam być ministrantem.
W naszym kościele dziewczyny nie mogą być ministrantami, więc mama założyła
scholę dla mnie. Potem wymyśliła, żeby dziewczynki ze scholi czytały na Mszy
Świętej ModlitwęWiernych.Wymyśliła, żeby młodsze dzieci czytały II Czytania na
Mszy Świętej. A teraz przywodzi nas do Szkoły Biblijnej, bo jak mówi za ks. Janem
Twardowskim:		”Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś
Za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna”.

	 Dzięki niej wiem, co to jest tradycja polska. Wieczerza wigilijna, opłatek,
oszczypek – ona i babcia w kuchni przez cały dzień. Po co?Aby Polska była dla nas
też smakiem i zapachem. Kolędy, pasterka, choinka to Polska dla mnie. Święcenie
pokarmów, śniadanie wielkanocne, Śmigus- Dyngus – moi amerykańscy koledzy
tego nie znają. Mama razem z koleżanką zrobiła 2,5 metrową palmę do kościoła na
Niedzielę Palmową. Jakie to polskie.

	 Moja mamusia jest bardzo „zielona”. Robi bardzo dużo rzeczy, aby nie
kaleczyć „naszej matki Ziemi”. Parę lat temu zaczęła akcje zbierania makulatury
w polskiej szkole. Jest z tego bardzo dumna.

	 Dzięki niej jesteśmy członkami polskiej organizacji – Związku Polskiego
Rzymsko – Katolickiego w Ameryce ( Polish Roman Catholic Union of America).
Od paru lat pracuje dla ZPRKA jako Agent Ubezpieczeniowy i Sekretarka Finan-
sowa dla Stowarzyszenia nr 693.

Bożena Anna Matson z wykształcenia i zamiłowania jest nauczycielką i logopeda,
a sercem „Matka Polka”. Kiedy była kierowniczką polskiej szkoły, powiedziała
i przemówieniu, że „Jeszcze Polska nie zginęła póki” z pokolenia na pokolenie prze-
kazywany jest duch polskiego patriotyzmu, póki język, kultura i polskie tradycje
krzewione są w dzieciach, co „nad Wisłą mają swe korzenie”.

Dziękuje Ci mamusiu!!
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Rajmund Rogoża, Litwa

Co to znaczy być Polakiem kiedy żyje się poza Polską?

Być Polakiem to przede wszystkim honor i wielki zaszczyt. Chciałbym też
zaznaczyć, że być Polakiem tutaj — na Litwie iWileńszczyźnie— jest o wiele trud-
niej niż w Polsce. Są to dwie różne sprawy, gdyż w Polsce nie trzeba walczyć o za-
chowanie polskości.Z kolei na ziemiach litewskich rzeczą najważniejszą dla Polaka
jest dbać o swoją tożsamość narodową i kształcić młodzież, aby nie zapomniała,
skąd pochodzą jej korzenie. Czyli trzeba przekazywać dla nowego pokolenia te
wartości, które kiedyś w nas samych zaszczepiali rodzice.W kontekście wydarzeń
ostatnich lat bycie Polakiem znaczy również aktywną walkę o to, żeby język pol-
ski nie został zlikwidowany. Język ojczysty powinien być przekazany i zachowany
w dzieciach, gdyż nieznajomość mowy naszych przodków uniemożliwi szanowanie
i zrozumienie polskich tradycji. Owszem, trudno jest zostać sobą i dbać o tożsamość
narodową, gdy ze strony ciągle odczuwany jest nacisk i są podnoszone próby ucisze-
nia polskiego słowa.																	

	 Bycie Polakiem na Litwie oznacza przede wszystkim ogromną
odpowiedzialność. Polskość każdy z nas ma w sobie, stanowi to podstawę naszego
wychowania. Uważam, że dziś najważniejsze jest być sobą. Realizować swe plany,
pasje, naturalnie, w swoim środowisku. Nieważne, czy to jest działalność na rzecz
polskości w swojej miejscowości, czy w rejonie, czy w kraju. I każda działalność:
oświata, kultura, zachowanie tradycji jest warta uwagi. Ważne jest być Polakiem
odważnym i rozsądnym. Szanować innych ludzi, ich tradycję, kulturę , ale też nie
pozwalać na poniewieranie własnych wartości. Polacy powinni czuć się bezpie-
cznie na Litwie, mieć możliwość kształcić dzieci w języku ojczystym, a też mówić
w swym języku przychodząc do urzędów w miejscowościach, w których stanowią
większość.i jest trudną pracą, lecz honorową. Więc warto się starać. Będąc Pola-
kiem interesuje się losami i historią mojego narodu, staram się również utrzymywać
tradycje i obyczaje, aby przetrwały jak najdłużej. Nawet słynny pisarz Mikołaj Rej
zwracał nam uwagę na to, abyśmy posługiwali się naszym ojczystymjęzykiem:
„ Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Jestem dumny, gdy Polak czegoś dokona,
np. podczas zeszłorocznej Olimpiady, kiedy nasi sportowcy zdobywali medale. To,
że ktoś znajduje się na terenie Polski i posiada paszport nie oznacza, że jest Po-
lakiem musi się przede wszystkim nim czuć. Podziwiam Polaków, którzy mieszkają
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za granicą naszego państwa i nie mogą wrócić a mimo to posługują się naszym
językiem, podtrzymują tradycje, obyczaje, są częścią naszej historii i bardzo kochają
naszą ojczyznę. Moim zdaniem Polacy nie powinni zapominać o naszejhistorii ani
zmieniać tradycji, obyczajów, bo w pewien sposób przestają być prawdziwymi
Polakami. Nasza historia to, co nasz łączy także tradycje kształtowały się przez
wiele wieków i mimo dramatycznych wydarzeń umieliśmy „walczyć o swoje”
i nie poddawać się .Prześladowania, jakich doznał nasz naród w przeszłości jeszc-
ze bardziej nas zjednoczyły. Wtedy najważniejszą cechą Polaków był patriotyzm
i honor, których brakuje współczesnym Polakom.

	 Wadą dzisiejszej młodzieży i nie tylko jest to, że nie znają słów własnego
hymnu narodowego a o postawie i zachowaniu przy śpiewaniu hymnu i wprowadza-
niu sztandaru już nie wspomnę. Być Polakiem to również odnoszenie się z szacun-
kiem do symboli i świąt narodowych a także świętości religijnych.Moim zdaniem
„ być Polakiem „ oznacza oprócz wspólnego języka, kultury, tradycji i określonego
terytorium, troskę i miłość do swojej ojczyzny a przede wszystkim jej szanowanie
i nie okradanie! Awięc być Polakiem to znaczy kochać swój kraj, obchodzić święta
z nim związane umieć		hymn i przekazywać go dalej. Na dobre i złe być zawsze po
stronie Polski.
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Dzięki komu czujesz się Polakiem?

