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Kronika wspomnieniowa

SŁOWO WSTĘPNE POMYSŁODAWCY I PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO JOANNY FABISIAK

Szanowni Państwo, Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Świat jest wielki i wielka w różnych jego miejscach jest liczba Polaków, którzy mimo odległości żyją
sprawami Ojczyzny i tak wychowują swoje dzieci. Opowiadają im o kraju nad Wisłą, którego historia
ma karty smutne, ale też wielkie i radosne. Rodzice mówią dzieciom, że polski naród w niezwykły sposób
zawsze przezwyciężał tarapaty, potwierdzając tym samym prawdę zapisaną w polskim hymnie „Jeszcze
Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy”. Studenci cudzoziemcy, z którymi miałam zajęcia na Uniwersytecie
Warszawskim, pytali, jaka to siła pozwala Polakom zawsze wygrywać bitwy, choć czasami przegrywać
potyczki. Opowiadałam im wówczas o odwadze i sile duchowej Polaków, o wydarzeniach z historii Polski
mających wpływ na losy Europy i świata. Warto może przypomnieć niektóre z nich.
Polska już w XVI wieku była ojczyzną ustawy równościowej głoszącej, że każdy obywatel
jest równy bez względu na pochodzenie, wyznanie czy stan majątkowy. Właśnie ta ustawa spowodowała, że ściągali do nas innowiercy szukający bezpieczeństwa oraz szacunku ludzkiego i nie zawiedli
się. Nie sposób nie wspomnieć o królu Janie Sobieskim, którego geniusz militarny i bohaterstwo rycerstwa polskiego uchroniły Europę przed niewolą turecką. Europa nie okazała wdzięczności, ale Jan
Sobieski nie zważał na to, bo wiedział, że dokonał wielkiego dzieła.
Kolejnym powodem do dumy narodowej powinna być też druga w świecie, a pierwsza w Europie
konstytucja, uchwalona 3 maja 1791 r. Zapominamy często o tym dokumencie tak genialnym intelektualnie, że wiele krajów europejskich, przygotowując swą ustawę zasadniczą, przejmowało jego
filozofię, a nawet fragmenty tekstu. Potem była ciemna noc zaborów, którą Polacy przetrwali z godnością, płacąc okrutną cenę za zrywy wolnościowe.
Wreszcie w 1918 roku odzyskaliśmy upragnioną wolność, ale jakże trudne były warunki dla budowania własnej państwowości. Każdy zabór miał przecież inny ustrój administracyjny, odrębne
uregulowania prawne, różne założenia dla systemu edukacyjnego. Po prostu wszystko było inne.
Pierwsza próba przyszła w 1920 roku. Józef Piłsudski skutecznie przeciwstawił się najeźdźcy
sowieckiemu i zwyciężył. Bitwa Warszawska przejdzie do historii pod nazwą „Cud nad Wisłą”, z powodu wygranej przy tak nierównych szansach obydwu stron. Polska znów wyszła z cienia, a mężowie
stanu, tacy jak premier i wielki muzyk Ignacy Jan Paderewski, wynieśli nasz kraj na arenę międzynarodową.
„BYĆ POLAKIEM” 2015
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SŁOWO WSTĘPNE POMYSŁODAWCY I PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO JOANNY FABISIAK

Kolejna wojna przyniosła zniszczenia i cierpienia, szczególnie dotkliwe dla mieszkańców stolicy.
Powstanie warszawskie 1944 roku było aktem niezgody warszawiaków na czteroletni terror okupanta niemieckiego. Warszawa z miasta nazywanego Paryżem Północy stała się miastem ruin. Ponad
dwieście tysięcy mieszkańców na zawsze zostało pod gruzami, udowadniając jednak, że Polaków
można zabić, ale nie można ich unicestwić.
Koniec II wojny światowej nie przyniósł wyzwolenia. Dziesięć milionów Polaków nie akceptując
komunistycznych rządów PRL-u, zorganizowało się w pokojowym proteście Niezależnego Związku
Zawodowego „Solidarność”. To zwycięstwo przeobraziło świat, a jego autorami byli Polacy, by dać
nam wszystkim szansę na normalne życie w wolnej Polsce.
Przedstawione tu wybrane fakty z historii Polski z pewnością mogą być dla młodzieży polonijnej powodem do dumy. Postanowiliśmy więc te ważne wydarzenia przybliżyć młodym Polakom żyjącym poza
granicami Polski. Za najlepszy sposób uznaliśmy konkurs, który zmusza do głębszego zainteresowania
się wydarzeniem historycznym wskazanym jako temat pracy konkursowej. W każdej z pięciu edycji konkursu jeden z tematów odsyłał do zdarzenia ważnego w swej wymowie i znaczeniu nie tylko dla Polski,
ale także dla Europy, a nawet świata. Zbieranie materiałów, rozmowy ze świadkami, odszukiwanie
wspomnień i tradycji rodzinnej nawiązującej do opisywanych faktów historycznych, mają na celu powiększenie wiedzy historycznej i wzmocnienie poczucia dumy uczestników konkursu „Być Polakiem”.
Konkurs pozwala każdemu uczestnikowi, z właściwym mu temperamentem i zdolnościami literackimi, przygotować pracę. Są więc prace o charakterze dramatycznym lub satyrycznym. Jedne pisane
prozą, a inne wierszem. Dojrzałą, chwilami gorzką refleksję o polskich dziejach M. Kustosz z Wielkiej
Brytanii kończy słowami: „Czy nam samym nie należy się szacunek za to, kim jesteśmy? Że mamy
historię i przodków takich, jakich mamy. Tak, właśnie za to, że jesteśmy Polakami, szanujmy samych
siebie, bądźmy z siebie dumni, bo naprawdę mamy ku temu powody. Niech te małe biało-czerwone
flagi w naszych duszach łopocą wysoko. Jak najwyżej”. Zaś Daniel Sikorski z Kanady w krzywym
zwierciadle w limeryku pokazuje Polskę czasu komunizmu:
„Rolki papieru kupił Jan
I miał z nich bardzo wielki fan.
Wieniec zamontował
Przez wieś maszerował.
No bo ten Jan czuł się jak pan”.
Autor uzupełnia je komentarzem „Limeryki napisałem na podstawie opowieści rodziców i dziadków. Do tych historyjek dodałem trochę fantazji”.
Prace konkursowe nigdy by nie powstały, a młodzież wzrastająca daleko od Polski nie interesowałaby się jej losami, gdyby nie głęboki patriotyzm rodziców, dziadków i nauczycieli szkół, zwyczajowo
nazywanych „sobotnimi”. Toteż to Państwu w pierwszej kolejności pragnę najserdeczniej podziękować za trud i dbałość o wychowywanie dzieci w duchu polskości. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratuluję oryginalnych pomysłów oraz ciekawej formy ich wyrażenia.
6
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SŁOWO WSTĘPNE POMYSŁODAWCY I PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO JOANNY FABISIAK

W tym miejscu pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły
realizację konkursu „Być Polakiem”. Podziękowanie składam Panu Radkowi Sikorskiemu, Marszałkowi Sejmu RP. Dziękuję Panu Ministrowi Grzegorzowi Schetynie i pracownikom Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, a w szczególności Departamentowi Współpracy z Polonią, bo Państwo najlepiej rozumiecie, jak wielkie znaczenie dla Polski mają mali ambasadorowie. Dziękuję Pani Minister
Edukacji Narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej za objęcie patronatu nad konkursem. Wyrażam
wielką wdzięczność dla stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dziękuję Panu Prezesowi Longinowi Komołowskiemu, Pani Iwonie Popławskiej i Panu Markowi Różyckiemu oraz wszystkim pracownikom,
którzy żywo i serdecznie angażowali się w realizację projektu. Podziękowanie składam patronom
medialnym, to jest TVP Polonia oraz „Dziennikowi Polskiemu” w Wielkiej Brytanii i „Dziennikowi
Związkowemu” z Chicago. Szczególne podziękowania kieruję do przedstawicieli Polonii i organizacji
polonijnych, w tym współorganizatorów konkursu – szkół uzupełniających nauczanie przedmiotów
ojczystych różnego typu. Dziękuję całemu Jury i każdemu jurorowi z osobna, a szczególnie Panu
Przewodniczącemu Romanowi Śmigielskiemu, który stanął przed niełatwym zadaniem pokierowania
pracami Jury, mającymi wyłonić laureatów spośród wielu uczestników.
Na ręce pani Heleny Miziniak składam podziękowanie dla Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Podziękowaniem pragnę objąć także panią Aleksandrę Podhorodecką i Polską Macierz Szkolną
w Wielkiej Brytanii, a także Panią Marzenę Wierzbowską, Dyrektor Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej. Dziękuję pani Jagodzie Koczorowskiej, że od początku trwania konkursu jest jego dobrym
duchem, służy pracą, radą i pomocą. Dziękuję wszystkim, którzy pro publico bono wspierali działania
konkursowe, a którzy nie zostali tu wymienieni imiennie. Była to rzesza ludzi dobrej woli, bez których pomocy nie osiągnęlibyśmy zamierzonego celu. Byliście Państwo niezastąpieni w pomysłowości
i zaangażowaniu.
Na zakończenie kieruję gorące podziękowania dla Pana Adama Martina, Dyrektora Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, za przygotowanie przepięknej oprawy artystycznej
naszej uroczystości.
Pomysłodawca i Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego
Joanna Fabisiak,
Poseł na Sejm RP
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PATRONI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

RADOSŁAW
SIKORSKI
Marszałek Sejmu RP
◆

JOANNA
KLUZIK-ROSTKOWSKA
Minister Edukacji Narodowej
◆

GRZEGORZ
SCHETYNA
Minister Spraw Zagranicznych
◆

LECH
WAŁĘSA
Prezydent RP w latach 1990–1995
◆

LONGIN
KOMOŁOWSKI
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
◆

JAGODA
KACZOROWSKA
Córka Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
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KOMITET HONOROWY KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

BOŻENA KAMIŃSKI – Przewodnicząca Komitetu Honorowego Konkursu „Być Polakiem”,

Prezes Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
FRANCISZKA AGHAMALIAN-KONIECZNA – Prezes Kongresu Polonii Francuskiej, Sallaumines, Francja
DOROTA ANDRAKA – Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
MAŁGORZATA BŁASZCZUK – Redaktor Naczelna „Dziennika Związkowego Polish Daily News”, Chicago,

Stany Zjednoczone
KAZIMIERZ CHRAPKA – Prezes Fundacji W. Reymonta, Hamilton, Kanada
JAN CYTOWSKI – Prezes Rady Polonii Świata, Toronto, Kanada
JOANNA HEYMAN-SALVADE – Prezes Związku Polaków we Włoszech, Rzym, Włochy
ANDRZEJ JANECZKO – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom”, Madryt, Hiszpania
JERZY JANKOWSKI – działacz polonijny, Norwegia
ŁUKASZ KARDAS – Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Polonia, Polska
TERESA KONOPIELKO – Wiceprezes SKO „Polonia”, Rosja
TERESA KOPEĆ – Prezes Zarządu Forum Polonii w Austrii, Wiedeń, Austria
KS.BP WIESŁAW LECHOWICZ – Delegat Konferencji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
WIESŁAW LEWICKI – Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej, Wadgassen, Niemcy
PIOTR ŁADOMIRSKI – Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Comblain-la-Tour, Belgia
JERZY MAJCHERCZYK – podróżnik, odkrywca, USA
MARIA MAŁAŚNICKA MIEDZIANOGÒRA – Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej, Dania
TADEUSZ MARKIEWICZ – działacz polonijny, Polska
HELENA MIZINIAK – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Londyn, Wielka Brytania
AGATA MŁYNARSKA – dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna, Warszawa, Polska
DAWID MOTAK – działacz polonijny, USA
TADEUSZ PILAT – Prezydent Honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja
HALINA ROZPONDEK – Poseł na Sejm RP, Polska
URSZULA STEFAŃSKA ANDREINI – Prezes Zarządu Związku Polaków we Włoszech, Rzym, Włochy
TERESA SYGNAREK – Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Sztokholm, Szwecja
KS. INFUŁAT STANISŁAW ŚWIERCZYŃSKI HM – Kapelan Naczelny Związku Harcerstwa Polskiego

poza Granicami Kraju, Londyn, Wielka Brytania
JAN TARCZYŃSKI – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa, Polska
MARZENA WIERZBOWSKA – Dyrektor Polsko - Słowiańskiej Unii Kredytowej, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
MARIAN ZALEWSKI – Wiceprezes Telewizji Polskiej, Warszawa, Polska
ALEKSANDER ZAJĄC – Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Niemcy
STEFAN ŻACZKIEWICZ – Przewodniczący Forum Polskich Szkół, Eindhoven, Holandia
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JURY VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

JOANNA FABISIAK – Poseł na Sejm RP, Pomysłodawca, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Warszawa, Polska
ROMAN ŚMIGIELSKI – Przewodniczący Jury „Być Polakiem”, Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot

Polonijnych, Dania
TERESA ARSZAGI VEL HARSZAGI – Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II, Bruksela, Belgia
MAGDALENA BOGUSŁAWSKA – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP, Warszawa, Polska
DANUTA BRONCHARD – Dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej, Nowy Jork, USA
STANISŁAW CHYLEWSKI – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. M. Kopernika

przy Konsulacie Generalnym RP, Montreal, Kanada
KS. BOGUSŁAW JANKOWSKI – Dyrektor Katolickiego Centrum Kultury „Dobre Miejsce”, Warszawa, Polska
HANNA KACZMARCZYK – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego

przy Ambasadzie RP, Wiedeń, Austria
JAGODA KACZOROWSKA – Harcmistrzyni ZHP pgK, córka Pana Ryszarda Kaczorowskiego,

ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, działaczka polonijna, Londyn, Wielka Brytania
HALINA KOBLENZER – Koordynator Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego,

Niemcy
EWA KOCH – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Chicago, USA
JERZY KOWALEWSKI – Katedra Języka Polskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina
AGATA LEWANDOWSKI – Prezes Fundacji W-Z, Dyrektor Festiwalu Filmów Emigracyjnych EMIGRA, Niemcy
ANNA ŁUCKA – Członek Zarządu Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, działaczka polonijna, Francja
BEATA MONDOVICS – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, Budapeszt, Węgry
ALEKSANDRA PODHORODECKA – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą, Dublin, Wielka Brytania
DANUTA STRYJAK – Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP,

Rzym, Włochy
TULIOLA TYBULEWICZ – działaczka polonijna, Wielka Brytania
WANDA J.VUJISIĆ – Prezes Stowarzyszenia Polaków, Bijelo Polje, Czarnogóra
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O KONKURSIE

Słowo polskie dziecku powiedziane,
słowo polskie dziecku przeczytane,
słowo polskie dziecku zaśpiewane…
… tak rodzi się miłość do barw narodowych, do godła,
do hymnu narodowego,
… tak rodzi się szacunek do historii i do kultury,
… tak rodzi się z potrzeby duszy chęć włączenia się
w teraźniejszość i w przyszłość Polski, chęć nazywania się
Polakiem.
JAGODA KACZOROWSKA
Harcmistrzyni ZHP pgK,
córka Pana Ryszarda Kaczorowskiego,
ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie
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ORGANIZATORZY I SPONSORZY

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

FUNDACJA „ŚWIAT NA TAK”

POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI
ZA GRANICĄ

PATRONI MEDIALNI

18

Kronika wspomnieniowa

LAUREACI
I WYRÓŻNIENI

„BYĆ POLAKIEM” 2015

19

LAUREACI VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

1

GRUPA, 8–12 LAT

„BOHATEROWIE POLSKICH KSIĄŻEK
W PODRÓŻY DOOKOŁA ŚWIATA”
JULIA TREMBECKA – Kanada, 11 lat
INES ANASTAZJA IADADI – Włochy, 10 lat
RADOSŁAW WOŁODKIEWICZ – Belgia, 9 lat
ADAM SZCZYGŁOWSKI – Litwa, 9 lat
ZUZANNA JOANNA JARECKA – Wielka Brytania, 8 lat
NATALIA WOJNAR – Stany Zjednoczone, 9 lat
HANNA MIKULSKA – Szwecja, 9 lat
AGNIESZKA MIKULSKA – Szwecja, 9 lat

2

GRUPA, 13–15 LAT

„WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE ORDERU
UŚMIECHU POLCE/POLAKOWI...”
ADAM KUBICZEK – Republika Czeska, 16 lat
JESSICA KRAŃSKI – Stany Zjednoczone, 16 lat
GABRIELA WOJNAR – Stany Zjednoczone, 13 lat
AGATA WIKTORIA SOŁTYS – Stany Zjednoczone, 14 lat
MONIKA ORZELOWSKI – Stany Zjednoczone, 14 lat
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3

GRUPA, 16–18 LAT

„PRL WE WSPOMNIENIACH
MOICH NAJBLIŻSZYCH”
PATRYK BIELAWSKI – Kanada, 16 lat
URSZULA FILIPOWICZ – Chiny, 17 lat
TOMASZ JANIAK – Francja, 17 lat
MICHELE RESCINITI – Włochy, 16 lat
DANIEL SIKORSKI – Kanada, 16 lat

4

GRUPA, 19–25 LAT

„ABY POLSKA FLAGA NIGDY NIE POWIEWAŁA
NIŻEJ NIŻ FLAGI INNYCH PAŃSTW”
[słowa Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego]
MAKSI KOZIŃSKA – Wielka Brytania, 25 lat
MAŁGORZATA KUSTUSZ – Wielka Brytania, 24 lata
ANDRZEJ JACEK DOLCZAK – Francja, 19 lat
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5

GRUPA, MULTIMEDIALNA, BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH

„20 MILIONÓW POLAKÓW ROZSIANYCH
PO CAŁYM ŚWIECIE”
MONIKA NAJMAN – Dania, 18 lat (film)
MARIA TROJNICZ – Białoruś, 24 lata (film)
ANNA BUDNIK I ANNA NALAPKO – Ukraina, 16 i 17 lat
MIKOŁAJ LISIAK – Wielka Brytania, 12 lat (film)
JULIA RADOVA – Mołdawia, 17 lat (prezentacja PowerPoint)
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WYRÓŻNIENI W VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

1

GRUPA, 8–12 LAT

„BOHATEROWIE POLSKICH KSIĄŻEK
W PODRÓŻY DOOKOŁA ŚWIATA”
KARIM BEN OTHMANE – Tunezja, lat 10

SOPHIE MAY – Austria, lat 10

PIOTR CIEŚLIŃSKI – Austria, lat 11

JULIA OLESZCZAK – Kanada, lat 11

SEBASTIAN DEC – Belgia, lat 13

ALEKSANDRA OTTO – Belgia, lat 11

NATASHA DE HALLEUX – Belgia, lat 11

ALEKSANDRA PAYMENT – Kanada, lat 8

ELENA DEL GAUDIO – Włochy, lat 11

AMELIA PIKUŁA – Wielka Brytania, lat 11

KACPER FARA – Wielka Brytania, lat 12

SARA POCIECH – Belgia, lat 12

ALICJA GĄGALA – Holandia, lat 12

DAMIAN POPŁAWSKI – Belgia, lat 11

WIKTOR GIEDROYĆ-JURAHA – Belgia, lat 11

DANIEL RAHARINAIVO – Austria, lat 11

MAGDALENA GLINKA – Belgia, lat 13

MATTEO RAIMONDO – Włochy, lat 10

ALEKSANDER GÓRECKI – Austria, lat 11

OSKAR SAJEK – Hiszpania, lat 11

KACPER GRZYWIŃSKI – Grecja, lat 12

ALEKSANDRA SENN – Luksemburg, lat 11

SKANDER HADDAD – Tunezja, lat 12

NATALIA SIKORA – Republika Czeska, lat 13

ALEKSANDER JOPEK – Stany Zjednoczone, lat 11

EMILIA SKIBA – Wielka Brytania, lat 12

YASMINE KAABAR – Tunezja, lat 11

JULIA STACHURA – Belgia, lat 11

ANASTAZJA KALINNINA – Łotwa, lat 13

MARLENA STOKŁOSA – Republika Czeska, lat 10

ERYK KAŃCZUGOWSKI – Grecja, lat 12

MARTINA SULISZ – Włochy, lat 11

EMILIA KOCHMAN – Belgia, lat 11

AMELIA SZCZEPANEK – Belgia, lat 10

KAROLINA KONSTANKIEWICZ – Republika Czeska, lat 13

JAN SZKUDLAREK – Dania, lat 11

OLIWIA KOZIOŁ – Austria, lat 9

ANTONI SZYMAŃSKI – Stany Zjednoczone, lat 10

ALEKSANDRA KOZŁOWSKA – Austria, lat 10

WIKTORIA SZWED – Belgia, lat 13

ANNA MAGDALENA KWIATKOWSKA – Czechy, lat 10

MATTIA TEDESCO – Włochy, lat 10

JAN LEUNG – Stany Zjednoczone, lat 10

JANA TKACZ – Ukraina, lat 11

ADRIAN LEWCZUK – Włochy, lat 11

IGOR WĄŻ – Austria, lat 11

NATALIA ŁYSENKO – Ukraina, lat 11

NIKOLA WIT – Wielka Brytania, lat 11

LEONARDO MACIOCI – Włochy, lat 12

WERONIKA WNOROWSKA – Włochy, lat 11

MIKOŁAJ I MACIEK MALEK – Wielka Brytania, lat 10 i 11

TATIANA WWEDEŃSKA – Ukraina, lat 12
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

2

GRUPA, 13–15 LAT

„WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE ORDERU
UŚMIECHU POLCE/POLAKOWI...”
MICHAŁ ALLERS – Niemcy, lat 15

MARGARET OLKO – Stany Zjednoczone, lat 14

KATARZYNA BAGIEŃSKA – Stany Zjednoczone, lat 15

ILJA PASYNKOW – Białoruś, lat 16

PATRYCJA BONISŁAWSKA – Włochy, lat 14

ANNA POŚLEDNIK – Stany Zjednoczone, lat 16

ERIKA DAUKSZEWICZ – Litwa, lat 15

NICOLETTA SOLARZ-KOSTOV – Bułgaria, lat 13

ALICJA FACENTE – Włochy, lat 13

DANIEL SUPRYN – Francja, lat 15

WIKTORIA LEWIŃSKA – Niemcy, lat 15

ZOFIA WWEDEŃSKA – Ukraina, lat 15

SEBASTIAN LIBUDA – Stany Zjednoczone, lat 13

MICHAŁ ŻULPO – Wielka Brytania, lat 14

OLIWIA MASZAŁO – Litwa, lat 16
KATHARINA MEIERHOFF – Austria, lat 14

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

MARIETA MIKULEWICZ – Litwa, lat 15

OLIWIA JENDRYCH – Kanada, lat 16

3

GRUPA, 16–18 LAT

„PRL WE WSPOMNIENIACH
MOICH NAJBLIŻSZYCH”
VIKTOR BELAK – Ukraina, lat 17 lat

ALEKSANDRA KUSTRA – Grecja, lat 18

SUSANNA BAGDZIŃSKA-MIERZEJEWSKA – Włochy, lat 16

PATRYK MAŁACHOWSKI – Stany Zjednoczone, lat 17

JULIA GANCARZ – Luksemburg, lat 16

MAGDALENA RUSIECKA – Stany Zjednoczone, lat 17

NADIA GHODHBANI – Tunezja, lat 17

ANNA MAGDALENA TULEJA SAJEK – Hiszpania, lat 18

SARA GHODHBANI – Tunezja, lat 17

VERONIKA SMRECZAK – Stany Zjednoczone, lat 17

DARIA JACZYŃSKA – Kanada, lat 17

MICHAŁ STANKIEWICZ – Białoruś, lat 9
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Kronika wspomnieniowa

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

4

GRUPA, 19–25 LAT

„ABY POLSKA FLAGA NIGDY NIE POWIEWAŁA
NIŻEJ NIŻ FLAGI INNYCH PAŃSTW”
[słowa Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego]
RAFAŁ JACKIEWICZ – Litwa, lat 21
KATARZYNA PASZKIEWICZ – Łotwa, lat 19

5

GRUPA, MULTIMEDIALNA, BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH

„20 MILIONÓW POLAKÓW ROZSIANYCH
PO CAŁYM ŚWIECIE”
PAULINA WASILEWSKA I ALEKSANDER LISOWSKI – Rosja, lat 18 i 21 (film)
MISHA GLIWNY – Kanada, lat 16 (prezentacja PowerPoint)
ALICJA BRZEZIŃSKA – Niemcy, lat 13 (film)
KATARZYNA KUSKOWA – Ukraina, lat 18 (film)
DOROTA OLEKSIJ – Ukraina, lat 13 (prezentacja PowerPoint)
CATERINA FULIGNI – Włochy, lat 16 (prezentacja PowerPoint)
JOANNA PATER – Kanada, lat 17 (prezentacja PowerPoint + piosenka)
PAWEŁ PATER – Kanada, lat 12 (prezentacja PowerPoint + piosenka)
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WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU

ABUCEWICZ ARKADIJ – Litwa

BURZYNSKA MIRIAM – Włochy

AGAFONOW ANDRZEJ – Rosja

BUSKO MARTA – Włochy

ALLERS MICHAL – Niemcy

BUSSA SANDRA – Szwecja

ANDRIERYCH VLADISLAV – Ukraina

BYLNOW WALDEMAR – Białoruś

ANDRUS IRINA – Kazachstan

BZDYK ADRIANA LARISSA – Austria

ANTONINI KAROL – Włochy

CANTORE CARA – Stany Zjednoczone

BACHULA KACPER – Stany Zjednoczone

CHWALINSKA OLIVIA KONSTANCJA – Wielka Brytania

BAGDZIŃSKA MIERZEJEWSKA SUSANNA – Włochy

CIEŚLIŃSKI PIOTR – Austria

BAGIEŃSKA KATARZYNA – Stany Zjednoczone

CINQUE ANNA – Włochy

BALECKA NATALIA – Ukraina

CRISPINO FILIPPO – Włochy

BARSUKOWA KATARZYNA – Białoruś

DABEK DAMIAN – Stany Zjednoczone

BARTOSIK WERONIKA KAROLINA – Włochy

DAUKSZEWICZ ERIKA – Litwa

BATTAGLIA SHAN MATTIA – Włochy

DE HALLEUX NATASHA – Belgia

BEJI SEMIA – Tunezja

DEC SEBASTIAN – Belgia

BELAK VIKTOR – Ukraina

DOBRAS TYMOTEUSZ – Grecja

BEN OTHMANE KARIM – Tunezja

DOBROVOLSKAYA VLADA – Kazachstan

BIELAWSKI PATRYK – Kanada

DOBRZANSKA PAULA – Włochy

BIELSKI JAKUB – Włochy

DOLCZAK ANDRZEJ JACEK – Francja

BIEŃ MATEUSZ – Włochy

DOROTA OLEKSIJ – Ukraina

BONDOLI ALESSANDRO – Włochy

DURDA ROBERT – Stany Zjednoczone

BONISLAWSKA SARA – Włochy

DWORECKA OLGA – Białoruś

BONISLAWSKA PATRIZIA – Włochy

DWORSKA TATIANA – Ukraina

BORTO MICHAŁ – Stany Zjednoczone

ESMANN ALEKSANDER – Austria

BORTO ALEX – Stany Zjednoczone

FACENTE ALICE LUCIA – Włochy

BORUCKA KAROLINA – Włochy

FALCHETTI FLAVIA – Włochy

BORYS KATARZYNA – Białoruś

FARA KACPER – Anglia

BOŻUK KATARZYNA – Ukraina

FEDOROWICY ANDRZEJ – Kanada

BRANWHITE KONRAD – Belgia

FESIUN WERONIKA – Białoruś

BRAZDYTE BARBARA – Litwa

FILIPONI VALENTINA – Włochy

BRONISZEWSKI JACEK MACIEJ – Wielka Brytania

FILIPOWICZ URSZULA ALEKSANDRA – Chiny

BRUSCHI LAURA – Włochy

FLASIŃSKI KAROL – Bułgaria

BRYNIAK IWONA – Irlandia

FULIGNI CATERINA – Włochy

BUDNIK ANNA – Ukraina

GAJ IZABELA – Irlandia

BURDA SIMONE – Włochy

GANCARZ JULIA PAULINA – Luksemburg

BUREK ILONA – Belgia

GASLAWSKA JULIA – Stany Zjednoczone
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Kronika wspomnieniowa

WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU

GEBALA JUSTYNA – Stany Zjednoczone

JARECKA ZUZANNA JOANNA – Wielka Brytania

GERASIMOWICZ GABRIELA – Litwa

JARNYK IRYNA – Ukraina

GHODHBANI SARA – Tunezja

JENDRYCH OLIVIA ANNA – Kanada

GHODHBANI NADIA – Tunezja

JOPEK ALEKSANDER – Stany Zjednoczone

GIEDROYĆ – JURAHA WIKTOR – Belgia

KAABAR YASMINE ALEKSANDRA – Tunezja

GILEWICZ JOWITA – Litwa

KALININA ANASTAZJA – Łotwa

GIORDANELLA KAROL – Włochy

KAŃCZUGOWSKI ERYK – Grecja

GLINKA MAGDALENA ADA – Belgia

KASZETAITE KAROLINA – Litwa

GLIWNY MISHA – Kanada

KAZANTINY DAVID – Izrael

GŁOWICKA NICOLE – Irlandia Północna

KAZANTINY DANIEL VIKTOR – Izrael

GŁOWICKA LAURA – Irlandia Północna

KAZŁOWSKI DENIS – Białoruś

GOLAN JAN – Luksemburg

KHAN ARIAN – Anglia

GORYWODA KORNEL – Irlandia Północna

KIAPSNIA WIERONIKA – Białoruś

GÓRECKA ANNA – Austria

KITA NATALIA – Włochy

GÓRECKI ALEXANDER – Austria

KOCHAN ARTUR KRYSTIAN – Francja

GRIGOROV ALEKSANDER – Bułgaria

KOCHMAN EMILIA MARIA – Belgia

GRIKIŃ JAN – Białoruś

KOŁODKIN WŁADYSŁAW – Ukraina

GRZESIK MATEUSZ – Włochy

KOŁODZIEJ KAROLINA – Irlandia Północna

GRZYWIŃSKI KACPER – Grecja

KONOPKA JAKUB – Irlandia Północna

HADDAD SABRINA – Tunezja

KONSTANKIEWICZ KAROLINA – Republika Czeska

HADDAD SKANDER – Tunezja

KONTAKIS DIMITRIS – Grecja

HAFJAK KRYSTYNA – Ukraina

KORENETS ALENA – Rosja

HARZALLAH AMEL – Tunezja

KOWALSKA MAGDALENA – Wielka Brytania

HELMECKA AURORA – Włochy

KOWALSKA AGATA – Włochy

HERDA OLIWIA – Belgia

KOZIŃSKA MAKSI – Wielka Brytania

HERKA ANTON – Ukraina

KRAEVSKAYA WALERIYA – Kazachstan

HLADÍK ALEXANDRA –Republika Czeska

KRAKOWIAK JULIA – Irlandia Północna

HUDASKO WŁADYSŁAW – Ukraina

KRAKOWIAK KSAWERY – Francja

HYRYLOVSKA IRYNA – Ukraina

KRANSKI JESSICA – Stany Zjednoczone

IBEK PAULINA – Szwecja

KRETA JULIA – Ukraina

IADADI INES ANASTAZJA – Włochy

KRUK MAŁGORZATA – Białoruś

IWANICKI GRZEGORZ – Stany Zjednoczone

KRYNSKA NELA ANASTAZJA – Niemcy

JACKIEWICZ RAFAŁ – Litwa

KUBICZEK ADAM – Republika Czeska

JACZYŃSKA DARIA – Kanada

KUC AMELIA – Ukraina

JANIAK TOMASZ – Francja

KUJAWA MAKSYMILIAN – Luksemburg
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WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU

KURKOWSKI JOANNA – Stany Zjednoczone

MAY SOPHIE – Austria

KUSTUSZ MAŁGORZATA ANNA – Wielka Brytania

MAZUR JAKUB – Austria

KUSTRA ALEKSANDRA – Grecja

MĄTWICKA ANITA – Irlandia Północna

KUZIOŁA JULIA – Belgia

MEDVETCHI GHEORGHI – Mołdawia

KWIATKOWSKA ANNA MAGDALENA – Republika Czeska

MEIERHOFF KATHARINA – Austria

KYRYLIUK DIMA – Ukraina

MICHALAK JULIA RALUCA – Włochy

LAGORCE ANASTASIA – Francja

MICHALEWSKA ALEKSANDRA – Mołdawia

LEONHARDT TATIANA EMILIA – Kazachstan

MIERZEJEWSKA ADRIANNA KAMILA – Szwecja

LEUNG IAN – Stany Zjednoczone

MIKULEWICZ MARIETA – Litwa

LEWCZUK ADRIAN – Włochy

MIKULSKA AGNIESZKA – Szwecja

LIBUDA SEBASTIAN – Stany Zjednoczone

MIKULSKA HANNA – Szwecja

LISIAK MIKOŁAJ – Anglia

MIODUSZEWSKA MARIA – Stany Zjednoczone

LISOWSKI ALEKSANDER – Rosja

MIZGALEWICZ MONIKA – Szwecja

LOPEZ MICHAEL ALEXANDER – Stany Zjednoczone

MLAK IZABELA – Włochy

ŁOKIEC KINGA – Belgia

NAJMAN MONIKA – Dania

ŁYSENKO NATALIA – Ukraina

NAJMAN GRZEGORZ – Dania

MACHULA ZUZANNA – Luksemburg

NALAPKO ANNA – Ukraina

MACIOCI LEONARDO – Włochy

NAZAROWA DIANA – Ukraina

MACIOCI ALEKSANDRA – Włochy

NOWAK ADAM – Stany Zjednoczone

MACZUGA MATEUSZ – Stany Zjednoczone

NOWOSIELSKI FILIP – Luksemburg

MADEJ PIOTR – Stany Zjednoczone

OLESZCZAK JULIA – Kanada

MAJDAN WIKTORIA – Włochy

OLKO MARGARET ANNA – Stany Zjednoczone

MAKARCZYK DAVID – Kanada

OPATOWIECKI ANNA – Stany Zjednoczone

MAKAREWICZ ALA – Białoruś

ORZELOWSKI MONIKA – Stany Zjednoczone

MALACHOWSKI PATRICK – Stany Zjednoczone

OTTO ALEKSANDRA – Belgia

MALECKI LUCA MATTEO – Włochy

OVSIYCHUK DARIA – Ukraina

MAŁEK MACIEJ – Wielka Brytania

PAJOR MACIEJ – Irlandia Północna

MAŁEK MIKOLAJ – Wielka Brytania

PAPATHANASIOU DANAI – Grecja

MAŁASZENIA ANNA – Białoruś

PASQUARIELLO ELENA – Włochy

MAŁEK MARTINA – Włochy

PASYNKAU ILJA – Białoruś

MANCINI FEDERICO – Włochy

PASZKIEWICZ KATARZYNA – Łotwa

MARKOWSKI PATRYK – Stany Zjednoczone

PAWELEC KAYA – Włochy

MASZAŁO OLIWIA – Litwa

PAWLAK TOMASZ – Belgia

MATERNA ALEXANDRA – Francja

PAYMENT ALEKSANDRA JULIA – Kanada

MATYJASIAK JULIA – Belgia

PETE KACPER – Holandia
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WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU

