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SŁOWO WSTĘPNE POMYSŁODAWCY I PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO JOANNY FABISIAK

Szanowni Państwo, Drodzy Młodzi Przyjaciele,
Minął kolejny, ósmy rok naszych spotkań z historią Polski, historią rodzin żyjących z dala
od Ojczyzny, historiami życia młodzieży polonijnej. Tegoroczne tematy Konkursu koncentrowały się wokół codziennego życia Polaków na emigracji, ich starań o umacnianie polskości i jej promocję w kraju zamieszkania. Nie mieliśmy wątpliwości, że będą to tematy ważne
i ciekawe dla młodzieży. Jednak napływ prac przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Było
ich blisko tysiąc pięćset i wszystkie zachwycały urodą rysunku lub pięknem polskiego słowa.
Były prace plastyczne, literackie i multimedialne. W tych pierwszych spotykaliśmy smoka
wawelskiego, ziejącego ogniem z czerwonej krepiny. Smoczysko straszyło, nie przyznając się,
że zrobiony jest z pudełek po jajkach, może tych, które pożarł, gdy nie stawało baranów. Inne
polskie bajki i legendy, znane i lubiane w świecie, też znalazły artystyczny wyraz. Syrenka
migotała posrebrzanym i pozłacanym ogonem w falach pięknie namalowanej Wisły. Wanda
co Niemca nie chciała zalewała się łzami, a Popiel próbował uciec przed strasznymi myszami.
Naturalnie uczestnicy Konkursu nie zapomnieli też o Lechu, Czechu i Rusie, ani o Złotej
Kaczce, pływającej gdzieś tam w labiryntach Starego Miasta.
Marzenia towarzyszyły też autorom wielu prac literackich. Trzynastoletnia Sofia Wasilewski
ze Stanów Zjednoczonych cytowała słowa Babci Teresy, które nadal są dewizą życiową całej
rodziny. Babcia mówiła „Praca zawsze się opłaca, ale trzeba mieć marzenia i krok po kroku
dążyć do ich spełnienia.” Praca konkursowa Sofii to kilkustronicowy dokument, udowadniający słuszność babcinej sentencji. Emigracyjne historie rodzin uczestników ze wschodu miały
gorzki smak zsyłki na „nieludzką ziemię” lub prześladowań. Piękna jest opowieść Anastazji
Karpowicz o odważnej mamie, która nie „dała swojego podpisu” na formularzu przystąpienia
córka do „okciebrionków”, mimo zachęt nauczycielki, Białorusinki. Anastazja została w klasie
sama, nie dostała, jak inne dzieci, czerwonej gwiazdki. Nie dotyczyły jej też obietnice nauczycielki, że pojadą razem na wakacje. Wróciła więc do domu smutna. Mama wytłumaczyła wtedy
Anastazji, że te prezenty to brzydkie przekupstwo i w nagrodę za dzielność kupiła jej śliczną
broszkę – białego motylka. Mogła już pójść z dumą do szkoły i powiedzieć – wy macie gwiazdkę,
a ja mam motylka.
Starsza grupa nastolatków opisywała swoje spotkania z Polską poprzez prezentację zbiorów
wirtualnego muzeum polskiego w kraju zamieszkania. Oddajmy głos Kacprowi Cebuli z USA
i pozwólmy opowiedzieć o swoich marzeniach. „Przyjacielu, już nieraz rozmawialiśmy o tym,
że Chicago jest miastem wielojęzykowym i wielokulturowym, a w jego obrębie mieszka około
1,5 mln. osób polskiego pochodzenia, co stanowi największe skupisko Polaków poza Polską.
Dlatego też myślę, że zorganizowanie w moim mieście muzeum poświęconego naszej historii jest dobrym pomysłem, chociaż będzie to bardzo ciężka praca….. Myślę, że dobrze byłoby
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otworzyć drzwi muzeum dla dzieci i młodzieży z polskich szkół sobotnich. W czasie otwartych
dni chciałbym zapraszać ciekawych gości, osoby, które pamiętają życie emigracyjne w okresie
wojennym, powojennym, a może nawet przedwojennym? Zawsze mi powtarzałeś, że rozmowa
z prawdziwymi świadkami historii jest najlepszą metodą nauki.”
Najstarsza grupa uczestników rozważała rolę i wyzwania, jakie stawały i stają przed Polakami mieszkającymi poza krajem. Dwudziestoletnia Maja Szelest z Wielkiej Brytanii dokonała
osobistej i bardzo wnikliwej analizy dwuwiersza, będącego tematem konkursu dla tej grupy.
Rozważała znaczenie pierwszych słów pieśni „Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie”
w kontekście historycznym i współczesnym i pisze „Taka dewiza mogłaby być hasłem przewodnim mojego życia, jako Polki…. Pod względem podtrzymania wspólnoty odbierałabym
przesłanie dwuwiersza, jako zachętę do wspólnego działania.”
Sposobem chętnie wybieranym do wyrażenia własnych emocji patriotycznych okazała się
forma multimedialna. Sprzyjał temu niewątpliwie temat „Polonia dla Europy i świata. Kalejdoskop Polaków od Kopernika do Lecha Wałęsy w prezentacji nastoletnich reporterów poruszał świeżością spojrzenia. Uwagę przykuwała prezentacja poświęcona wybitnej działaczce
polonijnej pani Wandzie Gawrońskiej. Subtelność komentarza i dobór zdjęć czyniły tę pracę
i ciekawą i wzruszającą.
Konkurs „Być Polakiem” z pewnością nie udałoby się upowszechnić na cały świat, gdyby
nie jego liczni Przyjaciele. Pragnę przede wszystkim podziękować nieżyjącemu już Prezesowi
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longinowi Komołowskiemu, który od pierwszej edycji
widział sens i potrzebę realizacji Konkursu. Chętnie służył radą i pomocą, choć nie stronił również od konstruktywnej krytyki, za co byłam mu zawsze bardzo wdzięczna. Rozumiał Polonię
i potrzeby Polaków na wschodzie i starał się na miarę sił, których miał coraz mniej, spełniać
oczekiwania, a nawet marzenia środowiska polonijnego. Dziękuję także obecnemu Zarządowi
Stowarzyszenia za życzliwą opiekę nad przebiegiem ósmej edycji Konkursu.
Bardzo dziękuję Patronom Konkursu za obdarzenie zaufaniem projektu i jego realizatorów
oraz Komitetowi Honorowemu i Jury Konkursu. Państwa wsparcie podnosi rangę i znaczenie
Konkursu.
Szczególnie serdeczne podziękowania składam wszystkim nauczycielom różnego typu szkół,
w których uczą języka polskiego i przedmiotów ojczystych za motywowanie dzieci i młodzieży
do udziału w Konkursie. Państwa niekwestionowaną zasługą jest umacnianie tożsamości narodowej uczniów, a to wartość bezcenna.
Gratuluję rodzicom, dziadkom uczestników Konkursu i dziękuję za trud i dbałość o wychowanie dzieci w duchu polskości.
Dziękuję wielu instytucjom zaangażowanym w realizację Gali kończącej ósmą edycję Konkursu
i sponsorom rozumiejącym i wspierającym to ważne wydarzenie oraz wielu ludziom dobrej
woli, którzy znajdowali rozwiązanie trudnych problemów, jakich nigdy nie brakuję. Dziękuję
za tę pomoc pro publico bono.
JOANNA FABISIAK
Poseł na Sejm RP
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PATRONI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

MAREK
KUCHCIŃSKI
Marszałek Sejmu RP
◆

STANISŁAW
KARCZEWSKI
Marszałek Senatu RP
◆

KSIĄDZ KARDYNAŁ
KAZIMIERZ NYCZ
Arcybiskup Metropolita Warszawski
◆

JAGODA
KACZOROWSKA

Harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego
◆

LONGIN
KOMOŁOWSKI
◆

DARIUSZ PIOTR
BONISŁAWSKI
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
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KOMITET HONOROWY KONKURSU

BOŻENA KAMIŃSKI – Przewodnicząca Komitetu Honorowego Konkursu „Być Polakiem”
Prezes Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego, USA
FRANCISZKA AGHAMALIAN-KONIECZNA – Członek Zarządu Kongresu Polonii Francuskiej
DOROTA ANDRAKA – Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, USA
KAZIMIERZ CHRAPKA – Prezes Fundacji Wł. Reymonta, Kanada
TERESA BEREZOWSKI – Prezes Rady Polonii Świata, Kanada
ANNA DUNAJEWSKI – Wiceprezydent Kongres Oświaty Polonijnej, USA
ANDRE HAMERSKI – Prezes Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko – Polskiej „Braspol”, Brazylia
JOANNA HEYMAN-SALVADE – Związek Polaków we Włoszech
TERESA KONOPIELKO – Wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Polonia”, Rosja
TERESA KOPEĆ – Prezes Zarządu Forum Polonii w Austrii
Ks. Bp WIESŁAW LECHOWICZ – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, Polska
WIESŁAW LEWICKI – Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
MARIA MAŁAŚNICKA-MIEDZIANOGÓRA – Prezes Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej, Dania
TADEUSZ MARKIEWICZ – Działacz polonijny, podejmuje działania na rzecz Polaków na Wschodzie, Polska
AGATA MŁYNARSKA – Dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna, Polska
TADEUSZ PILAT – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja
Ks. prał. PAWEŁ PTASZNIK – Rektor polskiego kościoła pw. Stanisława B.M. w Rzymie, Włochy
STEFANIE SOBIERAJSKA – Prezes Kongresu Polonii Francuskiej
HELENA SOŁTYS – Wiceprezes Związku Nauczycieli Polskich, Chicago, USA
FRANK SPULA – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, USA
URSZULA STEFAŃSKA-ANDREINI – Prezes Związku Polaków we Włoszech
HALINA SUBOTOVICZ-ROMANOVA – Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji
TERESA SYGNAREK – Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Szwecja
Ks. Inf. Hm. STANISŁAW ŚWIERCZYŃSKI – Naczelny Kapelan ZHPpgK, Wielka Brytania
MAGDALENA TADEUSIAK – MIKOŁAJCZAK – Dyrektor i Redaktor Naczelny TVP Polonia
JAN TARCZYŃSKI – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polska
LESZEK WIKARIUSZ – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
ALEKSANDER ZAJĄC – Prezes Konwentu Organizacji Polskich, Niemcy
STEFAN ŻACZKIEWICZ – Przewodniczący Forum Polskich Szkół w Holandii

„BYĆ POLAKIEM” 2017

11

12

Kronika wspomnieniowa

KOORDYNATORZY
KONKURSU

„BYĆ POLAKIEM” 2017

13

14

Kronika wspomnieniowa
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DANUTA BRONCHARD – wschodnie stany USA
STANISŁAW CHYLEWSKI – Kanada
MARIA DRĄG – Kazachstan
MARZANNA GEISLER – Grecja
ANDRZEJ JANECZKO – Hiszpania
KAMIL JONCZYNSKI – Szwecja, Norwegia
HANNA KACZMARCZYK – Austria
HALINA KOBLENZER – Niemcy
EWA KOCH – Chicago i środkowo-zachodnie stany USA
JERZY KOWALEWSKI – Ukraina
PIOTR ŁADOMIRSKI – Belgia
BEATA MONDOVICS – Węgry
DOROTA PARZYSZEK – Tunezja
ALEKSANDRA PODHORODECKA – Wielka Brytania, Irlandia
MARIA PRZYBYŁA – DACZEWSKA – Bałkany
ELŻBIETA RUDZIŃSKA – zachodnie stany USA
ELENA ROGACZYKOWA – Rosja
DANUTA STRYJAK – Włochy
ROMAN ŚMIGIELSKI – Dania
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JURY KONKURSU

JOANNA FABISIAK – Pomysłodawca Konkursu, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
Poseł na Sejm RP, Warszawa, Polska
ROMAN ŚMIGIELSKI – Przewodniczący Jury konkursu „Być Polakiem”, Honorowy Przewodniczący
Federacji „Polonia”, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Polonii Świata,
Kopenhaga, Dania
HELENA MIZINIAK – Wiceprzewodnicząca Jury konkursu „Być Polakiem”,
Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata,
Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
Powiernik Zjednoczenia Polskiego, Londyn, Wielka Brytania
KRYSTYNA BACHANEK – Malarka, Warszawa, Polska
MAGDALENA BOGUSŁAWSKA – Prezes Zarządu Fundacji „Primus”, Warszawa, Polska
DANUTA BRONCHARD – Wiceprezes Centrum Słowiańskiego, Dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej
im. M. Konopnickiej, Nowy Jork, USA
STANISŁAW CHYLEWSKI – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. M. Kopernika
przy Konsulacie generalnym RP, Montreal, Kanada
MARIA DRĄG – Nauczycielka w szkole polskiej, Pawłodar, Kazachstan
ZBIGNIEW DUBIEL – Artysta fotografik, Warszawa, Polska
MARZANNA GEISLER – Dyrektor Zespołu Szkół im. Z. Mineyki przy Ambasadzie RP, Ateny, Grecja
ANDRZEJ JANECZKO – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom”, Getafe, Hiszpania
Ks. BOGUSŁAW JANKOWSKI – Dyrektor Centrum Kultury „Dobre Miejsce”
oraz Domu Rekolekcyjno – Formacyjnego Archidiecezji Warszawskiej,
Warszawa, Polska
KAMIL JONCZYŃSKI – Podharcmistrz Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego w Szwecji, Sztokholm,
Szwecja
HANNA KACZMARCZYK – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego
przy Ambasadzie RP, Wiedeń, Austria
JAGODA KACZOROWSKA – Patron konkursu „Być Polakiem”,
Harcmistrzyni ZHP, działaczka polonijna, Londyn, Wielka Brytania
HALINA KOBLENZER – Rzecznik prasowy konkursu „Być Polakiem”,
Koordynator Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji
i Języka Polskiego, Herdorf – Dermback, Niemcy
EWA KOCH – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Północnej, Chicago, USA
JERZY KOWALEWSKI – Lektor języka polskiego w Katedrze Filologii Polskiej Narodowego
Uniwersytetu im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina
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BOŻENA LASKIEWICZ – Prezes Medical Aid for Poland Fund, Londyn, Wielka Brytania
AGATA LEWANDOWSKI – Fundacja na Rzecz Mediów Polskojęzycznych za Granicą W-Z Emigra,
Warszawa, Polska
PIOTR ŁADOMIRSKI – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, Bruksela
MAREK MACHAŁA – Koordynator konkursu „Być Polakiem”, Warszawa, Polska
BEATA MONDOVICS – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Sándora Petőfiego
przy Ambasadzie RP, Budapeszt, Węgry
DOROTA PARZYSZEK – Przewodnicząca „Domu Polskiego”, Tunis, Tunezja
ALEKSANDRA PODHORODECKA – Honorowy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Londyn, Wielka Brytania
MARIA PRZYBYŁA – DACZEWSKA – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego
		

im. Wł.Warneńczyka, Sofia, Bułgaria

HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL – Malarka, witrażystka, ikonopisarka, Warszawa, Polska
ELENA ROGACZYKOWA – Prezes Autonomii Polaków „Polonia”, Kaliningrad, Rosja
ELŻBIETA RUDZIŃSKA – Prezes Forum Nauczycieli Polskich Zachodniego Wybrzeża, San Pedro, USA
MARIOLA STEFAŃSKA – SABADASZ – Sekretarz konkursu „Być Polakiem”, Działaczka polonijna, Niemcy
DANUTA STRYJAK – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP, Rzym, Włochy
JOLANTA TATARA – Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, Chicago, USA
TULIOLA TYBULEWICZ – Działaczka polonijna, Londyn, Wielka Brytania
URSZULA WANECKA – Działaczka polonijna, Attendorn, Niemcy
WANDA VUJISIĆ – Prezes Stowarzyszenia Polaków, Bijelo Polje, Czarnogóra
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Tegoroczna, VIII edycja Konkursu „Być Polakiem” przyniosła ogromny plon
w postaci ponad tysiąca prac, które utwierdzają nas w przekonaniu, że dla młodego
pokolenia Polonii tożsamość polska nie jest sprawą obojętną. W dużej mierze to także
zasługa poprzednich edycji Konkursu, który przez swój zasięg i konsekwentnie realizowany zamysł, poprzez współpracę organizatorów ze szkołami i organizacjami
polonijnymi, zyskał popularność tak dużą, że oczywisty stał się jego znaczący wpływ
na świadomość młodzieży. Dzisiejszy świat nieufnie spogląda na inicjatywy podkreślające i kultywujące narodową tożsamość. To, że młodzież polonijna nie ulega tym
tendencjom, może jedynie cieszyć i daje nadzieję na przyszłość, w której polskość
będzie brzemieniem cennym, choć nie zawsze łatwym. Organizatorzy Konkursu
konsekwentnie budują szacunek dla przeszłości, popularyzują historię, przekonując
zarówno uczestników, jak i ich bliskich, że dla polskiej tożsamości podstawowe znaczenie ma zbiorowa pamięć o naszych dziejach. Wyniki Konkursu, lektura rosnącej
z roku na rok liczby nadsyłanych przez uczestników prac, świadczą o tym, że proponowane tematy są dla młodych żywe i aktualne, że nowe pokolenie dostrzega wartość
dziedzictwa poprzedników i widzi je nierzadko, jako element nowej, budowanej z dala
od Polski, tożsamości. To znak nowych czasów i zarazem nadzieja na przyszłość.
Dziękuję wszystkim organizatorom i uczestnikom Konkursu, za pracę, dzięki której
fundamentalne i istotne dla nas sprawy odnajdują formę zrozumiałą i atrakcyjną dla
młodzieży, a niemodne pojęcia zyskują drugie życie, pozwalając kolejnemu pokoleniu,
na nowo przeżywać swoją polskość.

Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dariusz Piotr Bonisławski
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PHILIPP ADAMCZUK A
MAGDALENA ADAMS USA
KAMILA ADRIAN B
HELENA AFUNDA GB
PHILIP ALBRECHT USA
KRISTINA ALEKSANDROWA KZ
NATALIA ALLERS D
ARUTIUN AMBARTSUMYAN UA
PATRYK AMBROŻEWICZ B
DARIA ANCHIMIUK B
URSZULA ANDRZEJCZYK B
JULIA ANTONINI I
DAWID ANTUSZEWSKI I
DIANA APEINE LV
SABRI ARAOURI I
ANNA ARMSTRONG CDN

SEMIA BEJI TN
OLIWIA BEKASIŃSKI B
MIKOŁAJ BEKASIŃSKI A
MIKOŁAJ BEKASIŃSKI I
ALICJA BEKZAK F
ELIASZ BERNERI
ANNA BEZULSKA B
JACOB BICKI GB
OLIVIA BIELEN AUS
MACIEJ BIELEWSKI NL
ANTONINA BIELIK IRL
JULIA BILIŃSKA CDN
DANIEL BISANZ D
LAURA BISOGNO I
URSULA BLASZAK USA
ADA BLESSING GB

MARIA ARMSTRONG CDN
SOFIA AVOLIS I
MARIA AYIGAN USA
AMELIA BABISZKIEWICZ USA
HELENA BABISZKIEWICZ USA
VALENTINO BABIŚ I
ADRIANNA BACIK GB
PAULINA BADENKO GB
KEWIN BADNYK D
SUSANNA BAGDZIŃSKA-MIERZEJEWSKA I
JUSTYNA BAGINSKI USA
GABRIEL BAJOREK B
KAROLINA BAKUŁA GB
MATYLDA BAŁDOWSKA UK
MIKOLAJ BANARSKI GB
DOMINIKA BANASIOWSKA GB
JULIA BANASIOWSKA GB
SARA BANAŚ GB
ZUZANNA BANDYK D
OLIWIA BARADZIEJ I
MALEK BRAMLI TN
EMILIA BARCZUK IRL
CONSTANTIN BARGATZKI D
KATARZYNA BARSUKOWA BY
MAX BASINSKI USA
DARIA BASTA A
LENA BAUER D
NLEGLA STANISŁAW BAYIGA B
KWITKA BAZYLEWICZ UA
MONIKA BEDNARCZYK USA
OLAF BEDNARZ GB

NIKOLETTA BLICHARZ A
ZOFIA BŁOZOWSKA UA
ALBERT BOGDANOWICZ LT
WŁADYSŁAW BORADYN BY
WERONIKA BOROWIŃSKA B
MICHAŁ BORTO USA
ALEX BORTO USA
MALWINA BORYSZEWSKA GB
KALINA BORYSZEWSKA
KLAUDIA BRAKONIECKI USA
MALEK BRAMLI TN
FILIP BRAUNERT D
GABRIEL BRAYBOY USA
JULIA BRONIEK GB
CHRISTOPHER BROSSARD USA
VERONIQUE BROSSARD USA
OSKAR BROŻEK S
BRUNO BRYŁKOWSKI USA
DAVID BUCZKO GR
AMELIA BUCZKOWSKA IRL
JULIAN BUDZEŃ B
PAWLO BUKREYEV UA
KLAUDIA BURDYL A
NATALIA BUREK NZ
ILONA BUREK B
MARTYNA BURY IRL
MARCEL BURZYŃSKI USA
ANTONI BUSZEJKO BY
ANASTAZJA BUSZEJKO BY
MAGDALENA BUTH D
NATALIA BYSTREK GR
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KACPER CABULA USA
MAJA CAMPORESE I
JAKUB CARDYN B
JAKUB CARDYN B
JAN CATTANEO
HERRERA CAVOUR B
KACPER CEBULA USA
NICOLE CEGLARSKA IRL
LUKAS CELBA USA
MARLENA CEOLA I
KARINA CHARITONOWA LT
MARCIN CHLEBAROW BG
OLIVIA CHMENIA A
JAN CHMIELEWSKI I
DANIEL CHMIELEWSKI I
DAMIAN CHMIELEWSKI USA

WIKTOR DĄBROWSKI A
KAROLINA DELIKAT E
JAKUB DERYLAK GB
LILIANA DEVENPORT USA
MARTIN DI STEFANO I
SARA DI TORO I
CHIARA DI VINEZO I
ALJONA DIDKOWSKA KZ
NATALIA DIUŻKOWA UA
ANASTAZJA DMITRIENKO KZ
JULIA DOBERENKO B
ALEKSANDRA DOBERENKO B
ANGELIKA DOBRZAŃSKA GR
VINCENT DOGGEN B
PASCAL DOLEGA- BAH GB
OLIWIA DOŁBNIAK IRL

MIROSŁAW CHMIELEWSKI KZ
JULIAN FILIP CHOJNOWSKI A
NATALIA CHRABĄSZCZ GB
NATALIA CHRAPUSTA USA
LUKAS CHROMIŃSKI USA
ROKSANA CHROSTOWSKA B
DOMINIKA CHUDOBA IRL
SARA CIEPŁY USA
EWELINA CIESZKOWSKA B
ROKSANA CIEŚLAK F
BENJAMIN CIFUENTES USA
MARIA CIS IRL
FILIP CISOŃ IRL
AMELIA CISZEWSKA D
MARTINA COCCA I
FILIP COLAC B
JAMES COUTTS
AMELIA CUDAK IRL
KAROLINA CYNDECKI B
ZUZANNA CYUNELIS GB
DOMINIKA PAULA CYWIŃSKA USA
STANLEY CZABAŃSKI USA
KLAUDIA CZABAŃSKI USA
CYPRIAN CZUKIEWSKI USA
NICOLE CZYŻEWSKA DOS ANJOS PT
PAULINA DAŃKOWSKA KZ
NATALIA CZABAŃSKA USA
WŁADYSŁAW DAŃKOWSKI KZ
WIKTORIA DAVIDYW
NICOLE DAWIDCZYK IRL
ALICJA DĄBKOWSKA B

ADAM WIKTOR DOMAŃSKI BG
ADA DRACZKA B
IGOR DRACZKA B
KACPER DRAGAN GB
PATRYK DRAGON F
NATALIA DRĘŻEK USA
IGOR DRĘŻEK USA
NICHOLAS DROŻNIAK USA
WIKTORIA DUBAJ USA
JULIA DUBROW GB
PATRYK DUDEK A
ALEXANDER DUDEK CDN
MARTYNA DUDEK UA
TIZIANA DUDEK A
DOMINIK DUDEK A
MILEY DUDEK USA
OLIVER DUDEK CDN
DOMINIK DUDOJĆ D
ANIA DULEWICZ GB
OLIWIA DUMA USA
NELA DUNAJ B
ALEKSANDRA DYBOWIK UA
ANASTAZJA DYDERSKA F
JULIA MARIA DYDO GB
GABRIELA DYNAK USA
MAGDALENA DYNIA D
DOMINIK DYNIA D
ALEKSANDRA DZIADAK GB
KINGA DZIAŁO I
JULIA DZIDO B
JEREMI DZIEDZIC USA
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EMILIA DZIEDZIC GB
KACPER DZIEWULSKI B
DARIA DZIEŻA GB
JULIA DZIK GR
KAROLINA DZIOBA
ALINA DZIWISZEK GB
JAKUB ECHOLC
ROCH EJNIK D
IBRAHIM EL HAMDAOU B
AVERY JANE ENGEL USA
DOMINIK ENGEL CZ
DOMINIK ENGEL B
AGATA SINEAD EPPEL IRL
JAN FACENTE I
ALICJA FACENTE I
ISABELLE FALKOWSKA B

OLIWIA GALAS USA
OLIWIA GAŁACH IRL
ALEXANDRA GAŁĄSKA GB
GAJA GAŁCZYŃSKA I
OLGA GANDZIUK UA
DIANA GAREJEWA RUS
DOMINIKA GARSTECKA GB
PAWEŁ GARSTECKI GB
ALEXANDER GARYCKI A
MAKSYMILIAN GĄSKA USA
MACIEJ GEJZAK IRL
NIKOŁ GEORGIEWA – SPASOWA BG
DARIA GĘBALA IRL
DOMINIK GĘBKA USA
JAGODA GĘBKA USA
JURAMA GIEDROYĆ B

PATRYCJA FARY B
TAMARA FEDORENKO UA
TOMMASO FERRARILLI I
JACOBO FERSINI I
ELISA FILIP IRL
AMELIA FILIP USA
ANNA FILIPEK B
NATALIA FILIPOWICZ CHN
EWA FILISOWICZ LT
LENA PAULA FILUBA USA
DAWID FIRLEJ B
WIKTORIA FITAK A
MILENA FLEMING CDN
TOBIASZ FORNAL GB
ANTONI FORNAL GB
ANGELINA FRANKOWSKA KZ
MAJA FRANSSENS B
ALISSA NADIA FREDJANI TI
PAULINA FRENCHOWICZ A
ARIANA FUGIEL USA
ALEKSANDER FUSIEK BY
ROKSANA FUSIEK IRL
MAYA GABIHE TN
KLAUDIA GACZYŃSKA D
ADZIAN ANDERS GAJDA E
DANIEL VICTOR GAJDA E
EMILIA GAJEC B
KAMIL GAJEWICZ B
NICOLA GAJEWSKA GB
EMILIA GAJEWSKA
ANASTAZJA GALABOVA BG

WIKTOR GIEDROYĆ – JURAHA B
NINA GIELEN D
ALESSANDRO GIGLOZZI I
GABRIELA GIMIK B
POLA GLINKA B
ADA GLINKA B
KINGA GŁADZIK IRL
NIKOLA GŁĄB IRL
KACPER GŁUC GB
VICTORIA GŁUSZCZYSZYN USA
SARA GOLABEK USA
JULIA GOLEC USA
FILIP GOLONKA USA
JULIA GOLONKA USA
ANTON GOŁOWIN RUS
HIACYNTA GOSPODARZEC USA
WERONIKA GOSZCZYŃSKA I
ALICE GOTTER I
ELENA GOTTER I
GABRIELA GÓRSKA D
LENA GRABOWA D
OLIVER GRAD GB
FILIP GRAD GB
JAN GRAFIŃSKI UA
DAVID GRANESE GB
ZOFIA GRASZA IRL
TRISTAN GRELA S
KATARZYNA GRIK BY
MICHAŁ GRINIOW KZ
IZABELA GROBOŚ B
JANA GROCH UA
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JULIA GROCHOCKA D
VICTORIA GRODZKI USA
MAJA GRONEK GB
NICOLA GRONEK GB
CAROLINA GROULX CDN
ALEXANDER GRYCKI B
BOGDANA GRYNIW UA
FILIP GRYSZKA GB
KLAUDIA GRYSZKA GB
WIKTORIA GRZELAK S
OLIWIA GRZONKA NL
WIKTORIA GRZYBEK A
WIKTORIA GUDOWSKA LT
GABRIELA GUILLAUME F
MICHAŁ GULEWICZ RUS
ALEKSANDRA GUSTACO USA