Kochany dziadku,

	 Piszę do Ciebie ponieważ mam odpowiedzieć na pytanie „Dzięki komu czuję
się Polakiem”? A Ty dziadku brałeś w tym duży udział.	 	 Jak wiesz moi rodzice
wychowują nas w polskim duchu, polskiej tradycji, wartości, kulturze i języku.		Pol-
ski jest naszym językiem codziennym.		Ty dziadku, chociaż zostałeś wywieziomy
z Polski w czasie drugiej wojny światowej jako robotnik przymusowy zawsze byłeś
Polakiem. Pamiętam jak mnie uczyłeś kim ja jestem a ja odpowiadałem, że „Po-
lak mały”, oczywiście w tamtym czasie wypowiedzieć „orzeł biały” było nie do
wykonania. Nigdy się		nie dowiedziałeś, że dziś ten wiersz mówię bez zająknieńcia.		
Pamiętam, jak opowiadałeś mi jak wojna się skończyła i wracaliście do Polski, było
was wielu.		Mówiłeś, że jechaliście, szliście żeby jak najszybciej dojść do Polski.
Niestety po drodze natrafiliście na armię czerwoną. Okradli was z wszystkiego,
nawet z butów, które sobie sami zrobiliście i nie pozwolili wam iść dalej.		Wiesz,
jak mi to wtedy opowiadałeś było to dla mnie bajką.		Nawet nie pamiętam co wtedy
myślałem, ale kochałem Ciebie słuchać.		Pamiętasz jak chodziliśmy we Frankfurcie
po cmentarzach i byliśmy na grobach Twoich kolegów, którzy tak jak ty zostali
wywiezieni z Polski w czasie wojny?		Wtedy opowiadałeś mi, że wiekszość z nich
nie miała polskiego poszportu, bo wyjechali jako chłopcy lub nie umieli udowodnić
władzom komunistycznym, że są Polakami. Mowiłeś, że modliliście się żeby
umrzeć jako Polak z polskim paszportem w kieszeni, a ja się wtedy bardzo śmiałem.		
Bo wiesz ja wtedy modliłem się żeby dostać nowy komputer, nową grę, nie mogłem
sobie wyobrazić jak można się modlić o coś takiego. Mając już 15 lat, bedąc ucz-
niem polskiej szkoły, ogladając polską telewizję zaczyna do mnie dochodzić o czym
Ty wtedy mówiłeś.		Pamiętam, jak mówiłeś, że dla Ciebie jest łatwiej być i czuć się
Polakiem, bo jadłeś polski chleb z polskiej mąki. Dziś wiem, że polski chleb pach-
nie inaczej, czy lepiej nie wiem, ale tak jakoś miło memu sercu.		Dziadku, Ciebie już
nie ma, ale Twoja nauka została w moim sercu.		Już wiem co mi chciałeś powiedzieć
jak mowiłeś „Bóg, Honor i Ojczyzna”.	 	Wiem, że jeszcze muszę się dużo uczyć.
W polskiej szkole uczymy się polskiej histori o Katyniu, to że Fryderyk Chopin
i Maria Curie-Skłodowska byli Polakami a nie Francuzami.		Dużo rzeczy jeszcze
nie rozumiem, ale myślę tak jak mówiłeś, że do wszystkiego trzeba dojrzeć.		Dziś
wiem też, że bycie Polakiem w Niemczech nie jest łatwe.		Ty mówiłeś, obojętnie
co o mnie mowią, ja wiem kim jestem.		Chodzę do 9 klasy gymnazjum i pamiętam
Twoje słowa, że jak będę się dobrze uczył to nie będę musiał się tłumaczyć kim
jestem.		Tu dziadku nie miałeś racji.		Czym lepiej mi idzie w szkole tym jest gorzej.		
Jak Turek mówi, że w domu rozmawia po turecku to nie ma żadnego problemu.		

 Michał Stachowski, Niemcy
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Japowiedziałemraz, żemówiepopolsku, tomiprzypomniano,żemamniezapomnieć
gdzie mieszkam.		Mama mówi, że mam być dumny i chodzić z podniesioną głową.
Będąc pod zaborami i tak się podnieśliśmy.		Czasami oglądając piłkę nożną w bun-
deslidze, słysząc polskie nazwiska jako najlepszych rozgrywających jestem bar-
dzo dumny.	 	Tak jak mówiłeś, mamy najpiękniejszy hymn na świecie.	 	 Już teraz
wiem co to jest „Mazurek Dąbrowskiego”.		Jak uczyłeś mnie go ma pamięć wogóle
nie rozumiałem o co w nich chodzi.	 	Teraz jak słyszę słowa „ Jeszcze Polska nie
zginęła” bardzo to przeżywam.		I jeżeli Bog da mi kiedyś rodzinę, dzieci, to wiem
napewno, że przeze mnie Polska nie zaginie.	 	 Frankfurt jest pięknym miastem,
w którym się urodziłem i cieszy mnie, że coraz więcej słyszy i mówi się tu o Polsce.
Mamy tu bibliotekę, polski kościół i polską szkołe im. „Jana Pawła II”, której jestem
uczniem.		Pamiętasz dziadku Magdy i Misi panią nauczycielkę, teraz ona jest moja
nauczycielką.		A pamiętasz jak mama czytała nam bajki, a Ty się z niej śmiałeś, że
to nie bajki.		

	 Tak dziadku to nie były bajki.		Będąc uczniem polskiej szkoły wiem, że były
to wiersze Adama Mickiewicza i Marii Konopnickiej.		Kocham chodzić do polskiej
szkoły bo tam, chociaż różnego wieku, jesteśmy wszyscy tacy sami.		Nie rozumiem
tylko, dlaczego my Polacy nie mamy nauki języka polskiego w szkołach niemiec-
kich we Frankfurcie. Włosi , Hiszpanie, Chorwaci czy Turcy to mają a my nie. Ale
tak jak mówiłeś, na wszysko przyjdzie pora.		Ciągle dziadku tak bardzo załuję, że
już Ciebie nie ma.		Dziękuję Ci z całego serca, że przybliżyłeś mi kolory „biało-
czerwone”.	 	Miałeś rację ta biel i czerwień są najpiękniejsze tak jak orzeł biały
w koronie jest najładniejszym ptakiem na świecie.		Dziękuje Ci, za Twoją polskość,
którą nam przekazałeś.		Już teraz wiem napewno, że Ciebie nie zawiodę.

	 	 	 	 	 	 	 	 Żegnaj.
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Prace laureatów konkursu 
“Być Polakiem”

Grupa wiekowa 16- 19 lat

BYĆ    POLAKIEM

srodek.indd   59 2011-07-02   09:44:23



Kim jestem Polakiem, obywatelem świata?

	 Pomimo tego, że urodziłam się	 	 i mieszkam w Anglii, Polska jest dla mnie
bar-dzo ważna. Gdy byłam mała, rodzice nauczyli mnie poczucia wartości mojego
pochodzenia,		dumy z bycia Polakiem i to jest coś, co pozostanie ze mną na całe
życie.		Co to znaczy być Polakiem?		Co to znaczy być Polakiem wAnglii?