PĘCAK GABRIELA ELŻBIETA – Stany Zjednoczone

SCHRIEDER VICTORIA – Dania

PIKUŁA AMELIA – Wielka Brytania

SECCHIAROLI VITTORIA – Włochy

PISAREK FILIP DOMINIK – Austria

SENN ALEKSANDRA MARTA – Luksemburg

PITULA ARIANNA – Włochy

SERAFIN VICTORIA – Belgia

POCIECH SARA – Belgia

SERDUKOW ARSIENIJ – Białoruś

PODLEŚNA JASMINA – Belgia

SIKORA NATALIA – Republika Czeska

PODNIESIŃSKA EWA ANNA – Niemcy

SIKORSKI DANIEL – Kanada

POPKO STANISŁAW – Białoruś

SITEK WIKTORIA – Włochy

POPLAWSKI DAMIAN – Belgia

SITNIKOW DANIEL – Litwa

POSLEDNIK ANNA – Stany Zjednoczone

GERASIMOWICZ GABRIELA – Litwa

PROKOPIENKO MILENA – Białoruś

URWIKIS WITAUTAS – Litwa

PURZEWSKA PAULINA – Belgia

SIWEK KUBA – Włochy

PYZA ZUZANNA – Szwecja

SKIBA EMILIA KRYSTYNA – Wielka Brytania

RADOVA JULIA – Mołdawia

SKOP YANA – Ukraina

RAHARINAIVO DANIEL – Austria

SKORNIK MICHAL – Niemcy

RAIMONDO MATTEO – Włochy

SKOWRON VICTORIA – Austria

REIS MAGDALENA – Austria

SLAWOEW MARCIN – Bułgaria

REIZER JULIA MARIA – Wielka Brytania

SŁOBODIANIUK WITALIIA – Ukraina

REKOWSKA WIKTORIA – Szwecja

SŁOWIACZEK KRZYSZTOF – Republika Czeska

RESCINITI MICHELE – Włochy

SMAGA NATALIA – Włochy

RODZINKA DOMINIKA – Irlandia Północna

SMOŁA DOMINIKA – Austria

RUDAKIEWICZ SNIEŻANA – Ukraina

SNARSKA JULIA – Belgia

RUSIECKA MAGDALENA – Stany Zjednoczone

SOBOLEWSKI ADAM – Litwa

RYCZEK MONIKA – Stany Zjednoczone

SOJKIEL KAMILA – Białoruś

RYSKINA DARIA – Rosja

SOKOLSKA EKATERINA – Rosja

SACHA LAURA – Austria

SOLARZ-KOSTOV NIKOLETTA – Bułgaria

SADOWSKA VICTORIA VÉRONICA – Belgia

SOŁTYS AGATA WIKTORIA – Stany Zjednoczone

SADOWSKI JULIA – Kanada

STACHOWSKI MARTA – Stany Zjednoczone

SAHEB ETTABAA YOUSSEF – Tunezja

STACHURA JULIA – Belgia

SAJEK OSKAR HENRYK – Hiszpania

STANKIEWICZ MIKITA – Białoruś

SAJEK TULEJA ANNA MAGDA – Hiszpania

STARZAK ANGELIKA SYLWIA – Francja

SAMBORSKI-SOCHACKI ALEKSANDER – Austria

STAWNIJCHUK MICHAŁ – Ukraina

SAWICKA NATALIA – Stany Zjednoczone

STENKA JULIA – Belgia

SAWICKA RUSŁANA – Ukraina

STOKŁOSA MARLENA ILONA – Republika Czeska

SAWICKA WERONIKA – Stany Zjednoczone

STOKŁOSA KRYSTIAN – Republika Czeska
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WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU

STRACZEK-HELIOS JULIA – Austria

WDOWIAK DAWID – Irlandia Północna

STROIŃSKA CECYLIA – Włochy

WDOWIN JULIA ALICJA – Wielka Brytania

SUCHCICKA JAGODA – Luksemburg

WESOLOWSKI KEVIN – Stany Zjednoczone

SUCHECKI MICHAŁ – Luksemburg

WESOLOWSKI RYAN – Stany Zjednoczone

SULISZ MARTINA – Włochy

WIECHOWSKI JULITA – Stany Zjednoczone

SUPRYN DANIEL – Francja

WIT NIKOLA – Anglia

SWIATEK MICHAEL JOSEPH – Stany Zjednoczone

WITASZEK MAŁGORZATA – Kazachstan

SWIATEK ASHLEY MITCHELL – Stany Zjednoczone

WNOROWSKA WERONIKA – Włochy

SZAST ANNA – Francja

WOJCIECHOWSKI ALEXANDER – Ukraina

SZCZEPANEK AMELIA – Belgia

WOJNAR GABRIELA – Stany Zjednoczone

SZCZYGŁOWSKI ADAM – Litwa

WOJNAR NATALIA – Stany Zjednoczone

SZKUDLAREK JAN MARCIN – Dania

WOJTOWICZ BARTOSZ – Włochy

SZKUTNIK KALINA – Stany Zjednoczone

WOJTYSIAK JAGODA – Irlandia Północna

SZOSTA ANNA – Francja

WOŁODKIEWICZ RADOSŁAW – Belgia

SZWED WIKTORIA – Belgia

WORONOW WŁODZIMIERZ – Ukraina

TAMA MAGDALENA – Irlandia Północna

WOZNA SARA – Włochy

TEDESCO MATTIA – Włochy

WÓJCIUK MARTA WIKTORIA – Austria

TKACZ JANA – Ukraina

WWEDEŃSKA TATIANA – Ukraina

TOKAREVA ANSTASIYA – Rosja

WWEDEŃSKA ZOFIA – Ukraina

TOMASZEWICZ HUBERT – Litwa

WYSOCKA ROXANA MONIKA – Belgia

TRAWINSKI MATEUSZ – Włochy

ZABAWA HUBERT – Austria

TRAWINSKI DAWID – Włochy

ZABAWSKAJA WALERIA – Białoruś

TREMBECKA JULIA – Kanada

ZADRYBORODA OLENA – Ukraina

TROJNICZ MARIA – Białoruś

ZAJĄC ARTUR – Ukraina

TUMIŁOWICZ WIKTOR – Nowa Zelandia

ZALEWSKI CRISTIAN – Włochy

TURLIK NATALIA WIKTORIA – Wielka Brytania

ZIELINSKI JULIA – Stany Zjednoczone

UKRYŃSKA ANASTAZJA TERESA – Ukraina

ZUBROWICZ HALINA KAROLINA – Ukraina

USANOW ALEKSANDR – Rosja

ZUKOWSKI PHILLIP – Stany Zjednoczone

USTACH EWELINA – Białoruś

ZUREK PATRIK SZCZEPAN – Włochy

WADOLOWSKI SYLVIA – Stany Zjednoczone

ŻELEŹNIK JULIA – Belgia

WAŃKOWICZ IRENA – Białoruś

ŻULPO MICHAŁ – Wielka Brytania

WAŃKOWICZ ANDRZEJ – Białoruś
WARDIN SEBASTIAN – Irlandia Północna
WASILEWSKA PAULINA – Rosja
WASILEWSKI PATRYK – Szwecja
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PRACE LAUREATÓW

1

GRUPA, ,8–12 LAT

„BOHATEROWIE POLSKICH KSIĄŻEK
W PODRÓŻY DOOKOŁA ŚWIATA”

„BYĆ POLAKIEM” 2015
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CIESZY MNIE BARDZO, ŻE NASZE DZIECI, ŻYJĄC Z DALA OD
POLSKI, CZYTAJĄ POLSKIE BAJKI I POLSKIE POWIEŚCI. ZNAJĄ
DOBRZE ZARÓWNO KLASYKĘ POLSKIEJ LITERATURY DZIECIĘCEJ,
JAK I NOWSZĄ LITERATURĘ DZIECIĘCĄ, KTÓRA POPULARNOŚĆ
ZYSKAŁA ZALEDWIE PARĘ LAT TEMU.

Niestety nie brałam udziału w obradach jury tegorocznego konkursu. Przeczytałam jednak i oceniłam wszystkie prace z grupy I. W tym roku do grupy tej napłynęła rekordowa liczba prac, bo aż
157. Tym razem uczestnicy konkursu w grupie dzieci 8–12-letnich pisali na temat: „Bohaterowie
polskich książek w podróży dookoła świata”. Pisali więc o swoich ulubionych bohaterach literackich.
W ich pracach wspaniałe przygody i podróże przeżywali Marcin Kozera, Tomek Wilmowski i Adam
Cisowski, czyli „Szatan z 7 klasy”, których dziecięca wyobraźnia połączyła w przyjaciół przeżywających wspaniałe, niezwykłe przygody. Mimo że pochodzili z różnych światów i żyli w różnych epokach,
uczestnicy konkursu odnajdywali w nich cechy wspólne, które pozwoliły im stworzyć z nich grupę
dobrych przyjaciół. Cieszy mnie bardzo, że nasze dzieci, żyjąc z dala od Polski, czytają polskie bajki
i polskie powieści. Znają dobrze zarówno klasykę polskiej literatury dziecięcej, jak i nowszą literaturę
dziecięcą, która popularność zyskała zaledwie parę lat temu. Jednakowo bliski jest im Koziołek Matołek czy Staś Tarkowski i Nel, jak Kuki i jego przyjaciele z powieści Maleszki. Ocenianie tak olbrzymiej
liczby prac było trudnym wyzwaniem, ale ich lektura dostarczyła mi wielu wzruszeń i przypomniała,
jak wspaniałych bohaterów literackich posiada nasze polska literatura dziecięca i młodzieżowa.
VI edycja konkursu „Być Polakiem” po raz kolejny udowodniła, że „Polak to brzmi dumnie” i nasze
dzieci i młodzież rozproszone po całym świecie są świadome dziedzictwa, jakie otrzymują w darze,
znając język polski.
EWA KOCH
Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce,
Chicago, Stany Zjednoczone
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OKAZUJE SIĘ, ŻE DZIECI POLSKIE ROZSIANE PO CAŁYM
ŚWIECIE, MAJĄCE DOSTĘP DO BOGATEJ LITERATURY
DZIECIĘCEJ W INNYCH JĘZYKACH, ZNAJĄ JEDNAK KOZIOŁKA
MATOŁKA, KAROLCIĘ, STASIA I NEL. MILE BYŁAM ZASKOCZONA
RÓŻNORODNOŚCIĄ POMYSŁÓW I WSPANIAŁĄ IMAGINACJĄ
NASZYCH NAJMŁODSZYCH.

O istnieniu konkursu wiedziałam od wielu lat. Piękna inicjatywa, łącząca młodzież polonijną rozrzuconą po całym świecie.
W tym roku dołączyłam po raz pierwszy do jury konkursu, osądzając prace dzieci najmłodszych.
W przeciwieństwie do roku poprzedniego tym razem temat nie był podniośle patriotyczny, lecz po prostu taki dla dzieci. I dobrze. Dzieci powinny być dziećmi.
Okazuje się, że dzieci polskie rozsiane po świecie, mające dostęp do bogatej literatury dziecięcej w innych językach, znają jednak Koziołka Matołka, Karolcię czy Stasia i Nel. Mile byłam zaskoczona różnorodnością pomysłów i wspaniałą imaginacją naszych najmłodszych. Wiele z tych
prac było pięknie ilustrowanych czy to odręcznym rysunkiem, czy też rycinami ściągniętymi z Internetu. Wzruszające było czytanie esejów napisanych piękną polszczyzną przez dziesięciolatków
o obco brzmiących nazwiskach. Oczywiście nie wszystkie nasze dzieci rozsiane po świecie, szczególnie
te z drugiego czy trzeciego pokolenia, mówią lub piszą po polsku tak dobrze. Tym bardziej godna
pochwały jest inicjatywa konkursu, który zachęca młodzież do poznawania i poprawiania języka
polskiego. Daje również poczucie przynależności do ogromnej społeczności o korzeniach polskich rozsianej po całym świecie. A gdzie nas nie ma? Prace napłynęły z wielu krajów Europy, ale też z Ameryki, Afryki, a nawet z Chin!
Mam nadzieję, że konkurs będzie organizowany przez wiele lat i przyciągnie coraz większe rzesze
uczestników.
TULIOLA TYBULEWICZ
Wielka Brytania

„BYĆ POLAKIEM” 2015
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JULIA TREMBECKA
11 LAT, KANADA
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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JULIA TREMBECKA – 11 LAT, KANADA
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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JULIA TREMBECKA – 11 LAT, KANADA
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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JULIA TREMBECKA – 11 LAT, KANADA
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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JULIA TREMBECKA – 11 LAT, KANADA
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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JULIA TREMBECKA – 11 LAT, KANADA
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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JULIA TREMBECKA – 11 LAT, KANADA
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INES ANASTAZJA IADADI
10 LAT, WŁOCHY
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INES ANASTAZJA IADADI – 10 LAT, WŁOCHY
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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RADOSŁAW
WOŁODKIEWICZ
JULIA TREMBECKA
LAT, KANADA
BELGIA
119 LAT,
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LAUREAT VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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RADOSŁAW WOŁODKIEWICZ – 9 LAT, BELGIA
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LAUREAT VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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RADOSŁAW WOŁODKIEWICZ – 9 LAT, BELGIA
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LAUREAT VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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RADOSŁAW WOŁODKIEWICZ – 9 LAT, BELGIA
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LAUREAT VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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RADOSŁAW WOŁODKIEWICZ – 9 LAT, BELGIA
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LAUREAT VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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RADOSŁAW WOŁODKIEWICZ – 9 LAT, BELGIA
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LAUREAT VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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RADOSŁAW WOŁODKIEWICZ – 9 LAT, BELGIA
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LAUREAT VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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RADOSŁAW WOŁODKIEWICZ – 9 LAT, BELGIA
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LAUREAT VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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ADAM
SZCZYGŁOWSKI
JULIA
TREMBECKA
LAT,KANADA
LITWA
119LAT,
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LAUREAT VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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ADAM SZCZYGŁOWSKI – 9 LAT, LITWA
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LAUREAT VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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ADAM SZCZYGŁOWSKI – 9 LAT, LITWA
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ZUZANNA
JARECKA
JULIAJOANNA
TREMBECKA
8 LAT,
BRYTANIA
11 WIELKA
LAT, KANADA
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ZUZANNA JOANNA JARECKA – 8 LAT, WIELKA BRYTANIA
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

„BYĆ POLAKIEM” 2015

73

ZUZANNA JOANNA JARECKA – 8 LAT, WIELKA BRYTANIA
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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ZUZANNA JOANNA JARECKA – 8 LAT, WIELKA BRYTANIA
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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ZUZANNA JOANNA JARECKA – 8 LAT, WIELKA BRYTANIA
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NATALIA
WOJNAR
JULIA
TREMBECKA
9 LAT, STANY
ZJEDNOCZONE
11 LAT, KANADA
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NATALIA WOJNAR – 9 LAT, STANY ZJEDNOCZONE
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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NATALIA WOJNAR – 9 LAT, STANY ZJEDNOCZONE
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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NATALIA WOJNAR – 9 LAT, STANY ZJEDNOCZONE
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LAUREATKA VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
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NATALIA WOJNAR – 9 LAT, STANY ZJEDNOCZONE
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HANNAJULIA
I AGNIESZKA
MIKULSKIE
TREMBECKA
911LAT,
LAT,SZWECJA
KANADA

Smok Wawelski
wyrusza do Szwecji.

„BYĆ POLAKIEM” 2015

87

HANNA I AGNIESZKA MIKULSKIE – 9 LAT, SZWECJA

Jaki piękny dzień!
Trzeba przeczytać
„Echo Kraka”.
O! Promocja
biletów do Szwecji!
g y tam nie
Nigdy
byłem!

O nie! Znów p
pojawił
j
sięę
smog! Mój odwieczny
wróg! Muszę ostrzec
moich przyjaciół!
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LAUREATKI VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

Drodzyy przyjaciele!
p yj
Do Krakowa
znów przybył smog! Sami
wiecie co to oznacza! Musimy
się przed nim skryć. Mam
nawet pomysł! Możemy
popłynąć do Szwecji.
Słyszałem, że tam jest bardzo
czyste powietrze.

Hura!
Świetny pomysł!

No to w drogę! Mam
nadzieję, że wszystko
spakowałem!

„BYĆ POLAKIEM” 2015
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HANNA I AGNIESZKA MIKULSKIE – 9 LAT, SZWECJA

Po drodze
P
d d wstąpimy
t i d
do
Gniezna. Profesor Baltazar
Gąbka zawiadomił już
św Wojciecha
św.
Wojciecha, który
przyjaźni się ze św. Eskilem
ze Szwecji.

Smoku! Co jest w tej
walizce? Spakowałeś cały
Wawel!?
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LAUREATKI VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

Witam
szanownego
profesora!

„BYĆ POLAKIEM” 2015

Cieszę się, że
pojedziemy
razem do
Szwecji.
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HANNA I AGNIESZKA MIKULSKIE – 9 LAT, SZWECJA

Mam nadzieję, że niedługo
dopłyniemy, bo Reksio
i Baltazar Gąbka mają
chorobę morską...

Dobijamy do
brzegu!

POWITANIE W PORCIE

Nareszcie
przybyliście!
Witamy!
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LAUREATKI VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

Witam drogi Eskilu!
Nie widziałem Cię
1000 lat!

- Do you speake
english? Eller
pratar du
svenska?
Říkám v češtině,
ale możemy
rozmawiać po
szwedzku.

Oto mój pomnik
drogi Wojciechu.

Wspaniały!

„BYĆ POLAKIEM” 2015
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HANNA I AGNIESZKA MIKULSKIE – 9 LAT, SZWECJA

O! To na pewno mój
prapraprapraprapradziadek!

Każdy znalazł tu coś dla
siebie Jedni czytali
siebie.
legendy z czasów
Wikingów...
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LAUREATKI VI EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

A inni zdobywali
górskie
ó ki szczyty.
t

Tutaj spędzimy
resztę wakacji...

Smok i jego przyjaciele spędzili w Szwecji całe wakacje.
Gdy wrócili do Krakowa, smogu już nie było!
„BYĆ POLAKIEM” 2015
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HANNA I AGNIESZKA MIKULSKIE – 9 LAT, SZWECJA

W rolach głównych udział wzięli:
Smok Wawelski
Profesor Baltazar Gąbka
Św. Wojciech i Św. Eskil
Reksio
Bolek i Lolek
Koziołek Matołek
Gościnnie:
Król i królowa Szwecji
Wnuczka królewska Estelle
Scenariusz i reżyseria
Agnieszka Mikulska i Hanna Mikulska
pomoc techniczna
mama
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CZYTAJĄC PRACE, MIAŁAM WRAŻENIE, ŻE DZIĘKI NIM
PRZENIOSŁAM SIĘ DO CZASU MOJEGO DZIECIŃSTWA.
PODRÓŻOWAŁAM Z BOHATERAMI MOICH ULUBIONYCH KSIĄŻEK
DOOKOŁA ŚWIATA I ODWIEDZAŁAM JEGO RÓŻNE ZAKĄTKI.
Z NIMI WĘDROWAŁAM PO EUROPIE, BYŁAM NA PLAŻY W TUNEZJI,
ODBYŁAM PODRÓŻ DO CHIN, AUSTRALII, BRAZYLII, KANADY...
Czas tak szybko leci i właśnie zakończyła się już VI edycja konkursu „Być Polakiem“, w którym
uczestniczę jako juror od samego początku.
Wszystkie tematy prac były interesujące i fascynujące, jednak najwięcej prac z różnych stron
świata (158) wpłynęło do grupy pierwszej. Jak widać z liczby prac, zainteresowanie tematem „Bohaterowie polskich książek w podróży dookoła świata” było bardzo duże.
Prace były bardzo ciekawe, niektóre pięknie, własnoręcznie przez dzieci ilustrowane i ozdobione.
Widać było oryginalność pomysłów, kreatywność i duże zaangażowanie dzieci w przygotowanie swoich prac. Formy prac były bardzo różne – od opowieści poprzez wywiady, wiersze, pamiętniki, listy
aż do komiksów.
Czytając prace, miałam wrażenie, że dzięki nim przeniosłam się do czasu mojego dzieciństwa.
Podróżowałam z bohaterami moich ulubionych książek dookoła świata i odwiedzałam jego różne zakątki. Z nimi wędrowałam po Europie, byłam na plaży w Tunezji, odbyłam podróż do Chin, Australii,
Brazylii, Kanady...
Bohaterami podróżnikami były postacie z różnych książek: Koziołek Matołek, Staś i Nel, Bolek
i Lolek, król Maciuś I i pies Lompo, Plastuś, Janosik wędrujący przez Europą, żeglarz Sindbad,
Tomek Wilmowski, a także i papież Jan Pawel II, o którym Tatjana Wedenska z Ukrainy napisała:
[...] „Zwiedzał świat jako papież i bardzo dokładnie przygotowywał się do każdej podróży. Chciał
wiedzieć jak najwięcej o kraju i ludziach, których odwiedzał. [...] Oprócz całej Europy zwiedził też
inne kontynenty”.
Za taką wspaniałą lekturę i podróż z bohaterami książek, za dostarczenie niezapomnianych przeżyć podczas czytania wszystkim uczestnikom konkursu bardzo serdecznie dziękuję, bo przecież oni
także byli podróżnikami i odbyli podróż wraz ze swoimi książkowymi bohaterami.
Dzieci mieszkające za granicą mogą pochwalić się także znajomością literatury dziecięcej, tak jak
i ich rówieśnicy w Polsce, o czym mogliśmy się przekonać, czytając ich prace konkursowe. Ten konkurs
pokazał, że kochamy książki, czytamy je, bo są one najwierniejszymi towarzyszami w podróży życia,
wprowadzają nas we własny świat, odkrywają w nas bogactwa, których sami nie przeczuwamy.
Podziękowania składam także na ręce Pani Poseł Joanny Fabisiak, dzięki której ten konkurs trwa
i co roku cieszy się większym zainteresowaniem nie tylko ze strony dzieci, lecz także ich rodziców.
WANDA J.VUJISIĆ
Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze,
Czarnogóra

„BYĆ POLAKIEM” 2015
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PRACE LAUREATÓW

2

GRUPA, 13–15 LAT

„WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE ORDERU
UŚMIECHU POLCE/POLAKOWI...”
Jury w składzie: ks. Bogusław Jankowski, Aleksandra Podhorodecka i Danuta Stryjak
oceniło 73 prace, w tym jedną pracą plastyczną – album – oraz dwie prace multimedialne.
W doborze laureatów jury kierowało się następującymi kryteriami:
– czy praca została wykonana samodzielnie, jest autentyczna i przekonywująca,
– czy należycie uzasadniono wybór kandydata na otrzymanie Orderu Uśmiechu
– czy praca została napisana poprawną polszczyzną.
Jury nie dokonywało oceny wybranego przez uczestnika kandydata do orderu.

„BYĆ POLAKIEM” 2015
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... KONKURS ZACHĘCA DO POZNAWANIA OJCZYZNY RODZICÓW
– PIĘKNA JEJ KRAJOBRAZU CZY MIAST; BOHATERSKICH CZYNÓW
JEJ SYNÓW I CÓREK; CIEKAWEJ HISTORII; BOGATEJ KULTURY
I TRADYCJI. ZMUSZA DO REFLEKSJI NAD POSTAWAMI MORALNYMI,
PATRIOTYCZNYMI; NAD SPRAWIEDLIWOŚCIĄ I DOBROCIĄ. UCZESTNICY
KONKURSU TO ELITA NASZEGO MŁODEGO POKOLENIA; TO PRZYSZLI
DZIAŁACZE NASZYCH STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI, ALE TO RÓWNIEŻ ŻYWY
DOWÓD WSPANIAŁYCH EFEKTÓW PRACY POLSKICH RODZIN I NAUCZYCIELI
POLONIJNYCH. MOGĄ BYĆ DUMNI ZE SWOICH UCZNIÓW.
Założenia konkursu „Być Polakiem” są tak wzniosłe, iż traktuję zaproszenie do zespołu jurorów jako
niebywały zaszczyt. Organizatorzy konkursu „Być Polakiem”, fundacja „Świat na tak”, mobilizują dzieci
i młodzież polską żyjącą poza krajem do przemyśleń nad ich tożsamością. Zachęcają do poznawania Ojczyzny ich rodziców – piękna jej krajobrazu czy miast; bohaterskich czynów Jej synów i córek; ciekawej
historii; bogatej kultury i tradycji. Zmusza ją do refleksji nad postawami moralnymi, patriotycznymi; nad
sprawiedliwością i dobrocią. Uczestnicy konkursu to elita naszego młodego pokolenia – konkurs przecież
nigdy nie jest łatwy – to przyszli działacze naszych stowarzyszeń i organizacji, ale to również żywy dowód
wspaniałych efektów pracy polskich rodzin i nauczycieli polonijnych. Mogą być dumni ze swoich uczniów.
Tegoroczny temat grupy II zmuszał młodych nie tylko do przemyśleń nad własną sytuacją życiową, lecz
także do dodatkowych refleksji nad postawą ideową wspaniałych ludzi, którzy tworzą naszą wspólną rzeczywistość. Czytając opisy kandydatów do otrzymania Orderu Uśmiechu, nadawanego przez dzieci Polakom,
którzy swoją pracą, osiągnięciami czy ludzką postawą życiową sprowadzali uśmiech na twarz dzieci, przeżywałam nieraz głębokie wzruszenie. Szczególnie wtedy, gdy młodzi – a przecież 12–15 lat to okres dojrzewania
, a zarazem okres buntu przeciwko wszystkiemu, co tworzy tzw. establishment – z taką szczerością opisywali
cechy charakteru wybranych przez nich kandydatów do orderu. Było to szczególnie widoczne, gdy pisali o osobach bardzo im bliskich – zwłaszcza babciach czy dziadkach, dzięki którym poznawali Polskę, w jakimś sensie
odebraną im przez rodziców z powodu wyjazdu z kraju. Drogą pracy konkursowej dziękowali im za te polskie
łany zboża, zapach świeżych malin, wiatr od morza. I to było naprawdę piękne.
Chciałoby się wszystkim uczestnikom konkursu przyznać tytuł laureata, pochwalić za to, iż potrudzili się o to, aby wziąć udział w konkursie, przeprowadzić z bliskimi rozmowy, poszperać w Internecie, poczytać na temat. Jednak nie da się. Można im jednak wszystkim pogratulować za piękne,
starannie wykonane, napisane poprawną polszczyzną prace i zachęcić do udziału w konkursie w przyszłym roku. To wspaniała przygoda z polską historią, polskimi tradycjami i wielkimi Polakami.
ALEKSANDRA PODHORODECKA
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej,
Wielka Brytania

„BYĆ POLAKIEM” 2015

101

ADAM KUBICZEK
16 LAT, REPUBLIKA CZESKA
Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie

„WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE ORDERU
UŚMIECHU POLAKOWI
– PANU CZESŁAWOWI LANGOWI”
1
Podobno nie byłoby Orderu Uśmiechu, gdyby nie było Jacka i Agatki. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku
dzieci w Polsce prawie codziennie oglądały te dwie milutkie kukiełki w telewizyjnej „Dobranocce”. Autorka Jacka i Agatki,
znana pisarka pani Wanda Chotomska, która często spotykała się z dziećmi, powiedziała w którymś z wywiadów, że mały
chłopiec chciał odznaczyć Jacka medalem, bo kukiełka ta potrafiła rozśmieszyć wszystkie dzieci przebywające w szpitalu
w Konstancinie.
Myśl ta została poważnie potraktowana. Ogłoszono konkurs na projekt Orderu Uśmiechu i wkrótce udekorowano
pierwszego kandydata. Został nim profesor Wiktor Dega, światowej sławy chirurg ortopeda, któremu tysiące młodych
pacjentów zawdzięczają zdrowie, a nieraz również życie.
Do tej pory Order Uśmiechu otrzymało ponad 900 osób. Wśród nich są takie osobistości, jak: Ojciec Święty Jan
Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Irena Sendlerowa, prezydentowa RP Jolanta Kwaśniewska, pisarka Ewa Szelburg Zarembina, twórca Monaru i Markotu – Marek Kotański, piosenkarki: Majka Jeżowska i Eleni oraz wiele innych osób, które
okazały dzieciom wielkie serce. Z pewnością jest wiele osób, które mógłbym nominować do Nagrody Orderu Uśmiechu.
Świat przecież pełen jest dobrych, mądrych i wartościowych ludzi, osobistości, które zasłużyły na to wyróżnienie. Dla
mnie jednak wybór tym razem nie był aż tak trudny. Łączy się bowiem z przeżyciem, o którym nigdy nie zapomnę i będę
opowiadał o nim swoim dzieciom i wnukom. Osobie, której chciałbym nisko się ukłonić i podziękować, zawdzięczam
spełnienie marzenia, zwykłego, dziecięcego marzenia o uczestniczeniu w czymś wielkim, doniosłym, ważnym. Proponuję, by Order Uśmiechu otrzymał Pan Czesław Lang, wspaniały polski kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski,
dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata, organizator i wicedyrektor wyścigu o randze światowej Tour de
Pologne, wreszcie pomysłodawca najpiękniejszego wyścigu dla dzieci – Mini Nutella Tour de Pologne.
To właśnie pan Czesław Lang sprawił, że kolarstwo stało się pasją wielu młodych ludzi. Kto nie uczestniczył w tym
wyścigu, może być zaskoczony moim wyborem, kto jednak przynajmniej jako kibic poczuł atmosferę tego polskiego
kolarskiego święta, z pewnością przyzna mi rację, a ja postaram się Państwa o tym przekonać.
Czesław Lang zrobił dla polskich dzieci wielką rzecz. Umożliwił setkom młodych kolarzy wziąć udział w prawdziwym wyścigu kolarskim, z koszulkami, transparentami, kibicami, podium i nagrodami. Pozwolił nam poczuć się kimś
„WIELKIM”. Zachęcił do zdrowego trybu życia, do aktywnego odpoczynku, rywalizacji w duchu fair play, do dążenia
do ambitnych celów.
Tour de Pologne to prestiżowy wyścig kolarski, jedna z największych imprez sportowych w Polsce. Prowadzi po pięknych trasach mojej Ojczyzny. W tym wyścigu biorą udział światowej rangi kolarze, którzy muszą zmierzyć się z setkami
kilometrów równinnych i górzystych dróg. To wspaniali sportowcy, dzięki którym co roku kibice przeżywają olbrzymie
emocje, radość z kibicowania.
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Od pewnego czasu imprezie tej towarzyszy również wyścig dla młodych kolarzy „Nutella Mini Tour de Pologne”.
Dzięki panu Czesławowi i Jego Rodzinie, czyli całemu Lang Teamu, również dzieci mogą poczuć moc rywalizacji w prawdziwym wyścigu, mają szansę przeżyć wspaniałą przygodę na dwóch kółkach. Uczestnicy Nutella Mini Tour de Pologne
sprawdzają swoje siły na odcinku, który kilkanaście minut później pokonują również profesjonalni kolarze. Wzdłuż całej
trasy, mocno strzeżonej przez organizatorów, panuje wspaniała atmosfera. Kibice krzyczą, wspierają kolarzy. Wszędzie
powiewają kolorowe baloniki, prawdziwi sportowi komentatorzy na bieżąco przekazują przez głośniki informacje o sytuacji na trasie. Każdy marzy o tym, by do mety dojechać w czołówce, by powalczyć i stanąć na tym samym podium, gdzie
później stają najlepsi na świecie sportowcy. To prawda!
Wiem, bo sam w 2012 roku uczestniczyłem w tym bardzo specyficznym, chyba jedynym w Europie na taką skalę,
wyścigu.
W mojej pracy postaram się przekazać dreszczyk emocji, który towarzyszył mi podczas tych rowerowych zmagań.
Chyba każdemu chłopcu od najmłodszych lat towarzyszą piłka i rower. Dokładnie pamiętam moje pierwsze „kroki” na rowerze, moje upadki, zdarte kolana. Pamiętam też pierwszy rowerowy dres, który sprezentował mi wujek. Czułem się jak
prawdziwy kolarz, jednak teraz wiem, że wtedy brakowało mi jeszcze wytrwałości i pasji, czegoś, co później pośrednio
przekazał mi pan Czesław Lang.
O możliwości udziału w wyścigu Mini Nutella Tour de Pologne dowiedziałem się właśnie od wujka, mojego „domowego opiekuna sportowego”. Dokładnie przeczytałem regulamin, sprawdziłem terminy, trasę. Rodzice też popierali
ten pomysł, ale stwierdzili, że w tym czasie będziemy na urlopie i mogę zabrać sobie rower i pojeździć wzdłuż Bałtyku
– to ponoć zdrowe i przyjemne. Jestem szczęśliwy, że mogę z rodzicami i babcią spędzać takie wspaniałe wakacje w Kołobrzegu, nie każdy ma tyle szczęścia w życiu, co ja. Jednak wtedy nie mogłem pogodzić się z tym faktem. Tłumaczono mi,
że wyjazd nad morze związany jest z wcześniejszymi przygotowaniami – rezerwacją kwatery, terminem urlopu rodziców
i innymi ważnymi sprawami i jest załatwiany z wyprzedzeniem, a terminy są zobowiązujące.
Rozumiałem, ale nie ukrywam, że wtedy było mi przykro. Okazało się jednak, że etap w Cieszynie będzie przebiegać
w ostatnim dniu naszego pobytu nad morzem. Rodzice wiedzieli, że bardzo zależy mi na udziale w wyścigu. Zresztą
nawet z plaży wracałem wcześniej, by móc przynajmniej w telewizji śledzić zmagania naszych kolarzy podczas etapów
Tour de Pologne. Odbyła się narada rodzinna. Z Kołobrzegu postanowiliśmy wyjechać wieczorem, zamiast, jak wcześniej
planowano, następnego dnia w godzinach dopołudniowych. Do dnia dzisiejszego jestem wdzięczny rodzicom za tę decyzję, a szczególnie mamie, która jest w naszej wakacyjnej grupie jedynym kierowcą, a nocne prowadzenie samochodu
nie należy do jej największych przyjemności.
Siedziałem na tylnym siedzeniu wtulony w ramię babci. Wszyscy mnie namawiali, żebym się przespał, bo przecież następnego dnia czeka mnie wyścig, lecz o śnie nie było mowy. Zastanawiałem się, jak to będzie, wyobrażałem sobie trasę.
Chodziło właściwie o międzynarodowy wyścig, miasto bowiem, w którym mieszkam, łączy rzeka Olza, a trasa prowadziła
jej lewym i prawym brzegiem. W Czeskim Cieszynie według mapki chodziło o równinną drogę asfaltową, po polskiej
stronie miasta trasa jest pagórkowata, drogi historyczne, pokryte brukiem. Tam też na rynku był start i meta. Czyli finisz
pod górkę! Podczas całej podróży do domu prześladowały nas burze, przelotne opady. „Będzie ślisko” – pomyślałem.
Do domu dotarliśmy wczesnym rankiem. Deszcz przestał wreszcie padać i zapowiadał się piękny gorący dzień.
W domu czekali na nas mój kuzyn Wiktor i jego przyjaciel Honza., którzy też byli zgłoszeni do wyścigu. Czekał również
mój wujek, „serwisman” naszego zespołu. Sprawdzał jeszcze nasze rowery. Udzielał ostatnich wskazówek.
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Wreszcie nadeszła wymarzona godzina pojechania na wyścig. Na rynek cieszyński wyruszyliśmy całą rodziną, oczywiście ze sporym czasowym wyprzedzeniem. Wszędzie było już bardzo dużo kibiców. Miasto wyglądało odświętnie, było
pięknie udekorowane. Babcia znalazła sobie miejsce w pobliżu parku, bo upał był niesamowity. Dopiero po kilku tygodniach przyznała się, że nas wcale nie rozpoznała, pomimo że podczas naszego przejazdu stała przy trasie. Powiedziała
mi: „Peleton mknął tak szybko, wszyscy w jednakowych koszulkach i nie sposób było was rozróżnić, lecz wszystkich
gorąco oklaskiwałam, bo każdy jechał najlepiej, jak tylko potrafił”. W wyścigu brało udział ponad 200 dziewczynek
i chłopców z obu stron Olzy.
Na starcie otrzymaliśmy wspaniałe prawdziwe koszulki kolarskie, numery startowe i inne drobne upominki. Moja
koszulka z tego wyścigu, teraz już bardzo mała, należy do moich najcenniejszych pamiątek i chociaż małe dresy i koszulki
sportowe oddaję młodszym kolegom, tej koszulki nie dam nikomu, zachowam ją jako jeden z najdroższych skarbów.
W tym pamiętnym dniu etap profesjonalnego wyścigu prowadził z Kędzierzyna-Koźla do Cieszyna. Kończył się kilkukrotną pętlą wokół obu miast – Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Ta sama pętla dotyczyła kolarzy Mini Tour de Pologne.
My dwukrotnie pokonywaliśmy pętlę.

