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Słowo wStępne pomySłodawcy i przewodniczącej Komitetu organizacyjnego joanny FabiSiaK

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy Konkursu,

tegoroczna, siódma edycja Konkursu zbiegła się z ważnym wydarzeniem 1050 rocznicy Chrztu 

Polski i ustanowienia polskiej państwowości.

Wbrew niepokojowi wielu osób, czy tak odległe zdarzenie będzie dobrym tematem dla prac konkur-

sowych, zainteresowanie było ogromne, a udział w Konkursie dotychczas niespotykany. Otrzymali-

śmy 625 prac z całego świata. Zarówno prace plastyczne jak i literackie były zdumiewająco dojrzałe 

i świadczyły o głębokim rozumieniu historii Polski sprzed tysiąca lat. Piękne legendy, kronikarskie do-

kumenty, refleksje nad znaczeniem chrztu dla dziejów Polski urzekały swą świeżością z jednej strony 

i pięknem polszczyzny z drugiej. Dlatego właśnie, mimo wielu trudności, postanowiliśmy przygotować 

publikację zawierającą prace laureatów, a w skróconej formie także osób wyróżnionych, aby ocalić 

od zapomnienia talent i patriotyczne przemyślenia uczestników Konkursu.

Rekomendując lekturę dokonań twórczych uczestników, zacytuję fragmenty dwu prac nastolet-

nich autorów.

Pierwszy to „Oda do Kniei” Joanny Pater, liryczny poemat opowiadający historię Polski szumem 

wiekowych drzew.

„O starodawne europejskie knieje

Rozległe gęstwiny od morza do morza.

Któż lepiej pamięta historyczne dzieje

Gdy skrzyła się przez was pierwsza iskra Boża”

To wy świadkami chrztu Polski i wiary

Przez was szły drogi pątników i świętych.

To wy świadkami Wojciecha ofiary,

W gnieźnieńskich relikwiach, na wieki zamkniętych.”
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Słowo wStępne pomySłodawcy i przewodniczącej Komitetu organizacyjnego joanny FabiSiaK

Drugi fragment pochodzi z pracy Martyny Petrykowskiej, która wcieliła się w osobę jedenasto-

wiecznego kronikarza. „Jest rok 2010. Technologia stoi na bardzo wysokim poziomie. Dzięki niej 

możemy przenosić się w czasie. Mam na imię Martyna i jestem początkującą dziennikarką. Postano-

wiłam przenieść się do czasów założenia naszego państwa – Mieszka I. Moim celem jest pokazanie 

innym ludziom jak ważne są wydarzenia z tamtego okresu. Chcę przez jakiś czas żyć jak ludzie z epoki 

Średniowiecza, poznać ich zwyczaje, kulturę i politykę. Myślę, że rozpocznę swoją podróż od roku 960, 

w którym Mieszko I objął władzę.”

Autorka snuje fascynującą opowieść o losach księcia Polan, polityka wielkiej miary, jego małżeń-

stwie z księżniczką czeską i losach młodego państwa – Polski.

Każda z prac przesłanych na Konkurs była nieco inna. Łączyło je zaangażowanie, z jakim były 

przygotowane i wiele uczucia w przedstawianiu prastarej historii naszej Ojczyzny, a to jest właśnie 

celem konkursu „Być Polakiem”.

Prace konkursowe nigdy by jednak nie powstały, gdyby nie patriotyzm rodziców, dziadków, na-

uczycieli i wielu osób, które nieustannie pobudzają i umacniają tożsamość narodową dzieci i młodzieży 

polonijnej. Toteż Państwu w pierwszej kolejności pragnę podziękować za trud ich wychowywania 

w duchu polskości.

Najserdeczniej dziękuję Patronom Konkursu. Państwa wsparcie podnosi znaczenie i rangę Kon-

kursu, a to zachęca do udziału w nim.

Dziękuję Komitetowi Honorowemu i Jury, tym, na których mogłam liczyć w chwilach najtrudniejszych.

Specjalne podziękowania składam stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za pomoc w rozwiązywa-

niu licznych problemów, jakie powstawały podczas realizacji tego projektu.

Dziękuję wielu, wielu osobom, dla których patriotyczne wychowanie młodzieży jest tak ważne, 

że nie szczędziły osobistego zaangażowania i wsparcia dla realizacji konkursu „Być Polakiem”.

Joanna Fabisiak

Przewodnicząca

Komitety Organizacyjnego

Jubileusz
Najstarsze zapiski dotyczące powstania państwa polskiego pochodzą z Rocznika Kapituły Kra-

kowskiej z XI wieku i brzmią „Dąbrówka przybyła do Mieszka” oraz „Mieszko książę polski przyjął 

chrzest”. Bez względu na toczące się dyskusje historyków co do chronologii i przebiegu zdarzeń te dwa 

fakty są bezsporne. Bezsporne są też ich konsekwencje, przekształcenie monarchii plemiennej Polan 

po przyjęciu chrześcijaństwa w państwo polskie. Tych dwoje ludzi Mieszko i Dobrawa połączonych 

małżeństwem ukształtowało nowy obraz Polski i zapewniło jej znaczące miejsce w Europie.

On, niewidomy syn Siemomysła, który podczas uroczystości postrzyżyn odzyskuje wzrok, co wedle 

kronikarzy było znakiem, że wyprowadzi Polskę z ciemności. Po ojcu objął władzę w dobrze zorgani-

zowanej monarchii o strukturze plemiennej. Młody władca miał plany i ambicje powiększenia granic 

swego władztwa, dbał więc o tych, którzy mieli mu to zapewnić, o drużynę wojowników. A była ona 

okazała, liczyła trzy tysiące wojów.

Z relacji Ibrahima ibn Jakuba kronikarza, podróżnika i kupca żydowskiego wynika, że Mieszko nie 

tylko doskonale wyposażył swoją drużynę i dbał o każdego drużynnika, ale również troszczył się o jego 

dzieci. Tak pisze kronikarz „Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko czego potrzebują. A gdy 

jednemu z nich urodzi się dziecię, każe mu wypłacać żołd od chwili urodzin, czy to będzie płci męskiej 

czy żeńskiej. A gdy dziecię dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu 

dziewczyny, jeżeli zaś jest płci żeńskiej, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu. A dar ślubny jest 

u Słowian mocny”. Tak zaopatrzona drużyna była gwarancją bezpieczeństwa władcy i jego państwa, 

a było mu ono potrzebne. Lata czterdzieste X wieku niosły duże zagrożenie dla Polan ze strony księcia 

czeskiego Bolesława i Związku Wieleckiego. Rosła także potęga Ottona I. Zagrożenie zmusiło władcę 

do szukania sprzymierzeńców. Skutecznej pomocy w przeciwstawieniu się wojowniczym, północnym 

sąsiadom, mógł mu udzielić książę czeski Bolesław. Mieszko zdecydował się także na szukanie poro-

zumienia z cesarzem Ottonem. Możliwe to było jednak dopiero po przyjęciu chrztu i wejście w obręb 

świata chrześcijańskiego. W tej sytuacji książę Mieszko podejmuje strategiczną decyzję polityczną 

i religijną. Zawiera sojusz z księciem czeskim Bolesławem w 965 roku, przypieczętowany rok później 

małżeństwem z jego córką Dobrawą. Zakończony powodzeniem plan polityczny nabiera dzięki Do-

brawie wymiaru religijnego, co może nie było pierwotnie planowane przez Mieszka.

Ona, córka znaczącego władcy z rodu czeskich Przemyslidów, przybywa do Polski prawdopodobnie 

już po przyjęciu chrztu przez Mieszka. Towarzyszy jej wielki orszak osób świeckich i duchownych. Naj-

pełniejszą charakterystykę czeskiej księżniczki daje biskup merseburski Thietmar piszący swoją Kronikę 

w latach 1015 – 1018 „Nazywała się bowiem po słowacku Dobrawa, co w języku niemiecki wykłada się 

dobra. Owa wyznawczyni Chrystusa zastanawiała się usilnie, nad tym jak mogłaby swego małżonka 

pozyskać dla swojej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby. Umyślnie postępowała ona przez 
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jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnia-

nego małżeństwa nadszedł okres wielkiego postu i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę 

od jedzenia mięsa i umartwienia swojego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do zła-

mania postanowieni. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego 

posłuch w innych sprawach”. W długiej narracji biskup merseburski udowadnia, jak wielką rolę odegrała 

Dobrawa w nawróceniu Mieszka. Jego konwersja nie miała tylko formalnego charakteru, lecz wiązała 

się z osobistym przyjęciem chrześcijaństwa i życiem według zasad nowej wiary. Należy przypuszczać, 

że rozpoczęta przez Mieszka I chrystianizacja Polan była zadaniem długotrwałym i niełatwym. Władca 

dokładał jednak wielu starań, by upowszechnić nową wiarę. Już w 967 roku Mieszko odbywa poselstwo 

do Rzymu i wówczas prawdopodobnie biskup Jordan otrzymuje z rąk papieża Jana XIII sakrę biskupią. 

To pozwala powołać biskupstwo niezależne od cesarza Ottona, a więc zwiększa niezależność polityczną 

państwa Polan i pozwala skuteczniej prowadzić chrystianizację.

Oni, Mieszko I i Dobrawa mają dwoje potomstwa. Zarówno syn jak i córka zapisują się w historii 

jako ludzie wybitni. Syn Bolesław zwany Chrobrym jest pierwszym królem Polski

i skutecznie realizuje politykę ojca, uniezależnienia się od cesarstwa, powiększania terytorium 

swego państwa i jego chrystianizacji. Postać kolejnego po Mieszku I, niezwykłego władcy piastow-

skiego, jest w historii Polski mocno zaznaczona. Mniej znana jest natomiast osoba córki Mieszka 

i Dobrawy Świętosławy, która równie mocno jak Bolesław zapisała się

w historii kilku narodów. Była królową trzech krajów skandynawskich i matką trzech skandy-

nawskich królów. Kronikarze odnotowali, że to z inicjatywy Świętosławy Bolesław Chrobry wysłał 

do Szwecji misję chrystianizacyjną. Jej młodszy syn Kanut nazwany Wielkim, po podboju ziem obec-

nej Anglii, dokonał zjednoczenia tej krainy i rządził nią umiejętnie i z uznaniem podwładnych.

Decyzja księcia Polan Mieszka o chrzcie osobistym i całego narodu, dokonanym w Wielką Sobotę 

14 kwietnia 966 roku miała skutki polityczne, kulturowe i religijne. Chrzest Mieszka wprowadzał 

powstające państwo polskie w krąg kulturowy Europy łacińskiej. Przybywający z Dobrawą duchowni 

przynieśli ze sobą umiejętność pisania i czytania i upowszechniali ją w kręgach władzy i poddanych. 

Powstające biskupstwa były naturalnymi ośrodkami ewangelizacyjnymi, ale również edukacyjnymi. 

Współcześnie nazwalibyśmy to skokiem cywilizacyjnym jaki dokonał się w młodym państwie po przy-

jęciu chrześcijaństwa. Warto też uświadomić sobie, że Polska jest jedynym krajem europejskim dla 

którego inspiracją i fundamentem powstania był chrzest. Wprowadzenie chrześcijaństwa spowodo-

wało również rewizje pojęć etycznych i stopniowe umacnianie się zachowań zgodnych z Dekalogiem. 

Już drugie tysiąclecie Polacy potwierdzają ważność i mądrość decyzji Mieszka I.

Joanna Fabisiak

Celem konkursu „Być Polakiem” jest m.in. u świadomieniei umacnianie tożsamości narodowej oraz po-

znanie historii Polski-o ile to możliwe splecionej z historią rodziny uczestnika konkursu. W kolejnych latach 

wśród tematów konkursu przewijały się ważne dla naszego narodu i państwa wydarzenia historyczne np. 

odsiecz wiedeńska, powstanie warszawskie, powstanie NSZZ „Solidarność”.

W tegorocznej edycji konkursu tematem był chrzest Polski, którego 1050 rocznicę świętujemy. Chrzest 

Mieszka I zapoczątkował proces chrystianizacji, który w następnych latach czynił duże postępy i dopro-

wadził do przyjęcia przez większość mieszkańców ziem polskich religii chrześcijańskiej w obrządku rzym-

skim. Sukces chrystianizacji okazał się trwały, a katolicyzm jako wyznanie większości Polaków przetrwał 

do współczesności. Chrzest księcia nie był jedynie wydarzeniem religijnym, włączył bowiem rodzące się 

państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy 

rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców politycznych i kulturowych struktury politycz-

nej i administracyjnej państwa, systemu prawnego, obyczajów, pisma, łaciny jako języka urzędowego itp. 

Proces ten trwał wiele lat, a w konsekwencji doprowadził do przystosowania Polski do modeli i wzorców 

zachodnich. Ukoronowaniem tego procesu jest polskie członkostwo w Unii Europejskiej.

Uczestnicy Konkursu w swoich plastycznych, literackich czy multimedialnych pracach wykazali 

dojrzałość (mimo młodego wieku) i świadomość historyczną. Polskie dzieci i młodzież, mieszkająca 

poza Polską, zawdzięczają to przede wszystkim swoim rodzinom i nauczycielom, którzy spełniają 

swój patriotyczny obowiązek niosąc polskość kolejnym pokoleniom. Obowiązek ten spoczywa też 

na państwie polskim, które wszystkimi możliwymi środkami powinno ten ich wysiłek wspomagać.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu, a także ich rodzicom 

i nauczycielom, za uczestnictwo w Konkursie „Być Polakiem”, a także za trud utrzymywania i umacniania 

polskości na całym świecie, niesienia biało-czerwonego sztandaru i polskiego godła w przyszłe pokolenia.

Polski emigrant i wielki poeta Cyprian Kamil Norwid napisał w XIX wieku, że „Ojczyzna to wielki 

zbiorowy obowiązek”. Słowa te są i zawsze będą aktualne.

roman ŚmiGieLSKi
przewodniczący jury Konkursu  
„być polakiem”, 

uczestnicy KonKursu w swoich plastycznych, 
literacKich czy multimedialnych pracach wyKazali 
doJrzałość (mimo młodego wieKu) i świadomość 
historyczną. polsKie dzieci i młodzież, mieszKaJąca 

poza polsKą, zawdzięczaJą to przede wszystKim swoim rodzinom 
i nauczycielom, Którzy spełniaJą swóJ patriotyczny obowiązeK 
niosąc polsKość KoleJnym poKoleniom. 
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Komitet Honorowy KonKurSu „byĆ poLaKiem”patroni KonKurSu

mareK  
KuchcińsKi

marszałek Sejmu rzeczypospolitej polskiej

◆

stanisław  
KarczewsKi

marszałek Senatu rzeczypospolitej polskiej

◆

Kazimierz  
Kardynał nycz

arcybiskup metropolita warszawski

◆

anna  
zalewsKa
minister edukacji narodowej

◆

witold  
waszczyKowsKi

minister Spraw zagranicznych

◆

Jagoda  
KaczorowsKa

Harcmistrzyni zHp

◆

longin  
KomołowsKi

prezes Stowarzyszenia „wspólnota polska”
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Komitet Honorowy KonKurSu

bożena KamiŃSKi – przewodnicząca Komitetu Honorowego Konkursu „być polakiem”,

 prezes rady dyrektorów centrum polsko – Słowiańskiego, uSa

FranciSzKa aGHamaLian-Konieczna – członek zarządu Kongresu polonii Francuskiej

dorota andraKa – prezes centrali polskich Szkół dokształcających w ameryce, uSa

Kazimierz cHrapKa – prezes Fundacji im.wł. reymonta, Kanada

Jan cytowSKi – prezes rady polonii świata, Kanada

Joanna Heyman-SaLVade – związek polaków we włoszech

andre HamerSKi – prezes centralnej reprezentacji wspólnoty brazylijsko-polskiej „braspol” brazylia

andrzeJ JaneczKo – prezes Stowarzyszenia polaków w Hiszpanii „nasz dom”

Jerzy JanKowSKi – prezes związku polaków w norwegii

tereSa KonopieLKo – wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-oświatowego „polonia”, rosja

tereSa KopeĆ – prezes zarządu Forum polonii w austrii

Ks. bp wieSław LecHowicz – delegat Konferencji episkopatu polski ds. duszpasterstwa emigracji

wieSław LewicKi – wiceprezydent europejskiej unii wspólnot polonijnych, niemcy

piotr ładomirSKi – wiceprezes polskiej macierzy Szkolnej, belgia

maria małaŚnicKa-miedzianoGóra – prezes nordyckiej unii oświaty polonijnej, dania

tadeuSz marKiewicz – działacz polonijny, podejmuje działania na rzecz polaków na wschodzie

aGata młynarSKa – dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna

tadeuSz piLat – prezydent europejskiej unii wspólnot polonijnych, Szwecja

Ks. prał. paweł ptaSzniK – rektor polskiego kościoła pw. Stanisława b.m. w rzymie, włochy

SteFanie SobieraJSKa – prezes Kongresu polonii Francuskiej

FranK SpuLa – prezes Kongresu polonii amerykańskiej

urSzuLa SteFaŃSKa-andreini – prezes związku polaków we włoszech

HaLina SubotoVicz-romanowa – przewodnicząca Kongresu polaków w rosji

tereSa SyGnareK – Sekretarz generalny europejskiej unii wspólnot polonijnych, Szwecja

Ks. inf. Hm. StaniSław ŚwierczyŃSKi – naczelny Kapelan zHp, wielka brytania

maGdaLena tadeuSiaK-miKołaJczaK – dyrektor i redaktor naczelny tVp polonia

Jan tarczyŃSKi – dyrektor centralnej biblioteki wojskowej im. marszałka józefa piłsudskiego

LeSzeK wiKariuSz – prezes rady naczelnej polonii australijskiej

aLeKSander zaJĄc – prezes Konwentu organizacji polskich, niemcy

SteFan żaczKiewicz – Honorowy przewodniczący Forum polskich Szkół w Holandii
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aLeKSandra podHorodecKa – Honorowy prezes polskiej macierzy Szkolnej, wielka brytania

maria przybyła-daczewSKa – prezes polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – oświatowego

im. wł. warneńczyka, bułgaria

Hanna pStrĄGowSKa – dubieL – artysta malarz, witrażystka

andrzeJ reneS – artysta rzeźbiarz

eLena roGaczyKowa – prezes autonomii polaków „polonia”, rosja

danuta StryJaK – Kierownik Szkolnego punkt Konsultacyjnego im. gustawa Herlinga-grudzińskiego

 przy ambasadzie rp, rzym, włochy

JoLanta tatara – prezydent Kongresu oświaty polonijnej, uSa

tuLioLa tybuLewicz – działaczka polonijna, wielka brytania

wanda J.VuJiSiĆ – prezes Stowarzyszenia polaków w czarnogórze

Joanna FabiSiaK – poseł na Sejm rp, pomysłodawca, przewodnicząca Komitetu organizacyjnego

roman ŚmiGieLSKi – przewodniczący jury „być polakiem”, Honorowy przewodniczący Federacji

 polonia, dania

HeLena miziniaK – wiceprzewodnicząca jury, Honorowy prezydent europejskiej unii wspólnot polonijnych, 

 wiceprezes rady polonii świata, powiernik zjednoczenia polskiego, wielka brytania

anna atłaS – dyrektor ośrodka rozwoju polskiej edukacji za granicą

KryStyna bacHaneK – artysta malarz

danuta broncHard – wiceprezes rady dyrektorów centrum polsko – Słowiańskiego,

 dyrektor polskiej Szkoły dokształcającej im. marii Konopnickiej w nowym jorku, uSa

maGdaLena boGuSławSKa – prezes zarządu Fundacji priumus,

 dyrektor orpeg w latach 2008 – 2012

StaniSław cHyLewSKi – Kierownik Szkolnego punktu Konsultacyjnego im. m. Kopernika

 przy Konsulacie generalnym rp w montrealu, Kanada

zbiGniew dubieL – artysta fotografik

marzanna GeiSLer – dyrektor zespołu Szkół im. z. mineyki przy ambasadzie rp, ateny, grecja

KS. boGuSław JanKowSKi – dyrektor Katolickiego centrum Kultury „dobre miejsce”

KamiL JonczynSKi – podharcmistrz niezależnego Hufca Harcerstwa polskiego w Szwecji

Hanna KaczmarczyK – Kierownik Szkolnego punktu Konsultacyjnego im. jana iii Sobieskiego

 przy ambasadzie rp w wiedniu, austria

JaGoda KaczorowSKa – Harcmistrzyni zHp, działaczka polonijna, wielka brytania

HaLina KobLenzer – Koordynator chrześcijańskiego centrum Krzewienia tradycji, Kultury i języka

 polskiego, niemcy

ewa KocH – prezes zrzeszenia nauczycieli polskich w ameryce północnej, uSa

Jerzy KowaLewSKi – Lektor języka polskiego w Katedrze Filologii polskiej narodowego,

 uniwersytetu im. iwana Franki, ukraina

bożena LaSKiewicz – prezes medical aid for poland Fund, wielka brytania

aGata LewandowSKi – Fundacja na rzecz mediów polskojęzycznych za granicą w-z emigra

mareK macHała – Koordynator Konkursu „być polakiem”

iwona maLinowSKi – prezes zarządu głównego związku nauczycielstwa polskiego w Kanadzie

beata mondoVicS – Kierownik Szkolnego punktu Konsultacyjnego im. Sandora petofiego

 przy ambasadzie rp w budapeszcie, węgry

dominiKa pacut – przewodnik niezależnego Hufca Harcerstwa polskiego, Szwecja

jury KonKurSu 
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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ANNA ZALEWSKA

Warszawa, 29.06.2016 r.

Od Chrztu Polski minęło już 1050 lat. To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego 
Państwa, które zapewniło Polsce równorzędne miejsce wśród państw chrześcijańskiej Europy. 
Chrzest rozpoczął proces trwałego wiązania Polski z zachodnim dziedzictwem kulturowym i po-
mógł wykształcić polską tożsamość narodową.

Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski daje doskonałą okazję, aby zastanowić się nad istotą 
polskości oraz znaczeniem chrześcijaństwa dla rozwoju naszego narodu. Cieszę się, że tego-
roczna edycja konkursu „Być Polakiem” zachęca wielu młodych rodaków mieszkających poza 
granicami kraju do refleksji, zarówno na temat genezy kraju z którego pochodzą, jak i wydarzeń, 
które ukształtowały tożsamość Państwa Polskiego.