ALEKSANDRA JABŁOŃSKA A
GABRIEL JABŁOŃSKI B
LUDWIK JABŁOŃSKI A
ALESSANDRA JAKAB USA
GABRIELA JAKAB-KUZIEL USA
OLIVIA JAKUBOWSKA B
PATRYCJA JAMOWSKA IRL
PATRYK JANCZUK USA
HANNA JANICKA D
DOMINIK JANICKI IRL
OSKAR JANKOWSKI GB
JARCZYK GR
DAMIAN JAROSZ B
ELSIE JASIŃSKA B
KAROLINA JASIŃSKI GB
ALEKSANDRA JAŚKIEWICZ GB

SABRINA HADDAD TN
SKANDER HADDAD TN
DARYNA HAJDUK B
DAWID HAJDUK IRL
SARA HAJLAOUI TN
ZUZANNA HANASZKIEWICZ GB
ARIELLA HARBISON CDN
MADELEINE HARBISON CDN
DARYA HARDZEI BY
LENA WIKTORIA HARRIS NZ
ADAM HASROUMI B
MATHEUS HASSE GB
MATHEUS HASSE B
ROBERT HASSE GB
WIKTORIA HENYK UA
WIKTORIA HERBERT B
SEBASTIAN HERBERT B
ADAM HERBOTS B
PATRYCJA HERDA B
GABRIELA HERDUS USA
OKSANA HORDIJCZUK UA
ADAM HUSSEIN B
ANASTASIA IAKUBIV UA
WIKTORIA ILUKOWICZ LT
DARIA IWANOWA IRL
IRENA IWASZENKO UA
ALAN IWUANYANWU GB
KEVIN IWUANYANWU GB
KAYVA JABAL
MEGAN JABLONSKI USA
SEBASTIAN JABLONOSKI GB

JULIA JEDUT B
NATALIJA JEFIMENKO UA
MILENA JERMAK LT
EUGENIA JERMOLAJEWA KZ
NATALIA JESMAN USA
JAROSŁAW JEWSIUKOW KZ
AMELIA JĘDRUSIAK GB
ALEKSANDER JOPEK USA
MACIEJ JÓŹWIAK GB
JUSTYNA JÓŹWIK GR
NIKITA IUSUPOW UA
NATALIA KACZMARSKA GB
KAROL KACZYŃSKI GB
ASHLEJ KALCZAK GB
KINGA KALINOWSKA GB
NATALIA KALINOWSKA GB
AGATA KALINOWSKA B
JULIA KALINOWSKA GB
ANNA KALINOWSKI USA
WOJCIECH KALINOWSKI GB
WIOLETTA KALISZ GB
ALAN KAMIENIARZ A
NELLY KAMINSKI D
WERONIKA KAMPERT GB
MAGDALINI KANELLOU GR
JULIA KANIEWSKA GB
FILIP KARANOWSKI B
WIKTORIA KARBOWNICZEK UA
KLARA KARPIŃSKI D
ANASTASIJA KARPOVICH D
VIKTORIA KARPOWICZ USA
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WŁADYSŁAWA KARPOWICZ BY
OSKAR KAWA B
VICTORIA KAWON I
DARIA KAZIMIERSKA
JÓZEF KAZIMIERZ GB
LENA KAŹMIERSKA GB
JULIA KEGELREITER USA
OSKAR KĘDROŃ A
SZYMON KĘDROŃ A
JOACHIM KĘDZIERSKI B
KAJETAN KĘDZIERSKI B
VICTORIA KĘPKA USA
JAN KICZKA CDN
FILIP KIEŁBASA A
MAŁGORZATA KIEŁKIEWICZ IRL
JULIA KILALI D

JULIA KOPROWSKA IRL
LAURA KORABIOWSKA A
ALEKSANDER KOSHANIN BG
EWELINA KOSIDŁO B
KLAUDIA KOSTECKA F
JULIET KOSZELAK USA
VICTORIA KOTARSKI USA
SZYMON KOWALCZUK B
SZYMON KOWALCZUK B
GABRIELA KOWALCZYK USA
RAFAŁ KOWALEWSKI I
VICTA KOWALIŃSKI F
VICTORIA KOWALÓWKA CDN
NATALIA KOWALSKA GB
NATALIA KOWALSKA E
KAMILA KOWALSKA B

NIKITA KISIELEW KZ
MAYA KISLAK B
JULIA KIZIELEWICZ B
NIKOLA KIZNER GB
NICOLE KLECZKO A
RADOSŁAW KLEPADŁO B
PATRYCJA KLESZCZ B
ZUZANNA KLICKA B
MILENA KLIMEK GB
KAROLINA KLONOWSKA D
JAKUB KLOS USA
JULIA KLUCAR A
SONIA KLUZ USA
HUBERT KŁACZKO D
JORDAN KNIAHNICKI GB
ELLA KNUTS B
LIVIA KOBIERSKA NL
KAROL KOBUS D
MAŁGORZATA KOCHANA UA
KINGA KOCHANOWSKI USA
NATALIA KOCZOROWSKA B
JANA KOLADZICZ BY
MIKOŁAJ KOLBIARZ GB
ROKSANA KOŁOMIJEC GB
EMILIA KOMOSIŃSKA GB
WIKTOR KONEWKA D
JAKUB KONIECZKOWSKI B
KORNELIA KONINGS B
STEFANIA KONOWA KZ
OLIWIA KOPCZYŃSKA IRL
NATALIA KOPCZYŃSKA IRL

ANGELINA KOWALSKI B
KAROL KOWALSKI
ANNA KOZAK IRL
ZOFIA KOZAKIEWICZ B
MAYA KOZICKA B
ALEKSANDER KOZIEŁ USA
KLAUDIA KOZIK A
EMILIA KOZIK B
LORENZO KOZIOL B
KACPER KOZIOŁ GB
BRIAN KOZŁOWICZ GB
STEFAN KOZŁOWSKI GR
SZYMON KOZŁOWSKI GR
TINA KOZUSZNIK CZ
ANDRZEJ KRAMAREWSKI UA
SOFIA KRASNYCHUK UA
IDA KRAWIEC B
ŁUCJA KROGULEC IRL
VICTOR KRÓL USA
OLIVER KRÓLICKI A
KRYSTYNA KRUCHOWSKA UA
JAKUB KRUPIŃSKI GB
MAX KRUSIŃSKI GB
BARTOSZ KRYCZKA B
WIKTORIA KRYCZKA B
KACPER KRYCZKA B
MARIA KRYŃSKA GB
STANISŁAW KRYSIŃSKI CZ
GABRIELA KRYSIAK- TUIGUEIŃKO GB
MAJA KRYSTOŃ I
NELL KRZYSZCZUK USA
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WIKTORIA KRZYSZTOFCZYK USA
DOMINIK KUBALA A
MARCEL WIKTORKUBALA A
MAJA KUBICA GB
AMELIA KUC UA
PATRYCJA KUC UA
GABRIELA KUĆMIERZ USA
MACIEJ KUĆMIERZ USA
JULIA KUHNERT B
DAWID KULASIŃSKI GB
ALEKSANDER KULBIEJ BY
JULIA KULESZA B
JUSTYNA KULEWICZIUSOWIE LT
EDGAR KULEWICZIUSOWIE LT
ALONA KULNICZ KZ
ANNA KUROWSKI USA

AMELIA LIS USA
NIKOLA LIWORA GB
FLAWIA LLANEZA-MACIASZEK E
GABRIEL LOPEZ USA
MICHAEL LOPEZ USA
MARCO LOPEZ USA
LOUISE LOWING S
KAYA LUBECKI USA
ALEKSANDRA LUBIŃSKA B
LEONARDO LUCCHESE
KAYA LUPINSKI USA
VERONICA LUZINSKI USA
DALIA LYZNIAK USA
MATTIA ŁANDA I
MARTYNA ŁAPCIK GB
ANNA ŁAŚ A

BERNARD KUTRZEBA KOTOWSKI B
KRZYSZTOF KUTA UK
FILIP KUZAK USA
MARTYNA EWA KUZARA GB
KACPER KUZAWKA GB
SEBASTIAN KUZIEL B
EMILIA KUŹNIAR B
MICHAŁ KUŹNIAR B
ALICJA KUŹNIK CDN
BRUNO KWIECIEŃ
JAN KWIECIEŃ
JULIA KWIEK USA
MATEUSZ KWOLEK B
ZOFIA LACROIX B
KRISTIAN LASEK S
KATARZYNA LECHOWSKA USA
NATALIE LEGART GB
OLIVIA LEGOWSKI USA
MAKSYMILIAN LEJMAN GR
KINGA LEMANSKA S
DAWID LEMAŃSKI USA
JULIA LEMEN USA
PIOTR LEMISHKO UA
GABRIEL LEONARD I
MARTYNA LEONE I
AMELIA LEŚNIAK USA
JAN LEUNG USA
GABRIELA LEUNG USA
PAULINA LEWANDOWSKA D
MARIA LEŻANSKA D
ALEX LIS USA

MARCIN ŁAŚ A
DAWID ŁĘCKI B
POLINA ŁOBURCEWA KZ
JULIA ŁODZIAK B
AMELIA ŁOPATKA IRL
ZUZANNA ŁOTACH
LAURA ŁOTOCKA A
ANASTAZJA ŁOZOWIK BY
WOJTOWICZ ŁUKASZ D
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI D
KATARZYNA ŁUKASZUK BY
ANASTASIJA ŁUKIANENKO UA
ALMAS MABROUK TN
DALIA MABROUK TN
KAROLINA MACIEJEWSKA I
JACQUELINE MADEKSZA I
MAXIMILIAN MADERA D
DOMINIK MAGLOCKI B
NATALIA MAHINAY CDN
AGATA MAJCHER B
MILENA MAJDAN F
OSKAR MAJDAN F
ELIZA MAJEWSKA GB
ADA MAJOWICZ IRL
SONIA MAKAL USA
OLIVIA MAKIEJ USA
JAKUB MAKIEJ USA
WIKTORIA MAKOHIN UA
MAREK MAKOHIN UA
EMILIA MALINOWSKA B
JULIA MALINOWSKA USA
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NATALIA MALINOWSKA B
MARKO MALISANOVIC D
OKTAWIA MALISZEWSKA IRL
MAJA MAŁEK GB
ADAM MAŁYSKA USA
OLIVER MANGUSSON S
ANIA MANNELLI I
ZOLA MANTERYS NZ
ZUZANNA MAŃKOWSKA B
JULIA MARCINIAK GB
BARBARA MARCINIAK B
MARIA MARDUŁA A
HUBERT MAREK USA
MARIAN MARIAŃSKI UA
DOROTA MAROSZ
REBECCA MARZIANI

ELŻBIETA MINIUK BY
MARIKA MIOTK
MARTYNA MIREK IRL
PAULINE MISOTTEN B
KRYSTYNA MISZCZENKO BY
MAGDALENA WIKTORIA MŁYNARSKA IRL
JULITA MOCZULSKA B
PAULINA MOKRZYŃSKA IRL
VICTORIA MOLINARI
PIOTR MOLINAROLI I
ALESSANDRO MOLTENI UA
CHIARA MOLTONI I
MAGDALENA MORGAŚ B
ALEX MORLION B
BENJAMIN MORSZCZYK GB
JAN MOS GB

SARA MARZIANI I
OLIWIA MASTALERZ USA
MILENA MAŚLACH GB
JANA MAŚLAKOWA GB
ADAM MATEJKO D
MAJA MATEREK GB
VERONICA MATIAS USA
WERONIKA MATIYCHYK UA
GABRIELA MATULEWSKA A
SEBASTIAN MATUSZYK A
NATALIA MATYSIEWICZ GB
SARA MATYSIEWICZ GB
ANASTAZJA MATYSKIEWICZ GB
DONAT MATYŻONOK LT
WALERIA MAZEPKINA UA
JULIA MAZI H
MAXIM MAZIARZ GB
PAULA MAZUR I
JAKUB MAZUREK USA
MAYA MAZUREK USA
SARA MAZZONE I
DANIEL MĄKA IT
WIKTORIA MELKA GB
ALEKSANDRA MIAZGA GB
JOANA MICHAJŁOWA BG
MAXIMILIAN MICHINIOWSKI GB
JANA MIECIELICA BY
LISA MIELNICZUK B
JULIA MIERZWICKA USA
NADIA MIKOŁAJCZUK GB
AMBER MIKRUT B

AMELIA MOSIĄDZ GB
LAURA MOSIĄDZ GB
DANIEL MOTOSZKO USA
JULIA MOTYBEL B
NATALIA MOUKAS D
AGATA MUCHA USA
POLINA MUNASYPOWA RUS
GILBERT MUSIAL USA
WERONIKA MUSIŃSKA UA
ANASTAZJA MUSZYŃSKA NL
DALYA SOPHIA MUTHY GB
OLIWIA MUZYK A
JAKUB MUZYK A
SARA MYKIETYN D
JACOB MYSZKA USA
NATALIA NADOZIRNA I
MATYLDA NAJDUCH GB
BARTOSZ NALEPA GR
AGNIESZKA NALEPA USA
KRISTIAN NALODKA USA
MATEUSZ NAPRAWA USA
SANDRA NASIŁOWSKA B
NELA NAUMCZYK USA
ERYK NAUMCZYK USA
FILIP NAWROCKI IRL
ALICJA NAZAREWICZ B
IZABEL NELEC A
KAROL NEURATHNER A
DEJAN NIAGOLOV BG
ALICJA NICOLE, USA
DAWID NIEDZWIEDZKI USA
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NATALIA NIEDŻWIECKA GR
INESA NIEKRASZAITIE LT
KAROLINA NIEMYJSKA B
ZOFIA NIEZGODA A
IZABELLA NIEZGODA USA
VICTOR NIKONOWICZ USA
KAYA NORMANTOWICZ GB
NICOL NOSEK A
MAYA NOWAK USA
SARA NOWAK E
ARTUR NOWICKI GB
JULIA ODACHOWSKA B
SABINA ODOSIJ UA
MAJA ODÓJ GB
DAVID OGIELA GB
RENATA OGIJCZENKO UA

EWA PASŁAWSKA UA
JAKUB PASŁAWSKI GB
ALAN PASZEK USA
MAJA PASZEK USA
LEONARD PASZKIEWICZ BG
MAGDALENA PASZTETNIK IRL
MAJA PATSI GR
SUSANNA PATTA RELLO IRL
SUSANNA PATTARELO I
WIKTORIA PAWLIKOWSKA D
WIKTOR PAWLIKOWSKI B
WERONIKA PAWLUK IRL
NATASZA PAWŁOWSKA IRL
ALEKSANDRA PAYMENT CDN
PAULINA PEERY USA
NICOLE PERDOCH D

ILLA OGONOWSKI UA
DMYTRO OGONOWSKI UA
WERONIKA OLEJARZ I
ALEKSANDRA OLEJNICZAK B
MACIEJ OLENDZKI B
NATALIA OLĘDZKA B
OLIWIA GB
DENIS OLSZEWSKI GR
JULIA OPAŁKA I
KINGA OSIŃSKA D
REMIGIUSZ OSIŃSKI D
AGATA OSMÓLSKA USA
KONRAD OSMÓLSKI USA
OSKAR OSMÓLSKI USA
PIOTR OSTAPIUK B
ARTEM OSTASZ UA
MARIKO OSTOJA – OSTASZEWSKA BE
ROMAN OŚNICKI KZ
ADAM OTTOWICZ CDN
EMILIA PABIAN USA
VANESSA PACZKOWSKA B
JULIETTE PAGE B
NATALIA PAJĄK GB
PAULINA PAJĄK B
KAROL PALUCH USA
DIANA PANEK GB
KAMIL PANEK USA
RAFAŁ PAWEŁ PANEK USA
VICTORIA PAŃKOWSKA B
WERONIKA PARADYSZ USA
JOSI PASIUT D

OTYLIA PERZ GB
ZOFIA PERZ GB
KONRAD PETERS NZ
NADIA PETERS NZ
MARTYNA PETRYKOWSKA BG
MAYA PHILIPS GB
PATRYK PIASECKI GB
WŁADYSŁAW PIASECKI GB
KIRIŁ PIASKORSKI KZ
RUNYA PICQUEUR B
KACPER PIECHOWSKI BE
ANNA PIECZARKA D
WIKTOR PIECZYNSKI GB
EMILY PIEKUT USA
OLIWIA PIEKUTOWSKA B
SZYMON PIETKIEWICZ IRL
NICHOLAS PIETRANIK USA
ROBERT PIETRUS D
WIKTORIA PIETRZYKOWSKA GB
DAWID PIETUSZEWSKI USA
WERONIKA PINDEL NZ
ALEXANDER PIOTROWSKI USA
EMIL LEON PIOTROWSKI
MARTYNA PIÓREK USA
OLIVIA PIRÓG B
PAWEŁ PISARCZYK GB
KARYNA PIWASZ BY
ANNA PJANYCH BY
ŁUCJA PLAŻUK B
LENA ALICJA PLEWIŃSKA IRL
WERONIKA PLIS USA
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KRYSTIAN PLISZEK IRL
NATHALIE POCHYROWSKI GB
SARA POCIECH B
WALERIA PODGAJNAJA KZ
NATANIEL PODSADNY GB
WERONIKA POHORECKI CDN
KAMIL POLAKOWSKI A
ALINA POLAŃSKA KZ
PATRYCJA POLIWKA USA
OLIVIA POLUBSKI USA
CAROLINE POŁEĆ USA
JULIA POŁUBOK D
RAFAŁ POŁUBOK D
RENATA PONA UA
PATRYK PONIATOWSKI GB
GIADA PONZI I

SYLWIA REUS D
WIKTORIA RĘBISZ B
AMANDA RĘBISZ B
JULIA RĘBOSZ GB
POLINA RIEPECKA KZ
GRETA RIGON I
RIGON I
ALESSIA RIVERA B
ALICJA ROGAL IRL
FILIP ROGOWSKI B
GABRIELA ROGUCKA B
MATEUSZ ROJEK I
KAYA ROKICKI USA
NATALIA ROMERO ŻAWADA E
RÓŻA ROSZKOWSKA B
ŁUKASZ ROSZKOWSKI B

ZOFIA POPŁAWSKA UA
ANASTAZJA POPŁAWSKA UA
KONSTANTY POPOW UA
NATANIEL POSADNY BY
MILENA PROKOP GB
MICHAŁ PROKOP USA
VIKTORIA PROŃCZUK B
JAKUB PRZEWORSKI
KLAUDIA PRZYBYŁO D
NATHAN PRZYBYSZEWSKI B
JAKUB PRZYWARA B
CECILIA PUCHALSKI USA
GLORIA PUCHALSKI
CHARLES PUCZYNIEC GB
EMILIA ANNA PUNTURIERO GB
WIKTORIA PYC
ALEKSANDRA PYRDOŁ B
ROMAN PYRZA UA
KATARZYNA PYSZKO CZ
JULIA PYZIO B
MIKOŁAJ RADLIŃSKI D
NIKO RADOMSKI D
OLIVIA RADWAŃSKA GB
NICOLE RADZIUK GB
KAROLINA RAJZER KZ
VICTORIA RAKOWSKI USA
GABRIELA RANT A
LUCIA RENCKO
MATTEO RESCINITI I
MICHELE RESCINITI I
PAWEŁ RESZKE GB

JULIA ROWIŃSKA S
MICHAŁ RUDNICKI B
MAKSYMILIAN RUL IRL
KRZYSZTOF RUL IRL
VICTORIA RUTKOWSKA B
JABŁOŃSKI RYAN USA
IZABELA RYCHŁOWSKA GB
ALEKSANDRA RYCZEK D
KRYSTIAN RYCZKO USA
WIKTORIA RYCZKO USA
VICTORIA RYTAŁ IRL
ZOFIA RZEGOCKA GB
MAYA RZĘDZIAN USA
MOROZ SABRINA USA
VICTORIA SADOWSKA B
JULIA SADOWSKI CDN
DANIEL SAFARI GB
AMNA SAID NZ
SOFIA SAID NZ
FILIP SAJDYK IRL
DAWID SALA
CLAUIDIA SALECKA GB
ALEKSANDRA SAŁEK IRL
BEATA SAMEK GB
LAURA SAMEK D
ELŻBIETA SAMOKAR BY
MICHAŁ SAMOKAR BY
DAVID SAONCELLA I
GIULIA SARACINO I
MAYA SARNA IRL
JULIA SARNICKA GB
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ANASTAZJA SASZCZAK UA
STANISŁAW SAWA BY
DYONIZY SAWIN UA
PAOLA SCHIAVOI I
KAROL SCHIAVOI I
PIOTR SCHIAVOI I
LAURA SCHLEBES D
ALEKSANDRA SCHMIDT B
ELENA SCHRETTER A
ROKSANA SCHRODER GB
DARIA SCOGNAMIGLIO IRL
DAMIAN SERAFIN B
SZYMON SERAFIN IRL
MARTA SEROCKI GB
WIKTOR SEROCKI GB
MIŁOSZ SĘK GB

KAROLINA SOCHUR A
MARIA SOKOŁOWA KZ
SZYMON SOKOŁOWSKI B
NIKOLETTA SOLARZ-KOSTOV BG
FILIP SONGIN
MATEUSZ SOŃTA USA
KACPER SOWA IRL
EMILIA SOWIAK D
MALWINA SPERZYŃSKA B
COCO-VIVIENNE SPRINGER D
SALOMEA SROKA KZ
DANIEL STALA E
TADEUSZ STALNY USA
GABRIELA STANKIEWICZ GB
ANNA STAROWOJTOWA BY
GABRIEL STARZEC USA

VANESSA SHINDLER D
DANIEL SHLYAHTUN BY
WIKTORIA SIEMIENIEWICZ B
MICHELLE SIEŃSKA GB
ELINA SIERGIEJCZYK BY
NATALIA SIKORA CZ
DOMINIKA SIKORA IRL
MAKAYA SINGH USA
MAKSYMILIAN SINIKO B
NATALIA SITARZ USA
KAROLINA SKARZYŃSKA B
ELIZA SKARŻYŃSKA IRL
ALEKSANDRA SKOK GR
DOMINIKA SKOWRON D
JULIA SKOWRON D
JACOB SKOWRONSKI USA
RUSŁAN SKOWROŃSKI UA
BARTOSZ SKRZEK USA
IRA SLYUSARCHUK UA
NIKOLA SŁOMIŃSKA D
ALINA SMEREK UA
LIAM SMITH IRL
JULIA SMOŁA A
MICHAŁ SMUGALA CZ
NATALIA SNARSKA B
ZUZANNA SOBCZAK D
OLIWIA SOBCZAK SW
BARTOSZ SOBIENKO GB
GABRIELA SOCHA GB
VICTORIA SOCHA A
ANNA SOCHACKA CZ

LAURA STASZKIEWICZ A
MARTYNA STAŚKIEWICZ D
ARTUR STAWIARSKI GB
DARIA STEC USA
SARAH STEFAN GB
JULIA STEFANIK USA
PAULINA STIENINA KZ
FRANCESCO STRANIERO I
ZOSIA STRAS
ANNA STRZYLAK A
ANNA STYPKA A
LAURA SUCHOCKA B
YULIYA SUPRUN BY
MAKSIM SUPRUN USA
JULIA SURMACZ B
MARTA SUSZKA AU
SOFIA SVYTAK UA
ALEKSANDRA SWIERKOT USA
ALEKSANDRA SWIERKOT BY
ANTHONY SWIERKOT GB
KUBA SYREK USA
MAJA SZABŁOWSKA B
ANASTAZJA SZADURA BY
LILIA SZAFRON IRL
LILIA SZAMAŃSKA UA
ZOFIA SZATKOWSKA UA
ANTONI SZATKOWSKI GB
FILIP SZCZEPANIAK USA
MICHAŁ SZCZERBAKOW NZ
MAJA SZCZOTEK B
AGATA SZEDO B

„BYĆ POLAKIEM” 2017

37

WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU

MAJA SZELEST GB
ZUZANNA SZER GB
JULIA SZESZKO USA
SZKOŁA SOBOTNIA PROWADZONA PRZEZ
STOWARZYSZENIE RODZICIELSKIE WE
FRANKFURCIE D
SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO W ZDOŁBUNOWIE UA
SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY W REMSECK D
MARCEL SZLENDAK GB
DOMINIKA SZPACZYŃSKA GB
KAJA SZPANELEWSKA USA
AMELIA SZTEJTER B
ALISA SZTYWOŁA GB
KRYSTIAN SZULECKI
NIKOLETTA SZUMSKA GR
ZOFIA SZWANDA IRL

ANDRZEJ TWARDOSZ USA
AMELIA TWARDOWSKA B
SONIA TYBURCZY USA
NIKOLA TYLEK GB
JULIA TYMIŃSKA B
EWA TYMOSZCZUK UA
PASCAL TYRKIEL GB
ZOFIA UCINEK USA
WERONIKA UCINEK USA
SOL UKLEJEWSKA GB
KLAUDIA URBAN GB
WIKTORIA URBAN G
FILIP WIESŁAW USTUPSKI-KAŹMIK GB
VILIJA VAICIUKYNAITE GB
SOFIE VERBERCKT B
MILES VINCENT KOWALEW NZ

WIKTORIA SZWED B
MATEUSZ SZYMANOWSKI B
PATRYK ŚWINOGA GR
MAJA TADEL IRL
MATYLDA HELENA TAIT I
ROMAN TAMODLIN BY
JAKUB TARGONSKI D
ELIZA TARGOŃSKI USA
NIKOLA TARLECKI D
AGATA TATYS D
AGATA TENDERENDA B
ANNA TERESIŃSKA B
ALICJA THOMAS GB
SARRA TIAA TI
FREDDIE TODD GB
GERGANA TODOROWA BG
ANASTASIYA TOKAREWA UA
CHIARA TOSCANO B
MATTIA TOSETTO I
MILENA TRACZ USA
ALICJA HELENA TRELA CDN
JAGODA TRELLA GB
FRANCESCO TRENTINI I
GABRYELA TROCHIMIAK USA
MACIEJ TRUTY USA
PATRYK TRYSKUĆ B
OLIWIA TRZEBSKA IRL
JAKUB TRZECIAKIEWICZ GB
ŁUCJA TUMIŁOWICZ NZ
NADIA TUREK USA
REGINA TURGIENIEWA KZ

JAXON VINCENT KOWALEW NZ
IDA VITOLO I
ELENA VUYLSTEKER B
NATALIA WAJDA A
MAYA WALEK USA
LILIANA WALICZEK D
KARINA WALKE USA
STANISŁAW WANCERSKI GB
KRZYSZTOF WANCERSKI GB
ZOFIA WANDZEL IRL
SOFIA WASILEWSKI USA
LIDIA WĄSAG USA
ZUZANNA WĄSOWSKA IRL
WIKTORIA WĄTROBA B
AGATA WDÓWKA CZ
MAJA WEDOŁOWSKA B
NATALIA WENGLER IRL
JULIA WENIDEL D
JULIA WERRA D
JULIA WESOŁOWSKA GB
ANNA WESTFAL GB
GABRIELA WĘGRZYN USA
KLAUDIA WĘGRZYN IRL
MILENA WICHA B
JULIA WIDERA D
JULIA WIECHEĆ GB
JULITA WIECHOWSKI USA
NATALIA WIECZOREK NL
MARCELI WIELGOSZ GR
SZYMON WIELGUS USA
OLIWIA WIERZBOWSKA A
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WIERZDOWSKA CZ
DAWID WILCZEK IRL
BERNADETTE WILK USA
AMEILA WINIARSKA GB
ANTONI WINIARSKI USA
FRANCISZEK WINIARSKI USA
VANESSA WISSMANN A
VICTORIA WISZOWATY USA
HELENA WIŚNIEWSKA E
SZYMON WIŚNIEWSKI USA
JAKUB ANTONI WITKOWSKI B
MARTA WITROWA GB
DANIEL WŁADICZESKU UA
ALICJA WŁOSOK BY
ZUZANNA WŁOSOK GB
AMELIA WNĘK E

BELLA WYTRZYMALSKI USA
FILIP WYZIŃSKI A
OLIWIA WZOREK IRL
OSKAR ZABEK USA
GABRIEL ZABROCKI B
URSZULA ZACZKOWSKA GB
WERONIKA ZACZKOWSKA GB
AMELIA ZAGÓRSKA UA
KACPER ZAGÓRSKI GR
FILIP ZAJĄC GB
FABIAN ZAJCHOWSKI D
MIKOŁAJ ZAKRZEWSKI B
ŁUKASZ ZAKRZEWSKI B
MIŁOSZ ZALEWSKI GB
WIKTORIA ZAPORA D
ALICJA ZAPOTOCZNA GB

MARIA WNĘK E
ZUZANNA WOJCIECHOWSKA GB
SEBASTIAN WOJCIUCH IRL
PATRYCJA WOJDAK IRL
GRZEGORZ WOJDATT IRL
GABRIELA WOJNAR USA
NATALIA WOJNAR USA
FILIP WOJNICKI USA
GABRIELA WOJNO B
WIKTOR WOJTAN
KLUDIA WOJTASIAK B
JULIA WOJTKOWSKI USA
KLAUDIA WOJTOWICZ D
NICOLA WOJTOWICZ GB
EMILIE WOSCHEK D
KATARZYNA WOŹNIAK GR
MAJA WÓJCIK GB
NATALIA WRÓBEL D
MELISSA WRÓBEL D
JULIA WRÓBLEWSKI USA
JACOB WRZALA USA
ALEKSANDRA WWEDEŃSKA UA
TETIANA WWEDEŃSKA UA
ZOFIA WWEDEŃSKA UA
WERONIKA WYCZAWSKI USA
ALEKSANDRA WYRWA GR
KAROLINA WYSMOLEC GB
NINA WYSOCKA NL
PATRYK WYSOCKI B
JULIA WYSZYŃSKA B
KLAUDIA WYSZYŃSKA B

KAMIL ZARĘBSKI I
ALEKSANDRA ZAWISTOWSKA B
ANGELICA ZDEB USA
JULIA ZDROJEWSKA GB
MARCEL ZDUNEK GB
TOMASZ ZGIERUN B
ALEKSANDER ZIELIŃSKI B
ADRIANNA ZIMNA CZ
KIRA ZŁOTUCHA GB
AMELIA ZMARZ D
JACOB ZYBUNA I
BEN ZYLINSKI D
WIKTORIA ŹRÓŁKA UA
ALEXANDER ŻAK USA
JESSICA ŻAK USA
AMELIA ŻARKOWSKA F
HANNA ŻARKOWSKA A
SARA ŻARKOWSKA F
JAN ŻEGLEŃ USA
FILIP ŻYWECKI GB
PATRYK ŻYWORONEK USA
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NA KONKURS NADESŁANO KILKASET PRAC. PIERWSZA REAKCJA
TO WIELKA RADOŚĆ. CIESZYMY SIĘ, ŻE TYLU MŁODYCH
POLAKÓW ŻYJĄCYCH NA CAŁYM ŚWIECIE ZAINTERESOWAŁO
SIĘ KONKURSEM. ROZUMIEMY, ŻE ICH RODZICOM ZALEŻY NA
KONTAKCIE Z KRAJEM I JEGO KULTURĄ – JEST SIĘ Z CZEGO
CIESZYĆ. ZAFASCYNOWANI (MÓWIĘ O JURY) OGLĄDALIŚMY
PRACE. WSPANIAŁE.