	 Polska to po pierwsze znaczy mój dom i moja rodzina.	 	 Rozmawiamy
ze sobą po polsku, śledzimy w telewizji wiadomości z Polski, mamy wielu pol-
skich przyjaciół, wszędzie są polskie książki i filmy.		Czuję się związana z polską
kulturą. Jesteśmy też częścią polskiej tradycji.	 	Nasze święta Bożego Narodzenia
czy Wielkanocy są bardzo tradycyjne:	 	 opłatek, siano pod białym obrusem czy
też święcenie pokarmów, dzielenie się jajkiem. Z tym łączy się pyszne polskie
jedzenie...		Ale bycie Polakiem w czterech ścianach naszego domu to także łączność
z polską historią.	 	Dzieje mojej rodziny są mocno związane z historią Polski, to
ona zadecydowala o tym, że urodziłam się w Anglii.	 	W 1939 roku dziadek Sta-
siek podjął decyzję o przedzieraniu się do Francji, do generała Sikorskiego.		Droga
wiodła przez południowo-wschodnią Polskę okupowaną przez Związek Sowiecki.
Niestety na granicy z Węgrami został aresztowany przez Rosjan.		Jego przeżycia na
„nieludzkiej ziemi” były typowe dla losów blisko dwu milionów Polaków wywie-
zionych w głąb Rosji: najpierw więzienie, a potem gułag.		Dziadek pracował przy
budowie kolei	 	Abez-Workuta.	 	Wojna rosyjsko-niemiecka 1941 roku przyniosła
Polakom tzw. amnestię i upragnioną wolność.		Z dalekiej północy dziadek Stasiek
wyruszył w morderczą podróż do Uzbekistanu, żeby dołączyć do polskiej armii.		
Razem z innymi żołnierzami generała		Andersa udało mu się dostać na statek, który
zabrał wynędzniałych tułaczy z Krasnowodska do Pahlevi.		W Persji, z umęczonych
ludzi powstało sprawne wojsko i Stanisław Chmielewski razem z II Korpusem
przez Palestynę i Afrykę dotarł do Włoch.		W maju 1944 roku, po latach tułaczki,
wreszcie miał możliwość walki z Niemcami	 	 i wziął udział w bitwie o Monte
Cassino.	 	Wkrótce jednak przyszedł cios i okrutna wiadomość o Jałcie.	 	 Polska,
o którą walczył dziadek Stasiek, nie mogła powstać.	 	 Przesądzili o tym Stalin,
Roosevelt i Churchill.	 	 Stanisław Chmielewski podjął trudną decyzję pozostania
razem ze swoimi towarzyszami broni w Anglii.	 	Zdjęcie mojego dziadka stoi na
biurku w naszym domu i przypomina mi jego niezwykłe dzieje.		Mój dom jest moją
małą Polską.

	 Polska to także harcerstwo, do którego należę już ponad dziesięć lat.	 	Har-
cerstwo		to służba innym, ale także Bogu i Ojczyźnie i jednoczy Polaków, szczegól-
nie poza granicami kraju.	 	To jest grupa wspaniałych polskich przyjaciół, którzy

Barbara Chmielewska, Anglia
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mnie znają i rozumieją lepiej, niż ktokol-
wiek inny.		Mogę z nimi nie rozmawiać
cały rok, ale jak się znowu spotykamy,
możemy rozmawiać godzinami i wspa-
niale się bawić.	 	Obozy są fantastyczne,
a w ostatnim roku byłam na zlocie
w Polsce	 	 z okazji stulecia harcerstwa.
Było to niezapomniane	 	przeżycie.	 	Dla
mnie najwspanielsze jest, kiedy wszy-
scy sie-dzimy wokół ogniska i razem
śpiewamy piosenki.	 	 Czuję się wtedy
bardzo patriotycznie i jestem częścią polskiej wspólnoty.

	 Polska to sobotnia szkoła, gdzie się uczymy języka polskiego, historii i geo-
grafii.		To pomaga mi zrozumieć, skąd pochodzę. Umiejętności i wiedza, którą do
tej pory się nauczyłam mi na pewno pomoże w przyszłości i da mi więcej wolności
w tym, co robie – szczególnie wiedza drugiego języka. W tym roku nasza szkoła
obchodzi pięćdziesięciolecie swojej działalności – już pięćdziesiąt lat uczy polskie
dzieci w Londynie i to mi pokazuje determinację Polaków i ich przywiązanie do
Polski.		Mój tata był uczniem tej szkoły, a teraz ja stanę się wkrótce jej absolwentką.		
Oddana pracy w polskim szkolnictwie była moja babcia Marysia, uczestniczka
Powstania Warszawskiego.		Po 1956 roku, kiedy otwarły się granice Polski, mogła
dołączyć do dziadka Staśka w Londynie, a w 1960 roku rozpoczęła pracę w Polskiej
Szkole Przedmiotów Ojczystych Wimbledon-Putney.		W 1969 roku babcia została
kierowniczką szkoły, przygotowując młodzież do egzaminów z języka polskiego.
Kurs A-level prowadziła u siebie w domu.	 	 Była członkiem Zarządu Głównego
Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą oraz Zarządu Polskiej Macierzy
Szkolnej.		Brała również udział w pracach Głównej Kwatery Harcerek w Londynie,
więc chyba po niej odziedziczyłam duszę skauta i tak lubię pracę w naszej drużynie
„Narew”, która ma wspaniałą czterdziestoletnią przeszłość.

	 Dziadek Stasiek również starał sie znaleźć czas na pracę w polonijnych
organizacjach.	 	 Pracował społecznie przy rozbudowie Polskiego Ośrodka
Społeczno-Kulturalnego w Londynie, a od 1982 roku był sekretarzem zarządu
POSK. Kiedy odwiedzam to miejsce z okazji ważnych rocznic, akademii, spotkań,
myślę o pokoleniu, do którego należeli moi dziadkowie.		To dzięki nim przybysze
z Polski mają oparcie w tylu polskich instytucjach, działających od dziesięcioleci na
Wyspach Brytyjskich.
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Ale bycie Polakiem w Anglii byłoby bardzo trudne,	 	 gdyby nie wizyty w Pol-
sce, gdzie odwiedzam moją rodzinę. Wszyscy tam są serdeczni i gościnni. Jest
to kraj pełen ciekawych miejsc, na przykład Puszcza Białowieska, kopalnia soli
wWieliczce, plaże nad Bałtykiem i piękne góry.		Polska		ma malownicze krajobrazy
i według mnie wspaniały klimat.	 	W zimie jest tyle śniegu, że starczy na tysiąc
bałwanów w ogrodzie, a w lecie ciągle świeci słońce. Polska jest naszą ziemią,
piękną i wspólną. Można być dumnym z jej uroków. Bycie Polakiem to wspólny
język i wspólna przeszłość, która łączy 38 milionów ludzi. Ludzi, którzy potrafią
się ostro spierać o swoje idee (szczególnie w polityce!), ale którzy jednoczą się
w momencie zagrożenia (np. w dniach drugiej wojny światowej).

Polska to moja ojczyzna i mam nadzieję, że będę mogła przekazać tę miłość moim
dzieciom pomimo tego, że będą trzecią generacją mojej rodziny, która się urodził
w Anglii.		Bycie częścią takiej wspólnoty jest bezcenne.

srodek.indd   62 2011-07-02   09:44:24



Sara Ksibi, Tunezja

Kim jestem Polakiem, obywatelem świata ?