Drodzy uczestnicy konkursu!
Pamiętajcie, że nawet jeżeli od Polski dzieli Was wiele kilometrów, tak długo jak Ojczyzna 

jest w Waszych sercach, Wy jesteście jej częścią. Cieszę się z Waszego licznego uczestnictwa 
w konkursie. Poprzez swoje zaangażowanie dajecie dowód, że Polska jest Wam bliska. Życzę, 
abyście mieszkając poza granicami swojej Ojczyzny, rośli na mądrych

i odpowiedzialnych ludzi, którzy zawsze będą potrafili powiedzieć, że są dumni z bycia Pola-
kami.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
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LiSty gratuLacyjne

Warszawa 7 lipca 2016
Szanowni Państwo

Tegoroczne uroczystości tysiącpięćdziesięciolecia chrztu Polski odwołują się za-
równo do dokonanego przez Mieszka I wyboru, który włączył Polskę w świat cywiliza-
cji chrześcijańskiego Zachodu, jak i do millenijnych uroczystości sprzed pięćdziesięciu 
laty, gdy naród polski, po raz pierwszy na tak masową skalę, powiedział „nie” komu-
nizmowi i dał świadectwo tego, że chrześcijaństwo jest najlepszym remedium na XX
-wieczne totalitaryzmy.

Współczesna Polonia, przeżywająca świadomie swoją tożsamość, nosi w sobie ak-
tualne odniesienia, zarówno do samego symbolicznego chrztu Polski, ja i do millenij-
nych obchodów, kiedy setki tysięcy odciętych od kraju Polaków manifestowało swój 
głęboki związek z katolicką ojczyzną, od tysiąclecia wierną wartościom głoszonym 
przez Ewangelię.

Obecna, VII edycja Konkursu „Być Polakiem” odwołuje się do 1050. Rocznicy 
Chrztu Polski i Ustanowienia Polskiej Państwowości, pośrednio przyjmując, że bez 
chrztu polska państwowość nie mogłaby przetrwać. Plemiona słowiańskie osiadłe 
między Odrą a Bugiem przestałyby istnieć, tak jak zniknęli Słowianie Połabscy. Kiero-
wany do młodzieży konkurs przypomina o tym fundamentalnym dla polskiej historii 
fakcie, zaś jego wyniki zaświadczają, że świadomość wagi chrztu Mieszka dla naszych 
dziejów, jest istotną częścią historycznej świadomości polonijnej młodzieży.

Cieszę się niezmiernie, że tegoroczny temat Konkursu wzbudził tak duże zainte-
resowanie wśród młodzieży polonijnej. Dowodzi to, jak dalece historia ma wpływ 
na kształtowanie naszej polskiej wspólnoty, jak wielki jest wpływ wyborów dokony-
wanych w przeszłości na kształt naszej współczesności.

Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Longin Komołowski

„Chrzest Polski” nie może figurować jedynie na stronach podręczników szkolnych. Musi żyć w na-

szej świadomości, musi nadawać kierunek naszym dążeniom, musi być powodem dumy.

Przyjęcie wiary chrześcijańskiej ponad tysiąc lat temu było pierwszym krokiem na długiej drodze 

rozwoju Narodu Polskiego. Przez ponad dziesięć wieków, kolejne pokolenia budowały, kształtowały 

i wzmacniały tożsamość Polski. A Polska z kolei przyczyniała się w znaczący, pozytywny sposób w bu-

dowę, kształtowanie i wzmacnianie Europy oraz innych kontynentów.

Podczas obchodów rocznicowych pamiętajmy o polskim dorobku naukowym i kulturalnym, o pol-

skich osiągnięciach, o polskim przykładzie determinacji i poświęcenia. To nasze dziedzictwo które nie 

wolno nam zaprzepaścić.

W 1050 rocznicę Chrztu Polski doceniajmy naszą historię czerpiąc z niej to co najpiękniejsze i naj-

szlachetniejsze w naszym Narodzie. I tymi skarbami które nam historia Polski daje dzielmy się z in-

nymi. Dokładajmy wszelkich starań aby Polska w przyszłości rosła i rozwijała się oraz aby była, jak 

dawniej, silną współtwórczynią Europy i świata.

JaGoda KaczorowSKa 
Harcmistrzyni
związku Harcerstwa polskiego

„chrzest polsKi” nie może figurować Jedynie na 
stronach podręczniKów szKolnych. musi żyć w naszeJ 
świadomości, musi nadawać KieruneK naszym dążeniom, 
musi być powodem dumy.
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KonKursu
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Laureaci Vi edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”wSzyScy uczeStnicy KonKurSu

aLeKSandra adamczaK – lat 14, d

miLena adamczyK – lat 8, d

FrantiSeK adamczyK – lat 8, cz

aLeKSandra adamSKa – lat 8, irL

danieL adamSKi    

nicoLaS addario – lat 10, tn

aLeKSander aLeKSandrow – lat 8, bg

maJa antoniuK – lat 8, ua

nataLia antoSz – lat 9, gr

diana apeine – lat 8, Lt

anGeLina arGiroVa – lat 13, bg

JaSmina arGiroVa 11, bg

tHomaS awid – lat 8, cdn

maJa babiarczyK – lat 6, irL

wiKtoria bacHurinSKaJa – lat 8, ruS

daVide badaLaccHi – lat 9, i

SuSanna baGdziŃSKa-mierzeJewSKa    

SteFFi baLatKa – lat 9  

matyLda bałdowSKa – lat 8, gb

Kewin bandyK – lat 9, d

zuzanna bandyK – lat 8, d

JuLia bania – lat 12, it

JoLanta baniewicziutie – lat 14, Lt

nicoLa baraŃSKa – lat 15, gr

anita bariLe – lat 12, it

Laura bariLe – lat 14, it

KamiLa bartoSzewicz – lat 11, uSa

oLiVia barwacz – lat 11, ca

Lena bauer – lat 5, d

HeLena baurSKa – lat 9, cH

VeroniKa bayer – lat 7, d

Jamina becKmann – lat 8, d

oLaF bednarz – lat 8, gb

dimitri beGLiK – lat 7, Kz

Semia beJi – lat 13, tn

KamiLa beJŚoVcoVa – lat 13, cz

tomaSz beLew – lat 18, bg

adam benLtateF – lat 9, tn

Leo berente – lat 11, Hu

eLia berneri – lat 8, i

antonina białKowSKa – lat 9, n

aGnieSzKa białoŃ – lat 12, be

Jacob bicKi – lat 7, gb

KamiLa bieLa – lat 8, uSa

emiLia bieLa – lat 10, at

Simona biSKupowicz – lat 17, bg

oLaF bobryK – lat 9, i

władySława bocian – lat 12, ua

danieL boJaŃców – lat 13, it

marta borGato – lat 8, i

aLex borto – lat 13, uS

micHał borto – lat 14, uS

KaLina borySzewSKa – lat 8, gb

maLwina borySzewSKa – lat 9, gb

maLeK bramLi – lat 15, tn

nataLie breyer – lat 11, a

mareK brodziŃSKi    

Joanna broS – lat 11, a

KLaudia bryLiŃSKa – lat 14, Fr

KaroLina brySz – lat 9, ua

patrycJa brzeSKa – irL

KinGa brzeziŃSKa – lat 9, d

daVid buczKo – lat 13, gr

anna budniK – lat 17, ua

KLaudia burdyL – lat 17, at

nataLia byStreK – lat 7, gr

roSa cacereS – lat 8, i

aLeKSandra cacHro – lat 11, at

marta canGiaLoSi – lat 9, i

aLexandre caSanoVa – lat 6, cdn

amaia caStro – lat 7, bg

micHaLina cebuLa – lat 8, i

arKadiuSz cenar – lat 10, i

marLena ceoLa – lat 7, i

marcin cHLebarow – lat 7, bg

oLiVia cHmenia – lat 10, a

patrycJa cHmurzyŃSKa    

łuKaSz cHomin – lat 13, at

eriKa cHoroSzKiewicz – lat 13 gb

barbara cHudy – lat 9, gr

adam cicHoŃ – lat 6, uSa

maJa cieSieLSKa   d

maJa cieŚLiŃSKa – lat 7, a

piotr cieŚLiŃSKi – lat 12, at

FiLip ciSoŃ – lat 7, irL

nataLia ciuła – lat 10, gr

JuLia cora – lat 9, i

marco cora – lat 7, i

Lorenzo corteSe – lat 11, it

nataLia cyrynowSKa – lat 17, uS

patryK czaJa – lat 15, gr

wiKtoria czaJKowSKa – lat 8, gb

Sandra czapSKa – lat 18, it

adrian czeKaJ – lat 6, uSa

maya czerKaS – lat 11, uS

anita czirKowa – lat 7, ua

dmytriy czornyi – lat 17, ua

cezary czubała – lat 14, gb

FiLip czudeK – lat 9, cz

diamond dadeJ – lat 17, uSa

nicoLe daniLo – lat 6, uSa

oLiVia danKiw – lat 13, uSa

aLeKSandra dĄbrowSKa – lat 16, gb

GabrieLa denKowSKa – lat 11, Lt

Konrad denyS – lat 10, cdn

KryStyna denyS – lat 14  

eiryz deViGne – lat 10, Fr

tymoteuSz dobraS – lat 12 gr

tymoteuSz dobraS – lat 12, gr

pauLa dobrzaŃSKa – lat 11, it

mateuSz doda – lat 11, uSa

paScaL doLeGa-baH – lat 7, gb

Victoria drab – lat 9, uSa

Szymon drop – lat 8, gb

nicHoLaS drożniaK – lat 6, uSa

JaKub drwaL – lat 12, a

Hanna dudeK – lat 7, gb

miLena dudeK – lat 10, a

oLiVier dudeK – lat 7, cdn

marta duraS – lat 13, gb

JuLia duryŃSKa – lat 8, uSa

aLeKSandra dziadaK – lat 14, gb

aLexander dzierżanowSKi – lat 9, uSa

JuLia dziK – lat 13, gr

Katarzyna dziKoŃSKa – lat 12, gr

Laura eneVoLdSen – lat 8, d

aLeKSander eSmann – lat 12, a

norbert FaL – lat 8, gr
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wyróżnieni w Vi edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”wSzyScy uczeStnicy KonKurSu

Kaya FaLi – lat 8, d

maJa Faron – lat 8, d

Kaya Fati – lat 7, no

maJa Fati – lat 10, no

nede FercHicHi – lat 8, tn

aLiSSa FerdJani – lat 10, tn

tommaSo FerrariLLi – lat 11, it

SebaStian Ferrero – lat 7, i

Jacopo FerSini – lat 9, i

nataLia FiLipowicz – lat 13, cn

wiKtoria FitaK – lat 12, a

moniKa FonioKoVa – lat 9, cz

SaraH FritzL – lat 12, a

Hubert Gaczoł – lat 9, a

zuzanna GadomSKa – lat 7, dK

maya GaHbicHe – lat 5, tn

rayan GaHbicHe – lat 6, tn

GabrieLa GaJdeK – lat 10, uSa

eLizabetH GaJoVczyK – lat 9, uSa

patricK GaJoVczyK – lat 8, uSa

marGaryty Gedziun – lat 5, Lt

dominiK GębKa – lat 9, it

Sara GHodHbani – lat 17, tn

nadia GHodHbani – lat 17, tn

poLa GLinKa – lat 10, be

miSHa GLiwny – lat 16, cdn

SebaStian GLowacKi – lat 7, cdn

StaniSLaw GLowacKi – lat 9, cdn

maJa GłowacKa – lat 10, a

Jana GodLewSKa – lat 16, ua

anaStaSia Godun – lat 9, bg

Jan GoLan – lat 14, Lu

maya GoLaSzewKi – lat 11, uSa

meLVin GoLaSzewSKi – lat 7, a

JuLia GoLec – lat 7, uSa

Kacper GoLec – lat 14, gr

KLaudia GomóLKa – lat 10, a

aLiSa GorKina – lat 6, Lt

aLice Gotter – lat 7, i

eLena Gotter – lat 9, i

Jan GoueSmeL de Latour – lat 10, Fr

martHa GórecKi – lat 9, a

wiKtoria GórSKa – lat 8, no

daVid GraneSe – lat 10, gb

wiKtoria Grazda – lat  9, uSa

patrycJa Grazda – lat 10, uSa

roya GręboSz-HoSSeini – lat 8, cdn

maKSymiLian GriGoroV – lat 8, bg

nicoLe GrodzKa – lat 7, gb

peter GrueV – lat 9, bg

maKSim GruSzecKiJ – lat 11, ruS

aLeKSander Gruzdiew – lat 6, ua

caroLina GrzeSiaK – lat 9, d

JuLia GrzeSiaK – lat 14, d

mateuSz GrzeSiK – lat 11, it

KaroLina Guzy – lat 18, it

mateuSz HabdanK-woJewódzKi – lat 12, tn

Sabrina Haddad – lat 12, tn

SKander Haddad – lat 7, a

FraciSzeK HaJdecKi – lat 6, a

Szymon HaJdecKi – lat 10, tn

amir HaJLaoui – lat 10, a

damian HałaŃ – lat 9, bg

aLen Hamze – lat 5, cdn

madeLeine HarbinSon – lat 7, cz

eLżbieta HeczKo – lat 16, ua

oKSana HordiJczuK – lat 11, ua

zoFia HoSzowSKa – lat 16, b

Hanna HroSteK – lat 8, uSa

JuLia HryniewicKi – lat 15, gb

oLiwia HuSaK – lat 11, it

ineS iadadi – lat 12, ua

KHryStyna iaSnii – lat 11, bg

teodora iLiewa – lat 8, ruS

eLizawieta iLina – lat 8, gb

SebaStian JabłonowSKi – lat 12, a

wiKtoria JaGiełło – lat 16, gb

mateuSz JanczaK – lat 7, gr

dominiK JarczyK – lat 11, Lt

Konrad JarmałKowicz – lat 13, Lt

martina JarmałKowicz – lat 9, d

anna JarociŃSKa – lat 15, gr

mateuSz JaSzczuK    

erneSt Jaunzem – lat 20, ua

nataLiJa JeFimenKo – lat 10, d

GabrieLa JonczyK – lat 11, uSa

aLeKSander JopeK – lat 12, gr

JuStyna JóźwiK – lat 11, uSa

FiLip KaczmarczyK – lat 11, a

piotr KaczorowSKi   uSa

aLicJa KaLaczyŃSKi – lat 12, a

dawid KaLata – lat 9, cz

dorota KaLeta– lat  7, Lt

Kira KaLinina – lat 18, cdn

marianna KałaczyŃSKa – lat 6, uSa

aLexa Kamrat-borKowSKi – lat 7, cdn

anaStaSia Kapitan – lat 14, Fr

patricia KarpiaK – lat 15, uSa

Victoria Karpowicz – lat 15, uSa

nicoLe KaSpereK – lat 14, uSa

nicoLe KazanecKa – lat 8, gr

Szymon KazateL – lat 9  

daVid Kazner – lat 8, gr

zuzanna KieLaŃSKa – lat 17, ua

maKSym KierimoV – lat 6, uSa

zuzanna KirKicKa – lat 9, gr

oLiwia KiSieL – lat 13, it

nataLia Kita – lat 9, cdn

maGdaLena KLeban– lat 11, cdn

maria KLeban – lat 10, a

JaKub KLepacz – lat 9, gb

Jordan KniaHnicKi – lat 13, uSa

JuLia KobeSzKo – lat 11, be

emiLia KocHman – lat 9, uSa

JózeF KoLmaGa – lat 11, Fr

weroniKa KołodzieJ – lat 6, uSa

SoFia KołodzieJczyK – lat 15, a

nataLia KołodzieJczyK – lat 8, uSa

GabrieLa KomoreK – lat 9, uSa

Veronica KomoreK – lat 8, uSa

adam KomoSinSKi – lat 8, a

Laura KorabiowSKa – lat 11, ruS

anna Korobanowa – lat 7, bg

aLeKSander KoSHanin – lat, 11 gb

patrycJa KoSiK – lat 12, it

Luna KoSzowSKa – lat 12, Lu

zuzanna KotwicKa – lat 6, cdn

ryan KowaL – lat 8, gr
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wyróżnienie SpecjaLne Vi edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”wSzyScy uczeStnicy KonKurSu