Ale jak z tego ogromu emocji młodych artystów wyłonić najciekawsze? Bo przecież nie
można stosować kryteriów oceny jak w przypadku dorosłych autorów – w przedziale wieku
dzieci od 4 do 9 lat nie perfekcja wykonania, nie staranność, nie warsztat czy wartości intelektualne powinny być kryterium oceny. Czy możemy w ogóle mówić o ocenie?
To było bardzo trudne, bo przy każdej pracy widzieliśmy zaangażowanie dziecka i jego rodziców. Bardzo cenimy i jedno i drugie, lecz ostatecznie punktowaliśmy wyżej to pierwsze.
Oczywiście wiemy, że bez pomocy rodziców, nauczycieli i prowadzących zajęcia te prace by
nie dotarły do nas. Także nieoceniony jest ogrom pracy w patriotyczne wychowanie dzieci, ale
braliśmy pod uwagę, że dorośli to rozumieją, a dzieci potrzebują zachęty. Tak więc szukaliśmy
najciekawszych emocjonalnie prac młodych Twórców.
Jesteście wspaniałe dzieciaki! Chcemy to Wam powiedzieć.
Te parę słów od jurorów wygląda trochę na usprawiedliwienie werdyktu. Tak. Potrzebujemy się usprawiedliwić, że wyłoniliśmy tak niewiele (ok. 60) wyróżnionych prac, choć tych
naprawdę ciekawych było znacznie więcej.
Wspaniali jesteście młodzi Polacy mieszkający daleko od kraju!
Dziękujemy i mamy nadzieję, że równie wspaniałe prace zobaczymy za rok.

HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL
Przewodnicząca Jury Grupy I
konkursu „Być Polakiem”
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WERDYKT JURY
GRUPA I
PRACE PLASTYCZNE

„POLSKA LEGENDA”
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WERDYKT

JURY W SKŁADZIE:
Hanna Pstrągowska – Dubiel (Polska) – Przewodnicząca
Krystyna Bachanek (Polska)
Zbigniew Dubiel (Polska)
Jerzy Kowalewski (Ukraina)
Urszula Śmigielska (Dania)
Urszula Wanecka (Niemcy)
Wanda Vujisić (Czarnogóra)

wyłoniło 16 wyróżnionych I stopnia i 47 wyróżnionych II stopnia oraz przyznało 1 wyróżnienie specjalne.

WYRÓŻNIENIA I STOPNIA:
Greta Rigon (Włochy)
Veronica Matias (USA)
Aleksandra Wwedeńska (Ukraina)
Amelia Ciszewska (Niemcy)
Lucia Rencko
Beata Samek (Wielka Brytania)
Amelia Żarkowska (Francja)
Adam Herbots (Belgia)
Tina Kozusznik (Czechy)
Marek Makohin (Ukraina)
Dawid Wilczek (Irlandia)
Michał Rudnicki (Belgia)
Jakub Przywara (Belgia)
Jaxon Vincent Kowalew (Nowa Zelandia)
Miles Vincent Kowalew (Nowa Zelandia)
Karolina Rajzer (Kazachstan)
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WERDYKT

WYRÓŻNIENIA II STOPNIA:
Tobiasz Fornal (Wielka Brytania)

Helena Babiszkiewicz (USA)

Andrzej Kramarewski (UA)

Kalina Boryszewska (Wielka Brytania)

Damian Jarosz (Belgia)

Weronika Wyczawski (USA)

Jakub Derylak (Wielka Brytania)

Maya Rzędzian (USA)

Julia Skowron (Niemcy)

Filip Wyziński (Austria)

Nicholas Drożniak (USA)

Zuzanna Hanaszkiewicz (Wielka Brytania)

Emily Piekut (USA)

Giulia Saracino (Włochy)

Filip Sajdyk (Irlandia)

Wiktoria Prończuk (Belgia)

Wiktoria Ilukowicz (Litwa)

Urszula Andrzejczyk (Belgia)

Damian Serafin (Belgia)

Victor Manalac Kowaliński (USA)

Gabriela Guillaume (Francja)

Nathalie Pochyrowski (Francja)

Anna Pjanych (Białoruś)

Wiktor Pieczyński (Wielka Brytania)

Julia Wenidel (Niemcy)

Aleksandra Olejniczak (Belgia)

Ryan Jabłoński (USA)

Laura Łatocka (Austria)

Jakub Syrek (USA)

Nikoletta Blicharz (Austria)

Victoria Kotarski (USA)

Maja Szczotek (Wielka Brytania)

Natalia Diużkowa (Ukraina)

Aleksandra Payment (Kanada)

Kacper Sowa (Irlandia)

Zofia Grasza (Irlandia)

Anna Kalinowski (USA)

Zofia Wandzel (Irlandia)

Dawid Pietuszewski (USA)

Małgorzata Kiełkiewicz (Irlandia)

Kaja Szpanelewska (USA)

Magdalena Kuczyńska (Hiszpania)

Natasza Pawłowska (Irlandia)

Klaudia Gaczyńska (Niemcy)

Ibrahim El Hamdaou (Belgia)

Wiktoria Truchanowicz (?)

Alicja Włosok (Czechy)

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
Klasa III z SPK w Remseck. Praca zbiorowa wykonana pod kierunkiem pani Małgorzaty Lenobel, pedagoga SPK
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JAK TEN CZAS LECI...

Właśnie w tym roku zakończyła się VIII edycja konkursu „Być Polakiem“,
w którym uczestniczę jako juror już ósmy raz. W tym i w poprzednim roku
byłam jednym z jurorów w grupie pierwszej, tej najmłodszej od 6-9 lat. Była
to grupa plastyczna, której tematem konkursowym była w tym roku POLSKA LEGENDA.
Na konkurs do grupy I wpłynęło najwięcej prac z różnych stron świata ok.800, których
tematyka była bardzo różnorodna - od prac plastycznych (rysunki, malowanki, wydzieranki),
poprzez makiety, aż do prac typowo przestrzennych. Te wspaniałe wytwory dziecięce trudno
było ocenić, ponieważ najczęściej prace twórcze dzieci odbierane są jako „ładne” lub „brzydkie”,
a przedmiotem odbioru jest głównie to, czy praca „małego artysty” nam się podoba.
Oceniając prace plastyczne dzieci braliśmy pod uwagę wartości estetyczno-artystyczne,
zgodność z tematem, stopień indywidualnego zaangażowania dziecka, jego wysiłek włożony
w wykonanie pracy, kompozycję oraz jedność treści i formy. Prace były bardzo kolorystyczne,
starannie wykonane z różnych materiałów, ozdobione, a niektóre z nich miały prosty, szczery
i bezpośredni wyraz.
Oglądając i oceniając te prace miałam wrażenie, że przeniosłam się do czasów mojego dzieciństwa, kiedy rodzice czytali mi różne, polskie legendy, a potem zachęcali do ilustrowania
ich. Do najciekawszych prac należały te, które przedstawiały, w różnych formach, następujące legendy: Lech, Czech i Rus, Złota Kaczka, Smok Wawelski, Warszawska Syrenka, Wars
i Sawa i Legenda o Janosiku. Za dostarczenie niezapomnianych, wspaniałych wrażeń, podczas
oglądania i oceniania prac, wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję, bo to oni
biorąc udział w konkursie „Być Polakiem”, starają się lepiej poznać historię polskiego narodu,
mieszkając za granicą. Zwycięzcom gratuluję!
Podziękowania składam także na ręce Pani Poseł Joanny Fabisiak, dzięki której ten konkurs trwa i co roku cieszy się większym zainteresowaniem, o czym świadczy napływająca ilość
prac.
WANDA J. VUJISIĆ,
Juror
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WYRÓŻNIONE
PRACE PLASTYCZNE:
WYRÓŻNIENIA I STOPNIA
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

GRETA RIGON (WŁOCHY)

VERONICA MATIAS (USA)
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

ALEKSANDRA WWEDEŃSKA (UKRAINA)

AMELIA CISZEWSKA (NIEMCY)
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

LUCIA RENCKO

EMILIA BEATA SAMEK (WIELKA BRYTANIA)
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

AMELIA ŻARKOWSKA (FRANCJA)
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

ADAM HERBOTS (BELGIA)

TINA KOZUSZNIK (CZECHY)
50
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

MAREK MAKOHIN (UKRAINA)

DAWID WILCZEK (IRLANDIA)

MICHAŁ RUDNICKI (BELGIA)
„BYĆ POLAKIEM” 2017
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

JAKUB PRZYWARA (BELGIA)

JAXON VINCENT KOWALEW, MILES VINCENT KOWALEW (NOWA ZELANDIA)
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WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

KAROLINA RAJZER (KAZACHSTAN)
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Konkurs „Być Polakiem” jednoczy młodych Polaków na całym świecie oraz wzmacnia
w nich poczucie polskiej tożsamości narodowej. W tym roku po raz drugi zasiadłam
w Jury tego wyjątkowego konkursu. Do naszych zadań należała ocena prac pierwszej
grupy wiekowej, których tematem była „Legenda polska-prace plastyczne”.
Nadesłane przez uczestników konkursu prace zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Wiele
z nich odznaczało się niebywałą kreatywnością oraz fenomenalnym talentem. Ich ocena
oraz wybór najlepszych prac była dla nas nie lada wyzwaniem. Prace plastyczne stworzone przez dzieci pokazują bohaterów oraz ważne wydarzenia, które zapisały się w historii naszej ojczyzny.
Zdumiewająca była nie tylko tematyka zgłoszonych prac, ale również dobór środków oraz technik plastycznych.
Przeglądając prace konkursowe przeniosłam się w czasie, wróciłam do czasów mojego dzieciństwa.
Co stało się z Popielem i jego żoną? Jak powstała Warszawa? Kto pokonał Smoka Wawelskiego?
Jak pokonano Bazyliszka? - To tylko nieliczne tematy nadesłanych prac. Legendy kształtują postawy
młodych obywateli, wzbogacają słownictwo, poszerzają wyobraźnię. Historie te przybliżają nam dzieje
naszego kraju, przenoszą nas w baśniowy świat. Mimo swojego magicznego charakteru, w każdej z nich
kryje się zawsze ziarenko prawdy, morał, mądre przesłanie.
„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne-najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze
ze zdobyczy”. Kazimierz Przerwa-Tetmajer
URSZULA WANECKA,
Juror
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WYRÓŻNIONE
PRACE PLASTYCZNE:
WYRÓŻNIENIA II STOPNIA
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

TOBIASZ FORNAL (WIELKA BRYTANIA)

DAMIAN JAROSZ (BELGIA)

JULIA SKOWRON (NIEMCY)
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ANDRZEJ KRAMAREWSKI (UA)

JAKUB DERYLAK (WIELKA BRYTANIA)

NICHOLAS DROŻNIAK (USA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

EMILY PIEKUT (USA)

FILIP SAJDYK (IRLANDIA)

WIKTORIA ILUKOWICZ (LITWA)

DAMIAN SERAFIN (BELGIA)

GABRIELA GUILLAUME (FRANCJA)

ANNA PJANYCH (BIAŁORUŚ)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

JULIA WENIDEL (NIEMCY)
RYAN JABŁOŃSKI (USA)

JAKUB SYREK (USA)

VICTORIA KOTARSKI (USA)
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NATALIA DIUŻKOWA (UKRAINA)

Kronika wspomnieniowa

WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

KACPER SOWA (IRLANDIA)

ANNA KALINOWSKI (USA)
DAWID PIETUSZEWSKI (USA)

NATASZA PAWŁOWSKA (IRLANDIA)

KAJA SZPANELEWSKA (USA)
„BYĆ POLAKIEM” 2017
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

IBRAHIM EL HAMDAOU (BELGIA)

HELENA BABISZKIEWICZ (USA)

ZUZANNA WŁOSOK (CZECHY)

KALINA BORYSZEWSKA (WIELKA BRYTANIA)

MAYA RZĘDZIAN (USA)

WERONIKA WYCZAWSKI (USA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

FILIP WYZIŃSKI (AUSTRIA)

ZUZANNA HANASZKIEWICZ (WIELKA BRYTANIA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

WIKTORIA PROŃCZUK (BELGIA)

GIULIA SARACINO (WŁOCHY)

URSZULA ANDRZEJCZYK (BELGIA)
VICTOR MANALAC KOWALIŃSKI (USA)

WIKTOR PIECZYŃSKI (WIELKA BRYTANIA)

NATHALIE POCHYROWSKI (FRANCJA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

ALEKSANDRA OLEJNICZAK (BELGIA)

LAURA ŁATOCKA (AUSTRIA)

NIKOLETTA BLICHARZ (AUSTRIA)

MAJA SZCZOTEK (WIELKA BRYTANIA)

ALEKSANDRA PAYMENT (KANADA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

ZOFIA GRASZA (IRLANDIA)

MAŁGORZATA KIEŁKIEWICZ (IRLANDIA)
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ZOFIA WANDZEL (IRLANDIA)

MAGDALENA KUCZYŃSKA (HISZPANIA)
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WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

KLAUDIA GACZYŃSKA (NIEMCY)

WIKTORIA TRUCHANOWICZ
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„BYĆ POLAKIEM” TO NAJPIĘKNIEJSZE I BARDZO POŻYTECZNE
DZIAŁANIE DLA POLAKÓW W KRAJU I POZA KRAJEM.
Skupia nas wszystkich gdziekolwiek mieszkamy, łza się w oku kręci w końcowym podsumowaniu konkursu. Wzruszenia przy przekazywaniu
Nagród dla dzieci i młodzieży z rodzin polonijnych nigdy nie zostaną zapomniane
zarówno przez młodzież jak i przez ich rodziny oraz członków jury.
Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem, dociera do wszystkich kontynentów.
Dziękuję Pani Joannie Fabisiak i całemu zespołowi Jury za ciężką pracę i zabiegi w utrzymaniu tej akcji wielkiego Patriotyzmu.
KRYSTYNA BACHANEK
Juror
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
PREZES FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK”
JOANNY FABISIAK

„BYĆ POLAKIEM” 2017

67

68

Kronika wspomnieniowa

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

KLASA III Z SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY W REMSECK. PRACA ZBIOROWA
WYKONANA POD KIERUNKIEM PANI MAŁGORZATY LENOBEL, PEDAGOGA SPK
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Temat tegorocznego konkursu – ciekawe zdarzenia z życia emigracji - musiał wzbudzić wyobraźnię młodych uczestników w naszej grupie wiekowej,
gdyż bardzo wiele prac wpłynęło do nas ze Wschodu i Zachodu. I prace były
urozmaicone, ciekawe a momentami i bardzo wzruszające, gdyż relacjonowały losy nie tylko starej emigracji wojennej, której wędrówki po rożnych
kontynentach świata są stałym źródłem zainteresowania, ale również i losy
samych uczestników. Bo oni, mimo młodego wieku, również mają swoje osobiste historie, momentami ciekawe, nietypowe, radosne i smutne, a często i łapiące za serce.
Bo losy Polaków, których historia, trudne położenie geograficzne naszego kraju i zaborcze
zapędy sąsiadów pognały po całym świecie, nie są typową relacją ludzi poszukujących lepszych
warunków życiowych. To losy ludzi odważnych, przedsiębiorczych, zdeterminowanych, gotowych na wszystko, a zarazem bardzo głęboko przeżywających potrzebę opuszczenia Ojczyzny.
I świadomych, iż opuszczając kraj, rodzinę i przyjaciół skazują dzieci, już żyjące i te jeszcze
mające się narodzić, na życie na obczyźnie. Może życie na wyższym poziomie materialnym,
zadawalającym zawodowo, z żyłką przygody połączoną z niepewnością – ale życie poza Polską.
Życie, które grozi utratą polskości, tożsamości i więzi z krajem praojców.
I ta troska i niepewność przewijały się przez wypracowania młodych – dzieci prawie – które,
wyrastając poza Polską i budując swoją przyszłość na obcej ziemi, czuły pewien żal za podjętą
przez rodziców decyzję, w której oni, młodzi obywatele unijni, nie brali żadnego udziału. Pisali
o powrotach do Polski, o wizytach u dziadków, o wakacjach na wsi, o wycieczkach po kraju
i czuło się w ich pracach tęsknotę.
Zabierając się do pracy konkursowej młodzi uczestnicy musieli włączyć w swą pracę rodziców, dziadków, nauczycieli w szkole sobotniej. I cały ten wspólny wysiłek – rozmowy, wywiady,
zbieranie fotografii i rodzinnych wspomnień – to bardzo pozytywny efekt udziału w konkursie. A zebrane relacje to bardzo ważny przyczynek do archiwizacji życia emigracyjnego.
Już 13 lat minęło odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej a jednak młodzi Polacy
ciągle opuszczają kraj i ruszają w nieznane. I konkurs ‘Być Polakiem’ stał się dla tych polskich
rodzin ogniwem łączącym ich dzieje z losami Polaków, którzy od lat, a może i od pokoleń,
mieszkają poza Polską, a jednak nie zerwali więzi z Ojczyzną, nie zaprzepaścili swojej tożsamości i przekazują swoim dzieciom postawę patriotyczną i przywiązanie do Polski, jej historii
i chrześcijańskich wartości. I to jest bardzo piękne i na pewno bardzo pocieszające dla młodych
imigrantów. I mobilizuje nas, jurorów, do pełnego zaangażowania się w ideę promowania polskości poza Polską. Oby to trwało jak najdłużej.
ALEKSANDRA PODHORODECKA
Przewodnicząca Jury Grupy II
konkursu „Być Polakiem”
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WERDYKT JURY
GRUPA II
PRACE LITERACKIE

„WAŻNE, CIEKAWE ZDARZENIA,
PRZYGODY,
HISTORIE Z ŻYCIA MOJEJ
RODZINY NA EMIGRACJI”
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WERDYKT

JURY W SKŁADZIE:
Aleksandra Podhorodecka (Wielka Brytania) – Przewodnicząca
Kamil Jonczyński (Szwecja)
Piotr Ładomirski (Belgia)

wyłoniło 16 laureatów, 17 wyróżnionych oraz przyznało 1 wyróżnienie specjalne

LAUREACI:
Alex Borto (USA)
Skander Haddad (Tunezja)
Anastasiya Karpovich (Niemcy)
Olaf Bednarz (Wielka Brytania)
Aleksandra Dybowik (Ukraina)
Kamila Kowalska (Belgia)
Kacper Kryczka (Belgia)
Sonia Makal (USA)
Mariko Ostoja – Ostaszewska (Belgia)
Kacper Piechowski (Belgia)
Wiktoria Ryczko (USA)
Oliwia Sobczak (Szwecja)
Sofia Wasilewski (USA)
Gabriel Starzec (USA)
Melissa Wróbel (Niemcy)
Sara Żarkowska (Francja)
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WERDYKT

WYRÓŻNIENIA:
Emilia Dziedzic (Wielka Brytania)
Jeremi Dziedzic (USA)
Sabrina Haddad (Tunezja)
Kajetan Kędzierski (Belgia)
Wiktor Konewka (Niemcy)
Nela Naumczyk (USA)
Natalia Olędzka (Belgia)
Charles Puczyniec (Wielka Brytania)
Matteo Resciniti (Włochy)
Elena Schretter (Austria)
Zuzanna Sobczak (Niemcy)
Laura Staszkiewicz (Austria)
Anna Strzylak (Austria)
Anna Stypka (Austria)
Natalia Wojnar (USA)
Julia Wyszyńska (Belgia)
Wiktoria Zapora (Niemcy)

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
Stanisław Krysiński (Czechy)
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PRACE LAUREATÓW
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ALEX BORTO (USA)
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ALEX BORTO (USA)
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ALEX BORTO (USA)
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ALEX BORTO (USA)
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ALEX BORTO (USA)
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ALEX BORTO (USA)
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ALEX BORTO (USA)
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SKANDER HADDAD (TUNEZJA)

WAŻNE, CIEKAWE ZDARZENIA, PRZYGODY,
HISTORIE Z ŻYCIA MOJEJ RODZINY NA EMIGRACJI
SKANDER HADDAD, 13 LAT, TUNEZJA

Od urodzenia mieszkam w Tunezji – w ojczyźnie mojej i mojego taty, ale jestem
też Polakiem i kocham moją drugą ojczyznę, kraj rodzinny mojej mamy. Dwie ojczyzny to moje bogactwo.
Historię emigracji mamy opisała moja siostra bliźniaczka w tegorocznej pracy konkursowej. Ja opiszę wydarzenia, w których uczestniczyłem z moją rodziną i które pozostaną na zawsze w mojej pamięci. Pierwsze, to tzw. « rewolucja jaśminowa » w Tunezji.
Dorośli z mojego otoczenia mówią, że wydarzenia z 2011 roku, to nie rewolucja, a raczej przewrót w celu obalenia dyktatury prezydenta i wprowadzenia zmian demokratycznych. Nazwa « jaśminowa » zupełnie nie oddaje nastrojów z tamtych dni. Miałem
wtedy dopiero 7 lat, więc pozostały mi w pamięci jakby migawki z filmu. Pamiętam,
że nie chodziliśmy wtedy do szkoły. Rodzice nie pozwalali nam wychodzić do ogrodu
i bawić się na ulicy, bo słychać było wystrzały z karabinów maszynowych, obawiano
sie też snajperów. Meżczyźni solidarnie trzymali warty przed bramami i wjazdami
na osiedla, aby strzec domów i rodziny przed złodziejami i bandytami. Każdy « zbroił
sie » w co mógł: kije, noże... Do tej pory śmiejemy się, wspominając naszego sąsiada
Włocha, który wyszedł na wartę z wałkiem do ciasta. Krażyły helicoptery, na ulicy
stały czołgi i samochody wojskowe. Był to czas niepokoju i strachu, ale ludzie byli
życzliwi, pomagali sobie w zdobywaniu produktów spożywczych, dzielili się ważnymi
informacjami.
Mama opowiadała nam wtedy o swoich przeżyciach z czasów, kiedy wprowadzono w Polsce stan wojenny. Była wtedy trochę starsza ode mnie. Też były
czołgi, strach o jutro, ale i nadzieja na lepszą pszyszłość. Tak, jak kiedyś Polska
zapoczątkowała zmiany demokratyczne w tzw. Europie Wschodniej, tak i Tunezja
obudziła rewolty w wielu krajach arabskich. Polska służy teraz za wzór dla Tunezji.
Polacy przyjeżdżają dzielić sie własnymi doświadczeniami. Był tu nawet z wizytą
sam Lech Wałęsa, były prezydent, przywódca Solidarności i symbol polskiej walki
o demokrację i wolność.
Działacze tunezyjscy wyjeżdżają do Polski na szkolenia. Kiedy Tunezyjczycy
są zawiedzeni powolnością przemian, Polacy pocieszają, że na wszystko trzeba
czasu. Polsce zmiany też trwały długie lata i wciąż trwają. Wydarzenia te przybli-

Flagi Polski I Tunezji; obok znaczek
z Mohamedem Bouaziz, który spalił się
na znak protestu wobec policji, konfiskującej
mu stragan- symbol tunezyjskiej rewolucji
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SKANDER HADDAD (TUNEZJA)