4
Czekanie na start okropnie się dłużyło, pomimo że organizacyjnie wszystko przebiegało bardzo sprawnie. W końcu
nastąpił start. Ruszyliśmy! Wprawdzie w domu ustaliliśmy z chłopcami pewną strategię, ale okazało się, że koledzy
„z mojej drużyny” szybko mi uciekli. I dobrze, przecież to był wyścig, a nie wycieczka nad rzekę. Byli wypoczęci, w dobrej
formie, starsi i wysportowani. Mnie jechało się bardzo ciężko, przecież jeszcze poprzedniego dnia o tej porze kąpałem się
w Bałtyku. Potem pakowanie, pożegnanie i ta nocna podróż. Starałem się jakoś trzymać, lecz było coraz gorzej. Nie zdawałem sobie nigdy sprawy z tego, że Cieszyn to takie górzyste miasto. Na co dzień nie jeżdżę tą trasą, wyjeżdżam raczej
za miasto, które jest bardzo ruchliwe i zapchane pojazdami.
Coraz częściej na trasie pojawiał się pilot na motorze. Bałem się, że zbliżają się już kolarze profesjonalni, co oznaczałoby, że nas maruderów usuną z trasy. Lecz pilot wyprzedził nas i zniknął. Jechaliśmy dalej. Wreszcie minąłem graniczny most na Olzie, ostry zakręt w prawo, już tylko trzeba podjechać pod górę do rynku, zakręt w lewo i meta. Lecz
jak podjechać? Rower zaczął ślizgać się na bruku, a ja byłem coraz słabszy. Z ogromnym żalem pomyślałem, że trzeba
zrezygnować, lecz kibice gorąco dopingowali, ktoś z tłumu zawołał: „Trzymaj się mały, to tylko kawałek!”. Rzeczywiście
do mety było już bliziutko – przecież znam Cieszyn.
Zacisnąłem zęby, obtarłem rękawem mokrą twarz i mocno zacząłem pedałować.
Dojechałem. Byłem przedostatni, nawet na rynku usłyszałem komentatora, który dopingował mnie i na cały głos
krzyczał: „Z numerem 174 dojeżdża Adam Kubiczek, brawa dla Adama!!!”. Tak krzyczano na rynku cieszyńskim!!! To było
niesamowite uczucie. Wiwatujący tłum oklaskiwał ostatnich młodych kolarzy dojeżdżających do mety, mnie również!
Czy mógłbym gdzie indziej doznać takich emocji?

5
W wyścigu Mini Tour de Pologne brałem udział tylko raz. Nie dlatego, żebym się zniechęcił trudami czy uzyskaniem
odległego miejsca. Wręcz odwrotnie. To wtedy kolarstwo z zamiłowania przekształciło się w prawdziwą pasję. Zmieniła
się trasa kolejnych edycji wyścigu, w Cieszynie w związku z remontami sieci kanalizacji rozkopano niemal całą trasę.
A gdyby nawet w przyszłości Cieszyn został znowu etapowym miastem, to ja już nie mieszczę się w wiekowej kategorii,
jestem za stary. Są inni moi młodsi koledzy, których z całego serca przekonuję o tym, że warto pojechać i z pewnością
nie zabraknie mnie wśród kibiców.
Zawsze lubiłem jeździć na rowerze, ale dopiero od tego wyścigu rower jest moim najlepszym przyjacielem. Jak tylko
znika śnieg i mam trochę czasu, wsiadam na rower i jadę. To nie tylko sport, to również poczucie samodzielności, umiejętność zaplanowania trasy, obliczenia swoich sił. Godziny spędzone na rowerze to też godziny medytacji, wspomnień.
To chyba jedne z najpiękniejszych chwil w moim życiu. Mój rower towarzyszy mi podczas całych wakacji. Zabieram
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go do Kołobrzegu i do naszej drewnianej chatki w Beskidach. Tam najczęściej z moim wujkiem, który też jest zapalonym
rowerzystą, codziennie regularnie rano przed śniadaniem jeździmy na Połom. To szczyt oddalony od chatki ponad
10 km, a różnica wysokości wynosi około 350 m. Pobijamy własne rekordy, ścigamy się lub po prostu tak sobie dla
ogromnej przyjemności wyjeżdżamy i zjeżdżamy. Oprócz tego urządzamy inne, nawet kilkudniowe wycieczki rowerowe
po szczytach naszych pięknych Beskidów.
Cały czas kontroluję swoją formę i cieszę się, że jest coraz lepiej. Rower pozwala mi też pokonywać własne słabości
i uwierzyć w siebie. To mój prawdziwy przyjaciel.

6
Szanowny Panie Czesławie!
W imieniu setek dzieci dziękuję Panu oraz całemu Pana zespołowi za najpiękniejszy dar, za radość i uśmiech, które
Pan nam podarował. Myślę, że wypowiadam się w imieniu wszystkich dzieci, które mogły uczestniczyć w wyścigu Mini
Nutella Tour de Pologne. Dziękuję też za łzy, były naprawdę pozytywne. Teraz, siedząc przed telewizorem w wygodnym
fotelu i kibicując naszym kolarzom, piłkarzom, narciarzom i w ogóle wszystkim sportowcom, wiem, co przeżywają, wiem,
jak bardzo chcą reprezentować nasz kraj, wygrywać i zdobywać medale. W życiu człowieka są jednak też gorsze, słabsze
chwile. Nawet w życiu sportowca.
Pamiętajmy, żeby w takich momentach jeszcze bardziej wspierać wszystkich sportowców i wierzyć w nich. To doda
im sił, tak jak na ostatnich metrach dodali mi sił nieznajomi kibice.
Wyścig Mini Nutella Tour de Pologne dał mi dużo radości i bardzo wiele mnie nauczył. Łatwiej zrozumieć mi, jak
długa i ciężka praca prowadzi do sukcesu, jak trudnym i pięknym sportem jest kolarstwo. Jeszcze raz pięknie Panu dziękuję i nominuję Pana na Kandydata do Orderu Uśmiechu.

ADAM KUBICZEK
Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie
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JESSICA KRAŃSKI
16 LAT, STANY ZJEDNOCZONE

ORDER UŚMIECHU
DLA PRADZIADKA STANISŁAWA
Urodziłam się i mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Chodzę do Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Niles. Miejscowość ta zaliczana jest do jednych z wielu przedmieść Chicago. Moje miejsce zamieszkania wpływa na to, że nie mam
tak częstego kontaktu ze swoją rodziną w Polsce. Zawsze interesował i fascynował mnie ten kraj położony nad Wisłą,
kraj, z którego pochodzą moi rodzice i skąd wyrastają moje korzenie. Moja nauczycielka z polskiej szkoły zachęciła mnie,
aby wziąć udział w konkursie „Być Polakiem” i wnioskować o nadanie Orderu Uśmiechu tej osobie, która dzieląc się swoją
miłością, przyniosła mi radość jako dziecku. Od razu pomyślałam o swoim pradziadku.
Wnioskuję o przyznanie Orderu Uśmiechu mojemu pradziadkowi Stanisławowi.
Mój pradziadek ma 94 lata i mieszka w Polsce. Pięć lat temu zobaczyłam go po raz pierwszy. Miałam wtedy 11 lat. Dowiedziałam się wówczas, że pradziadek Stanisław przeżył drugą wojnę światową. Od razu zainteresował mnie ten temat
i zaczęłam uważnie słuchać jego opowiadań, jak to był w różnych obozach koncentracyjnych w Polsce i w Niemczech.
„Było powiedziane wtedy” – tak mówił mój pradziadek – „że kiedy ktoś się dostanie do obozu, już nigdy z niego nie wyjdzie”. Jednak mojemu pradziadkowi udało się uciec aż trzy razy: dwa razy z Niemiec i jeden raz z Polski. Kiedy uciekał
z obozów, nigdy nie uciekał sam i zawsze próbował ratować życie innym. Udzielał pomocy Żydom. Wiedział, że czekała
go za to kara śmierci, jakby ktoś tylko się o tym dowiedział. Miał WIELKIE i KOCHAJĄCE SERCE. Niejednokrotnie
w obliczu śmierci niósł pomoc i wolność innym. Minęło już kilka lat, a jego opowieści są i na zawsze pozostaną ze mną.
Pradziadek Stanisław i jego historia, którą za każdym razem opowiada wzruszonym głosem, znalazła u mnie szczególny
kącik, do którego często zaglądam. Nauczył mnie, żebym wszystkich kochała i pomagała, jeżeli ktoś jest w potrzebie
i oczekuje pomocy. Dzięki takim ludziom jak on, który nie tylko w czasie wojny dotykał i zmieniał serca wielu, ale robi
to w dalszym ciągu, dzieląc się swoją dobrocią i miłością bliźniego, świat nie tylko dzieci, ale wszystkich zamieszkujących
tę kulę ziemską zmienia się na lepsze.
Bardzo mnie cieszy, kiedy mój pradziadek jest uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do życia mimo tego, że przeżył taką tragedię. Chciałabym się widzieć z nim co roku, ale mieszkając tak daleko od Polski, jest to trochę trudne.
Staram się rozmawiać z nim często przez telefon i nie zapominać o nim. Wszystkie moje problemy stają się takie małe
i nieważne, gdy tylko pomyślę o nim. Pomaga mi dążyć do celu, nie oglądać się za siebie i pokonywać wszystkie trudności z uśmiechem na twarzy. Jest kochaną przeze mnie osobą, którą staram sie naśladować. Postanowiłam sobie,
że w każdej, nawet najbardziej przygnębiającej sytuacji, będę próbowała znaleźć promyk nadziei, a optymizm mnie nigdy
nie opuści. Chcę dzielić się pradziadkiem Stanisławem z innymi. Przygotowałam prezentację na jego temat na lekcję
historii w polskiej szkole. Chyba udało mi się zainteresować moich rówieśników jego historią i jego optymistycznym podejściem do życia. Chciałabym, aby mój pradziadek
był nie tylko moim idolem, ale wielu innych dzieci, dlatego
wnioskuję o przyznanie mu Orderu Uśmiechu! Ostatnio
przesłał mi opaskę, którą nosił na ramieniu, będąc w obozie
koncentracyjnym. Jest to symbol odwagi oraz patriotyzmu.
Mój pradziadek pomógł mi zmienić moje spojrzenie
na życie i chciałabym dalej kochać i pomagać ludziom, tak
jak on pomagał i kochał wszystkich.
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AGATA WIKTORIA SOŁTYS
14 LAT, STANY ZJEDNOCZONE

„WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE ORDERU
UŚMIECHU POLCE
– PANI HELENIE ZIÓŁKOWSKIEJ
Na świecie żyje mnóstwo ludzi, ludzi pełnych pasji i ambicji. Jedną z takich osób
jest Pani Helena Ziółkowska, która mieszka w Chicago. W mojej opinii nie jest to zwykła
kobieta. Jej niezwykłość polega na zaangażowaniu w różne dziedziny życia, z których
ja znam tylko około połowę. Trudno napisać o wszystkim, co robiła czy robi w swoim
życiu Pani Ziółkowska. Lista Jej zasług jest bardzo długa, ale dla mnie, trzynastoletniej dziewczyny, najważniejsze jest to, co zrobiła i robi Pani Ziółkowska dla polonijnych
dzieci i młodzieży w kraju, w którym ja się urodziłam. Rekomendując nazwisko Pani
Heleny Ziółkowskiej do otrzymania nadawanego przez dzieci Orderu Uśmiechu, pragnę przedstawić moją bohaterkę. Chcąc uczynić życie lepszym, Pani Helena Ziółkowska pracowała przez 20 lat w publicznej bibliotece w Chicago – Chicago Public Library,
Portage-Cragin Branch, w której była odpowiedzialna za dział polskich książek. Gdy zaczęła swą pracę, na półkach było „aż” 50 polskich książek. Dzięki tej wspaniałej kobiecie, gdy po latach pracy odchodziła na zasłużoną emeryturę, na półkach biblioteki było
już 5 000 polskich tytułów. Aby zachęcić polonijną młodzież do korzystania ze zbiorów biblioteki, Pani Helena stworzyła
kluby dyskusyjne, które istnieją nieprzerwanie od 2002 roku. Mimo przejścia na emeryturę Pani Ziółkowska jest nadal
ich aktywną uczestniczką i wolontariuszką. Swoim przykładem pokazuje, jak ważną rolę w życiu dziecka i młodego człowieka pełni przyjaźń z książką, a szczególnie z tą polską książką. Dzięki sprowadzanym książkom pomagała także dorosłym
ukoić ich tęsknotę za rodzinnym krajem, zachęcając
do lektury polskiej poezji i prozy. Za wzorem Pani
Ziółkowskiej podążyły inne biblioteki z Chicago
i chicagowskich przedmieść, których księgozbiory
zajmują dziś wiele regałów.
Przez całe swoje życie Pani Ziółkowska była
bardzo aktywna i sprawowała wiele funkcji, ale najważniejszą z nich była praca z dziećmi i dla dzieci.
Od 1960 roku do chwili obecnej Pani Helena Ziółkowska związana jest z polonijnym szkolnictwem
w Chicago. Z wielką pasją pracowała w zawodzie
nauczycielki. Była też przez kilka lat kierownikiem
szkoły im. św. M.M. Kolbego w Chicago. Współtworzyła podręczniki do języka polskiego. Zawsze
chętnie pomagała dzieciom, ich rodzicom i polo- Pani Helena Ziółkowska w środku, w otoczeniu działaczek ZNP i kanijnym nauczycielom.
pelana Zrzeszenia Nauczycieli Polskich
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Od 1962 roku jest aktywnym członkiem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich
w Ameryce.
W tak wielu działaniach Pani Heleny jest jedna rzecz, która mnie, młodą
dziewczynę, zachwyca najbardziej. Ta rzecz czyni Panią Ziółkowską przepiękną
i wyjątkową postacią, o której należy mówić, należy ją podziwiać i czerpać wzór
do własnego rozwoju.
Przygoda, którą teraz opiszę, przytrafiła się Pani Ziółkowskiej 29 lat temu.
Z potrzeby serca i wymagań czasu została Redaktor Naczelną „Głosu Nauczyciela”. Z niesamowitym oddaniem i poświęceniem jest nią do dziś. Pomyślicie
pewnie, co w tym nadzwyczajnego, na pewno zarabia mnóstwo pieniędzy, bo kto
w dzisiejszych czasach robi coś za darmo i to przez prawie 30 lat? No właśnie!
– nie wierzycie? Odpowiedzi na to pytanie może udzielić Wam tylko sama Pani
Helena Ziółkowska, ponieważ dla Niej miłość do języka polskiego, do polskiego
słowa, do przybliżania wszystkiego, co polskie, jest jedną z najwyższych życiowych wartości, których nie da się przeliczyć na żadne pieniądze.
Swą pracę w „Głosie Nauczyciela” zawsze wykonywała i wykonuje bezpłatnie!!!
Ten fakt, tak rzadki w dzisiejszym świecie, dla mnie, uczennicy I klasy polonijnego Gimnazjum, czyni Panią Helenę
Ziółkowską Prawdziwą Polką.
Głos Nauczyciela wysyłany jest do 28 stanów w Stanach Zjednoczonych, trafia też do Polaków rozsianych po świecie
w takich krajach jak: Niemcy, Australia, Anglia, Kanada, Brazylia, Argentyna, Włochy, Szwecja, Czechy, Holandia, Rosja,
Ukraina, Białoruś, Węgry, Litwa itd.
W mojej opinii Pani Helena Ziółkowska jest wyjątkową kobietą, która zasługuje za swą pełną poświęcenia i oddania
pracę dla ludzi w różnym wieku na największe laury.
Dlaczego tak myślę? Myślę tak, ponieważ mam niesamowity zaszczyt znać tę skromną, pełną życzliwego uśmiechu,
przemiłą osobę. Osobę, która ofiarowała swoje życie dla takich dzieci jak ja, zachęcając do czytania książek pisanych językiem Brzechwy, Tuwima, Sienkiewicza i Miłosza. Dając do ręki polską książkę, nauczyła nas, młodych, miłości do mowy
rodziców i dziadków, zapraszała do poznawania dalekiej Ojczyzny przodków. Pisząc i sprawdzając podręczniki dla polonijnych dzieci, dała nam, dzieciom, szansę nauki języka polskiego jako dziedzictwa łączącego wszystkie pokolenia
Polaków mieszkających poza granicami kraju. Redagując „Głos Nauczyciela”, zawsze pisała o nas – o dzieciach, o naszych
sukcesach, marzeniach i pragnieniach.
Na łamach pisma przedstawiała
nasze prace, eseje, opowiadania. Zamieszczała pierwsze próby poetyckie.
Relacjonowała wydarzenia, w których
braliśmy udział. Na kartach „Głosu
Nauczyciela” polonijne dzieci tworzyły
swoją historię i zaznaczały swój ślad.
Ja też mam tam swoją historię, o której
mógł przeczytać świat.
W imieniu wszystkich dzieci z głębi
serca dziękuję Pani Helenie Ziółkowskiej za to, że pokazała światu, że dzieci
muszą iść właściwą drogą, by osiągnąć
sukces w dorosłym życiu.
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Dziękuję za ten najwspanialszy drogowskaz, jakim była i jest POLSKA KSIĄŻKA!!!
Pani Helena Ziółkowska otrzymała wiele dyplomów i wyróżnień, a brak wśród nich orderu z promiennym słoneczkiem.
W imieniu własnym i polonijnych dzieci, Ja – uczennica Polskiej Szkoły im.Mikołaja Kopernika w Niles – bardzo
proszę o nadanie Pani Helenie Ziółkowskiej Orderu Uśmiechu i włączenie tej niezwykłej postaci w poczet kawalerów
tego najwspanialszego wyróżnienia.
Źródła:

•
•
•
•
•
•
•
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„»Głos Nauczyciela« – Srebrny Jubileusz” – wydanie specjalne z okazji 25-lecia kwartalnika Rok XXVI/NR1,
wywiad z autorką podręczników do nauczania geografii dla polonijnych uczniów, członkinią Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, wicedyrektorem PS im. M.M. Kolbego w Chicago p. Alicją Nawarą,
wywiad z dyrektorem SP im. T. Kościuszki w Chicago p. Urszulą Gawlik,
własne refleksje ze spotkań z Panią Heleną Ziółkowską,
http://www.dobrapolskaszkola.com/2014/08/18/glos-nauczyciela-ma-juz-29-lat/,
http://www.kolbeschool.org/szkola/historia-szkoly,
http://www.zjazdnowyjork2014.com/kontakt-z-nami/mgr-helena-zi%C3%B3%C5%82kowska/.
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JURY TO GRUPA LUDZI, KTÓRA ZJEŻDŻA SIĘ DO POLSKI Z CAŁEGO
ŚWIATA. OCENA PRAC, DYSKUSJE, POLEMIKI STAJĄ SIĘ W TAKIM
GRONIE MIEJSCEM PREZENTOWANIA SWOJEGO PRZYWIĄZANIA
DO POLSKOŚCI, WYRAŻANIA PATRIOTYZMU... PRACUJEMY,
ANGAŻUJĄC SWÓJ CZAS I SIŁY, BY JAKOŚ SŁUŻYĆ TEMU, CO
WSPÓLNIE NAZYWAMY POLSKĄ.
Zebraliśmy się 17 kwietnia w Warszawie, obradowaliśmy trzy dni, spierając się, które prace trzeba
wyróżnić, nagrodzić... Jednak chyba nie to było mimo wszystko najważniejsze. Jury to grupa ludzi,
która zjeżdża się do Polski z całego świata. Ocena prac, dyskusje, polemiki stają się w takim gronie
miejscem prezentowania swojego przywiązania do polskości, wyrażania patriotyzmu. Wszyscy przecież pracujemy bez gratyfikacji, angażując swój czas i siły, by jakoś służyć temu, co wspólnie nazywamy Polską. Bycie w tym gronie to prawdziwy zaszczyt i radość. Doświadczenie miłości do Ojczyzny
ludzi, którzy musieli ją opuścić nieraz wiele lat temu, a mimo to mają do Polski szacunek, miłość, chcąc
jej służyć, jak potrafią najlepiej. Nie sposób na koniec także nie wspomnieć o nadesłanych pracach.
Podgrupa w jury w której pracowaliśmy, zajmowała się tematem „Wnioskuję o przyznanie Orderu
Uśmiechu Polakowi/Polce”. Podziw budzi poprawna polszczyzna, ładny styl, a przede wszystkim
postaci wybranych Polaków. Wielu z nich jest znanymi osobistościami, są też wśród bohaterów ci
znani najbliższej rodzinie, znajomym. Wszystkich łączy wielkie serce i zaangażowanie w pracy dla
dzieci. Z radością czytałem o kolejnych osobach – a żadna z nich nie została wybrana na temat pracy
kilkakrotnie. Obawialiśmy się, że nauczyciele czy opiekunowie mogą młodzieży zasugerować kogoś
znanego, a wiele prac może być wtedy podobny do siebie. Nic takiego się nie stało. Każda z prac to
opis wyjątkowej dla autora osoby, którego on osobiście wskazałby jako tego, któremu należy się Order
Uśmiechu. Mam nadzieję, że konkurs „Być Polakiem” będzie coraz bardziej popularny wśród Polonii
całego świata, a pisane prace pobudzą do większej miłości i znajomości naszej Ojczyzny.
KS. BOGUSŁAW JANKOWSKI
Dyrektor Katolickiego Centrum Kultury „Dobre Miejsce”,
Polska
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WARUNKIEM PODTRZYMYWANIA ZAINTERESOWANIA
POLSKOŚCIĄ JEST W MOIM PRZEŚWIADCZENIU NIEUSTANNE
STWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE WSZYSTKICH SZANS,
KTÓRE POZWALAJĄ PIELĘGNOWAĆ TOŻSAMOŚĆ MŁODYCH
LUDZI: UCZĘSZCZANIE DO POLSKICH SZKÓŁ, ANGAŻOWANIE SIĘ W ŻYCIE
WSPÓLNOTY POLONIJNEJ, INTEGROWANIE SIĘ WOKÓŁ OŚRODKÓW POLSKICH
LUB POLSKOJĘZYCZNYCH – KOŚCIOŁA, LOKALNEGO STOWARZYSZENIA...

Uczenie języka i kultury polskiej dzieci mieszkających poza granicami Polski to ogromne wyzwanie
dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Poprzez pielęgnowanie języka budujemy tożsamość naszych podopiecznych. Mamy często świadomość, że nie tyle uczymy języka i kultury polskiej, ale samej
Polski, którą nasi podopieczni znają najczęściej z opowieści rodziców i dziadków, krótkich wyjazdów
wakacyjnych, literatury czy telewizji.
Warunkiem podtrzymywania zainteresowania polskością jest w moim przeświadczeniu nieustanne stwarzanie i wykorzystywanie wszystkich szans, które pozwalają pielęgnować tożsamość
młodych ludzi: uczęszczanie do polskich szkół, angażowanie się w życie wspólnoty polonijnej, integrowanie się wokół ośrodków polskich lub polskojęzycznych – Kościoła, lokalnego stowarzyszenia itp.
Doskonałym sposobem na rozbudzanie i pielęgnowanie zainteresowania Polską jest udział w konkursie „Być Polakiem”. Jury konkursu corocznie z wielkim przejęciem czyta i analizuje nadesłane
prace. Widzimy, że często uczestnicy w bardzo emocjonalny sposób opisują historię własnej rodziny,
przyjaciół, osób im bliskich.
Nie ma w moim przekonaniu lepszego sposobu na wzmacnianie więzi z Krajem niż poprzez pielęgnowanie relacji rodzinnych zwykle bardzo mocno wpisanych w historię Polski. Gorąco zachęcam
wszystkich młodych Polaków do uczestniczenia w kolejnej edycji konkursu. To świetny sposób na
budowanie poczucia przynależności do wielkiej rodziny Polaków, z których „20 milionów jest rozsianych po całym świecie”.
DANUTA STRYJAK
kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
Rzym, Włochy
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UCZNIOWIE Z III KATEGORII WIEKOWEJ – PRZEDSTAWIAJĄC
PRL WE WSPOMNIENIACH SWOICH NAJBLIŻSZYCH – POŁOŻYLI
AKCENT NA ABSURDALNOŚĆ SYSTEMU. STĄD NAJLEPSZE PRACE
CECHUJE IRONICZNE I HUMORYSTYCZNE PODEJŚCIE DO TEMATU,
UJĘTE W ORYGINALNĄ FORMĘ, NA PRZYKŁAD LIMERYKU CZY TEATRZYKU.

Na VI edycję konkursu wpłynęło, jak co roku, wiele ciekawych prac. Najmłodsi uczestnicy odbyli
podróż dookoła świata z bohaterami polskich bajek. Okazało się, że dziecięca wyobraźnia nie ma granic, bo Koziołek Matołek, Bolek i Lolek czy Karolcia znaleźli się w miejscach, o których – w najśmielszych snach – nie śnili ich twórcy! Młodzi autorzy zmodyfikowali znane fabuły, prowadząc bohaterów
swoimi ścieżkami i każąc im przeżywać szalone i niewiarygodne przygody.
Z kolei przed uczniami z II grupy postawiono zadanie przyznania Orderu Uśmiechu. Najoryginalniejsze okazały się prace, których autorzy uczynili bohaterami osoby znane i bliskie. Młodzi twórcy
nie wahali się przyznać Orderu Uśmiechu ulubionemu nauczycielowi czy księdzu, ale także najukochańszej mamie i niezastąpionej babci. Uczniowie z III kategorii wiekowej – przedstawiając PRL
we wspomnieniach swoich najbliższych – położyli akcent na absurdalność systemu. Stąd najlepsze
prace cechuje ironiczne i humorystyczne podejście do tematu, ujęte w oryginalną formę, na przykład
limeryku czy teatrzyku. Autorzy IV grupy wiekowej, zastanawiając się nad ważnością flagi polskiej,
zaprezentowali ciekawe refleksje na temat emigracji. Prześledzili ewolucję dojrzewania do polskości. Zwrócili uwagę na słabości Polaków, a także przezwyciężanie kompleksów prowadzące do dumy
z faktu bycia Polakiem („każdy z nas ma taką małą flagę w sobie”). Prace w kategorii multimedialnej
miały za zadanie ukazanie życia 20 milionów Polaków, rozsianych po całym świecie. Bardzo trafnie
problem ten spuentował jeden z uczestników, formułując następującą myśl: „Mówić po polsku czy
też mieszkać w Polsce wcale nie jest wykładnią polskości. Bycie Polakiem to stan świadomości i żadne
granice na ziemi nie są w stanie tej polskości ograniczyć”. Te mądre słowa zachęcają do kontynuowania idei konkursu.

STANISŁAW CHYLEWSKI
kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie RP w Montrealu,
Kanada
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...I W TY M WŁAŚNIE TKWI SIŁA NASZEGO KONKURSU. UDZIAŁ
W NIM TO MOŻLIWOŚĆ POZNANIA WAŻNYCH KART Z HISTORII
POLSKI PRZEZ PRYZMAT WŁASNEJ RODZINY. TO OKAZJA DO
KULTYWOWANIA JĘZYKA POLSKIEGO. I W KOŃCU – TO SZANSA,
ABY ZADAĆ SOBIE PYTANIE: JAK WAŻNA JEST DLA MNIE POLSKA? JA TAKŻE
ZADAJĘ SOBIE TO PYTANIE ZA KAŻDYM RAZEM, GDY CZYTAM KONKURSOWE
PRACE.

Sześć lat w jury konkursu „Być Polakiem” to zarówno ogromne wyróżnienie i zaszczyt, jak i wielkie wyzwanie. Praca jurora wiąże się z zadaniem ocenienia każdego roku dużej liczby konkursowych
prac oraz dokonania wyboru tych, które poruszają najbardziej, najciekawiej i najpełniej prezentują
wybrany temat, a także urzekają autentycznością odczuć ich młodych autorów.
W tym roku, dzięki lekturze nadesłanych prac, zanurzyłam się w rzeczywistości Polski czasów
PRL. Uczestnicy konkursu – poprzez relacje bliskich – nie tylko odkrywali, jak wyglądało życie codzienne tego okresu, mieli także okazję do refleksji odnoszącej się do takich wartości jak wolność,
niepodległość, patriotyzm. Szczerze odczuwałam wzruszenie i dumę, że tak wielu młodych ludzi, żyjących na co dzień w oddaleniu od Polski, w tak zajmujący i często niezwykle ciekawy literacko sposób
potrafi – w języku polskim – uchwycić absurdy i wyzwania opisywanych czasów, a następnie odnieść
je do osobistych doświadczeń związanych z kształtowaniem się własnego poczucia tożsamości.
I w tym właśnie tkwi siła naszego konkursu. Udział w nim to możliwość poznania ważnych kart
historii Polski przez pryzmat historii własnej rodziny. To okazja do kultywowania języka polskiego.
I w końcu – to szansa, by zadać sobie pytanie: „jak ważna jest dla mnie Polska?”. Ja także zadaję
sobie to pytanie za każdym razem, gdy czytam konkursowe prace. Dziękuję za to Wam wszystkim –
uczestnikom, jurorom, organizatorom konkursu.

MAGDALENA BOGUSŁAWSKA
dyrektor Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP,
w latach 2008–2012 dyrektor ORPEG,
Warszawa, Polska
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PATRYK BIELAWSKI
16 LAT, KANADA
Klasa III Gimnazjum Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Mikołaja Kopernika w Montrealu

TEATRZYK CZERWONA GĘŚ,
CZYLI PRL WE WSPOMNIENIACH
MOICH NAJBLIŻSZYCH
sceny na podstawie
Teatrzyku Zielona Gęś K.I. Gałczyńskiego:
„ZAMYŚLONEGO KELNERA”
„DZIWNEGO KRAWCA”
„ŚMIERCI W KAWIARNI”

Montreal
28 marca 2015
Klasa III Gimnazjum Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Mikołaja Kopernika w Montrealu

TEATRZYK CZERWONA GĘŚ
MA ZASZCZYT PRZEDSTAWIĆ
„ZAMYŚLONA SKLEPOWA”

MIEJSCE:
Sklep mięsny w Białymstoku
CZAS:
10:00–11:00 rano

PROGRAM:
Bżebżółka
Bżebżółkowa
Zamyślona Sklepowa
Klient I
Klient II
REŻYSERIA:
Prof. Gączyński
MUZYKA:
Koziołek Porfirion
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AKT I
BŻEBŻÓŁKA:
Idę do sklepu mięsnego.
BŻEBŻÓŁKOWA:
(Podejrzliwie)
Po co?

BŻEBŻÓŁKA:
Ocet.
BŻEBŻÓŁKOWA:
(Otwiera szafkę, a ona już jest wypełniona butelkami octu)
... to już trzeci raz w tym miesiącu.
KURTYNA
(Antrakt 15 minut. Bufet)

BŻEBŻÓŁKA:
Po mięso.

AKT IV

BŻEBŻÓŁKOWA:
Aha.
KURTYNA
(Antrakt 15 minut. Bufet)

AKT II
BŻEBŻÓŁKA:
Jest mięso?
ZAMYŚLONA SKLEPOWA:
Nie ma.