JuLia KowaLczyK  – d

JuLia KowaLiK – lat 6, uSa

izabeLLa KowaLSKi – lat 6, uSa

robert KowaLSKi – lat 10, a

KLaudia KoziK – lat 14, gr

Szymon KozłowSKi – lat 11, Fr

zoe KrĄżeL – lat 16, ua

JuLiya Kreta – lat 11, Fr

zoe KrężeL – lat 12, a

maKSymiLian Krupa – lat 6, n

arKadiuSz KruSzyŃSKi – lat 11, cz

StaniSław KrySiŃSKi – lat 12, a

Kacper KrzySztoF – lat 15, gb

przemySław KubiSa – lat 14, Lu

maKSymiLian KuJawa – lat 6, uSa

mary KuJawSKi – lat 7, cz

Jan KuKuczKa – lat 11, gb

Karina KuLczyŃSKa – lat 10, no

emiLia KupczaK – lat 8, irL

danieL Kupiec – lat 18, it

Sara Kupiec – lat 7, cdn

emiLia KuzniK – lat 8, ua

weroniKa KuzyK – lat 6, uSa

zuzanna KwaSny – lat 13, Lu

maJa KwaŚny – lat 6, gb

maKSymiLian KwoLeK – lat 11, cdn

mateuSz Labinowicz – lat 9, it

Lydia Lacerenza – lat 9, cdn

oLiwia LeoŃczyK – lat 16, a

Jan LeSzczyK – lat 8, i

micHał LeŚniewSKi – lat 12, it

Simona Lettieri – lat 8, uSa

GabrieLa LeunG – lat 10, uSa

ian LeunG – lat 10, d

ViKtoria LewandowSKa – lat 9, d

iGor LewandowSKi – lat 14, uSa

SebaStian Libuda – lat 16, gr

Laura LipSKa – lat 16, ua

tymoteuSz LiSowyczenKo  – uSa

nicLoe LopiccoLLo – lat 6, i

manueL Lorenzato – lat 11, a

Jan LorKowSKi – lat 9, ruS

poLina LuFerenKo – lat 16, ua

anaStaSiia LuKianenKo – lat 16, a

marcin łaŚ – lat 13, Kz

pauLina łoburcewa –  d

paweł łuKaSzewSKi – lat 9, cdn

Victoria łuKowSKi – lat 10, ua

wiKtoria łySenKo – lat 5, d

JaKub łySy – lat 10, tn

Kenza maarouFi – lat 6, tn

aLmaS mabrouK – lat 7, d

SopHie maGHrabi – lat 7, cdn

nataLia maHinay – lat 12, cdn

daVid maKarczyK – lat 11, a

aGata maKowSKa – lat 13, a

KinGa maKowSKa – lat 16, d

KaJetan maKowSKi – lat 13, ua

maKSym maLczewSKi – lat 11, it

aLeSSandra marino – lat 13, Lu

anna marKiewicz – lat 7, i

matteo marKoLaJ – lat 15, uS

cHiara martinieLLo – lat 8, ua

warwara martyJuK – lat 16, uSa

JuLia marut – lat 14, Fr

Hubert marzec – lat 14, a

małGorzata marzec – lat 12, a

Veronica matrone – lat 9, i

SebaStian matuSzyK – lat 11, a

Kira matweJew – lat 6, Lt

oLiVia mĄdry – lat 10, gb

SibeL meyer  – d

JuLia miazGa – lat 17, cdn

ViKtor micHaiLow – lat 7, bg

anna micHaJłowicz – lat 11, a

aLeKSandra micHaLewSKa – lat 11, md

Laura micHowSKa – lat 14, gr

niKoL miHaLeVa – lat 7, bg

Jan miLerSKi – lat 8, cz

pauLina miLewSKa – lat 5, uSa

maria mioduSzewSKa – lat 12, uSa

KaroLina miSiuna – lat 15, uKr

maya mLeczKo – lat 4, uSa

VeSper mLeczKo – lat 6, uSa

eVa mLetzKo – lat 12, a

mateuSz moczydLowSKi    

aLeSSandro moLteni – lat 8, it

KaroLina moSzKina – lat 9, ruS

Szymon mrozowSKi – lat ,8 cdn

StaniSLaVa myaSHeVa – lat 7, bg

moniKa naJman – lat 19, dK

micHał naLepa – lat 14, gr

KaroLina napieracz – lat 12, Se

mateuSz naprawa – lat 10, uSa

nataLia naraJczyK – uSa

JuStyna naVratiL – lat 8, cz

daria nerKowSKa – lat 11, uSa

nataLia niedźwiecKa – lat 7, gr

JuLia nizianty – lat 9, gr

anna niżaLowSKa – lat 8, H

Jan niżałowSKi – lat 10, Hu

aLexandra norwood – lat 6, uSa

Linda noViKa – lat 16, LV

dominiK nowaK – lat 10, gr

niKoLeta nowierSKa – lat 9, gr

KeLLy o’connor – lat 7, irL

oLiVia o’connor – lat 5, uSa

JuLia odacHowSKa – lat 13, be

aLicJa oJdowSKa – lat 10, gb

KLara oJrzyŃSKa – lat 7, cz

marceLi oJrzyŃSKi – lat 9, cz

tymoteuSz oJrzyŃSKi – lat 11, cz

nicHoLai oLiynyK – lat 7, gb

deniS oLSzewSKi – lat 6, gr

KaroLina oporSKa – lat 17, d

patrycJa oporSKa    

remiGiuSz oSiŃSKi – d

aLeKSandra otto – lat 12, be

maKSymiLian pacioreK – lat 12, cdn

Katarzyna paJĄK – lat 7, i

Gaia paLmieri – lat 6, i

orFeuSz panaS – lat 9, gr

danae papatHanaSiou – lat 17, gr

SebaStian parSi – lat 11, it

anGeLiKa paSternaK – lat 13, a

Leonard paSzKiewicz – lat 8, bg

Joanna pater – lat 17, cdn

maria patSi – lat 7, gr



30 Kronika wspomnieniowa 31 „być polakiem” 2016

wSzyScy uczeStnicy KonKurSuwSzyScy uczeStnicy KonKurSu

SuSanna pattereLLo – lat 6, i

aLeKSandra payment–  lat 9, cdn

paweł peter – lat 13, ca

Luca petito – lat 12, it

martyna petryKowSKa – lat 14, bg

maya pHiLLipS – lat 7, gb

anna piccrieLLo – lat 9, i

nicHoLaS pieczara – lat 8, cdn

nataLia pieniĄżeK – lat 8, d

moniKa pieniĄżeK – lat 15, d

emiLia pietKiewicz – lat 9, ruS

robert pietruS – lat 9, d

mattia pLaneta – lat 8, i

woJciecH pLetrzaK – uSa

JuLia pLuta – lat 10, i

Laura płatoS – lat 6, irL

maGdaLena pobiarzyn – lat 9, uSa

Jan podoLan – lat 6, Lu

JuLia podoLan – lat 12, Lu

weroniKa poHorecKi – lat 8, cdn

KamiL poLaKowSKi – lat 16, a

Kacper połomSKi – lat 7, no

iLona poSeLużna – lat 16, ua

anna poSLedniK – lat 16, uSa

Lidia potoniec – lat 13, a

Sandra pozoreK – lat 10, cdn

wiKtoria prawdziK – lat 9, gr

Leo przewłocKi – lat 8, cdn

maGdaLena przybySz  – d

niKoLetta przyGoda – lat 8, gr

nataLia przySiweK – lat 14, gr

nataLia przySiweK – lat 14, gr

emiLia punturiero – lat 6, cdn

marK pytteL – lat 11, uSa

nataLia radicoVa – lat 15, cz

FranciSzeK radwaŃSKi – lat 9, gb

FiLip radwaŃSKi – lat 14, gb

danieL raHarinaiVo – lat 11, a

pauLina raJczaK – lat 14, gr

JaKub raJda – lat 8, d

SteFania raJewSKa – lat 7, cdn

GiuLia ramazzotti – lat 9, i

marta reLiGa – lat 12, Se

paweł reSzKe – lat 7, gb

carLotta riGon – lat 7, i

miLa roiron – lat 13, cH

JuLia różnicKa – lat 9, cdn

nadia rudnicKa – lat 11, uK

Jacob ruminSKi – lat 12, cdn

Sara ruSzKin – lat 9  

ameLia ruSzKowSKa – lat 7, no

cLaudia rybaK – lat 9, eS

ada rycHłowSKa – lat 12, gb

KryStian ryczKo – lat 8, uSa

rySzard SadiKow    

JuLia SadowSKa    

emanueLa SadowSKa – lat 18, it

tiFFany SaJdoK – lat 8, cz

bartłomieJ SamaruK – lat 9, bg

natan SamuiLow – lat 6, Lt

KaroL Sandrini – lat 9, i

zoe SaonceLLa – lat 12, it

dawid SaoneLLa – lat 7, i

max ScHoLz – lat 8, d

eLena ScHretter – lat 10, a

maria ScHweitzer – lat 9, a

daria ScoGnamiGLio – lat 7, d

anaStaSia SeLweStruK – lat 16, ua

aLeKSandra Senn – lat 11, Lu

Szymon SeraFin – lat 7, irL

anna SieK – lat 19, gb

JuLia SiKorSKi – lat 7, uSa

VeroniKa SiKorSKi – lat 16, ca

danieL SiKorSKi    

antHony Sipe – lat 11, uS

wiKtoria SiteK – lat 13, it

emiLia SKiba – lat 13, gb

aLeKSandra SKoK – lat 13, gr

cHriStopHer SKora – lat 11, ca

martina SKoreK – lat 13, it

aLeKSandra SKowron – lat 8, uSa

zoFia SKraJnowSKa – lat 11, uS

antonina SKrzyŃSKa – lat 6, d

FranciSzeK SKrzyŃSKi – lat 9, d

miKołaJ SKrzyŃSKi – lat 11, d

nicoLe SKrzypoŃ – lat 6, uSa

Kacper SKubiJ – lat 6, gb

remiGiuSz SKubiSzewSKi – lat 7 ,gb

StaniSLaVa SLabion – lat 8, cz

nataLia SmaGa – lat 12, it

Jana Smirnowa – lat 11, bg

SuSan SmoLaGa – lat 8 uSa

JuLia Smoła – lat 9 a

Jan SobczaK – lat 8 cH

wiKtoria SocHa – lat 8 uSa

cHriStoS SoFroniS – lat 5 uSa

weroniKa SoKołowSKa – lat 13, gr

aLeKSander SoSnowSKi – lat 12, uSa

oLiwia SowiŃSKa – lat 12, gb

niKoL SpaSoVa – lat 8, bg

martina Spiżarna – lat 11, it

daVide Spiżarny – lat 7, i

KaSper StadniK – lat 8, d

JuLia StaLiŃSKa – lat 8, n

FiLippoS StamataKiS– lat 12, gr

nataLia StanecKi – lat 9, uSa

nataLia StaniK – lat 13, ie

Laura StaniKowSKa – lat 13, ie

JuStyna StanKiewicz – lat 10, by

GabrieL Starzec – lat 12, uSa

Laura StaSzKiewicz – lat 12, at

antoni StawczyK – lat 7, d

Kacper StawiarSKi – lat 16 gb

artur StawiarSKi – lat 14, gb

Jan SteFaneK – lat 8, cz

aLeKSandra SteLer – lat 16, d

JuLia StenKa – lat 12, b

nadina StępieŃ – lat 13, gb

JuLia StocKa – lat 6, n

witoLd StramSKi – lat 9, gb

JuLia StrĄczeK-HeLioS – lat 11, a

maximiLian StryJSKi – lat 14, cdn

martyna StryJSKi – lat 21, cdn

anna StrzyLaK – lat 11, a

JuLia StumpF – lat 9, nL

anna StypKa – lat 9, a

marta SucHecKa – lat 12, Lu

martina SuLiSz – lat 11, it
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wSzyScy uczeStnicy KonKurSuwSzyScy uczeStnicy KonKurSu

nataLia SycHta – lat 13, gr

zuzanna Sypuła – lat 14, cH

oScar SzaFron – lat 7, irL

JuLia SzczeSny – lat 6, d

piotr SzczeSny – lat 11, d

patryK SzczyGieLSKi – lat 15, gb

anna SzeFFer – lat 17, ua

martina SzeKeSi – lat 13, H

aLeKSandra SzeLiGa – lat 15, it

ViVian SzoStaK – lat 8, uSa

GiuLia Szubert – lat 8, i

niKoLetta SzumSKa – lat 12, gr

micHeLLe Szura – lat 10, uSa

maJa SzurGot – lat 11, gb

SaraH Szwed – lat 8, irL

wiKtoria Szwed – lat 14, b

dominiK Szydło – lat 6, uSa

piotr SzymaŃSKi – lat 9, gr

GLoria ŚLedź – d

anna Świercz – lat 11, Fr

edward ŚwięcicKi – lat 14, Kz

łuKaSz ŚwięĆKowSKi – lat 8, gr

tomaSz ŚwięteK – lat 8, d

dawid ŚwiętocHowSKi – lat 15, it

arina tamKowicz – lat 7, ruS

JuLia tarKowSKa – lat 8, uSa

mattia tedeSco – lat 10, it

JaKub teoFiL – lat 8, cz

ineS tercHicHi – lat 8, ti

irena tereSzczuK – lat 16, ruS

Jana tKacz – lat 11, ua

GerGana todorowa – lat 7, bg

tereSa todorowa – lat 17, bg

nicoLe toKarczyK – lat 6, uSa

anaStaSiya toKareVa – lat 21, ruS

micHaeL tomSia    

nicoLo toSetto – lat 10, it

daVide trawinSKi – lat 17, it

JuLia trawiŃSKa    

anaStaSiya tretiaK – lat 15, ua

Sarra triaa – lat 6, ti

zoFia ucineK – lat 8, uSa

patricK uLanowSKi – lat 11, cnd

Jan unGeHeuer – lat 8, d

wiKtoria urban – lat 14, gr

oLGa urbanowicz – lat 7, me

nataLia urbanowicz – lat 14, Lt

anaStazJa uSzczapiwSKa – lat 15, ua

eLena VeLLa – lat 7, i

GabrieLa ViduLo – lat 11, Lt

moniKa Von cyGa – lat 11, uS

mateo VrKiĆ – lat 9, d

anJa VuJiSiĆ – lat 7, me

anna wacHtarczyK – lat 13, cz

nataLia waJda – lat 9, a

KiriL waLJaKKa – lat 9, ruS

Karin waLKoVa – lat 8, cz

JuLian waLKowiaK – lat 7, cdn

danieL wanGełow – lat 16, bg

maJa wĄcirz – lat 9, i

ameLia weSołowSKa – lat 8, gb

JuLia weSołowSKa – lat 15, uK

niKoL wiatr – lat 11, gr

nataLie wiciK – lat 10, uSa

JuLia widera – lat 8, d

JuLita wiecHowSKi 14, uSa

marceL wieLGoS – lat, 17 d

oLiwia wierzbowSKa – lat 9, a

daVid wiLczeK – lat 9, irL

KamiL wiLK – lat 7, gr

emiLia winiarSKa – lat 7, a

caroLine wiSKoSKi  –  d

Szymon wiŚniewSKa – lat 7, uSa

JaKub witeK – lat 11, a

mirian witeK – lat 10, gr

oLiwia wLacHou – lat 9, gr

adrian władczyK – lat 8, uSa

nataLia woJnar – lat 10, uSa

GabrieLa woJnar – lat 13, uSa

ameLia woJtKowSKi – lat 10, uSa

JuLia woJtKowSKi – lat 13, uSa

marta wóJciuK – lat 12, a

KLaudia wóJtowicz – lat 9, d

łuKaSz wóJtowicz – lat 7, d

LeSzeK wróbeL –  d

woJciecH wróbeL  –  gr

deniS wróbLewSKi – lat 8, Kz

aLeKSandra wwedeŃSKa – lat 6, ua

tania wwedeŃSKa – lat 13 ua

zoFia wwedeŃSKa – lat 15 ua

nataLia wySmoLec – lat 13 gb

KaroLina wySmoLec – lat 16 gb

JuLia wySoKinSKa – lat 11 uSa

miLena zaGaLSKa – lat 18 bg

Kacper zaGórSKi – lat 8 gr

KSawery zaJĄc – lat 10 a

Vicotoria zaKreta – lat 6, uSa

robert zaKrzewSKi – lat 7, uSa

JaKub zaKrzewSKi – lat 13, gr

Laura zawada – lat 9, i

marta zawada – lat 7, i

JuLia zdroJewSKa – lat 15, gb

witoLd zeman – lat 9, cH

eLżbieta zembycKa – lat 15, uKr

dominiKa zieLiŃSKa – lat 11, Fr

eLiza zieLiŃSKa – lat 11, Fr

beata zienKiewicz – lat 11, Lt

KamiLa zuJewicz – lat 13, Lt

diLara zuziaK – lat 8, d

oLiwier zycH – lat 9, gr

Hana żaKowSKa – lat 6, a

patryK żemeK – lat 16, gb 

JuLiana żuKowa – lat 18, ua
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werdyKt Jury
dla grupy i 

– prace plastyczne

„urodziny polsKi”
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Jury w sKładzie:
Krystyna bachanek

Hanna pstrągowska-dubiel

andrzej renes

urszula Śmigielska

wanda Vujisić

z 305 prac wyłoniło 11 laureatów i 66 wyróżnionych.

laureaci:
Górecki martha – austria

rajewska Stefania – Kanada

drop Szymon – wielka brytania

wierzbowska oliwia – austria

urbanowicz olga – czarnogóra

Sikorska Julia – uSa

Luferenko polina – rosja

Granese david – wlk. brytania

ucinek zofia – uSa

brzezińska Kinga – niemcy

Jarocińska anna – niemcy

wyróżnieni:
o’connor olivia – irlandia

wącirz maja – włochy

Gaczoł Hubert – austria

tarkowska Julia – uSa

bealik dymitry – Kazachstan

Vella elena – włochy

ryczko Krystian – uSa

ruszkowska amelia – norwegia

chmenia olivia – austria

duryńska Julia – uSa

Grazda wiktoria – uSa

Sobczuk Jan – Szwajcaria

Vujisić anja – czarnogóra

Głowacki Sebastian – Kanada

Harbison madeleine – Kanada

radwański Franciszek – wielka brytania

Kowalik Julia – niemcy

punturiero emilia – Kanada

ilina elizawieta – rosja

Gahbiche ryan – tunezja

Komorek Gabriela – uSa

Kisiel oliwia – niemcy

wilk Kamil – grecja

Szczesna Julja – niemcy

wajda natalia – austria

teofil Jakub – czechy

Spiżarny dawide – irlandia

payment aleksandra – Kanada

Stawczyk antoni – niemcy

Korabiowska Laura – austria

wiśniewski Szymon – uSa

Świętek tomasz – niemcy

Kirkicka zuzanna – uSa

pieczara nicholas – Kanada

Leung Gabriela – uSa

badalacchi dawide – włochy

droźniak micholas – uSa

wwedeńska oleksandra – ukraina

wiśniewski Szymon – uSa

boryszewska malwina – wielka brytania

Gruszeckij maksim – rosja

waljakka Kiril – rosja

brysz Karolina – ukraina

Szymański piotr – grecja

chudy barbara – grecja

Kolmaga Józef – uSa

Gahbiche maya – tunezja

Sofronis christos – uSa

cichoń adam – uSa

czekaj adrian – uSa

danilo nicole – uSa

Kowalski izabella – uSa

Kowalski robert – uSa

Kujawski mary – uSa

Kwaśny zuzanna – uSa

Lopiccollo nicole – uSa

norwood alexandra – uSa

Skrzypoń nicole – uSa

Szydło dominik – uSa

tokarczyk nicole – uSa

zakreta Victoria – uSa

Stypka anna – austria

winiarski patryk –

wróbel melissa – niemcy

duryńska Julia – uSa

Grazda wiktoria – uSa

werdyKt werdyKt
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prace plastyczne 
laureatów

grupa i, wieK 6–9 lat



41 „być polakiem” 2016

Martha Górecki – auStria

Stefania rajewSka – Kanada
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OlGa UrbanOwicz – czarnogóra

jUlia SikOrSka – uSa

SzyMOn DrOp – wieLKa brytania

Olwia wierzbOwSka – auStria



44 Kronika wspomnieniowa

zOfia Ucinek – uSa

kinGa brzezińSka, anna jarOcińSka – niemcy

pOlina lUferenkO – roSja

DaviD GraneSe – wieLKa brytania
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werdyKt Jury
dla grupy ii 

– prace literacKie

„1050 lat  
dzieJów polsKi.
własna baśń, 

baJKa, legenda”
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2

Jury w sKładzie:
danuta bronchard (opinie przekazano korespondencyjnie)

marzanna Geisler

Jerzy Kowalewski

Kamil Jonczyński

beata mondovics (opinie przekazano korespondencyjnie)

dominika pacut

aleksandra podhorodecka

z 162 prac wyłoniono 15 laureatów oraz 17 wyróżnionych

laureaci: 

paweł pater – Kanada

filip kaczmarczyk – uSa

aleksander jopek – uSa

karolina napieracz – Szwecja

Daniel raharinaivo – austria

jacob rumiński – Kanada

David Makarczyk – Kanada

amir hajlaoui – tunezja

Maja Głowacka – austria

patrycja Grazda – uSa

aleksandra Skok – grecja

jakub klepacz – austria

emilia kochman – belgia

Stanisław krysiński – czechy

Mila roiron – Szwajcaria

wyróżnieni:
natalia filipowicz – chiny

klaudia Gomółka – austria

Maksymilian paciorek – Kanada

laura Staszkiewicz – austria

Marta Suchecka – Luksemburg

emilia kupczak – norwegia

aleksandra Otto – belgia

katarzyna Dzikońska – grecja

Maja fati – norwegia

Skander haddad – tunezja

Sabrina haddad – tunezja

paweł Łukaszewski – niemcy

remigiusz Osiński – niemcy

Oliwia Mądry – anglia

zuzanna kotwicka – Luksemburg

Maja kwaśny – Luksemburg

werdyKt

KonKurs wyzwala u młodych uczestniKów bardzo 
mocne poczucie więzi z oJczyzną, Którą opuścili, 
bez własnego przyzwolenia, względnie poza KtóreJ 
granicami się urodzili. rodziny ich naJwyraźnieJ dbaJą 

o to aby dzieci znały JęzyK polsKi – piszą pięKną polszczyzną – 
interesowały się KraJem pochodzenia i identyfiKowały się z nim – choć 
mieszKaJą daleKo.  

Udział w jury konkursu „Być Polakiem” jest zawsze wielkim zaszczytem. Konkurs wyzwala u młodych 

uczestników bardzo mocne poczucie więzi z Ojczyzną, którą opuścili, bez własnego przyzwolenia, względ-

nie poza której granicami się urodzili. Rodziny ich najwyraźniej dbają o to aby dzieci znały język polski – 

piszą piękną polszczyzną - interesowały się krajem pochodzenia i identyfikowały się z nim – choć mieszkają 

daleko. Konkurs jest często wysiłkiem zespołowym – rodziców, szkoły sobotniej i ucznia – i to jest chyba 

jeden z największych jego atutów. Młodzi, często za pomocą rodziców, szkoły, rówieśników, przeprowa-

dzają badania i rozmowy, zbierają informację a potem piszą, rysują, ilustrują swoje prace. I na pewno 

cieszą się wykonaną zadaniem a ja mam w oczach całe rodziny siedzące przy stole, pochylone nad tematem 

i dyskutujące nad treścią i formą przekazu. I to jest piękne.

A nas, członków jury, cieszy wysoki poziom wykonanych prac. Czuje się w nich zaangażowanie młodych 

i zainteresowanie tematem. Nie mamy łatwego zadania!

Tegoroczny konkurs, wiążący się bardzo ściśle z 1050 rocznicą Chrztu Polski i powstania państwa 

polskiego, był wyjątkowo ciekawy. Zbierając materiały do prac młodzi poznawali historię Polski – często 

nielubiany przedmiot w szkole – zagłębiali się w poszczególne wydarzenia i wyrażali dojrzałe opinie na 

temat tych wydarzeń. Czytałam te prace z dużym zainteresowaniem podziwiając poprawną polszczyznę, 

bogactwo słów i znajomość faktów. Brawo. Szkoda, że nie mogliśmy wszystkich uczestników nagrodzić 

udziałem w krajoznawczej wycieczce po Polsce. Zasłużyli na to!

aLeKSandra podHorodecKa 
prezes polskiej macierzy Szkolnej  
za granicą
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prace literacKie 
laureatów
grupa ii, wieK 10–13 lat
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paweŁ pater 
Kanada

Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”

Krzyżyk znowu lekko zabłyszczał.
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”paweŁ pater – Kanada Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”paweŁ pater – Kanada Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”

Nieznajomy przedstawił się:
– Nazywam się Mike Krzyżewski.
Mieszko zapytał:
– Co ciebie tutaj sprowadza?
– Jestem na wakacjach w Polsce – kraju moich przodków. W czasie zwiedzania Muzeum Techniki w Warszawie 

wsiadłem do wehikułu czasu i przypadkiem go uruchomiłem. Wygląda na to, że tym sposobem przeniosłem się o ponad 
tysiąc lat wcześniej.

– Nie wiem co to są wakacje, ani jakiś tam wehikuł czasu. Jestem w drodze do Gniezna i bardzo się śpieszę do mojej 
żony Dobrawy. To dzięki niej przyjąłem wiarę w Pana Jezusa. Było to w roku 966 i od tego czasu moje ziemie i moi ludzie 
są częścią świata chrześcijańskiego.

Mieszko mówił dalej..

– Wiara w jednego Boga dała mi, mojej drużynie i moim podwładnym chęć i siłę do ulepszania i wzmacniania naszego 
państwa.

Gdy Mieszko skończył Mike powiedział:
– Ja też mam swoją drużynę. Nazywamy się Duke Blue Devils i gramy w koszykówkę.
– Co to jest koszkówka? -zapytał z ciekawością Mieszko.
– To jest taka zabawa dla wojowników, tyle że nikt nikogo nie zabija, a zdobywa punkty. Ja jestem trenerem, czyli 

tym który uczy tej zabawy. Razem z moimi wojownikami mamy wiele wygranych walk i zdobytych punktów.
Mieszko spojrzał na Mike’a i powiedział:
– Chciałbym wiedzieć, czy mój kraj będzie zawsze silny i czy będzie odnosił zwycięstwa.
Trener Mike pokiwał głową.
– Twoje państwo przetrwa 1050 lat i będzie trwało nadal, choć w jego dziejach były czasy trudne, a nawet tragiczne. 

A stało się tak, bo zjednoczyłeś swoich ludzi w jednej wierze, która swą siłą poprowadziła ludzi przez te ciężkie czasy 
i pozwoliła im zachować język, tradycję i kulturę.

W tym momencie Mike wyciągnął z sakwy niewielki przedmiot, który mieścił się w jego dłoni. Z jednej strony był 
czarny, a z drugiej, błyszczącej strony, miał narysowane 
niewielkie, jakby wcześniej ugryzione jabłko.

– Pozwól, że pokażę ci, jak twój kraj będzie wyglądał 
w XXI wieku.

W tej samej chwili dotknął palcem tę dziwnie wygląda-
jącą rzecz. Zaczęły się na niej pojawiać kolorowe obrazy. 
Były małe, ale wyglądały prawdziwie. Mieszko zobaczył bu-
dowle podobne do wież zamkowych, ale znacznie wyższe, 
wozy, które miały koła, ale nie były ciągnięte przez konie. 
Ludzie z tych obrazków również wyglądali inaczej i byli 
dziwnie ubrani.

Mike odezwał się.

filip kaczMarczyk 
uSa

„mieszKo i miKe”

Jest póżne lato roku 968. Władca Mieszko powraca z Gdańska, gdzie odwiedził dawno niewidzianych Pomorzan. Jest 
w drodze do Gniezna, do żony Dobrawy i swoich małych dzieci.

Dzień jest gorący, a podróż męcząca. On i jego koń od kilku godzin nie pili wody. Jego wojownicy są daleko z przodu. 
Mieszko postanawia odpocząć. Zatrzymuje się pod ogromnym dębem nad brzegiem szerokiej rzeki (być może jest 
to nawet dąb Bartek), by tu spocząć i zaspokoić pragnienie. Książę kładzie się w cieniu drzewa i przymyka oczy.

Nagle zauważył w oddali śliczną, metaliczną kulę unoszącą się nad ziemią. Kula zatrzymała się w niewielkiej odległo-
ści od niego, osiadła na ziemi i wyszła z niej postać, która zbliżała się w jego kierunku. Był to ktoś, kogo Mieszko jeszcze 
nigdy wcześniej nie widział. Nie widział też tak dziwnego ubrania, które miał na sobie nieznajomy. Mieszko nie wystra-
szył się jego widoku, bo nie wyglądał na wojownika. Co prawda na ramieniu miał czarną, dużą sakwę, ale nie wystawała 
z niej żadna broń. Mieszko zapytał:

– Ktoś ty i skąd przybywasz?
Nieznajomy spojrzał na niego bez strachu i tylko ze zdziwieniem w głosie zapytał:
– A kto ty jesteś?
Mieszko odpowiedział:
– Ja jestem władcą tych ziem, a moje imię to Mieszko, syn księcia Siemiomysła.
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jUlia treMbecka 
11 Lat, Kanada

alekSanDra jOpek 
uSa– Musisz wiedzieć Mieszko, że część potomków twoich ludzi opuści te ziemie i zamieszka daleko stąd. Ja jestem jed-

nym z nich. W roku 2015 miałem zaszczyt poprowadzić Polską Paradę w mieście Chicago w Ameryce. Tej części świata 
jeszcze nie znasz, ale kiedyś ją odkryjecie.