żyły moje dwie ojczyzny. Byłem kiedyś w Tunisie na wystawie
o „Solidarności” gdzie widniało ładne hasło “Nie tylko kolory
nas łaczą”. Bo tunezyjska flaga jest również w kolorach biało-czerwonych, jak flaga polska.
Drugie pamiętne, tym razem bardzo radosne wydarzenie,
to wiadomość, że zostałem laureatem konkursu « Być Polakiem
» w 2013 roku w grupie 9-10 lat. Miałem wtedy 9 lat i pisałem na temat: Historia mojej pamiątki rodzinnej ». Opisałem
moje odkrycie w piwnicy u babci starego motoru nieżyjącego W Centrum Kopernika
już dziadka i związną z nim historię według wspomnień babci.
Radość w domu była wielka. Wraz z wyróżnioną siostrą blizniaczką mieliśmy jechać na uroczystą galę na Zamku Królewskim w Warszawie, a także na wycieczkę objazdową po Polsce.
Była to okazja na wspólny, rodzinny wyjazd do Polski. Rodzice
byli szczęsliwi, że udało im się zdobyć na czas urlopy i bilety.
Dla mnie i siostry to był pierwszy, świadomy wyjazd do drugiej ojczyzny. Dawniej jeździło się po prostu do babci. Z poprzedniej wizyty w Warszawie nie pamiętałem nic oprócz psów
w parkach i gołębi na ulicach. Miałem wtedy 3 lata. Od kolegi,
Król Jan III Sobieski
który był laureatem w poprzednim roku, wiedzieliśmy, że czekają na nas różne atrakcje i wspaniałe przyjęcie.
Na pięknej Sali Rycerskiej, w obecności wielu osobistości
z Polski i Polonii, choć stremowani czuliśmy się wspaniale, jak
bohaterowie. Widzieliśmy naszych rodziców, ze łzami w oczach
pełnych szczęścia i dumy ze swoich dzieci. Galę uswietnił wspaniały spektakl zaprezentowany przez Zespół Reprezentacyjny
Wojska Polskiego, bogaty w stroje, pieśni i tańce z różnych
epok historycznych Polski. Pózniej był spacer z przewodnikiem
Park w Wilanowie
po Starówce, zdjęcie przy Warszawskiej Syrence i Pomniku Małego Powstańca, lody, a na koniec kolacja z typowymi polskimi
pysznościami. Tato do tej pory wspomina to krówlewskie przyjęcie, a zwłaszcza polski bigos.
W kolejne dni spędzone w Warszawie zwiedzaliśmy ciekawe miejsca historyczne (Wilanów, Muzeum Powstania Warszawskiego). Doskonale bawiliśmy się w Centrum Kopernika,
o którym wiele opowiadałem pózniej kolegom z tunezyjskiej
szkoły, bo tu takiej atrakcji nie ma.
Dodatkową nagrodą była wycieczka objazdowa po Polsce.
W autokarze
Rodzice mieli trochę obaw, bo jeszcze nigdy nie wyjeżdzaliśmy
bez nich. Dla nas to też były wielkie emocje, ale cieszyłem się,
Sukiennice, Kraków
bo jechałem z w dobrej kompanii kolegów. Nie ze wszystkimi kolegami układało mi się po mojej
myśli. Czasem nie radziłęm sobie z zaczepkami, bo byłem dość mały. Na szczęście miałem wspaniałych opiekunów. Z niektórymi do tej pory utrzymuję kontakt internetowy. Zwiedzane miejsca na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Zwiedzaliśmy kolejno: Kruszwicę, Gniezno, Pułtusk,
Toruń, Gdańsk, Sopot, Czestochowę, Wadowice, Kraków. Widzieliśmy Wisłę, Bałtyk, kopalnię
soli w Wieliczce. Przysłowiową wisienką na torcie byla dla mnie kąpiel i zabawy na pływalni
w Krakowie. Wycieczka była okazją zobaczenia miejsc, których nawet nie wszyscy rdzenni Polacy
mieli okazję widzieć. Oprócz zwiedzania, pobyt w Warszawie i na wycieczce, to okazja do nawiązania niezapomnianych przyjaźni z polskimi dziećmi z najróżniejszych zakątków świata …
Marzenie o powtórzeniu tych doświadczeń dopinguje mnie do udziału w kolejnych edycjach
Ławka Jana Pawla II
« Być Polakiem », ale również w innych konkursach i imprezach polonyjnych. Namawiam też do
udziału wszystkich moich polonijnych znajomych.
Dziękuję za te magiczne chwile polskości.
„BYĆ POLAKIEM” 2017
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ANASTASIYA KARPOVICH (NIEMCY)
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OLAF BEDNARZ (WIELKA BRYTANIA)

Olaf Bednarz, lat 10
Polska Szkoła im. Św. Królowej Jadwigi, Londyn, Forest Gate/ Ilford
Być Polakiem.
Ważne, ciekawe zdarzenie, przygody, historie z życia mojej rodziny na emigracji.
Ja, Olaf Bednarz, urodziłem się w Wielkiej Brytanii w 2007r. z rodziców Polaków- emigrantów. Czy ja również jestem
emigrantem? Nie wiem. Ale wiem, że życie to wspaniała przygoda i chociaż najwięcej przygód zdarza się podczas wakacji,
to każdy dzień przynosi coś nowego; ekscytujące doświadczenia i naukę.
OLAF- 6 miesięcy
Zaczyna się moja przygoda z Polską, pierwsze prawdziwe wakacje nad morzem, nad Bałtykiem. Rodzice często pokazują zdjęcia i opowiadają, że na plaży cały czas siedziałem w wózeczku i patrzyłem na morze. Jak mnie wyciągali, to
krzyczałem w niebogłosy. Do tej pory nie wiedzą, co mi było.
Kolejne lata wakacyjne również spędzamy w Polsce. Rodzice mówią, że musimy poznać naszą Ojczyznę dobrze. Inne
kraje moga poczekać... jak będę dorosły, to może wybiorę się w inne ciekawe miejsca. Narazie przesiąkam Polską, rok po
roku, wdycham jod nad Bałtykiem. Już nie boję się wyjśc z wózka. Teraz raczej trudniej jest mnie wyciągnąć z lodowatej
wody.
OLAF- 4 lata
W Polsce czuję się jak w domu. Polska pachnie zielenią i szarlotką babci. Anglia to też dom. Mam mówi, że trzeba
szanować kraj, w którym się mieszka.
OLAF-7 lat
Rosnę i próbuję być dobrym Polakiem i Anglikiem. Mam jakieś talenty, które rozwijam. Moi bracia też pielęgnują
swoje zdolności. Mama cały czas mówi, że trzeba się codziennie rozwijać, a tato w tym czasie smaży przepyszne naleśniczki. Od kilku lat chodzę do polskiej szkoły i choć czasami jest trudno, to wiem, że każda sobota musi być poświęcona
na naukę języka polskiego. Bez dwóch zdań!
OLAF- 9 lat
Zwiedzam różne regiony Polski. Byłem już wiele razy nad morzem, na Mazurach, zwiedziłem Kraków, Warszawę
i Toruń. Oczywiście nasz ukochany Wrocław. Byłem w Borach Tucholskich i Bieszczadach. Tam nauczyłem sie łowić ryby,
zbierać jagody i zdobywać szczyty. Byłem w Gdańsku i na Westerplatte. W
Olaf Bednarz, lat 10
Polska Szkoła im. Św. Królowej Jadwigi, Londyn, Forest Gate/ Ilford
Sudetach w Polsce nauczyłem się jeździć na nartach. Uczę się Ojczyzny moich rodziców- uczę się mojej Ojczyzny.
OLAF- 10 lat
U babci jest dobrze, szarlotka pachnie wyśmienicie. Mamy czas na rozmowy, babcia wspomina, chodzimy na cmentarz i lody. Czuję, że mam Polskę w sobie, wakacje są za krótkie. Niechętnie wracam do Anglii...
Czy jestem emigratem? Nie wiem. Ale na pewn jestem Polakiem.
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Z PAMIĘTNIKA
OLIWII....
15 sierpnia 2013 rok

„URODZINOWA PODRÓŻ DO TATY”
Czekałam na ten dzień wiele miesięcy. Wczesnym rankiem w dniu moich dziewiątych
urodzin ja i mama zaczęłyśmy zanosić spakowane wcześniej bagaże do samochodu. Było
tego tak dużo, że nawet, gdy wsiadłam do volvo to pod moimi nogami znajdowały się różne
przedmioty. Najpierw czekała nas długa droga na prom do Gdańska. Z Giżycka do Gdańska
jest około 300 km. Musiałam zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy do zabawy i do szkoły,
ponieważ reszta nie zmieściłaby się do pojazdu. Późnym popołudniem dotarłyśmy na prom
Skandynawia, do Sztokholmu. Bardzo cieszyłam się z wyjazdu do taty i brata. Do tego czasu
widziałam się z nimi kilka razy w roku i ciągle tęskniłam. Czasami tylko rozmawialiśmy przez
telefon lub Skypa, ale to nie to samo. Po kolacji na promie poszłam z mamą do recepcji, aby
wziąć udział w loterii. Kupiłyśmy dwa losy i czekałyśmy do następnego dnia na roztrzygnięcie konkursu. Los okazał sie dla mnie szczęśliwy, ponieważ wygrałam wizytę na mostku
kapitańskim. Dzięki temu miałam okazję poznać kapitana statku, zobaczyć wszystkie urządzenia, a nawet usiąść za sterem. Po dziewiętnastu godzinach rejsu do Szwecji, nasza podróż
dobiegała końca. Mama nigdy nie jeździła sama po szwedzkich drogach, lecz tego dnia musiała dojechać do Bandhagen według wskazówek podanych wcześniej przez mojego starszego
brata Łukasza. Droga z Nynashamn przebiegła szybko i już w ciągu godziny witałyśmy się
z rodziną. Wprawdzie tata, Łukasz i jego dziewczyna Monika mieszkali w pomieszczeniach,
w których kiedyś były piwnice to okazało się, że nie wyglądało tak strasznie jak sobie wyobrażałyśmy. Dla nas liczyło się jednak tylko to, że jesteśmy w końcu razem. Choć nasze rzeczy
musiały się pomieścić w jednym, malutkim pokoju, byliśmy bardzo szczęśliwi i w niczym nam
to nie przeszkadzało. Wszyscy zrobili mi ogromną niespodziankę i późnym popołudniem
z okazji moich urodzin tata wniósł niewielki tort z napisem „9-te urodziny Oliwii”. Poczułam
się jak w swoim domu w Giżycku, choć ten był bardzo daleko. Jednak teraz byliśmy już prawie wszyscy razem. Wspólnie z mamą, tatą i bratem chociaż bez starszej siostry Małgorzaty
podzieliliśmy torta. Gosia jest już osobą dorosłą i był taki czas, że ona także tutaj mieszkała
i pracując zarabiała na studia w Gdańsku. Podjęła jednak decyzję i wróciła do Polski, aby
tam szukać pracy. Częste loty samolotem na zajęcia zabierały jej dużo czasu i były bardzo
kosztowne. Mimo, że nie mieszka z nami, przeżyła trudny okres bez pracy w Polsce, obecnie dobrze sobie radzi, a ja mogę rozmawiać z nią codziennie przez telefon. Nasze ciasne
mieszkanko po kilku miesiącach udało się zamienić na większe i dużo ładniejsze. Jednak
najważniejsze jest to, że jesteśmy razem na zawsze i to tylko się liczy.
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16 wrzesień 2013 rok

„OD TEGO DNIA PRZYGODA TRWA...”
Miesiąc pobytu w Szwecji przyniósł wiele zmian w moim życiu. Rodzice chcieli, abym rozpoczęła naukę w nowej szkole,
gdzie będę uczyła się języka szwedzkiego. Jednak musieliśmy prosić inne osoby o pomoc w załatwianiu różnych spraw, gdyż
język szwedzki był dla nas całkowicie nieznany. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni mojemu wujkowi chrzestnemu, ponieważ
to on pomógł nam i służył jako tłumacz. Zapamiętałam ten dzień bardzo dobrze, choć był on dla mnie niezwykle trudny.
Wspólnie z mamą, tatą i wujkiem Tomkiem stawiliśmy się w szkole „Elma School”. Moja nowa pani Hanna przywitała mnie
bardzo ciepło i przekazała mi wszystkie potrzebne przedmioty. Zaskoczyło mnie, że pani kazała mi mówić do siebie po imieniu,
lecz było to naturalne, ponieważ w Szwecji jest taki zwyczaj. Choć byłam przerażona całą sytuacją cieszyłam się, że dostałam
od mojej nowej wychowawczyni Hanny szafkę szkolną, podręczniki i przybory do pisania i nie musieliśmy za to płacić. Stojąc
na środku klasy łzy same leciały mi z oczu, bo bałam się tego pierwszego dnia w szkole. Myślałam tylko o tym jak stamtąd
uciec, gdy nagle do klasy weszła uśmiechnięta pani Violetta. Przywitała się z nami po polsku i wtedy poczułam się bezpieczniej.
Powiedziała, że będę miała z nią jedną godzinę języka polskiego w tygodniu oraz gdy mam jakiś problem, mogę na nią liczyć.
Wtedy rodzice z wujkiem poszli do domu, a ja zostałam w szkole. Była 08.30 i powoli zbliżała się pierwsza lekcja. Uczniowie
mojej nowej kasy trzeciej wchodząc witali się ze mną i zajmowali swoje miejsca. Tak rozpoczęła się moja pierwsza lekcja matematyki po szwedzku. Hanna przedstawiła mnie całej klasie i powiedziała, aby koleżanki i koledzy pokazali mi szkołę. Wiedziałam, że czeka mnie trudny dzień i często wracałam myślami do mojej poprzedniej klasy w Polsce. Smutno mi było, że moje dwie
przyjaciółki Agata i Ewelina są tak daleko ode mnie. Pierwszy posiłek w nowej szkole wcale mi nie smakował, zupa w kolorze
zielonym o nieokreślonym smaku była dla mnie niezjadliwa. Na szczęście były również naleśniki, które zjadłam ze smakiem.
Zajęcia tego dnia trwały do godziny 15.00 i wiedziałam, że odbierze mnie mama. Tego dnia czekały mnie jeszcze kolejne emocje. Rodzice zapisali mnie także do Szkoły Polskiej w Sztokholmie. Ponieważ tata nie mógł jechać tam z nami, wyruszyłam
z mamą szwedzkim metrem tak zwaną tunelbaną. Było to dla nas nowe doświadczenie i ledwo zdążyłam na pierwszą lekcję.
Pani Małgosia nauczycielka języka polskiego przedstawiła mnie klasie i zaproponowała miejsce obok koleżanki Oli. Jak okazało
się na przewie, Ola też była pierwszy raz w tej szkole. Jednak widziałyśmy się tego dnia już po raz drugi, ponieważ chodziła ona
także do mojej szwedzkiej szkoły. Obie byłyśmy nowe i nie czułyśmy się komfortowo. Nasi rodzice czekali na nas, na korytarzu
i na każdej przerwie przytulając pocieszali nas. Dotrwałyśmy do godziny 20.00 i można było wrócić do domu. Dla mnie i moich
rodziców był to dzień bardzo emocjonujący i pełen nowych wrażeń. Moja przygoda z językiem szwedzkim trwa do tej pory,
a dzięki temu, że jestem uczennicą Szkoły Polskiej w Sztokholmie nadal kształcę polski język.
21 wrzesień 2014 rok

„MECZ POLSKA-BRAZYLIA’’

Tego dnia postanowiliśmy razem kibicować męskiej drużynie polskich
siatkarzy na Mistrzostwach Świata. Pomimo, iż mieszkamy poza granicami
kraju w domu możemy oglądać polską telewizję i uczestniczyć w ważnych
wydarzeniach, nie tylko sportowych. Przygotowywaliśmy się do wieczornego meczu. Ja z rodzicami zorganizowaliśmy cały wieczór i czekaliśmy
na przybycie gości. Przed godziną osiemnastą dotarł do nas Łukasz z Moniką. Postanowiliśmy zjednoczyć się z rodakami i namalować polską flagę
na naszych twarzach. Atmosfera była niezwykle gorąca, gdy rozpoczął się
mecz. Zarówno Polska jak i Brazylia walczyli o podium. Już w kilka minut
nasza drużyna zdobyła pierwsze punkty. Wszyscy krzyczeliśmy z radości,
gdy nasi siatkarze mieli przewagę. Cały mecz trwał w dużym napięciu.
Do ostatniej zagrywki nie było wiadomo, która drużyna wygra. Los sprzyjał Polakom tego dnia i wieczór zakończył się ich zwycięstwem. Cieszę się, Monika, Oliwia i Łukasz podczas oglądania
że mogłam kibicować razem z bliskimi i wiem, że będziemy spotykać się meczu Polska-Brazylia na Mistrzostwach
jeszcze nie raz, gdy polscy sportowcy będą reprezentować Polskę.
Świata w siatkówce mężczyzn w 2014 roku.
18 luty 2015 rok

„NARODZINY BRATANKA”

Jak zwykle po zajęciach w szkole, w czasie wieczornych godzin siedziałam przy biurku w moim pokoju odrabiając lekcje.
Od kilku dni czekałam wraz z rodzicami na tę wiadomość, gdy nagle zadzwonił telefon i wszyscy zerwali się, aby ją usłyszeć.
To mój starszy brat Łukasz około godziny 21-szej chciał przekazać nam tę szczęśliwą informację, że urodził się jemu syn Kristian.
Skakałam ze szczęścia, że zostałam ciocią dla nowego członka naszej rodziny. Koniecznie chciałam Go zobaczyć, ale mogliśmy pojechachać do szpitala dopiero po południu następnego dnia. Moi rodzice zostali „Dziadkami” po raz pierwszy i było to dla nich też
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ogromnym wydarzeniem. Cieszyliśmy się wszyscy i chcieliśmy o tym powiedzieć najbliższym osobom i znajomym. Mama wzięła
do ręki komórkę i zaczęła dzwonić, aby podzielić się wiadomością o narodzinach wnuka. Mimo późnej godziny zaprosiliśmy znajomych, aby wspólnie świętować. To znajomi Polacy, mieszkający niedaleko nas zawitali do naszego mieszkania, by nam gratulować.
19 luty 2015 rok

„WIECZÓR Z KRISTIANKIEM”

Wieczór poprzedniego dnia upłynął bardzo szybko i nie mogłam się doczekać, aby
o szczęśliwych narodzinach podzielić się w szkole z moimi koleżankami. Ciągle nie wierzyłam, że jestem ciocią. W szkole wszystkim o tym opowiadałam i nie mogłam skupić
się na lekcjach, czekałam aż wrócę do domu i pojedziemy zobaczyć Kristianka. Około
godziny 18- tej dotarliśmy na oddział w szpitalu. Jak zobaczyłam malutkiego dzidziusia
popłakałam się ze szczęścia. Łukasz z Moniką byli bardzo zmęczeni nową dla nich sytuacją, ale mimo wszystko szczęśliwi. W małym szpitalnym pokoju spędziliśmy kilka
godzin rozmawiając i patrząc na niemowlę. Mogłam nawet wziąć go na ręce i przytulić,
Autor pamiętnika : Oliwia
przyglądałam się Kristkiankowi bez przerwy i nie mogłam oderwać od niego oczu, taki
Weronika Sobczak, 12 lat,
był śliczny. Jednak zrobiło się bardzo późno i musieliśmy wracać do domu. Mimo tego
Szwecja
wiedziałam, że zobaczymy się wszyscy w domu za kilka dni, już tęskniłam.

SOFIA WASILEWSKI (USA)

KIEDY NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ MOŻLIWE
Moja rodzina jest dla mnie przykładem, że niemożliwe może stać się możliwe. Babcia Teresa zawsze mówiła: „Praca
zawsze się opłaca, ale trzeba mieć marzenia i krok po kroku dążyć do ich spełnienia”. Myślę, że mojej babci udało się
to zrealizować, jak też wszystkim moim krewnym oraz moim rodzicom. Babcia była osoba wierzącą i dbała o to aby
„Bóg był na pierwszym miejscu”, mówiła: „Jak tak będzie, to reszta będzie na właściwym”. Ja też myślę, że miała rację.
Babcia zmarła ponad rok temu, ale jej historia w naszej rodzinie wciąż trwa. My nadal idziemy drogami, które ona nam
pokazała. Babcia Teresa była osoba, która była jak pień drzewa wrośnięty w ziemię. Z niej powyrastały wszystkie gałęzie.
A te gałęzie to my.
Historia mojej rodziny w Ameryce zaczyna się od przyjazdu babci Teresy i jej trzech córek do Nowego Jorku. Wkrótce
dołączył do nich jej syn, czyli mój tata. Dziadek już nie żył, więc cała rodzina w komplecie znalazła się po drugiej stronie
oceanu. Wszyscy pochodzili z Polski, z małego miasteczka na Mazowszu. Przyjechali do Nowego Jorku ponad 20 lat
temu, każdy z jedna walizka. Mieszkali razem, wspierali się nawzajem, razem jedli i razem świętowali wszystkie ważne
rocznice. W tygodniu każdy pracował i oszczędzał na zrealizowanie swoich marzeń. W soboty i niedziele kwitło życie
rodzinne. Babcia gotowała pyszne potrawy i wszyscy razem spędzali miło czas.
Babcia Teresa gdy przyjechała do Ameryki miała już prawie 50 lat. Zawsze marzyła o domu, którego nie miała w Polsce i dobrej przyszłości dla swoich dzieci. To ona przypominała wszystkim, że każdy aby założyć gniazdo, musi mieć swój
dom. Sama początkowo pracowała jako opiekunka do dzieci, a później jako pani sprzątająca biura na Manhattanie. Pracowała wieczorami, a w ciągu dnia gotowała, prała i pilnowała najstarszej wnuczki Sonyi, aby jej rodzice mogli spokojnie
pracować. Po kilku latach zaoszczędziła tyle, że pomogła swojej najstarszej córce kupić pierwszy dom. W niedługim czasie
pomogła drugiej córce kupić mieszkanie. Za kolejnych kilka lat, trzecia córka kupiła swój dom, też dzięki jej wsparciu.
Wszystkie córki pozakładały swoje rodziny i miały swoje domy. Każda rodzina posiadała więc swoje gniazdo na nowej
ziemi. Babcia była bardzo szczęśliwa. Była to kobieta oszczędna, pracowita i zaradna. Mało myślała o sobie, a wszystko
co robiła, robiła z myślą o swoich dzieciach. Była też radosna i ciepła. Na rodzinnych przyjęciach zawsze była ta, która
się dużo śmiała i dbała o dobre jedzenie. To ona nauczyła nas wszystkich jak świętować razem i jak razem się cieszyć.
Dzięki niej stworzyliśmy nasze własne, rodzinne tradycje i zwyczaje oparte na wzorach z Polski.
Moi rodzice są następnym dowodem na to, że wszystko jest możliwe i marzenia się spełniają. Moja mama, zanim jeszcze
wyszła za maż za mojego tatę, przyjechała do Ameryki aby zrealizować swoje dziecięce marzenia o zwiedzaniu Dzikiego Zachodu. W przerwie na studiach pracowała jako opiekunka do dzieci i starszych osób. Za zarobione pieniądze zwiedziła cała
zachodnia stronę Stanów Zjednoczonych. Kolejna historia potwierdzajaca „że niemożliwe jest możliwe”, to cała historia moich
rodziców. Oboje byli już po trzydziestce. Każde z nich marzyło o założeniu szczęśliwej rodziny i poznaniu tej prawdziwej „drugiej połówki”. Marzenie to też się wkrótce spełniło. Zapoznali się przez randkę w ciemno, dzięki swojemu koledze. Po zaledwie
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siedmiu miesiącach pobrali się. Tata wedle babci zaleceń kupił nasz dom, który stał się naszym gniazdem. I tym razem babcia
Teresa pomogła tacie. Dzięki niej tata dostał kredyt i mógł spełnić swoje kolejne marzenie. Miał żonę i dom. Babcia Teresa
zamieszkała z nami. Sama nie kupiła własnego domu, ale przyczyniła się do tego, że każde z jej dzieci kupiło swój pierwszy
dom dzięki niej. To było jej wielka radością i chyba tak spełniło się jej marzenie. Wszystkie dzieci miały zapewniony start
w przyszłość. Dwa lata później przyszłam na świat w szpitalu na Mannhattanie. Wtedy moja babcia Stasia (ze strony mamy)
zaczęła przyjeżdżać do Ameryki co roku aby spędzać z nami święta. Od Bożego Narodzenia aż po Wielkanoc. Co roku, od kiedy
pamiętam, dbaliśmy o to by zawsze było dwanaście potraw na wigilijnym stole. Śpiewaliśmy kolędy i dzieliliśmy się opłatkiem
z Polski. Dbaliśmy aby w koszyku wielkanocnym, oprócz baranka z cukru kupionego w polskim sklepie, nigdy nie zabraklo
tradycyjnych potraw jak: chrzan, sól, kabanosy, a także prześlicznych pisanek, które sami ręcznie robiliśmy. Ale wśród tych
wszystkich pięknych polskich tradycji leży język polski, dzięki któremu mogę pisać tę pracę. Zawsze w naszym domu, odkąd
pamiętam, mówiliśmy po Polsku. Mama z babciami zawsze czytały mi bajki po polsku. Oglądałam bajki z dzieciństwa moich
rodziców -Bolek i Lolek lub Reksio. Później urodził się mój brat Michael. On jest kolejnym przykładem „niemożliwego co stało
się możliwym”. Moja mama miała 44 lata i sporo problemów zdrowotnych, kiedy okazało się, że spodziewa się dziecka. Lekarze byli mocno zaniepokojeni jej stanem zdrowia. Groziły jej i dziecku poważne komplikacje przy porodzie. Na szczęście
i tym razem wszystko dobrze się skończyło. Po urodzeniu Michaela sam lekarz powiedział, że to cud. Takie szczęśliwe „zbiegi
okoliczności” to wcale nie rzadkość w mojej rodzinie. Tata opowiadał, że gdy chciał kupic dom też wydarzył się niezwykły
przypadek. Kiedy wracał z pracy, po drodze do domu spotkał starsza pania, która w zimie męczyła się z odgarnianiem śniegu
i skuwaniem lodu z chodnika. Tacie zrobiło się żal tej kobiety. Wziął łopatę i odśnieżył jej chodnik przed domem. Starsza pani
zapytała tatę o jego życie, o to co chce w nim robić. Tata powiedział, że chciałby się ożenić i kupić dom. Pani pokazała mu więc
swój dom i obiecała, że jak będzie go sprzedawać, to on będzie pierwszym kupcem. I tak się stało. Za dwa miesiące okazało się,
że starsza pani miała wypadek. Jej syn zabrał ja do siebie. Dom był na sprzedaż, a pani kazała swojemu synowi odnaleźć tatę.
Udało się to dzięki cioci, siostrze taty, która miała zakład kosmetyczny w tej okolicy. Syn tej pani przyszedł właśnie do niej aby
zapytać o tatę, gdzie go znaleźć. I tak w czasie gdy tata szykował się do ślubu, udało mu się kupić dom. Razem z mama, po ślubie
zamieszkali już w swoim domu. To też jest nasza rodzinna historia.
W tym domu upłynęło całe moje dzieciństwo, aż do jedenastego roku życia. Mieszkaliśmy w polskiej dzielnicy Nowego Jorku, zwanej Greenpoint. Tam chodziłam do wszystkich okolicznych parków, polskich sklepów, do amerykańskiej
szkoły, jak i polskiej sobotniej. Tam tez poznałam moich przyjaciół, moje dwie najlepsze koleżanki Viktorię i Zuzię,
mojego starszego kolegę Piotrka oraz wielu innych znajomych z polskich rodzin. Mieliśmy wiele wspaniałych, wspólnie spędzonych chwil. Te przyjaźnie są dalej w moim życiu. Ponad rok temu rodzice zdecydowali sprzedać nasz dom
w Nowym Jorku i przenieść się na Florydę, gdzie obecnie mieszkamy. Muszę przyznać, że jest to trudne dla mnie wydarzenie. Tęsknie za moimi przyjaciółmi z Greenpointu, choć nadal często ze soba rozmawiamy przez internet i telefony.
Często też bywam w Nowym Jorku, ale to już nie to samo. Na Florydzie poznałam nowych znajomych, ale stare więzi
z polskimi przyjaciółmi sa najbardziej dla mnie cenne. Lepiej się rozumiemy, więcej nas łączy, bo wszyscy mamy rodziców pochodzących z Polski. Nowe koleżanki, które też sa dziećmi emigrantow z innych krajów (Ukraina i Peru), maja
podobne doświadczenia do moich, ale to już nie to samo co „nasi” z polskiego Greenpointu. Tak więc raz jeszcze tradycje,
zwyczaje, język i kultura naszych rodziców okazała się ważnym czynnikiem w moim życiu. Widzę na własnym przykładzie, że łatwiej jest mi przebywać i rozumieć się z dziećmi polskiego pochodzenia niż innymi.
Urodziłam się i wychowałam w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale w sercu mam dwie ojczyzny: moja (Ameryka) i moich rodziców oraz dziadków (Polska). Do Polski jeździłam na wakacje i zwiedzałam ja. Podziwiałam jej piękno
i poznawałam historię. Odwiedzałam też inne kraje w Europie i mogłam porównać je z Polska. W tym zestawieniu Polska
zawsze wydawała mi się jeszcze piękniejsza. Od dzieciństwa uczę się też w polskich szkołach sobotnich. Ukończyłam oddział
podstawowy byłej szkoły konsularnej w Nowym Jorku. Teraz uczę się w Polskiej Sobotniej Szkole w Sarasocie na Florydzie.
Cieszę się i jestem dumna, że mówię i piszę po polsku. Wiem, że tu w Ameryce, biegła znajomość języka obcego to duży atut,
a ja ten język odziedziczyłam dzięki rodzicom i babciom. Jestem im za to wdzięczna. W przyszłości chciałabym zdać egzamin z języka polskiego jako obcego. Da mi to możliwości otrzymania kredytów na przyszłych studiach, które zamierzam
skończyć. Jeszcze nie wiem dokładnie jaki to będzie kierunek, ale wiem że będę studiowała. W ten sposób i ja zrealizuję moje
marzenia, które jak wiem zawsze są możliwe do spełnienia. Dzięki mojej rodzinie i mojej mamie wiem, że „chcieć to móc”.
Kończąc swoja historię, która jest częścią historii mojej rodziny, uważam za duża wartość to wszystko co wydarzyło
się w przeszłości moim bliskim i mnie samej. Sa to nasze rodzinne doświadczenia, z których płynie życiowa mądrość.
Jest ona skarbem naszej rodziny. To wszystko co mówiły mi babcie i rodzice jest prawdziwe. Widzę to na ich przykładzie.
Miałam i mam dotad szczęśliwe dzieciństwo i szczęśliwe życie. Wszystko to zawdzięczam mojej rodzinie. Mam nadzieję,
że w przyszłości uda się i mnie ,to co udało się moim bliskim.
Sofia Maria Wasilewski
13 lat
Stany Zjednoczone
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DRODZY PRZYJACIELE, UCZESTNICY VIII EDYCJI KONKURSU BYĆ
POLAKIEM,
W pracach jury konkursu biorę udział od pierwszej edycji. Co roku z wielkim zainteresowaniem przystępuję do lektury nadesłanych prac. Czytając je,
poszerzam wiedzę o znanych i mniej znanych Polakach rozsianych po całym świecie oraz o
wydarzeniach, w które byli oni uwikłani.
Drodzy Przyjaciele, mój podziw budzi Wasze przywiązanie do polskości. Napawa mnie dumą
Wasz stosunek do tego, co było i jest najważniejsze dla Polaków jako narodu: tradycji, kultury,
języka oraz religii. Nie zapominajcie o wdzięczności dla Waszych Rodziców i Nauczycieli. To
przede wszystkim dzięki nim wiecie, co to znaczy „być Polakiem”. Pamiętajcie również o tym,
że dwukulturowość, w której przyszło Wam żyć jest wielkim skarbem. To ona pozwala Wam
dogłębniej rozumieć otaczający Was świat, który dzisiaj tak bardzo potrzebuje pokoju, zgody,
tolerancji i empatii.
Nie poprzestawajcie i bierzcie udział w kolejnych edycjach konkursu! Promujcie go w Waszych środowiskach! Już teraz z niecierpliwością czekamy na Wasze prace.
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować organizatorom konkursu – Pani
Poseł Joannie Fabisiak oraz Jej Mężowi Panu Markowi Machale. To dzięki Ich wysiłkowi, zaangażowaniu i determinacji konkurs był, jest i - miejmy nadzieję – będzie!