	 Kim jestem? Polką, Tunezyjką, obywatelką świata. Moja mama jest Polką,
mój tata jest Tunezyjczykiem, mieszkamy w Tunezji. Więc kim jestem? Od
najwcześniejszych lat, gdy moje dwie starsze siostry urodzone w Polsce chciały mi
dokuczyć, mówiły mi, że skoro jestem urodzona w Tunezji, jestem tylko Tunezyjką.
Było mi wtedy smutno, czułam się oszukana przez wszystkich, jakby gorsza. Mamie
trudno		było mnie przekonać, że to nie jest tak jak mówią moje siostry, bo nie mogła
przecież zmienić tego faktu, ani jemu zaprzeczyć. Wystarczyło jednak, aż trochę
podrosnę i sama zastanowię się realnie , co z tego faktu wynika i jakie są tego
konsekwencje. Na to kim jestem? – żadne. Równie dobrze mogłam urodzić się np.:
w samolocie.		Musiałam to jednak sama przemyśleć. To, że jestem inna niż inni i nie
chodzi tu tylko o cechy fizyczne jest niezaprzeczalne, gdyż inne jest moje widzenie
świata. Inne dla Tunezyjczyków i inne dla Polaków. Tak więc w Tunezji jestem dla
innych polską Tunezyjką, a w Polsce patrzą na mnie jak na tunezyjską Polkę. Mama
wytłumaczyła mi, że nie powinnam się wstydzić tego co sobą reprezentuję, że
w ocenianiu innych ludzi, ludzie kierują się różnymi przesłankami, a najczęściej jest
tak, że zawsze krytykują coś lub kogoś, jeżeli tylko odbiega to od przyjętych norm.
Zawsze jednak powinnam być wierna sobie samej i mieć odwagę bronić swoich
idei. To, że wpływ na mnie miały dwie bardzo różne kultury powinno być dla mnie
tylko źródłem bogactwa, nie przeszkodą w kształtowaniu mojej osobowości. Mama
uwrażliwiła mnie na to, że najważniejsza jest obserwacja, a nie porównywanie.
Powinnyśmy najpierw zrozumieć otaczający nas świat i ludzi, a potem ewentualnie
go oceniać, a już na pewno nie krytykować.				
    
W		naszym domu z obyczajami tunezyjskimi przeplatają się	 	 	 	 tradycje polskie
zarówno	 	 te religijne, obyczajowe jak i kulinarne.	 	 Z polskością obcuję także
w naszej Polskiej Szkole. Najdziwniejsze jest jednak dla mnie to, że za każdym
razem jak jadę do Polski, odczuwam zawsze to samo, że zawsze będę odbierać
Polskę porzez pryzmat wspomnień mojej mamy, gdyż mama najczęściej opowiadała
o tym, za czym najbardziej tęskniła, czego jej najbardziej było brak. Mama uro-
dzona w małym miasteczku na Mazurach zakochna jest w tamtej przyrodzie. I tą
miłością zaraziła nas wszystkich. Tak więc Polska to dla mnie piękna kolorystyka
lasu, przechadzka nad jeziorami , karmienie łabędzi, spływ kajakiem. Pamiętam ,
jak zafascynowana byłam opowieścią mamy, o czerwonej rzecce w lesie niedale-
ko domu mamy. Przy pierwszej okazji będąc w Polsce wybrałyśmy się z mamą
sprawdzić, czy jeszcze jest. Na szczęście była , może trochę mniejsza i płytsza, ale
czekała tam na mnie.I woda rzeczywiście, naprawdę była czerwonawa. Nie było
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w tym żadnej magii, gdyż jak wytłumaczyła mi mama podłoże zawiera bardzo dużo
związków żelaza o barwie czerwonawej. To przyziemne wyłumaczenie mamy nie
ujęło wcale uroku mojej czerwonej rzeczce. Często o niej opowiadam, jak kogoś
chcę zainteresować Polską, nie wnikając oczywiście w szczegóły. Najbardziej jed-
nak zafascynowana byłam i jestem do tej pory trzepakiem. Chociaż mama mi nieraz
opowiadała o nim, jak był on główną atrakcją na podwórku, ale moje wyobrażenie
o nim było całkiem inne niż w rzeczywistości. I w końcu podczas jednego z po-
bytów w Polsce miałam okazję		go zobaczyć i zawisnąć na nim. Spędzłam na nim
z wnuczką koleżanki babci całe dnie. Taki trzepak musi obowiązkowo stanąć
w moim przyszłym ogrodzie. I jeszcze jedno mam marzenie związane z Polską.
To przeżyć prawdziwą zimę. Pośmigać śladami mojej mamy na łyżwach po
zamarzniętym jeziorze, albo wybrać się na przejażdżkę saniami. Byliśmy parę razy
w Polce zimą, ale nie udało nam się niestety trafić na		tę prawdziwą. Ale nie tracę
nadziei.		I jeszcze jedno cudo chciałabym zobaczyć. Na pewno nikt by nie zgadł.
Moim marzeniem jest wybrać się do lasu i na własne oczy zobaczyć przebiśniega.
Stanąć i nasycić oczy tym cudem. Najważniejsze, że w Polce mam osobę i jak dotąd
jedyną , która odczuwa Polskę tak samo jak. Jest to siostrzeniec mojej mamy Rafał.
Pomimo, że dużo starszy ode mnie, to łączy nas taka sama wrażliwść na przyrodę.
Jest szczęśliwy, jak przyjeżdżam do Polski na wakacje, bo wspólnie na rowerach
odkrywamy okolice. Jest dla mnie jak starszy brat, którego nie mam.					
      
Ostanie wydarzenia w Tunezji pozwoliły mi odkryć jeszcze inny związek		uczucio-
wy z Polską. To dumę z polskich korzeni i jej osiągnięć		na arenie międzynarodowej.		
Niedawno pod koniec kwietnia mieliśmy zaszczyt gościć w Tunezji Lecha Wałęsę.		
Przyjechał do Tunezji, aby podzielić się swoimi doświadczeniami w walce
o demokrację. Wszyscy w koło o tym mówili, a ja nawet mogłam dodać coś nieco
ode mnie, bo mama mi o tym opowiadała, gdyż		była świadkiem tych wydarzeń,
przebywając w tym czasie w Gdańsku na studiach na Politechnice. Mój tata		zresztą
też, bo też tam studiował. Dużo rozmawiało sie o historii i o aktualnych wydarze-
niach i uzmysłowiliśmy sobie, że tak jak Polska zapoczątkowała ruchy demokraty-
czne w Europie wschodniej, tak Tunezja zapoczątkowała walkę o demokrację
w krajach arabskich. Przy okazji dowiedziałam się też od mamy, że		konstytucja,
którą tak szczycą się		Francuzi nie była pierwszą w świecie, ale dopiero trzecią, po
Stanach Zjednoczonych i po Polsce. Nikt, też z moich kolegów nie podejrzewał, że
Polska ma aż tylu laureatów Nagrody Nobla. Miło		było ujrzeć w ich oczach podziw
dla Polski.
     