BŻEBŻÓŁKA:
Ja od 6 rano czekam, a przede mną już jest z dwudziestu
ludzi.
KLIENT I:
Sklep otwarty od 8, a towar dopiero teraz przywieźli.
ZAMYŚLONA SKLEPOWA:
Przerwa śniadaniowa!
KLIENT II:
Dlaczego pani nie wyłoży towaru na półki i nie zacznie
sprzedawać?! Jak tak można, ludzie czekają!
ZAMYŚLONA SKLEPOWA:
(ze smutkiem)

BŻEBŻÓŁKA:
(Podejrzliwie)
A co jest?
ZAMYŚLONA SKLEPOWA:
Ocet.
BŻEBŻÓŁKA:
W takim razie trzy butelki poproszę.
KURTYNA
(Antrakt 15 minut. Bufet)

Co za ludzie, zjeść człowiekowi nie dają.
(śpiewa) Ciężkie jest życie sklepowej,
Życie sklepowej to łza,
Kiedy, ach, dadzą mi spokój,
Od tego hałasu i tłumu,
Ciągłego marudzenia,
A mnie w sercu Moniuszka gra
K U R T Y N A (Bufet)

AKT III
BŻEBŻÓŁKOWA:
Gdzie byłeś?
BŻEBŻÓŁKA:
W sklepie mięsnym.
BŻEBŻÓŁKOWA:
(Podejrzliwie)
A co kupiłeś?
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PATRYK BIELAWSKI – 16 LAT, KANADA

TEATRZYK CZERWONA GĘŚ
MA ZASZCZYT PRZEDSTAWIĆ
„ŚMIERĆ W AUTOBUSIE”
PROGRAM:
Pasażer
Pasażerka
Kierowca autobusu 177
Kanar
REŻYSERIA:
Prof. Gączyński
MUZYKA:
Koziołek Porfirion
MIEJSCE:
Przystanek w Suchowoli
CZAS:
5:00–8:30 po południu

AKT I
PASAŻER:
Na jaki autobus pani czeka?
PASAŻERKA:
Na 23. A pan?

PASAŻER:
177, już cztery przeszły, a każdy pełny. Czekam już 3 godziny, a następny za godzinę (autobus 23 przyjeżdza na
przystanek, pasażerka wchodzi).
*****
(2 godziny później. Podjeżdza autobus 177, pasażer wchodzi, kasuje bilet i natychmiast umiera).
(K O M E N T A R Z P S Y K O L O G I C Z N Y:
Serce, które czekało tyle, serce błogosławione, można
powiedzić: serce serc, sacré cœur, sacred heart itp. Nie
wytrzymało, jak widać, radości z dostępnego miejsca w autobusie nr 177 i nawaliło.
KIEROWCA AUTOBUSU:
(Patrząc w osłupieniu na zwłoki; do Kanara)
Pan będzie łaskaw dorobić jak zwykle nos.
KANAR:
(Dorabia nos i energetycznym ruchem uchwytując za nos,
przenosi pasażera do wieczności).

TEATRZYK CZERWONA GĘŚ
MA ZASZCZYT PRZEDSTAWIĆ
„DZIWNEGO SĄSIADA”
PROGRAM:
Bżebżółka
Dziwny Sąsiad
Właściciel Willi
REŻYSERIA:
Prof. Gączyński
MUZYKA:
Koziołek Porfirion
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AKT I

AKT III

BŻEBŻÓŁKA:
Moje uszanowanie dla sąsiada. Dokąd pan idzie?

BŻEBŻÓŁKOWA:
Gdzie byłeś, idziemy do kościoła na 9.

DZIWNY SĄSIAD:
Dzień dobry, panie Bżebżółka. Idę na autobus po samochód.

BŻEBŻÓŁKA:
Wojna się zaczęła.

BŻEBŻÓŁKA:
?
DZIWNY SĄSIAD:
Mam skodę, lecz nie mam garażu, bo zabrakło. Znalazłem
garaż do wynajęcia u właściciela willi 5 km od bloku. Czyli
jak chcę jechać do pracy samochodem, to najpierw jadę autobusem do garażu, potem jadę samochodem do pracy, po
pracy jadę samochodem do garażu, z garażu idę na przystanek i jadę autobusem do domu.

BŻEBŻÓŁKOWA:
O czym mówisz?
BŻEBŻÓŁKA:
Sąsiad mówi, że stan wojenny się rozpoczął.
BŻEBŻÓŁKOWA:
Aha.
KURTYNA
(Bufet)

BŻEBŻÓŁKA:
(zamyślony)
Aha.
KURTYNA
(Antrakt 15 minut. Bufet)

AKT II
DZIWNY SĄSIAD:
Moje uszanowanie dla pana. Co pan tutaj robi?
WŁAŚCICIEL WILLI:
Złapałem grypę. A pan?
DZIWNY SĄSIAD:
Też dostałem grypę. A pan co, samochodem przyjechał?
WŁAŚCICIEL WILLI:
Dzisiaj to autobusem, bo samochód biorę, tylko kiedy
słońce świeci.
DZIWNY SĄSIAD:
Aha. To podwiozę pana do domu. Mam po drodze, bo
muszę zostawić samochód u pana w garażu.
WŁAŚCICIEL WILLI:
(z wdzięcznością)
Dziękuję. A ja pana podrzucę potem na przystanek autobusowy, chociaż deszcz pada.
KURTYNA
(Antrakt 15 minut. Bufet)
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URSZULA FILIPOWICZ
17 LAT, CHINY

[...] Mama uwielbiała załamywać ręce. Załamywała, bo cukier znów droższy, bo makaronu nie było, bo druga kolejka
w sklepie idzie szybciej. I nieważne, że po każdej podwyżce cen dostawała rekompensatę społeczną, która w końcowych
latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zaczęła przewyższać jej podstawową pensję – ręce wciąż były załamywane,
a lament podnoszony. To zresztą akurat – to wieczne niezadowolenie z życia i całego świata – stało się nadzwyczaj
popularne w późnych latach 80. Nikt nie chwalił się tym, co ma, by nie ściągnąć na siebie zawiści sąsiadów, wszyscy
skarżyli się raczej na to, czego po raz kolejny nie kupili. Albowiem towarów w sklepach brakowało zawsze, niezależnie
od wysiłków władzy.
Społeczeństwo szybko podporządkowało się nowemu stanowi rzeczy [...] i zaczęła się era kolejek i interesów. Mało
było takich ludzi, którzy zwyczajnie odstawali swoje, większość układała całe strategie. Jedną z takowych było zrobić
sobie sklepikarza w rodzinie, jako że to oni pierwsi przeglądali towar i zawsze co nieco udało im przemycić pod ladą.
Inni umawiali się w większe grupy, by stanąć w różnych kolejkach i w ten sposób zwiększyć szanse na zdobycie tego, co
akurat znajdowało się na składzie. Wytworzył się cały biznes pożyczania dzieci, jako iż młode matki i kobiety ciężarne
czekały osobno, krócej. Nauczyciele także korzystali – wszak sklepikarze w większości przypadków także mieli pociechy,
którym potrzebne były dobre oceny. Do dzisiaj pamiętam, jak dzieci sprzedawczyni stanowiły stały skład najlepszych
uczniów w szkole. Problem w takim układzie pojawiał się tylko z odbiorem produktów – nauczyciel wszak nie mógł ot,
tak pojawić się w pustym sklepie i wyjść z torbą pełną produktów, bo ludzie zaczęliby gadać. Wysyłało się więc najlepsze
dzieci w klasie w czasie lekcji do sklepu, jako że najmniej ze szkoły traciły.
Pamiętam zawistne miny kolegów, gdy po raz kolejny traciłam matematykę albo rosyjski, aby odebrać dla pani papier
toaletowy i mydło [...]
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TOMASZ JANIAK
17 LAT, FRANCJA

PE
ER
EL
Ideą konkursu ma być oryginalność pomysłu, więc na etapie pierwszym (nadawania tytułu) już poległem. Jednak
myślę, że moją receptą na bycie tym INNYM jest szczerość.
Mam w Warszawie dziewczynę, poznałem ją niechcący, przez przypadek. Jednak czy na pewno to był przypadek, to
nie wiem. Nasi rodzice się kiedyś dawno temu poznali, ach. To było właśnie w PRL-u.
Zuza mieszka w Warszawie. I bardzo chce mi się z nią ponownie zobaczyć. Kolejny przypadek pozwolił mi dowiedzieć
się o tym konkursie. Znowu nie wiem, czy chcący czy niechcący. Czemu jednak nie zainteresować się epoką szarą jak
papier toaletowy (wszyscy pewnie piszą o tym papierze, więc ja pozostawię tę kwestię na tej jednej smutnej metaforze)
i skrobnąć coś w nadziei, że stare, śmieszne (patrząc z mojego dość francuskiego już punktu widzenia) historie rodziców
i dziadków moich i Zuzy przybliżą mnie do niej?

***
Zuza mówi, że zawsze kochała oglądać „Czterdziestolatka”. Zresztą kto w Polsce nie chodzi i nie śpiewa urodzinowego
„ileś tam lat (zależnie od urodzinowej sytuacji starzenia się) minęło, jak jeden dzień!”? Podobno wszyscy! Nasi rodzice
wspominają o rodzinie Karwowskich, tak popularnej w tym serialu. Jednak czemu wszystkich aż tak śmieszy to, co jest
jednak poważną historią Polski? Trochę melancholijną, przykrą, groteskową, zawieszoną pomiędzy zacofaniem politycznym i kompleksem Zachodu? Przecież każda zwykła rodzina funkcjonowała na podobnych zasadach. Kartki w dłoń, hops
do fiata 126p lub syrenki, trzeba ruszać na podbój kolejek, trzeba stać w nadziei, trzeba stać w rozgoryczeniu! Czy trafi
mi się dziś kawałek szynki? A może nowe M4?
PRL jest czasem historycznym, który średnio rozumiem. Absurd goni absurd, MO czyha na obywateli w swoich
niebieskich warszawach, donosiciele donoszą, dzieci bujają się na trzepakach, żując gumę, bikiniarze buntują się, eksponując kolorowe skarpetki i krawaty. Nasi ojcowie nie byli bikiniarzami co prawda, lecz tata Zuzy nosił długie loki. Ach ci
PRL-owscy hipisi w swoich PRL-owskich fryzurach! [...]
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MICHELE RESCINITI
16 LAT, WŁOCHY

„KANKA”
– Michał, idź zanieś babci Angeli zupę, bo jest chora. Naleję ci ją do kanki.
– Do kanki? A co to jest kanka?
– Babcia z Polski podała w niej smalec, nie pamiętasz?
– Nie przypominam sobie.
– Kiedyś kanki używano do noszenia mleka. Pamiętam, kiedy byłam mała, chodziłam do PGR-u po mleko, które
wydawane było dla wszystkich pracowników zakładu. Taszczyłam tę kankę i często mleko wylewało mi się, bo wieczko
nie było szczelne. Chodziłam po nie dwa kilometry w jedną stronę i nigdy nie narzekałam, że bolały mnie nogi. Latem
mleko odbierało się o godz. dziewiętnastej, ponieważ było ciepło, natomiast zimą o godz. siedemnastej, kiedy właściwie
była już noc. Kiedy temperatura spadała poniżej zera, ubierałam się w czerwony kombinezon narciarski, który dostałam
od wujka ze Szwecji, i czerwone buty Relaks.
– A przecież u was nie ma gór, by aż zakładać kombinezon.
– Kto kiedyś patrzył na modę? Najważniejsze, że było ciepło.
– A to mleko nie było sprzedawane w butelkach?
– Nie, każdy miał swoją porcję i swoją kankę – około litra dziennie na osobę.
– A skąd brano tyle mleka, by zaspokoić potrzeby wszystkich pracowników?
– PGR, synu, to znaczy Państwowe Gospodarstwo Rolne, duże gospodarstwo, którego właścicielem było państwo.
– Dużo widziałem tam skrótów... KPGR, ZR, PGH, SHR... Znalazłem kiedyś list do ciebie zaadresowany SHR– Ulhówek.
– No, bo ja mieszkałam w SHR, czyli Stacja Hodowli Roślin. W PGR-ze nieładnie pachniało, ponieważ były tam obory
i bydło. Natomiast w mojej części był piękny sad, pola uprawne i dużo klombików kwiatowych. W SHR-ze był kombinat,
gdzie znajdowało się całe dyrektorstwo, sekretarz partii i inni działacze. Bardzo ważne miejsce, zjeżdżali się tutaj ważni
obywatele PRL-u. Ja pamiętam tylko, że na świetlicy w kombinacie strasznie śmierdziało papierosami. Wszystko było
przesiąknięte dymem papierosowym, a popielniczki zawsze pełne petów.
– Dlaczego więc wpuszczano dzieci do takiego miejsca?
– Ponieważ często braliśmy udział w różnych uroczystościach państwowych. Pamiętam cały arsenał haseł propagandowych, skierowanych do najmłodszych. „Nauką i pracą służymy tobie, Ojczyzno”, „Aby Polska rosła w siłę”. Tak samo
początek roku szkolnego był świetną okazją, aby pochwalić Polskę Ludową oraz to, co robiła dla swoich dzieci. Piosenki,
plakaty, przemówienia dyrekcji.
Nagle mama zaczęła śpiewać...
„Solnićnyj krug, niebo wakrug
eta risunok malćiszki.
narisawał on na listkie
i padpisał w ugałkie:
pust wsiegda budiet sonce,
pust wsiegda budiet nieba
pust wsiegda budiet mama,
pust wsiegda budu ja”.
– Mamo co to jest? Może po polsku.
„Niebo jak len,
Słońce jak sen –
Oto rysunek malucha.
i kilka słów, literek rząd.
Nieśmiało wciska się w kąt:
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Zawsze niech będzie słońce!
Zawsze niech będzie niebo!
Zawsze niech będzie mama!
Zawsze niech będę ja!”.
– Tyle razy śpiewałam tę piosenkę, że chyba nigdy jej nie zapomnę.
Zamyślona mama wspomina dalej...
– 1 maja obowiązkowo trzeba było pójść w pochodzie pierwszomajowym. Koniecznie musiałam mieć białe rajstopy, których po prostu nie znosiłam, ponieważ często były za duże, po moich starszych siostrach. Zwisającymi rajstopami wypełniałam za duże buty, czasami też wkładałam watę. Na wszystko znalazł się sposób. Pamiętam uroczystości, na których bardzo
marzłam, bo cienkie rajstopy wcale nie chroniły mnie od mrozu. Pamiętam białe gołąbki pokoju wszędzie: w oknach, na patykach, na sztandarach i biało-czerwone goździki, do których przekonałam się dopiero teraz (chyba było ich za dużo w moim
dzieciństwie). Pamiętam gazetki i kronikę szkolną, prowadzeniem której zajmowała się moja uzdolniona plastycznie siostra.
– A szkoła?
– Co za szkoła! Poniedziałkowe apele wszystkich klas, obowiązkowo w białych bluzkach lub fartuchach i kokardkach
na kucykach. W szkole nikt się nie wyróżniał, wszyscy nosili wykonany ze sztucznego, granatowego materiału fartuszek
szkolny. Każde dziecko musiało zmieniać buty tuż po wejściu do szkoły. Każdy z nas miał swoją drewnianą szafkę. Czasami przy deszczowej, błotnej pogodzie brudne buty musieliśmy zostawić w holu, wyobraź sobie więc, ile czasu musiałam
poświęcić później na znalezenie mojej pary. Dziwne, bo w tamtych czasach nic nie ginęło. Wszyscy uczniowie musieli
nosić tarcze z nazwą szkoły. Pilnowała tego woźna stojąca przy szkolnych drzwiach. W sytuacjach ekstremalnych, kiedy
niesubordynacja manifestowana brakiem tarczy powtarzała się, można było nawet nie zostać wpuszczonym do szkoły.
– Naprawdę?!
– Jaki ty masz system w szkole? Tyle się teraz o tym mówi. Twoja szkoła jest chyba jedną z nielicznych we Włoszech
o tym innowacyjnym modelu dydaktyczno-organizacyjnym.
– Chodzi ci o system amerykański? Odnośnie do klas przedmiotowych?
– Właśnie, dziecko moje, ja 30 lat temu bez systemu amerykańskiego miałam salę do chemii, wyposażoną w różne
naczynia, rurki i wielkie laboratorium z zamkniętym magazynkiem. Robiliśmy różne ciekawe eksperymenty na lekcjach.
Klasę do matymatyki, do języka polskiego, do języka rosyjskiego i moją ulubioną klasę biologiczną: pełną różnych roślin,
był też patyczak, akwarium i mikroskopy. Nie wspomnę o klasie do technikum, gdzie każda ławka miała imadło, były
podnośniki, młotki i wszystkie inne narzędzia. Jedyne, co łączyło wszystkie klasy, to obrazy z Marksem i Leninem.
– A mieliście salę gimnastyczną?
– Mmm, na najwyższym poziomie!
– A to dlatego brałaś udział w diathlonie?
– No, i wygrywałam nawet medale. Ale od strzelania i nart biegowych wolałam łyżwy. W magazynku sportowym
było mnóstwo par łyżew. Zdarzało się, że wypożyczałam większe albo dwa różne rozmiary. Nie miało to dla mnie i dla
innych najmniejszego znaczenia. Najważniejsza była zabawa na lodowisku szkolnym i tym zrobionym przez nas samych.
– To ty praktycznie w szkole podstawowej nauczyłaś się wszystkich sportów, nie płacąc ani złotówki?
– Prawie wszystkich. To były czasy!
– Nieźle, teraz za wszystko musimy płacić.
– Mieliśmy też zespół taneczny Kresowiacy, który reprezentował naszą gminę. Udawało nam się wielokrotnie wyjeżdżać nawet za granicę, do Bułgarii.
– To wszystko miałaś za darmo? A te kolorowe stroje i kwiatowe wianki to we własnym zakresie?
– Ależ skąd! Mieliśmy wszystko, wystarczyły tylko dobre chęci.
– Mamma mia! Jakoś nie mogę tego sobie wyobrazić.
– A szkoła w tamtych czasach oferowała coś więcej niż tylko edukację. Każdy posiadał książeczkę SKO. Nie było na niej
wiele pieniędzy, a zdobywaliśmy je, zbierając makulaturę i butelki po piwie. Nad kondycją uczniów czuwała pani higienistka,
do obowiązków której należało pilnowanie terminu obowiązkowych szczepień. Co miesiąc chodziliśmy do położonego obok
szkoły Gminnego Ośrodka Zdrowia, gdzie przemilutka dentystka leczyła i wyrywała nam zęby. Mieliśmy też robioną fluoryzację i wtedy koniecznie trzeba było przynieść szczoteczki z domu. Jak ktoś nie miał szczotki, zęby czyścił palcem owiniętym
w ligninę. Oprócz dentystki mieliśmy też darmowe drugie śniadanie. Mleko rozdawano nie tylko pracownikom, ale i nam,
dzieciom w szkole. Panie ze stołówki przygotowywały mleko, bułki i drożdżówki dla wszystkich uczniów. Czasami były też
zupy mleczne.
W ogóle było fajnie, ponieważ jako dzieci pracowników SHR-u mieliśmy też kolonie i super choinki ze Świętym Mikołajem. Wtedy mogłam zjeść pomarańcze i trochę czekolado podobnej czekolady. Jeździliśmy całą rodziną na koncerty
i występy. Nasi rodzice mieli duże mieszkanie socjalne, działkę 25-arową i zapas ziemniaków i jabłek w piwnicy.
W przyzakładowej stołówce można było wziąć na kartki obiady. Na samą myśl aż mi ślinka leci. Zapach gotowanych
potraw roznosił się po całej okolicy. Było pierwsze i drugie danie, do tego obowiązkowo kompot. Można było zjeść
na miejscu albo w piętrowych menażkach zanieść do domu.
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– To babcia nie gotowała?
– Te obiady były tak tanie, że babcia czasami odpoczywała od obowiązków domowych.
Dzieciństwo miałam super, a spędziłam je większość czasu na trzepaku pod blokiem. To o wiele fajniejsze niż przed
komputerem, prawda?
– Uff...
– Zastanów się, czy umiałbyś dzisiaj przyjaźnić się bez komputera czy telefonu. Byliśmy wychowywani w sposób, który
psychologom śni się tylko w najgorszych koszmarach. Wszyscy należeliśmy do bandy osiedlowej i bawiliśmy się wszędzie: na budowlach, w rowach melioracyjnych, w chlewikach, w sadzie, gdzie kradliśmy jabłka, w piwnicach i w pralniach,
na torach. Gdy ktoś się zranił, nie biegł do rodziców, bo to był wstyd. Ile razy spadłam z drzewa, ile razy potłukłam głowę?
Miałam strasznie chude nogi, a na dodatek ciągle pocięte od biegania w wysokich trawach lub w zbożu. Nawet sobie nie wyobrażasz, jaki to ból, który czułam dopiero wieczorem przy myciu. Nie miało to jednak najmniejszego znaczenia.
Nigdy później nie czułam się tak wolna i beztroska. Następnego dnia znowu szliśmy się bawić na budowę albo do sadu. Mama
nie drżała ze strachu, że się pozabijamy. Nie chodziliśmy do prywatnego przedszkola. Rodzice nie martwili się, że będziemy opóźnieni w rozwoju. Przedszkole zakładowe otwarte było od godziny siódmej do siedemnastej. Za pobyt w nim rodzice nic nie płacili,
ponieważ byłam czwartym dzieckiem. Stawki były niskie, za pierwsze dziecko płaciło się 50 zł, za drugie 25 zł, a za kolejne nic.
Rzadko chorowałam, a z chorobami sezonowymi walczyła babcia. Do walki z grypą służył czosnek, miód, gorące
mleko, spirytus albo denaturat i pierzyna. Czasami tata przynosił smalec z gęsi, który używał w nacieraniu. Dzięki temu
nie stwierdzano u nas zapalenia płuc czy anginy. Zresztą lekarz u nas nie bywał, zatem nie miał szans nic stwierdzić.
Dodam, że nikt nie wsadził babci do wariatkowa za leczenie dzieci spirytusem. Nikt nie pomagał nam odrabiać lekcji,
a świadectwa były zawsze z czerwonym paskiem. Latem jeździliśmy rowerami nad rzekę, nie pilnowali nas dorośli. Nikt
nie utonął. Każdy potrafił pływać i nikt nie potrzebował specjalnych lekcji, aby się tej sztuki nauczyć. Dorośli nie wiedzieli, do czego służą kaski i ochraniacze. Siniaki i zadrapania były normalnym zjawiskiem. Szkolny pedagog nie wysyłał
nas z tego powodu do psychologa rodzinnego. Nikt nas nie poinformował, jak wybrać numer na policję (wtedy MO),
żeby zakablować rodziców. Niestety, pasek był wtedy pomocą dydaktyczną, a milicja zajmowała się sprawami dorosłych.
Nikt nie potrzebował opiekunki. Po całym dniu spędzonym na dworze i tak szliśmy grzecznie spać. Nikt nie wiedział,
co to są choroby odzwierzęce. Mogliśmy dotykać inne zwierzęta, podbieraliśmy jajka spod kur, głaskaliśmy gołębie, a ja spałam z psem (po kryjomu). Nie wspomnę o niemytych zielonych truskawkach, niedojrzałym agreście i pomidorach z ogródka.
Do szkoły chodziliśmy półtora kilometra piechotą. Dzieci ze wsi dowożone były budą traktorową MTZ-80 zwaną „bonanzą”. To był dopiero wynalazek. Musieliśmy znać tabliczkę mnożenia, pisać bezbłędnie (za 3 błędy nie zdawało się matury
z polaka). Nikt nie znał pojęcia dysleksji, dysgrafii i kto wie jakiej tam jeszcze dys... Nikt nas nie odprowadzał. Każdy wiedział,
że należy iść lewą stroną ulicy. Gotowaliśmy sobie obiady z deszczówki, piasku, trawy w puszkach po mielonce znalezionych
na ziemi. Czasami próbowaliśmy to jeść. Jedliśmy też koks, szare mydło, chleb masłem i solą, chleb ze śmietaną i z cukrem,
oranżadę do rozpuszczania oczywiście bez rozpuszczania, kredę, trawę, dziki rabarbar, mlecze, gotowany bób, smażone kanie
z lasu i pieczarki z łąki, kartofle i kukurydzą z parnika, surowe jajka, plastry słoniny, kwasiory/szczaw, kogel-mogel. Jak kogoś
ugryzła przy tym pszczoła, to pił 2 szklanki mleka i przykładał sobie zimną patelnię. Oparzenia po opalaniu smarowaliśmy
kefirem. Jak się głęboko skaleczyło to mama odkaziła jodyną albo wodą utlenioną i tyle. Nikt nie umarł.
Nikt nam nie mówił, że jesteśmy ślicznymi aniołkami. Dorośli wiedzieli, że dla nas to wstyd. Od zabawy mieliśmy
siebie nawzajem. Bawiliśmy się w klasy, podchody, chowanego, w dwa ognie, graliśmy w wojnę, w piłkę nożną (oj, krew
się lała), skakaliśmy z balkonu na kupę piachu, dziewczyny skakały w gumę, chłopaki też, jak nikt nie widział. Bawiliśmy się w czarną łapę, pomagając starszym lub dokarmiając kury w zaniedbanych kurnikach. W wannie kąpało się całe
rodzeństwo naraz, później tata w tej samej wodzie. A jak rury bulgotały, to trzeba było szybko nabierać wody w różne
pojemniki. Najlepsze były burze, które niosły ze sobą obowiązkowe wyłączenie prądu. Jak cudownie było posiedzieć
całą rodziną przy zapalonych świecach i gadać o durnotach. Jedyny czas przed telewizorem to dobranocka. Mieliśmy
tylko kilka zasad do zapamiętania. Wszystkie takie same. Poza nimi wolność była naszą własnością. Nasze mamy rodziły
nasze rodzeństwo normalnie, a po powrotcie ze szpitala nie przeżywały szoku poporodowego – codzienne obowiązki im
na to nie pozwalały. Pamiętam jak mama prała pieluchy w pralce Frani. Najlepsza była wyżymaczka, zawsze bałam się,
żeby nie wsadzić w nią palce. Gotowała pieluchy w garnku. Używała pasty BHP i czyściła nią wszystko.
– Wyczytałem gdzieś, że eksperci obliczyli, iż w PRL-u na jednego obywatela przypadało siedem rolek rocznie.
To około 0,5 metra papieru dziennie.
– Być może. Na wsiach używano też gazet. Po papier musieliśmy stać w kolejce po dwie, trzy godziny. Kiosk ruchu spełniał w tamtych latach naprawdę ważną rolę. Dostawało się w nim artykuły pierwszej potrzeby. Można w nich było kupić
prócz prasy, papierosów, właściwie „wszystko”. Niejednokrotnie można było się naprawdę zdziwić. Stałam też za szamponem familjinym albo żółciutkim jak kurze jajko szamponem Bambino. Często wypychano mnie z kolejki. W spożywczaku
można było dostać towary spod lady, pani brudnymi rękami wydawała resztę cukierkami, a paznokcie „pożal się Boże”.
– Nikt nie zwrócił tej pani uwagi?
– Nie, nie wiem, czy to był respekt, czy strach. Dobrze, dosyć tego wspominania. Idź zanieś ten rosół.
W drodze do babci myślałem o mamie. Trudno było mi wyobrazić sobie chudą dziewczynkę z warkoczykami skaczącą
po drzewach. Wiem, że jej dzieciństwo było kolorowe, pełne życia, nawet jeśli brakowało wszystkiego. Zastanawiam się,
czy w dzisiejszej dobie, kiedy mamy praktycznie wszystko jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, a przede wszystkim wolnymi.
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VI EDYCJA KONKURSU „BYĆ POLAKIEM” PO RAZ KOLEJNY
POTWIERDZA, ŻE MŁODZI POLACY PRZEBYWAJĄCY POZA
GRANICAMI KRAJU ODCZUWAJĄ WIELKĄ POTRZEBĘ MÓWIENIA
O TYM, CO IM „GŁĘBOKO W DUSZY GRA”. WRAŻLIWE STRUNY
TOŻSAMOŚCI ZOSTAJĄ WPROWADZONE W RUCH, WYDAJĄC DŹWIĘK, MOŻE
JESZCZE NIE DO KOŃCA CZYSTY I PEWNY, ALE WYPEŁNIONY WIELKIMI
EMOCJAMI, TĘSKNOTĄ I MIŁOŚCIĄ DO POLSKI I POLSKOŚCI.
VI edycja konkursu „Być Polakiem” po raz kolejny potwierdza, że młodzi Polacy przebywający poza
granicami kraju odczuwają wielką potrzebę mówienia o tym, co im „głęboko w duszy gra”. Wrażliwe struny
ich tożsamości zostają wprowadzone w ruch, wydając dźwięk, może jeszcze nie do końca czysty i pewny, ale
wypełniony wielkimi emocjami, tęsknotą i miłością do Polski i polskości. To właśnie konkurs staje się katalizatorem tych narodowych uczuć. Poprzez swoją wyjątkową formułę, właściwie dobraną tematykę nie tylko
zachęca młodych Polaków przebywających za granicą do odkrywania swoich korzeni w kontekście wielkich
polskich wydarzeń historycznych, ale także staje się platformą autodyskusji i głębokich przemyśleń nad ich
własną tożsamością. Tegoroczny konkurs oczywiście także stworzył takie możliwości.
Należałam do osób, które miały przyjemność i zaszczyt oceniać prace na temat „PRL we wspomnieniach moich najbliższych”. Opowieści rodzinne pozwoliły uczestnikom konkursu zapoznać się
z realiami minionej epoki. Z dociekliwością niemalże historyczną starali się je odtworzyć, zwracając
szczególną uwagę na ówczesne absurdy, którym często potrafili nadać żartobliwą formę.
Wielką wartością nagrodzonych prac było to, że nie tylko posiadały wymiar poznawczy (często
o charakterze źródłowym), charakter sentymentalny czy interesującą formę artystyczną, ale przede
wszystkim zawierały zaskakująco dojrzałe refleksje i przemyślenia dotyczące zarówno minionej epoki,
jak i współczesności. Ta pogłębiona autorefleksja stanowi wspaniały przyczynek do kształtowania
tożsamości tych młodych ludzi. Po lekturze prac jestem więc optymistką, bowiem wyraźnie daje się
zauważyć, jak ważną kwestią w ich życiu pozostaje wierność sobie, czyli przede wszystkim wierność
swojej polskości – często jeszcze ukrywanej głęboko w sercu – bowiem „trudnej, niewygodnej, wstydliwej”, ale już wyraźnie odznaczonej w sercu i umyśle.
Drodzy Uczestnicy Konkursu, życzę Wam rozsianym po wszystkich zakątkach świata nieustającej
wiary w siebie i swoją polskość!
Gratuluję wspaniałych prac i do zobaczenia w kolejnej edycji konkursu!
BEATA MONDOVICS
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Budapeszcie,
Węgry
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„ABY POLSKA FLAGA
NIGDY NIE POWIEWAŁA
NIŻEJ NIŻ FLAGI INNYCH PAŃSTW”
[SŁOWA PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO]
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MŁODZI POLACY MIESZKAJĄCY POZA POLSKĄ Z RÓŻNYCH
POWODÓW PISALI O SWOIM ODCZUWANIU POLSKOŚCI,
EWOLUCJI STOSUNKU DO OJCZYZNY, JĘZYKA POLSKIEGO
I SYMBOLI NARODOWYCH. CZASEM POJAWIAŁY SIĘ GORZKIE
OBSERWACJE, ANALIZA NASZYCH WAD NARODOWYCH, ALE RÓWNOCZEŚNIE
WIDOCZNY BYŁ GŁĘBOKI SENTYMENT I PRZYWIĄZANIE DO POLSKI, WZRUSZENIE
NA DŹWIĘK POLSKIEJ MOWY I NA WIDOK POLSKIEJ FLAGI.
Podczas VI edycji konkursu „Być Polakiem” czytałam prace z grupy IV, której zadaniem było rozwinięcie pięknych i mądrych słów Prezydenta R. Kaczorowskiego „Aby polska flaga nie powiewała nigdy
niżej niż flagi innych państw”. Spotkał mnie dodatkowy zaszczyt – wśród jurorów oceniających ten
temat była córka Pana Prezydenta – Pani Jagoda Kaczorowska. Dyskusje z P. Jagodą Kaczorowską
oraz z P. Haliną Koblenzer z Niemiec przyniosły dodatkowe wzruszenia oraz skłoniły mnie do ponownej refleksji na temat stosunku młodych ludzi do polskich symboli narodowych.
Żałuję, że wpłynęło jedynie 13 prac, ale za to z 10 krajów. Młodzi Polacy, mieszkający poza Polską
z różnych powodów (emigracja rodziców, skomplikowane losy Polaków na Kresach, własne decyzje
o wyjeździe), pisali o swoim odczuwaniu polskości, ewolucji stosunku do Ojczyzny, języka polskiego
i symboli narodowych. Wzruszył mnie też wiersz, pokazujący metaforycznie, że polska flaga utkana
jest z „nici nasyconych barwą krwawoczerwoną [...], które tworzą płótno biało-czerwone powiewające na tle współczesnej rzeczywistości”.
Ciekawe wnioski wynikają z porównania prac przysłanych z zachodniej Europy oraz z Litwy
i Łotwy. Zachód Europy to głównie emigracja zarobkowa, poszukiwanie lepszego miejsca dla siebie
i swojej rodziny, a przyznawanie się do polskości jest decyzją osobistą i nie przynosi żadnych konsekwencji ze strony społeczności lokalnej. Na Litwie i Łotwie niełatwo wysoko trzymać polską flagę,
tym bardziej zasługuje na uznanie tak mocne przywiązanie do Polski i jej symboli, nawet jeśli przeszkadza to w karierze lub zagraża wolności osobistej.
To dobry znak, że dla młodych ludzi flaga nie jest jedynie skrawkiem biało-czerwonego materiału –
traktują ją jako symbol naszej tradycji i współczesności, zalet i wad, kultury i narodowości. Jak napisał
uczestnik z Litwy: „Flaga polska powiewa i powiewać będzie zawsze wyżej niż barwy narodowe innych
państw, do których oczywiście należy mieć szacunek, ale miłość zarezerwowana jest tylko dla tej jedynej
biało-czerwonej. No cóż, jak mówi stare porzekadło, serce nie sługa, ale jakoś dobrze mi z tą miłością”.
Zbliża się Dzień Flagi Narodowej. A skoro polska flaga nadal budzi tyle pozytywnych emocji, jestem przekonana, że dzięki młodym Polakom w kraju i na całym świecie nigdy nie będzie powiewać
niżej niż flagi innych krajów.
HANNA KACZMARCZYK
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Jana III Sobieskiego w Wiedniu,
Austria
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Swoje rozważania na temat powyższych słów poprzedzę refleksją na temat konkursu. Niezmiernie bowiem się cieszę,
że i mnie, dziecku wolnej Polski, przyjdzie jeszcze móc przed ukończeniem 26. roku życia podzielić się swoimi przemyśleniami na temat mojej Ojczyzny z perspektywy młodej Polki mieszkającej w Londynie. Za tę możliwość – dziękuję.
Swoją pracę podzielę na trzy części, którą zainspirowały słowa prezydenta Kaczorowskiego, ale tak naprawdę te słowa
są obecne w każdym Polaku, który mieszka za granicami Ojczyzny. Mieszkając w Polsce, zafascynowana byłam kulturą Zachodu,
językiem, bynajmniej nie polskim. Zaczęłam studiować filologię angielską, odkrywać historię, literaturę i kulturę anglojęzycznego
obszaru kulturowego. Czytając Austin, Szekspira i wielu innych, zastanawiałam się, dlaczego nie mamy takich postaci w Polsce,
a w zasadzie mało zastanawiałam się nad Polską, chociaż ona swą wolność i nowe życie liczyła od 1989 roku, tak jak i ja swoje. Moje
pokolenie, pokolenie ’89, przez długi czas miało za złe naszej Ojczyźnie, że jest z tyłu, że nie nadąża, że jest gorsza…
Przyjechałam do Londynu z moim mężem i córką. Znajomość angielskiego i kwalifikacje pozwoliły na szybkie zaaklimatyzowanie się. Kiedy podejmowałam rozmowę w języku angielskim, to usilnie starałam się, aby uniemożliwić interlokutorowi wykrycie mojego polskiego akcentu. W domu z mężem i z córką zawsze rozmawialiśmy po polsku, bo nawet
przez myśl nie przeszło nam, aby mówić po angielsku– to zwyczajnie nienaturalne, przecież miłość okazuje się najlepiej
w języku matki. W naszym przypadku miłość okazuje się w języku polskim. Niemniej jednak w pewnym momencie poczułam, że brakuje mi polskojęzycznej społeczności, aby móc porozmawiać po polsku poza domem. Zapisałam się jako
wolontariusz w jednej z polskich szkół sobotnich, a potem podjęłam studia nauczania języka polskiego i kultury polskiej
w Londynie – jeszcze wtedy mówić nie mogłam o pobudkach patriotycznych, po prostu lubię dobrze wykonywać swoją
pracę, stąd decyzja o poszerzeniu kwalifikacji. Był to jednak moment przełomowy, bo mogłam obserwować pokolenie
młodych Polaków, pozbawionych kompleksów, dumnych ze swej inności. Zaczęłam intensywnie zajmować się literaturą
polską. Odkryłam dzieła i pisarzy, których czytywałam wcześniej, ale byłam zbyt mało dojrzała, aby dostrzec ich piękno,
a może zwyczajnie, kiedy zatęskniłam za Polską, poczułam to, co poeci czuli, pisząc o niej. Kolejnym etapem, łamiącym
serce, było zapoznanie się z Naszą Historią – bolesną, trudną, ale zarazem budującą i dającą nadzieję na przyszłość.
Dzisiaj, pisząc te słowa, jestem osobą świadomą pozycji Polski w Europie oraz świecie i tego, czego od niej można
oczekiwać, a co należy jej się ode mnie. Dziś, ucząc dzieci pochodzenia polskiego, promując Polskę i Polaków w Londynie,
spłacam dług wobec miejsca, które mnie zahartowało i ukształtowało na młodą, odnoszącą sukcesy zawodowe kobietę,
żonę i matkę. Moim nadrzędnym celem jest ukazanie piękna naszej Ojczyzny, nie tylko obcokrajowcom, ale również
nam, Polakom. W tym celu wraz z grupką pasjonatów utworzyliśmy Polish Language Communication Centre in London,
stowarzyszenie wspomagające wszystko, co polskie.
Nawiązując do oczekiwań wobec Polski, dziś wiem, że Ona mimo długiej historii, wolna ponownie jest od niedawna,
wolna jest w moim wieku, tak jak ja skończy w tym roku 26 lat. Tak jak ja wiele razy na swej drodze popełniła błąd,
potknęła się, zachowała nieodpowiednio wobec swoich najbliższych (Rodaków) – bo jest młoda. Przez 26 lat uczy się
wolności, uczy nowego świata bez wojny i zniszczeń. Tak jak ja osiąga swoje sukcesy, rozwija się, staje się powodem
do dumy swoich najbliższych, staje się ważna. Tak jak ja jest dumna, piękna i odważna. Nie jest gorsza ani lepsza od innych narodów, jest inna. Przez tę inność niezwykła i ciekawa.
Uważam również, że nie należy nikogo przekonywać do kraju nad Wisłą. Nie należy usilnie wmawiać wyższości Lechitów nad innymi nacjami. Pięknym zilustrowaniem tej tezy jest autentyczna sytuacja z mojego miejsca pracy. Ochroniarz
budynku, Francuz, pewnego dnia powiedział mi, że nigdy z żoną nie zastanawiali się nad Polską i Polakami, ale gdy
poznał mnie, zaczęli o niej rozmyślać. Powiedział: You are the best advertisement of your country, of Poland. You are not
only beautiful woman, but also very polite, elegant, smart, intelligent, successful and the most kindful person that we have ever
met. Dodam, że oprócz jednej wzmianki o tym, że pochodzę z Polski, nigdy, ani jemu, ani jego żonie, nic o kraju Piasta
nie opowiadałam. To moja postawa, wyniesiona z domu, z Kujawsko-Pomorskiego, pozwala wierzyć w to, że Polacy
zawsze będą postrzegani w oczach obcokrajowców jako ludzie dumni, pracowici i szlachetni. To nasza historia pozwala
na to, że jestem przekonana, że polska flaga nigdy nie będzie niżej niż flagi innych państw… póki my, Polacy żyjemy.
Dziękuję.
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MAŁGORZATA KUSTUSZ
24 LAT, WIELKA BRYTANIA