Słońce zaświeciło mocniej w oczy Mieszka. Otworzył je szeroko i zobaczył swojego konia, który spokojnie skubał 
trawę. Z dala usłyszał głosy swoich wojowników.

– Mieszko, Mieszko gdzie jesteś? – wołali zaniepokojeni.
– Tutaj, nad brzegiem rzeki! – odkrzyknął książę.
Przypomniał sobie o nieznajomym, ale nie było go w pobliżu. Wtedy pomyślał, że to byłpewnie tylko sen.
Następnego dnia wpobliskiej osadzie u cieśli Bartłomieja zamówił kilkanaście drewnianych krzyży, które postanowił 

podarować osadom przez które przejeżdżał. Od tej pory miejscowi zaczęli nazywać Bartłomieja – „Krzyżowym”, a przez 
pokolenia przydomek zamienił się w nazwisko Krzyżewski.

To jest moja baśń, którą wymyśliłem, a może tylko mi się przyśniła.

filip kaczMarczyk – Kanada
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LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”alekSanDra jOpek – uSa LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”alekSanDra jOpek – uSa LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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karOlina napieracz 
Szwecja

alekSanDra jOpek – uSa
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LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”karOlina napieracz – uSa
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”

Daniel raharinaivO  
auStria
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”Daniel raharinaivO – auStria
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jacOb rUMińSki 
Kanada

Daniel raharinaivO – auStria
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”jacOb rUMińSki – Kanada
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”jacOb rUMińSki – Kanada
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DaviD Makarczyk 
Kanada

jacOb rUMińSki – Kanada
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”DaviD Makarczyk – Kanada
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”DaviD Makarczyk – Kanada
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”DaviD Makarczyk – Kanada
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”DaviD Makarczyk – Kanada
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”DaviD Makarczyk – Kanada
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”DaviD Makarczyk – Kanada
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”

aMir hajlaOUi
tunezja
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Maja GŁOwacka  
auStria

LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”



98 Kronika wspomnieniowa 99 „być polakiem” 2016

o waleczneJ Klarze

Dawno, dawno temu żyła sobie dziewczynka o imieniu Klara. Klara miała w owym czasie 16 lat i była bardzo ener-
giczną dziewczyną. Marzyła, aby zostać prawdziwym rycerzem i walczyć przeciwko wrogom króla. Chciała też, aby jej 
imię pamiętano przez długie, długie lata. Świetnie strzelała z łuku oraz równie dobrze walczyła mieczem. Każdą wolną 
chwilę Klara spędzała na zabawach z innymi rówieśnikami, ale zawsze miała wrażenie, że jest inna niż reszta dzieci. 
Mama Klary była bardzo skromną, ale dobrą kobietą. Martwiła się o córkę i bała się, że jej marzenie będzie trudne 
do spełnienia.

W tym czasie, czyli ponad 1050 lat temu ziemie polskie były zamieszkiwane przez plemiona pogańskie. Ludzie wie-
rzyli w różnych bogów i nie mieli najmniejszego pojęcia o chrześcijaństwie. Ale Klara i jej mama były inne. Codziennie 
modliły się do Boga o zdrowie i siłę. Mama ciągle powtarzała Klarze, że Bóg zawsze ją wysłucha jeśli tylko naprawdę 
będzie tego potrzebować.

Tymczasem krajem rządził Mieszko I. Klara chętnie podglądała wszystkie rycerskie turnieje, które organizował 
Mieszko dla swoich rycerzy. Niestety jako dziewczyna nie mogła brać w nich udziału, ponieważ rycerzem księcia Mieszka 
mógł zostać tylko chłopiec. Klara bardzo martwiła się, że nigdy nie będzie mogła spełnić swojego marzenia.

Pewnego razu na zamek przyjechał pewien bogaty kupiec, który w kraju Mieszka szukał dla siebie żony. Ponieważ 
mama Klary była kucharką na zamku, Klara często odwiedzała swoją mamę a nawet pomagała jej w kuchni. Gdy tylko 
kupiec zobaczył młodą dziewczynę zapytał ją:

– Klaro zostań moją żoną a ja oddam ci cały mój majątek i bogactwo. Uczynię cię najszczęśliwszą kobietą pod słońcem.
– Nie Panie. Nie zostanę twoją żoną. Nie jestem jeszcze gotowa na małżeństwo a jedyną osobą, którą kocham jest 

moja mama. W królestwie jest wiele pięknych dziewcząt, na pewno znajdziesz sobie inną żonę – odrzekła Klara.
Słysząc te słowa stary kupiec bardzo się rozgniewał. Po czym po chwili powiedział:
– Twoja odmowa będzie cię drogo kosztować. Najbliższa ci osoba zamieni się w kamień, który będzie zimny tak jak 

twoje serce. Masz tylko jedną szansę na odwrócenie czaru. Czar zniknie tylko wtedy, gdy zostaniesz prawdziwym ryce-
rzem księcia Mieszka.

Po tych słowach kupiec nagle zniknął. Klara była załamana. Przez chwilę miała nadzieję, że to co usłyszała jest tylko 
złym snem. Szybko pobiegła poszukać swojej mamy, ale nigdzie nie mogła jej znaleźć. Za to w zamkowym ogrodzie 
pojawił się wielki kamień, który przypominał ludzką postać. Obok kamienia stał koszyk z czerwonymi jabłkami, które 
Klara bardzo lubiła. Wtedy właśnie dziewczyna uświadomiła sobie, że to wszystko co się wydarzyło było prawdą. Klara 
zaczęła glośno płakać. Nie mogła się pogodzić z myślą, że nigdy już nie zobaczy swojej kochanej mamy. Zaczęła się za-
stanawiać co ma zrobić. Gdy tak płakała łzy spadały na jej ulubione czerwone jabłka, które wcześniej zerwała jej mama. 
Nagle przypomniała sobie słowa swojej kochanej mamy, która zawsze powtarzała jej, że musi głęboko wierzyć w to czego 
pragnie i modlić się o to do Boga.

Od tego czasu Klara codziennie ćwiczyła strzelanie z łuku, walkę mieczem oraz jazdę konną. Wiedziała, że to wszystko 
jest jej potrzebne by być dobrym rycerzem. Nie przestała się też modlić o siłę i wytrwałość w poszukiwaniu dobrego roz-
wiązania na odwrócenie czaru.

patrycja GrazDa  
uSa W tym czasie w królestwie Mieszka zaczęły się problemy. Mimo, że książę był władcą Polan, niebezpieczeństwo nad-

chodziło ze strony sąsiadów. Mieszko bał się o swój naród i swoich poddanych. Potrzebował przyjaciół, którzy mogliby 
obronić jego kraj przed wrogiem. Postanowił więc, że ożeni się z czeską księżniczką o imieniu Dąbrówka. W ten sposób 
miał dodatkowe wsparcie w przypadku zagrożenia. Dąbrówka była bardzo miłą, pobożną i mądrą kobietą. Po ślubie 
z Mieszkiem szybko poznała wielu nowych przyjaciół, a wśród nich Klarę. Klara opowiedziała jej swoją smutną historię 
a Dąbrówka obiecała, że zrobi wszystko, aby jej pomóc.

Dąbrówka i Klara szybko stały się przyjaciółkami. Miały wspólne zainteresowania i wierzyły, że modlitwa do Boga 
pomaga w trudnych chwilach. To właśnie Dąbrówka postanowiła przekonać Mieszka, że jego państwo będzie bezpiecz-
niejsze, gdy będzie dodatkowo czuwał nad nim Bóg. Dotychczas ludzie nie znali prawdziwego Boga. Wierzyli w swoich 
bożków, ale nikt nie umiał wytłumaczyć kim oni są. Dlatego też w roku 966 Mieszko przyjął chrzest i odtąd Polska stała 
się krajem chrześcijańskim. Do Polski przyjechali wówczas misjonarze i księża, którzy nauczali o Bogu. Mieszko nakazał 
budować kościoły i burzyć figury pogańskich bogów. Również dzięki temu uczeni z różnych krajów zaczęli odwiedzać 
Polskę i uczyć ludzi pisania i czytania. Kraj Mieszka szybko się rozwijał i ludzie byli szczęśliwsi. Dąbrówka była bardzo 
zadowolona z sytuacji w państwie. Wiedziała jednak, że musi pomóc jeszcze jednej osobie, która czekała na jej wsparcie.

Tymczasem Klara codziennie odwiedzała zamkowy ogród. Siadała blisko kamienia i opowiadała mu wszystko co dzieje 
się w jej życiu tak jakby rozmawiała ze swoją mamą. Poza tym ciągle trenowała i wierzyła, że kiedyś jeszcze zobaczy swoją 
ukochaną mamę.

Nagle do ogrodu weszła Dąbrówka. Podeszła do Klary i cicho jej szepnęła:
– Mam dla ciebie wiadomość Klaro. Wiem, że Mieszko przygotowuje się do wojny z Niemcami. To mogła by być dla 

ciebie okazja, żeby walczyć u jego boku i być może odwrócić zły czar. Zastanów się czy chcesz to zrobić, ponieważ sama 
możesz zginąć w tej walce. Jeśli chcesz pomogę ci zdobyć zbroję, wtedy nikt cię nie rozpozna.

– Oczywiście że chce! – odpowiedziała Klara. To jest moja jedyna okazja.
Kilka dni póżniej a był to rok 972, wojska Mieszka wyruszyły na spotkanie z wrogiem. Spotkały się pod Cedzyną. 

W pewnej chwili Mieszko został zaatakowany przez jednego z rycerzy wroga. Wtedy rycerz Mieszka strzelił do niego 
z łuku i tym samym uratował mu życie. Nikt nie wiedział kim jest tajemniczy rycerz. Wygrana bitwa wojsk Mieszka 
była wielkim sukcesem. Klara była bardzo dumna z siebie, że uratowała życie swojemu księciu. Po powrocie do zamku 
Mieszko kazał przywołać rycerza, który go uratował, ale nikt nie mógł go znaleźć. Słysząc co się dzieje na zamku Dąb-
rówka szybko pobiegła po Klarę. Gdy ją znalazła powiedziała do niej:

– Klaro! Książę cię wzywa. Idż do niego szybko. To jest twoja jedyna szansa, żeby odwrócić zły czar.
Klara szybko ubrała zbroję i poszła na spotkanie z Mieszkiem. Gdy Mieszko zobaczył rycerza, który uratował mu 

życie – wstał, podszedł do niego i powiedział:
– Jestem dumny, że w moim wojsku są tacy rycerze jak ty. Uratowałeś mi życie i dlatego ogłaszam cię dowódcą moich 

wszystkich wojsk.
W tym momencie Klara ściągnęła hełm z głowy. Na ten widok wszyscy oniemieli. Nikt nie spodziewał się kobiety. 

Nawet książę Mieszko zaniemówił, ale po chwili dodał:
– Słowo się rzekło więc niech tak się stanie!
Dąbrówka podbiegła do Klary i razem szybko pobiegły do ogrodu. Tam zobaczyły mamę Klary zrywającą czerwone 

jabłka, które Klara tak lubiła. Łzy szczęścia spadały im po policzkach.
Tak oto wiadomość o bohaterskim rycerzu rozeszła się na wszystkie okoliczne ziemie. Wszyscy mówili o Klarze, o jej 

wielkim sercu i głębokiej wierze. W ten sposób kraj Mieszka przez wieki został objęty szczególną opieką łaski Bożej aż 
do dnia dzisiejszego, roku 2016!

LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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alekSanDra SkOk 
grecja

LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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jakUb klepacz 
auStria
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Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”jakUb klepacz  – auStria
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jakUb klepacz  – auStria Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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eMilia kOchMan
beLgia

LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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eMilia kOchMan – beLgia LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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eMilia kOchMan – beLgia LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”



114 Kronika wspomnieniowa 115 „być polakiem” 2016

StaniSŁaw krySińSki 
czecHy

baśń: „na orlim sKrzydle”

Jest takie miejsce na ziemi, które nazywa sie Polska. Miejsce przepiękne. Na północy tego kraju są piaszczyste plaże, 
oblewane są przez fale morza, które wyrzucają na brzeg grudki bursztynu. Och, jak ten bursztyn cudownie się mieni 
w blasku zachodzącego słońca. Na wschodzie tej krainy znajdują się jeziora: małe, malusieńkie i ogromne. Jest ich ty-
siąc. Na południu wznoszą się szczyty gór: mniejsze, porośnięte lasami i wielkie, ze skały. Jedna z tych gór kryje w sobie 
śpiącego rycerza. Pośrodku tej krainy falują łany zbóż, czerwienią się sady jabłek, wiśni, czereśni i...

Oj, jak długo spałem. Zgłodniałem. Otworzyłem oczy i zamarłem. Leżałem w pobliżu strumyka, wokół szumiały 
drzewa, porastające okoliczne wzgórza. Wiał przyjemny wietrzyk, który przesuwał leniwe chmurki po niebie. Świeciło 
słońce, które zaczęło mnie trochę oślepiać. Mocniej zmrużyłem oczy i zobaczyłem ogromnego ptaka. Nie, nie ogromnego, 
on był gigantyczny, chyba z 10 razy większy ode mnie! Miał biało-szare, lśniące pióra i żółty, potężny dziób, i te oczy, te 
przenikliwie patrzące na mnie oczy! To był orzeł. Bałem się ruszyć, a nawet oddychać. I nagle usłyszałem głos. Ten głos 
mówił: witaj, jak masz na imię? Kto to mówił? Rozejrzałem się i usłyszałem ten głos ponownie. Mówił do mnie orzeł! 
Rozmawiał ze mną gigantyczny ptak! Byłem oszołomiony. Nie wiedziałem, co mam zrobić i co mam myśleć. I wtedy 
usłyszałem swój własny głos. Powiedziałem, że mam na imię Romek. Odważyłem się spytać kim jest, i gdzie ja jestem? 
Odpowiedział, żebym wsiadł mu na grzbiet, to mi wszystko wyjaśni i pokaże.

Nie wiem dlaczego, ale to zrobiłem. Wsiadłem na grzbiet gigantycznego orła, który gadał! Miał coś takiego w oczach, 
co mnie uspokajało i dawało odwagę. Polecieliśmy. Orzeł wzbił sie błyskawicznie bardzo, bardzo wysoko, a potem nagle 
szybko opadł nad jakąś starą osadą. Delikatnie zdjął mnie dziobem z grzbietu i powiedział, żebym dobrze się tu rozejrzał, 
bo tu się wszystko zaczęło. Poprosił, żebym do niego podszedł. Nagle z dzioba wypuścił mały krzyż, zrobiony z bursz-
tynu. Powiedział, że jeśli będę chciał go przywołać, to muszę mocno ścisnąć krzyż w dłoni i o nim pomyśleć. Wówczas 
przyleci i weźmie mnie do innego miejsca. No i tak mnie zostawił. Cały się trząsłem pod wpływem tych wszystkich wra-
żeń. Jednocześnie mocno ściskałem w dłoni bursztyn.

Skierowałem się w kierunku osady. Przeszedłem przez drewniany most nad fosą i zakradłem się do drewnianej 
bramy. Gdzieś już to miejsce widziałem, chyba w jakiejś historycznej książce. Tak, to był średniowieczny gród! Coś tu się 
działo ważnego. Wszędzie było dużo ludzi, rozmawiających ze sobą. Wyglądało na to, że na coś czekają. Przeszedłem 
dalej na plac i skierowałem wzrok, tak, jak wszyscy na kościół. Zakradłem sie jeszcze troszkę bliżej. Nagle rozmowy 
ucichły, wszyscy czekali. Ale na co? Po chwili dostojnie wkroczył król w otoczeniu swojej świty. Szedł w kierunku jakiegoś 
ważnego dostojnika kościelnego, który skropił mu głowę wodą i odmówił modlitwę. Nagle do mnie dotarło, że jestem 
świadkiem Chrztu Polski w 966 roku. Przede mną, w odległości kilkudziesięciu metrów stał pierwszy król Polski, Mieszko 
I. Z wrażenia zacząłem kasłać, co zwróciło uwagę strażnika. Musiałem szybko uciekać. Nerwowo ścisnąłem krzyżyk 
w dłoni i starałem się myśleć tylko o nim i o orle.

Po chwili siedziałem na grzbiecie mojego nowego przyjaciela. Ten krzyż miał w sobie ogromną magię! Nawet nie mia-
łem siły zastanawiać się, jak to wszystko możliwe, bo orzeł znowu zanurkował mocno w dół, a potem wylądował obok 
jeziora i wielkiej, pagórkowatej polany. Nagle zewsząd pojawiły sie wojska rycerskie. Jedni mieli zbroję z elementami 
czerwonymi, a drudzy byli w płaszczach z krzyżem. Wokół mnie rozpętała sie straszliwa jatka. Dookoła mnie tysiące 

osób walczyło ze sobą na miecze, kolczugi, topory. Ogarniał mnie jeden wielki huk i brzdęk stali. Nagle ktoś chwycił 
mnie i odsunął przed uderzeniem jednego z tych rycerzy ze krzyżami. Odwróciłem sie i zobaczyłem osobę, która mnie 
odsunęła. Był nią czarny rycerz. Chwilę go widziałem, bo od razu poszedł walczyć. I wtedy zrozumiałem, że powinienem 
stąd uciekać. Natarczywie ściskałem krzyżyk. Wokół mnie tysiące głosów śpiewało pieśń „Bogurodzica”. Wreszcie orzeł 
po mnie przyleciał i zabrał. Przez ramie zobaczyłem bitwę. Najwyraźniej rycerze w białych płaszczach z czarnym krzyżem 
przegrywali. I dopiero wtedy mogłem odsapnąć. Widziałem z lotu ptaka bitwę pod Grunwaldem! Zdałem sobie sprawę, 
że uratował mnie na placu boju Zawisza Czarny.

Orzeł powiedział, że teraz ruszamy do miejsca bardziej spokojnego i miłego, w którym panowali Jagiellonowie. Wy-
sadził mnie na Wawelu. Wszędzie byli służący i politycy, i wielki przepych. Udałem się w głąb masywnego, pięknego 
zamku. Dotarłem chyba do biblioteki, bo było mnóstwo książek. Wyszedłem z biblioteki, poszedłem na mury zamkowe. 
Był tam wspaniały widok na Kraków. Widziałem tysiące domów i ludzi, wszystko było bogate i spokojne. Pomyślałem, 
że to wspaniałe czasy, dobre czasy. Wróciłem do sal zamkowych, ujrzałem przepiękne gobeliny, były wspaniale. Usia-
dłem na wygodnym, bogato zdobionym fotelu i poczułem, że jestem bardzo zmęczony. Zamknąłem na chwilę oczy. 
Kiedy je otworzyłem, obok mnie stał człowiek, który miał na głowie czapkę z trzema rogami, na końcu których miał 
przyczepione dzwoneczki. Uśmiechnął się do mnie i potrząsnął głową, dzwoniąc dzwoneczkami. Ale się wystraszyłem. 
Uciekałem przez te sale na zamku, bijąc wszelkie rekordy świata w sprincie. A potem pożałowałem, że nie zostałem tam 
dłużej. To był Stańczyk! No trudno, nie miałem wyjścia, ścisnąłem krzyżyk, mój bursztynowy krzyżyk.

Wtedy pojawił sie orzeł i mnie zabrał. Powiedziałem mu, że jestem już zmęczony. Odpowiedział mi, że zobaczymy 
jeszcze tylko dwie postacie, że to ważne. Lecieliśmy długo, po jakimś czasie wylądowaliśmy na ziemi. Zobaczyłem le-
giony ludzi idących drogą. Na czele tych legionów stal wysoki mężczyzna z szablą. Wtedy zrozumiałem, że to był Józef 
Piłsudski. Ruszyłem za legionami, wolnym krokiem. Szliśmy tak długo dopóki Piłsudski rozkazał odpocząć. Tego było 
mi trzeba. Klapnąłem sobie na ziemi nie daleko żołnierzy, ale tak, żebym ich widział. Widziałem jak Piłsudski rozmawia 
z jakimś oficerem. Wtedy pomyślałem ze to musi być charyzmatyczny przywódca. Odpocząłem i znów potarłem krzyż. 
Jak zwykle przyleciał po mnie orzeł i mnie zabrał. I znów wylądowaliśmy, tym razem na jakimś placu, chyba był to plac 
Warszawski. Tłumy ludzi śpiewały, a przed ołtarzem stal Jan Paweł II. Zawsze i wszędzie bym go poznał. Postałem 
trochę modląc sie i ruszyłem tak jak tłum za Janem Pawłem. W pewnym momencie potarłem krzyż i znów lecieliśmy. 
Zapytałem dokąd teraz lecimy, ale nie słyszałem odpowiedzi, bo pewien glos mnie obudził.

– Romek, wstawaj spóźnisz sie do szkoły na lekcję języka polskiego, masz oddać pracę. Powiedziała mama.
Wtedy zrozumiałem, że to był sen, ale czy na pewno? W ręce nadal miałem krzyżyk z bursztynu.

Laureat Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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Mila rOirOn 
Szwajcaria

LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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jakUb klepacz  – auStria LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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werdyKt Jury
dla grupy iii 

– prace literacKie

„chrzest polsKi
w zapisKach KroniKarzy  

– Jesteś KroniKarzem,
Który podróżuJe  

w czasie”
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Jury w sKładzie:
magdalena bogusławska

ewa Koch

maria przybyła-daczewska

elena rogaczykowa

tuliola tybulewicz

z 57 prac wyłoniło 6 laureatów i 12 wyróżnionych

laureaci:
natalia cyrynowska – uSa

Juliya Kreta – ukraina

martyna petrykowska – bułgaria

natalia Kołodziejczyk – austria

weronika Sikorski – Kanada

nicole Kazanecka – uSa

wyróżnieni:
david buczko – grecja

chiara martiniello – uSa

patrycja Karpiak – Francja

elżbieta zembycka – ukraina

Linda novika – łotwa

Kamil polakowski – austria

wiktoria urban – grecja

natalia urbanowicz – Litwa

wiktoria Karpowicz – uSa

Sebastian Libuda – uSa

Julita wiechowski – uSa

anna poślednik – uSa

werdyKt

temat KonKursu „chrzest polsKi”, nawiązuJący 
do początKów państwa polsKiego, na pewno nie należał 
do łatwych. wszystKie prace, Które napłynęły z wielu 
KraJów, były wspaniałe. dzieci, dzięKi KonKursowi, 

oKazuJą swoJe inne oblicze, nabieraJą nowych KompetencJi.

„Sztuka jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć 

dla niej.” 