STANISŁAW CHYLEWSKI
Przewodniczący Jury Grupy III
konkursu „Być Polakiem”

156

Kronika wspomnieniowa

WERDYKT JURY
GRUPA III
„BUDUJEMY MUZEUM
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JESTEŚ KUSTOSZEM
JEDNEJ Z SAL.
JAK JĄ URZĄDZISZ,
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WERDYKT

JURY W SKŁADZIE:
Stanisław Chylewski (Kanada) – Przewodniczący
Jagoda Kaczorowska (Wielka Brytania)
Ewa Koch (USA, opinie przekazano korespondencyjnie)
Bożena Laskiewicz (Wielka Brytania)
Dorota Parzyszek (Tunezja)
Elena Rogaczykowa (Rosja)
Tuliola Tybulewicz (Wielka Brytania)

wyłoniło 8 laureatów i 20 wyróżnionych

LAUREACI:
Malek Bramli (Tunezja)
David Buczko (Grecja)
Kacper Cebula (USA)
Julia Kilali (Niemcy)
Victoria Kowalówka (Kanada)
Szymon Kozłowski (Grecja)
Daniel Mąka (Włochy)
Marta Suszka (Austria)
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WERDYKT

WYRÓŻNIENIA:
Semia Beji (Tunezja)
Michał Borto (USA)
Natalia Chrabąszcz (Wielka Brytania)
Angelika Dobrzańska (Grecja)
Natalia Filipowicz (Chiny)
Weronika Goszczyńska (Włochy)
Wiktoria Grzelak (Szwecja)
Irena Iwaszczenko (Ukraina)
Aleksander Jopek (USA)
Nikita Jusupow (Ukraina)
Wiktoria Karbowniczek (Wielka Brytania)
Polina Łoburcewa (Kazachstan)
Anastazja Łozowik (Białoruś)
Katarzyna Łukaszuk (Białoruś)
Julia Sadowski (Kanada)
Natalia Sikora (Czechy)
Lilia Szamańska (Ukraina)
Wiktoria Szwed (Belgia)
Patryk Świnoga (Grecja)
Oliwia Wzorek (Irlandia)
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NASTĘPNY ROK, NASTĘPNA EDYCJA KONKURSU “BYĆ POLAKIEM”,
CORAZ WIĘKSZA ILOŚĆ DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ. A ILE
ENTUZJAZMU, ILE ‘NAWDYCHANIA SIĘ’ POLSKOŚCI KRYJE SIĘ ZA
KAŻDĄ NADESŁANĄ PRACĄ!

Spotkałam przypadkowo rodziców dziecka, którego praca była w tym roku wyróżniona. Z jakąż
dumą i radością o tym mówili: wybierają się całą rodziną do Warszawy by być na Gali. Gdybym
przedtem miała jakiekolwiek wątpliwości co do sensu Konkursu, po tej rozmowie na pewno
ich nie mam.
Konkurs spełnia swój cel. Przyciąga do Polski i polskości, zachęca do poznawania swoich korzeni, do poznawania historii Polski i kultury. Rozpala miłość do Ojczyzny nie tylko w dzieciach, ale w całych rodzinach. Rozsiani po świecie, a jednak czują się Polakami, bo polskość to
nie paszport, lecz coś co tkwi w sercu.
Życzę, by dalsze edycje Konkursu były równie udane jak tegoroczna.

TULIOLA TYBULEWICZ
Juror
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“MÓJ KAWAŁEK POLSKIEJ ZIEMI”
Mam na imię Daniel Mąka i urodziłem się w 2003 r. w Casercie.
Mieszkam na południu Włoch z moimi rodzicami i z moim starszym bratem. Uczęszczam do szkoły włoskiej i podtrzymuję tradycje kultury polskiej,
biorąc udział w zajęciach szkolnych w polskiej szkole w Rzymie, do której dojeżdżam 200 km- raz w miesiącu. Muszę się pochwalić, że jak do tej pory, ani
razu tych zajęć nie opuściłem. Moim hobby jest koszykówka, chodzę na treningi i często wyjeżdżam poza Casertę na turnieje. Chociaż mieszkam we Włoszech, jestem bardzo dumny z tego, że jestem Polakiem. Bardzo kocham
Polskę. Dlatego też co roku jeżdżę tam na wakacje. Jestem bardzo szczęśliwy,
że mogę przebywać tam z moją rodziną i z moimi kuzynami, z którymi mogę
spędzać wolny czas, zwiedzając moje górskie okolice i wymyślając ciekawe zabawy. Jednak Polska nie jest dla mnie tak daleka, jak się Wam wydaje. Mam
tutaj, we Włoszech, kilka kilometrów od Caserty „mój kawałek polskiej ziemi”. I właśnie o nim chcę Wam opowiedzieć.
Tej cząstce polskiej ziemi będzie też poświęcona moja wystawa w Muzeum Polskim we Włoszech. W Santa Marii Capua
Vetere, 5 km od miejscowości gdzie mieszkam, na miejskim cmentarzu znajduje się mała kwatera, która liczy ponad 100
grobów poległych, polskich żołnierzy z pierwszej wojny światowej.
Cmentarz ten odkryłem przypadkowo, podczas jednej z wielu
wycieczek z moimi rodzicami. Organizujemy je zawsze w niedzielę i w miarę wolnego czasu jeździmy dalej lub bliżej. Tak
więc, pewnego niedzielnego popołudnia, udaliśmy się do Santa
Maria Capua Vetere. Zwiedziliśmy mały kościółek, a potem poszliśmy na pobliski cmentarz.
Jakież było moje zdziwienie, gdy wśród zarośniętych zielskiem grobów udało mi się odczytać polskie nazwiska. I zaraz
nasunęło mi się pierwsze pytanie. Skąd się tutaj Polacy wzięli?
To nie Monte Cassino. To mała miejscowość. I żadnych walk
w czasie II wojny światowej tutaj nie było.
Zainteresowałem się tym polskim cmentarzem, a przed
wszystkim chciałem się dowiedzieć czemu był tak opuszczony Groby, zanim zostały uporządkowane
i nikt nie wiedział o jego istnieniu. Więc zapytałem o to strażnika, a potem samodzielnie poszukałem informacji dotyczących tego cmentarza i żołnierzy, którzy tam spoczywali.
Dowiedziałem się, że podczas pierwszej wojny światowej Polacy, wraz z żołnierzami austro-węgierskimi, zostali internowani i zamknięci w obozie jenieckim, zbudowanym właśnie w Santa Maria Capua Vetere, tuż za jednostką wojskową.
W 1918 roku, gdy już wojna się skończyła, właśnie w tych okolicach, tak jak i w całej Europie i na całym świecie, wybuchła epidemia grypy, zwanej „hiszpanką”, na którą zachorowało ponad
tysiąc cywilów i wojskowych, jak również Ci żołnierze, którzy
dzisiaj na tym cmentarzu spoczywają. Poznałem historię tego
cmentarza, lecz jego stan był krytyczny, ponieważ, jak już wcześniej powiedziałem, cmentarz był zapomniany i nieznany. Właśnie dlatego, wraz z moimi rodzicami i z polską społecznością
z Caserty i z okolicy, postanowiliśmy odnowić go i regularnie
dbać o jego wygląd, tak, aby Ci żołnierze, którzy walczyli za naszą
wolność i wolność całej Europy, byli niezapomniani. Chciałbym,
aby o tych żołnierzach, tak jak i o żołnierzach, spoczywających
na innych cmentarzach we Włoszech np. na Monte Cassino, było
wiadomo nie tylko Polakom i Polonii, ale żeby i Włosi dowiedzieli się coś o naszym wkładzie w walkę o Wolną Europę.
Dlatego też i z Wami chciałem się moją wiedzą o tym cmentarzu podzielić. Chciałbym również, aby sala muzeum we Włoszech, gdyby takie było, poświęcona była Tym żołnierzom. Obóz koncentracyjny w Santa Maria Capua Vetere
Ich pamięci!
Chciałbym dodać, że moi rodzice pochodzą z tych okolic w Polsce, gdzie takich cmentarzy z pierwszej wojny światowej jest bardzo dużo. Dbają o nie finansowo Austriacy, ale opiekują się nimi dzieci ze szkół polskich. Cieszę się, że mogę
i ja to robić tutaj, na włoskiej ziemi, troszcząc się, tym razem, o groby polskich żołnierzy.
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Dlatego też, od czasu do czasu, w wolne sobotnie popołudnia, idziemy tam, aby trochę uporządkować cmentarz, kosząc trawę, zapalając znicze, przynosząc kwiaty
i dbając o jego wygląd zewnętrzny.
Dlatego też, wraz z polską parafią, od czasu do czasu
organizujemy msze, które ksiądz odprawia w kaplicy
cmentarnej, a potem przechodzimy, aby uczcić mogiły
polskich poległych. Na jednym z tych spotkań mieliśmy
nawet zaszczyt gościć konsula, który bardzo chętnie przyjął nasze zaproszenie i przyjechał prosto z Rzymu. Tylko
dla nas i dla tych polskich żołnierzy. Konsul obiecał również, że nie pozostawi cmentarza w takim stanie i będzie
się starał, wraz z państwem polskim, aby rozpocząć prace,
mające na celu odnowienie tego miejsca. W setną rocznice
zakończenia pierwszej wojny światowej, która wypadnie
w przyszłym roku, chciałbym tylko, aby to miejsce mogło
wyglądać, tak jak na to zasługują prawdziwi bohaterowie,
którzy zginęli daleko od polskiej ziemi, walcząc o wolność
nie tylko własnego narodu, ale i innych narodów europejskich.
Tworząc sale w moim muzeum dotyczącą żołnierzy
polskich, chciałbym aby moi włoscy koledzy poznali historię oręża polskiego. Chciałbym aby i oni zrozumieli,
że jakikolwiek kawałek- jakiejkolwiek ziemi – w jakimkolwiek miejscu w Europie, czy na świecie, w którym spoczywają Polscy żołnierze jest kawałkiem Polskiej ziemi,
bo za ten kawałek ziemi zapłacili oni własną krwią i własnym życiem.
Bardzo mi zależy, aby tu przy cmentarzu w Santa
Marii Capua Vetere powstało muzeum upamiętniające
wszystkich żołnierzy polskich. Chciałbym, aby to muzeum było podobne do muzeum zbudowanego przy polskim cmentarzu na Monte Cassino Zwiedziłem je podczas
uroczystych obchodów 70 rocznicy walki na Monte Cassino. Było to niesamowite przeżycie. Najpierw brałem
udział w uroczystej mszy. Wyobrażacie sobie, stałem
kilka metrów od księcia Harrego i byłego premiera Polski Donalda Tuska oraz innych ważnych przedstawicieli
państwa takich jak; konsul, ambasador i generałowie lub

Groby po uporządkowaniu przez społeczeństwo

Tablica upamiętniająca polskich żołnierzy
weterani, którzy przeżyli tą bitwę. Widziałem również córkę
sławnego Generała Andersa, który poprowadził II Korpus Polski do zwycięstwa.
Potem zwiedziłem wraz z moimi kolegami Muzeum II Korpusu Armii Andersa. Muzeum zostało założone dzięki hojności darczyńców z całego świata.
Stała ekspozycja w tym muzeum jest bardzo ciekawa, ponieważ nie tylko opowiada o historii cmentarza, ale również
o powstaniu II Korpusu, jego podroży z Bliskiego Wschodu
do Włoch, mówi o deportacji Polaków na Syberię i o tym,
że to właśnie Ci zesłańcy tworzyli armię. Po takim piekle
Premier RP Donald Tusk zwiedza stałą wystawę w Mu- jakie w łagrach przeżyli, zdobycie Monte Cassino było dla
zeum 2 Korpusu Polskiego. Na zdjęciu wraz z panią Ka- nich fraszką. A próbowali tego dokonać Anglicy i Amerykanie,
roliną Kaczorowską (pierwsza z lewej), panią Krystyną i inni żołnierze z 23 narodów. Pewien angielski generał, śmiał
się z Polaków i mówił, że jeśli Polakom uda się tego dokonać,
Jaworską oraz z małżonką.
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to on do końca życia będzie zdejmował kapelusz przed
każdym POLAKIEM i z szacunkiem będzie podawał mu
rękę. I tak sobie myślę, że jeśli on jeszcze żyje, to ta ręka
musi go bardzo boleć../za Waldemar Łysiak – Wyspy Zaczarowane/
I jeszcze cieszy mnie jeszcze to, że nie jest to tylko
muzeum dla starszych, lecz również dla dzieci.Myślę,
że historia niedżwiedzia Wojtka, którą przez ekrany multimedialne można pooglądać, bardzo dzieciom się zawsze
podoba. Mnie podobała się bardzo. I o to chodzi, aby
moi włoscy, angielscy koledzy mogli poznawać historie
II wojny Światowej poprzez takie opowieści. Większość
obcokrajowców odwiedzających Monte Cassino nie wie,
dlaczego znajduje się tu cmentarz polskich żołnierzy,
z jakiej racji znaleźli się tutaj i dlaczego walczyli o ich wyzwolenie. Chciałbym też, aby takie muzeum nauczyło nas,
Sala muzeum
jak okrutna jest wojna i abyśmy wychodząc z takiego muzeum, przysięgali sobie i innym, że drugi raz do czegoś
takiego nie dopuścimy.
Sądzę również, że taki muzeum jest bardzo ważne szczególnie przy cmentarzach wojskowych. Sam widok grobów
jest bardzo przejmujący, ale kto ma opowiedzieć historie tych, którzy tutaj zginęli.?
W moim muzeum, które chciałbym założyć pokazałbym bohaterską historię polskiego żołnierza na tle dziejów Polski.
Bo moi żołnierze z mojego cmentarza tak samo walczyli jak Tamci na różnych frontach, i w różnych bitwach. I tak jak
oni przelali krew za ojczyznę.
Sytuacja geopolityczna Polski na przestrzeni lat, często stawiała Polaków w trudnym położeniu. Nierzadko mieliśmy
wokół siebie wielu wrogów. Potrzebowaliśmy zatem silnej i dobrze zorganizowanej armii.
Oczywiście nie byliśmy niepokonani. Często przegrywaliśmy, ale nasze zwycięstwa lepiej zapisały się na kartach
historii. Nieraz również ratowaliśmy Europę przed najazdami i podbojami.
Bitwa pod Cedynią odbyła się w 972 roku między wojskami księcia Polan Mieszka I, a margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona. Bitwa stanowiła jedyny większy epizod najazdu Hodona na Pomorze Zachodnie opanowane kilka lat
wcześniej przez Polan.

Obrona Głogowa – walki obronne toczone przez Bolesława
Krzywoustego w 1109 roku przeciw wojskom niemieckim zakończone odstąpieniem nieprzyjaciela.
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Bitwa pod Grunwaldem – 15 lipca 1410 roku należała do największych batalii średniowiecznej Europy. 15 lipca
naprzeciw siebie stanęły dwie olbrzymie armie. Polsko-Litewska licząca około 30 tysięcy rycerzy i armia krzyżacka której
siły szacowane są na około 20-25 tysięcy rycerzy. Zwyciężyli Polacy pod wodzą króla Polski Władysława Jagiełły zabijając
około 8 tysięcy i biorąc do niewoli 14 tysięcy ludzi.

Rycerstwo polskie 1333-1434

Rycerstwo polskie 1447-1492

Zbroja i ladra polskiego
rycerza zaciężnego
z początku XVI wieku

Zbroja jazdy polskiej
z przełomu XVI i XVII wieku
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Karacena z XVII wieku

Zbroje husarskie z XVII wieku

Bitwa pod Kircholmem – 27 września 1605 roku.Mimo ogromnej przewagi liczebnej Szwedów, wspaniała szarża
husarii zaważyła o losach bitwy. Jan Karol Chodkiewicz dowódca wojsk polskich, zmiażdżył szarżą husarów. Po bitwie
sława polskiego wojska rozeszła się szeroko po Europie.

Oblężenie Jasnej Góry miało miejsce w czasie potopu szwedzkiego w okresie 18 listopada – 27 grudnia 1655 roku.
Wojskom polskim udało się odeprzeć Szwedów spod klasztoru.
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Bitwa pod Chocimiem – 11 listopada 1673 roku Kolejna wielka bitwa w której atutem okazało się wykorzystanie
przed znakomitego dowódcę Jana III Sobieskiego pogody. Zimne listopadowe wiatry oraz śnieg znacznie przerzedziły
armię Turecką na swych stanowiskach. W tym momencie Sobieski zaatakował. Polacy zdobywali kolejne pozycje obronne
Turków. Wycofujący się przeciwnicy wysłali kawalerię z myślą, że ta zatrzyma Polaków. Niestety ten plan się nie powiódł,
Sobieski dysponując husarią zmiótł ich z powierzchni ziemi. Turcy stracili około 30 tysięcy rycerzy. Polskie straty były
nieznaczne.

Straż hetmańska

Bitwa pod Wiedniem – 13 września 1683 roku zwycięstwo Jana III Sobieskiego. W tej bitwie pokierował on siłami
koalicji liczącymi 70 tysięcy rycerzy. Przeciw niemu stanął Kara Mustafa dowódca wojsk Tureckich liczących 140-180
tysięcy wojowników.
Polacy po morderczej drodze przez las ustawili się na dogodnej pozycji do ataku. Zaatakowali rankiem 13 września
przedzierając się przez kolejne punkty obrony Turków. Kara Mustafa obrał sobie za cel zdobycie miasta, a tyły chronił
resztkami rycerzy. Na jego nieszczęście nie wystarczyło to do obrony. Na rozkaz Sobieskiego 20 tysięcy jazdy runęło
do ataku. Kara Mustafa próbował jeszcze ustawiać obronę lecz jego armia w panice uciekała ze swoich pozycji. Tym sposobem armia pod dowództwem Jana Sobieskiego obroniła Europę przed Turkami.
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Bitwa pod Racławicami – zbrojne starcie wojsk polskich, pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi, pod dowództwem generała majora Aleksandra Tormasowa. Bitwa miała miejsce 4 kwietnia 1794,
w czasie insurekcji kościuszkowskiej. W wyniku wygranej wojsk polskich, pomimo niezbyt dużego znaczenia militarnego,
pozwoliła podnieść morale powstańców już w dwanaście dni po rozpoczęciu powstania.

Kawaleria Narodowa w czasie
powstania kościuszkowskiego
1794

Bitwa o Lwów, in. obrona Lwowa – polsko-ukraiński konflikt zbrojny o Lwów, trwający od 1 listopada 1918 do 22
maja 1919 roku, zakończony zniesieniem ukraińskiego okrążenia. Walki rozpoczęły się od opanowania 1 listopada przez
żołnierzy austro-węgierskich pochodzenia ukraińskiego większości gmachów publicznych we Lwowie oraz proklamacji
utworzenia Zachodnio Ukraińskiej Republiki Ludowej. Przeciw temu wystąpiły polskie organizacje konspiracyjne, polscy
mieszkańcy Lwowa, w tym młodzież, nazwana później Orlętami Lwowskimi; w późniejszym okresie wsparcia udzieliło
im powstające Wojsko Polskie.
Obrona Lwowa w 1918 była jednym z frontów wojny polsko–ukraińskiej (1918–1919).
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Bitwa Warszawska (pot. Cud nad Wisłą)
– bitwa stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920
w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę
i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji
na Europę Zachodnią. Zdaniem Edgara D’Abernon była to 18. z przełomowych bitew w historii
świata. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska
Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa
Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16
sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych
sił bolszewickich na przedpolach Warszawy

Polskie pozycje pod Miłosną, sierpień 1920

Kaplica cmentarna-pomnik upamiętniający bitwę pod Radzyminem 1920 roku,
na szczycie kaplicy fresk przedstawiający
żołnierzy polskich broniących Warszawy
Groby poległych na warszawskich Powązkach

Obelisk na Cmentarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej w Ossowie
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Pomnik Józefa Piłsudskiego
oraz poległych w latach 1918–
1920, Wawer, Warszawa.

Józef Piłsudski i Józef Haller, w czasie przeglądu wojsk powracających
ze zwycięskiej operacji
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Bitwa o Westerplatte/Wojskowa Składnica Tranzytowa – mieściła się tam polska składnica amunicyjna z oddziałem wartowniczym, we wrześniu 1939 roku miejsce obrony polskiej przed wojskami niemieckimi.

Brama wjazdowa do Wojskowej
Składnicy Tranzytowej
Akcja „Burza” – operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej. Rozkaz do jej rozpoczęcia wydał w listopadzie 1943 komendant główny
Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski.
Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się
i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Żołnierze Batalionu „Zośka”. Okolice włazu kanałowego przy ul. Wareckie

Kwatera batalionu „Zośka” na Wojskowych Powązkach
„BYĆ POLAKIEM” 2017

Kapitan „Krybar” wraz z żołnierzami swojego zgrupowania. Okolice ogrodów na Okólniku

Pomnik Małego Powstańca
przy ul. Podwale w Warszawie
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Bitwa o Narwik – starcie pomiędzy siłami niemieckimi a alianckim Korpusem Ekspedycyjnym trwające w 1940 roku
w okolicach portu i miasta Narwik.

Żołnierze polscy w bitwie o Narwik
Dywizjon 303
Bitwa o Anglię– kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona
między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF-em w czasie drugiej wojny światowej
Była to pierwsza kampania toczona wyłącznie za pomocą lotnictwa.
W bitwie o Anglię najpierw w składzie, a potem u boku RAF, walczyły 4 polskie dywizjony – 2
bombowe: 300 i 301, 2 myśliwskie: 302 i 303 oraz 81 polskich pilotów w dywizjonach brytyjskich. W sumie 144 polskich pilotów.
Bitwa o Tobruk – długa konfrontacja między wojskami Osi a oblężonymi w Tobruku aliantami w czasie II wojny światowej, trwająca od 10 kwietnia do 27 listopada 1941 roku. 27 listopada 1941 zakończyła się bitwa o Tobruk. Wojska alianckie, z udziałem polskiej Brygady Strzelców Karpackich, pokonały
niemieckie oddziały Africa Corps pod dowództwem gen. Rommla.