Szybki rozwój technologii przekazywania informacji powoduje, że granice wirtual-
nie zanikają. W jednej chwili możemy przenieść sie do odległych zakątków świata.
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Stajemy się obywatelami świata.	 	Ale czy wszyscy są na to przygotowani? Aby
się jednak nie zagubić w tym świecie wirtualnym musimy mieć punkt odniesienia,
najbliższe naszemu sercu miejsce	 	 – to nasz kraj, nasze korzenie. Jednak należy
poznawać inne kultury, zapoznać się z tym co nieznane i zrozumieć innych lu-
dzi, gdyż z niewiedzy rodzą się uprzedzenia, stereotypy, niechętny stosunek do
mniejszości etnicznych i religijych , podejrzliwość wobec innego i przemoc.
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Diana Radziejewska, Niemcy

Mecz  

-Banda kretynów! - za każdym razem, gdy Roman siadał przed telewizorem,
sąsiedzi bez trudu i wnikliwego nasłuchiwania mogli usłyszeć tego typu okrzyki.
Z puszką piwa w jednej ręce, z pilotem w drugiej rozmawiał z ludźmi po drugiej
stronie ekranu. Czasami podnosił głos, żeby każdy mógł zrozumieć, co ma do pow-
odzenia. - Każdy kłamie. Jeden lepszy od drugiego w obiecywaniu rzeczy, których
nigdy nie wciela w życie. Kto ich w ogóle dopuścił do władzy?!
	 	 	 	 To byleś ty, Romanie, i ponad 50 procent społeczeństwa. Dwa lata temu
głosowaliście właśnie na tą bandę kretynów.
				Roman jest typowym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Klnie na rząd, na po-
datki, na wysokie ceny, zaczynając od cukru kończąc na benzynie. Do tego wszyst-
kiego dochodzi jeszcze opieka zdrowotna i składki emerytalne.
	 	 	 	 Z granica krążą rożne stereotypy o Polakach. Najsłynniejsze z nich, to picie
alkoholu w dużych ilościach oraz kradzież samochodów. ( Osobiście uważam to za
okropne. Pewien mój kolega z Bułgarii był przekonany, ze aby stać się prawdziwym
Polakiem, trzeba okraść chociaż jedno auto. Kompletna bzdura.) Ale takie zdanie
mają obcokrajowcy. My sami zgodnie twierdzimy, ze Polak i narzekanie, to jedno
i to samo. Patrząc na Romana zgadzam się z tym również		i ja.
				Roman jest sześćdziesięciolatkiem, któremu parę lat temu zmarła żona. Przez tą
tragedię zwiększyła się jego nienawiść do rządzących w kraju. Może gdyby nie oni,
nie trwające ponad dwa lata czekanie na przeszczep płuca, jego żona wciąż by żyła,
a on nie siedziałby teraz sam przed telewizorem.
				Był taki okres, jeszcze przed śmiercią żony, że pensja Romana ledwo wystarczała
na wyżywienie rodziny. Ciągłe podwyżki cen, zmusiły go, by zaczął się starać
o nowe źródło zarobku za granicą.	 	Wybrał Anglię. Niby przed wyjazdem miał
kolegę, który znał takiego jednego, który miał kontakt z kuzynem swojej żony
posiadającym firmę budowlaną z pewną pracą dla Romana. Można się domyślić,
że nic z tego nie wyszło. Takie załatwianie pracy przez znajomych jest zawsze ry-
zykowne. Człowiek przyjeżdża, a pracy nie ma. Goły i wesoły pozostaje na ulicy, bo
nie ma pieniędzy na bilet powrotny. Próbował znaleźć pracę, lecz słaba znajomość
języka nie była pomocna w szukaniu. Parę dni popracował, a później musiał szukać
ponownie kolejnej pracy. To nie było to, co sobie przed wyjazdem wyobrażał.
Postanowił więc wrócić z powrotem do domu. Przed kolegami tłumaczył się, ze nie
odpowiadała mu mentalność Anglików. Co mu się nie podobało? Nie mam pojęcia.
Wiem tylko, ze z upływem czasu, to znajomi Romana z trudnością z nim wytrzy-
mywali. Mniejsza z tym. Wrócił do Polski i musiał się nauczyć wiązać koniec
z końcem.
				Jedyna rzeczą, z której Roman był zadowolony, był jego 26-letni syn, Leon.Młody
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biznesmen, zaczynający swoją karierę w świecie pieniądza. Roman nigdy nie miał
z nim większych problemów. Ukończył dobre studia, a od 21. roku życia był już
samodzielny. Do tego był niezłym sportowcem. Grał w drużynie piłki nożnej na uni-
wersytecie jako atakujący. Te czasy minęły, lecz do tej pory jest zapalonym kibicem
piłki. Dlatego nie mógł zrezygnować z takiego wydarzenia jakim były Mistrzostwa
Europy które odbywały się tym razem w Polsce. Pewnego dnia poszczęściło mu się
i wygrał w konkursie radiowym dwa bilety na mecz Polski z Ekwadorem.
	 	 	 	Leon zaprosił swojego ojca na mecz, ponieważ dawno nie spotkali się i takie
wydarzenie na pewno wynagrodziłoby cały czas, gdy Leon był zajęty swoją pracą.
Roman stawiał opory, by nie iść na mecz, mówił, że jest za stary na takie eska-
pady. Lubił piłkę nożna, sam nawet za młodu grał, lubił piłkę nożną oglądać, ale nie
wtedy, gdy grała nasza drużyna narodowa.
			- Po co tym iść. - mówił – i tak, jak zwykle, poniesiemy druzgocącą klęskę. - Bez
entuzjazmu, poszedł.						
				Pogoda była idealna. Świeciło słońce, lecz nie tak, by bać się o udar lub oparze-
nia. Tłum ludzi miotał się przed stadionem. Ogromne ilości kurzu i pyłu unosiły się
w powietrzu. Atmosfera panująca dookoła była po prostu wspaniała. Ludzie cali
ubrani na biało i czerwono, z trąbkami, gwizdkami i innymi podobnymi akcesori-
ami. Magiczny widok.
				Powoli się zaczynało. Miejsca dostali dość dobre. Szczęśliwym trafem niedaleko
od murawy. Roman miał kłopoty ze wzrokiem i gdyby siedział jeszcze trochę dalej,
nie byłby w stanie dostrzec jaki zawodnik jest przy piłce.
				Usiedli. Mecz zaczynał się jak zwykle odśpiewaniem hymnów narodowych obu
grających drużyn. Pierwsi byli Ekwadorczycy. Dość ładnie, lecz bez rewelacji,
pomyślał Roman i wtedy zaczął się nasz Mazurek Dąbrowskiego.
	 	 	 	 Gdy Roman usłyszał śpiew tysiącznego tłumu biało czerwonych ludzi i tą
melodię, przeniósł się w myślach do dawnych czasów. Przed oczami ukazały mu
się czołgi. Stan wojenny. Rok 1982. Niebo przysłonięte szarym dymem. Na jed-
nym końcu ulicy skandujący tłum ludzi, w większości składający się z mężczyzn,
demonstrujący przeciwko władzy. Na drugim końcu milicja a za nią dwa czołgi.
Oczy Romana skierowane na potężne lufy czołgów, toczących się w jego kierunku.
Poczuł tak ogromną silę, że był wstanie wskoczyć na jeden z nich i okładać go
pięściami. Skończyłby pewnie, gdyby inni ludzie go z niego ściągnęli. W tym
momencie, któryś z kolegów zaczął śpiewać Mazurek Dąbrowskiego. To był taki
znak solidarności i zjednoczenia wśród demonstrujących. Słowa hymnu jak zas-
trzyk odwagi i zawziętości do dalszej walki o to co najważniejsze. Demokracji.
Słowa „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy” przypominają mu lekcje his-
torii w szkole. Okres II Wojny Światowej. Pamiętał jak podziwiał Polaków za upór
i niezniszczalny patriotyzm. W tym wieku nie mógł sobie wyobrazić, że człowiek
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może oddać życie za swój kraj. Że w czasie zagrożenia i trudności nie poddaje się,
tylko jeszcze silniej pragnie zwycięstwa. Dlatego w 1982 roku, śpiewając polski
hymn i spoglądając na kaski i karabiny milicji, zrozumiał, że nie wolno się poddać.
Ich słabość byłaby żałosna, chociażby ze względu na rodaków, którzy tą pieśń
śpiewali i ginęli walcząc o honor swojej ojczyzny. Wspomnienie z czasów szkol-
nych zmotywowało Romana by zmierzyć się z tymi ogromnymi maszynami.
				Mała, łza popłynęła mu po policzku. Tłum kibiców zakończył śpiew i popłynęła
fala wiwatów. Roman nie słyszał już nic. W tym momencie zrozumiał, jak mocno
kocha swój kraj. Jak bardzo jest do niego przywiązany.
			Było do przewidzenia, ze Polska przegra ten mecz. Trzy do jednego dla Ekwadoru.
Lecz Roman nie był zdenerwowany ani zawiedziony. Wracając do domu uśmiechał
się. Pomimo porażki piłkarzy, był dumny, że jest Polakiem.
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Stanisław Songin, Litwa 
Kim jestem: Polakiem, obywatelem świata