Kardynał Stefan Wyszyński

W tym roku dołączyłam po raz pierwszy do Jury konkursu „Być Polakiem”. Było to dla mnie bar-

dzo wzruszające przeżycie. Znalazłam się w wyjątkowym, twórczym środowisku, wśród mądrych, 

wspaniałych ludzi

Temat konkursu „Chrzest Polski”, nawiązujący do początków państwa polskiego, na pewno nie 

należał do łatwych. Wszystkie prace, które napłynęły z wielu krajów, były wspaniałe. Dzieci, dzięki 

Konkursowi, okazują swoje inne oblicze, nabierają nowych kompetencji.

Konkurs był ponownie wspaniałym wydarzeniem i doskonałą okazją do zaprezentowania umie-

jętności dzieci mieszkających za granicą.

Warto dzielić się pasją, doświadczeniami, spotykać się z kreatywnymi, wspaniałymi ludźmi.

Cyprian Kamil Norwid powiedział: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.”

Piękna słowa.

urSzuLa wanecKa 
niemcy
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prace literacKie 
laureatów
grupa iii, wieK 14–16 lat
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LaureatKa Vii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”

natalia cyrynOwSka
uSa
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”natalia cyrynOwSka – uSa
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”natalia cyrynOwSka – uSa
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”natalia cyrynOwSka – uSa
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”natalia cyrynOwSka – uSa



136 Kronika wspomnieniowa 137 „być polakiem” 2016

LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”natalia cyrynOwSka – uSa
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”natalia cyrynOwSka – uSa
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”natalia cyrynOwSka – uSa
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”natalia cyrynOwSka – uSa
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”natalia cyrynOwSka – uSa
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”natalia cyrynOwSka – uSa
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”natalia cyrynOwSka – uSa
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natalia cyrynOwSka – uSa

jUliya kreta
uKraina
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jUliya kreta – uKraina

Martyna petrykOwSka 
bułgaria
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Martyna petrykOwSka – bułgaria

natalia kOŁODziejczyk  
auStria
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natalia kOŁODziejczyk  – auStria

werOnika SikOrSki
Kanada
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”werOnika SikOrSki – Kanada



160 Kronika wspomnieniowa 161 „być polakiem” 2016

LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”werOnika SikOrSki – Kanada
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werOnika SikOrSki – Kanada

nicOle kazanecka 
uSa
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LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”nicOle kazanecka – uSa
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werdyKt Jury
dla grupy iv

– prace literacKie

„chrześciJaństwo…
europa… polsKa…”
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Jury w sKładzie:
Hanna Kaczmarczyk

Jagoda Kaczorowska

Halina Koblenzer

bożena Laskiewicz

Helena miziniak (opinie przekazano korespondencyjnie)

Jolanta tatara (opinie przekazano korespondencyjnie)

urszula wanecka

z 21 prac wyłoniono1 laureata i 2 wyróżnionych

laureaci:
Joanna pater – Kanada

wyróżnieni:
marianna Kałaczyńska – Kanada

Juliana żukowa – ukraina

werdyKt

naJwięKszym suKcesem KonKursu „być polaKiem” Jest, 
moim zdaniem, sKłanianie dzieci i młodzieży poloniJneJ 
do ciągłeJ refleKsJi nad swoJą tożsamością, do 
poznawania polsKieJ Kultury i dzieJów, ale też 

odKrywania małych oJczyzn i historii rodzinnych. rywalizacJa 
KonKursowa, w naJlepszym tego słowa znaczeniu, pobudza 
motywacJę, cieKawość i stale przypomina, że „bycie polaKiem” to 
powód do dumy.

VII edycja konkursu „Być Polakiem” przyniosła ciekawe rozwinięcie zagadnień zaproponowanych 

na ten rok. Najstarsi uczestnicy zajmowali się tematem dotyczącym chrześcijaństwa, Europy i Polski, 

przedstawiając swoje opinie i uwzględniając bogate konteksty historyczno-kulturowe. Główne walory 

ocenianych prac to duży zasób wiedzy i indywidualne podejście do tematu (od ujęć faktograficznych 

do form poetyckich).

Każda edycja konkursu udowadnia, że młodzi Polacy za granicą są niezwykle kreatywni i mimo 

wielu zajęć potrafią znaleźć czas na dodatkowe wyzwania. Spotkania na gali finałowej, zwiedzanie 

Warszawy i wspólny wyjazd to niezapomniane przeżycia dla laureatów. Ale sam udział w konkursie 

jest już wyróżnieniem i okazją do zaprezentowania międzynarodowemu jury umiejętności, zaangażo-

wania i stopnia opanowania języka polskiego, który pozostaje zwykle językiem ojczystym, ale czasem 

staje się już językiem drugim.

Największym sukcesem konkursu „Być Polakiem” jest, moim zdaniem, skłanianie dzieci i mło-

dzieży polonijnej do ciągłej refleksji nad swoją tożsamością, do poznawania polskiej kultury i dziejów, 

ale też odkrywania małych Ojczyzn i historii rodzinnych. Rywalizacja konkursowa, w najlepszym tego 

słowa znaczeniu, pobudza motywację, ciekawość i stale przypomina, że „bycie Polakiem” to powód 

do dumy. Z tym większą radością i wzruszeniem pragnę poinformować, że uroczysta inauguracja 

VIII edycji konkursu „Być Polakiem” odbędzie się w Wiedniu. Już teraz cieszę się na możliwość dal-

szej pracy w jury, która pozwala mi przez pryzmat czytanych prac na dokonywanie kolejnych odsłon 

polskości.

Hanna KaczmarczyK 
Kierownik Szkolnego punktu Konsultacyjnego  
im. jana iii Sobieskiego przy ambasadzie rp w wiedniu
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prace literacKie 
laureatów

grupa iv wieK 17–22 lata
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jOanna pater
Kanada

LaureatKaVii edycji KonKurSu „byĆ poLaKiem”
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prace 
osób

wyróżnionych
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wyróżnieni 

grupa ii
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nataSha De halleUX – 11 Lat, beLgiaklaUDia GOMóŁka – auStria laUra StaSzkiewicz  – auStria

JaK według legendy powstała  
polsKa, czyli legenda o polaKu

.

1050 lat dzieJów historii polsKi  
– własna baśń, baJKa, legenda

Jest rok 1887 naszego czasu. Z dala od planety Ziemi znajduje się planeta Sigma. Jest to spokojna planeta, bardzo 
zielona w której ludzie żyją ze sobą w zgodzie. Ostatnia wojna była tutaj tak dawno temu że mało kto ją jeszcze pamięta. 
Sigmianie, bo tak siebie samych nazywają mieszkańcy tej planety są bardzo inteligentnymi stworzeniami. Wymyślono 
tutaj już dawno temu takie rzeczy jak samochód, samolot a nawet statki kosmiczne dzięki którym można się znaleźć 
dość szybko na innej planecie...

...Ale czym byłby wszechświat gdyby W nim było tyle spokoju i porządku?...

...Poselstwo (wrogiej) Delty wróciło do domu. Zostawili jednak niemiłą niespodziankę. Rozpuścili pewna substancje 
która powoduje kurczenie się planety. Kurczenie miałoby się zakończyć wybuchem. Cały proces trwałby maksymalnie 
dwa dni więc nie zostało społeczeństwu Sigmian zbyt wiele czasu żeby coś z tym zrobić. Kiedy Rada Marszałków ogłosiła 
że nie poradzi sobie z tym problemem wybuchnął wielki bunt w społeczeństwie. Zajęto wszystkie środki transportowe 
które służyły do przemieszczania się miedzy innym planetami. Marszałkowie nie chcieli nawet opuszczać planety, gdyż 
uznali jej kres za swoją osobistą porażkę i chcieli zakończyć swój żywot razem z planetą. Wówczas reszta społeczeństwa 
dążyła do ewakuacji ze swojej ukochanej ojczyzny...

...Wiedzieli natomiast że jest taka planeta którą się nazywa Ziemia. Wiedzieli jedynie tyle że na tej planecie jest 
bardzo dużo wojen. Wiedzieli jednak też że na tej planecie funkcjonują ich drogi oddechowe tak samo jak na swojej...

...Sigmianie jednak próbowali pokazać że są nastawieni pokojowo. Nikt ich jednak nie rozumiał. Wszystkiemu miał 
się przyglądać lokalny ksiądz. Był to człowiek do którego miejscowe społeczeństwo miało największe zaufanie. Ksiądz 
jednak był bezradny. Niby troch mu te stworzenia przypominały ludzi ale sporo się od nich różnili w detalu. Postano-
wiono osiedlić Sigmian w dużej wiosce i w wioskach okolicznych. Główna wioska w której ich osadzono nazywała się 
Sochy, w województwie Lubelskim...

...No i nadarzyła się okazja jakich mało. Wybuchła pierwsza wojna światowa, Powszechny chaos, jakiego nie znano 
do tej pory opanował ziemię naszych zaborców. Austriackie wojsko bylo zdeterminowane żeby dotrzeć do naszych elit 
i wyciśnięcia z nich informacji na temat Sigmian i ich broni...

...Austriacy wiedzieli jaki skarb trzymają w celach i myśleli że to tylko kwestia czasu aż pójdą na współpracę. Tym 
bardziej że w austriackim wojsku musiało służyć bardzo dużo polaków. Tylko nie wiedzieli jednej rzeczy. Wszystkich 
nigdy nie zabierzesz. W polsce tradycja partyzancka sięga jeszcze czasów potopu szwedzkiego. I to właśnie w lasach kryły 
się oddziały z których miała powstać armia, która miała wszystkich zaborców pogonić...

...Czekano więc na dobry moment do kolejnej próby odbicia. No i wkońcu nadszedł taki moment że już nie było 
na co czekać bo losy wojny prawie się rozstrzygały i wojsko pod dowództwem generała Józefa Hallera zaatakowało najle-
piej strzeżone więzienie w całym zaborze. Sigmianską inteligencje przewieziono od razu na lubelski uniwersytet a resztę 
ukryto tak żeby ich nikt nie znalazł...

Powstała konstrukcja broni laserowej która potrafiła zniszczyć wszystko co się chciało, nieważne z jakiego materiału 
i jakiego rozmiaru był cel. Zmasowanym atakiem na trzech wrogów polskie wojsko rozstrzygneło finał tej wojny w po-
jedynkę i rozmowy z zachodem nawet nie były już potrzebne. Cały świat byl pod wrażeniem potęgi polskiego wojska 
i polskiej nauki...

...Niedługo po wojnie okrążono cała naszą strefę kosmiczną jednak do dzisiaj nie wiadomo jak dokładnie wrócić 
w kosmiczną sferę Sigmy bo Sigmianie przebywając tak długo w gronie polaków, nabrali ochoty do powstania na planecie 
Delta i objęcia nad nim władzy żeby wyrównać rachunki za swoje stracone ziemie.
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elena SOphia Del GaUDiO – 11 Lat, włocHy

elena SOphia Del GaUDiO – 11 Lat, włocHy

natalia filipOwicz – cHiny

SUchecka Marta – LuKSemburg

...Po trzech dniach wędrówki w bagażu Mieszka został tylko zapach suchego mięsa i wilgoć wody w bukłaku. Bo dwóch 
godzinach plątania się po lesie książę przycupnął przy drzewie. Jego wzrok zaczął się pogarszać z powodu głodu, zaczął 
widzieć czarne kropki przed oczyma i zamknął je na chwilę. Wmawiał sobie że odpoczywa tylko na chwilę, w końcu 
do wioski chciał dotrzeć jeszcze przed zmrokiem.

Mieszko obudził się w domu – a przynajmniej myślał, że jest to dom. Leżał. Był trochę obalały. Gdy wstał, zobaczył, że nogę 
ma obwiniętą kawałkiem szmatki. Był w chatce, skromnie urządzonej. Na ścianach dało się zobaczyć wyblakłe tradycyjne 
malunki kwiatów. Po środku chatki znajdował się stół z dwoma krzesłami, na którym postanowiono bukiet leśnych kwiatów, 
niektóre już zwiędłe. Naprzeciwko drzwi stała kuchnia, choć po królewskich kuchniach bardziej przypominało to piecyk, który 
znajdował się w pokojach służby. Obok kuchni stała duża półka wypełniona różnymi rodzajami ziół. Łóżko, na którym leżał 
książę, było w rogu domku, a po drugiej stronie znajdowało się krzesło, na którym siedziała pewna postać. Po sukience, którą 
nosiła, książę wywnioskował, że jest to kobieta. Postać zauważyła, że Mieszko się obudził. Wstała i podeszła do niego. Gdy 
podeszła do łóżka, powiedziała, że na imię ma Marysia i chce pomóc. Książe jednak tak łatwo nie dał się przekonać i powiedział:

– Zanim zaczniesz mnie leczyć i podawać mi różnego typu ziółka muszę wiedzieć coś więcej niż tylko twoje imię
Marysia tylko skinęła głową i powiedziała, aby pytał o co tylko chce, a ona odpowie mu na każde pytanie.
– Jak się tutaj znalazłem? – zapytał.
– Ty mi na to odpowiedz – powiedziała. – Znalazłam cię w lesie, a raczej: zostałam poproszona o pomoc. Znalazł cię 

mój przyjaciel myśliwy w lesie. Zobaczył cię nieprzytomnego otoczonego przez trzy wilki. Niestety zaczęły już swoje 
zanim tam przybył dlatego masz pogryzione udo, ramię oraz łydkę.

Dopiero teraz Mieszko zdał sobie sprawę, że na łydce, ramieniu oraz udzie znajdował się kawałek szmaty. Zdziwiło 
go to, że ogóle nie czuł bólu.

– Ale jak? Nie czuję bólu, jak ty to zrobiłaś?
– Mam swoje sposoby – powiedziała, po czym wstała i podeszła do prowizorycznej kuchni. Wzięła garnek, który stał 

na piecu i podeszła do Mieszka.
– Masz, wypij.
– Ale… co to jest? – zapytał Mieszko.
– Lekarstwo, pomoże Ci – powiedziała Marysia.
– Wygląda bardziej jak zupa z błota i trawy – stwierdził książę, lecz wziął garnek i wypił pierwszy łyk.
– Fuj! – krzyknął.
Zrezygnowana Marysia wstała, podeszła do półki z ziołami, wzięła coś i nasączyła w dziwnym płynie. Następnie 

podeszła do swojego pacjenta i ukłuła go mocno igłą. W tym momencie Mieszko stracił przytomność......

baJKa

Zwykły dzień wakacji u Babci na wsi. Zero znajomych brak sieci itp. Zamiast w kafejce na Starówce, siedzę w hipiskiej 
kuchni z lat siedemdziesiątych. Czekam na tłusty rosołek, a przy okazji nie dbam o linię. Po wakacjach będzie horror 
pokazać się z taka marną sylwetką... Na szczęście nie mam zwyczajnej Babci. Słucha rapu! Zawsze jak przyjadę, słyszę 
głosy znanych raperów w dwudziestoletnim radiu. Babciama gust! Najgorsza jest młodsza siostra. Ta pyzata Adunia. 
Ulubienica Babci, wyłączaradio, łapie szczotkę do włosów i recytuje wierszyki, śpiewa piosenki z przedszkola (chyba 
niczego innego ich tam nie uczą) i nadaje jak w radiu zet...

...Posłuchajmy więc bajki, którą moja babcia Justyna opowiada małej Adriannie miłośnicze władców Polski. W tym 
wieku lubi romanse! – Nie za górami i lasami czy tam siódmą rzeką, leczy tu, tu blisko tu niedaleko mieszkała dziew-
czynka o imieniu Adrianna... kochała kwiaty i naturę. Interesowała się historią swojego wielkiego kraju...

...Matka Adrianny specjalizowała się w leczeniu leczniczymi ziołamisprowadzanymi z owego lasu otoczonego polami, 
polanami, łąkami. Matka Adrianny Hortensja przekazała córce swą rozległą wiedzę. Teraz Ada zna nazwę każdego zioła, 
kwiatu i krzewu, które napotka pod nóżkami...

...Miejmy nadzieję, że nasza Ada dotrze za parę dni do domu królowej, za którą tak bardzo tęskni. Ciemne wrota spo-
glądają na dziewczynę złowrogo. Ich tajemnicza moc jednak niepowstrzymuje nastolatki od wkroczenia z próg kamiennej 
budowli. Ponury strażnik zatrzymał ją swym długim kijem z ostrym, metalowym zakończeniem.,, Zatrzymajsię dzie-
cino! po co zakłócasz spokój biednej pani.’’ Wszystko było jasne, królowa zachorowała. Ada nie chciała zawrócić do lasu 
ze strachu, że królowa nie odzyskazdrowia, to by było straszne. Odezwała się więc wyższym niż zwykle tonem, ale równie 
niepewnie.,, Ja jestem córką zielarki. Otrzymałam już tę żałobną informacją o naszej biednej królowej i przybywam tu, 
by pomóc jej mymi ziołami z lasu, do którego Pani jeździła co miesiąc, by zażyć leśnego powietrza.’’...

...,,Cóż tam dziecko masz w tym wiklinowym koszyczku?” Ada pozbierała się natychmiast i poczęła tłumaczyć.,, Mam 
tu dla Pani zioła zebrane według przepisu mej matki, która zajmowała się leczniczym działaniem ziół.” Tłumaczyła bar-
dzo pośpiesznie, by jej wypowiedź nie zanudzała Pani Bony.,, Masz dobra serce dziecko, ale nie wiem, czy twe lekarstwa 
cokolwiek zdziałają...” Z żelem przyznała, gdyż chciałaby, aby zioła mogły coś zdziałać... Jest ranek. Nie wiem co się 
dalej stało, bo zasnęłam. Wyjątkowo podobała mi się ta legenda o królowej Bonie i Adriannie. Mam nadzieję, że nie była 
to moja siostra.

elena SOphia Del GaUDiO – 11 Lat, włocHyMakSyMilian paciOrek – Kanada

„chrzest polsKi – fragment KroniKi”
Hej dawno temu, w puszczach i w lasach
Mieszkała tam pogan cała masa.
Zwano ich ładnie –bo Słowianami.
A Lech, Czech i Rus byli wodzami.

Bracia udali się w trzy strony świata.
I to dla Polski pamiętna jest data.
Lech wybudował w Gnieźnie gród,
Gdzie zdarzył się później wielki cud.

Lech polowania urządzał czasem
Z dwoma synami, choć córek miał masę.
Ożenił ich wszystkich, by wzmocnić klan,
A co do Wandy miał pewien plan...

Lecz Wandzia tak Słowian bardzo kochała,
Że iść za Niemca za nic nie chciała.
Rzuciła się w fale głębokiej Wisły,
Gdy w oczach germańskich dojrzała iskry.

Syn Lecha, Świętosław, osiadł w Gnieźnie na stałe,
A młodszy – Krak, założył Krakowa podwale.
Jego prawnuk Mieszko powiadał legendy swym dzieciom,
Jak Wuj jego Krak spodobał się kmieciom.
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wiktOr GieDrOyĆ-jUraha – 11 Lat, beLgiaalekSanDer OttO – beLgia eMilka kUpczak – norwegia

Legendę o powstaniu państwa polskiego zna każdy z nas. Opowiada ona o trzech braciach – Lechu, Czechu i Rusie, 
którzy wyruszyli w świat w poszukiwaniu nowego miejsca dla swojego ludu. Ale czy tak było naprawdę? Po tym, co przy-
darzyło mi się podczas zeszłorocznych wakacji, mam co do tego wielkie wątpliwości. Jeśli jesteście ciekawi dlaczego, 
proszę posłuchajcie mojej historii.

Ubiegłe wakacje spędziłam wraz z rodzicami w Polsce. Jak co roku pogoda nam dopisała. Pewnego słonecznego dnia 
wybraliśmy się na maliny i jagody. Spacer po lesie był bardzo przyjemny i nazbieraliśmy dużo owoców. Zmęczeni postano-
wiliśmy odpocząć na polanie, na której rosły ogromne, stare dęby. Z zachwytem rozglądałam się dookoła i wtedy na jednym 
z drzew zauważyłam coś podobnego do małych drzwiczek. Podeszłam bliżej i okazało się, że naprawdę było tam wejście 
i to w dodatku z kołatką. Nie zastanawiając się ani chwili zapukałam. Ku mojemu zdziwieniu drzwi się otworzyły i z dębu 
wyszedł mały staruszek z długą, rudą brodą. Ubrany był w białą szatę i futrzany kubraczek, a w ręku trzymał laskę z gałęzi 
dębu, na której wyrzeźbione były dwa żołędzie. Gdy go zobaczyłam, byłam tak zszokowana, że nie mogłam wydobyć z sie-
bie ani słowa. Widząc moją minę staruszek powiedział, żebym się nie bała, ponieważ jest on strażnikiem tego lasu. Kazał 
mi wygodnie usiąść pod dębem i zamknąć oczy. Wtedy zaczął opowiadać niesamowitą historię związaną z tym miejscem.

Dawno, dawno temu, okrutnie dawno temu w małej 
chatce żył sobie chłopczyk o imieniu Mieszko wraz ze swymi 
rodzicami. Miał on również dużo rodzeństwa: cztery Dobro-
miłę, Sławomirę, Świętomiłę oraz Bartłomiłę i pięciu braci 
Sławomira, Wojciecha, Zbyszka, Dobromiła oraz Bartłomieja. 
Mieszko i jego rodzina nie należeli do najbogatszych, ale nie 
należeli również do najbiedniejszych...

...Pewnego razu kiedy Mieszko przyszedł do babci 
i do dziadka zachowywali się inaczej. Babcia dala mu dwa 
cukierki a dziadek miał na sobie zbroje rycerza i koronę! 
Mieszko się zdziwił kiedy złożyli mu pokłony i powiedzieli:

-Witaj książę Mieszko! Mieszko wtedy odpowiedział babci 
i dziadkowi:

-Przecież nie jestem żadnym księciem i nim nie będę! Na to dziadek Mieszka:
-Właśnie że będziesz Mieszko. Pewnego dnia przyjdzie do ciebie mądra zwierzyna i przemówi ludzkim głosem, a na jej 

grzbiecie będzie siedziała piękna dziewczyna, która kiedyś zostanie twoją żoną...
...Minęło sześć lat. Mieszko dojrzał i był już silnym mężczyzną. Jeździł konno i polował. Pewnego dnia przypomniał 

sobie słowa krowy i zaczął orać pole jęczmienia. Po kilku godzinach zobaczył łanie z piękna dziewczyną na grzbiecie, 
Mieszko przypomniał sobie słowa dziadka o mądrej zwierzynie z piękną dziewczyną na grzbiecie...

...Po pewnym czasie łania znów się zatrzymała i powiedziała – idźcie narąbać drewna! Tutaj zostaniemy na noc żeby 
jutro na osiemnastą być w Czechach na zamku u króla...