Sikorski wizytuje polskich żołnierzy w Tobruku fot. Wikimedia Commons.
Bitwa o Monte Cassino (zwana także bitwą
o Rzym) –bitwy stoczone przez wojska alianckie z Niemcami, które miały miejsce w 1944 roku w rejonie klasztoru na Monte Cassino. Bitwa ta uznawana jest za jedną
z najbardziej zaciętych. 11 maja 1944 r. rozpoczął się
decydujący atak na Monte Cassino, z udziałem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Masywu Monte Cassino broniła elitarna
niemiecka 1. Dywizja Spadochronowa oraz pułki wysokogórskie
Korpusu Polskiego zdobyli Monte Cassino.
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Bitwa pod Falaise (kocioł Falaise) – bitwa stoczona w dniach 7-21
sierpnia 1944 w ramach operacji „Overlord”.. Znaczącą rolę odegrała
w niej polska 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Stanisława
Maczka, wchodząca w skład II Korpusu Kanadyjskiego.
Katyń –zbrodnia komunistyczna, rozstrzelanie wiosną 1940 roku
co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska
i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP
z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych
za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni
krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–
1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię ka- Resztki kolumny niemieckiej zniszczonej
tyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna przez polskie czołgi
z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią
nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

Groby polskich generałów zamordowanych przez NKWD

Cmentarz w Katyniu
Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie
niepodległościowe i antykomunistyczne –
antykomunistyczny, niepodległościowy ruch
partyzancki, stawiający opór sowietyzacji
Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący
walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR
i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
Mam nadzieje, że nie tylko opowiedziałem Wam o moim kawałku Polski, ale że moje
muzeum będzie dla Was skarbnicą wiedzy
o żołnierzach polskich na przestrzeni dziejów
i bitwach, w których oni brali udział. Bitwy
te decydowały o losach Polski i Świata. Bitwy
te często były ostatnimi, w których, przyszło
im walczyć. Za zwycięstwo lub porażkę płacili
krwią. Cześć Ich Pamięci.
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KONKURS “BYĆ POLAKIEM“

Ósma edycja Konkursu “ Być Polakiem “ przeszła nasze najśmielsze oczekiwania jeżeli chodzi o ilość nadesłanych prac oraz ich wysoki poziom.
Patrząc z perspektywy ośmiu edycji można zadać pytanie – dlaczego zainteresowanie tym
konkursem tak bardzo wzrosło w stosunkowo krótkim czasie.
Komu i czemu konkurs ma służyć oraz czy warto go kontynuować.
Uczestnicząc w pracach jury od pierwszej edycji pragnę podkreślić, że poziom nadsyłanych
prac z roku na rok jest coraz wyższy.
Myślę, że jest to olbrzymia zasługo polskich rodzin, polskich nauczycieli i polskiej szkoły,
którzy poświęcają nie tylko swój czas, ale wkładają całe swoje serce aby rozbudzić w młodym
człowieku świadomość i chęć przynależności do polskiej wspólnoty narodowej. Św. Jan Paweł
II przemawiając do Polonii mówił:
“ Dziedzictwo wyniesione z Ojczyzny jest wielkie i trudne. Musimy je wciąż na nowo odkrywać, pogłębiać i żyć nim, przekazywać je tym którzy przyjdą po nas “.
Ich zaangażowanie jest tego dowodem.
Jury wprowadzając różnorodność tematów pragnie rozszerzyć zainteresowanie uczestników konkursu, pobudzić ich dociekliwość i uruchomić wyobraźnię.
Konkurs “ Być Polakiem” przyczynia się nie tylko do integracji młodzieży mieszkającej
na różnych kontynentach świata, ale również do tego, ze tożsamość polska w świecie nie ulegnie zubożeniu a jedynie wzbogaceniu w wielokulturowym i wielojęzykowym świecie.
Jest on również arsenałem nie odkrytej dotychczas wiedzy, którą uczestnicy konkursu wydobywają z zakamarków pamięci odchodzącego już pokolenia.
Jest wiele wspaniałych, wzruszających, czasem tragicznych wydarzeń, które być może nigdy
nie ujrzały by światła gdyby nie ten konkurs.
W nadesłanych pracach na temat „Osobista interpretacja dwuwiersza <Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie>” przewija się historia narodu polskiego, którego marsz rozpoczął
się w odległym czasie i trwa do dziś. Ma on wieloraki wymiar, który uzależniony jest od czasu,
miejsca i motywacji przemieszczania się Polaków.
Mimo, że interpretacje były różne, to po głębszej analizie można stwierdzić, że dochodzili
do tej samej konkluzji- gdziekolwiek Polacy żyli ich wspólny los związał mocnymi więzami
miłości do Ojczyzny. Nigdy w tym marszu nie zatrzymali się, on trwa nadal, a głównym jego
celem jest wychowanie młodego człowieka w polskiej tradycji w oparciu o polską chrześcijańską kulturę w miłości do Boga i Ojczyzny. Podkreślano również, że wspólnota niełatwych losów
całego narodu polskiego zobowiązuje do szczególnej solidarności tak Polaków w kraju jak i tych
żyjących w rozproszeniu, bowiem nie wiemy kiedy do tego marszu dołączymy.
Maja Szelest z Wielkiej Brytanii podsumowując swoją pracę o swoim pokoleniu pisze
tak......... by maszerować wspólnie, tak jak Polonia sprzed wieków, być może w innym celu,
ale świadomie, że są częścią tego samego „naszego narodu”.
Dla takich stwierdzeń warto by konkurs „Być Polakiem” trwał wiecznie i miał swój wkład
do skarbca polskiej kultury narodowej.
HELENA MIZINIAK
Przewodnicząca Jury Grupy IV
konkursu „Być Polakiem”
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WERDYKT

JURY W SKŁADZIE:
Helena Miziniak – Przewodnicząca
Maria Drąg (opinie przekazano korespondencyjnie)
Hanna Kaczmarczyk
Jagoda Kaczorowska
Halina Koblenzer
Bożena Laskiewicz
Jolanta Tatara (opinie przekazano korespondencyjnie)
Urszula Wanecka

wyłoniło 3 laureatów i 9 wyróżnionych

LAUREACI:
Maja Szelest (Wielka Brytania)
Anastasiya Tokarewa (Rosja)
Julia Golonka (USA)

WYRÓŻNIENIA:
Jan Kiczka (Kanada)
Michele Resciniti (Włochy)
Paulina Badenko (Wielka Brytania)
Dominika Banasiowska (Wielka Brytania)
Karolina Wysmolec (Wielka Brytania)
Nicole Radziuk (Wielka Brytania)
Sofia Avolis (Włochy)
Klaudia Budrys(Austria)
Susanna Bagdzińska – Mierzejewska (Włochy)
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Tegoroczną VIII edycję Konkursu „Być Polakiem“ poświęcono Polonii, Emigracji. Materiały promujące Konkurs dotarły do wszystkich zakątków świata,
tam gdzie żyją Polacy. Zarówno one, jak i entuzjazm dla zachowania polskości sprawiły, że ilość nadesłanych prac przerosła oczekiwania jury i organizatorów. Nadesłane prace przekonują o tym, że Polonia, Polacy poza krajem
pielęgnują w sobie, przekazują następnym pokoleniom; język ojczysty, historię, tradycje, kulturę, a także żyją historią, która dzieje się współcześnie.
I to jest piękne! Warto więc ocalić ten entuzjazm dla Polski! Konkurs” Być
Polakiem” jest taką inspirującą formą dla młodego pokolenia, zachowania,
pogłębiania wiedzy o kraju ojczystym, o sobie samym o korzeniach.
HALINA KOBLENZER
Juror
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Konkurs „Być Polakiem” to niezwykle ważne wydarzenie w życiu polskich
dzieci i młodzieży, mieszkających w Austrii, ale także w moim – prywatnym i zawodowym. Towarzyszy nam on od wielu lat przez kilka miesięcy
w roku – tyle bowiem trwa propagowanie konkursu, przygotowanie prac,
pełne wzruszeń obrady jury, wreszcie wspaniała Gala wręczenia nagród
na Zamku Królewskim. Każda edycja otwiera przede mną nowe perspektywy, poznaję kolejnych uczestników, ich spojrzenie, refleksje, uwagi.
Na konkurs przychodzi coraz więcej prac, pojawiają się nowe kraje i regiony. Jako juror stale
się uczę od uczestników – świeżości i odwagi sądów, otwartości, kreatywności, emocjonalnego
stosunku do Polski i polskości. Dzięki nim poznaję nieznane historie rodzinne oraz okruchy
polskiej historii, których nie znajdziemy w podręcznikach. Wzrusza mnie duma, z jaką młodzi
ludzie podkreślają swoje polskie korzenie, a za marzenia, które snują (np. zdobycie nagrody
Nobla), mocno trzymam kciuki. Temat związany z osobistą interpretacją słów „Marsz, marsz
Polonia…” był okazją do różnorodnych refleksji o roli Polonii, a także do rozważań o losach
Polonii w różnych rejonach świata. Szczególnie wzruszające były prace nadesłane ze Wschodu,
gdzie mocno podkreślano, że nie powinno się tam mówić o emigracji i o środowisku polonijnym, a należy pamiętać, że są to Polacy, których historia zmusiła do życia w granicach innych
państw. Wszystkie prace udowadniają, że młodzi Polacy za granicą są ambitni, zdolni, zaangażowani i bardzo chcą odgrywać ważną rolę zarówno w sprawach polskich, jak i krajów zamieszkania, a mają ku temu wszelkie predyspozycje.
Podzielę się jeszcze jedną refleksją. Szczególnie ważna była dla mnie inauguracja obecnej
edycji, która odbyła się 30.09.2016 r. właśnie w Wiedniu w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym
im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP. Przybyli na nią wspaniali goście – Pani Poseł J.
Fabisiak, Jurorzy z całego świata, Ambasador RP w Wiedniu P. Artur Lorkowski, przedstawiciele polskich instytucji (np. Stacji PAN, Instytutu Polskiego, Polskiej Misji Katolickiej), zaprzyjaźnionych szkół oraz Polonii, w tym np. nestor Polonii austriackiej hrabia M. Ledóchowski
z małżonką. Podczas części oficjalnej padło wiele mądrych słów na temat patriotyzmu m.in.
z ust P. Poseł J. Fabisiak, P. Jagody Kaczorowskiej i Pana Ambasadora oraz podziękowań dla
uczestników i organizatorów. A potem nasi uczniowie pod kier. reż. M. Noconia brawurowo
przedstawili program artystyczny pt. „Być Polakiem? Polakiem być! ”, którym udowodnili, jak
biegle posługują się językiem polskim i jak dobrze znają polską literaturę. Były też nagrody dla
uczestników poprzedniej edycji, okazja do ciekawych spotkań i rozmów. A dodatkowo Jurorzy
mogli zwiedzić Wiedeń, poznać polskie ślady np. wzgórze Kahlenberg związane z Janem III
Sobieskim, po którym oprowadził nas Ks. Rektor R. Krekora. Wszystko to sprawiło, ze obecna
edycja była dla uczestników z Austrii szczególnie ważna. Tym bardziej cieszymy się, że i w tym
roku odnieśli sukcesy.
Mam nadzieję, że kolejne edycje przyniosą równie ciekawe prace i równie wiele wzruszeń.
Dziękuję Organizatorom i zachęcam serdecznie do udziału!
HANNA KACZMARCZYK
Juror
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Dwuwiersz „Marsz, marsz Polonia, Nasz dzielny narodzie” jest fragmentem rozpoczynającym refren
różnych XIX-wiecznych pieśni wywodzących się z obecnego hymnu Polski, „Mazurka Dąbrowskiego”,
niemniej praca ta skupi się na interpretacji dwuwiersza jako część wersji pt.: „Marsz Czachowskiego”.
Przyjmuje się, że pierwotny autor, choć niezidentyfikowany, stworzył pieśń w Stanach Zjednoczonych
Ameryki w 1863 roku, a biorąc pod uwagę fakt, że adresatem byli Polacy, którzy w następstwie po
upadku powstania listopadowego w ramach Wielkiej Emigracji (1831-1870 r.) udali się do Ameryki,
założyć można, że w utworze występuje zbieżność kreacji podmiotu lirycznego z autorem.
Piętnastostrofowa, monologiczna pieśń ta została ubrana w biało-czerwone szaty utkane z epitetów
jak "Polonia"(strofa 1), "Polacy" (3); liczne wymienianie nazw miast polskich: "Kraków", "Warszawa"
(13), "Lublin" (14); nazwisk zasłużonych Polaków jak "Kościuszko" (3) czy "Czachowski" (6), co
niewątpliwie wykazuje tematykę polską. Motywem pieśni było pokrzepienie narodu w obliczu
wybuchu powstania styczniowego w ojczyźnie (1863 r.), co cechuje się patriotyzmem, przybierającym
formę próby podtrzymania tożsamości narodowej, przychylnego nastawienia do emigracji, wyrazu
solidarności oraz nadziei w odzyskanie niepodległości. Ponadto, w dwuwierszu można doszukać się
znaczenia wybiegającego poza zamierzony początkowo adresowany kontekst historyczny, o
charakterze subiektywnym i osobistym.
Znaczenie dwuwiersza w kontekście historycznym
Dwuwiersz ten ma ogromne znaczenie, gdyż może on zostać zinterpretowane jako odpowiedź na
słynne słowa „mocarza, jak Bóg silnego, jak szatan złośliwego”1 Mikołaja I Romanowego: „Nie wiem,
czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków”. Słowa te w
tamtym punkcie historycznym, podczas gdy głowa państwa w sercu miała niewątpliwie interes wroga
— Rosji, stanowiły źródło paraliżującego przerażenia i obaw przymusowej rustyfikacji, tak więc
dwuwiersz ten oferował pokrzepiającą i optymistyczną myśl, że Polacy są „dzielni”, czyli mają
realistyczną szansę na wygraną i odzyskanie niepodległości, co z kolei motywowało do pozostawienia
dotychczasowego, bezpieczniejszego trybu życia, „ojców chatki” (strofa 1), „braci, sióstr, krewnych i
przyjaciół” (2), by „bezpowrotnie” (1) udać się do Polski, na pole walki powstania styczniowego i
potencjalnie oddać życie za ojczyznę.
Dwuwiersz jako źródło motywacji
Najważniejszą funkcją, jaką dwuwiersz pełnił, było stanowienie źródła motywacji i otuchy dla tych, od
których zależał późniejszy byt lub niebyt Polski. Dwuwiersz, nawołując do marszu do walki,
manifestuje wiarę w odzyskanie wolności. Jest to przekonanie harmonijne z resztą pieśni, która
próbuje napełnić Polaków nadzieją na odzyskanie niepodległości nazwane w pieśni „wypędzeniem
Moskali” (12), „wzlotem Orła Białego” i „jęknięciem dzwonów Polakom na chwałę”. (15). Sama
funkcja ekspresywna użytego przez autora języka i nacechowanego emocjonalnie wyboru słów
wyraziła wyjątkowo wysoki stopień nadziei w stanie wewnętrznym podmiotu lirycznego. Rolą
przekazu nadziei w dwuwierszu, zarówno, jak
1 Adam Mickiewicz, Reduta Ordona
i w reszcie pieśni, było natchnienie motywacją, bez której żadne z zobrazowanych powyżej marzeń
nie mogło się spełnić. Biorąc pod uwagę zwrot „marsz” (dwuwiersz), obietnicę o „odpoczynku po
pracy w ojczystej zagrodzie” (refren), lub wołanie „dalej, bracia, dalej” (13) stanowczo można
stwierdzić, że dwuwiersz był spójny z resztą pieśni w motywowaniu jej adresatów nie tylko dzięki
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inspiracji do nadziei na wygraną ale też w bardziej bezpośredni sposób, za pomocą stwierdzeń
zachęcająco-rozkazujących.
Przekazywana ideologia dwuwiersza jako dziedzictwo narodowe
Począwszy od Chrztu Polski w 966 r., dzięki któremu przyjęliśmy dorobek krajów zachodnich, w tym
greckiej filozofii, rzymskiego prawa i chrześcijaństwa, poprzez etos średniowiecznych rycerzy,
cechujących się wyjątkowym kodeksem moralnym, aż do chwili obecnej, w polskiej tożsamości
narodowej kształtują się wartości oraz ideologia, której kwintesencje oddaje hasło polskich
sztandarów: „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Konsekwentnie z powyższym, dwuwiersz namawia do
dołączenia do honorowej walki. Świadczy o tym sugestia, że marsz do owej walki miał być „należycie”
„przytomny, śmiały, dzielny” i miał uczynić wojowników „godnymi” „rycerzami” (4), co w
średniowieczu uważane było za militarny zaszczyt. Ponadto, ten honorowy marsz miał prowadzić do
walki za ojczyznę. Dowodem tego jest strofa 5, gdzie doszukać można się jednoznacznego odniesienia
do celu walki i co za tym idzie — poprzedzającego ją marszu — „dla narodu,” „dla matki Ojczyzny”.
Dwuwiersz skłania do marszu na walkę z wiarą, z Bogiem, gdyż występują również liczne nawiązania
do religii Katolickiej, jak „zmartwychwstanie” lub mowa o „galicyjskich braciach” (7), kiedy w
Katolicyzmie wszyscy jesteśmy bliźnimi, dziećmi bożymi. Odzwierciedla to, iż poglądy, którymi
emanuje dwuwiersz, są spójne z tym zbiorem idei, jaki stopniowo rozwijał się pośród naszych
rodaków na przestrzeni wieków i jednocześnie odgrywa funkcję przekazywania tych wartości
przyszłym pokoleniom wracającym do pieśni.
Nastawienie do emigracji w dwuwierszu
Powtórzenie słowa „marsz” kładzie nacisk na proces wracania do ojczyzny po wcześniejszej emigracji
do Ameryki. Choć ucieczka odruchowo kojarzy się z tchórzostwem, a można powiedzieć, że adresaci
pieśni uciekli z niebezpiecznej sytuacji polityczno-ustrojowej w Polsce do Ameryki, bynajmniej nie
można nazwać ich tchórzami, gdyż nie uciekli oni ze strachu lub braku odwagi, by walczyć dalej o
niepodległość, jedynie strategicznie oddalili się, by móc wzmocnić siły na neutralnej ziemi i uchronić
tych, którzy mogliby wspierać organizacje powstań lub inteligentne zagrania polityczne, gdyż byli oni
jednocześnie najbardziej zagrożeni opresją rosyjską, która obejmowała przed wszystkimi osobistości
prominentne. Tak zinterpretować można znaczenie „przykładu naszego Kościuszki” (3), który po
wieloletnim pobycie we Francji oraz w Stanach wrócił do Polski i z nabytymi za granicą
nieszablonowymi przekonaniami politycznymi i społecznymi wzmocnił polską armię. Dwuwiersz nie
krytykuje Polonii za opuszczenie terenów Polski czy pozostawienie jej na pastwę losu, lub inicjatywę
innych, tylko nazywa ich „dzielnymi,” gdyż jest on częścią pieśni, która przyznaje, że część Polaków
emigrowała, by móc bezpieczniej prowadzić ugrupowania polityczne i konspiracyjną działalność na
rzecz wzmacniania sił rewolucyjnych, by móc w odpowiednim czasie podobnie
do Kościuszki, „kiedy zabrzmi trąbka” (6) „dzielnie” „pomaszerować” (dwuwiersz) i „uderzyć” (7) we
wroga ze spotęgowaną mocą.
Solidarność w dwuwierszu
Dwuwiersz ten cechuje się również solidarnością. Po upadku państwa polskiego ośrodki emigracji
powstały w wielu krajach jak Francja, Stany czy Wielka Brytania. W pierwotnej wersji utwór kończyć
się miał słowami „Amerykę rzucim i do Polski wrócim,” co świadczy o tym, że stworzony on został
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konkretnie przez Polonię emigrującą do Ameryki. Jednakże refren mówi o „dzielnym narodzie”, a nie
o „dzielnej ‘amerykańskiej’ Polonii”. Naród, w.g. dr Wrońskiej, jest pojęciem używanym „na
określenie wspólnoty”.2 Wykazuje to wiarę nie tylko w tamtą grupę, lecz we wszystkich Polaków jako
jedną, spójną, choć „rozproszoną po wszem świecie” (10), siłę, która miała złączyć się i ramię w ramię
„uderzyć wszyscy razem” (7), a następnie „kochać się” i „żyć razem” (9) – w pokoju i jedności.
Przekazuje to, że dwuwiersz ten stanowił otuchę z tego też powodu, że przypominał wojownikom, że
choć fizycznie byli odizolowani od reszty Polaków, przy ataku mogli liczyć na wparcie i współpracę od
innych rodaków, bo walczyli o niepodległość wspólnego kraju. To z kolei dodawałoby pewności siebie
każdemu wojującemu z osobna, dzięki czemu jako grupa mogli być bardziej efektywni w działaniach.
Znaczenie dwuwiersza dzisiaj: źródło historii
Znaczenie owego dwuwiersza, choć ułożonego z prostych słów, aczkolwiek o kompleksowym
znaczeniu, wybiega poza kontekst historyczny, na którym autor zdawał się początkowo skupiać.
Oczywistą funkcją, jaką niewątpliwie odgrywa, która niekoniecznie była celem autora, jest
świadectwo, dowód i opis faktycznych wydarzeń historycznych. Jak inne teksty historyczne,
potwierdza on lub zaprzecza tezom co do przebiegu i rozwoju historii. Wszystkie wymienione
powyżej wydarzenia zostały ze sobą połączone poprzez dany dwuwiersz, co umocniło status
rzeczywistości każdego z nich z osobna, gdyż puzzle jedynie mają sens, jeśli składają się w spójną
całość. Jest to wiedza bezcenna dla świadomości oraz pełnego rozumienia świata i roli w nim
pełnionej przez ludzkie życie. „Polskość jest to przede wszystkim przynależność – świadoma, rzecz
jasna – do polskiej wspólnoty narodowej. Bez świadomości (...) nie ma polskości. (...) A więc – mniej
nawet być Polakiem (...) niż czuć się Polakiem”3 Powyższe poczucie przynależności do narodu składa
się, między innymi, ze świadomości wspólnej historii, która przypomina, że wszyscy jesteśmy
połączeni pochodzeniem i wspólnym marszem, zaczętym w czasach niepamiętnych, lecz niezmiennie
zmierzającym w tym samym kierunku. Z kolei dwuwiersz i pieśń, której jest częścią pozwalają na
odkrywanie tejże historii.
Znaczenie dwuwiersza dzisiaj: podtrzymywanie tożsamości narodowej
Bez otoczki okolicznościowej oraz odcięty od korzeni w pieśni dwuwiersz sam w sobie mógłby
przemawiać do współczesnej Polonii, pomimo pokojowego, niepodległego ustroju — odwrotnego od
tego, panującego w czasie i miejscu akcji wątku tesktu, w formie dewizy —
2 http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/7ff6d89a-c2eb-4b17-aec7-c457c7514659
3 T. Łepkowski, Uparte trwanie polskości, Londyn–Warszawa 1989, s. 11.
jako symbol wartości, jakie autor starał się przekazać ówczesnym adresatom. Jest to możliwe dzięki
ponadczasowemu przesłaniu, jakie zostało w nim zawarte dzięki wyborowi słów „nasz” i „narodzie,”
sugerującemu wspólnotę niezależną od bliskości lub odległości geograficznej. Przekonanie te zostało
potwierdzone wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2008 r., kiedy to Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż
obywatelstwo nie jest warunkiem narodowości.4 W dobie integracji międzynarodowej jest to ważna
wiadomość dla Polonii, gdyż buduje i wzmacnia ona poczucie przynależności narodowej pomimo
ewentualnej zmiany obywatelstwa, a co za tym idzie, pozwala emigrantom osiągnąć wyższy poziom
samoświadomości, dopełnienia osobowość, która często poniekąd ukształtowana jest przez kulturę
narodową, określając przy tym stanowisko narodu, które jest otwarte na powroty emigrantów do
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kraju. Wydaje się to współpracować z prawem naturalnym, gdyż w rzeczywistości nie przestaje się
być członkiem rodziny ani po wyprowadzce z rodzinnego domu, ani po przejęciu nazwiska innej
rodziny. Oznacza to, że w dwuwierszu można również doszukać się wartości wnoszonej do
współczesnej polskiej społeczności, w szczególności mieszkającej poza granicami kraju, choć nie ma
dowodu na to, że jest to zgodne z pierwotnym zamiarem autora.
Znaczenie dwuwiersza w moim życiu
Taka dewiza mogłaby być hasłem przewodnim mojego życia jako Polki mieszkającej w Wielkiej
Brytanii od ośmiu lat. Pod względem indywidualnym stanowiłoby to motywację do osobistego
rozwoju, zgodnego z wysokim poziomem edukacji, jaki oferuje system szkolnictwa w Polsce, by móc
godnie maszerować przez życie i dzielnie reprezentować polski naród, o którym inne narodowości
często wyrabiają sobie opinie na podstawie przyziemnych interakcji z Polonią. Pod względem
podtrzymywania wspólnoty dwuwiersz ten obrazuje w mojej głowie organizacje polonijne, jakie
sprawnie funkcjonują w Wielkiej Brytanii oraz umożliwiają zaszczepianie i kultywację kultury i
definiującej Polaka polskiej tożsamości narodowej. Jako wolontariuszka w takiej organizacji
odbierałabym przesłanie dwuwiersza jako zachętę do wspólnego, dzielnego organizowania wydarzeń
kulturowych, by nasi rodacy, być może urodzeni za granicą, być może z anglojęzycznym rodzicem, być
może po kilkudziestoletnim pobycie za granicą, nigdy nie zapomnieli, że w ich żyłach płynie polska
krew; by maszerowali wspólnie, tak jak Polonia sprzed wieków, być może w innym celu, ale
świadomie, że są częścią tego samego, „naszego narodu”.
4 Wyrok z dnia 19 września 2008 r. Trybunału Konstytucyjnego, K 5/07.
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3. http://www.niedziela.pl/artykul/70471/nd/Zapomniana-piosenka-gdzies-pod-sercem
4. http://polska-zbrojna.pl/home/ArticleShow/19108
5.
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6. http://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0060.htm
7. http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1653292,1,polskosc-to-swojskosc-jak-torozumiec.read
8. https://www.pb.pl/car-rosyjski-krolem-polski-831826
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_przebieg__skutki_.html
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12.
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13. T. Łepkowski, Uparte trwanie polskości, Londyn–Warszawa 1989, s. 11.
14. Wyrok z dnia 19 września 2008 r. Trybunału Konstytucyjnego, K 5/07.
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“Rozproszeni po wszem świecie…” aż 20 milionów Polaków mieszka poza granicami kraju, w różnych zakątkach
świata. Prawie 10 milionów z tej liczby mieszka w Ameryce. Ja też. Jesteśmy największą słowiańską grupa etniczną w USA
i ósma grupą emigracyjną. Nasi przodkowie przybyli na kontynent amerykański do angielskiej kolonii Roanoke w 1585 r.
Przyczyny emigracji były różne. Duża część rodaków opuściła kraj podczas zaborów, wojen. Inni zmuszeni byli wyemigrować z powodu prześladowań na tle politycznym, religijnym ale byli też i tacy, którzy po prostu opuścili kraj szukając lepszego życia (emigracja “za chlebem”). Niezależnie od miejsca emigracji ani powodu, dla których wyjechali, jedno
jest wspólne dla całej Polonii. Każdy Polak dumnie nosi Polskę w sercu.
Co powoduje tak wielka dumę w naszych sercach? Dlaczego żyjąc na emigracji, tak bardzo utożsamiamy się z Polską?
Zmierze się z postawionymi przeze mnie pytaniami na podstawie utworu: “Marsz, marsz Polonia…”
Dwuwiersz/pieśń “ Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie”, który poddaję dziś osobistej interpretacji, przesiąknięty jest patriotyzmem, dumą z polskości, miłością do Ojczyzny, gotowością oddania życia w jej obronie. Jako pieśń
śpiewany ku pokrzepieniu serc w czasach zaborów i wojen rozpalał dążenia niepodległościowe, umacniał jedność narodu.
Dodawał otuchy i wiare w wygraną, w walce o wolną Ojczyznę.
Analizując kolejne wersy, dostrzegam nić podobieństwa tych dzielnych Polaków ze mną. Jest to tęsknota za utraconym domem, Ojczyzną. Wraz z Rodzicami wyjechałam z Polski dobrowolnie. Bohaterowie tego wiersza musieli
opuścić dom rodzinny dla celów wyższych, by walczyć o niepodległość Ojczyzny. Zdawali sobie sprawę, że może nigdy
już nie wrócą pod swoje strzechy. Nie siedzieli i nie czekali, aż wolność będzie im dana. Walczyli o nią dzielnie, zdobywając
najwyższe honory i uznanie w różnych częściach świata. Liczyli, że ich heroiczne czyny nie pójdą w zapomnienie. Wierzyli, że Ojczyzna będzie znowu wolna a ich potomkowie będą śpiewać pieśni o nich i opowiadać przy ognisku legendy
o bohaterskich czynach polskiego oręża.
“ Marsz, marsz Polonia...” uznawany za hymn emigracji polskiej jest ciągle żywy wśród Polonii. Należę do pokolenia,
które urodziło się w wolnej Polsce. Nie musiałam walczyć o wolność swojej Ojczyzny, jak tysiące moich rodaków przede
mna. Historia jednak uczy, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze i należy ją pielęgnować.
Splot wydarzeń politycznych spowodował, że na przestrzeni wieków Polska straciła niepodległość. 123 lata niewoli!
Kolejne pokolenia wierzyły, że muszą walczyć do końca. Z wiersza bije ogromne pragnienie Polaków do walki ale też i ból,
gdy zostawiają najbliższych, nie wiedząc czy powrócą. “Czuć” tęsknotę, kiedy spoglądają na strzechy domów, pola, łąki,
których prawdopodobnie nigdy nie zobaczą.
Mogę sobie wyobrazić te uczucia. Mając 8 lat kiedy wyemigrowałam. Znalazłam się w kraju bardzo innym od mojego
byłego domu. Nie wiedziałam czy kiedyś wrócę do Polski. Cóż pozostało młodej Polce z piastowskiego rodu? Zakasać
rękawy i walczyć. Moją walką była nauka. Porównywałam wszystko, co działo się dookoła mnie z Polską. Byłam dumna
skąd pochodzę! Moje zeszyty, piórnik były oklejone polskimi symbolami narodowymi. Tak budowałam moja tożsamość
narodową, jednocześnie nieświadomie rozprzestrzeniając kulturę, tradycje i historię Polski na każdym etapie mojej
emigracyjnej edukacji. Jan Paweł II, Wałęsa, Helena Modrzejewska (mieszkała w tym rejonie), Pułaski i Kościuszko. Te
nazwiska kojarzyły się mojej społeczności lokalnej z Polską. Dlatego między innymi założyłam w moim liceum Klub Polski! Znalazłam nauczyciela chętnego do opieki nad nami. Na spotkaniach, przybliżałam Polskę – Ameryce. Zapraszałam
do odwiedzenia Polski i skorzystania z wielkiej gościnności, z której Polska słynie. Spotkania z polskim jedzeniem gromadziły więcej studentów, niż klub liczył. Pochodzę z Europy, z Polski, to zobowiązuje! W domu rozmawiamy do dziś w j.
polskim. W listopadzie 2011 r. zdałam organizowany przez Columbia University Regent Exam z j.polskiego. Mój wynik
wyniósł 100%. Dzięki temu dostalam punkty na uniwersytet. Jaka byłam dumna z siebie! Proud and Polish! To jest mój
patriotyzm, to jest moja walka o zachowanie tożsamości narodowej i oddanie szacunku tym, którzy jak w wierszu “Marsz,
marsz Polonia...” ofiarowali życie, gdy Ojczyzna była w potrzebie.
Zwrotka o przytomnym, śmiałym marszu, godnym Polaków rycerzy, przypomina mi nas młodych emigrantów maszerujących dumnie, bez lęku, jako potomkowie naszych dzielnych rycerzy, przed którymi drżały potęgi świata. Królewski
szczep Piastowy…. Na emigracji “walczymy” na co dzień, o przetrwanie historii, tradycji, kultury polskiej. Przybliżamy
też historie Polski mieszkańcom kraju, do ktorego emigrowaliśmy. W przeszłości nasi wielcy rodacy między innymi
generał Kazimierz Pułaski i general Tadeusz Kosciuszko wsławili się w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych
(Gnani w obce wojny). Do dziś są pamiętani w Ameryce jako bohaterowie. Nam współczesnym dali przykład, jak zwyciężać mamy. Naszym mieczem jest nauka, sumienne wykonywanie obowiązków, poszanowanie symboli narodowych
oraz praca na chwałę Ojczyzny nawet, jak jest ona daleko. Pamięć o przodkach walczących o wolną ojczyznę nie pozwala
spocząć na laurach. Wrodzona duma, pracowitość, dążenie do celu, nawet wbrew przeciwnościom losu przewija się
przez codzienne życie na emigracji. Polska, to jest wspólne dobro i kto, jak nie my wszyscy mamy o nią dbać? Często, jak
nie mam siły, słyszę w głowie głos Rodziców: JULIA, dasz radę, jesteś z Polski!
Jesteśmy jednym, wielkim, dumny narodem.
...Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Pracą dla tych dzielnych bohaterów była walka o wyzwolenie Ojczyzny. Przysięgali, że nie spoczną, póki nie wyzwolą Ojczyzny, nie przywrócą mowy polskiej. Nie ważne ile lat miałoby
to im zabrać. Mogliby odpocząć dopiero po wykonaniu zadania, zasiadając w ojczystej (wolnej) zagrodzie.
Nasza emigracyjna ZAGRODA, to miejsce zgromadzeń Polaków, gdziekolwiek na świecie żyją. Kościoły, polonijne
szkoły, centra polonijne, kluby polonijne, to są miejsca rozpowszechniające kulturę, historię i tradycje naszego narodu.
„BYĆ POLAKIEM” 2017
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Moją ZAGRDĄ jest Centrum Polonijne Jana Pawła II, w Yorba Linda. Dziecięce
próby taneczne w zespole ludowym POLANIE (7 lat tańczyłam), w soboty Polska
Szkoła a wieczorami zabawy Andrzejkowe, Walentynkowe, Dożynki etc. Spotkania
te pogłębiają nasza przynaleznosc do Polski, umacniają wieźi. Nie jestesmy jednak
oderwani od rzeczywistosci. Przyprowadzamy naszych amerykańskich przyjaciół
aby zapoznać ich z naszą historią, kulturą i tradycjami, nie wspomnę o jedzeniu!
Polacy w Kalifornii, to wielka Rodzina. Moze nie jestesmy polaczeni węzłami krwi,
ale jestesmy polaczeni miłościa do Ojczyzny i do polskiej kultury. W tej naszej “polskiej zagrodzie” spotykają się różne pokolenia Polaków lub sympatyków Polski.
My młodzi, na tych spotkaniach kształtujemy poczucie tożsamości kulturowej,
lokalnej i narodowej, rozbudzane są nasze postawy patriotyczne.
Łączymy ramię do ramienia, słychać tu dumne i odważe nawoływanie do jedności wszystkich klas społecznych, do wspólnej walki o przywrócenie Polski na mapy
świata, do walki o niepodległość Ojczyzny. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Historia naszego kraju pokazała, że tylko wspólna praca przynosi efekty. Żeby przetrwać
musimy pracować ponad podziałami. Wszyscy w kraju i na emigracji jestesmy
odpowiedzialni za naszą Ojczyzne, Polskę.
Kolejne wersy wiersza Z wiosną zabrzmi trąbka nasza… przyrównują moim
zdaniem wiosnę do świeżego, pełnego siły zrywu narodowo-wyzwoleńczego. Tak
jak wiosną wszystko odradza się do życia po zimie, tak my odrodzimy się jako
Yorba Linda, California, 2012
naród. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Znając burzliwe losy odzyskania przez Polskę niepodległości, po zaborach, powstaniach narodowych, wojnach
nie pozostaje nam nic innego, jak stać na straży jej niepodległości. Tyle Polskiej
krwi było wylanej, tyle pokoleń straciło swoją młodość i życie, żebyśmy mogli
dorastać i żyć w wolnym świecie. Jacy obywatele, taki kraj. Wymagajmy od siebie,
nawet jak inni od nas nie wymagają.
Stawiam sobie duże cele w życiu. Może dlatego, że chce udowodnić moją
postawą, że Polacy, to wielki naród. Synowie i córki mojej Ojczyzny boleśnie
i z najwyższym poświęceniem walczyli o wolność przemierzając niezliczone kraje,
kontynenty, dając nam do zrozumienia, że tylko w jedności siła. Marsz, marsz...
do przodu. Przetrwamy następną zimę (zima, jako ciężki czas dla kraju, czas próby).
Wypijemy wino, na cześć tych, którzy odeszli, powspominamy i ruszymy dalej,
do Krakowa. Kraków, jako miejsce symboliczne, święte dla Polaków, gdzie pochowani są polscy Królowie. Tam należy się udać, odzyskać dla narodu i bić głośno Wejherowo, Polska 1998
w dzwony, żeby wszyscy wrogowie słyszeli, że JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, póki ma takich synów! My młodzi jesteśmy jak te orły białe. Walczymy
o jak najlepszą edukację, żebyśmy mogli przynieść uznanie, szacunek naszej ojczyźnie, żeby Polska znowu była widziana, jako kraj ludzi wyedukowanych, o szerokich horyzontach, gotowych zabrać głos w obronie uciskanych.
Moim celem jest zdobycie Nagrody Nobla. Studiuje Neuroscience na Uniwersytecie w Santa Barbara, jednej z czołowych uczelni na świecie prowadzących
badania naukowe. Aktualnie biorę udział w trzech doświadczeniach naukowych.
Ja, Julia z Polski, ten Orzeł Biały, co przyniesie swojej Ojczyźnie dumę.
Po 11 latach, w 2016 odwiedziłam ojczyste łono! Przywitałam polskie morze,
ja Kaszubka z Wejherowa i jako 19 latka przywitałam się z Tatrami, gdzie mając Zion National Park, USA 2011
1r i 9 miesięcy byłam ostatni raz. Postawiłam stopy w Muzeum “Solidarności”
w Gdańsku (uczyłam się o nim w amerykańskiej szkole) a na Wawelu pokłoniłam się królom polskim. Zahaczyłam
o zamek w Nidzicy, zwiedziłam zamek w Malborku i przywitałam gród Kopernika. Duma z polskiego oręża, duma
z polskości. Żeby nie zapomnieć do czego ludzkość jest zdolna zwiedziłam Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Podsumowując moją osobistą interpretację dwuwiersza: “Marsz, marsz Polonia nasz dzielny narodzie” muszę oddać
hołd wszystkim, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny. Walczyli mieczem, piórem, muzyką, tym w czym byli najlepsi. Dzięki nim mamy wolną Polskę!
Patriotyzm oznacza miłość ojczyzny, własnego narodu, połączoną z gotowością do ofiar dla niej, z uznaniem praw
innych narodów i szacunkiem dla nich. Mogę powiedzieć, że jestem patriotką. Jestem dumna skąd pochodzę. Kocham
moją Ojczyznę, moją Polskę!
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RADOŚĆ „BYCIA POLAKIEM”