CZY „BYĆ POLAKIEM”, TO BRZMI DUMNIE?
I CZY TY SAM JESTEŚ DUMNY Z BYCIA POLAKIEM?
Pytania szczególne dziś i teraz. W tej epoce, która nam się przytrafiła i którą sami tworzymy. Kiedy miliony nas
wylatują daleko. Tam, gdzie łatwiej, szybciej, dostatniej i więcej wszystkiego. Tam, gdzie praca bardziej popłaca. Popłaca
finansowo, tak. Ale czy duchowo? Czy polskie dusze, dusze Polaków, prostych ludzi wyjeżdżających za chlebem są pełne,
są nakarmione tym wypracowanym nie za złotówki chlebem?
Nie wiem...
I im bardziej przyglądam się moim rodakom za granicą, tym coraz bardziej nie wiem... Bo jeśli dzieje się tak, że polski ojciec nie chce posyłać swojego syna do polskiej szkoły, uważając naukę jezyka polskiego za stratę czasu, to jeszcze
bardziej nie wiem... Jeśli ten sam człowiek, będąc przecież Polakiem, stwierdza, że polska mentalność jest prostacka,
wścibska, zachłanna, zazdrosna, wytykając te cechy innym, to określa sam siebie w ten sposób, prawda? Bo czy nie zauważamy w innych ludziach tego, czego sami w sobie nie lubimy... Czy taki człowiek nie ma poszarpanej, niedokarmionej
i głodnej duszy? Myślę, że tak.
A co z naszym pięknym, przypominającym wciąż o dawnej Polsce pańszczyźnianej zwyczajem zwracania się do siebie
per Pani/Pan? Za granicą zanika. Dziś już mało kiedy Polacy na obczyźnie są dla siebie panem albo panią. A jaka ja tam
jestem pani?! – odpowiada kobieta, do której kiedyś w Szkocji zwróciłam się właśnie jako do Pani. Polacy chcą być równi,
niezdystansowani, bliscy. Wreszcie może chcą być młodzi, cool, a takie panowanie i paniowanie ma ich postarzać i formalizować stosunki międzyludzkie. A może po prostu to kalka językowa przejęta z języka angielskiego, gdzie każdy jest wobec
siebie na ty. Tego też nie wiem. Wiem tylko, że coś mnie kłuje w środku, gdy słyszę, że Polak stwierdza, że nienawidzi
zwracania się do siebie na Pan i Pani.
Polska flaga. Biel i czerwień. Te dwa kolory dla każdego Polaka nie są tylko kolorami, są czymś więcej. Przekonał się
o tym zapewne każdy, kto podróżował czy mieszkał za granicą i niespodziewanie gdzieś zetknął się czy zobaczył ją przypadkowo. To jest niepowtarzalne, dziwne uczucie, jakby zobaczenie cząstki siebie na zewnątrz. Jak odbicie w lustrze.
A jest tak dlatego, że chyba każdy ma taką małą flagę w sobie, nieważne, jak bardzo czuje się patriotą czy kosmopolitą.
Ta biało-czerwona flaga jest czymś specjalnym, ciepłym, bliskim, domowym, swoim, naszym. Tak naszym, bo nas Polaków jest przecież więcej, prawda? Jesteśmy grupą i – chcemy czy nie chcemy – jednością. Potarganą, czasem skłóconą,
niejednomyślną i hipokrytyczną, rozsianą po świecie, ale jednością. Wyróżnia nas coś specjalnego. Posłuchaj. Przetrwaliśmy rozbiory, wojny. Wiesz przecież, że był taki czas, że Polski nie było na mapie Europy? Nasz kraj był rabowany,
grabiony, cięty, rozszarpywany, gwałcony i rwany na kawałki. Nasz język był rugowany, zakazywany, rusyfikowny, germanizowany. Nasza polskość była opluwana, tłamszona, tłumiona, przygniatana i deptana, zrywana i wydrapywana
z nas wszystkimi możliwymi sposobami. Czy naprawdę po takim czasie i po takich doświadczeniach sami siebie mamy
jeszcze poniżać? Czy sami sobie mamy ubliżać? Rozejrzyj się dookoła, spójrz i pomyśl o tym, gdzie jesteśmy teraz. Czy to,
że przetrwaliśmy to wszystko nie jest dowodem na coś pięknego? Odważni, waleczni, wytrwali, nieustępliwi, wrażliwi,
z silnym poczuciem sprawiedliwości, pomysłowi, praktyczni, zaradni, przedsiębiorczy, pomocni, serdeczni, gościnni,
o artystyczynych duszach i złotych sercach. O kim mowa?
Czy nam samym nie należy się szacunek za to, że jesteśmy tym, kim jesteśmy? Że mamy historię i przodków takich,
jakich mamy. Tak, właśnie za to, że jesteśmy Polakami, szanujmy samych siebie, bądźmy z siebie dumni, bo naprawdę
mamy ku temu powody. Niech te małe, biało-czerwone flagi w naszych duszach łopocą wysoko. Jak najwyżej!
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ANDRZEJ JACEK DOLCZAK
19 LAT, FRANCJA

„Je m’appelle Andrzej Jacek Dolczak, je suis polonais”. Nazywam się Andrzej Jacek Dolczak, jestem Polakiem.
To pierwsze zdanie w języku francuskim, którego nauczyłem się w Paryżu prawie jedenaście lat temu.
W 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. W lipcu tego samego roku, jako 8-letni chłopiec, opuściłem
mój kraj, towarzysząc mamie, która postanowiła wychować mnie na prawdziwego Europejczyka. Czytając powyższe,
z całą pewnością od razu mnie poprawi: „prawdziwego polskiego Europejczyka”. Miałem szansę dorastać w dwóch państwach, których dewizy: „Bóg, Honor, Ojczyzna” i „Wolność, Równość, Braterstwo” towarzyszyć mi będą przez całe życie.
Mama przekazała mi takie wartości jak szacunek do drugiego człowieka i świata, który mnie otacza oraz przekonanie,
że Unia Europejska jest naszą przyszłością, przyszłością Europy i Polski. Jednocześnie starannie pilnowała mojej edukacji, zwracając szczególną uwagę na to, abym nigdy nie zapomniał, skąd pochodzę. Przez 7 lat udało mi się kontynuować
jednocześnie polską i francuską szkołę, uczęszczałem także do konserwatorium muzycznego i uczyłem się języków obcych, które miały otworzyć przede mną świat.
Miała rację, wyrosłem na prawdziwego polskiego Europejczyka, a możliwość porozumiewania się w kilku językach pozwoliła mi podróżować i nawiązywać długoletnie przyjaźnie. Aktualnie staram się godnie reprezentować moją ojczyznę
w prestiżowym liceum wojskowym w Saint-Cyr koło Wersalu, którego absolwentem był m.in. Charles de Gaulle. Moją
obecność w tej szkole uhonorowano polską flagą na jej dziedzińcu.
W ostatnim numerze tygodnika „Głos Katolicki” przeczytałem artykuł „Nie zapomnieć, czego nasz naród dokonał”,
będący rozmową z panem Włodzimierzem Cieszkowskim, prezesem Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie.
Powtórzę raz jeszcze. Od 17 września 1939, kiedy ZSRR napadł na Polskę, nie mieliśmy wolnego państwa, ale mieliśmy
prawie 300 tys. żołnierzy, którzy walczyli na wszystkich frontach II Wojny Światowej; na ziemi, w powietrzu i na morzu: w Libii,
Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Norwegii, Francji, Włoszech i Niemczech. Polska była czwartą armią w koalicji antyhitlerowskiej.
To jedynie kończący ten wywiad fragment, który przypomina i zarazem wyjaśnia nam, młodym pokoleniom Polaków
w kraju i na emigracji, jak również tym wszystkim, mającym polskie korzenie, dlaczego pan Ryszard Kaczorowski wyraził
życzenie: „Aby Polska flaga nie powiewała niżej niż flagi innych państw”.
Niewiele bowiem państw szczyci się taką historią.
Po prawie 11 latach spędzonych we Francji potrafię już, posługując się biegle językiem francuskim, ale także moim
ojczystym językiem, z prawdziwą dumą przedstawić się:
Nazywam się Andrzej Jacek Dolczak, pochodzę z kraju, w którym narodziła się pierwsza konstytucja w Europie.
Kraju, który zawsze bronił swojej niepodległości, jak również wolności i praw człowieka na świecie.
Pochodzę z kraju Jana III Sobieskiego, polskiego króla, którego poznała cała Europa po słynnej bitwie pod Wiedniem. Kraju Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, walczących o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Józefa
Piłsudskiego dowodzącego „Cudem nad Wisłą”, Henryka Sucharskiego, który z garstką żołnierzy bohatersko bronił Westerplatte, polskich żołnierzy spod Monte Cassino i lotników z Dywizjonu 303, o których Winston Churchill powiedział
po bitwie o Anglię: „Nigdy w historii wojen tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu”.
Pochodzę z kraju tych wszystkich Polaków, o których myślimy, stojąc przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przy pomniku Małego Powstańca w Warszawie, a także zwiedzając park otaczający siedzibę Instytutu Pamięci Męczenników
i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem.
Nie zapominając o Januszu Korczaku i księdzu Maksymilianie Kolbem.
Pochodzę z kraju Marii Skłodowskiej i Fryderyka Chopina, rozumiejąc doskonale, po 8 latach mojego dzieciństwa
w Polsce i 11 latach spędzonych we Francji, dlaczego odkryty pierwiastek nazwała polon i dlaczego jego serce, zgodnie
z ostatnią wolą, znajduje się w Warszawie, tuż obok Żelazowej Woli.
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Pochodzę z kraju wielu laureatów Nagrody Nobla, zupełnie nieznanych Francuzom. Pamiętają oni jednak o papieżu
Polaku Janie Pawle II, o „Solidarności” i Lechu Wałęsie. Nieliczni cytują czasem nazwisko Andrzeja Wajdy, Andrzeja
Żuławskiego, Romana Polańskiego, Krzysztofa Pendereckiego.
Zupełnie nie znają natomiast historii trwającej od wieków przyjaźni polsko-francuskiej i nie wiedzą o tym, że Polska
i Francja nigdy nie spotkały się na polu walki jako przeciwnicy.
Ryszard Kaczorowski jest jednym z tych wielkich Polaków, którego Francuzi nie znają. Komendant chorągwi „Szarych Szeregów” w Białymstoku, który przeszedł cały szlak bojowy 2. Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino. Ostatni
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, który mógł złożyć urząd na ręce nowo wybranego w pierwszych,
od zakończenia II wojny światowej, wolnych wyborach w kraju i zaprzysiężonego prezydenta RP Lecha Wałęsy, uroczyście przekazując mu insygnia władzy państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Zginął
w katastrofie polskiego samolotu w Smoleńsku, w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Mam dwie takie pamiątki, bardzo dla mnie ważne, które czekają na to, żebym zabrał je ze sobą do grobu. To skała z Monte
Cassino i garść ziemi spod dębów w parku na Zwierzyńcu. Tych dębów, które tworzą pomnik Konstytucji 3 Maja i pod którymi
kilkadziesiąt lat temu składałem przyrzeczenie harcerskie.
Panie Prezydencie! Zapewniam Pana, iż dołożę wszelkich starań, aby polska flaga nigdy nie powiewała niżej niż flagi
innych państw.
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POWIEWA FLAGA, GDY WIATR SIĘ ZERWIE.
A NA TEJ FLADZE BIEL JEST I CZERWIEŃ.
CZERWIEŃ TO MIŁOŚĆ,
BIEL SERCE CZYSTE.
PIĘKNE SĄ NASZE BARWY OJCZYSTE
CZESŁAW JANCZARSKI

Wiersz wspaniale koresponduje ze słowami wypowiedzianymi przez śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – „Aby polska flaga nie powiewała niżej niż flagi innych krajów”. Przywołany wiersz
i słowa Pana Prezydenta sprawiły, iż spośród tematów tegorocznej edycji ten jest mi najbliższy. Stąd
mój wybór i nadzieja, że odnajdę w pracach podobne wzruszenia, jakie towarzyszą mi niezmiennie,
gdy widzę polską flagę, polskie symbole narodowe. Nie zawiodłam się.
Wszystkie prace napisane ciekawie uwzględniały osobistą wrażliwość, szacunek dla polskich symboli, dla polskości. Jednak zawierały też coś więcej: myśli, uczucia, szukanie dróg do zrozumienia
swojej narodowej tożsamości, dumę bycia Polakiem poza Ojczyzną.
Prace „napisane sercem” dostarczyły mi szczególnego wzruszenia. Jednak spośród nich pragnę
zaakcentować tę, w której autorka stawia pytania sobie i odbiorcy. Pyta o kondycję polskiej emigracji, jej zachowań, poglądów. I odpowiada, iż wbrew wszystkiemu na widok polskiej flagi tworzymy
wspólnotę, „a jest tak dlatego, że każdy z nas ma taką flagę w sobie”.
Wyobraźnia poetycka autorki wiersza „Nici losów ludzkich” tka polską flagę z losów naszej Ojczyzny. Są one jak „nici, nasycone polską krwią, naciągnięte na druty kolczaste, przepełnione rozpaczą,
przyprószone śniegiem, pachnące chlebem i kwiatami polnymi, rozrzuconymi po całym świecie...”
– tworzą płótno biało-czerwone, polską flagę.
To tylko niektóre cytaty poetyckiej wyobraźni autorki przepięknego, wzruszającego do łez wiersza.
Praca, która także porusza najczulsze struny, a dedykowana jest Panu Prezydentowi Ryszardowi
Kaczorowskiemu nadeszła z Francji. Nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że jest w niej jakieś zawołanie
do mnie, do każdego Polaka.
Ostatni akapit poświęcony Prezydentowi Kaczorowskiemu jest zapewnieniem, osobistym zobowiązaniem autora. Zastosowana apostrofa potęguje siłę wyrażonych uczuć:
„Panie Prezydencie! Zapewniam Pana, iż dołożę wszelkich starań, aby polska flaga nigdy nie powiewała niżej niż flagi innych krajów!”.
Podpisuję się pod nią, bo jest to hołd złożony śp. Panu Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu
– Wielkiemu Polakowi, Patriocie.
HALINA KOBLENZER
Koordynator Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Tradycji,
Kultury i Języka Polskiego,
Niemcy
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GRUPA (MULTIMEDIALNA), 8–25 LAT

„20 MILIONÓW POLAKÓW
ROZSIANYCH PO CAŁYM ŚWIECIE”
W kategorii prac multimedialnych wpłynęło 49 prac, między innymi z Luksemburga, Kazachstanu
i Mołdawii. Większość prac miała formę prezentacji PowerPoint lub filmu zrealizowanego w różnych
formatach. Niestety część zawartości prezentacji była skopiowana z Internetu. Wśród zgłoszonych
prac w pierwszej kolejności wyróżniają się dwa filmy zrealizowane przez młode Polki z Danii i Białorusi.
Monika Najman, 18 latka od 4 lat mieszkająca w Kopenhadze, nagrała monodram o swoim życiu na emigracji, doświadczeniach i przemyśleniach. Wnioski tej nastolatki są często bardziej dojrzałe niż refleksje kilkudziesięsiecioletnich osób: „Ludzie nie uświadamiają sobie ile my poświęcamy, żeby tu być”.
Maria Trojnicz wytłumaczyła nam, dlaczego czuje się Polką, mimo że urodziła się na Białorusi. Porównała przy tym ciekawie swoją historię i odczucia do historii Polaka, który kilkadziesiąt lat temu
wyemigrował do Belgii. Dwie młode energiczne Polki z Ukrainy marzą w swojej prezentacji o utworzeniu Rzeczypospolitej 4 Narodów pod nazwą Słowiania, w której w pokoju będą żyli Polacy, Ukraińcy,
Białorusini i Łotysze. Oryginalny pomysł na prezentację miała Julia Radova z Mołdawii, która pokazała
siłę 20-milionowej Polonii poprzez tradycyjne polskie zespoły pieśni i tańca działające na całym świecie. Niektórzy uczestnicy konkursu tak jak rodzeństwo Pater śpiewająco – w pełnym znaczeniu tego
słowa – opowiedzieli nam swoje emigracyjne historie. Prawie artystyczny performance przedstawił
nam Polak ubrany w strój krakowski stojący dzielnie na mrozie wśród śniegów Syberii. Alex i Michał
Borto ze Stanów Zjednoczonych całkiem poważnie twierdzą, że „Mówić po polsku czy też mieszkać
w Polsce wcale nie jest wykładnią polskości. Bycie Polakiem to stan świadomości i żadne granice
na ziemi nie są w stanie tej polskości ograniczyć”. A Jacek Broniszewski z Wielkiej Brytanii nawołuje:
„Nawet jak jesteśmy w innych krajach, powinniśmy trzymać się polskości”.
„BYĆ POLAKIEM” 2015
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...WIEM, ILE TRZEBA WŁOŻYĆ PRACY, ABY WYCHOWUJĄC
DZIECI POZA KRAJEM, TCHNĄĆ W NIE POCZUCIE POLSKOŚCI
I SPOWODOWAĆ, ŻEBY MÓWIENIE PO POLSKU STAŁO SIĘ
ICH NATURALNĄ POTRZEBĄ. JAKO DZIENNIKARKA SPECJALIZUJĄCA SIĘ
W EMIGRACJI JESTEM PRZEKONANA, ŻE KONKURS „BYĆ POLAKIEM” JEST
ZJAWISKIEM MOTYWUJĄCYM RZESZE DZIECI I MŁODZIEŻY POLSKIEJ ZA
GRANICĄ DO SZUKANIA SWOICH POLSKICH KORZENI I JAK NAJGŁĘBSZEGO
WYRAŻANIA SWOICH UCZUĆ W JĘZYKU RODZICÓW I DZIADKÓW.

O swoich najgłębszych uczuciach po polsku...
Z wielką przyjemnością biorę po raz piąty udział w obradach jury VI edycji konkursu „Być Polakiem”. Od 5 lat twierdzę, z punktu widzenia zawodowego i prywatnego, że jest to konkurs wyjątkowy i niezwykle potrzebny. Jako matka dwójki już dorosłych Polaków urodzonych za granicą
wiem, ile trzeba włożyć pracy, aby wychowując dzieci poza krajem, tchnąć w nie poczucie polskości
i spowodować, żeby mówienie po polsku stało się ich naturalną potrzebą. Jako dziennikarka specjalizująca się w emigracji jestem przekonana, że konkurs „Być Polakiem” jest zjawiskiem motywującym
rzesze dzieci i młodzieży polskiej za granicą do szukania swoich polskich korzeni i jak najgłębszego
wyrażania swoich uczuć w języku rodziców i dziadków. W tegorocznym konkursie takimi wzruszającymi przykładami pokazania siebie przez pryzmat swojej emigracyjnej polskości, były dwa filmy
nadesłane przez młode Polki z Danii i Białorusi. Monika Najman, 18-latka od 4 lat mieszkająca
w Kopenhadze, nagrała monodram o swoim życiu na emigracji, „słodko-kwaśnych” doświadczeniach
i przemyśleniach. Wnioski tej nastolatki są często bardziej dojrzałe niż refleksje kilkudziesięcioletnich
osób: „Ludzie nie uświadamiają sobie, ile my poświęcamy, żeby tu być”. Natomiast Maria Trojnicz
wytłumaczyła nam w swoim filmie, dlaczego czuje się Polką pomimo tego, że urodziła się na Białorusi.
Porównała przy tym ciekawie swoją historię i odczucia do historii Polaka, który kilkadziesiąt lat temu
wyemigrował do Belgii. Oba te filmy mają taką siłę wyrazu, że chciałabym je pokazać na Festiwalu
Filmów Emigracyjnych EMIGRA, który już po raz trzeci organizuję w październiku w Warszawie.

AGATA LEWANDOWSKI
Dyrektor Festiwalu Filmów Emigracyjnych EMIGRA,
Prezes Fundacji W-Z,
Niemcy
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ANNA BUDNIK I ANNA NALAPKO
16 I 17 LAT, UKRAINA

„GORĄCE SERCA, CHOĆ DOOKOŁA SROGA ZIMA, ZMARZNIĘTE USTA, OKRZYK WOLNOŚCI SIĘ ZACZYNA,
CO DZIŚ POWSTAŁO, NIECH ŻYJE WIECZNIE I NIE ZGINIE, TY NIE STÓJ OBOK I PODAJ RĘKĘ UKRAINIE“.
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MIKOŁAJ LISIAK
12 LAT, WIELKA BRYTANIA (FILM)

„UWAŻANI JESTEŚMY ZA LUDZI PRACOWITYCH, INTELIGENTNYCH, OTWARTYCH, BARDZO RODZINNYCH,
GOŚCINNYCH I PRZYWIĄZANYCH DO TRADYCJI”.
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MONIKA NAJMAN
18 LAT, DANIA (FILM)

„EMIGRACJA JAK WSZYSTKO INNE MA SWOJE PLUSY I MINUSY...LUDZIE NIE UŚWIADAMIAJĄ SOBIE ILE MY
POŚWIĘCAMY, ŻEBY TU BYĆ... TAKICH HISTORII JAK MOJA JEST 20 MILIONÓW”.
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JULIA RADOVA
17 LAT, MOŁDAWIA (PREZENTACJA POWERPOINT)
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MARIA TROJNICZ
24 LAT, BIAŁORUŚ (FILM)

„MOJE ULUBIONE SŁOWO W JĘZYKU POLSKIM TO JEST SŁOWO: „BABCIA”. TO BABCIA WYCHOWAŁA WE MNIE
WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE I DAŁA MI POLSKIE IMIĘ”.

158

Kronika wspomnieniowa

MÓWIĆ PO POLSKU CZY TEŻ MIESZKAĆ W POLSCE WCALE
NIE JEST WYKŁADNIĄ POLSKOŚCI. BYCIE POLAKIEM TO STAN
ŚWIADOMOŚCI I ŻADNE GRANICE NA ZIEMI NIE SĄ W STANIE TEJ
POLSKOŚCI OGRANICZYĆ

„Mówić po polsku czy też mieszkać w Polsce wcale nie jest wykładnią polskości. Bycie Polakiem to
stan świadomości i żadne granice na ziemi nie są w stanie tej polskości ograniczyć”.
Jak można w pracy multimedialnej pokazać „20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie”?
Tak brzmiał właśnie jeden z tegorocznych tematów konkursu. Byłem bardzo ciekaw, w jaki sposób
uczestnicy poradzą sobie z tym wyzwaniem. Niektórzy dali sobie z tym radę – w pełnym tego słowa
znaczeniu – śpiewająco. Inni doszli do wniosku, że są po prostu częścią tej wielkiej grupy mieszkającej
we wszystkich zakątkach świata i opowiedzieli po prostu swoją własną historię lub historię swojej
rodziny. Były to często opisy bardzo intymne, szczere i dojrzałe. Niektóre z nich ukazywały gorzki los
emigranta. Opisywano także większe skupiska, jak na przykład ogół Polaków w danym kraju, polskie
zespoły pieśni i tańca z różnych krajów czy wreszcie próbowano ogarnąć te 20 milionów Polaków
mieszkających poza Polską. Wszystkich uczestników łączyło poczucie przynależności do tej wielkiej,
polskiej rodziny, a charakteryzował ich – jak to sformułowała jedna z osób – „Jeden język, jedna
tradycja, jedna historia – jedno serce”.
ROMAN ŚMIGIELSKI
Przewodniczący Jury,
Przewodniczący Federacji „Polonia”,
Dania
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WYRÓŻNIENI

1

GRUPA, 8–12 LAT

„BOHATEROWIE POLSKICH KSIĄŻEK
W PODRÓŻY DOOKOŁA ŚWIATA”
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KARIM BEN OTHMANE – 10 LAT, TUNEZJA

...Kiedy wróciliśmy z Sahary, Sindbad powiedział mi, że chciałby odwiedzić jeszcze jakiś inny kraj. Pomyślałem, że
warto pokazać mu Polskę. Wiedziałem, że z Tunezji do Polski jest bardzo daleko i podróż statkiem będzie trwała bardzo
długo. Mój przyjaciel zdradził mi, że dostał od pewnego czarnoksiężnika magiczny żagiel, który przenosi statki do dalekich krajów w minutę. Znaleźliśmy się w Polsce. Postanowiłem pokazać Sindbadowi moje ulubione miejsca. Najpierw
pojechaliśmy do Malborka. Zwiedziliśmy potężny zamek Krzyżaków. Przewodnik ciekawie opowiadał nam o życiu zakonników: jak żyli, gdzie ucztowali i gdzie przyjmowali gości. Mieli także swoją piekarnię i kuźnię oraz więzienie. Opowiedziałem Sindbadowi o Zbyszku z Bogdańca, z mojego ulubionego polskiego filmu „Krzyżacy”. Bardzo zasmucił go los
jego ukochanej Danusi.
Po zwiedzeniu zamku pojechaliśmy do Warszawy. Najpierw pokazałem Sindbadowi Stare Miasto, kolumnę
Zygmunta i Zamek Królewski. Zainteresowały go warszawskie legendy o Złotej
Kaczce i warszawskiej Syrence. Oczywiście chciał je poznać, ale nie mogłem
spełnić jego prośby. Gdy wjechaliśmy na
trzydzieste piętro Pałacu Kultury, poprawił mu się humor. Warszawa oglądana
z wysoka zachwyciła go. Powiedział, że
czuje się, jakby był ptakiem.
...Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy do Krakowa... A potem postanowiłem pokazać mojemu przyjacielowi
Wawel. Opowiedziałem mu, że dawno temu na zamku wawelskim mieszkali polscy królowie. Oglądaliśmy królewskie
komnaty. Najbardziej podobała nam się ta z rzeźbami głów na suficie. Podobno jedna z nich odezwała się kiedyś do króla
Zygmunta Augusta i dlatego ma zawiązane usta. Wdrapaliśmy się także na wieżę i dotknęliśmy serca dzwonu Zygmunta.
Legenda mówi, że pomaga to spełniać życzenia.
Zeszliśmy na dół do Wisły przez Smoczą Jamę. Stoi przed nią rzeźba Smoka Wawelskiego, która co pięć minut zieje
ogniem. Chcieliśmy zrobić sobie zdjęcie ze Smokiem. Potwór nagle zlazł z kamienia, na którym stał, i ruszył prosto na nas!
I wtedy się obudziłem... Szkoda, że spotkanie z Sindbadem Żeglarzem to był tylko sen.

PIOTR CIEŚLIŃSKI – 11 LAT, AUSTRIA

To mój bohater nazywa się Kuki. Kuki jest bohaterem książek „Magiczne drzewo” autorstwa Andrzeja Maleszki. Kuki
ma dziesięć lat, okulary, brązowe włosy i mieszka w Wiedniu. Przy pomocy czerwonego krzesła Kuki stworzył niewidzialny pojazd. Był on wielkości autobusu, sterowany myślą, a za paliwo służył mu sok z trzciny cukrowej.
Ponieważ pojazd był niewidzialny, Kuki mógł go odnaleźć tylko za pomocą zegaroradaru, który nosił na ręce.
Pierwszym celem jego podróży był Rzym z czasów rzymskiego imperium. Po długich przygotowaniach Kuki wreszcie
wyjechał w podróż. Po dwóch godzinach lotu Kuki dotarł do Rzymu w okolicy Koloseum. Pojazd Kukiego wylądował na
środku areny. Lwy uciekły, a gladiatorzy nie wiedzieli, co się dzieje. Nagle na środku areny pojawił się Kuki. Kuki zapytał: „Czemu męczycie te biedne lwy? Przecież moglibyście je wypuścić na wolność?” Niestety, cezar nie był zadowolony
z takiej propozycji i rozkazał gladiatorom zaatakować Kukiego. Kuki musiał ratować się ucieczką....
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NATASHA DE HALLEUX – 11 LAT, BELGIA
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SEBASTIAN DEC – 13 LAT, BELGIA
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ELENA SOPHIA DEL GAUDIO – 11 LAT, WŁOCHY
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KACPER FARA – 12 LAT, WIELKA BRYTANIA

... Jak najszybciej dotarliśmy pod drugi adres. Stanęliśmy przed angielskim, malutkim domkiem, jakich pełno było
w okolicy. W ogródku przed domem siedziała starsza pani. Bardzo podobna do tej poprzedniej, tylko o pomarszczonej
skórze. Pod niebieskimi, smutnymi oczami miała zmarszczki. Miała siwe włosy i okulary. Pan Tomek przedstawił nas
– kim jesteśmy i skąd przyjechaliśmy. Musieliśmy jeszcze raz opowiedzieć całą naszą historię, tylko tym razem po angielsku. – I to ja musiałem być tłumaczem, bo tylko ja uczę się angielskiego w liceum – mówił dumnie Maciek. Pomału
opowiadałem, żeby wszystko dobrze powiedzieć. Co innego opowiadać w klasie, a co innego tak rozmawiać w rzeczywistości! Ale chyba dobrze mi to poszło, bo starsza pani słuchała uważnie i kiwała głową na znak, że rozumie. A kiedy pan
Tomasz wyciągnął skrzynkę i podarował ją tej starszej pani, zaczęła ją otwierać z przejęciem. Ręce jej drżały. Nie wiem
czy ze starości, czy z przejęcia. Potem zrobiło nam się bardzo smutno, bo ta starsza pani rozpłakała się. Oglądała medale,
mundur, obrączkę, medalion, garść odznaczeń polskich lotników.
Z początku nie rozumiałem, dlaczego tak przy tym płacze. Kiedy wyciągnęła z szafki dokładnie taką obrączkę, z tymi
samymi inicjałami, wtedy zrozumiałem!!! – To były rzeczy jej męża, a ta ładna pani na zdjęciu – to ona. Teraz role się
odwróciły i ona opowiadała, a my słuchaliśmy. Teraz tłumaczyłem na polski dla pana Tomasza i Krzyśka. Opowiedziała
nam, co się stało z jej mężem. Hrabia słyszał, że w Polsce po wojnie wszystko się zmieniło. Martwił się o swoich rodziców.
Obawiał się, że w nowym ustroju, jaki zapanował w Polsce, na pewno stracili dworek, który był ich całym majątkiem.
Gdy wojna się skończyła, postanowił pojechać do Polski, aby zabrać swoich rodziców do Anglii. Tak, wiedział, iż niebezpiecznie było przyjeżdżać do Polski osobom z Zachodu, ale miał już obywatelstwo angielskie i myślał, że nic mu nie grozi.
Gdy dotarł do rodzinnego miasta i wreszcie do dworu, dowiedział się, że jego rodziców zabrali Niemcy, a dwór rozgrabili.
Zamieszkał we dworze do czasu, aż został aresztowany i słuch po nim zaginął.
Ta starsza pani pisała wiele próśb i wniosków do rządu powojennej Polski, ale jedyną informację, jaką otrzymała,
było to, że hrabia został aresztowany i podejrzany o szpiegostwo. Pani Elizabeth dziękowała nam bez końca. Poprosiła,
abyśmy mundur i medale oddali do British Museum. Zatrzymała sobie zegarek męża, obrączkę i medalion ze swoim
zdjęciem. – To będzie dla córki w prezencie po ojcu – mówiła z ogromnym przejęciem. – Będzie z niego dumna. Przez
wiele lat nie rozumiała, dlaczego wychowuje się bez ojca.