... o osiemnastej dotarli na zamek króla Czech i zobaczył dziwne zjawisko, niebo nad zamkiem mieniło się w biało
-czerwonych barwach. Kiedy Mieszko z łanią byli już na zamku króla przywitano ich wielką ucztą! Wtedy do Mieszka 
podeszła piękna dziewczyna, czyli księżniczka Dobrawa. Mieszko z Dobrawą pokochali się i wyprawiono wielki ślub 
i wesele! Na ślubie Mieszka i Dobrawy była Bartłomiła i dziadek oraz cała rodzina Mieszka. Na drugi dzień rozmawiał 
z królem i przyjął propozycje o przyjęcie chrztu przez Polskę...

...Na miejscu pogańskich świątyń wybudowano piękne kościoły, które stoją na Polskiej ziemi do dziś. Biały orzeł jako sym-
bol waleczności, męstwa rozpościera nad Polską swe skrzydła chroniąc ją i dodając nam odwagi byśmy nigdy nie zapomnieli 
kim jesteśmy, w co wierzymy i dokąd zmierzamy, a naszym wspólnym domem jest Polska, którą najbardziej kochamy!

elena SOphia Del GaUDiO – 11 Lat, włocHySUchecka Marta – LuKSemburg

– Jestem zaszczycony Was poznać, książę, a w dowód wdzięczności rad bym Was gościć na moim dworze. Jestem 
władcą Czech. Mieszko przyjął zaproszenie i wkrótce wybrał się z wizytą za góry do Legenda o Mieszku i Dobrawie

Opowiem Wam historię, która wydarzyła się bardzo dawno, bo aż 1050 lat temu. W grodzie zwanym Gnieznem, leżącym 
na rozległych równinach w krainie Polan, od świtu panował wielki ruch. Książe Polan, Mieszko, wyruszał ze swoimi dworzanami 
i wojami w odwiedziny do dalekiego krewnego, mieszkającego na południu za rozległą puszczą. Droga ich była długa i trudna, 
prowadziła bowiem przez gęstą puszczę i bagniste łąki. Po kilku dniach jazdy, na horyzoncie ukazał się przepiękny widok gór 
porośniętych gęstym, zielonym lasem. Od podnóży górskich zbliżał się w ich kierunku jakiś nieznany orszak. Nagle na drodze 
pojawił się ogromny niedźwiedź brunatny. Zwierz biegł prosto na przodującego jeźdźca, ubranego w bogate szaty i czapkę z futra.

czeskiej krainy. Na uczcie powitalnej zobaczył piękną córkę władcy Dobrawę i zakochał się w niej od pierwszego wej-
rzenia. Poprosił księcia o rękę córki, lecz ten strapił się bardzo. – Nie mógłbym marzyć o lepszym zięciu, ale jest jeden 
problem. Księżniczka jest bardzo religijna i nie poślubi poganina. – Mój książę, rzekł Mieszko, ślub z twoją córką pozwoli 
mi lepiej poznać waszą wiarę, a skoro duchy moich przodków przywiodły mnie aż tutaj, na pewno nie są przeciwne 
waszemu Bogowi. Wkrótce odbyło się wesele Mieszka i Dobrawy. Szczęśliwi nowożeńcy wrócili na ziemie Polan, gdzie 
Dobrawa swoją dobrocią przekonywała bliskich księcia do nowej religii w jednego Boga. Książe przyjął chrzest, a za jego 
wzorem poszli wszyscy jego ziomkowie. Po ślubie tradycyjnie nowożeńcy składali wizyty swoim odległym krewnym z są-
siednich plemion. Młoda para wzbudzała ogólny podziw i szacunek za mądrość, dobroci sprawiedliwość. Dlatego łatwo 
przekonali władców innych plemion, by połączyli się we wspólne państwo, bo tylko razem mogli być na tyle silni, aby 
bronić się przed najazdami i zaborami innych mocarstw. I tak powstała Polska, silne państwo rozciągające się od Bałtyku 
po Karpaty, wzdłuż Odry, Wisły i Bugu.

elena SOphia Del GaUDiO – 11 Lat, włocHySabrina i SkanDer haDDaD – tunezja
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SkanDer haDDaD – 12 Lat, tunezjaMaja fati – norwegiakatarzyna DzikOńSka – grecja

„dumania dobrawy”
Był cieply wrześniowy wieczór. Krak biegał jak zwariowany. Łapał patyki i gubił je w spienionej wodzie. Dobrawa nie 

nadążała ze znajdowaniem nowych patykow. Piasek byl cieply po całodziennym upalnym dniu. Wspanialy czas na spacer 
na Baltykiem.

Krak wyskoczył z wody, cały mokry otrzepał sie mocząc mi ubranie. Nagle w promieniach słońca na piasku coś od-
bijało intrygująco promieniach słońca. Zauważył to też pies. Podbiegliśmy jednocześnie, wśród ruin piaskowego zamku 
błyszczał bursztyn. Podniosłam go i ogladajac z kazdej strony próbowałam by Krak mi go nie wytrącil z reki. Kamyk był 
piękny. Schowałem go do kieszeni i pobiegliśmy w stronę najbliższych skał.

Pies biegal i kopal cos w piasku, to scigal sie z mewami, ktore moze tez liczyly na jaki skarb...
Usiadłam na jeszcze ciepłą skalę, wyjęłam z kieszeni bursztyn i zaczęłam go dokładnie oglądać. Zapowiadal sie piekny 

zachód słońca wiec postanowiłam zostać.
Zadzwoniłam do taty z informacją że jestem na plazy i zapowiada sie cudowny zachód slonca nad morzem.Tata po-

stanowił do mnie dołączyć aby uwiecznić ten zachód słońca na fotografi.
Wpatrujac sie w bursztyn dostrzeglam coś na wzór aureoli z ptakiem w środku...Zamknęłam oczy... Ptak zerkał 

na mnie wpatrując się, po chwili przemówił – Witaj Dobrawo! Ciesze się ze mnie znalazłaś. Jestem zaklętym w bursztynie 
orłem będącym świadkiem uroczystego chrztu Kraju który teraz nazywa się Polska.

Dawno, dawno temu byłem wielkim ptakiem o białych lśniących skrzydłach. Jak leciałem to w promieniach słońca 
widziałem ogromny swój cień na ziemi. Gdy przelatywalem ludzie podnosili głowę z przerażenia i wołali słońce przestaje 
świecić.! Bylem dzielnym ptakiem towarzyszącym mojemu panu podczas jego licznych wypraw. Ostrzegałem go przed 
niebezpieczeństwem, Wskazywałem drogę podczas przepraw przez leśne knieje i dąbrowy.

Zapewniałem towarzystwo podczas licznych wypraw.
Mój przyjaciel Mieszko był odważnym, mądrym i pobożnym władca. Troszczył się o swój lud jak przykładny ojciec 

o swoje dzieci. Traktował wszystkich sprawiedliwie. Wiec jak osiagnął stosowny wiek postanowił się ożenić. Jednak 
pomimo licznych wypraw po kraju nie spotkał białogłowy która by była odpowiednia. Postanowiłem mu pomóc.

Ja latam wysoko wiec i więcej widzę. W kraju sąsiednim żyła pewna niewiasta o imieniu Dobrawa. Słynęła ona 
ze swojej mądrości, urody i pobożności oraz zamiłowania do podróży. Szczególną miłością obdarzyła wyprawy przez 
Polskę do wód Bałtyku. Nie były to łatwe wyprawy bo przez góry, nieprzebyte puszczę i knieje, Spotykała przyjaznych, 
otwartych ludzi, którzy byli szczerzy i w niespotykany nigdzie indziej sposób bardzo gościnni. Podczas tych wypraw 
nigdy nie spotkała ich władcy, chociaż o jego wspaniałości krążyły legędy.

Mędrcy, którzy ja otaczali również poszukiwali jej godnego męża jednak władca Polski nie był brany pod uwagę po-
nieważ jego wiara znacznie różniła się od wiezen Dobrawy.

paweŁ ŁUkaSzewSki i reMiGiUSz OSińSki – niemcy

master mieszKo i

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby chrzest Polski, gdyby odbył się nie 1050 lat temu ale dopiero za 1050 
lat czyli w 3066 roku w dodatku w odległej galaktyce? Posłuchajcie Mojej historii, którą opowiada człowiek przybyły 
z przyszłości...

„mieszKo pierwszym  
Królem polsKi”

Dziło się to przed laty w 931 roku, na terenach Polan. Znajdowało się tam małe i ubogie miasteczko. Mieszkał tam 
pewien mężczyzna o imieniu Mioeszko. Mieszko był bardzo pracowitym człowiekiem, który uprawiał rolę na polach. 
Znał się bardzo dobrze na różnych chorobach i jakie zioła pomogą na ich leczenie. Jego zarobek był bardzo marny, aż 
ledwo starczało na jedzenie. Aż pewnego dnia Mieszko zaprzestał płacenia daniny. Jego spadkobierca wszystkich zagród 
i pól, które uprawiał musiał wysłać go do króla Siemomysła.

Król Siemomysł był pierwszym tamtych czasów królem. Mieszkańcy strasznie chcieli mieć króla, ponieważ przed 
powstaniem królestw dochodziło do bardzo wielu kradzieży. Pewnego dnia doszło do głosowania. Przedmiotem głoso-
wania było czy miszkańcy chcieliby króla czy nie? Najwięcej głosów powiedziało, że tak chcą mieć króla, a następnego 
dnia zgłosili się do wybranego przedtem samorządu króla pewni chłopi. Ci Chłopi chcieli zostać królami tego królestwa. 
Wszyscy mieszkańcy zebrali się znowu i zagłosowali jednogłosnie na Siemomysła. Od tamtej chwili nazywali go królem 
Siemiomysłem. Wybrali go, ponieważ zawsze był uczciwy wobec innych i kochał ludzi i najchętniej im pomagał. Mieszko 
wtedy nie chciał zostać królem, ponieważ wiedział, że jak opuści pole i swoich przyjaciół to moga sobie nie poradzić 
z polem a poza tym twierdził, że się nie widzi w roli króla.

Kiedy mieszko wpadł w ręce króla Siemomysła musiał zacząć się tłumaczyć czemu zaprzestał płacenia daniny. (Wtedy 
król rzekł) „Czemuś zaprzestał płacić daniny? Czeka cię za to kara”. (Mieszko odpowiedział) „Wasza wysokość naprawdę 
nie mogę płacić tak dużo, ledwo starcza mi na jedzenie, a tu jeszcze danina. Królu mój proszę cię na kolanach wypuść 
mnie i zmniejsz daninę a zacznę płacić”. (Król odrzekł) „Zabierzcie go do lochów”. Mieszka po dziesięciu dniach wypusz-
czono z lochów a daninę zmniejszono o połowę. Ludność zaczęła się strasznie radować z tego powodu, pili i tańczyli 
przez cały dzień. Od tamtego dnia Mieszko mógł zapłacić daninę, a następnie najeść się do syta. Mieszko następnego 
dnia przybył do królestwa żeby podziękować królowi. Król przyjął podziękowania od Mieszka.

Pewnego dnia król Semomysł bardzo mocno zachorował była to tak poważna choroba, że groziła smiercią. Zjeżdżali 
do niego lekarze z całego świata, ale jednak nie mogli mu pomóc. Stwierdzili że nie pozostało mu wiele czasu.

Mieszko dowiedział się o chorobie króla i od razu speszył się z pomocą. Miał przyrządzić „Magiczny napój”. Po kilku 
dniach Mieszko nazbierał część składników potrzebnych do napoju brakowało mu jeszcze tylko trzy. Pierwszy był 
to kwiat o imieniu Dergrynia tak rzadko spotykany jak czarna róża, drugi była to kropla pomarańczowej rosy, a trzeci 
była to kropla krwi białego jak chmura gołębia. Następnego dnia mieszko miał już wszystkie składniki, więc mogli uleczyć 
króla. Król po tygodniu zaczął wracać do zdrowia i funkcjonaowac jak dawniej. Król Siemomysł wezwał Mieszka do swo-
jego pałacu żeby mu podziękować i jakoś się mu odwdzięczyć. Za uratowanie królowi życia Mieszkowi przeznaczono 
pełną skrzynię danin oraz połowę swojego królestwa. Mieszko był bardzo pozytywnie zaskoczony taką wdzięcznością 
i zaufaniem którym obdarzył go król. Król tamtego dnia jak już wspomniał dał mieszkowi połowę królestwa i pozwolił 
mu zasiąść na tronie.
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Nazywam się Master Mieszko I. żyję w 3067 roku 
w Galaktyce Polska. Mój świat jest bezpieczny, a miesz-
kańcy szczęśliwi. Ale nie zawsze tak było. Jeszcze dwa 
lata temu moje wojsko było słabe, państwo małe, a ja jesz-
cze nie nosiłem tytułu Master. Żony też nie miałem. Ale 
po kolei...

…Najbliżej nas położona była planeta Mazowsze 
i to Ją podbiliśmy najpierw. Walka trwała długo. Ale udało 
się. Następne były: Planeta Lędzian, Planeta Małopolska. 
Planeta Pomorze i Planeta Śląsk. Stało się to tak szybko, 
że nawet się nie zorientowałem, kiedy Stworzyliśmy swoją 
własną Galaktyke. Nazwaliśmy ją Polską. Nie odbyło się 
oczywiście bez problemów. Nie wszystkie planety chciały 
się zgodzić na moje rządy. Ostatecznie wszyscy się poddali i staliśmy się jedną Galaktyką…

…Po tych wydarzeniach po raz kolejny spróbowałem swoich sił w starciu Z Ottperium. Tym razem zaatakowałem 
mniejszą cześć. Walczyłem z Darthem Ottonem na planecie Cedynia. On Jest silnym władcą i miał ze sobą potężny 
miecz. Ja nie jestem jeszcze aż tak doświadczony, ale coś ml mówiło że się uda. Walka była zacięta. Żaden z nas nie chciał 
odpuścić. W końcu zobaczyłem szansę na pokonanie Ottona. Wykorzystałem jego nieuwagę i wyrwałem mu miecz z ręki. 
Myślałem, że nie będzie mógł już nic zrobić. On jednak użył swojej mocy i rzucił mnie na ścianę. Zanim się podniosłem, 
Darth Otton wyskoczył już do swojego statku i odleciał do swojej tajnej kryjówki. Ale kolejne planety udało mi sie zdobyć!

Teraz jestem bardzo silny, mam duże państwo i piękna żonę. I właśnie urodził nam się syn Bolesław. Myślę, że będzie 
królem. Niestety trapi mnie jedna myśl... coś mi mówi, że to nie koniec kłopotów z Ottoperium.

eryk kańczUGOwSki – 12 Lat, grecja

Kto ty Jesteś? polaK mały

Oliwia MąDry – angLia

Skończyła się pierwsza wojna światowa 1918 r. Upadły trzy cesartstwa NIemiec, Rosji i Austrii. Cesarstwo NIemiec 
zajmowało (okupowało) od ponad 120 lat cześć Polski, czyli Wielkopolskę. Był to rok 1918 w listopadzie. Życie Polaków 
w Wielkopolsce było ciężkie. Polacy nie mogliście uczyć po polsku, mówić po polsku, modlić się polsku. Zmuszni byli 
do sprzedaży własnych domów i ziemi tylko Niemców …

…Dziadek Władysław mojej babci Grażyna wraz z bratem mieszkali w miasteczku Kórnik pod Poznaniem. Na wiado-
mość o wybuchu zamieszek w Poznaniu wraz ze 150 kolagami z Kórnika i okolic zawązali kompanie Kórnicka. Uzbrojeni 
na wozach konnych przyjechali czym prędzej (25kilometrow) do Pozania bronić dostępu do hotelu” Bazar”, w którym 
przebywał Ignacy Paderewski by chronić jego życie …

…Pradziadek mój Władysław Smolarkiewicz otrzymał Krzyż Powstńczy i był członkiem weteranów powstanie Wiel-
kopolskiego. W Poznaniu i Wielkopolsce jest żywa pamięć o wydarzeniach z tamtego okresu. W rocznice wybuchu po-
wstania to jest 27 grudnia można zobaczyć na domach zawieszone flagi biało – czerwone.

Zapomnieli o tablecie
Telefonie, całym świecie
Technologii tak banalnej

Dla nich już nie oryginalnej.
A gdy ktoś, dla żartu, przypomniał im o tym 

To wyzywali go od idioty
I debila, i kretyna

Więc już nikt nie przypominał…
Ale w końcu, to wróciło

Znowu się rozpowszechniło…
Chcący, nie chcących niestety podbili
Chcąc nie chcąc chęci swe połączyli

zUzanna kOtwicka – beLgia
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alekSanDra kOzŁOwSka – 10 Lat, auStria

....Gracja jeszcze raz przeczyta właśnie napisane wypracowanie i po upewnieniu się, że nie ominęła żadnego z punk-
tów, które były podane w temacie, odetchnęła z ulgą Odłożyła długopis do piórnika i zamknęła zeszyt, składając go 
na starannie ułożony stosik książek i przyborów, które będą jej jutro potrzebne w szkole. Dziwczyna od małego lubiła 
organizację i porządek; każdy posiadany przez nią przedmiot miał określone miejsce, w którym znajdował się, gdy nikt 
go nie używał. Pod tym względem Gracja była zupełnie innym przeciwieństwem swojego starszego o osiem minut brata 
bliźniaka. Dziewczyna wstała i pobiegła w stronę drzwi. Po drodze chwyciła z wieszaaka bluzkę należącą do kompletu 
wraz z jej strojem koszykarskim oraz wzięła z szafki twardą, pomarańczową piłkę.

Przed opuszczeniem swojej sypialni zerknęła pospiesznie na zegarek.
−Jest szesnasta czterdzieści pięć powiedziała do siebie
– Około dziewiętnstej będę musiała wrócić mdo domu, dodać dziesięć minut spaceru i ewentualne namawianie Da-

wida na towarzyszenie mi...Wychodzi mniej więcej dwie godziny solidnego treningu.
Uśmiechnęła siępod nosem i wyszła z pomieszczenia. Od razu skierowała się do pokoju swojego bliźniaka gdyż teraz 

nie miała ochoty na samotner wrzucanie piłki do kosza, potrzebowała prawdziwego meczu jeden na jednego. Otworzyła 
drzwi bez pukania, jużdawno ustalili, że mogą tak robić.

− Brat, gramy w kosza? – zapytała wchodząc do sypialni Dawida. Prawie zawsze się tak do niego zwracała, rzadko 
kiedy po imieniu. Kiedyś ubzdurał sobie, że osiem minut to wielka rόżnica wieku i oczekuje od młodszej siostry, czyli 
Gracji, szacunku i że ma go nazywać starszym bratem, na co ta uparcie nei chciała się zgodzić.

Po kłótni oraz próbach przekupienia bliźniaczki żelkami, Dawid zgodził się na kompromis. Od tej pory wołali na sie-
bie „brat” i „siostra”.

– Coś mówiła, siostro? – odpowiedział David zdejmując słuchawki. Właśnie leżał na łóżku i wpatrując się w sufit, 
kontemplował sens istnienia i istnienie sensu, a przynajmniej tak sięGracji zdawało. Odkąd poszli do gimnazjum chłopak 
przemienił się w niesamowitego „filozofa”, choć do Arystotelesa było mu daleko.

– Tak głośno słuchasz tej muzyki, że nie słyszysz co do ciebie mówię. Słuch sobie zniszczysz. Pytam, czy nie zagrasz 
ze mną w koszykówkę. Niedługo zaczyna się sezon turniejów to oznacza ciężką pracę dla naszych drużyn. Nie sądzisz, 
że trenibng dobrze ci zrobi?

Chłopak zerknął na siostrę kątem oka, po czy ziewnął głośno i podniósł się z pozycji leżącej. Leniwie rozejrzał się 
po swoim łóżku, oglądając porozwalane wszędzie zeszyty, stare opakowanie po gumach do żucia i inne przedmioty co-
dziennego użytku. Wkrótce przeniósł wzrok na swoją siostrę, która już lekko zniecierpliwiona stała oparta o framugę 
drzwi i podrzucała piłkę do koszykówki. Znowu opadł na plecy z westchnięciem rezygnacji. Determinacja Gracji sama 
w sobie była wyczerpująca.

– A co z polskiego? Dawid ni z gruszki ni z pietruszki postanowił zmienić temat.
− Baśń do napisania. Wymyślonąprzez siebie – odparła Gracja. – No błagam, nie mów mi, że jeszcze nie zacząłeś?
− W przeciwień stwie do mojej wprost genialnej bliźniaczej siostry, która z każdegodego przedmiotu zbiera same 

szóstki, to nie, nie zacząłem. Zakładam, że ty jużskoń czyłaś?
− Dobrze zakładasz. I nie napiszę za ciebie, wybij to sobie z głowy.
− Wcale o to nie proszę, ale przeczytaj mi swoje.
− A czemu miałabym to robić?
− Po prostu sięmnie posłuchaj.
Dziewczyna, chcąc nie chcąc, wykonała polecenie starszego brata. Powlekła się do swojego pokoju, wzięła z biurka 

zeszyt od polskiego i po chwili była z powrotem w sypialni Dawida. Otworzyła zeszyt na stronie, gdzie znajdował się 
początek wypracowania i wzięła głęboki oddech. Z jakiegośpowodu czuła niesamowite zdenerwowanie, chociaż była 
przyzwyczajona do tego, że jest w centrum uwagi. Jako że była rzucającym obrońcąw swojej drużynie koszykarskiej, 
trudno jej było być nieśmiałą. A teraz bała się przeczytać baśni przed bratem. W końcu odpędziła negatywne myśli 
i zdmuchawszy grzywkę z czoła, zaczęła czytać:

„Dawno, dawno temu w krainie, która nie istnieje już od bardzo wielu, lat urodziła się księżniczka....

I wszyscy się bardzo zaprzyjaźnili
I razem płakali, i razem się śmiali

I Polską swoje obszary nazwali
I morał odwieczny wciąż powtarzali…

„Czy na starcie, czy na mecie
Każdy grzebie w swym tablecie. 

A mąż odpowiada żonie
Esemesem, w telefonie…!”

Tam gdzie była kiedyś wioska
Teraz leży piękna Polska.

.... Heros biegł szybko nie odwracając się za siebie. Myślał o Ani, zagubionej między tysiącami ludzi. Już był blisko 
kiedy usłyszał krzyk w tłumie. Ania też go usłyszała. Przestraszona zaczęła szukać drogę do powozu, ale ludzie otaczali 
ją ze wszystkich stron. Nie mogła zrobić kroku, nagle wszyscy się odsunęli. Dziewczynka zobaczyła spłoszonego konia 
biegnącego prosto na nią. Niektórzy próbowali go zatrzymać, ale nic nie pomagało a koń zbliżał się bliżej i bliżej. Za-
mknęła oczy krzycząc....