W kwietniu 2016 r. w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w ratuszu w Akwizgranie miałem okazję uczestniczyć w Gali wręczenia nagród POLONICUS. Są
to nagrody Polonii europejskiej z szacunku do nas samych tj. Polaków w Polsce i za granicą.
Przypadł mi tam w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność wręczenia nagrody
POLONICUS Czesławowi Mozilowi, muzykowi, liderowi zespołu „Czesław Śpiewa”, przedstawicielowi duńskiej Polonii.
Czesław Mozil przyjechał do Danii w wieku pięciu lat wraz z rodzicami i siostrą Irenką. Ukończył Duńską Królewską Akademię Muzyczną i w wieku 29 lat postanowił wrócić do Polski.
Można powiedzieć, że jego powrót do Polski był bardzo udanym.
Kapituła nagrody POLONICUS nagrodziła Czesława Mozila za - cytuję - wyjątkowy wkład
w szerzenie kultury polskiej w Europie, oraz za radość „bycia Polakiem”!
Nasz konkurs nosi nazwę „Być Polakiem” i tak naprawdę chodzi o to, by młodzi ludzie na
całym świecie czerpali radość z bycia Polakiem, żeby nie czuli się gorszymi, a wręcz przeciwnie
- czuli dumę, że są Polakami.
Czesław Mozil zapytany dlaczego ciągle i wszędzie się tłumaczy, że jest Polakiem, odpowiedział m.in. „Często podważa się moją polskość ze względu na akcent i błędy stylistyczne.
Dziennikarze ciągle pytają mnie kim jestem: Polakiem, Duńczykiem, czy Ukraińcem? I w ilu
procentach? Niektórzy z nich twierdzą, że nie jestem prawdziwym Polakiem, bo wychowałem
się w Danii i gdy mówię, popełniam błędy. Trzeba ciągle podkreślać, że można czuć się „trochę
innym”, ale mimo to być Polakiem. Mam dwa obywatelstwa, dwa paszporty, ale jeśli ktoś pyta,
kim się czuję, to zawsze odpowiem tak samo: Polakiem”.
Czesław Mozil jest Ambasadorem Dwujęzyczności i wspiera w Danii naukę języka polskiego.

ROMAN ŚMIGIELSKI
Przewodniczący Jury Grupy V
konkursu „Być Polakiem”
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WERDYKT

JURY W SKŁADZIE:
Roman Śmigielski (Dania) - Przewodniczący
Marzanna Geisler (Grecja)
ks. Bogusław Jankowski (Polska)
Beata Mondovics (Węgry)
Mariola Stefańska – Sabadasz (Niemcy)
Danuta Stryjak (Włochy)

wyłoniło 9 laureatów i 9 wyróżnionych oraz przyznano 1 wyróżnienie specjalne

LAUREACI:
Paweł Łukaszewski, Remigiusz Osiński, Kinga Osińska, Fabian Zajchowski, Emilia Sowiak (Niemcy)
Hubert Kłaczko (Niemcy)
Albert Bogdanowicz (Litwa)
Alicja Facente (Włochy)
Krzysztof Wancerski (Wielka Brytania)

WYRÓŻNIENIA:
Juliet Koszelak, Julita Wiechowska (USA)
Marceli Wielgosz (Grecja)
Marcin Łaś (Austria)
Wiktoria Urban (Grecja)
Anastasia Łukianenko (Ukraina)
Aljona Didkowska (Kazachstan)
Jana Groch (Ukraina)
Vincent Doggen (Belgia)
Władysław Boradyn (Białoruś)

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii,
dyrektor Monika Pruska.
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Młodzi uczestnicy konkursu „Być Polakiem” wykazali się niezwykłą dociekliwością w poszukiwaniu i odkrywaniu postaci wielkich Polaków lub
osób z polskimi korzeniami, często nieznanych lub wręcz zapomnianych.
Prace multimedialne zachwycały nie tylko ujęciem tematu lecz również ciekawą formą.
Z ogromną satysfakcją oceniałam tak wspaniałe i mądre prace zdolnych,
młodych ludzi.
Gratuluję laureatom i wyróżnionym, jak również ich rodzicom i nauczycielom.
Cieszę się na następną edycję konkursu i wierzę, że prace będą tak samo dobre a może lepsze.
MARIOLA STEFAŃSKA-SABADASZ
Juror

Najmłodsze dzieci dorastając poza Polską, przyjmują swoją, skomplikowaną
na pierwszy rzut oka, sytuację za rzecz zupełnie naturalną. Dopiero kiedy rozpoczynają swoją karierę w przedszkolu zauważają, ze innego języka używa się
w domu a innego w szkole. Czasem ten proces zaczyna się wcześniej.Prawdziwe
problemy dotyczące kształtowania się tożsamości kulturowej przychodzą najczęściej już w pierwszych latach szkoły podstawowej.
Z pomocą rodzinie powinna przyjść wówczas Szkoła Polska, polskie kluby, polska
rodzina. Dzieci muszą rozumieć, ze uczenie się języka polskiego, poznawanie Polski
to wartość, na której zależy całej rodzinie, że wysiłek wkładany w uczęszczanie do Polskiej Szkoły pomaga odnaleźć się wśród rówieśników, którzy dorastają w podobnych warunkach, w podobnej
sytuacji językowej. To rodzi poczucie przynależności i pomaga kształtować tożsamość młodych ludzi.
Konkurs „Być Polakiem” to świetne uzupełnienie działań podejmowanych w szkołach i w rodzinach.
W ciągu ośmiu lat konkurs stał się już marką samą w sobie. Łączy kolejne pokolenia, wyzwala energię całej rodziny, ukierunkowuje pracę szkoły. Wspólne poszukiwania tematów, rodzinne dyskusje,
wspólne oglądanie pamiątek, lekcje poświęcone wielkim Polakom i ich osiągnięciom – to wszystko
pozwala na stawianie pytań i wspólne poszukiwanie odpowiedzi: Co to znaczy być Polakiem mieszkając
za granicą Polski? Czy można kochać dwie Ojczyzny? O mogę zrobić dla mojej Ojczyzny?
To również ogromne zobowiązanie dla organizatorów konkursu, dla nas Jurorów, dla patronów
honorowych i wszystkich, którzy przyczyniają się do istnienia konkursu.
Największą dla nas nagrodą jest świadomość, że co roku kolejni młodzi ludzie pochodzenia polskiego
ze wszystkich kontynentów, pochylają się nad tymi samymi zagadnieniami, złączeni tą samą ideą, że nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie, spotykają się w Polsce, nawiązują przyjaźnie, odkrywają swoja Polskę.
DANUTA STRYJAK,
Juror
„BYĆ POLAKIEM” 2017
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PAWEŁ ŁUKASZEWSKI, REMIGIUSZ OSIŃSKI, KINGA OSIŃSKA,
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ZUZANNA SOBCZAK (NIEMCY)

„PRZYPADKI JĘZYKOWE”
Długo zastanawiałam się nad tematem pracy i gdy już byłam bliska rezygnacji z udziału w konkursie, z kuchni usłyszałam rozmowę mamy z kimś przez telefon, na temat tego, jak to mamie jest ciężko załatwić sprawę, bo ten język
jest “taki trudny”.
I jak sobie przypominam, to prawie zawsze podczas spotkań ze znajomymi rodziców poruszany jest temat: jak przyswoić te trudne słowa, jak się dogadać nie machając rękoma. Czy rzeczywiście jest to takie trudne? To co napiszę, będzie
spostrzeżeniem nastolatki – czyli mnie, która w wieku 5 lat została rzucona na głęboką wodę, a wręcz ocean. Wodą
tą było niemieckie przedszkole (gdzie wszystkie rybki mówiły właśnie w tym języku.) Przez te parę lat odkąd mieszkamy
w Niemczech spotykały nas przygody językowe, mniejsze lub większe i myślę, że to jeszcze nie koniec.
Kto? Co? Niemiecki – język, który pewnie gdzieś u większości ludzi w Polsce pojawił się przelotem, a to w szkole,
na studiach, czy chociaż na etykietkach niemieckich słodyczy. Jednak patrząc na historyczną przeszłość, niektóre zwroty
lub wyrazy są przez Polaków znane. Ja, nie umiałam praktycznie żadnego słowa po przyjeździe do Niemiec, znałam jedynie parę zwrotów po angielsku, jeszcze z przedszkolnych zajęć. Było to coś bardzo nowego. W przedszkolu obserwowałam
reakcje dzieci na to, co wychowawczyni mówiła i po niedługim czasie automatycznie słowa zakodowały się w mojej głowie. Zawsze słyszałam: “nie bój się, jesteś dzieckiem, a dzieci bardzo szybko się uczą, a nawet jak popełnisz błąd, to pani
Ci pomoże’’. Oczywiście były sytuacje gdy było mi przykro i musiałam walczyć z rzeką łez, ale zawsze z ochotą szłam
do przedszkola i z każdym dniem było lepiej. Po 1,5 roku poszłam do szkoły już jako dziecko mówiące po niemiecku.
Kogo? Czego?...potrzebujemy? Języka. Gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju byśmy byli, to potrzebujemy języka! Czasami, żeby tylko kupić w piekarni bułki, ale bywają sytuacje, gdzie warto byłoby znać więcej słów. Jeśli ktoś lubi podróżować, to na pewno doceni dobrodziejstwo władania chociaż w niewielkim stopniu językiem danego kraju, bo czasami
GPS zawodzi, tradycyjnej mapy pod ręką nie będzie i trzeba pytać o drogę.
Zapytać to jeszcze nie tak wielki problem, ale zrozumieć odpowiedź... to już spore wyzwanie! Z rodzicami jeździmy
często na wycieczki i z każdej przywozimy mały bagaż w postaci paru nowych słów czy zwrotów. Najzabawniejsze do tej
pory słowo poznane we Włoszech to “colazione”, które wymawiane brzmi jak “kolacja”, a oznacza ono “śniadanie”.
Komu? Czemu? język jest potrzebny? Nam, mieszkającym w Niemczech, potrzebny jest niemiecki, aby załatwić
sprawy w urzędzie, porozumieć się u lekarza, no i jak w moim przypadku: w szkole.
Ale też język daję nam poczucie pewnej swobody. Swobody polegającej na tym, że czujemy się dobrze w “nie swoim”
kraju. A obserwując moją mamę, wiem, że lepsze władanie językiem wiąże się z lepszymi relacjami np. z sąsiadami, bo fajnie jest umieć od tak z kimś pogadać. Mi przychodzi to zdecydowanie na luzie i naturalnie, przez co mam dużo koleżanek
i możemy wspólnie we własnym gronie rozmawiać o wszystkim, a warto tu wspomnieć, że zdarza się tak, że w naszym
gronie jestem ja – Polka, Rosjanka, Meksykanka i Włoszka i znajomość jednego wspólnego języka sprawia, że sie dobrze
dogadujemy. Jest to fajne doświadczenie kiedy możemy w takim gronie mówić jedno słowo w różnych językach, oczywiście dzięki temu bywa bardzo zabawnie, bo niektóre słowa brzmią naprawdę śmiesznie.
Kogo? Co?... co rozumiemy? – język niemiecki. Wiadomo: raz lepiej, raz gorzej. Sam język pisany, stylistycznie i gramatycznie, jest dla kraju taki sam, lecz trudności pojawiają się dialektem i akcentami. Mieszkam w landzie Rheinland-Pfalz, gdzie niestety dialekt jest bardzo często używany. Przytoczę tu przykład mojego taty, który gdy przyjechał
do Niemiec nie mówił w tym języku, jednak bardzo szybko się go nauczył, lecz niestety z dialektem, bo już nie miał
możliwości, tak jak ja, obcować z “Hochdeutsch” w szkole. Taką powiedzmy małą przygodą było, jak musiałam zamówić
w piekarni chleb na drugi dzień. Mówię: ‘’Ich moechte auf morgen ein Brot bestellen’’. Pani na to: “...auf morje, ja”?
I tu stanęłam trochę jakbym ten język usłyszała po raz pierwszy! Morje, morje, co to znaczy??? Ekspedientka zauważyła,
że nie wiem, o co chodzi i już powiedziała normalnie: ‘’morgen’’, czyli jutro.
Z kim, z czym?... z czym miewamy językowe problemy? Często wynikają z wyżej wymienionego dialektu. Podróżnik, uczący się paru słów z książki, może być zaskoczony już u celu podróży. Co innego wyczytał w książce, a co innego
słyszy już na miejscu. Dużym problemem może się okazać pisownia. Oczywiście w szkole uczymy się dużo poprzez
dyktanda, ale najwięcej problemów sprawiały (i do tej pory popełniam błędy) rodzajniki (der, die, das). Teraz koledzy
i koleżanki z klasy rozumieją, że nie jestem stąd i nie zwracają na to uwagi, ale inne osoby poprawiają mnie i z jednej
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strony jest to dobre, bo tak się przecież można też uczyć, ale z drugiej strony, czasami staje się to irytujące, gdyż nie mogę
się normalnie wypowiedzieć, bo wszyscy chcą od razu mi wytłumaczyć błędy, które popełniłam.
O kim, O czym?... o języku. Nie tylko nim władamy, ale również rozmawiamy, dyskutujemy, którego języka jest trudniej
się nauczyć, którego łatwiej i dla kogo, jak szybko. U nas w domu o języku też dużo mówi, a to trochę dlatego, że ja będąc
w tutejszym gimnazjum mam już dwa dodatkowe języki obowiązkowe. Czyli wyliczając, mówię po: polsku, niemiecku,
angielsku i francusku. Ten ostatni uważam za najtrudniejszy, i chociaż jego brzmienie jest piękne, to nauczyć się słówek
jest mi ciężko. Klasyczny przykład tego, że zupełnie inaczej brzmi wyraz, a inaczej się go pisze: ‘’un poisson’’, czytamy: uin
puoson, tzn. ryba; ‘’froid’’ czytamy: frua, tzn. zimne. Chyba mogłabym o tym języku dużo napisać, a raczej o jego skomplikowaniu. Do wyboru miałam jeszcze łacinę, ale z rodzicami doszliśmy do wniosku, że łacina przydaje się w o wiele mniejszym stopniu niż inne języki. Jednakże co zauważyłam, na wielu innych lekcjach są słowa np. na matematyce, niemieckim,
biologii, które mają korzenie w języku łacińskim. Z całą pewnością szkoła serwuje mi niezłą językową przygodę.
O! Języku!... mój ojczysty. Nie można o nim zapomnieć, należy pielęgnować i dbać o niego. Pielęgnować, aby ze słów
polskich nie powstały mutanty polsko-niemieckie. I dbać, aby był przekazywany dalszym pokoleniom.”

NATALIA OLĘDZKA (BELGIA)
„.....Za trzy miesięcy będę obchodziła swoje dziesiąte urodziny. Połowę swojego życia mieszkam na emigracji, czyli
w innym kraju niż się urodziłam i z którego pochodzą moi rodzice. Emigracja – jest to nowe, trudne słowo, które poznałam dopiero niedawno. Co roku na urodziny do szkoły przynoszę tort upieczony przez moja mamę Anię, jest zawsze pięknie udekorowany i przepyszny. Tradycyjnie będę musiała też zrobić małe słodkie upominki swoim kolegom
i koleżankom z klasy. W tym roku chciałabym zaprosić na moje przyjęcie cztery koleżanki ze szkoły belgijskiej, cztery
koleżanki ze szkoły polskiej oraz przyjaciółkę Weronikę którą znam ze wspólnoty rodzin do której należymy. Zapomniałabym, jeszcze zamierzam zaprosić dwie koleżanki z Akademii Muzycznej Schaerbeek.
Belgia to kraj dwujęzyczny, tutaj właśnie mieszkamy i tutaj przeżywam swoje codzienne przygody i historie. Kraj ten
podzielony jest na dwa regiony: francuskojęzycznych Walonów i flamandzkojęzycznych Flamandów......
Obecnie jestem w czwartej klasie i od dwóch lat uczę się również języka niderlandzkiego, który jest zupełnie inny.
W naszej szkole obowiązują pewne reguły dotyczące ubioru, wszystkie dzieci noszą granatowe ubrania i białe koszulki.
Możemy nosić buty tylko czarne, granatowe lub brązowe i nie mogą to być buty sportowe. W mojej klasie było 24
uczniów ale jedna koleżanka Sonia, po śmierci taty, wróciła z mamą do Laosu swojego rodzinnego kraju. U mnie większość dzieci podobnie jak ja ma rodziców, którzy przyjechali tutaj z rożnych części Świata. Moja ulubiona koleżanka
ma na imię Andrea i też jest na emigracji jej rodzice pochodzą z Rumunii. Nie uczymy się już w tej samej klasie, bo co dwa
lata następuje przetasowanie dzieci ale bawimy się razem na placu zabaw w czasie długiej przerwy....
Uwielbiam poznawać nowe kultury i chciałabym w przyszłości dużo podróżować, mam już zaplanowane wyjazdy
na dwadzieścia lat, lista krajów jakie chcę zwiedzić wisi w salonie na drzwiach. Mam nadzieję, że w tym roku pojadę
z rodzicami do Chorwacji do Parku Narodowego Jezior Plitwickich. Do tej pory wszystkie wakacje spędzaliśmy w Polsce,
a ostatnio wraz z siostrą byłyśmy same bez rodziców u naszej kochanej babci Jadzi. Nasza babcia mieszka na wsi niedaleko Sokółki. Jest to miejscowość we wschodniej części Polski tuż obok granicy z Białorusią. Kiedy wyjechaliśmy z Polski rodzice czasami pytali, które miasto jest ładniejsze Sokółka czy Bruksela? Zawsze z siostrą zgodnie odpowiadamy,
że najładniejsza jest Sokółka. Lubię tam z babcią spędzać czas, kiedy zabiera nas na niewielki ryneczek, gdzie kupuje nam
za duże ubrania, takie na przyszłość, a potem idziemy na lody do Marczaków.
Kiedy miałam pięć lat przyjechałam razem ze swoimi rodzicami i młodszą siostrą Milenką do Belgii. We wrześniu
obie poszłyśmy do szkoły, nie znałam wówczas żadnego słowa po francusku. Równocześnie rozpoczęłam kształcenie
w szkole polskiej jak również w szkole muzycznej. Moja siostra Milena jest bardzo podobna do mnie i często ludzie nas
zaczepiają i pytają czy jesteśmy bliźniaczkami. Nasza przygoda to nasze życie na emigracji. Kiedy przyjechałam do Belgii
nie wiedziałam, że jest tyle różnych narodowości i kultur.
W każdą sobotę uczę się języka polskiego w Polskim Centrum Kształcenia im. Św. Jana Pawła II. Jestem w tej chwili
w czwartej klasie i w tym roku doszły nam dwa przedmioty geografia i historia Polski. W czerwcu pani dyrektor zawsze organizuje festyn, który jest promocją, i miłym zakończeniem roku szkolnego. Do tej szkoły trafiłam zupełnie
przez przypadek, właśnie dzięki festynowi. Kiedy przyjechaliśmy do Brukseli nie mieliśmy pojęcia, że jest taka szkoła
i to nie daleko nas, spacerując z rodzicami po osiedlu usłyszeliśmy polskie piosenki i zabawę okazało się, że to festyn
szkolny, było to pięć lat temu. W tym roku uczy mnie pani Martyna, która jest bardzo sympatyczna i fajna....”
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JOACHIM KĘDZIERSKI (BELGIA)
„Mam na imię Joachim, mam 13 lat i od urodzenia mieszkam w Belgii. Chodzę do I klasy gimnazjum belgijskiego
i jednocześnie do I klasy gimnazjum szkoły polskiej.
Moja wielka przygoda na emigracji zaczęła się, gdy rodzice zapisali mnie do klubu piłkarskiego FC Polonia. Trenuję tam
już dwa lata i czas tam spędzony uważam za wspaniały. Trenujemy dwa razy w tygodniu, a w niedziele gramy mecze. W klubie poznałem nowych polskich kolegów, trenerami są też Polacy. Nasze stroje meczowe są w barwach narodowych Polski,
biała koszulka i czerwone spodenki. Grając mecz towarzyszą nam ogromne emocje, ale chyba najbardziej przeżywają go nasi
rodzice, bo są z nami na każdym meczu. Najfajniejsze są turnieje. Wtedy nawet wyjeżdżamy do Holandii i gramy czasem
4 – meczów jednego dnia. Jest to bardzo męczące, ale gdy zdobywa się pierwsze miejsce radości nie ma końca.
W ostatnim tygodniu sierpnia byłem z drużyną na obozie sportowym w belgijskich Adrenach. Aby wzmocnić naszą
kondycję trenerzy nie folgowali nam na treningach i testowali naszą wytrzymałość na górskich ścieżkach. Mimo zmęczenia wieczorami nabieraliśmy siły na zabawę. Ważnym wydarzeniem naszego klubu było spotkanie z Włodzimierzem
Lubańskim, który opowiadał nam o swojej przygodzie z piłką. Klub FC Polonia to nie tylko treningi i turnieje, to także
lekcja pokory, dyscypliny i patriotyzmu. W rocznicę wybuchu II Wojny Światowej jedziemy do Lommel. Jest to belgijskie miasto, gdzie znajduje się cmentarz, na którym spoczywają polscy żołnierze. Ja jadę tam jako zawodnik FC Polonii
i reprezentuję też polską szkołę, bo przecież bez nauki języka polskiego i pięknej naszej historii nie byłbym do końca
prawdziwym Polakiem, choć na emigracji. Sobotnie zajęcia w szkole nie są nudne. Dzieje się tam bardzo dużo. Bawimy
się na Mikołajkach, w karnawale, czy na festynie szkolnym, na którym jest bardzo fajnie....
Życie na emigracji nie musi być nudne, jeśli ktoś się udziela aktywnie. My młodzi jesteśmy często namawiani przez
rodziców do aktywności, bo często wolimy pograć przy konsoli, czy na komputerze. Myślę, że pewne zachowania zostaną
w nas, a rodzice w przyszłości będą z nas dumni, z nas Polaków na emigracji! ”