ALICJA GĄGALA – 12 LAT, HOLANDIA

... Na letni wypoczynek pojechałam do Paryża. Dotarłszy na miejsce, w moim hotelu, na pewno nie dacie wiary, ale
spotkałam Karolcię. Tak, tak właśnie Karolcię słynącą ze swojego niezwykłego, błękitnego koralika posiadającego magiczną moc. Tym razem błyskotka sprawiła, że Karolcia ożyła i przeniosła się z kart książki do naszego realnego świata.
Od razu przypadłyśmy sobie do gustu i postanowiłyśmy, że jej mały skarb wykorzystamy w podróży dookoła świata. Cóż
bowiem warte jest życie, jeśli nie pozna się historii i kultury innych narodów! Wiedziałyśmy, że dzięki koralikowi unikniemy wszelkich komplikacji i problemów. Podróż zapowiadała się zatem obiecująco i miała być spełnieniem naszych
dziecięcych marzeń. Razem z Karolcią odwiedziliśmy wiele cudownych miejsc, a zaczęłyśmy tam, gdzie się spotykałyśmy
– w Paryżu.
Na samym początku, oczywiście, trafiłyśmy na wieżę Eiffla. Aby nie tracić cennego czasu na stanie w długiej kolejce,
po raz pierwszy skorzystałyśmy z pomocy koralika. Ani się nie obejrzałyśmy, a już byłyśmy na szczycie wysokiej budowli
i podziwiałyśmy niesamowitą panoramę miasta. Potem poprosiłyśmy koralik, aby symbol Francji przybrał nasze narodowe barwy. Poczułyśmy się bardzo dumne i od razu przypomniały nam się z lekcje historii i opowieści o tym, jak Polacy
walczyli u boku francuskiego cesarza Napoleona Bonaparte.
... Niestety, nasza magiczna błyskotka straciła moc i trzeba było przerwać zwiedzanie świata. Czy koralik odzyska
jeszcze kiedykolwiek swe czarodziejskie działanie? Ależ tak, o tym jednak opowiem Wam innym razem.
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WIKTOR GIEDROYĆ-JURAHA – 11 LAT, BELGIA

Pamiętnik Stasia
... 22 kwietnia, Warszawa
Naszą przygodę zakończymy w moim ukochanym mieście, czyli w Warszawie. Tu właśnie mieszkam. Na ulicy Frederyka
Chopina, a Nel zaraz za rogiem. Poszliśmy do naszych domów i się rozpakowaliśmy, a zaraz potem wyruszyliśmy do dobrze nam
znanego Pałacu Kultury. Weszliśmy tam na czterdzieste piętro. W środku stali przewodnicy, którzy tłumaczyli ludziom, jak
powstał Pałac Kultury. Bardzo się zaciekawiłem. Tam kupiliśmy pamiątki. Nel kupiła figurkę Pałacu Kultury w śnieżnej kuli,
a ja kupiłem makietę auta Warszawy. Później poszliśmy do Muzeum Powstania Warszawskiego, było bardzo ciekawie i dużo się
dowiedziałem. W tym wydarzeniu zginęło około 260 tysięcy ludzi. Gdy już wyszliśmy z muzeum, poszliśmy przez Stare Miasto
do domu. W domu czekali na nas rodzice z obiadem powitalnym. Bardzo za nami tęsknili. Wszyscy opowiadaliśmy godzinami
nasze przygody przeżyte w tym rejsie dookoła świata.

MAGDALENA GLINKA – 13 LAT, BELGIA
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ALEKSANDER GÓRECKI – 11 LAT, AUSTRIA

KACPER GRZYWIŃSKI – 12 LAT, GRECJA

PAN SAMOCHODZIK I ZAGADKI OLSZTYŃSKIEGO ZAMKU
Pan Tomasz jest historykiem i pracuje w olsztyńskim zamku jako kustosz. Jego pasją jest odkrywanie coraz to nowych zagadek dotyczących Olsztyna i okolic.
Pewnego dnia w ręce Pana Tomasza trafiły dokumenty, które ktoś z obsługi znalazł w północnej wieży zamku. Kiedy
je dostał, odwiedził wszystkie biblioteki w mieście po to, by dowiedzieć się czegoś więcej o tych dokumentach. Podczas
studiowania materiałów odkrył, że część skarbu ukrytego przed Niemcami podczas drugiej wojny światowej jest w dalszym ciągu nieodnaleziona.
Kiedy tak wnikliwie wczytywał się w stary druk, doszedł do wniosku, iż ślady prowadzą do dwóch krajów. Pierwsze
do Anglii, a w szczególności do Londynu. W poszukiwaniu wskazówek zauważył, że na dole jednej z ksiąg na kilku stronach jest narysowany znak. Stwierdził, że są to dwie literki BB, w kształcie motyla, które wskazują godzinę dwunastą.
Po utwierdzeniu się w przekonaniu, że BB oznacza Big Ben – nazwę londyskiego zegara, zaraz na drugi dzień wyleciał do
Londynu w poszukiwaniu nowych śladów. Gdy tylko dotarł na miejsce, pierwsze kroki poprowadziły go do wyznaczonego
punktu. Po kilkukrotnym obejściu postanowił wejść na sam szczyt wieży. Tam znalazł strzałki nakazujące patrzeć w górę.
W pewnym momencie natrafił na dziwny rysunek. Była to wskazówka! Po dokładnej analizie już wiedział, że rysunek
przedstawia górę i herb Aten oparty na jedenastu kolumnach...
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SKANDER HADDAD – 12 LAT, TUNEZJA

Moim ulubionym polskim bohaterem książkowym podróżującym dookoła świata jest Koziołek Matołek. Niezwykłe
przygody koziołka wędrownika opisał w formie krótkich i wesołych rymowanek Kornel Makuszyński, a Marian Walentynowicz jest autorem kolorowych i równie zabawnych ilustracji.
Mam już prawie 12 lat, więc zastanawiałem się, czy jako nastolatek nie będę śmieszny, że wciąż kocham tego bohatera. Ale przyjaciół nie można się wstydzić, a ja Koziołka traktuję jak przyjaciela. Koziołek towarzyszy mi od „kołyski”.
Jako niemowlę zasypiałem przy melodyjnych wierszach o jego przygodach, czytanych mi przez mamę. Później z moją
siostrą bliźniaczką sprzeczaliśmy się o lepsze miejsce przy czytającej mamie, żeby lepiej widzieć zabawne historyjki obrazkowe. A jest co oglądać, bo tylko pierwsza księga zatytułowana „120 przygód Koziołka Matołka” zawiera ich rzeczywiście 120, a trzy kolejne księgi mają po 60 obrazków każda! To ta książeczka sprawiła, że do tej pory lubię czytać komiksy.
Pierwsza nasza książeczka ma już prawie 60 lat i jest dla naszej rodziny wyjątkowo cenna, bo to pamiątka z dzieciństwa
mojej babci. A przecież Koziołek Matołek jest o wiele starszy. Niedawno obchodził swoje osiemdziesiąte urodziny!
... Koziołek Matołek i jego twórca Kornel Makuszyński są znani i lubiani przez wszystkie dzieci w Polsce, ale dla mojej
rodziny ma to szczególne znaczenie, bo to oni rozsławili Pacanów, miejscowość, w której mieszka moja babcia i w której urodziła się moja mama, a ja uwielbiam jeździć tam na wakacje. Wielu Polaków wciąż myśli, że Pacanów nie istnieje naprawdę.

ALEKSANDER JOPEK – 11 LAT, STANY ZJEDNOCZONE

WYWIAD ZE STASIEM I NEL
Reporter: Jak wygląda przyroda w Afryce?
Staś: Jest bardzo różnorodna, na pustyni nic nie rośnie, a z kolei dżungla jest pełna różnych gatunków roślin i niespotykanych
drzew. W jednym z takich unikalnych drzew, w ogromnym baobabie, zamieszkaliśmy, aby przeczekać monsun. To był nasz dom,
nazwałem go Kraków. Musisz wiedzieć, że czasem przyroda staje po stronie człowieka, ale częściej jest przeciwko niemu.
Reporter: Jakich wskazówek udzielilibyście przyszłym podróżnikom?
Staś: Jak wiesz, nasza podróż była niespodziewana i nieplanowana. Kiedy wyjeżdża się do jakiegokolwiek obcego
kraju, bardzo ważne jest, aby się odpowiednio przygotować, zabrać ze sobą niezbędne rzeczy, przydatne w czasie podróży
oraz poznać kulturę i obyczaje, jakie tam panują. Wakacje w Afryce wymagają dodatkowych szczepień.
Reporter: Co najbardziej utkwiło wam w pamięci z tej podróży?
Staś: Przede wszystkim ludzie, a szczególnie nasi czarni przyjaciele Kali i Mea, którzy bardzo nam pomogli, oraz ich
kultura i obyczaje.
Reporter: Czego nauczyła was ta podróż?
Staś: Wydaje ni się, że wydoroślałem, stałem się bardziej odpowiedzialny...
Nel: Tak, tak. Staś cały czas się mną opiekował, bronił, zabił nawet lwa. Był na tyle odważny, żeby w obliczu niebezpieczeństwa nie wyrzec się wiary chrześcijańskiej. Podczas spotkania z Mahdim nie przyjął jego religii.
Staś: Jak to? Przecież jestem Polakiem! A każdy Polak jest wierny swojej ojczyźnie i wierze. Pamiętaj, Aleksandrze, to
jest bardzo ważne, abyśmy bez względu na to, gdzie mieszkamy, zawsze pamiętali, że jesteśmy Polakami!
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YASMINE KAABAR – 11 LAT, TUNEZJA

Pewnego słonecznego dnia Yasmine – dziewczynka z Tunezji
– podczas spaceru natknęła się na pływający koszyk. Podeszła bliżej. – Co to za zwierzątko pływa w tym koszyku? – powiedziała
Yasmine ze zdziwieniem. – Czy to jest małpka Fiki-Miki, o której
pisał Pan Kornel Makuszyński?
– Fiki-Miki – zawołała Yasmine.
– Kto mnie woła? – zapytała przestraszona małpka.
Małpka szlochając, opowiedziała smutną historię.
– Moja mama umarła, a mój przyjaciel Goga-Goga zaopiekował
się mną. Którejś nocy zbudziłam się i nie zastałam go. Martwię się
o niego – wyszeptała płacząca małpka.
– Nie martw się, pomogę ci go odnaleźć – obiecała Yasmine i udała się z małpką w stronę karawany.
Było słychać ryk wielbłąda, na którego grzbiecie siedział lisek pustynny uwolniony przez tatę Yasmine z rąk złych handlarzy
zwierząt...

ANASTAZJA KALINNINA – 13 LAT, ŁOTWA

... Bohater drugiej książki to zupełnie inna postać. Zwiedzał świat jako papież i bardzo dokładnie przygotowywał się
do każdej podróży. Chciał wiedzieć jak najwięcej o kraju i ludziach, których odwiedzał. Uczył się nawet języków, w których rozmawiali w danym kraju i poznał ich bardzo dużo. Karol Wojtyła już, jako papież Jan Paweł II, odwiedzał miejsca
święte, ale także spotykał się ze zwykłymi ludźmi, czasami chorymi i biednymi. On nie jeździł tam na wakacje. On jeździł
po świecie, aby nauczać, jak być dobrym.
Czytając powyższą książkę, odwiedziłam największe miasto w Turcji, Stambuł. Nie jest to stolica kraju, ale jest to bardzo stare miasto z długą historią. Tam Jan Paweł II po raz pierwszy wszedł do meczetu, czyli kościoła muzułmańskiego.
Jest to ważne, bo nadal chrześcijanie i muzułmanie ze sobą walczą.
Jan Paweł II oprócz całej Europy zwiedził też inne kontynenty. Na kontymnencie azjatyckim był w Ziemi Świętej,
czyli tam, gdzie żył Jezus. Był w Betlejem, Nazarecie, Jerozolimie i wszędzie spotykał się z ludźmi. Innym bardzo egzotycznym dla mnie miejscem były Indie. Ten kraj poznałam już przez Koziołka Matołka, ale teraz poznałam bardzo znane
w świecie osoby, są to: Mahatma Gandhi, który głosił zasady tolerancji i walczył o pokój, oraz Matkę Teresę z Kalkuty,
która poświęciła życie dla biednych i chorych...
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ERYK KAŃCZUGOWSKI – 12 LAT, GRECJA

... Do Grecji droga była daleka, jechali trzy dni i dwie noce. Podczas drogi pan Tomasz wyjaśnił chłopcom, że jeśli uda
im się odnaleźć skarb, to otworzą muzeum w Atenach, w którym zostanie on udostępniony dla wszystkich.
– To wspaniały pomysł – powiedział Wilhelm Tell.
Pierwszej nocy grupa poszukiwaczy zatrzymała się na nocleg nad jeziorem. Blask księżyca odbijał się w tafli wody,
tworzyło to wspaniałe widowisko. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Pan Samochodzik rozpalił ognisko i razem
z harcerzami rozstawił namioty. Chłopcy już spali, gdy pan Tomasz usłyszał dziwny odgłos dochodzący z lasu. Pobiegł
w jego kierunku, w lesie było ciemno i ponuro. Nagle usłyszał glos mężczyzny.
– Panie Tomaszu, musimy porozmawiać o skarbach, które znajdują się w Atenach.
– Kim pan jest? – spytał Pan Samochodzik.
– Mówią na mnie Tajny, jestem agentem – powiedział tajemniczy mężczyzna.
Rozmowa trwała chwilę. Pan Tomasz dowiedział się, że skarbu szukało wielu ludzi, lecz ślad po nim zaginął. Legenda
głosi, że pod Partenonem znajduje się największy skarb na świecie, a ten, kto go odnajdzie, będzie miał ogromną władzę
na Ziemi. Kiedy Tajny znikał w ciemnościach lasu, krzyknął z daleka:
– STRZEŻCIE SIĘ PUŁAPEK! STRZEŻCIE SIĘ!
Pan Tomasz obudził harcerzy i wszystko im opowiedział...

EMILIA KOCHMAN – 11 LAT, BELGIA

... Ruszyli do pałacu. Było tam pięknie! Wszystko było ze złota, a tron miał dodatki ze srebra. Było tam pięknie,
a pałac był tak duży, że wydawało się, jakby to było pół Mirmilowa. Cesarz już na nich czekał i tłumacz zaczął mówić:
– Witajcie, przyszliśmy Wam ofiarować smoka z Chin.
– Zawsze o takim marzyłem... – szepnął Kajko i nawet nie słuchał, co Kokosz do niego mówił o pałacu.
– Ma na imię Szu – tłumaczył tłumacz.
Cesarz trzymał na rękach małego długiego smoka w kolorze zielonym o krótkich skrzydłach i malutkich wąsikach.
Był jak latający zielony wąż.
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KAROLINA KONSTANKIEWICZ – 12 LAT, REPUBLIKA CZESKA

PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA
... I znowu popłynę
Przez ogromny ocean
Na kangury popatrzeć
I na Nową Zelandię.
Następnie chcę zobaczyć
Największe państwo na świecie.
W Rosji nigdy mnie nie znajdziecie!!!
Z Rosji do Mongolii i do Chin ogromnych.
A ninje zobaczę w cudownej Japonii.
Później w Tajlandii przejadę się na słoniu,
Dalszego planu podróży nie zdradzę nikomu.
Może tylko koniec, kiedy wrócę do Polski,
A tam przyznam się, że jestem Tomek Wilmowski.

OLIWIA KOZIOŁ – 9 LAT, AUSTRIA
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ALEKSANDRA KOZŁOWSKA – 10 LAT, AUSTRIA

ANNA MAGDALENA KWIATKOWSKA – 10 LAT, REPUBLIKA CZESKA

... W przebraniu wyglądam tak:
Był tylko jeden problem – martwiłam się, że żadne z dzieci w mojej klasie nie
będzie wiedziało, kto to jest Zezia, bo każdy z nas pochodzi z innego kraju: Czech,
Rosji, Anglii, Kanady, więc czytamy książki albo po angielsku albo każdy w swoim
ojczystym języku. Ale mama poradziła mi, abym wzięła ze sobą książkę i każdemu, kto zapyta, za kogo jestem przebrana, pokażę ją i opowiem, kim jest Zezia.
Na pierwszej lekcji w Dniu Książki Pani poprosiła każdego z nas, aby opowiedział, za kogo jest przebrany. Niektóre przebrania były łatwe do rozszyfrowania,
np. Harry Potter, Miś Paddington czy Kubuś Puchatek. Gdy Pani zapytała mnie,
kim jestem, to odpowiedzialam jej, że jestem Zezią – bohaterką polskiej książki.
Nasza Pani nie zna polskich książek dlatego, że mówi po angielsku, więc wytłumaczyłam, że Zezia to dziewczynka w moim wieku, która mieszka w Warszawie i ma dwóch braci: Oczaka i Gilera. Giler jest bardzo nieśmiały i mało mówi,
a Oczak jest jeszcze bardzo mały. Zezia ma też kotkę Idźstąd, jej tato jest rzeźbiarzem, a mama pracuje w banku.
Potem przez cały dzień opowiadałam koleżankom i kolegom o Zezi, jej rodzinie i życiu. Tego dnia czułam się tak,
jakbym zaprosiła Zezię do Pragi i pokazała jej moją szkołę.
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JAN LEUNG – 10 LAT, STANY ZJEDNOCZONE

... Przygoda Bolka i Lolka rozpoczyna się w Londynie skąd, jadą na Bliski Wschód, gdzie poznają Arabów, jeżdżą na
wielbłądach i w końcu jak z baśni z 1000 i jednej nocy latającym dywanem docierają na Czrny Ląd – do Afryki. Bardzo
im się tutaj podoba, odwiedzają murzyńską wioskę, bawią się i tańczą z małpami. Drogą morską płyną do Indii i Tybetu,
gdzie między innymi zwiedzają klasztor mnichów tybetańskich. Na słoniu z przygodami przez Chiny jadą do Japonii...
... Docierają do Londynu, gdzie w nagrodę, że w ciągu 80 dni udało im się zwiedzić świat, otrzymują bezludną wyspę
na Morzu Śródziemnym. Wyspę zamierzają podarować bezdomnym dzieciom z całego świata. Tu niczego im nie będzie
brakowało. Będą mieć dom, jedzenie, zabawki i co tylko dusza zapragnie i będą bardzo szczęśliwe...

NATALIA ŁYSENKO – 11 LAT, UKRAINA

JANOSIK WĘDRUJE EUROPĄ
... z kolei Janosik poprosił krasnala opowiedzieć, co on widział. Koszałek-Opałek też niemało widział po świecie: i łzy
biednych ludzi, i głód, i nędzę. Wykorzystując swoje czary, zamiast opowiadać, krasnoludek na chwilę przeniósł Janosika
na łąkę, gdzie pasła gęsi Sierotka Marysia i jej przyjaciele. Zbójnik słuchał opowieści dzieci i o ciężkim losie i jego serce napełniało się żalem do nich i gniewem do tych, co im robili krzywdę. Na pamiątkę o sobie zostawił dzieciom worek ze złotem.
Potem krasnoludek wrócił Janosika na to miejsce, gdzie go spotkał. Młodzieniec poprosił Koszałka-Opałka przenieść
go jeszcze do innych krajów, żeby zobaczyć tam życie zwykłych ludzi. I grupa zbójników na czele z Janosikiem wyruszyła
na podróż. Przeszli przez malownicze Karpaty i trafili na Podkarpacie. Tutaj życie zwykłych ludzi też nie było łatwym.
Oni również potrzebowali pomocy Janosika. Zbójnicy odnawiali sprawiedliwość wszędzie, gdzie bogaci uciskali biednych. W każdym kraju on został w pamięci ludzi pod różnymi imionami, na przykład w Słowacji – Jurosik, na Ukrainie
– Dobuisz... Janosik ze zbójnikami zbudowali dużo schowków w karpackich górach. W potajemnym schowku w jaskini
w Czarnej Górze schowali złoto, które niezdążyli rozdać potrzebującym.
Za pomocą krasnoludka Janosik wędruje dalej, idzie do morza. Zbójnicy podróżują południowym brzegiem Włoch.
W Sycylii nazywano go Salwadore Dżuliano. On tam też pomaga biednym.

ADRIAN LEWCZUK – 11 LAT, WŁOCHY
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LEONARDO MACIOCI – 12 LAT, WŁOCHY

MACIEJ I MIKOŁAJ MAŁEK – 10 I 11 LAT, WIELKA BRYTANIA

SOPHIE MAY – 10 LAT, AUSTRIA

Od dawna wielu z nas marzy o podróżowaniu po świecie, poznawaniu nowych lądów, krajów, kultur i ludzi. Również
moi przyjaciele Pan Kleks i Ferdynand Wspaniały. Obaj znani są z wielkiego zamiłowania do podróży. Pewnego słonecznego dnia wybrali się balonem Pana Kleksa w świat. Podróż balonem była dla nich nie zawsze łatwa, ale przyjemna. Broda
Pana Kleksa wskazywała im kierunek, a zdolność Ferdynanda porozumiewania się z różnymi rzeczami pomagała im na
każdym kroku. Ich pierwszy przystanek był w Rzymie, zgodnie z tym, co opowiadał Pan Kleks. Kiedy znaleźli miejsce, na
którym mógł spoczywać ich balon, postanowili zwiedzić Rzym.
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JULIA OLESZCZAK – 11 LAT, KANADA

ALEKSANDRA OTTO – 11 LAT, BELGIA

Był to piękny, letni poranek. Nagle obudziło mnie pukanie do drzwi. Gdy je otworzyłam, okazało się, że byli to Staś
i Nel, główni bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy”. Powiedzieli, że jadą w podróż
dookoła świata, i zaproponowali mi, abym wybrała się z nimi. Bez zastanowienia zgodziłam się, ponieważ zawsze o tym
marzyłam.
Naszym pierwszym punktem podróży był Egipt. Bardzo się ucieszyłam, bo od dawna się nim interesuję. Podróż była
bardzo krótka. Na miejscu czekały już na nas wielbłądy, na których pojechaliśmy zwiedzać piramidy. Wewnątrz było
ciemno i strasznie, a my dodatkowo opowiadaliśmy sobie przerażające historie.
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ALEKSANDRA PAYMENT – 8 LAT, KANADA

AMELIA PIKUŁA – 11 LAT, WIELKA BRYTANIA

Dawno, dawno temu... ale nie aż tak dawno kilkoro bohaterów postanowiło wyruszyć w podróż dookoła świata.
A zaczęło się tak.
Pewnego ciepłego, słonecznego popołudnia Nel i Staś bawili się w ogrodzie. Udawali, że są w Afryce, kiedy Nel zaproponowała, żeby właśnie tam wybrali się odszukać jej ojca. Staś się zgodził, ale zastanawiał się, kogo za opiekuna
wezmą ze sobą. Nel zaproponowała Pana Kleksa, bo on jest dorosły i ma specjalne trzecie oko, które może być potrzebne
w podróży. Pan Kleks bardzo się ucieszył z propozycji dzieci, bardzo szybko spakował swoje rzeczy i popędził na stację.
Niecierpliwość pana Kleksa zaczęła rosnąć i rosnąć, gdy nagle usłyszał płacz dziecka. Na peronie siedziała dziewczynka
i płakała. Pan Kleks był ciekaw dlaczego ona płacze i jak się nazywa. Dziewczynka wyjaśniła mu, co się stało, że nazywa
się Basia i jest z książki „Awantura o Basię”. Nagle dziewczynka zaczęła się śmiać, bo pan Kleks ma kolorowe włosy. Gdy
Staś i Nel weszli na peron, zaczęli wszyscy zastanawiać się, co zrobić z Basią. Zdecydowali, że dziewczynka może z nimi
pojechać. Gdy wszyscy wsiedli do pociągu, wszyscy poszli spać, bo przed nimi była długa podróż...
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SARA POCIECH – 12 LAT, BELGIA

PAMIĘTNIK PRZYGÓD NELLY RAWLINSON DOOKOŁA ŚWIATA

DAMIAN POPŁAWSKI – 11 LAT, BELGIA

Pan Kleks wyruszył w podróż dookoła świata swoim latającym balonem. Zabrał mnie ze sobą oraz wszystkie potrzebne
sprzęty, swoje piegi oraz swego szpaka Mateusza. Podczas nieobecności pana Kleksa w Akademii jego miejsce zajął Adaś Niezgódka. Miał on duże zadania do wykonania, gdyż nie każdy z uczniów chciał go słuchać. Pierwszym miejscem, które postanowił
zwiedzić, był Disneyland w Paryżu. Przelot balonem był dla mnie ogromnym przeżyciem. W środku w koszu było mało miejsca,
ale ciepło. Jedliśmy posiłki przygotowane przez pana Kleksa. Pan Kleks do każdego jedzenia oraz picia dodawał dwa swoje piegi,
dla wzmocnienia naszych organizmów. Lecieliśmy 5 dni balonem z Polski do DISNEYLANDU w Paryżu.
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DANIEL RAHARINAIVO – 11 LAT, AUSTRIA

... Co ciekawe, książka ta jest tak popularna w Polsce, że próbowano dopisać do niej ciąg dalszy. Dostałem ostatnio
książkę Leszka Talko pt. „Staś i Nel. Zaginiony klejnot Indii”. Akcja została umieszczona w 1887 roku. Historia się
powtarza. Nel znowu miała pecha i została porwana, tym razem sama, ale i tak Staś robi wszystko, żeby ją odszukać
i uwolnić. Historia zaczyna się w Madrasie, gdzie Staś przeprowadził się z ojcem po okropnych przygodach w Afryce
i czeka na przyjazd Nel. Staś chodzi w Indiach do szkoły, ale nie jest tam lubiany. Mieszka w internacie, bo jego ojciec
musi wyjechać na dlużej i nie chce, aby chłopiec sam mieszkał w domu. W szkole dokuczają mu, bo mówi, że jest Polakiem, a takiego kraju nie ma na żadnych mapach (akcja toczy się w czasie rozbiorów Polski). On jednak czeka cierpliwie
na wizytę Nel, jednak dziewczynka nie dojeżdża i wszyscy zaczynają jej szukać. Staś również. Historia jest pełna przygód
i niesamowitych historii. Jest też wątek szpiegowski (Rosja i Wielka Brytania walczą o wpływy) oraz odrobina hinduskiej magii, walka o następstwo tronu i poszukiwania wyjątkowego klejnotu – diamentu korony Indii. Nel, która jedzie
do Madrasu w towarzystwie przyjaciela ojca, zostaje porwana. Przed śmiercią ratuje ją dziewczynka o imieniu Melka,
która tylko pozornie wygląda na wybawcę. W tym czasie Staś poza problemami w szkole ma dodatkowe kłopoty, na jego
drodze pojawia się tajemnicza hrabina Bławatska i chłopiec o imieniu Tiku. Jak później się okaże, wszystko jest powiązane z klejnotem i porwaniem. Stasia, w czasie poszukiwań Nel, spotka wiele niebezpieczeństw i dziwnych przygód, do
których należy m.in. napotkanie i problemy z Mungo Jones. Książkę czyta się dobrze i łatwo, co jest miłe, bo lektura ta
wciąga. Na szczęście dzielny Staś uwolni Nel i znowu będzie bohaterem.

MATTEO RAIMONDO – 10 LAT, WŁOCHY
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OSKAR SAJEK – 11 LAT, HISZPANIA

O TYM, JAK PLASTUŚ ZWIEDZAŁ MADRYT:
PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK Z PODRÓŻY
... Po bardzo długiej chwili obudziła mnie czyjaś ręka, która czegoś szukała w plecaku. Ale to nie była ręka Tosi! Bardzo
się przestraszyłem i dopiero wtedy zrozumiałem, że w plecaku nie było ani piórnika, ani innych rzeczy Tosi. Ojej, jak
mogłem się tak pomylić! Nagle ręka mnie dorwała i wyciągnęła ze środka. Trzymał mnie jakiś chłopczyk, który bardzo
mi się przyglądał.
– Nie rób mi nic złego! krzyknąłem przestraszony.
– Ale ja nie chciałem Ci nic zrobić! Mam na imię Oskar i chcę być Twoim przyjacielem!
Zobaczyłem, że Oskar nie wyglądał na takiego chłopczyka, który by się mamy nie słuchał lub niszczył ludziki z plasteliny. Spytałem się go, czy zna Tosię i czy wie, gdzie ona jest. Ale on nie wiedział. Wtedy zadałem kolejne pytanie:
– Gdzie ja jestem?
– Jak to gdzie? Jesteśmy prawie w moim domu, w Hiszpanii! – odpowiedział Oskar.
I wtedy się bardzo przestraszyłem. Chyba nawet czerwony kolor mojej plasteliny zrobił się bardziej biały! Hiszpania!
To przecież tak daleko od domu! A Tosia była w Anglii! Co tu robić?

ALEKSANDRA SENN – 11 LAT, LUKSEMBURG

JAK KAROLCIA POZNAŁA OLĘ
Karolcia leżała na dywaniku nad górami, lasami, polami i rzekami. Patrzyła na wszystko szeroko otwartymi oczami.
W szkole miała, co prawda, lekcje geografii, ale nie sądziła, że świat jest taki wielki. W pewnym momencie dywanik obniżył lot i Karolcia zobaczyła dosyć nieduże miasto z pagórkami.
Dywanik wleciał przez okno do jakiegoś nieznanego (dla Karolci) mieszkania. Karolcia rozejrzała się zaciekawiona
wokół. Wylądowała w pokoju dziecięcym. Na środku pokoju stało łóżko piętrowe, a na parapecie stał mały kaktus.
Karolcia byla tak wpatrzona w kaktus, że nie zauważyła dziewczynki, która podeszła do niej.
– Cześć!
Dopiero teraz Karolcia zauważyła dziewczynkę, która miała około dziesięć lat i włosy splecione w warkocz.
– Cześć – odpowiedziała teraz Karolcia. – Kak się nazywasz?
– Nazywam się Ola – odpowiedziała nieznajoma dziewczynka, która teraz już nie była nieznajoma. – A ty?
– Karolcia! I koniecznie mi powiedz, gdzie ja jestem?
– W Luksemburgu!
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NATALIA SIKORA – 13 LAT, REPUBLIKA CZESKA

EMILIA SKIBA – 12 LAT, WIELKA BRYTANIA

... List pierwszy: Nowy Początek
Włos mi z głowy nie spadnie?! Och, Stasiu, nie wiesz, jak się myliłeś.
Nie obwiniam Cię. Kocham Cię jak brata. Lecz teraz trochę trudno mi o tym myśleć. Miałeś dobre intencje. Chciałeś
pomóc innym. Nie wiedziałeś, że tak się stanie. To nie powinno było się zdarzyć. Czemu tak się stało?!
Pomysł był prosty. Mieliśmy przepłynąć Kanałem Sueskim i dalej do Indii, skąd mieliśmy podróżować po lądzie. Może
mogłabym pojechać na słoniu?! Wciąż tęsknię za Kingiem. Albo na koniach. Ale konie miałyby trudności z terenem. No
i jechanie na słoniu byłoby bardziej fascynujące.
Lecz niestety tak się nie stało. Przez tę awarię musiałam pojechać przez Arabię i Persję i w dodatku bez ciebie. Zupełnie sama! To miała być długa, fascynująca i pełna przygód podróż. Tak jak ta nasza z dzieciństwa. Z tym wyjątkiem, że
obecna miała być bezpieczniejsza. Miała.
Lecz były trudności. Pustynię przeszliśmy bez większych kłopotów. Dopiero w Arabii zaczęły się problemy. Cały czas
nas ktoś atakował. Nonstop. Dzień i noc. Mówili coś o „małej bezradnej dziewczynce”. Nie cierpię, kiedy inni na mnie
patrzą. Nie jestem taka bezbronna...
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JULIA STACHURA – 11 LAT, BELGIA

MARLENA STOKŁOSA – 10 LAT, REPUBLIKA CZESKA

Polskie książki czytamy,
Kompleksów nie mamy.
Polskich bohaterów znamy
Bardzo ich kochamy.
Z Bolkiem i Lolkiem dookoła świata się wybrałam,
Misia Uszatka ze sobą zabrałam.
Zaczarowany ołówek w podróży miałam.
I opowiadania dla mojego Reksia pisałam:
Jak na Dzikim Zachodzie szalałam.
Z Pszczółką Mają po łąkach latałam,
Z Szewczykiem Dratewką Smoka Wawelskiego
W Krakowie dokarmiałam,
Z Janosikiem po górach hasałam.
A z Koziołkiem Matołkiem w Pacanowie się spotkałam.
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MARTINA SULISZ – 11 LAT, WŁOCHY

AMELIA SZCZEPANEK – 10 LAT, BELGIA
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JAN SZKUDLAREK – 11 LAT, DANIA

LIST Z AFRYKI
... A było to tak: niektórzy z naszych miejscowych przewodników pracują na co dzień na plantacjach. Dowiedziałem
się od nich, że na takich plantacjach mogą pracować nawet całe wioski. Zaprosili mnie do siebie i oglądałem te plantacje.
Ich praca bardzo mnie zainteresowała. Spytałem, czy też mógłbym spróbować. Musiałem dostać pozwolenie od wodza
wioski na to, aby wypalić ziarna kawy. Jeśli bym go nie dostał, to uznaliby mnie za złodzieja.
Strasznie tęsknię za Warszawą, za Tobą oraz Twoją rodziną, za warszawskimi Łazienkami, za Wujostwem Karskimi.
Najbardziej brakuje mi bliskich ludzi, którzy byli tacy mili dla mnie.
Mam nadzieję, że masz się dobrze. Życzę Ci także bardzo dobrych wakacji. Napiszę do Ciebie po wakacjach, gdy wrócę
do Anglii. Czekam zawsze na listy od Ciebie.
Pozdrowienia serdeczne dla Twoich Rodziców i Ciebie.
Twój Tomek
Pisane w Mombasie, w Kenii, lipiec 1903 roku

WIKTORIA SZWED – 13 LAT, BELGIA
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ANTONI SZYMAŃSKI – 10 LAT, STANY ZJEDNOCZONE

MATTIA TEDESCO – 10 LAT, WŁOCHY
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JANA TKACZ – 11 LAT, UKRAINA

... Tutaj zaczęło się najciekawsze. Reksio zaszczekał koło moich nóg. Wzięłam go na ręce, a piesek zasłonił swoimi łapkami swoje oczy. Zakręciło mi się
w głowie – i razem z chłopcem i pieskiem okazałam
się w Zamku Królewskim, co znajduje się na placu
Zamkowym.
Czy wiecie, że ten zamek został zbudowany jeszcze w 1618 roku i już wtedy wyglądał bajecznie? – powiedział Lolek. Tutaj odbywają się magiczne rzeczy.
I jak tylko on to powiedział, z zamku naprzeciw nas
wyszły malutkie człowieczki w czerwonych czapkach
– krasnoludki, których czemuś oprócz nas nikt nie
wiedział. One też poznali mnie. Jeden z krasnoludków, na imię Poziomek, ukazał nam na jedno z okien
w zamku. Stąd wyglądał uśmiechnięty król Maciuś I i machał nam ręką.
A potem Reksio znów położył łapki na moje oczy – i my już przed pomnikiem Syrence. Bolek powiedział, że ona jest
symbolem Warszawy i przedstawiona na herbie miasta. Lolek opowiedział ciekawą legendę o tym, jak Syrenka przypłynęła do rzeki Wisły i tutaj ją złapali rybacy. A kiedy oni usłyszeli jej śpiew, postanowili puścić Syrenkę. Ale ona zachwycona pięknością brzegów Wisły, gościnnością mieszkańców miasta postanowiła zostać tu na zawsze...