	 Stary nie jestem. I dobrze pamiętam dawne czasy, kiedy to w krótkich spoden-
kach biegałem za piłką po łące i hasałem na hulajnodze, a wieczory spędzałem
z Bolkiem i Lolkiem i innymi personaliami z kreskówek. Do nauki mi było daleko.
Wydawało się wówczas, że nie ma innej mowy niż polska. Rodzice, krewni, przy-
jaciele, znajomi – wszystko mówiło po polsku. Aż do czasu, kiedy poznałem, że
świat mówi na setki różnych języków, a język polski jest jednym z nich. Poszedłem
do szkoły. Coraz częściej słyszałem język rosyjski i litewski. Poszerzały się hory-
zonty mojej wiedzy: dowiedziałem się, że jesteśmy szczególną cząsteczką narodu
polskiego – Polakami na Litwie, że musimy, jak nikt inny, dbać i pielęgnować naszą
polszczyznę, zachować swą autentyczność. Coraz częściej słyszałem i głosy eks-
tremistyczne, że my, Polacy, jesteśmy przybyszami, okupantami albo że jesteśmy
spolonizowanymi, wynarodowionymi Litwinami. Buntowałem się wewnętrznie.
Chciałem poznać prawdę. Czytałem historię, uważnie słuchałem nauczycieli ,ro-
dziców, dziadków. Dla mnie sytuacja stała się klarowna. Miałem co powiedzieć
swoim oponentom: jestem Polakiem z kości i krwi, wcale nie jestem Litwinem
i wcale nie przybyszem. O swoją prawdę walczyłem na różnych frontach: w nauce,
zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach, w życiu codziennym. Biłem się
i zwyciężałem. Wówczas z zaciętością powtarzałem stare i tradycyjne: :” Niechaj
Polska zna, jakich synów ma”. Dla tych, co chcieli mnie słuchać i umieli słuchać
zawsze powtarzałem:
	 Nazywam się Stanisław Songin. Mam 16lat. Mieszkam z rodzicami na
Wileńszczyźnie, w miasteczku Soleczniki. Moja mama ma na imię Helena, ojciec
– Tadeusz. W rodzinie kultywujemy polskie tradycje i obrządek katolicki. Uczę się
w polskim Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Jestem uczniem
trzeciej klasy.
	 Od dzieciństwa ciekawie mnie historia naszego rodu. „Dokopałem się „ ko-
rzeni rodu szlacheckiego rodziny Longinów pochodzących z XIV wieku. Dzisiaj
jestem najcieńszą i najmłodszą gałązką owego drzewa genealogicznego.
	 Litwa była prawdziwym „ogrodem botanicznym” szlachty. Zamieszkiwały
ją od czasów pogańskich, od czasów Mendoga, najsławniejsze rody szlacheck-
ie. Rodzina Longinów należy do rodu Leliwitów, który przybył do Polski znad
Renu. Najbardziej rozprzestrzeniony był on na ziemi krakowskiej, poznańskiej
i sandomierskiej. Aktem unii horodelskiej został przeniesiony na Litwę na ziemię
wileńską.
	 Licznie rozgałęziona rodzina Longinów zamieszkiwała w byłym	 	Wielkim
Księstwie Litewskim, od XVII do XIX wieku zasiedlała tereny powiatu lidzkiego
(obecnie część rejonu solecznickiego). Rodzina pieczętowała się herbem Leliwa
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i zapisana została do spisu ksiąg szlachty guberni grodzieńskiej. W wieku XVI
zamieszkiwała w okolicy Songiniszek parafii Ejszyskiej, które były jej rodową
miejscowością. Ostatnim, który mieszkał w Songiniszkach, był mój ojciec Tadeusz.
Od roku 1960 nikt tam nie mieszka. Dziś Songiniszki to kilkudziesięciu hektarowe
pole, otoczone zewsząd lasami.
	 Oto znana mi historia majątku Songiniszki. Marcin Songin 2 kwietnia 1592
roku zapisał w testamencie majątek swemu synowi Wawrzyńcowi, który następnie
przekazał go swoim synom Janowi, Mikołajowi, Jerzemu i Wawrzyńcowi. Stefan
Songin, syn Jana a wnuk Wawrzyńca, posiadał majątek Honcewicze Songinowskie
jeszcze w roku 1741. Andrzej Songinw 1663 roku został generałem powiatu lidz-
kiego . W roku 1911 Dominik Songin wraz z synami kupił dwór Nowokuńce od
rodziny Krahelskich. Syn Jana, Józef Songin był proboszczem kościoła
pw.Wszystkich Świętych w Wilnie. Niektóre fakty potwierdza : „Metryka Litews-
ka”.