Nirespodziewanie przed nią wybiegł pies i zaczął szczekać, nie obawiając się o swoje życie stanął na tylnych łapach 
i zacął kręcić się w koło. Wyglądałotodość zaskakująco a koń zatrzymał się jak na komendę, zdziwiony od razu się uspo-
koił a jeździeć o mało włos nie zemdlał z przerażenia.

– Heros! – krzyknęła dziewczynka a w jej oczach pojawiły się łzy szcęścia i zaczęła tulić pieska. Jeździec zszedł z końia 
i w tym czasie dobiegł do Ani jej ojciec. Widząc wystraszonego mężczyznę w bogatych szatach przestraszył się, bio nie 
wiedział o co chodzi, nieśmiało spytał czy wszystko jest w porządku.

– Chyba tak – odpowiefdział mężczyzna, – ale gdyby nie było tego psa nie wiem jakim nieszczęściem by to się skoń-
czyło! Ten pies jest naprawdę dzielny. A co do tego co się stało.. sam nie jestem pewny. Jechałem sobie, pozdrawiając 
tłumy podążające na koronacje, gdy nagle jakiś mężczyzna w czerni we mnie strzelił z kuszy. Na szczęście mnie nie trafił, 
ale strzała przelciała koło ucha konia i go wypłoszyła.

-Pan zan osobiście króla – spytała Ania.
– Tak, jestem jego doradcą – powiedział dumnie i zaczął oglądać psa.
– To Twój? Całkiem ładny, mógłby mi się przydać na polowania. Ile pan chce za niego?
– On nie jest na sprzedaż, należy do mojej córki – odpowiedział ojciec – jest jej jedynym przyjacielem, podróżujemy 

szukając pracy, z miasta dio mkiast, więc nie mamy wielu przyjaciół.
– Szukasz pracy:? Właśnie kogoś jak ty potrzebuję! Widzisz, nasz królewski łucznik jest całkirem stary i potrzebuje 

ucznia by nauczyć go fachu. Zgodzisz się?
– Oczywiście, Robiłem kiedyś wyroby z drewna dla rodziny, jestem pracowity, nie boję się żadnej roboty.
Ania, chociaż była zajęta Herosme, podsłuchiwała rozmowę i uśmiechnęła się szczęśliwie do taty, wreszcie będzie 

miała stały dom i przyjaciół.
Wszystko się układało jak najlepiej, ojciec Ani był dobrym uczniem a Ania próbowała naukę szycia od kuzynki do-

radcy. Heros nadal biegał po miasteczku szukając kogoś, kto potrzebował pomocy.

patrycja kOSik  – wieLKa brytania

Maja kwaśny – LuKSemburg
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wyróżnieni 

grupa iii
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alekSanDra payMent – 8 Lat, KanadaDaviD bUczkO – grecja
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Daniel raharinaivO – 11 Lat, auStriaMartinellO chiara  – uSa
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natalia SikOra – 13 Lat, repubLiKa czeSKapatrycja karpiak – Francja elżbieta zeMbycka – uKraina

 Jakoś nagle zrobiło mi się bardzo zimno. Otworzyłam oczy i spostrzegłam, że dookoła mnie jest tylko trawa. Sko-
czyłam na równe nogi. Starałam się dostrzec jakiś znany mi element. Ale nic się nie zgadzało. Z jednej strony był las, 
a po drugiej stronie ciągnęła się pusta polana. Nie wiedziałam co począć, gdzie iść. Serce coraz mocniej biło mi w piersi. 
Już myślałam, że się zgubiłam i że ze mną koniec. Jednak zobaczyłam dwóch chłopców, którzy zmierzali ścieżką w stronę 
lasu.

– No, to pójdę za nimi!

Jak pomyślałam, tak zrobiłam. Już byłam na skaju lasu, gdy ujrzałam na równoległej ścieżce ciąg srebrnego światła. 
To cała gromada mężczyzn ubrana w żelazne zbroje zmierzała w tym samym kierunku.

.....
Po chwili wszystko do mnie dotarło. Zrozumiałam o co tutaj chodzi. Właśnie byłam świadkiem chrztu Mieszka 

I i zarazem Polski. A więc przeniosłam się w czasie, do dnia 14 kwietnia 966 roku. Nie mogłam w to uwierzyć, że jestem 
w centrum jednego z najważniejszych wydarzeń historycznych w Polsce. Kilka minut wcześniej przeszli obok mnie, 
sam Mieszko I i Dobrawa we własnej osobie, pierwszy władca i władczyni Polski. Ledwo skończyłam łączyć wątki, a już 
usłyszałam cała katedrę powtarzającą słowa duchownego. Następnie zaczęto odmawiać ‘‘Ojcze Nasz’’. Zakryłam sobie 
uszy, bo modlitwa zabrzmiała tak donośnie, że ciężko było mi wytrzymać. Odetkałam je dopiero wówczas, kiedy wszyscy 
ucichli.

.....
Po raz kolejny, kapłan zabrał głos. W tej samej chwili, wszyscy mężczyźni wstali i podążając za Mieszkiem opuścili 

katedrę. Natomiast kobiety siedziały dalej. Domyśliłam się, że szli do ‘‘baptysterium’’ czyli chrzcielnicy. Właśnie nad-
szedł moment chrztu. Moja ciekawość i głód wiedzy zmusiły mnie do podążania ukradkiem za nimi. Przeszłam przez 
kamienny plac i weszłam powoli do niewielkiej budowli. Ponownie schowałam się w niewidocznym miejscu i obserwo-
wałam dalszą część uroczystości. Jeszcze raz pojawili się chłopcy. Właśnie wypełniali ostatnim kubłem wody ‘‘piscine’’ 
czyli sadzawkę, albo po prostu niewielkie jeziorko, w którym Mieszko I miał zostać ochrzczony. Właśnie zdejmował 
z siebie futro, dziwaczną koronę, odłożył swój miecz i wszedł do wody. Duchowny zaczął odmawiać modlitwę i w tym 
samym czasie, poświęcał wodę w sadzawce. Następnie Mieszko I powoli zanurzył się w wodzie, po czym uczynił to jesz-
cze dwukrotnie. Tu biskup wypowiedział głośno, tak by usłyszała go cała gromada: ‘‘Ego te baptiso in nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti’’. Nie miałam problemu żeby to zrozumieć: ‘‘Ja cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego’’. 
Władca wyszedł z wody i zbliżył się do kapłana. Ten wziął małe, szklane naczynie, w którym znajdował się jasnożółty 
olejek. Nalał parę kropli na rękę i natarł nim ramię Mieszka, następnie uczynił mu na czole znak krzyża. Odłożył naczy-
nie i przemył ręce w glinianej misce. Wszyscy przeżegnali się, a duchowny położył dłonie na głowie nowo ochrzczonego 
i modlił się do Ducha Świętego
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Martina SUliSz – 11 Lat, włocHyjUlia StachUra – 11 Lat, beLgia

anna pOśleDnik – uSa

linDa nOvika – łotwa

Chrzest? Pomyslałam, to niemożliwe. Jakoś obudziłam się w środku pola w Polsce 966 roku. Zamknęłam oczy 
uszczypnęłam się żeby się obudzić. Ale jak otworzyłam oczy Mirosława dalej stała koło mnie w chacie i obok jej ta sama 
dziwna drewniana wanna którą dopiero napełniliśmy wodą. Wysoka kobieta o podłużnej twarzy wpatrywała się we mnie. 
Ludmira pomagała się jej rozebrać.

„Księżno Dabrówka to nowa drużka, Ania z Nowego Jorku! ” przedstawiła mnie Mirosława, kłaniając się i śpiesząc 
się pomóc Ludmirze.

.....
„Nie ma nikogo kto umie pisać!? Nikogo? ” wykrzyknęła księżna histerycznie.
„Księżno, nie chcę przeszkadzać, ale myśle ze mam osobę która umie.” powiedziałam wycierając pot z czoła.
„Kogo ty drużko możesz znać kto może spisać wydarzenia tego wielkiego dnia? ” zapytała księżna z pogardą.
„Ja umiem pisać” powiedziałam cicho.
......
Poszlyśmy w kierunku rzeki, słońce wychyliło się z poza chmur, a wiatr się uspokoił. Głosy ptasich ćwierkań i odgłosy setek 

ludzi z okolicznych grodów wypełniało powietrze. Przechodźłyśmy koło wielu domów udekorowanych zielonymi gałązkami. Lu-
dzie bogaci, ubodzy, niewolnicy, starsi, młodzi, kobiety, dzieci dołączyli do naszej procesji do Warty. Ludzie śpiewali hymny, 
dzieci podskakiwały śmiejąc się. Wszyscy byli ubrani w swoje najlepsze stroje, kolorowo haftowane, dziewczęta z warkoczami 
zaplecionemi w różne węzła. Biskup Jordan, z grupą pomocników i księży szli pierwsi, Mieszko i Dąbrówka zaraz za nimi. Doszli-
śmy do rzeki, tłum się uspokoił Biskup Jordan z księżmi stanęli nad Watrą twarzą do Mieszka i Dąbrowki. Stanęłam za Mieszka 

rycerzami którzy stali przed ludem. Kwiaty rosły wokół nas i małe dziewczynki zrywały je i dekorowały nimi swoje włosy, a mali 
chłopcy rzucali nimi w siebie. Gdy Biskup rozpoczął modlitwę po Łacinie nawet dzieci zamilkły. Po modlitwie Biskup i Mieszko 
weszli do Warty i Biskup Jordan zanurzył Mieszka głowę w rzece trzy razy, wypowiadając formule sakramentu „Ego te Baptizo 
Mieczysław in nomine patris, et filii et spiritus sancti” a potem namaszczył mu głowę krzyżem.

......
Jak otwarłam oczy i zamrugałam zdziwiona, byłam w domu w moim łożku.
W ręce miałam gęsie białe pióro zabrudzone przy końcu atramentem.

Znajduję się na wyspie. Czuję chłód od kamieni z wysokiego muru, który znajduje się za moimi plecami. Jest mroczno, 
ale już pojawiają się pierwsze przyćmione promienie słoneczne. Myślę, że jest piąta rano. Dziwne... w rękach mam skó-
rzaną książeczkę, jest trochę większa niż dłoń człowieka. W kałuży zauważam swoje odbicie i na chwilę nieruchomieję... 
Mam na sobie prostą suknię z lnu; sięga ziemi i ma długie rękawy, od bioder poszerzana klinami. Gdzie jestem?

W mojej głowie wieje wiatr; nie pamiętam swojego imienia, wieku, ulubionego koloru. Jestem z „kiedyś”. Jestem 
z „gdzieś”. Jestem... znikąd. Te myśli każą mi poruszać się w stronę jasnego budynku. Nie wydając dźwięku, wchodzę 
do wnętrza i... nikt mnie nie zauważa. Siedzę, jak mysz pod miotłą i przyglądam się temu, co się dzieje. Kapłan modli się 
nad wodą i olejem. Niezwykły to widok – wysoki, potężny mężczyzna z poważnym wzrokiem i gęstą brodą stoi w płyt-
kim basenie. Wprawdzie nie pamiętam odległej przeszłości, ale księcia Mieszka I w tej osobie rozpoznaję. – Czy to jest 
sen? – W pobliżu stoi jego żona – Dobrawa, a po jej prawej stronie – Bolesław Srogi. (Zrozumiałam to, gdy usłyszałam 
ich mowę.) Obrzęd przypomina chrzest i jeśli to prawda, zgodnie ze zwyczajem, ceremonia odbywa się w Wielką Sobotę 
podczas liturgii Wigilii Paschalnej. Chrztu dokonuje Jordan – biskup z Czech – namaszcza Mieszka I wonnym olejem, 
następnie wodą a później znów olejem.

.......
Miałam sen, który wprowadził jasność we wszystkie te wydarzenia i przywrócił mi pamięć. Śniło mi się, że jestem 

wnuczką kronikarza w dziesiątym pokoleniu. Mój praprapraprapraprapraprapradziedek zmarł i nie zdążył położyć kres 
w tworzeniu kroniki, którą również odziedziczył po swoim dziadku. Przypomniał mi, że powinnam jej pisanie dokoń-
czyć, bo tylko wtedy będę mogła wrócić do poprzedniego życia. Twierdził, że w torbie znajdę dużo butelek z kurzem. 
Aby przesunąć się w czasie, mam ten kurz rozrzucić wokół i czekać, aż się przemieszczę. Nadeszła więc pora, by dotrzeć 
w inne miejsca, ale zanim to nastąpi, wpiszę jeszcze coś do kroniki; coś, co sama ułożyłam zainspirowana obecnością 
w wiekach średnich:

„Kiedy dyplomatyczny książę Mieszko został ochrzczony,
Oporny naród polski stał się zjednoczony.
Dobrawa – przepiękna księżniczka czeska,
Przybyła do grodu państwa Polan- Gniezna

Gdzie została wydana za władcę Polan – Mieszka,
I szybko Pan zabrał ją do swojego królestwa.” 

Linda Novika, kronikarz XXI wieku
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antOni SzyMańSki – 10 Lat, Stany zjednoczonekaMil pOlakOwSki – auStria

Czeladnicy mego dostawcy broni białej właśnie skończyli ładować towar na wozy, ja zaś poszedłem zapłacić złotem 
i otrzymawszy pokwitowanie, wsiadłem do mojej karawany aby ruszyć aż hen w gląb Europy, do kraju Polan. Poleciłem 
pachołkowi ruszać.

........

Myślałem że to natręt bez manier jak inni tubylcy, na szczęście myliłem się, bo osobnik ubrany w był w proste lecz 
skromne szaty. Na początek ukłoniwszy się przywitał mnie z szerokim uśmiechem i spytał czy może do nas dołaczyć.

Rzekł że na imie mu Ruluk, handlarz wyrobów płatniczych przybywszy z Pragi z zamiarem podróży do Gniezna, 
ze względu na chrzest Mieszka, władcy kraju, co miał przyjąć wiarę krzyża. Mówił że Polanie licznym bóstwom cześć 
oddają, powznosili świątynie i modlą się po zagajnikach, dlatego też ciężko będzie nawrócić motłoch na prawdziwą wiarę, 
co ogniem, mieczem i wojną domową grozić może.

Widziałem i słyszałem o chrześcijanach, których to król tysiąc lat temu w Jerozolimie ukrzyżowan, za mesjasza, syna 
Bożego jest uważany.

.......
Kiedy znaleźli się z przodu kościoła obydwoje uklękli przed ołtarzem. Nagle ozwał się się dumny i radosny głos ka-

płana:

„Dzisiaj w roku anno dominni 965 książe Polan, Mazowszan, Wiślan i Śląźan odrzuciwszy pogańskie wyznania, przyj-
mie prawdziwą wiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa! Radujcie się Polanie, radujcię się goście! Dzięki opatrznośći bożej 
będzie ten kraj potęgą, będzie miał też zaszczyt osłonienia prawdziwej wiary, niczym mur. Wraz z przyjęciem chrztu 
Mieszko poślubi cnotliwą pannę Dobrawę z Czech, co w polepszeniu relacji tych dwóch Państw winno rezultować.”

........
Wracawszy razem ze Slavkiem do moich rodzinnych stron ze skrzyniami załadowanymi złotem i wspaniałych prze-

życiach w pamięci, nie widziałem już totemów Świętowita otoczonych kultem, lecz widziałem miejsca kultu spalone 
doszczętnie a kwadratowe gęby porąbane na kawałki, służące jako paliwo w piecach. Zaprowadzanie nowej wiary nieko-
niecznie obyło się bez rozlewu krwi. Ciekawe czy by ów Jezus z Nazaretu pochwalił zaprowadzanie wiary w taki sposób....

.....

.....

wiktOria Urban – grecja natalia UrbanOwicz – Litwa

.....

W pewnym momencie usłyszałam dochodzące za oknem krzyki, stukot końskich kopyt. – Co jest – pomyślałam wy-
glądając przez okno. Świat za oknem wyglądał jakoś dziwnie – drewniane budynki, bose dzieci biegające po ziemi. Co się 
stało z ulicą, gdzie asfalt, gdzie normalni ludzie, myślałam gorączkowo? Wybiegłam z domu, nie zwracając uwagi na to, 
że wokół mnie całkiem zmieniła się rzeczywistość.

Kiedy ochłonęłam po pierwszym szoku, że znalazłam się w samym centrum akcji, w jakimś filmie historycznym. 
Spokojnie usiadłam na drewnianej kłodzie i obserwowałam rozwój wydarzeń. Miałam wrażenie, że toczy się normalny 
dzień, a w dodatku nigdzie nie zauważyłam ani kamer ani ludzi odpowiedzialnych zazwyczaj za nagrywanie. Zamiast 
krzyków reżysera słychać było przekrzykiwania kobiet wykłócających się o coś przy studzience z wodą. Czy waćpanna 
też zmierza w kierunku rzeki Duksztanki, tam ponoć zaczęli chrystianizować, zagadnął do mnie dziwnie wyglądający 
młody chłopak, bosy z bujną czupryną nieuczesanych włosów. Nie bardzo wiedziałam co mam odpowiedzieć, wzruszyłam 
tylko ramionami i niepewnie rozglądałam się dookoła. A rozumiem panna nietutejsza, musi ze Żmudzi, bo tam ciągle nie 
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nikOla wit – 11 Lat, wieLKa brytania

zgadzają się na rozkaz króla naszego. Zupełnie nic z tego nie rozumiałam i bardziej do siebie niż do niego uśmiechnęłam 
się pod nosem, mrucząc coś o domu wariatów. Kiedy jednak spuściłam głowę, okazało się, że zamiast nowych dżinsów 
mam na sobie jakąś szarą suknię do samych kostek, a na nogach…moje nogi były bose.

Co się tu dzieje? – pomyślałam, czując się coraz bardziej niepewnie. Słuchaj, zwróciłam się do nietypowego mło-
dzieńca. Czy ktoś tutaj coś nagrywa? Ktoś nas nakręca? Nie rozumiem waćpanny, jakaś dziwna ta mowa, ale możemy 
wyruszyć dalej razem. Jak dobrze pójdzie to za dwa dni dojdziemy do Mejszegoli, bo tam już ludzie czekają na przyspo-
sobienie do nowej wiary, odezwał się młody chłopak.

W drodze chłopak powiedział mi, że wyruszył z Wilna na polecenie franciszkanina Andrzeja, którego król Jagiełło 
wyznaczył na biskupa wileńskiego, by w przebraniu chłopa dowiedział się jakie nastroje panują wśród ludu i czy chętnie 
pozbywają się pogańskich bożków. Młodzieniec nazywał się Urban spod Łowicza i był chrześcijaninem, bo w Polsce 
chrzest przyjął książę Mieszko I Anno Domini 966. Nie tłumaczyłam mu, że ja też jestem chrześcijanką i wiem jakie 
znaczenie ma przyjęcie chrześcijaństwa przez Polskę. Uznałam, że nie będę mu tego opowiadać, bo i tak niewiele by zro-
zumiał, a przypomniałam sobie, że w Średniowieczu za taką wiedzę mogliby spalić mnie na stosie.

I tak rozpoczęłam moją wędrówkę po nieznanym świecie. Postanowiłam, że będę pisywać to co widzę, bo to pomoże 
mi zrozumieć co się stało i gdzie jestem.

pamiętniK mileny dwórKi dąbrawy 
z podróży do polsKi odnaleziony 

w gnieźnieńsKieJ piwnicy w roKu 2016

kwiecień 8, Anno Domino 966

Dziś wyjeżdżam aby dołączyć do mojej Pani i przyjaciółki księżniczki Dąbrawy. Pakowałem kufry już od kilka dni. 
Mam dla niej mnóstwo piękni h sukien a dla jej męża śliczny krzyż z okazji Jego chrztu. Boje się ale i ciesze. Nie wiem jak 
tam jest. Dobrawa niewiele pisze, tylko o lasach i lasach. Civitas Schnigscgheb albo jak mówią niektórzy Gniezno. Tam 
jest Dąbrawa mieszka tam z księciem Polan już od roku. Jak ona to zrobiła, że i on i jego naród biorą chrzest!! Poganie 
teraz zajmują całe to królestwo. Jednym powodem tego chrztu jest to by Niemcy nie atakowali ziemi Mieszka. Niemcy 
są bezwględni. Niemcy i inne będą musiały uznać W Lechitach swoich braci. Ten ślub i chrzest będzie szansą Polski 
na zbawienie i wielkość. W imię Chrystusa ruszamy.

victOria karpOwicz – uSa

SebaStian libUDa – uSa

.....

kwiecień 14, Anno Domino 966 – Wielka Sobota

To na ten dzień czekaliśmy. Dzisiaj Mieszko i cały jego lud przyjmie chrzest i podda się woli Trójcy Przenajświętszej. 
Dąbrawka prowadzi męża do przystrojonego jeziora Lednickiego. Podobno było ono święte dla pogan a teraz Mieszko 
ofiaruje te wody jaki cały kraj Bogu. I ona i on są ubrani na biało, skromno. Książę ma łzy w oczach. Jego lud boi się. Boi 
się i tego świętego obrzędu ale bardziej chyba swego władcy. Biskup teraz zanurza Mieszka w wodzie. Dumny książe 
pozwala na to. Jego żona jest taka dumna. Podaje mu płaszcz i całuje go w dłoń. Mieszko ruchem głowy nakazuje teraz 
całej swojej drużynie i dworzanom brać chrzest. Na pamiątke jego chrztu wbito krzyż przy jeziorze. W oczekiwaniu 
na zmartwychwstanie Chrystusa wszyscy przy blasku pochodni otaczają papieskiego posłańca. Uczta musi poczekać 
do poniedziałku. Dobrawa mówi że jej mąż i jego ludzie potrafią wydawać uczty na których nie brakuje ani muzyki, ani 
jedzenia, są nawet oswojone dzikie zwierzęta i które nie dawały mi zasnąć w czasie wędrówki przez puszczę. W końcu 
będziemy miały czas ze sobą porozmawiać. Tutaj jeszcze tak niewielu mówi po łacinie choć podobno książe już nakazał 
swoim najważniejszym aby jej uczyli.

Obok mnie stał mały chłopiec. Miał jasne jak słoma włosy i błękitne jak niezapominajki oczy. Ubrany był w lniane 
portki i koszulę przewiązaną grubym konopnym sznurkiem (wiedziałem, że to konopny, bo moja mama ma bransoletkę 
z bursztynów na takim sznurku, przywiezioną z Polski znad morza). Ten chłopiec miał na imię Bolko i on mi wszystko 
pokazywał i opowiadał. A ja pytałem, bo nic nie rozumiałem z tego co się dzieje.