IGOR WĄŻ – 11 LAT, AUSTRIA
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NIKOLA WIT – 11 LAT, WIELKA BRYTANIA

KOZIOŁEK MATOŁEK W LONDYNIE
A Koziołek wziął tobołek... i przywędrował do Londynu. Mało tego, spotkał się w teatrze, w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym ze szkolnymi dziećmi. Fotele publiczności zajmowali też liczni rodzice, którzy wraz ze swoimi
pociechami mogli na ponad godzinę przenieść się w beztroską krainę dzieciństwa, śledząc niebezbieczne, a zarazem
przekomiczne przygody Koziołka Matołka.
Sceniczna interpretacja dzieła Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Sławomierza Gaudyn podbiła serca angielskiej
publiczności. Wyśmiewany, nieakceptowany i odrzucony Koziołek wyrusza w podróż dookoła świata w poszukiwaniu
swojego miejsca na ziemi. Odwiedza egzotyczne zakątki naszej planety takie jak Chiny, Bombaj w Indiach, amerykański
Dziki Zachód. Nie każde z tych miejsc okazało się wspaniałą przygodą. Napotyka biedaczysko cały szereg trudności,
z którymi bohatersko i uparcie się zmaga. Dzieci z widowni zachęcały Koziołka Matołka, aby się nie poddawał i szukał
wytrwale Pacanowa. Koziołek Matołek, pełny był nadziei, że dojdzie do celu. Podczas swojej podróży zaklina węże na
targu w Bombaju, a także ujeżdża konie na amerykańskiej farmie. Nie brakuje oczywiście komicznych zwrotów akcji,
a najbardziej komiczny jest sam Koziołek Matołek. Wystarczy spojrzeć na głównego bohatera, by się uśmiechnąć.

WERONIKA WNOROWSKA – 11 LAT, WŁOCHY

WIELKA PODRÓŻ Z MOIMI PRZYJACIÓŁMI
... Spojrzałam wprost przed siebie i faktycznie tam stali ludzie. Widzieliśmy, jak powoli się do nas zbliżali. I naprawdę
przyszli do nas – na wielbłądach. To był większy chłopiec z małą dziewczynką. Przedstawili się miłymi głosami:
– Jestem Staś.
– A ja Nel. Możemy wam dać trochę wody, ale musicie pić oszczędnie, bo jest jej mało.
Podziękowaliśmy im. Kontynuowaliśmy naszą podróż razem z nimi. Z pustyni dotarliśmy do dżungli.
Staś ostrzegł nas:
– Pamiętajcie! Tutaj są lwy, tygrysy i skorpiony. Musicie bardzo uważać.
Kiedy wędrowaliśmy przez dżunglę, podczas jednej nocy była ulewa. Rozłożyliśmy więc namioty, a dookoła zrobiliśmy zeribę. Słyszeliśmy ryki lwów, które się przybliżały. Byliśmy przerażeni. Staś wyciągnął strzelbę i zabił dwa lwy.
Nad ranem rzekł:
– Wędrujemy do Polski.
My odparliśmy:
– My też chcielibyśmy tam iść, do Warszawy.
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TATIANA WWEDEŃSKA – 12 LAT, UKRAINA
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WYRÓŻNIENI

2

GRUPA, 13–15 LAT

„WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE ORDERU
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MICHAŁ ALLERS – 15 LAT, NIEMCY

Jurek Owsiak jest dla mnie żyjącym bohaterem. Co roku organizuje charytatywną imprezę „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” nie dla swojej korzyści, ale
żeby pomóc obcym dzieciom...
Pierwszy raz zetknąłem się z tą akcją pięć lat temu. Byłem wtedy w zimie
u mojej babci w Polsce i do dzisiaj pamiętam, jak z dumą potem i też w Niemczech
nosiłem czerwone serduszko. W tą styczniową niedzielę, kiedy gra Orkiestra, chętnie oglądam program w telewizji i cieszę się, widząc, jak chętnie ludzie pomagają
i przeżywają razem z Jurkiem. Biorą w tym udział młodsi i starsi, uczeni, politycy
i inni ludzie dobrej woli. Wszyscy wierzą, że wspólnie można osiągnąć dużo...
Widziałem w telewizji różne reportaże pokazujące lekarzy, chore dzieci i ich
rodziny, którzy bardzo byli wdzięczni Jurkowi Owsiakowi za jego działalność. Widziałem matki, które płakały ze wzruszenia i jemu
cały czas dziękowały...
Dotąd nie znalazł się nikt lepszy od Jurka
Owsiaka, który by taką akcję zaproponował i poprowadził. Dlatego z całym przekonaniem podkreślam, że Jurek Owsiak to człowiek z wielkim sercem otwartym na cierpienie
chorych, a przed wszystkim dzieci. Tylu dzieciom uratował zdrowie i dzięki temu znowu
mogą się śmiać.
Moim zdaniem obecnie najlepszym i jedynym kandydatem do wyróżnienia Orderem
Uśmiechu jest Jurek Owsiak. Jestem przekonany, że ten order mu się naprawdę należy.

KATARZYNA BAGIEŃSKA – 15 LAT, STANY ZJEDNOCZONE

... Moim zdaniem nagroda Order Uśmiechu powinna trawić do jednej z moich najlepszych przyjaciółek. Magda już
od ponad sześciu lat choruje na groźną odmianę raka mózgu. Była zawsze wesołą dziewczyną, bardzo dobrą uczennicą
i wspaniałą koleżanką. Razem chodziłyśmy do parku, bawiłyśmy się, byłyśmy ministrantkami i służyłyśmy do mszy,
rozmawiałyśmy o wszystkim, a gdy trzeba było, spieszyła każdemu z pomocą. Zawsze mogłam na nią liczyć, gdy tylko
jej potrzebowałam. Pewnego dnia mama Magdy zauważyła, że coś jest z nią źle. Po wizycie u lekarza okazało się, że jest
ciężko chora, że ma raka mózgu. Lekarze dawali jej tylko szansę na życie do pół roku, lecz Magda walczyła z tą chorobą
dzielnie. Nawet gdy była po operacji i po chemii, nadal była uśmiechniętą dziewczyną. Jeździłyśmy razem autobusem do
szkoły, rozmawiałyśmy, śmiałyśmy się, Magda była nadal jedną z najlepszych uczennic, zapomniała chyba nawet, że jest
chora. Wybierała jeż sobie studia, chciała zostać lekarzem, by dalej pomagać innym. Lecz po pięciu latach choroba znowu
powróciła, tylko że z większą mocą. Teraz Madzia ma 17 lat. Bardzo chce żyć dalej, tylko że traci mowę i trudno jest jej się
poruszać. Lecz się nie poddaje i walczy dalej. Jest bardzo silna i dzielna. Dla mnie Madzia jest wielkim bohaterem i mam
nadzieję, że powróci do zdrowia i razem polecimy do Polski, bo wiem, że Magda bardzo ją lubi.
Warto do walki z ciężką chorobą dodać wspaniały lek, jakim jest Order Uśmiechu. Na pewno niejeden młody człowiek
tak jak i moja koleżanka poczułby się mocniejszy. Ja już mam wizję zorganizowania w mojej szkole takiej uroczystości
i wręczenia Orderu Uśmiechu. Ten order na pewno byłby dla niej cudownym lekiem.
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PATRIZIA BONISŁAWSKA – 14 LAT, WŁOCHY

Komu wręczyć Order Uśmiechu? Długo się nad tym zastanawiałam i w końcu stwierdziłam, że osoba, która najbardziej sobie na niego zasłużyła, to moja była nauczycielka włoskiego ze szkoły podstawowej. Myślę, że to naprawdę
wspaniała osoba, zawsze umiała się uśmiechać, a co ważniejsze – umiała pocieszyć innych.
Nazywała się Laura, wszyscy w klasie bardzo ją lubili, ale nikt równał się ze mną. Ta nauczycielka była zawsze miła
i gotowa pomóc innym, umiała świetnie tłumaczyć, nawet jak temat bywał zbyt nudny, dlatego lekcje przez nią prowadzone były zawsze interesujące i zabawne. Pani Laura nie tylko była dobrą nauczycielką, ale także przyjaciółką, mamą lub
tylko znajomą. Powtarzała ciągle, że jesteśmy jej ulubioną klasą i że kocha nas jak własne dzieci i wierzę jej, bo to szczera
osoba i okazywała swą miłość, organizując ciekawe wycieczki szkolne, czyniąc lekcje miłymi dla uczniów, pomagając bez
przerwy potrzebującym i robiąc wiele innych rzeczy. Pani Laura nie potrafiła się zdenerwować, zawsze rozwiązywała
nawet najtrudniejsze sytuacje, spokojem i mądrością. Jedyną rzeczą, która ją drażniła, był bałagan. Nie tolerowała go,
była osobą bardzo zorganizowaną i kochającą porządek...
Twierdzę, że ta osoba zasługuje na Order Uśmiechu, jest wzorem nauczycielki, przyjaciółki, mamy, żony, córki,
babci... wszystkiego. Do wszystkeigo się nadaje i myślę, że nie znam innej osoby takiej jak ona. Chcę jej także podziękować za to,m że nauczyła mnie mówić po włosku. To dzięki niej teraz tak dobrze sobie radzę i chciałabym także potrafić
postępować i zachowywać się miło i uczciwie wobec innych i udowodnić im że to przyjemne i użyteczne.

ERIKA DAUKSZEWICZ – 15 LAT, LITWA

Jednym z kawalerów Orderu Uśmiechu został papież Jan Paweł II. Mimo że Jan Paweł II nie żyje od kilku lat i został
kawalerem orderu, chciałabym raz jeszcze porozważać o Jego życiu, dlaczego zasłużył na nagrodę przyznawaną przez
dzieci. Niejeden z laureatów zaznacza, że jest to nagroda najważniejsza w ich życiu.
Przez wszystkie lata posługi kapłańskiej starał się być blisko młodzieży. Dlaczego? Dokładnej odpowiedzi nie znam,
ale sądzę, że pragnął, by w każdej młodej duszy zrodziła się miłość do Boga. Często ludzie muszą się wysilić, żeby okazać
miłość do bliźniego, często są przekonani, że otaczający nie zasługują na ich uwagę, szacunek, a już na pewno miłość.
Jan Paweł II był całkiem inny. Miłość do każdego spotkanego w swym życiu człowieka była dla Niego rzeczą naturalną.
Co do tego jestem przekonana całkowicie.
Szczególne znaczenie podczas pontyfikatu Karola Wojtyły miały pielgrzymki. Nie były to łatwe i przyjemne wycieczki,
podczas których zwiedzamy urocze miejsca, wypoczywamy. Nie były to też miejsca, które sami sobie wybieramy. Jan
Paweł II pielgrzymował tam, dokąd powoływał Go obowiązek. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie
był żaden papież. Niestety, często jest tak, że sprawy polityczne lub gospodarcze nie łączą narodów, lecz je dzielą i nawet
czynią wrogami. Papież Jan Paweł II był przekonany, że wszyscy na całym świecie powinni żyć w zgodzie. Wielką wagę
przywiązywał do dobrych stosunków z ludźmi innej wiary, nie tylko chrześcijanami, ale też przedstawicielami innych
religii oraz ateistami. Nigdy nie potępiał tych, którzy nie wierzą w Boga, ale swoim przykładem starał się zaszczepić
w nich potrzebę Wiary.
Jan Paweł II często spotykał się z młodzieżą. 20 grudnia 1985 roku zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Młodość każdego nazywał okresem szczególnego kształtowania drogi życia. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodzieży. Po śmierci Jan Paweł II został patronem Światowych Dni Młodzieży.
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KATHARINA MEIERHOFF – 14 LAT, AUSTRIA

„Dzieci nie będą dopiero, ale już są ludźmi, a nie lalkami;
Można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam,
Przemówmy do serca, odczują nas.
Dzieci są ludźmi, w duszy ich są zarodki
Tych wszystkich myśli i uczuć, które my posiadamy.
Nie ma dzieci – są ludzie;
Ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia,
Innych popędach, innej grze uczuć.
Pamiętaj, że my ich nie znamy”.
Czytałam wiele cytatów Korczaka. Zastanawiałam się nad ich treścią i sensem wypowiedzianych słów. Starałam się
zrozumieć, co chciał przez swoje słowa powiedzieć i uświadomić. Jeden cytat dał mi dużo do myślenia. Brzmi on następująco: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”.
Jest to moje ulubione zdanie Korczaka. Rodzice zawsze chcą, aby dziecko postępowało bezbłędnie i robiło wszystko
dobrze w swoim życiu. Jestem pewna, że już każdy przechodził fazę, w której miał wszelkie wymówki, tylko żeby nie
uczyć się na klasówkę (i ją często dostaję, gdy muszę się uczyć matematyki). Na koniec semestru, gdy patrzymy na nasze
świadectwo i nie widzimy wymarzonej oceny, wtedy wiemy, że zasługujemy na słowa krytyki. Gdyby nie było lenistwa,
to świadectwo wyglądałoby inaczej. Obiecujemy poprawę, ale nie zawsze się nam to udaje. Uczenie się na błędach jest
ważne w naszym życiu. Można to porównać z uczeniem się słówek jakiegokolwiek języka. Naukowcy stwierdzili, że nie
można sobie zapamiętać nowych wyrazów, nie używając ich kilkakrotnie w zdaniach.
Nowo wyuczone wyrazy zapamiętujemy lepiej, gdy często budujemy z nich zdania i łączymy je z sytuacjami.
Jestem przekonana, że Korczak nie miał na myśli tylko szkolnych problemów, ale także sytuacje z życia codziennego.
Rozpatrując zdanie, zastanawiałam się nad wyrażeniem „radośnie dążyć do poprawy”. Myślę, że nie brał pod uwagę
poważnych błędów życiowych, których nie da się już nigdy naprawić, np. kradzież, zabójstwo lub poważne skaleczenia
spowodowane lekkomyślnością.
Moim zdaniem Korczak chciał, żeby dzieci były świadome swoich występków, z wiekiem uczyły się na błędach i starały się popełniać ich coraz mniej. Chyba bardzo mu zależało na tym, żeby młode pokolenie przebaczyło nie tylko swoje,
ale też błędy innych osób.
Korczak zawsze pamiętał o dzieciach, traktował je poważnie, jak dorosłych. Jego uwagę zajmowały problemy wychowanków, ich niedola, choroby, smutki i radości. Janusz Korczak przyznawał dzieciom prawo do wypowiadania się
we własnym imieniu, ale jednocześnie uczył je odpowiedzialności, samodzielności, tolerancji i partnerstwa. Poprzez
utworzenie w sierocińcu sądu i parlamentu dawał im trochę mocy i prawa do samodzielnego decydowania. Dzieci same
musiały rozwiązywać konflikty. Myślę, że rozumiał dzieci, szanował je i wszystko zrobił, co w jego mocy, aby przekazać swoją wiedzę młodemu pokoleniu. Uważam, że zasługuje na Order Uśmiechu, ponieważ zachował się jak bohater
narodowy. Poświęcił swoje życie obcym dzieciom, nie zląkł się śmierci, podtrzymywał na duchu swoich podopiecznych,
dodawał im nadziei, mimo że los ich był przesądzony.
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ALICJA FACENTE – 13 LAT, WŁOCHY

Oto motto życiowe bohatera mojej opowieści. To
ksiądz Andrzej Mulka. Skromny i zawsze uśmiechnięty,
kiedy w podskokach tańczy z rozbawionymi dziećmi podciąga wysoko długą, czarną sutannę. W Nowym Sączu,
mieście rodzinnym mojej mamusi, gdzie mieszkają także
moi dziadkowie, wszyscy go znają, chociaż wcale nie dba
o sławę i rozgłos. Dzięki jego inicjatywom skierowanym
do młodszych i starszych dzieci w Polsce, i nie tylko,
coraz głośniej o Nowym Sączu...
Urodziłam się w Rzymie, ale od najmłodszych lat
wyjeżdżam do Polski do mojej polskiej rodziny. Tam
właśnie, pewnego wakacyjnego dnia, moi dziadkowie
zaprowadzili mnie na festyn, w czasie którego wystąpił
zespół Promyczki. W pewnym momencie, zanim się obejrzałam, wysoka, czarna postać porwała mnie i moją mamusię do tańca. Wirowaliśmy z innymi dziećmi, a ksiądz
Mulka podskakiwał coraz wyżej i śmiał się od ucha do
ucha. Potem można było wziąć udział w konkursie na
temat życia naszego papieża Jana Pawła II. Wzięłam
w nim udział i otrzymałam oprócz nagrody czasopismo
„Promyczek Dobra”, które co miesiąc redaguje ksiądz
Mulka. Od tego czasu pismo to towarzyszy mi oraz mojemu braciszkowi i pomaga nam być lepszym. Od ośmiu
lat przesyłają mi je do Rzymu moi dziadkowie. Ile tam pięknych treści i inicjatyw: opowieści o historii naszej ojczyzny,
ciekawych wywiadów, zdjęć, konkursów, poezji, manualnych robótek. Raz skorzystałam z załączonej wkładki, jak uczesać długie włosy. W dobie komputerów i laptopów zachęca się na stronach gazety do nauki pięknej kaligrafii czy pisania
listów, a także do nauki języka angielskiego. W ten sposób „Promyczek Dobra” łączy przyjemne z pożytecznym.
Każdemu numerowi przyświeca pewna wartość, np. pracowitość, mądrość, pamięć, miłość, prawdomówność, wytrwałość itd. Mamusia bardzo się cieszy, że czytamy z braciszkiem to pismo, ponieważ uważa, że takie cechy dzieci powinny
rozwijać od małego, a moja babcia przy tej okazji często powtarza: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”
albo „Czym skorupka nasiąknie, tym na starość trąci”.

WIKTORIA LEWIŃSKA – 15 LAT, NIEMCY

Wnioskuję o przyznanie Orderu Uśmiechu Polakowi – pani Barbarze Gawryluk.
Dlaczego akurat pani Barbara Gawryluk?
Otóż jest ona nie tylko doskonałą pisarką, ale także wspaniałą, ciepłą osobą. Dzięki niej również odkryłam u siebie
talent pisarski (właściwie blogerski). Z wielką przyjemnością mogę się pochwalić, że kilka lat temu spotkałam panią
Barbarę Gawryluk na spotkanoiu autorskim.
Jednak jest wiele wyjątkowych osób. Czym tak szczególnie wyróżnia się pani Barbara?
Pani Barbara urzekła mnie tym, że w swoich książkach często pisze o zwierzętach, szczególnie o psach. Ja uwielbiam
psy. Zwłaszcza książki: „Dżok, legenda o psiej wierności” i „Baltic – pies, który płynął na krze” urzekły mnie ogromnie.
Ma dla mnie wielkie znaczenie to, że pani Barbara jest wrażliwa na los zwierząt, dostrzega ich uczucia i cierpienie. To
znaczy, że pani Barbara jest nie tylko utalentowaną pisarką, ale też dobrym człowiekiem.
„BYĆ POLAKIEM” 2015

193

SEBASTIAN LIBUDA – 13 LAT, STANY ZJEDNOCZONE

Przyjemnie jest patrzeć, jak rodzina, która mieszkała w brzydkim i nieprzytulnym domu, otrzymuje prezent – nowy
dom. Dzieci mają swoje pokoje, urządzone kolorowo – specjalnie dla nich. Reakcje dzieci są wzruszające, widać uśmiech
na ich twarzach, często płaczą z radości. Ciężko jest im uwierzyć, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki spełniają
się ich marzenia. Bardzo mi się to podoba. Najbardziej utkwił mi w pamięci odcinek programu, gdzie niepełnosprawni
rodzice wychowywali dwóch synów. Mieszkali oni w okropnych warunkach. Wszyscy spali w jednym pokoju, gdzie była
wilgoć, popękane ściany i odpadający sufit. Najbardziej zadziwiającą rzeczą było to, że pralka stała na zewnątrz domu.
Pani Katarzyna pomogła wyremontować tej rodzinie dom i zapewnić im godne warunki mieszkaniowe. Zakończenie tej
historii nie było do końca szczęśliwe. Tata chłopców zmarł niedługo po skończeniu remontu i nie zdążył nacieszyć się
wspólnie ze swoją rodziną nowym domem. Jego marzeniem było, aby dzieci dorastały w pięknym i bezpiecznym domu,
którego on nie mógł im zapewnić pomimo ciężkiej pracy. Katarzyna Dowbor spełniła jego marzenie.
Pani Katarzyna prowadząc ten program, wykorzystuje swoje duże doświadczenie w pracy w telewizji. Jej znana twarz
przyciąga wielu sponsorów, którzy pomagają jej w realizacji marzeń tych rodzin. Pani Dowbor jest osobą bardzo miłą,
przyjacielską, rozmawia z rodzinami, pyta o marzenia, stara się, aby dostali to, czego tak bardzo potrzebują. Stara się,
aby byli szczęśliwi. Wkłada w to wiele emocji, osobiście podchodzi do „misji”, jaką wypełnia. Jej praca i zaangażowanie
wywołują uśmiech na twarzach dorosłych, a przede wszystkim dzieci. Mogę śmiało powiedzieć, że Pani Katarzyna Dowbor czerpie ogromną radość z tego, że może komuś pomóc. Chciałbym zacytować Jej słowa:
„To jest program, który jest programem marzeń dla mnie. W pewnym momencie człowiek chce robić coś, co jest
misją, co ma znaczenie. Myślę, że mnie ten program zmienił. Uważam, że stałam się lepszym człowiekiem, ponieważ
stykam się ze sprawami beznadziejnymi, z momentami, w których ludzie nie wiedzą, co dalej z ich życiem”.
Order Uśmiechu jest wyróżnieniem nadawanym przez dzieci dla dorosłych, których działalność jest wyjątkowa,
przynosi dzieciom radość, szczęście, często ratuje ich życie. Podczas ceremonii wręczania Orderu Uśmiechu osoba wyróżniona wypija szklankę soku z cytryny, oczywiście robi to z uśmiechem. Każdy kawaler Orderu Uśmiechu przyrzeka:
„Być zawsze pogodnym i radość dzieciom przynosić”.
Odznaczenie przyznawane jest dwa razy w roku. Takiego zaszczytu mogą doświadczyć nie tylko Polacy, ale i ludzie
z całego świata pomagający dzieciom.
Ja jako trzynastolatek chciałbym podziękować, że my jako dzieci możemy mieć swój głos. Każde dziecko kieruje się
emocjami i tym, co widzi dookoła. Jest to skromne odznaczenie, ale wyjątkowo ważne dla nas, dzieci. Polska jest krajem,
gdzie przestrzegane są prawa dziecka. Nie każde państwo może się tym poszczycić. Odznaczenie to promuje ludzi o wielkim sercu, ludzi, którzy są gotowi pomagać dzieciom na całym świecie. Mieszkam w kraju, gdzie mieszkają ludzie z całego
świata. W mojej szkole mam kolegów i koleżanki z różnych krajów. Niektórzy byli zdziwieni, gdy im powiedziałem, że
dzieci mogą nadawać odznaczenia dorosłym. Bardzo podobał im się ten pomysł. Nawet moja nauczycielka ucząca języka
angielskiego powiedziała: „Ta Polska to fajny kraj”.
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OLIWIA MASZAŁO – 16 LAT, LITWA

Dyrektor i założycielka hospicjum im. bł. ks. Sopoćki w Wilnie, Michaela Rak, wyznała, że jej droga do zakonu była
długa...
Jak każda młoda dziewczyna Michaela miała swoje marzenia. Planowała, że zostanie lekarzem, wyjdzie za mąż i będzie miała co najmniej pięcioro dzieci. Lecz te wszystkie świeckie plany rozwiały się jak mgła, gdy Michaela Rak zapragnęła pójść inną drogą. Zamiast medycyny skończyła teologię i prawo na Uniwersytecie im. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Choć nie spełniły się jej dziewczęce marzenia, to z perspektywy czasu, jak mówi, czuje się szczęśliwa. Po
wstąpieniu do zakonu św. Kamila w Gorzowie Michaela odnalazła siebie...
Kardynał Audris Juozas Bačkis zaprosił Michaelę do Wilna, aby założyła hospicjum. Można powiedzieć, że zaczynała
od zera. Kiedy pojawiła się w Wilnie, wyjęła z kieszeni cały swój majątek: trzy polskie złote. Weszła do kościoła i położyła
je na ołtarzu. Reszta to Twoja sprawa – powiedziała Panu Bogu i rozpoczęła tworzenie hospicjum: planowała, szukała
sponsorów, rozpowszechniała sam pomysł domu opieki. Zawdzięczając sprawnej organizacji Michaeli, wyremontowano
budynek, który wcześniej należał do więzienia, i w 2012 r. zostało otwarte hospicjum. W 2013 r. już przyjmowano
pierwszych pacjentów.
W tym domu panuje miłość, dobroć i nadzieja... bo jak wszystko zawiedzie, to pozostaje nadzieja; bo nadzieja umiera
ostatnia; bo nadzieja wzmacnia. A czegóż więcej potrzebują chorzy na choroby onkologiczne, którym medycyna już
pomóc nie może? Mieszkańcami hospicjum opiekują się psycholodzy, duchowni, lekarze, pielęgniarki, pomagają wolontariusze. Siostra udziela pomocy psychologicznej, stara się przebywać obok chorych osób, stara sie o to, by każdy pacjent
czuł się jak w domu. Michaela przyznaje, że to, że wyremontowali stary budynek i założyli hospicjum, jest wielkim cudem,
potwierdzeniem bezgranicznego zaufania Bogu. Zawdzięczając temu, do dziś udzielono pomocy ponad 2 tys. osobom.

MARIETA MIKULEWICZ – 15 LAT, LITWA

Postanowiłam do Państwa napisać, gdyż jest to świetna okazja, aby przedstawić człowieka, który naprawdę zasługuje
na Order Uśmiechu. Nie jest to osoba ze świata polityki czy biznesu, chociaż potrafi zorganizować niesamowite wyjazdy.
Nie śpiewa na scenie, ale wokół niej gromadzi się młodzież. Nie wykłada na uniwersytecie, ale jej chętnie wszyscy słuchają. Może kogoś przypomina z Waszego otoczenia? Dla mnie tak. Jest to ksiądz Ryszard Pieciun.....
Księdzu Ryszardowi zależy na tym, aby dzieciaki zabrały w dorosłe życie miłe wspomnienia z dzieciństwa, a także
bagaż wiedzy, dlatego organizuje wycieczki nie tylko po całej Litwie, ale i do sąsiednich państw. Zorganizował między
innymi rowerową pielgrzymkę na Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej, w czasie której były i konkursy, i zabawy, i modlitwy. Także młodzież wraz z rodzicami ma szansę zwiedzić przepiękne kościoły, muzea, wystawy. Parafianie już zwiedzili
stolicę Polski – Warszawę, Jasną Górę w Częstochowie, a także Kraków i Sokółkę. Z powodu niedużej liczby mieszkańców
i dosyć trudnej sytuacji finansowej poszczególnych osób, ksiądz Ryszard stara się znaleźć sponsorów. I to mu się udaje!
Wówczas wspiera niezamożne rodziny w Bujwidzach, organizuje wyjścia do kina...
Mieszkańcy Bujwidz są niezmiernie szczęśliwi, że w ich niedużej miejscowości jest osoba oddana Bogu, która za tak
krótki okres zjednoczyła społeczeństwo miasteczka i utworzyła jedną wielką rodzinę. Chociaż ksiądz Ryszard Pieciun nie
jest znany na całym świecie, w tym środowisku jest bardziej ceniony niż najpopularniejsze gwiazdy filmowe. Ludzie są
wdzięczni mu za jego optymizm, za to, że w każdej chwili jest gotów pomóc, za ogromne zaangażowanie oraz za uwagę
i czas, który poświęca dla tych najmłodszych mieszkańców Bujwidz.
Szanowna Kapituło Orderu Uśmiechu, rozumiem, że trudno jest uwierzyć, że są jeszcze tacy ludzie. Bardzo bym
chciała aby właśnie taki zwykły człowiek, który dokonał niezwykłych rzeczy, otrzymał Ordcer Uśmiech.
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MARGARET OLKO – 14 LAT, STANY ZJEDNOCZONE

Ciocia to bardzo wrażliwa kobieta. Ma swoje pasje. Kocha przyrodę. Wszystko to przekłada na swoje obrazy, które
wyszywa. Często, gdy jest bardzo zmęczona, idzie do lasu. Zna każde drzewo, owoc, grzyb. Jej spiżarnia jest pełna smakowitych dżemow i kompotów. Ma bardzo ładny dom, w którym jest zawsze pełno dzieci. Pomogła już wychować kilka
pokoleń. Najstarsi odwiedzają ją ze swoimi pociechami. Każdego dnia ktoś wpada do niej na herbatkę czy pyszne ciasto.
„Klub u Krysi”, bo tak często na jej dom mówimy, jest zawsze otwarty. Na podwórku jest huśtawka, weranda z kwiatami
i zwierzęta. Dzieci mają prawdziwy plac zabaw. Szkoda, że Krzyś nie może się tym wszystkim cieszyć.
Często myślę o mojej cioci. Jest taka dobra i kochana. Uważam, że pokochała swój świat takim, jaki on jest. Czy ma
swoje marzenia ? Chyba tak, każdy jakieś ma. Sądzę, że w pełni zasługuje na Order Uśmiechu, a kwaśny sok z cytryny to
dla niej pestka. Kiedy w wyobraźni widzę, jak go pije, to się uśmiecham.