W roku 1900 w Songinszkach w rodzinie Petroneli i Michała urodził się
mój pradziadek Władysław. Gospodarzył na kilkudziesięciu hektarach ziemi
wraz z bratem Adolfem i rodzicami. Trzeci brat Jan został aptekarzem i prowadził
prywatną aptekę w sąsiednim miasteczku Ejszyszki. W roku 1927 w rodzinie
pradziadka Władysława urodził się jedynak – mój dziadek Jarosław. Wkrótce
wybuchła II wojna światowa, a po niej nastąpiły wielkie zmiany: konfiskata mie-
nia, zesłania, prześladowania. Pradziadek Władysław z bratem Adolfem zesłania
uniknęli, a aptekarz Jan wraz z rodziną został zesłany na Sybir. Majątek rodziny
Longinów został znacjonalizowany. Po śmierci Stalina, w ramach repatriacji,
Jan Songin z Syberii przyjechał do Polski i osiedlił się w Poznaniu.		Tam do dziś
mieszkają i pracują jego syn i córka. Adolf Songin wraz z rodziną ( synem Bene-
dyktem, córkami Jadwigą i Czesławą) przeniósł się do Szczecina. Pracował tam
w Stoczni Szczecińskiej aż do emerytury.
	 Rodzina pradziadka Władysława wszystkiego pozbawiona przeżyła trudne
czasy. Jeszcze przez pewien czas mieszkali w Songiniszkach, a w 1959 roku rodzina
pradziadka i dziadka Jarosława przeniosła się do pobliskiego miasteczka Ejszyszki.
	 W roku 1953 w rodzinie dziadka urodził się mój ojciec – Tadeusz Songin;
miał o rok starszą siostrę – Krystynę. W roku 1971 tato celująco ukończył polską
Szkołę Średnią w Ejszyszkach, a w 1957roku – studia pedagogiczne na Uniwersy-
tecie Wileńskim. W roku 1976 został najmłodszym dyrektorem szkoły na Litwie.
	 Dziadek Jarosław do ostatnich lat życia pracował w ejszyszkiej mleczarni. Jest
pochowany obok babci Władzi na cmentarzu w Ejszyszkach.
	 Mój tato Tadeusz z mamą Heleną założyli w rodzinę w 1993roku i o-
siedlili się w Solecznikach, odległych od Ejszyszek o 30 kilometrów. W latach
dziewięćdziesiątych tata znalazł się w wirze ważnych wydarzeń politycznych
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na Wileńszczyźnie, był zwolennikiem ustanowienia tu polskiej autonomii. Był
pomysłodawcą i inicjatorem założenia polskiego zespołu pieśni i tańca „Ejszysz-
czanie”. Prześladowań uniknął. Dziś pracuje jako nauczyciel matematyki w szkole
pod Solecznikami.
	 Ja urodziłem się w 1994roku. Rodzeństwa nie mam, ale mam wielu przyjaciół,
więc smutno mi nie jest. Dużo czasu poświęcam nauce. Bodajże najlepiej w klasie
znam matematykę i informatykę. Lubię też jezyk polski i historię. Dobrze znam
język rosyjski, swobodnie mówię po litewsku, w gimnazjum uczę się jezyka angiel-
skiego. W życiu ciekawi mnie wszystko. Już próbowałem swoich sił w tańcu estra-
dowym, pobieram lekcje gry na gitarze, lubię poezję. Mam kilka swoich wierszy,
na język litewski przetłumaczyłem wiersz Adama Mickiewicza „Niepewność”,
a na język polski z języka litewskiego opowiadanie Kazysa Saji „Moje Króliki”. Od
kilku lat jestem w gronie najlepszych na Litwie uczestników Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego Kangur. Ostatnią moją pasją jest programowanie kom-
puterowe. Uczestnicząc w różnorodnych akcjach młodzieżowych prowadzimy ak-
tywny tryb życia społecznego.
	 W Solecznikach mieszkamy w dużej piętrowej kamienicy. Obok mamy
niewielki sad i ogród. Wystarczy miejsca do uprawiania sportu, gdyż lubię ruch.
Urządziliśmy tu placyki do gry w koszykówkę i siatkówkę; spędzam tu czas z ko-
legami. Czasami dołączy do nas mój tato, który jest już w starszym wieku. Ale jak
w wysokim wyskoku „rąbnie” znad siatki – to zamykam oczy ze strachu.

W wolnym czasie lubię czytać Mickiewicza i Sienkiewicza. Oddzielna
historią	 	 mojego zycia jest udział w dorocznej Paradzie, organizowanej przez
Fundację Młodej Polonii. Jestem jej stałym uczestnikiem i finalistą. Mój króciutki
wiersz trafił do „Złotego Szerszenia”. Zebrałem pokaźną ilość nagród i dyplomów;
najcenniejszy z nich –Ministerstwa Edukacji Narodowej Litwy.
	 Któż nie lubi podróżować? Ja uwielbiam. Zwiedziłem już Moskwę, kilka-
krotnie byłem na Uralu, poznałem Mińsk i Białoruś, byłem nad Świtezią, kąpałem
się w Bałtyku na wybrzeżu polskim i litewskim. W zeszłym roku zwiedziłem
miejsca biblijne nad Morzem Czerwonym. Jednak najbardziej lubie podróże do
Polski. Tam się czuję swojski, jak w domu, jak u siebie. Mamy rodzinę w całej
Polsce – od Warszawy przez Szczecin ,aż po Częstochowę. Każdego roku do Pol-
ski zapraszana jest młodzież z Wileńszczyzny na kolonie. W 2006roku byliśmy
wMielnie nad Bałtykiem.W lipcu 2008 roku odwiedziliśmy Kraków na zaproszenie
kombatantów Armii Krajowej. Kraków jest uroczy!!	 	Poznałem tam wspaniałego
człowieka i żołnierza – Pana Jerzego Morgernszterna. Byliśmy tam osiemnaście
dni. Zwiedziliśmy też Wieliczkę, pokłoniliśmy się Pani Częstochowskiej. Trzy dni
byliśmy w Zakopanem. Tatry! To cud na ziemi, chociaż blisko nieba.
	 Mam szczęśliwe dzieciństwo, posiadam dwie Ojczyzny: Litwę i Polskę.
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Siły i energię czerpię z historii i doświadczenia moich przodków, członków mo-
jej ro-dziny. I nic z tego że mój pradziadek urodził się obywatelem Rosji carskiej,
dziadek – obywatelem międzywojennej Rzeczpospolitej, ojciec – obywatelem
Związku Radzieckiego, a ja obywatelem suwerennej Litwy. Wszyscy byli		i są Po-
lakami – ludźmi godnymi tego słowa. Wychowani w duchu polskości, na polskich
trady-cjach i obyczajach. Nikt z nich nie		śpieszył na emigrację, bo nie mogli i nie
chcieli „rzucić ziemi, skąd nasz		ród”, ród Songinów.
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Polskość za progiem – moje ulubione polskie miejsce w kraju zamieszkania
Jeśli myśl ci przyjdzie mylna
Zwątpić w przyszłość i w swobodę,
Wówczas, bracie, jedź do Wilna
Poznać z hartem dusze młode.
Wincenty Pol

	 Wilno i cała Wileńszczyzna od dawien dawna były powiązane z Polską. Jesz-
cze za czasów Rzeczypospolitej Obojgu Narodów Wilno tętniło polskością. Każdy
zakątek tego pięknego miasta ma w sobie cząstkę Polski, nawet kręta uliczka na
Starówce czy też płynąca Wilenka...
	 Kocham swemiasto i właściwie ono jest moim ulubionymmiejscem na Litwie.
Przecież nigdzie więcej nie odnajdziesz tylu wspaniałych miejsc. Litewski eseista
i poeta Tomas Venclova kiedyś napisał: „Wilno często jest określane jako ekscentry-
czne, dziwne, magiczne, mitotwórcze miasto, sprzyjające tworzeniu poezji”.
	 Usiądź na ławeczce w skwerku Moniuszki od razu poczujesz, jak natchnienie
przepełnia całą twą duszę. Czy też spójrz
w zadumaną twarz Adama Mickiewic-
za, który stoi przy kościele św. Anny,
a przypomnisz jego utwory i pogrążysz
się w nastrój epoki romantyzmu... Skieruj
swoje oczy do góry, a ujrzyszTrzyKrzyże
Wiwulskiego, kąpiące się w promieni-
ach słońca. Jednak żadne miejsce nie
jest na tyle tajemnicze jak Ostra Brama,
a dokładniej mówiąc, kaplica Ostrobram-
ska z cudownym obrazem Matki Boskiej
Ostrobramskiej. Gdy byłam dzieckiem,
wraz z mamą często przychodziłyśmy
do Matki Boskiej, pamiętam, że napis
„MATER MISERICORDIAE, SUB
TUUM PRAESIDIUM CONFUGI-
MUS” zawsze wydawał mi się taki mistyczny, tajemniczy, może dlatego, że nie
rozumiałam, co oznacza, lecz wciąż przykuwał uwagę, nie tylko moją, ale też i wielu
pielgrzymów. Nie można ominąć wąskich uliczek na Starówce. Wchodzisz do
labiryntów i czujesz zapach historii tkwiący w każdej kamienicy. Fascynuje też
fakt, że kiedyś tymi uliczkami chodził sam Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki,
CzesławMiłosz i wielu innych poetów i pisarzy, właśnie oni nas łączą, to oni dodają
polskości naszemu krajowi.