A działo się dużo. Chyba było jakieś święto, bo przyjechało mnóstwo gości i wciąż przyjeżdżali nowi. Mówili innymi 
językami i byli trochę inaczej niż miejscowi ubrani. Konie były piękne, błyszczące. Wojowie mieli toporki, miecze i włócz-
nie. Ubrani byli w kolczugi wykonane z żelaznych splecionych kółek, na głowach mieli metalowe hełmy, np. w kształcie 
stożka ze specjalnym ochraniaczem na nos. Widać było, kto jest ważny i bogaty po stroju, koniu i broni. Wszyscy zmie-
rzali do grodu, gdzie książę oczekiwał na możnowładców. Wojsko zaś rozlokowane było wszędzie. Z okolicy ściągali 
również zwykli ludzie, na co dzień pracujący w polu oraz rzemieślnicy...

Bolko powiedział, że książę Mieszko został dzisiaj ochrzczony. Po ślubie z czeską księżniczką Dobrawą, Mieszko po-
stanowił przyjąć jej wiarę. Od tego momentu wszyscy jego poddani nie będą już wierzyli w Światowida, a całe państwo 
Polan będzie chrześcijańskie.

W Wielką Sobotę w roku 966 r. w Gnieźnie, bo tak się nazywał gród, który mi się śnił, odbyła się wielka uroczystość. 
Mieszko wraz ze swoim dworem został ochrzczony. Ale nie był to taki chrzest, jak widziałem u mojego kuzyna Karola. 
Bolko mówił, że ci co przy tym byli, potem opowiadali innym, że książę zanurzył się trzykrotnie cały w chrzcielnicy, 
podobnej do wielkiej kadzi. Potem była wielka uczta i wielka radość. Władca i możni goście polowali, grali w szachy 
i kości. Przybyli wędrowni pieśniarze i grajkowie. Zabawiali oni dwór i ludność, a także przynosili wieści o wydarzeniach 
w państwie. A wszystko to po to, aby dzięki Kościołowi państwo Polan było bezpieczniejsze. Mieszko stał się tak samo 
ważny jak władcy innych państw chrześcijańskich. Bolko opowiadał także, że w innych grodach, nie tylko u nich, też będą 
kościoły. Mówił też, że są w nich tacy mądrzy ludzie – duchowni, którzy umieją czytać i pisać. Znają oni język łaciński i ci, 
którzy chcą służyć Bogu mogą się u nich tego języka uczyć, aby czytać po łacinie wspaniałe, drogocenne księgi sprowa-
dzane do państwa Polan. Duchowni pomagają również księciu w dbaniu o państwo. Jeżdżą jako posłowie. Ich pomoc jest 
więc nieoceniona. Poddani, którzy nie znali łaciny uczyli się modlitwy po polsku. Bolko znał już modlitwę „Ojcze Nasz” 
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i uczył się następnej – „Zdrowaś Mario”. Mój kolega opowiadał także, że kiedyś książę wraz z wojami musiał walczyć 
z niemieckimi panami napadającymi na zachodnie granice państwa Polan. Teraz, kiedy książę Mieszko jest ochrzczony, 
to już tak nie będzie, bo Polanie nie są już poganami...

roK 966 czasy piastów.
chrzest mieszKa l
13 Kwietnia - piąteK

Ogromne konstrukcje z drewna, ziemi i gliny. Wały wznoszące się na kilkanaście metrów ponad poziom ziemi, obło-
żone kamieniami. Domy budowane z drewna z małymi okienkami, pokrytymi trzciną i słomą. Do domu prowadzi wejście 
po schodach i drabinie.

Na ulicy jest gwarno. Wszyscy się gdzieś spieszą. Szykują się na wielką ucztę- Chrzest Mieszka.
.......
14 kwietnia- Wielka Sobota 966r.
Około 4 rano przy pianiu koguta w czasie liturgii Wigilii Paschalnej Kapłan rozpoczyna przygotowania do chrztu, mo-

dląc się nad wodą chrzcielną i olejami służącymi do namaszczenia. Ksiądz wraz ze zbrojnym otoczeniem ogłasza dekret 
nakazujący ochrzcić i dokonać ceremoni niszcząc pogańskie ośrodki kultury. Doprowadza do nawrócenia i wewnętrznej 
przemiany w którym człowiek otrzymuje “nowy wzrok” i “nowe światło” czyli “wiedzę”.

Mieszko l w białej koszuli z lnu cienkiego w ciemnopurpurowej długiej do kolan, fałdzistej szacie, spiętej szczerozłotą 
szpilką na prawym ramienu w bogatej czapce z gronostajów i obok niego w płaszczu zielonym w białej haftowanej hu-
ście na rozpuszczonych włosach, poważna księżniczka Dobrawa. Kapłan namaszcza Mieszka l po raz pierwszy wonnym 
olejem i prowadzi do chrzcielnicy. Obrzędy zakończone...

.......
Marzec 5 2016r.
To był mądry wybór ówczesnego księcia Polan Mieszka l, który umożliwił powstanie pierwszego panstwa Polaków. 

Przyjęcie chrztu dokładnie tysiąc piećdziesiąt lat temu włączyło w obieg kultury i cywilizacji europiejskiej na kolejne 
wieki. Dzięki temu wyborowi Polacy stali się nie odłączną częścią europejskiej, chrześcijańskiej rodziny. To właśnie 
chrzest dał początek państwa w którym dziś mieszkamy. Sprowadzenie przez Mieszka l zakonnicy przynieśli ze sobą 
umiejętność czytania i pisania. Założyli pierwsze szkoły, rozpowszechnili nowe metody uprawy roli. Powstały okazałe 
kamienne budowle świeckie i kościelne ozdobione w kosztowne srebrne i złote naczynia Chrześcijaństwo dało wodę 
życia, nowe światło dla oczu i gwarancję zmartwychwstania.

jUlita wiechOwSki– uSa wyróżnieni 

grupa iv
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patrizia bOniSŁawSka – 14 Lat, włocHyMarianna kaŁaczyńSka – Kanada jUliana żUkOwa – uKraina

mieszKo i dobrawa

Dawno, dawno temu za siedmioma gó-
rami, za siedmioma lasami, gdy Polski jeszcze 
na mapie nie było, istniała tylko grupa ludzi 
zwanych Polanami mieszkających tam, gdzie 
dzisiaj leży Polska. Na czele tych ludzi stał 
Mieszko jako książę.

Książę Mieszko był poganinem, czyli nie 
znał Pana Jezusa. Poganie szanowali naturę 
– ptaki, strumienie, kwiaty i zwierzęta oraz 
wierzyli w magię i w obecność ich dziadów 
i pradziadów w codziennym życiu. Po wielu, 
wielu latach, Mieszko zaczął czuć się samotny 
i nieszczęśliwy. Widział, jak wielu z jego przy-

jaciół znalazło zony i byli spełnieni. Mieszko też tego pragnął, wiec 
zaczął szukać swojej drugiej połówki. Szukał i szukał, ale nie mógł 
znaleźć żadnej kobiety, która by mu odpowiadała.

Zasmucony Mieszko chciał się poddać, ale jego brat nie pozwo-
lił mu na to. Poradził Mieszkowi, że skoro żadna kobieta z Polan 
mu nie odpowiada, powinien poszukać u ich sąsiadów – Czechów. 
Mieszko przyznał bratu rację i już następnego dnia wyruszył z na-
dzieją do króla czeskiego.

Gdy dotarł na miejsce, ujrzał piękną młodą dziewczynę rwącą 
kwiaty u bram pałacu. Mieszko od razu zeskoczył ze swojego konia 
i podszedł do niej, zauroczony jej pięknem. Młoda dziewczyna prze-

straszyła się i uciekła do pałacu, gubiąc po drodze zerwane kwiaty. Mieszko nie poddał się i poszedł śladem upuszczo-
nych kwiatów. Szedł Mieszko po schodach przez korytarze i opuszczone pokoje, aż dotarł do sali tronowej. Schował się 
za rogiem i zajrzał do pomieszczenia. Nie mógł uwierzyć własnym oczom! Piękna dziewczyna śmiała się i swobodnie 
rozmawiała z królem, który trzymał w garści kwiaty, za którymi podążał Mieszko.

Mieszko wyprostował się i poprawił swoje ubranie. Odchrząknął i wszedł do pokoju. Król wstał, by Mieszka przy-
witać, ale ten nie mógł wzroku oderwać od uroczej dziewczyny. Król oczywiście to zauważył i zapytał księcia, co go 
tak zauroczyło. Mieszko zaczerwienił się. Po chwili uśmiechnął się do młodej dziewczyny, kryjącej się za królem. Król 
przedstawił Mieszkowi swoją córkę Dobrawę i grzecznie zapytał, czego książę szuka w jego królestwie. Młodzieniec 
od razu rzucił się na kolana przed monarchą. Król spojrzał na Mieszka i na swoją córkę, która zaczęła promienieć. Pomógł 
Mieszkowi wstać z klęczek, po czym wziął go za rękę a Dobrawę za drugą. Zetknąwszy ich dłonie, oświadczył Mieszkowi, 
że ten powinien zakończyć swoje poszukiwania żony, gdyż właśnie ją znalazł.

W każdą sobotę tygodnia jechałam do swojej babci w gości. Wiele opowiadała mi o dziadku, który był historykiem.
Zawsze mi opowiadała o tym, że zabrał tyle informacji, że w jego pokoju nie było gdzie przejść. Po jego śmierci wszytkie 
jego rzeczy i notatki zostały wyniesione na strych.

Pewnego dnia, kiedy byłam u babci, zachciało mi się wejść na strych o poszukać tam coś ciekawego. Kiedy tam we-
szłam, zobaczyłam, że wszystko było zastawione tekturowymi pudłami. Pudła były zapełnione jakimiś zeszytami, ksiaż-
kami i mapami. Rzuciło mi się w oczy pudło, które stało w najdalszym kącie strychu. Na pudle było napisano – „Okres 
pogański -966r., rotunda św. Prokopa w Strzelnie”. Byłam dzieckiem umiejącym już czytać, ale nie do końca rozumiałam 
o czym napisano, zobaczyłam nowe dla mnie słowo – „pogański”. Zobaczyłam też datę 996, która była napisana na pudle 
czerwonym markerem. Na pudle też było przyklejone zdjęcie jakiejś budowli, wyglądała na kościół. Nie chciałam zaglądać 
bo nie wiedziałam czy wolno to robić. Zeszłam ze strychu, natychmiast pobiegłam do babci, by wypytać, co jest w tym 
pudle.

Kiedy przyszłam do kuchni, babcia już robiła herbatę.
– Babciu, mogę o coś zapytać?
– Oczywiście – powiedziła babcia
– Weszłam na strych z ciekawości, zobaczyłam tam wiele tekturowych pudeł z zeszytami, mapami i książkami. 

Po co dziadku było potrzebne tyle informacji?
– Ale jesteś dociekliwa! Chyba przejęłaś to od swojego dziadka. Jego marzeniem było napisanie książki, ale nie zdążył 

jej napisać, niestety….
– Na jednym pudełku było napisano jakieś nieznane słówko – „pogański”, i coś o 996 roku. Co to wszystko znaczy?
Babcia postawiła filiżanki z herbatą na stół, usiadłysmy sobie na krzesła i zaczęła swoją opowieść.
– Nie pochwalę Cię, za to, że tam weszłaś! Ale będzie dobrze, jeżeli będziesz wiedzieć że w 996 roku pierwszy władca 

Polski Mieszko I zawarł sojusz z Czechami i przyjął chrzest z rąk ich dychownych.



208 Kronika wspomnieniowa 209 „być polakiem” 2016

werdyKt Jury
dla grupy v

– prace multimedialne

„polsKa,  
oJczyzna moJa”
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Jury w sKładzie:
Ks.bogusław Jankowski

agata Lewandowski

danuta Stryjak

roman Śmigielski

z 80 prac wyłoniono 4 laureatów i 20 wyróżnionych

laureaci: 
jasmina i angelina argirova – bułgaria

Maja ciesielska, Magdalena przybysz, Sibel Meyer, Gloria śledź – niemcy

Sara i nadia Ghodhbani – tunezja

Misha Gliwny – Kanada

werdyKt

JaKo KierowniK szKoły polsKieJ poza granicami polsKi i 
Jednocześnie Juror w KonKursie, mam oKazJę podglądać 
pracę młodych ludzi na co dzień – w szKole i od święta 
podczas zmagań KonKursowych. przypuszczam, że 

więKszości z tych młodych ludzi, niezależnie od tego gdzie mieszKaJą, 
podczas prac towarzyszą podobne emocJe – odKrywanie swoJeJ 
podwóJneJ tożsamości, poznawanie KraJu rodziców, odKrywanie 
KraJu, Który naJczęścieJ znaJą z waKacyJnych pobytów.

Obserwuję zmagania uczestników Konkursu od dwóch lat. Jako kierownik Szkoły Polskiej poza 

granicami Polski i jednocześnie juror w konkursie, mam okazję podglądać pracę młodych ludzi 

na co dzień – w szkole i od święta podczas zmagań konkursowych. Przypuszczam, że większości z tych 

młodych ludzi, niezależnie od tego gdzie mieszkają, podczas prac towarzyszą podobne emocje – odkry-

wanie swojej podwójnej tożsamości, poznawanie kraju rodziców, odkrywanie kraju, który najczęściej 

znają z wakacyjnych pobytów.

Niektórzy z nich od samego początku określają się jako Polacy mieszkający chwilowo poza Pol-

ską, inni opowiadają o swojej skomplikowanej wielokulturowej tożsamości, opisują w jaki sposób 

odkrywają swoją polskość, jak łączą dwie kultury. To niezwykłe uczucie móc towarzyszyć im w tym 

doświadczeniu. Właśnie dlatego konkurs „Być Polakiem” jest niezwykłym, jedynym w swoim rodzaju 

przedsięwzięciem, który adresowany do młodych Polaków mieszkających poza granicami Polski, an-

gażuje często całe rodziny – rodziców, dziadków, krewnych. Młodym uczestnikom pozwala zrozumieć 

co to znaczy Być Polakiem, mieszkając daleko od kraju, dorosłym pomaga pielęgnować pamięć i toż-

samość.

Gratuluję nie tylko wszystkim tegorocznym uczestnikom Konkursu, ale również ich Rodzicom. 

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach!

danuta StryJaK 
Kierownik Szkolnego punktu Konsultacyjnego 
im. gustawa Herlinga grudzińskiego 
przy ambasadzie rp w rzymie

wyróżnieni:
władysława bocian – ukraina

klaudia budryl – austria

Sandra czapska – włochy

cezary czubała – wielka brytania

tymoteusz Dobras – grecja

tommaso ferrarilli – włochy

jana Godlewska – uSa

valeriia tyczyna – uSa

karolina Guzy – włochy

Oksana hordijczuk – ukraina

Marcin Łaś – austria

anastasia lukianenko – ukraina

Maksym Malczewski – ukraina

julia Marut – uSa

julia Miazga – Kanada

julia Stenka – belgia

edward święcicki – Kazachstan

Daniel wangełow – bułgaria,

Marta wójciuk – austria

jakub zakrzewski – grecja
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prace multimedialne 
laureatów

grupa v, wieK 10–22 lata
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jaSMina i anGelina arGirOva – bułgaria
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jaSMina i anGelina arGirOva – bułgaria
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jaSMina i anGelina arGirOva – bułgaria
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jaSMina i anGelina arGirOva – bułgaria
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jaSMina i anGelina arGirOva – bułgaria
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Maja cieSielSka, MaGDalena przybySz, Sibel Meyer, GlOria śleDź – niemcy Sara i naDia GhODhbani  – tunezja
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MiSha Gliwny  – Kanada



228 Kronika wspomnieniowa 229 „być polakiem” 2016

grupa (muLtimediaLna), bez ograniczeń wieKowycH

MiSha Gliwny  – Kanada
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MiSha Gliwny – Kanada
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wyróżnienia  
specJalne

prezesa fundacJi 

„świat na taK”

Joanny fabisiaK



234 Kronika wspomnieniowa 235 „być polakiem” 2016

„o zbyszKu” 
opowieść z czasów mieszKa i

Była chłodna, jesienna noc. Na bezchmurnym niebie księżyc w swej pełni świat blaskiem niezwykłym pokrywał. 
Na środku polany żarzyły się zgliszcza gasnącego ogniska, dzieląc się ostatkami własnego ciepła. Cały obóz spał, rozło-
żywszy się powszechnie jak najbliżej paleniska, jedynie zduszone słowa strażników zakłócały wszechobecną ciszę.

Powoli ktoś wyłonił się z morza snu i ostrożnie usiadł bliżej ogniska. Był to młodzieniec w białej koszuli i zręcznie 
spiętym płaszczu, a przed zimnem chroniły go również grube spodnie oraz skórzane kierpce. Zbyszko miał płowe, krót-
kie włosy i, nietypowe dla Słowian, ciemnobrązowe oczy, które łagodnie podkreślały szczere rysy jego twarzy.

Chłopak mocniej owinął się płaszczem. Wciąż nie mógł uwierzyć, że ta podróż to nie sen. Dopiero dziś rano wyruszył 
z Pragi – siedziby samego Księcia Bolesława, nie bez powodu zwanego Okrutnym. Zbyszko, mimo wielu przeżytych tam 
wiosen, nigdy nie zdołał się przyzwyczaić do stale panującego ruchu, niezliczonej liczby ludzi bezustannie przewijającej 
się wąskimi uliczkami miasta. Nie bez powodu korzystał niemal z każdej okazji do ucieczki przed hałasem i smrodem 
grodu. Jakaś wewnętrzna siła ciągnęła go do lasów; do zielonych łąk i gęstych puszcz, do pachnących świeżością i żywicą 
gajów, do tętniących chęcią życia borów. Tylko wtedy czuł się naprawdę wolny, mógł się wtulić w otaczający go świat. 
Wyłącznie w takich chwilach pozwalał sobie na pamięć dawno minionych czasów. Budziły się w nim wówczas wspo-
mnienia o jego kraju: kiedy to ojciec zabierał go na polowania i cierpliwie wtajemniczał w kunszt myślistwa, podczas 
gdy matka za każdym razem ze strachu prawie że umierała. Pamiętał, jak go po powrocie mocno przytulała i w policzek 
całowała, z troską w głosie pytając, czy aby na pewno wrócił cały i zdrowy. Z uśmiechem na twarzy przypominał sobie, 
jak ich potem z małą Józią na dwór ganiała, by z ojcem poważne słowo zamienić. Przyjemne echo wspomnień sprawiło, 
iż granica między jawą a snem powoli zaczęła zanikać, wypuszczając młodzieńca w nieograniczony świat marzeń.

Następnego ranka ciepłe promienie słońca radośnie zachęciły Zbyszka do otwarcia oczu. Zaspany, wstał i przecią-
gnął się, a wokół niego cały obóz ożył. Ktoś posługiwał się świeżo napełnionymi zapasami, by przygotować dla reszty 
śniadanie; kto inny zaś poił konie, kolejny wybierał się do lasu, zapewne za potrzebą. Chociaż każdy zajmował się swoim 
zadaniem, cały obóz zdawał się współpracować, tworząc iluzję jednego, sprawnego organizmu.

Zbyszko zatrzymał się na chwilę i podziwiał otaczające go zjawisko, póki ktoś nie szturchnął go w bok.
– Co tak stoisz chłopcze, czas się zbierać! Trzymaj! – krzyknął energicznie jeden ze strażników, wciskając mu w dło-

nie pół bochenka chleba. Zbyszko wymamrotał podziękowanie, ale mężczyzna już odszedł. Ma rację! pomyślał Zbyszko 
i gryząc chleb, pospiesznie zaczął zbierać własne rzeczy do skórzanego tobołka. Skończywszy, dołączył do szyku czekają-
cych, gotowych do dalszej wyprawy ludzi. Korzystając z chwili wytchnienia, bliżej przyjrzał się zebranym. Powoli dały się 
zauważyć poszczególne zgrupowania. Była tam grupa handlarzy z wozami, obładowanymi najrozmaitszymi towarami. 
Za nimi grupa Słowian. Zauważył wśród nich całe rodziny: dzieci pętające się wszystkim pod nogami, a także matki 
trzymające niemowlęta blisko ciała. Zbyszko nagle gwałtownie się odwrócił i z trudem powstrzymał łzy, których chwile 
temu jeszcze nie było. Wdech, i wydech, wdech, i wydech, powtarzał sobie Zbyszko, aż drżenie rąk ustało. Widok ten 
wzbudził w nim prawie zapomniane uczucie tęsknoty, głębokiej tęsknoty za domem. Uspokoiwszy się nieco, ponownie 
spojrzał w kierunku Słowian, ale szybko odwrócił wzrok. Wtedy zauważył jeszcze jedną gromadę.

Następnego ranka ciepłe promienie słońca radośnie zachęciły Zbyszka do otwarcia oczu. Zaspany, wstał i przecią-
gnął się, a wokół niego cały obóz ożył. Ktoś posługiwał się świeżo napełnionymi zapasami, by przygotować dla reszty 
śniadanie; kto inny zaś poił konie, kolejny wybierał się do lasu, zapewne za potrzebą. Chociaż każdy zajmował się swoim 
zadaniem, cały obóz zdawał się współpracować, tworząc iluzję jednego, sprawnego organizmu.

Zbyszko zatrzymał się na chwilę i podziwiał otaczające go zjawisko, póki ktoś nie szturchnął go w bok.
– Co tak stoisz chłopcze, czas się zbierać! Trzymaj! – krzyknął energicznie jeden ze strażników, wciskając mu w dło-

nie pół bochenka chleba. Zbyszko wymamrotał podziękowanie, ale mężczyzna już odszedł. Ma rację! pomyślał Zbyszko 
i gryząc chleb, pospiesznie zaczął zbierać własne rzeczy do skórzanego tobołka. Skończywszy, dołączył do szyku czekają-
cych, gotowych do dalszej wyprawy ludzi. Korzystając z chwili wytchnienia, bliżej przyjrzał się zebranym. Powoli dały się 
zauważyć poszczególne zgrupowania. Była tam grupa handlarzy z wozami, obładowanymi najrozmaitszymi towarami. 
Za nimi grupa Słowian. Zauważył wśród nich całe rodziny: dzieci pętające się wszystkim pod nogami, a także matki 
trzymające niemowlęta blisko ciała. Zbyszko nagle gwałtownie się odwrócił i z trudem powstrzymał łzy, których chwile 
temu jeszcze nie było. Wdech, i wydech, wdech, i wydech, powtarzał sobie Zbyszko, aż drżenie rąk ustało. Widok ten 
wzbudził w nim prawie zapomniane uczucie tęsknoty, głębokiej tęsknoty za domem. Uspokoiwszy się nieco, ponownie 
spojrzał w kierunku Słowian, ale szybko odwrócił wzrok. Wtedy zauważył jeszcze jedną gromadę.

wOjciech wróbel – wieLKa brytania karina kUlczyńSka – wieLKa brytania