ILJA PASYNKOW – 16 LAT, BIAŁORUŚ

Liceum, do którego teraz uczęszczam, mieści się nad samym brzegiem Szczary, w budynku, gdzie był kiedyś klasztor
Bernardynek. I chociaź budynek był poddany remontowi i wygląda jak nowy, niektóre rzeczy przypominają o polskich
czasach: zostały drewniane malowane podłogi, bardzo wysokie sufity dają pomieszczeniom dużo światła. I w tej nowej
szkole wszystko dla mnie zmieniło się. Zmieniło się dzięki mojej nowej nauczycielce z matematyki pani Rusłanie Dejko...
Pani Rusłana jest Polką. Jej pradziadkowie byli polskimi oficerami, a w czasie II wojny światowej rodzina pani Rusłany poniosła wielkie straty. Pradziadek pani Rusłany został rozstrzelany w Katyniu w 1940 roku, a jej babcia została wysłana w 1941 r.
na Syberię. Wychowaniem pani Rusłany zajmowali się jej ojciec i babcia. Dużo czasu spędzali razem. Z ojcem pani Rusłana często
wybierała się na krótkie wędrówki nad rzekę i do lasu. Noclegi w namiotach, śpiew pod gitarę przy ognisku, wędkarstwo zimowe
i letnie, ćwiczenie jogi – takie szczęśliwe dziciństwo było u Pani Rusłany. Babcia Renia uzupełniała rozwój duchowy pani Rusłany,
nauczyła rozmawiać i czytać po polsku, i pierwszy pacierz, i Pierwsza Komunia, i polska kuchnia, i piękne polskie tradycje, które
jej przekazywała – te wszystkie starania babci zaowocowały tym, że Pani Rusłana wchłonęła ten polski duch i wykształciła takie
cechy swojej osobowości, jak sumienność, religijność, godność, odpowiedzialność, inteligentność.
Pani Rusłana ma swoją pracownię. Tu spotyka nas na lekcjach matematyki zawsze uśmiechnięta, pogodna i zaczyna tłumaczyć, objaśniać, jest cierpliwa, rozumie, że uczniowie mają prawo myśleć i działać wolniej. Myślę, że być nauczycielem to nie
prosta sprawa, trzeba mieć talent. Pani Rusłana traktuje wszystkich uczniów równo, własnym przykładem pokazuje, jak trzeba
szanować ucznia. Jeśli idziemy razem klasą na wycieczkę czy do teatru, pani Rusłana dba o to, żeby nikomu nic się nie stało.
Rani Rusłana uczy nas, żeby byliśmy grzeczni i uczy nas kultury osobistej. Zauważyła, że my zwracamy się do siebie
po nazwisku, i wytłumaczyła, że trzeba zwracać się do siebie po imieniu. Zawsze własnym przykładem pokazuje, jak
trzeba szanować ucznia.
Jej sukces składa się przede wszystkim z sukcesów uczniów. Jej uczniowie studiują w Mińsku, Grodnie i w Polsce.
Zawsze przyjeżdżają, żeby spotkać się z kochaną nauczycielką, opowiadają o swoim życiu, dziękują. Myślę, że bycie nauczycielem to ogromny wysiłek, trzeba zawsze przyjść z pomocą, wysłuchać, poradzić, przekonać. Pani Rusłana potrafi
wysłuchać i zrozumieć emocje ucznia.
Pani Rusłana jest bardzo młodą i ładną osobą. Niewysokiego wzrostu, ma krótkie włosy, niebieskie oczy. Zawsze elegancko
wygląda, jest bardzo pogodna i życzliwa. Ja bardzo lubię swoją nauczycielkę. I ona też kocha wszystkich swoich uczniów.
Na Dzień Nauczyciela przyniosłem dla swoje kochanej nauczycielki kwiaty i złożyłem życzenia swoimi słowami Tadeusza Sliwiaka:
Za to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnica,
Przed nami przecież jeszcze wiele szkolnych lat.
Za to składamy najwdzięczniejsze z życzeń,
A z nim, jesienny, najpiękniejszy kwiat!
Teraz u nas ferie wiosenne i już tęsknię za lekcjami z matematyki i za swoją nauczycielką. Dowiedziałem się, że Order
Uśmiechu ma w Polsce 45 lat i że to jedyne na świecie odznaczenie przyznawane przez dzieci. Order Uśmiechu dostaje
się nie za uśmiech, a za tworzenie takiego świata, który jest przyjazny, bezpieczny dla dzieci, polepsza im dzieciństwo.
I właśnie taki świat stwarza dla nas moja nauczycielka pani Rusłana. Widać w niej polskiego ducha i jeśli trzeba, to pani
Rusłana oddałaby za nas swoje życie.
Myślę, że należy jej się Order Uśmiechu.
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ANNA POŚLEDNIK – 16 LAT, STANY ZJEDNOCZONE

Rakowicz stworzył coś więcej niż tylko szkołę, on stworzył wspólnotę. Dzisiaj Pan
Dyrektor jest osobą, która dba, żeby wszystko działało jak należy w naszej sobotniej
szkole. Szkoła pod jego kierownictwem organizuje dla nas niezwykłe wycieczki, zabawy, pikniki, akademie, kiermasze, spotkania z ciekawymi ludźmi i konkursy. Z polską szkołą byłam w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech. Mikołajki i Dzień Dziecka są
ulubionymi zabawami młodszych klas. Piknik na zakończenie roku szkolnego pozwala nam przywitać lato nad morzem ze wszystkimi przyjaciółmi ze szkoły. Dzień
Nauczyciela, dzień Matki, 11 listopada są honorowane akademiami przygotowanymi
przez różne klasy. Konkursy
są wspaniałym sposobem na pokazanie naszych umiętności i talentów. Wszystko to zbliża nas razem w jedną wspólnotę polonijną
dumną z naszych polskich korzeni.
Ja nominuję Pana Dyrektora do Orderu Uśmiechu, ponieważ
przez ostatnie 30 lat przynosi nieskończone uśmiechy na twarze
dzieci. Teraz nadszedł czas, żeby docenić zwyczajnych ludzi jak
Pan Dyrektor. Waldemar Rakowicz tworzy polską historię może
nie taką jak nasi wielcy Polacy, o których się uczę w naszej sobotniej szkole, ale która zmienia życie wielu z nas.

NICOLETTA SOLARZ-KOSTOV – 13 LAT, BUŁGARIA

Order Uśmiechu to międzynarodowe odznaczenie nadawane za działania przynoszące dzieciomradość. Wnioskuję
o przyznanie Orderu Uśmiechu Janowi Brzechwie...
Jednym z moich najbardziej ulubionych wierszy jest „Kaczka Dziwaczka”. Brzechwa opowiada o kaczce dziwaczce
w dowcipny sposób, który ją robi jedną z ulubionych bohaterów dzieci. Często przypomina mi ona mnie samą, ponieważ
robię rzeczy bez sensu i na przekór. Głównymi postaciami są zwierzęta i rośliny. Na ich przykładzie poeta wyśmiewa
wady i przywary ludzkie.
Dzieła Brzechwy przynoszą dzieciom radość, a przecież to główny wymóg odznaczenia Orderu Uśmiechu.
Utwory Brzechwy wzbudzają radość i wymuszają uśmiech na twarzy nie tylko u małych czytelników. Umilają ciężkie
chwile również dorosłym. Są to dzieła ponadczasowe. Rozbawiają współczesnych czytelników i zapewne będą bawić
również przyszłe pokolenia. Są rozsławione na całym świecie. Powodują, że ludzie stają się szczęśliwi i uśmiechnięci.
My, Polacy, możemy być dumni z takiego wieszcza. Jest wspaniałym wzorem dla współczesnych twórców.
Jan Brzechwa zasługuje na to odznaczenie.

DANIEL SUPRYN – 15 LAT, FRANCJA

Order Uśmiechu najczęściej przyznaje się sławnej osobie, jak na przykład aktorowi jak Anna Dymna lub twórcy literatury dla młodzieży jak Małgorzata Musierowicz. Jednak ja chciałbym go przyznać naszemu księdzu proboszczowi parafii
św. Genowefy w Paryżu, przy której jest oddział polskiej szkoły, gdzie uczęszczam od siódmego roku życia....
Mimo że jest kilka problemów w naszej szkole, ksiądz Józef zawsze znajdzie rozwiązanie. Co roku dzieci II klasy
podstawówki idą do komunii świętej, a co dwa lata uczniowie klasy I i II gimnazjum idą do bierzmowania. Z roku na rok
coraz więcej przybywa dzieci w naszej szkole. Nie wiem, jak ksiądz to robi, ale zna imiona wszystkich dzieci. Pamięta
nawet imiona tych, co już są dzisiaj dorośli...
Życzę wszystkim takiego wspaniałego opiekuna, ponieważ nie ma wielu takich na świecie.
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ZOFIA WWEDEŃSKA – 15 LAT, UKRAINA

Wnioskuję o przyznanie Orderu Uśmiechu Polce Małgorzacie Musierowicz.
Dlaczego jej, a nie, na przykład, świętemu uśmiechniętemu Janowi Pawłowi
II?
Najpierw po prostu czuję się odpowiedzialna za to, że mogę jakoś podziękować
tej słynnej pisarce i kobiecie za chwile, godziny, tygodnie odczucia całkowitej pełności życia.
Kiedyś, dawno temu, mi się wydawało, że nikt inny nie potrafi odczuwać tak
jak ja. Wtedy byłam bardzo samotna. Przekonałam siebie, że efekt moich nadludzkich wysiłków jest absolutnie przeciętny
i zwyczajny.
I nagle spotkałam się ze Wszechświatem Małgorzaty Musierowicz.
Ze Wszechświatem rodziny Borejków,
z Gabrysia, Pulpą... I zrozumiałam, że nie jestem samotna, że ktoś jeszcze
potrafi odczuwać tak głęboko, jak potrafię to robić ja.
Nauczyłam się uśmiechać w twarz swoim smutkom. I wtedy one zmniejszyły się, jak przedziurawione baloniki.
A co dotyczy uśmiechu, tak mam jeszcze jeden akapit z mojego własnego
życia. Z tych czasów, kiedy zobaczyłam ilustrację Pulpy do utworu „Kwiat
kalafioru”, nazywam swoją młodszą siostrę Pulpą. Tak, tak, naprawdę. Już
długi czas jest ona nie Aleksandrą, jak była nazwana przy urodzeniu, a Pulpą.

MICHAŁ ŻULPO – 14 LAT, WIELKA BRYTANIA

Uważam, że wszystkie słynne osoby dostały już Order Uśmiechu, a więc chciałbym, żeby w tym roku przyznano order
mojej prababci śp. Katarzynie Furman. Order Uśmiechu przyznaje się osobom dorosłym, które przyczyniły się się do
uszczęśliwiania dzieci. Prababcia była wspaniałą matką, bo wychowywała dzieci bez ojca i nigdy nie traciła hartu ducha...
Prababcia prawie całe życie opiekowała się swoimi dziećmi, a później swoimi wnukami i jest dobrym przykładem, że
nigdy nie należy tracić nadziei...
Było im bardzo ciężko, w czasie wojny panowała okrutna bieda. Niewielkie ilości jedzenia, które udawało się zdobyć,
prababcia odstępowała swoim dzieciom. Ta pokazuje nam jej poświęcenie i miłość, jaką darzyła swoje dzieci. Podczas
okupacji niemieckiej prababcia pomimo ogromnego niebezpieczeństwa udzielała schronienia prześladowanym żydom.
Pozwalała im spędzać noce w swoim domu. Było to bardzo niebezpieczne, ponieważ Niemcy zsyłali do obozów koncentracyjnych wszystkich, którzy pomagali żydom. W rodzinie w której prababcia pomagała, były również dzieci. Niewiele
osób odważyłoby się na taką pomoc...
Choć były to trudne lata, wszyscy starali się sobie pomagać. Prababcia, która jako jedyna posiadała krowę w tamtej
wsi, dzieliła się więc jej mlekiem ze wszystkimi dziećmi. Moja prababcia ochroniła też swoje dzieci przed napadami brutalnej UPA, której członkowie mordowali Polaków na tamtych terenach. Pewnego dnia, kiedy bandyci z UPA weszli do
jej domu, prababcia własnym ciałem osłoniła swoją rodzinę i na kolanach błagała, żeby do nich nie strzelali...
Mam nadzieję, że Komitet Orderu Uśmiechu przeczyta tę pracę i pośmiertnie przyzna Order Uśmiechu Mojej prababci Katarzynie.
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
OLIWIA JENDRYCH – LAT 16, KANADA,
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ANNA POŚLEDNIK, STANY ZJEDNOCZONE

WYRÓŻNIENI

3

GRUPA, 16–18 LAT

„PRL WE WSPOMNIENIACH
MOICH NAJBLIŻSZYCH”
W nagrodzonych i wyróżnionych pracach jury dostrzegło oryginalność formy oraz
umiejętność ukazania klimatu PRL-u przez pryzmat wspomnień najbliższych. Walorem
wybranych prac było również uwypuklenie absurdów PRL-u i ich zaprezentowanie
z perspektywy współczesnego nastolatka. Jurorzy docenili także umiejętność wysnucia
własnej osobistej refleksji odnoszącej się z jednej strony do minionych czasów, a z drugiej
zaś do warunków, w jakich współcześni nastolatkowie mają szansę dorastać.
W sumie wpłynęło do grupy III 46 prac z 14 państw.
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SUSANNA BAGDZIŃSKA- MIERZEJEWSKA – 16 LAT, WŁOCHY

VIKTOR BELAK – 17 LAT, UKRAINA

„Trudno było zdobyć nie tylko mięso, ale i cukier. Dostawało
się tylko maksymalnie dwa kilogramy na miesiąc. Porcja zależała
od wieku i od pracy. Za każdym razem, gdy w domu mogliśmy
posłodzić herbatę, byliśmy bardzo zadowoleni. W domu cukier
znikał bardzo szybko, bo wszyscy go uwielbialiśmy”.
Kiedyś ciocia przywiozła dziadkowi pomarańcze na Święta
Bożego Narodzenia. Podobno był to luksus – te owoce pojawiały się w sklepach tylko wtedy.
Tak więc jeśli chodzi o żywność, to kartki stawały się często
ważniejsze niż pieniądze.
Gdy zapytałem dziadka, co mu się kojarzy z czasami PRL,
prawie od razu odpowiedział: gumy do żucia Donald. Były to
gumy dość nietypowe. Do każdego opakowania dołączone były
różne karteczki z historyjkami. Każda z nich była inna... Tymi
Serwis miłości
historyjkami najlepiej bawiły się dzieci, czyli moja mama. Zbierała ona wszystkie karteczki i chowała w małym, drewnianym pudełku. To drewniane pudełko znalazłem ostatnio w naszej piwnicy i tak naprawdę od tego zaczęło się moje zainteresowanie czasami PRL.
W naszym domu w salonie, w szafce ze szklanymi drzwiami chowamy wszystkie najważniejsze pamiątki rodzinne.
Jak byłem mały, nigdy nie zwracałem na nie szczególnej uwagi. Jednak niedawno przyjrzałem się tej szafce bliżej i ze
zdziwieniem stwierdziłem, że nic nie wiem o przedmiotach, które się tam znajdują.
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JULIA GANCARZ – 16 LAT, LUKSEMBURG

PRL OCZAMI PUNKROCKOWCA
Ten pamiętnik został napisany na podstawie opowiadań mojego wujka. Przedstawia on jego nietypowe życie w PRL-u, gdy
miał 18 lat.
28 sierpnia 1887
[...] Wreszcie nadszedł ten wyczekiwany dzień. Przede mną było 11 godzin jazdy pociągiem i pierwsza, prawdziwa praca.
Bardzo byłem zdenerwowany, opuszczając rodzinny Sanok. Wiedziałem, że wszystko będzie inne i nieznane. Zupełnie obce
miejsca, osoby i układy. Kto wie, jak przywita mnie ta słynna Warszawa. Nie mogłem się doczekać, aby ją poznać.
30 listopada 1887
[...] Wylądowaliśmy więc w hotelu robotniczym. Nie przeszkadzało mi to szczególnie. Zacząłem nową pracę oraz poszukiwania ludzi o podobnych zainteresowaniach. Tak jak się spodziewałem, mój specyficzny wygląd nie został zignorowany przez
warszawiaków. Zarówno w pracy, jak i na ulicy ludzie zaczepiali mnie i pytali, czemu nie wyglądam normalnie. Skórzana,
własnoręcznie wymalowana kurtka z naszywkami, martensy i irokez mogły wzbudzać zainteresowanie. Spotykałem się z komentarzami mniej lub bardziej pochlebnymi. Chyba nie muszę mówić, których było więcej. Nie dziwiło mnie to. Teraz facet
z kolczykiem w uchu wygląda jak odmieniec, a co dopiero ja wtedy. Kłopotów z milicją oczywiście też mi nie brakowało. Prawie
codziennie byłem spisywany. Mój wygląd nie przysparzał mi tylko i wyłącznie problemów, były też korzyści [...].
Po przyjeździe do Warszawy często chodziłem na Starówkę, ot tak, poszukać ludzi podobnych do mnie [...]. Trzymaliśmy się razem i było fajnie. Wymienialiśmy się nagraniami i chodziliśmy razem do barów, jeśli w ogóle nas wpuszczali,
lub po prostu siedzieliśmy na Starówce. Czasem podczas koncertów ktoś rozdawał „makulaturę”, w której pisali coś
o jakiejś zadymie. Tak to już jest, każdy zna każdego. Z ust do ust i tłum się zbiera. Czasem też tam chodziliśmy, a nieraz
dostaliśmy pałką od milicjanta [...].
[...] Obecnie nie mam praktycznie w ogóle wolnego czasu. Każdą wolną chwile poświęcam próbom albo Starówce. Udało
mi się nawet kupić ostatnio adapter! Wszystko zmierza w dobrym kierunku. W piątek znowu mamy koncert. Chłopaki się
trochę boją, bo na ostatnim milicjanci puścili gaz łzawiący. Mi tam wszystko jedno, byle tylko grać. Mam jedną z niewielu
wolnych chwil, więc słucham Dezertera, ale strasznie ciężko cokolwiek zrozumieć, bo przez tę cholerną cenzurę prawie
każde słowo jest usuwane. Jestem tu już prawie pół roku. Kto by pomyślał, że moje życie tak się zmieni. Świetnie się tu
bawię. Ludzie są niesamowici, a historie niektórych wręcz nierealne. Pokochałem Warszawę i mam zamiar zostać tu na
długo. Może nawet uda mi się coś tu osiągnąć. Nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie nadchodziły jakieś zmiany.
Niedługo chyba będę starał się o samochód, ale jak to w Polsce, mogę poczekać jeszcze z dobrych 10 lat. Poza tym raczej nie
będę tu już zaglądał. Nie mam na to zwyczajnie czasu. Także żegnam się na jakiś czas. Do usłyszenia! Oj!

NADIA GHODHBANI – 17 LAT, TUNEZJA

Pamiętam, kiedy zapytałam ją o pewną piosenkę, którą nuciła, z uśmiechem na twarzy odpowiedziała, że to piosenka,
którą pamięta jeszcze ze szkoły podstawowej. Dzieci obowiązkowo musiały znać jej słowa na pamięć i śpiewały ją przy
ważnych okazjach, akademiach czy apelach. „Wszystko tobie, ukochana ziemio” było największym przebojem lat 40. i 50.
To utwór, który wzrusza i jednocześnie przypomina czasy absurdu. Podkreśliła, że dziś ta socjalistyczna pieśń może być
lekcją historii dla młodego pokolenia, zawiera bowiem sporą dawką patriotyzmu.
Wspomnienia moich dziadków z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych są dosłownie jak studnia bez dna. Jedno przez
drugie przekrzykiwali się, wymieniając tytuły piosenek, które cieszyły się wówczas ogromną popularnością: piosenki
Marii Koterbskiej „Karuzela”, „Parasolki”, „Serduszko puka w rytmie cza-cza”; piosenka Sławy Przybylskiej „Pamiętasz,
była jesień”; Ireny Santor „Każda miłość jest pierwsza”, „Powrócisz tu”; Haliny Kunickiej „Niech no tylko zakwitną jabłonie”, „Orkiestry dęte” czy Jerzego Połomskiego „Cała sala śpiewa z nami”. Dziadek dodał, że artyści ci wielokrotnie
zwyciężali w plebiscytach słuchaczy Polskiego Radia.
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SARA GHODHBANI – 17 LAT, TUNEZJA

SZAFA BABCI WANDZI…
[...] Spieszyłam się na spotkanie ze znajomymi. Podwieczorek u babci Wandzi nieco się przedłużył, nic dziwnego,
jej sernik naprawdę wart jest grzechu, jak zwykle nie skończyło się na jednym kawałku ciasta… Kątem oka spojrzałam
w lustro i stwierdziłam, że moja koszula w kratę lepiej będzie wyglądać z paskiem, poprosiłam więc babcię, czy nie pożyczyłaby mi swojego. Oczywiście zgodziła się i dodała, że znajdę na pewno jakiś w jej komodzie. Weszłam do jej sypialni,
otworzyłam szufladę i w ręce wpadł mi kwiaciasty kombinezon, bardzo się zdziwiłam, bo to zupełnie nie było w jej stylu
– po co go więc trzymała? Babcia wyjaśniła, że to jej kombinezon, który nosiła jeszcze jako nastolatka, a przechowuje
go z sentymentu. Lata 60., zwłaszcza początek, to okres beatlemanii, która wpłynęła na panującą powszechnie modę.
W Polsce na angielskim zespole wzorowali się członkowie grupy Czerwone Gitary, lansując modę na dłuższe włosy,
wąskie, drelichowe spodnie, marynarki bez kołnierzy, krawaty śledziki, golfy i obowiązkowo gitary. Dziewczęta nosiły
krótkie, męskie fryzury oraz ubrania podkreślające wąskie biodra i płaskie brzuchy, takie jak plisowane sukienki, wąskie
kostiumy bez kołnierzy, bluzki z żabotami, pantofle z prostym obcasem (szkoty).
Często młode osoby chcące inspirować się światowymi trendami musiały wykazać się nie lada wyobraźnią. Kiedy
babcia Wandzia była 19-letnią panną, polskie nastolatki oszalały na punkcie filmu „Viva Maria”. Naśladowano styl ubierania, fryzury i makijaż, ale zupełnym hitem stały się czarne balerinki z kokardką! Zdobycie takich pantofelków w sieci
handlowej graniczyło niemal z cudem. Dziewczyny, którym się to udało, chodziły ulicami z dumnie podniesioną głową.
Te, które miały mniej szczęścia, musiały radzić sobie same. Babcia, podobnie jak jej przyjaciółki, nie załamywały się jednak. Wyczarowywały takie balerinki domowym sposobem – kupowano czarne tenisówki, wycinano element z dziurkami
oraz przyszywano zgrabnie uformowana kokardkę! [...]

DARIA JACZYŃSKA – 17 LAT, KANADA

– Zośka patrz! – wykrzyknęła Majka. – Przywieźli coś!
Podeszłyśmy do ludzi na obrzeżach i Majka pociągnęła okrągłego jegomościa za łokieć marynarki. Obejrzał się zdziwiony, bo nie spotkał nikogo na swej wysokości.
– Halo, proszę pana! Tutaj! – zawołała Majka.
Jegomość spojrzał w dół i oczy mu się troszkę rozszerzyły.
– Przepraszam pana – kontynuowała Majka – chciałabym się dowiedzieć, cóż takiego przywieziono?
– Ach, to ty mnie za rękaw ciągniesz – odparł pan „kuleczka”. – Przywieźli kajzerki. Świeżo upieczone.
– Aha, dziękujemy – odpowiedziała Majka.
– Chodź, idziemy na koniec kolejki – powiedziałam i pociągnęłam ją za sobą, aby nie próbowała się przepchać do
przodu, tak jak ostatnim razem, kiedy stałyśmy po pomarańcze i ludzie się bardzo na nas zezłościli. Stanęłyśmy na
końcu kolejki (Majka z niezbyt zadowoloną miną) i zaczęłyśmy rozmyślać, z czym by można te kajzerki zjeść, tak aby
smakowały jak najlepiej.
– Ja to chyba najbardziej lubię je z serem żółtym i ogórkiem kiszonym – powiedziałam.
– A ja – odparła Majka – to chyba z pomidorem i twarogiem.
– Albo z dżemem.
– Lub powidłami!
– Hej dziewczyny! – ktoś krzyknął. Obróciłyśmy się, a tam Maciek z Jurkiem biegną w naszą stronę.
– Co przywieźli? – dopytuje się Maciek.
– Kajzerki – odparłyśmy.
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ALEKSANDRA KUSTRA – 18 LAT, GRECJA

PATRYK MAŁACHOWSKI – 17 LAT, STANY ZJEDNOCZONE
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MAGDALENA RUSIECKA – 17 LAT, STANY ZJEDNOCZONE

[...] – A jak Ty wspominasz, ciociu, czasy PRL? Co z tamtych lat utkwiło Ci w pamięci?
Co chciałabyś przekazać nam – młodym?
W polityce ciągle się coś tam działo, propaganda działała pełną parą, nachalnie. Wciąż
usiłowano ludzi przekonać, że system, w którym żyjemy jest najlepszy, najsprawiedliwszy, najbardziej ludzki z możliwych; kłamstwo, obłuda i cynizm sączyły się z mediów, z podręczników
i innych środków przekazu. Mało było takich ludzi, którzy w to wierzyli. Żeby dowiedzieć się
nieco o świecie i o Polsce, słuchaliśmy audycji Radia Wolna Europa czy Głosu Ameryki. Ale to
wcale takie łatwe nie było, bo strasznie zagłuszano te stacje, a przecież Internetu w tamtych
czasach nie mieliśmy. Musieliśmy stać w kolejkach po różne produkty (mięso, wędliny, cukier,
masło, kawę dostawało się „spod lady”). Z herbat najczęściej pijało się „Ulung” – straszliwe
siano bez smaku. Paróweczki albo sezamki czy dobra czekolada to były towary luksusowe.
No i w końcu przyszły takie czasy, że na półkach sklepowych stały tylko ocet i musztarda. To
wtedy wprowadzono reglamentację bardzo wielu towarów tzw. Kartki.
Ale chociaż tylu rzeczy brakowało, to w pewnym sensie łatwiej nam się żyło, bo wszyscy
wiedzieliśmy, że to ONI są wszystkiemu winni, było na kim „psy wieszać”, z kogo się naśmiewać. Podział był wyraźny: ONI i my. I im było trudniej, tym mocniej się integrowaliśmy [...].
[...] Rozmawiałam również z moją mamą, która w ówczesnych czasach była dzieckiem.
– Mamo, jak to było z Twoimi wspomnieniami? Co pamiętasz?
– [...] Były to czasy, gdzie my jako dzieci bardziej trzymaliśmy się razem. Nie było komputerów,
Internetu, więc wymyślaliśmy różne gry i zabawy, zarówno na zewnątrz, jak i w domu. Liczył się
honor, podejście do kolegów. Ważne było umieć sobie poradzić i nie zawieść oczekiwań. Pomagaliśmy sobie, nie mając nic, dzieliliśmy się zwykłą kanapką, ostatnią koszulką. Nie było ważne, jaki
kto ma telefon, bo na niego czekało się latami. Skakaliśmy w rysowane kredą klasy, w „gumę”,
biegaliśmy za piłką. Żyło nam się miło i wesoło pomimo tego, że rodzice pracowali ciężko. Wiedzieliśmy to, dlatego nikt nie pyskował zdenerwowanemu tacie czy wykończonej mamie, która prała
z „Franią” do północy. Nie było zbyt rzucających się różnic społecznych, w miarę wszyscy żyliśmy
na jednym poziomie, no chyba że ktoś miał rodzinę na „zachodzie”– tak się w ówczesnych czasach mówiło.
[...] Urodziłam się i żyję w XXI wieku, w zupełnie innej rzeczywistości, w Stanach Zjednoczonych. Trudno mi sobie
to wszystko wyobrazić i nie wiem, czy potrafiłabym żyć jak moi bliscy w ówczesnej Polsce. Teraz mam prawie wszystko,
o czym marzę, a One ciągle musiały walczyć o lepszy byt, ciężko pracując. Podziwiam ich za ich odwagę, siłę, determinację
i wolę walki. Każda z nich chciała dla swoich dzieci, aby żyły w lepszym świecie, np. moja mama wyemigrowała do Stanów
z myślą o lepszym życiu. Jestem z nich dumna, są dla mnie wzorem do naśladowania.

VERONIKA SMRECZAK – 17 LAT, STANY ZJEDNOCZONE

DZIECIŃSTWO W PRL-U, CZYLI FARTUSZEK I DZIADEK MRÓZ
Kojarzy się najczęściej z beztroską i radością i tak zapewne było w tamtych czasach. Ale to nie zasługa ówczesnego
ustroju, ale zapobiegliwych i kochających rodziców, a także dziecięcej naiwności i wiary, że świat, w którym żyją, jest wszędzie taki sam, a więc nie ma porównania, nie ma do czego tęsknić. Peerelowski np. przedszkolak wbrew szarości i biedy
dookoła, był radosny i kolorowy, bo idąc do przedszkola, musiał ubrać kolorowy fartuszek z kieszonką na brzuchu. Ów
fartuszek był taki sam pod względem kroju dla chłopców i dziewczynek, ale był barwny. Niestety, nie zakupiono go w specjalnym sklepie z odzieżą dziecięcą, bo takich sklepów wtedy zwyczajnie nie było. Dzisiaj trudno zrozumieć, co to znaczy, że
nie było sklepu, kiedy my, współcześni, żyjemy w epoce ekskluzywnych sklepów, salonów handlowych, marek odzieżowych
i wielości producentów. Skąd zatem te fartuszki? Otóż uszyte rękami mam, babć, które materiał zdobyły „spod ziemi”, bo
normalnie kupić nie mogły, bo go nie było w sklepie. Ówczesne mamy, babcie musiały zrobić „coś z niczego”.
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ANNA MAGDALENA TULEJA SAJEK – 18 LAT, HISZPANIA

MICHAŁ STANKIEWICZ – 9 LAT, BIAŁORUŚ

WYWIAD MICHAŁA STANKIEWICZA Z 84-LETNIĄ BABCIĄ AMELIĄ STANKIEWICZ MIESZKAJĄCĄ NA STAŁE
W POLSCE I ZE ZNAJOMYMI RODZICÓW NA TEMAT „PRL WE WSPOMNIENIACH NAJBLIŻSZYCH”
[...]
Michał – Co możesz mi powiedzieć o szkołach, wyposażeniu, wakacjach dla uczniów?
Chciałbym to wszystko zapisać.
Babcia – W małych miejscowościach na wsiach szkoły mieściły się w budynkach niezamieszkałych, po dawnych dworach, albo czworakach. W pamięci pozostał mi szary budynek. Ściany wewnątrz pomalowane były pastelową farbą z obowiązkową lamperią. W klasach duże czarne tablice. Wyposażenie bardzo skromne. Obowiązywały fartuszki z przyszytą
obowiązkowo tarczą, a także obuwie zamienne. Przerwę spędzało się, spacerując po korytarzu w parach, a dyżurujący
nauczyciel pilnował porządku. W ciepłe dni podczas pauz budynek szkoły pustoszał, każdy uczeń miał obowiązek wyjścia
na przyszkolne boisko. Chłopcy grali w piłkę, a dziewczęta opowiadały sobie różne wieści. Z przyborów szkolnych głęboko w pamięć zapadł mi drewniany piórnik, który dostałam od kuzyna, klej „Guma Arabska” i gumka o nawie „Myszka”,
atrament i stalówka, którą pisząc robiło, się kleksy na papierze. Z latami szkolnymi wiążą się także wakacje i ferie. Większość uczniów spędzała ten czas na obozach harcerskich i koloniach opłacanych przez zakład pracy rodziców. Niektórzy
rodzice, którym powodziło się lepiej, wysyłali swoje pociechy na wakacje za granicę, głównie do Bułgarii, Węgier czy
Jugosławii. Równie ciekawym zwyczajem były organizowane przez zakłady pracy zabawy choinkowe, z Gwiazdorem,
paczkami i występami artystycznymi. Przytłaczająca była liczba akademii szkolnych z różnych okazji oraz cotygodniowe
apele w sali gimnastycznej, kiedy dyrektor szkoły podsumowywał miniony tydzień.
Michał – A jak to było w latach siedemdziesiątych? Co zapytam kogo, to mówią, że woleliby nie wracać do tamtych
czasów.
Babcia – Były to czasy kryzysu gospodarczego. W sklepach na co dzień były puste półki, gdy była dostawa towaru,
tworzyły się ogromne kolejki, w których stało się godzinami, a i tak towaru dla wszystkich nie starczyło. Wprowadzono
później reglamentację towarów, czyli towar na kartki. Pierwszym produktem na kartki był cukier, potem mięso i jego
przetwory, mąka, ryż, kasza, masło w dalszej kolejności – czekolada, alkohol, papierosy, benzyna.
Osoby zamożne mogły nabywać towar w Pewexach za dolary. Owoce cytrusowe, których teraz mamy pod dostatkiem,
kiedyś można było kupić jedynie w okresie świątecznym. Reglamentacja nie ominęła także posiadaczy dwóch i czterech
kółek, dla których limitowano benzynę. W lepszej sytuacji byli właściciele aut z dieslami, którzy kupowali paliwo bez ograniczeń. Byli oni obiektami zazdrości i zawiści posiadaczy pojazdów benzynowych. A dymiący „ropniak” stał się w latach 80.
symbolem wolności komunikacji. Podobnie było z zakupem nowych pojazdów z „demoludów”. Szczęśliwcy posiadający asygnatę mogli taniej kupić poszukiwane duże fiaty, polonezy, łady i skody. Nie przebierano wtedy w kolorach i wyposażeniu.
Brano to, co było... Innym pozostał zakup „Malucha” na nigdy niezrealizowane przedpłaty... [...]
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WYRÓŻNIENI

4

GRUPA, 19–25 LAT

„ABY POLSKA FLAGA
NIGDY NIE POWIEWAŁA
NIŻEJ NIŻ FLAGI INNYCH PAŃSTW”
[SŁOWA PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO]
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RAFAŁ JACKIEWICZ – 21 LAT, LITWA

„ZBUDZENI ZE SNU”
Zakończenie
Mimo że polska flaga nie powiewa już na Wzgórzu Giedymina, a Wilno jest stolicą innego państwa, Litwy, wierzę
w to i wiem, że w sercach setek tysięcy mieszkających tu Polaków polski sztandar wyniesiony jest najwyżej i ciągle góruje
nad pejzażem naszych miast. Dziś żyjemy na terenie niepodległej Litwie, lecz to nie jest powodem, abyśmy nie pamiętali
o tym, co nas określa, o naszej polskości. To właśnie między innymi świadomość narodowa mieszkających tu Polaków
jest gwarantem niepodległego statusu Litwy. Zainspirowani przykładem naszych przodków my też walczymy w ramach
naszych możliwości o polską mowę, kulturę, edukację i zachowanie tradycji. Ufam, że działania nasze pomogą zrozumieć tym, którzy z jakichś powodów wahają się, aby odkryć swoją polskość. Jestem muzykiem, gram w wielu polskich
zespołach na Wileńszczyźnie. W ten sposób ja i moi przyjaciele staramy się przekazać to, że w naszych sercach mimo
dzielących nas obecnie granic państwowych polska flaga powiewa i powiewać będzie zawsze wyżej niż barwy narodowe
innych państw, do których należy oczywiście mieć należny szacunek, ale miłość zarezerwowana jest tylko dla tej jedynej
biało-czerwonej. No cóż, jak mówi stare porzekadło, serce nie sługa, ale jakoś dobrze mi z tą miłością.

KATARZYNA PASZKIEWICZ – 19 LAT, ŁOTWA

NICI LOSÓW LUDZKICH
Nici szklane, kruche, cienkie i przezroczyste
Nici nasycone barwą krwawo-czerwoną
Nici splecione w węzeł tak mocno, że boli w klatce piersiowej
Nici, które zostały naciągnięte na druty kolczaste
Nici przenikające klawisze fortepianu
Nici słone
Nici z włókna napełnione nadzieją, przepełnione rozpaczą
Nici na szpule nawinięte, rozrzucone po całym świecie
Nici posrebrzone szronem, przyprószone śniegiem
Nici nadgryzione przez mole
Nici pachnące chlebem i kwiatami polnymi
Nici, których nie da się rozerwać rękoma
Nici, które zostały wszyte w grzbiet książki
Nici w gąsienicy czołgu
tworzą płótno biało-czerwone powiewające na tle współczesnej rzeczywistości.
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WYRÓŻNIENI

5

GRUPA (MULTIMEDIALNA), BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH

„20 MILIONÓW POLAKÓW
ROZSIANYCH PO CAŁYM ŚWIECIE”
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ALICJA BRZEZIŃSKA – 13 LAT, NIEMCY

CATERINA FULIGNI – 16 LAT, WŁOCHY

212

Kronika wspomnieniowa

MISHA GLIWNY – 16 LAT, KANADA

KATARZYNA KUSKOWA – 18 LAT, UKRAINA
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OLEKSIJ DOROTA – 13 LAT, UKRAINA

JOANNA PATER – 17 LAT, KANADA

214

Kronika wspomnieniowa

PAWEŁ PATER – 12 LAT, KANADA

PAULINA WASILEWSKA I ALEKSANDER LISOWSKI – 18 I 21 LAT, ROSJA
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DZIĘKUJEMY!
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