Beata Sudeiko, Litwa 
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Chyba żaden poeta na całym świecie
nie jest tak powiązany z Litwą i 
jej przyrodą, jak Adam Mickiewicz.
„Tymczasem przenoś moją duszę
utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk
zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem
rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem
rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych
żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak
śnieg biała.”

	 Przyroda litewska jest niesamowita.
Każdy kto poczuje zapach kwiatów pol-
nych, usłyszy świergot ptaków leśnych,
dotknie złocistych łanów zboża, od razu
się w niej zakocha. Uwielbiam wyjazdy za
miasto, na wieś, w miejsca nietknięte przez
cywilizację i złowieszczą rękę człowieka.
Uwielbiam leżeć na łące, widzieć latające
ptaki, czuć ciepłe promienie letniego
słońca, wdychać świeży powiew wiatru.
Kocham przyrodę za to, że nie udaje niko-
go, kocham pagórki, doliny, lasy litews-
kie, bo przypominają mi opisy z utworów
A. Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej. Bory

i lasy, pola i łąki zawsze fascynowali pisarzy i poetów.Dlatego też, czytając ich utwo-
ry, jakże często spotykamy nieprzeniknione puszcze, które roją się od przeróżnych
gatunków zwierzyny i ptactwa, widzimy chmury ojczyste, sercu bliskie, słyszymy
plusk wody krynicznej w Issie... Fascynująca przyroda stała się moim azylem, to
w niej odnajduję spokój i harmonię. Moja dusza odpoczywa, gdy znajduję się
w domku prababci, na terenach Wileńszczyzny. Przez stare okiennice widać niesa-
mowite pejzaże. Nawet krótkotrwała, przemijająca chwila jest niesamowicie piękna.
Nigdy nie zapomnę widoku kwitnącego sadu. Gdy stoisz pod kwitnącą jabłonią,
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zapominasz o wszelkich problemach,
wiesz, że twe życie jest czegoś warte,
a biały kwiat jabłoni symbolizuje je.
Życie tak jak kwiat rozkwita, a później
daje owoce.
	 Stare wileńskie ulice czy też
przyroda nie są jedynymi miejscami
kojarzącymi się z polskością. Moim
zdaniem, moja szkoła, a dokładniej Gim-
nazjum imienia Adama Mickiewicza,

jest miejscem, w którym codziennie panuje przyjemna atmosfera, do której chce się
wracać codziennie. Każdego dnia na korytarzach szkolnych widzę setki uśmiechów,
które sprawiają, iż mój dzień nabiera kolorów. Przecież „darząc uśmiechem
uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego”. Te
słowa kiedyś wypowiedział polski poeta Wincenty Faber. W szkole czuję się jak
w domu, bo tak jak w rodzinnym kręgu posługujemy się swą mową ojczystą, czyli
językiem polskim. Miła sercu atmosfera to zasługa nie tylko uczniów, ale i nauczy-
cieli, są naprawdę mili i zawsze pomogą, poradzą, a to właśnie powoduje, że szkoła
staje się drugim domem.
	 Kocham swój kraj, swe rodzinne miasto, bo drugiego takiego nie ma. Jest
ono wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Wilno i Wileńszczyzna to moja ojczyzna,
to moje życie, to miejsce najczulsze, najdroższe, oaza najwspanialszych uczuć,
która od dawna jest powiązana z polskością.
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Regulamin Konkursu
“Być Polakiem”

BYĆ    POLAKIEM
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1. Postanowienia ogólne

§ 1
Dla podtrzymania tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i społecznych
dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski został ogłoszony konkurs
„Być Polakiem”.

§ 2
Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Fundacja „Świat na Tak”, Europejska Unia
Wspólnot Polonijnych.

§ 3
Cele Konkursu:
• kształtowanie tożsamości narodowej i wzmacnianie postaw patriotycznych dzieci
i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski;
• zachęcanie do promocji polskiej tradycji, kultury i języka;
• poznanie roli Polaków w kształtowaniu europejskiego i światowego dziedzictwa
w roku sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej;
• budowanie poczucia bliskości i wspólnoty młodych Polaków żyjących		na
świecie.

§ 4
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski.

§ 5
Prace konkursowe będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
• 8 – 12 lat
• 13-15 lat
• 16 –19 lat

§ 6
Tematy prac konkursowych:

Grupa wiekowa 8-12 lat
1. Najbliższe twojemu sercu miejsce w Polsce.
2. Bohaterowie Mazurka Dąbrowskiego.
3. Moja mała historia Polski.
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Grupa wiekowa 13-15 lat
1. Co to znaczy być Polakiem, kiedy żyje się poza Polską?
2. Mazurek Dąbrowskiego lekcją historii Polski.
3. Dzięki komu		czujesz się Polakiem?

Grupa wiekowa 16-19
1. Polskość ukryta w naszych symbolach narodowych.
2. Kiedy słyszę Polski Hymn Narodowy myślę, widzę, czuję…
3. Kim jestem Polakiem, obywatelem świata?

Temat wspólny dla wszystkich grup wiekowych:
Polskość za progiem – moje ulubione polskie miejsce w kraju zamieszkania.

§7
Formą prac konkursowych są:
• prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz,
pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez blis-
kich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy
polonijnej, reportaży filmowych, itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i
zdjęciami;
• multimedialne formy przekazu np. prezentacja, film, wywiad w polskiej wersji
językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.

§ 8

1. Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż
15 000 znaków (bez spacji)- ilość tekstu nie może przekraczać 4 stron formatu A4,
pisanych czcionką 12. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace sta-
rannie napisane ręcznie, długość tekstu nie może przekraczać 4 stron formatu A4.
2. Prace multimedialne nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te mogą być
przesłane w formatach .divx, .mov, .avi , .flv, .wmv, .mpeg, .asf.mp3.,mp4.
3. Prezentacje multimedialne przesyłane mogą być w formacie .ppt, .pptx i nie mogą
przekraczać 20 slajdów.
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§ 9
Sposób przesłania prac do Organizatora:
• elektroniczny na adres	 	 d.janasz@swiatnatak.pl	 	 z podaniem w temacie maila
tytułu Konkursu „Być Polakiem”;
• na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD;
• w formie papierowej na adres sekretariatu Konkursu: Fundacja „Świat na Tak”
Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa z dopiskiem konkurs „Być Polakiem”
• każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej Fundacji www.swiatnatak.pl

§ 10
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2011 r.

§11
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 24 maja 2011r. Wyniki zostaną ogłoszone na
stronie internetowej Fundacji.

§ 12
Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów;

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa;

§ 13
Nagrody w Konkursie:
• 10 dniowy pobyt edukacyjno-kulturalny w Polsce - lipiec 2011r
• nagrody rzeczowe
• dyplomy

III.		Postanowienia końcowe
§ 14

W przypadku publikacji prac konkursowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do ich skracania i redagowania.
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§ 15
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany te zostaną
umieszczone na stronie internetowej Fundacji.

§ 16
Organizatorzy Konkursu mają prawo do wykładni niniejszego regulaminu
i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.
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