WIKTORIA ZAPORA (NIEMCY)

„MOJA CIOCIA NA EMIGRACJI
Moja ciocia jak była małym dzieckiem mówiła zawsze, że wstąpi do mafii. Miała bardzo buntowniczy charakter.
W szkole średniej praktyki szkolne odbywały się na Sycylii – to jest wyspa we Włoszech. Wyjazd trwał 30 dni. Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury szukała pracy w Chełmie, a mieszkała na Teresinie. Z braku pracy i pieniędzy postanowiła
wyjechać w! 998 roku na Sycylię. Nie mówiąc nikomu z rodziny tylko swojej najlepszej koleżance. Pieniądze na wyjazd
pożyczyła od tej samej koleżanki. Swoje rzeczy osobiste wynosiła po trochu z domu do koleżanki. Gdy wyjechała na Sycylię miała 19 lat. Rodzicom powiedziała, że wyjeżdża do Warszawy szukać pracy i nie wie kiedy wróci. Wyjechała z jedną
walizką, nie miała pieniędzy na życie, pracy lub mieszkania gdzie mogła by zamieszkać. Wsiadła w autokar z Chełma
na Sycylię do Carlentini, miała jedzenie i picie ze sobą. Jechała autobusem i płynęła promem. Nocowała w kościele.
Rozpoczęła szukanie pracy lecz nic nie znalazła. Trzeciej nocy około czwartej rano w kościele pojawił się pewien mężczyzna, który obudził ciocię i zapytał: ’Dlaczego tu śpisz? ’ Ciocia słabo znała włoski ale go zrozumiała. Odpowiedziała
mu łamanym włoskim: ‘Przyjechałam do Carlentini 3 dni temu, nie mam pracy ani domu.’ Mężczyzna powiedział: ‘Bądź
jutro wieczorem w kościele, bo ja przyjdę i powiem ci czy mogę ci jakoś pomóc.’ Ciocia nie miała jeszcze wtedy telefonu
komórkowego aby mogła zadzwonić. Wieczorem mężczyzna pojawił się ponownie w kościele. Przyniósł klucze do jakiegoś mieszkania i kartkę z adresem tego mieszkania. Powiedział, że może tam mieszkać jak długo będzie potrzebowała
a o pracę dla niej już pytał i być może uda się coś załatwić. Dwa dni później ciocia dostała pracę w jednej restauracji,
miesiąc później wynajęła pierwsze mieszkanie..... Po trzech miesiącach dowiedziała się, że mężczyzna, który jej pomógł
znaleźć pracę i ofiarował tymczasowe lokum należał do jednej z grup mafijnych....... Życie jest pełne niespodzianek. Jako
dziecko chciała należeć do mafii, a jako dorosła osoba trafiła na Sycylię i poznała mafiosa...”
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NATALIA WOJNAR (USA)
„... Moja mama po skończeniu studiów w Polsce przyjechała na wycieczkę do Ameryki. Zwiedzała Nowy Jork i okolice,
poznawała młodych ludzi różnych narodowości. W czasie jednego z takich spotkań poznała przystojnego Polaka, któremu opowiadała o Polsce, o tym jak w Polsce się żyje, pracuje, odpoczywa. Nowopoznany chłopak opowiadał o swoim
życiu w Ameryce... i tak zachęcająco o tym opowiadał, że mama do Polski już nie wrodziła, została w Nowym Jorku.
Po niecałym roku wyjechali na wycieczkę do Las Vegas, tam postanowili wziąć ślub. A drugi ślub – odbył się dwa lata
później w Nowym Jorku, w kościele imieniem św. Stanisława Kostki, z udziałem całej rodziny.....
Ciekawe też jest to, że rodziny moich Rodziców w Polsce mieszkają blisko siebie, w Nowym Sączu i w Korczynie koło
Krosna (sto kilometrów), a Rodzice poznali się kilka tysięcy kilometrów stamtąd.”
Wiktor Konewka – Niemcy
„Jako dziecko przyjeżdżałem do Niemiec w czasie wakacji z mamą. Gdy byłem mały (4-5 lat) nie umiałem mówić
po niemiecku. Do przedszkola zostałem wysłany i Mama płakała przed przedszkolem, a ja w przedszkolu. Nie wiedziałem, jak się mam porozumiewać z innymi dziećmi. Próbowałem mimiką i polskim językiem, ale nikt poza Adrianem
mnie nie rozumiał. Moim zdaniem czas przedszkolny był najlepszy, ponieważ nie miało się jeszcze dużych problemów.
No wszyscy – poza mną. Początkowo musiałem nauczyć się słów podstawowych jak ‘hallo’ lub ‘ja’ i ‘nein’.To nie było
łatwe. Musiałem też rozmawiać z mamą i słuchać rozmów starszych i kolegów, żeby nauczyć się języka dobrze. I po czasie
moje słownictwo było prawie takie dobre jak normalnego Niemca w moim wieku. W czasach przedszkolnych było też
śmiesznie; Na przykład w drugi lub trzeci dzień próbowałem uciec z przedszkola. Nigdy nie potrafiłem powiedzieć gdzie
mieszkam (, ale do domu bym trafił). W czasie przedszkolnym byłem totalnym fanem dwóch rzeczy: Samochodów i rakiet. Wszystko, co miało silnik spalinowy, i robiło ‘brum, brum’ było fantastyczne. Wtedy lubiłem rakiety tylko dlatego,
bo podobało mi się latanie. Pamiętam że ojciec kupił sobie kosę spalinową, a ja zrobiłem z opakowania rakietę. Ta rakieta
była około trzy razy większa ode mnie. Zacząłem ‘upiększanie’ z kolegą a skończyłem sam. Wydaje mi się, że bawiliśmy
się też w rakietę. Jedni byli pilotami, i siedzieli na dużej huśtawce, a inni popychali z boków. Przez to wylądowałem raz
w szpitalu. Pamiętam dokładnie jak to się stało: Ktoś zawołał:
”Hej, Wiktor! Zobacz co potrafię! ”. Popatrzałem, ale stałem jeszcze przy huśtawce, i BAM!!! ‘Rakieta’ wleciała mi w głowę!
Karetka przyjechała, a ja leże w piachu i płaczę. Był duży problem (na prawdę: ciężki), gdy byłem mały, byłem ciężki. Jakoś
się udało przedostać mnie na drugą stronę furtki i zapakować do karetki. Doktor założył mi kołnierz ortopedyczny. I pojawił
się następny problem: Ten kołnierz był niewygodny. Zacząłem płakać i zdjął mi go. Chyba dostałem narkozę, ponieważ
pamiętam tylko ciemność, a następnie Mamę, Ojca i pielęgniarkę. Ale bynajmniej dostałem strzykawkę i wyjaśnienie, żebym
czasem nie próbował nakręcić igły i wbić w rękę. Nic mi się wtedy nie stało, ale był wielki szok.....”

JEREMI DZIEDZIC (USA)
„Mieszkam z moją rodziną w Nowym Jorku. Tutaj się urodziłem i tutaj uczę się w szkołach amerykańskiej i polskiej, i trenuję mój ukochany hokej. W naszym emigracyjnym życiu wiele się dzieje, ale w tym liście chciałbym przedstawić Ci wydarzenie,
które jest niezwykle ważne dla mojej rodziny. I nie tylko dla nas! Jest to wydarzenie doniosłe dla wszystkich Polaków, którzy
mieszkają w Nowym Jorku. To wydarzenie to Parada Kazimierza Pułaskiego, która odbywa się każdego roku w pierwszą
niedzielę października. Kazimierz Pułaski to bohater walk o wolność dwóch narodów. Polskiego i amerykańskiego. W Polsce
uczestnik konfederacji barskiej, a dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych bohater narodowy, uczestnik wojny o niepodległość
USA, honorowy obywatel tego kraju. Dlatego jesteśmy bardzo dumni, że możemy uczcić jego pamięć tą paradą.
Przed tym wydarzeniem dzielnice zamieszkałe przez moich rodaków stają się biało-czerwone, a ja bardzo lubię oglądać specjalnie na tę okazję udekorowane sklepy, ulice i skwery nazwane na cześć wybitnych Polaków w Nowym Jorku.
Kiedy oglądam z moją mamą zdjęcia, opowiada mi ona, że bierzemy udział w paradzie już od mojego pierwszego roku
życia, obserwując jako widzowie tę wspaniałą manifestację polskości. W każdą pierwszą niedzielę października najbardziej znana ulica na Manhattanie – słynna Piąta Aleja należy do Polaków! Przez kilka godzin maszerują nią moi rodacy
z różnych części Stanów Zjednoczonych – z Nowego Jorku, z New Jersey i Connecticut, i prezentują się w barwnym
pochodzie organizacji polonijnych, młodzieżowych i szkół polskich. Zapraszani są również wybitni goście, politycy, zespoły muzyczne z Polski. Na ostatniej paradzie udało mi się spotkać z naszą wybitną sportsmenką, medalistką olimpijską
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Anitą Włodarczyk. To było niezapomniane przeżycie. W to święto polonii na twarzach wszystkich uczestników gości szeroki uśmiech; każdy jest dumny, że w najbardziej reprezentacyjnej części Manhattanu jest tyle biało-czerwonych barw.
Uczestnicy występują w regionalnych strojach polskich, zobaczyć można tradycyjne polskie tańce narodowe i usłyszeć
polską muzykę. To wydarzenie budzi zainteresowanie nie tylko Polaków. Niejednokrotnie Amerykanie i turyści, którzy
tego dnia odwiedzają Nowy Jork, zatrzymują się, robią zdjęcia – są niezwykle zainteresowani tym wydarzeniem i zdumieni ilością uczestników. A jest naprawdę wesoło, głośno i biało-czerwono!
Udział w Paradzie Pułaskiego stał się jeszcze ważniejszy dla mnie, kiedy rozpocząłem naukę w polskiej szkole działającej
przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Wtedy już nie tylko przyglądałem się paradzie, ale wspólnie z moją rodziną
i „rodziną szkolną” maszerowałem dumnie i prezentowałem szkołę polską, do której chodzę. Teraz każdego roku uczniowie,
nauczyciele i rodzice przygotowują stroje w naszych barwach narodowych i dołączamy do uczestników Parady Pułaskiego,
która w naszym kalendarzu wpisana jest na kolejne lata. Zarówno ja, jak i moi koledzy i koleżanki uważamy, że udział w tej
paradzie jest naszym obowiązkiem i chcemy podkreślić nim przynależność do społeczności polonijnej w Nowym Jorku.
Pamiętam jak kilka lat wcześniej, pojechałem do Polski i moja babcia zadała mi pytanie:,, Kim jesteś? Polakiem
czy Amerykaninem? ” Wtedy odpowiedziałem, że Amerykaninem polskiego pochodzenia. Dziś, dzięki udziałowi w takich
wydarzeniach jak Parada Pułaskiego oraz częstym wyjazdom do Polski, mówię, że jestem Polakiem urodzonym w Stanach
Zjednoczonych. Babcia jest naprawdę dumna ze mnie.
Parada Pułaskiego stanowi dla mnie i całej mojej rodziny wyjątkowe wydarzenie i już nie mogę się doczekać na kolejną. Myślę, że zainteresowała Cię opowieść o niej. Może również uda Ci się odwiedzić mnie w tym czasie i wspólnie
ze mną i moją rodzina weźmiesz udział w tym doniosłym, polonijnym święcie.”

MATTEO RESCINITI (WŁOCHY)
„Nazywam się Mateusz i mam jedenaście lat. Mieszkam z moją rodziną we Włoszech, a moja rodzina to mama, tata
i mój starszy brat Michele, po polsku Michał.
Mój brat jest dla mnie bardzo ważny, jest dla mnie wsparciem i motywacją. Wie dużo rzeczy, jest ambitny i bardzo
mądry. Mogę na nim zawsze polegać i mam nadzieje, że gdy dorosnę będę taki jak on. To on sprawił, że w życiu mojej
rodziny miało miejsce wyjątkowe wydarzenie a sam Michał przeżył super przygodę.
Cztery lata temu został on laureatem konkursu „Być Polakiem”. Do konkursu przygotowywał się długo, często dzwonił do prababci i robił długie, długie notatki. Zbierał materiały i pisał, medytował, i pisał. Dopiero po zakończeniu pracy,
kiedy mi ją przeczytał zrozumiałem dlaczego poświecił jej tak długo czasu. Opisał on w niej jedną z wielu historii naszej
jedynej prababci Anastazji z czasów wojny. Babcia do dziś, na wakacjach opowiada nam wstrząsające historie z tamtego potwornego okresu w dziejach ludzkości. Ma prawie sto lat, nie pamięta co robiła wczoraj, ale ze szczegółami pamięta swoje wojenne dzieciństwo. Praca Michała spodobała się nie tylko mi, ale też obcym osobom, które ją przeczytały
i wyróżniły. Mam na myśli jury konkursu. I tak właśnie zaczęła się przygoda Michała. Jako Laureat miał wziąć udział
w uroczystej Gali na Zamku Królewskim a potem pojechać na zasłużoną wycieczkę. Niestety ja nie mogłem towarzyszyć
mu w tej przygodnej podróży, nie mogłem uczestniczyć w Gali i było mi strasznie przykro z tego powodu. Rodzinnie
zdecydowaliśmy, że pojedzie tylko mama.
Michał pragnął zadedykować tę uroczystość babci, bo to przecież praca dla niej i o niej, ale niestety z powodu jej sędziwego wieku również ona nie mogła pojechać do Warszawy. Jaka szkoda. Mama nie miała zbyt dużo czasu z powodu
swojej pracy, więc zaraz po uroczystości rozdania dyplomów musiała wracać do Włoch. Żałowała, że nie mogła podzielić
się z rodziną swoimi wrażeniami. Do domu wróciła jakaś taka sentymentalna, chyba żal jej było zostawiać i Michała,
i Polskę. Przykro jej było, że babcia nie mogła przyjechać, ponieważ praca Michała była głośno odczytana i ponownie
nagrodzona oklaskami przez liczną grupę kombatantów, którzy brali udział w tej uroczystości. Trudno jej było opanować
emocje, łzy jej płynęły nawet w domu, gdy opowiadała o całym wydarzeniu. Musiał być to bardzo wzruszający moment,
powiedziałbym dzień. Ja mogłem jedynie zadowolić się zdjęciami i relacjami mamy.
Po Gali Michał został w Warszawie, a potem udał się na wymarzaną i upragnioną wycieczkę po Polsce. Codziennie, o umówionej porze dzwoniliśmy do niego a on pełen zachwytu i entuzjazmu opowiadał, gdzie był i czego to nie widział. Z każdego
miejsca, z każdego miasta przywiózł mi jakąś pamiątkę: z Gdańska breloczek z Neptunem, z Torunia pierniczki i figurkę Mi-
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kołaja Kopernika, z Krakowa różowego smoka wawelskiego, z Częstochowy różaniec a z Kruszwicy małą szarą myszkę.
Ta wycieczka była dla mojego brata zasłużoną nagrodą. Wiem, że włożył w nią dużo serca, wiele dowiedział się o historii i wydarzeniach naszej rodziny. Dzięki niemu i ja też wiem, i będę mógł opowiadać o tym moim dzieciom. Dzięki
tej nagrodzie miał możliwość zwiedzić Polskę. Poznał ciekawych ludzi i nowych przyjaciół z różnych krajów a nawet
kontynentów, z którymi do dziś utrzymuje kontakty.
W tym roku wraz ze swoją klasą ze szkoły włoskiej udał się na wycieczkę do Krakowa i Auschwitz. Okazało się,
że jest świetnym tłumaczem i przewodnikiem po Krakowie. Ja nigdy nie miałem możliwości tam być i myślę, że kiedyś
on mnie tam zabierze i też będzie dla mnie przewodnikiem. Chciałbym mu podziękować, za to, że opisał kawałek historii
naszej rodziny, za konkurs, dzięki któremu zmobilizował się do pracy wcześniej niż mogłoby to być za późno. Jestem
dumny ze swojego brata i za to, że jestem Polakiem.”

SABRINA HADDAD (TUNEZJA)
„Urodziłam się w Tunisie i mam podwójne obywatelstwo, tunezyjskie po tacie i polskie po mamie. Często proszę
mamę, żeby opowiadała mi o początkach swojego życia na emigracji. Co spowodowało, że wyjechała z kraju? W liceum
miała kolegę, którego babcia od czasów wojny mieszkała w Pradze (stolicy byłej Czechosłowacji). Namówił on mamę
i kilkoro przyjaciół z klasy na zagraniczne studia medyczne. Zdawali egzaminy do Pragi, ale ktoś pomylił dokumenty
i mama okazała się wśród studentów skierowanych do Leningradu w byłym Związku Radzieckim (obecny Petersburg
w Rosji). Odległość 2000 km była dla mamy przerażająca, ale przyciągało historyczne miasto i stary uniwersytet o imieniu znanego rosyjskiego uczonego Pawłowa. Na uniwersytecie poznała mojego tatę i była to miłość od pierwszego wejrzenia. A stało się to za sprawą sztucznej czaszki, którą mamy w domu do dziś. Tata zaproponował mamie w bibliotece
pożyczenie plastikowej czaszki do trudnej nauki anatomii otworów nerwowych…
I właśnie to spotkanie, a później różne wydarzenia historyczne wpłynęły na zmiany planów życiowych mamy. Z emocjami wspomina mama, jak w nocy z czwartku 9 listopada na piątek 10 listopada 1989 r. w akademiku wraz z niemieckimi studentami oglądali wydarzenia z Niemiec Po przeszło 28 latach istnienia runął Mur Berliński, symbol zimnej wojny
i podziału Niemiec. Mamy koleżanka Ellen płakała ze szczęścia, bo jej dziadkowie mieszkali w tym samym mieście, lecz
po drugiej stronie muru, więc odwiedziny były bardzo trudne. W rok później większość republik Związku
Radzieckiego ogłosiła suwerenność, co zapoczątkowało powolny rozpad tego wielkiego kraju. Po zmianach w Polsce
następowały zmiany z całej Europie. W rok po zakończeniu studiów przez moich rodziców przestało istnieć państwo,
w którym żyli przez 6 lat, a miasto Leningrad powróciło do swojej pierwotnej nazwy Sankt Petersburg. Po zakończeniu
studiów każdy z moich przyszłych rodziców powrócił do swego kraju; tato, żeby kontynuować naukę i praktykę we Francji,
a mama w ukochanym Krakowie. Tęsknili za sobą, pisali listy. I znów wydarzenie: Europa Zachodnia zniosła wizy dla Polaków. Podróżowanie po Europie stało się łatwiejsze. Mama odwiedziła więc tatę we Francji i tam zapadła decyzja o ślubie.
Zaczął się kolejny etap życia mamy na emigracji, najpierw w Paryżu, później po ślubie w Tunezji. Początki życia
na emigracji są często trudne. Posiadanie dyplomu nie gwarantuje pracy. Ale mama dzielnie pokonywała kolejne trudności, uczyła się języka francuskiego i arabskiego, nostryfikowała dyplom, robiła bezpłatne straże w tuniskich szpitalach.
Po opanowaniu języka francuskiego zdała egzamin i znów wyjechała na kilka lat do Francji na specjalizację.
Ale jej trudności jeszcze się nie kończą. Po powrocie do Tunezji znów musi nostryfikować dyplom, bo jest cudzoziemką. Wkrótce następuje, jak to mówi, najszczęśliwszy moment w jej życiu: nasze narodzenie, moje i brata bliźniaka.....”

CHARLES PUCZYNIEC (ANGLIA)

„SZKOŁA MOJEJ BABCI
Mam dwie babcie. Mojej mamy, Marii, ‘Babcia Angela’ urodziła się w Kent, w Anglii. Babcia Wanda, mama mojego
tatusia, urodziła się koło Tarnopola, w wolnej Polsce, w roku 1937....
Kiedy druga wojna światowa się zaczęła w 1939 roku, ojciec babci uciekł do wojska, a mamę babci z moją babcią siłą
wywieziono na Syberię. W 1941 roku przejechali wozami przez Kazachstan, Teheran i Presję do Afryki. Babcia zaczęła
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szkołę w Lusace, Afryka. Szkoła jej była trochę inna od tej do której ja chodzę. Szkoła miała sześć klas i każda była
w innym budynku. Budynki były z gliny, pomalowane na biało i dachy zrobione ze słomy. Na ścianie wisiały: krzyż, Godło
Polski i duża mapa Polski. Było czterdzieści dzieci w każdej klasie. Babcia miała tylko dwa zeszyty, w linijkę i w kratkę,
jeden ołówek i gumkę. Kredek kolorowych nie było!
Babcia lubiła pisać, czytać i słuchać o legendach i opowiadaniach o Polsce. Chętnie się uczyła nowych słów. Ponieważ
lekcje były bez podręczników, dużo uczyli się na pamięć i dużo śpiewali....”

EMILIA DZIEDZIC (ANGLIA)
„... od poniedziałku do piątku uczę się w szkole angielskiej, natomiast w soboty uczęszczam do Polskiej Szkoły im.
Mikołaja Reja na Chiswick. W Polskiej Szkole poznaję język polski, uczę się geografii, historii, religii oraz poznaję polskie piosenki. Szkoła ta ma bogatą historię i wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci polskich emigrantów. Często
przygotowujemy apele okolicznościowe oraz bierzemy udział w obchodach różnych rocznic związanych z historią Polski.
Razem z moją siostrą należymy do harcerstwa. Ja jestem w gromadzie zuchów a moja starsza siostra jest harcerką w 9 Drużynie harcerek San należącej do Szczepu Sandomierskiego. Harcerstwo to kolejne miejsce gdzie poznajemy nowe, interesujące fakty
na temat rodzinnego kraju naszych rodziców i dziadków. Dzięki tak wielu polskim akcentom czuję, że Polska to też mój kraj!...
Życie na emigracji oznacza, że spotykamy się i przyjaźnimy z ludźmi z różnych krańców świata. Wśród moich kolegów
i koleżanek są dzieci z Anglii, Irlandii, Albanii, Japonii, Szkocji, Bułgarii, Kenii, Etiopii, Nowej Zelandii, Syrii, a nawet
i Ghany. Mimo, iż różnimy się poglądami, pochodzimy z różnych środowisk i kultur, tu potrafimy wspólnie bawić się,
uczyć i wesoło spędzać czas....”

NELA NAUMCZYK (USA)
„Pewnegho słonecznego dnia przyszedł do mnie mój dziadek i zadał mi proste pytanie: ‘Neluniu’ – zaczął, bo zawsze
mnie tak nazywał. ‘Czy ty jesteś Polką? ’
Zdziwiło mnie bardzo to pytanie, ale bez namysłu odpowiedziałam, że NIE, bo urodziłam się w USA, więc jestem
Amerykanką. Na mojej twarzy pojawił się uśmiech, jak to mówiłam, ale szybko przestałam się uśmiechać, bo na twarzy
dziadzia pojawił się smutek. Zobaczyłam nawet jak z jednego oka spłynęła mu na policzku łza. Zapytałam zdziwiona,
czemu się tak smucisz, a on odpowiedział mi na to: „Neluniu! Pamiętaj zawsze i nigdy o tym nie zapomnij, że jesteś
i zawsze będziesz Polką. Twoi dziadkowie są Polakami i twoi rodzice też są Polakami, a to oznacza, że w twoich żyłach
płynie polska krew”. Nie bardzo zrozumiałam o co chodzi z tą krwią i tymi żyłami, ale ogólnie, to chyba zrozumiałam
o co chodziło mojemu dziadkowi i dlaczego sprawiłam mu taką przykrość mówiąc, że nie jestem Polką. Dodał jeszcze,
że mimo tego iż on z babcią i mama i tata mieszkają w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie przestali być Polakami
i żebym zawsze pamiętała, że moje korzenie są z Polski.....
Następnego dnia była niedziela...... Znowu przyszedł do mnie mój dziadek i zapytał mnie czy mam ochotę pojechać
z nim na wycieczkę....
Jechaliśmy około pół godziny i w końcu zatrzymaliśmy się przy olbrzymim kościele. Zdziwiłam się bardzo bo już rano
byliśmy na mszy. Dziadek zobaczył moją minę i od razu nam wytłumaczył, że nie przyszliśmy na mszę tylko chce mi pokazać polską dzielnicę w Chicago, a zaczyna od kościoła, bo od jego nazwy pochodzi nazwa dzielnicy polskiej ‘Jackowo’......
Weszliśmy do kościoła.... Spotkaliśmy tam księdza, który powiedział nam, że kościół ten wybudowali polscy emigranci
ponad 100 lat temu i znowu zobaczyłam łzę na policzku dziadka. Ksiądz ten mówił coś jeszcze o historii, ale niewiele
już z tego zapamiętałam... Poszliśmy dalej. Dziadek pokazał nam resztę polskiej dzielnicy, ale nie bardzo mi się podobała;
było jakoś dziwnie, czułam się jak nie w Ameryce. Wystawy sklepowe wyglądały tak, że nie chciało się nam nawet tam
zachodzić. Dziadek powiedział mi, że tak wyglądały sklepy w Polsce, jak on tam mieszkał, a było to bardzo dawno temu.
‘Dziadku’ – powiedziałam. ‘Ty musisz polecieć do Polski i zobaczyć, że wszystko teraz wygląda inaczej. ‘ Sklepy
są takie, że chce się tam wchodzić, tylko tak drogo, że rodzice nie chcą nam nic kupować....
Podziękowałam dziadkowi za zwiedzanie,.... ale obiecałam mu na koniec, że kiedyś zabiorę go do prawdziwej Polski
i w końcu zobaczyłam uśmiech na jego twarzy.
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Ja zawsze dotrzymuję słowa, no prawie zawsze, ale tym razem dotrzymałam i rok później pakowaliśmy już nasze
walizki na wyjazd do Polski. Dziadek z babcią byli wyraźnie zdenerwowani tym wyjazdem. Pakowali się tak długo,
że już nie mogłam wytrzymać, ale w końcu się im udało.
Jak się później dowiedziałam, dla mojego dziadka nie była to żadna przygoda. To były wspomnienia, wspomnienia,
wspomnienia...
Na końcu dziadek przyznał mi rację mówiąc: ‘Neluniu, miałaś rację jak mówiłaś, że wszystko teraz w Polsce wygląda
inaczej, ale to dalej ten sam piękny, mój kochany kraj, który z bólem serca opuszczałem kiedyś, a który ciągle kocham
tak samo.... Pamiętaj, że jesteś Polką i nigdy o tym nie zapominaj, bo być Polakiem, to duma i szczęście’.”

ANNA STRZYLAK (AUSTRIA)
„... Sytuacja gospodarcza Polski w tamtych czasach nie była ciekawa i stale się pogarszających dotykał przede wszystkim młodych ludzi, a szczególnie tych, nie mogli liczyć z różnych powodów na pomoc swych rodziców i rodzin. W grudniu
1990 roku odbyły się wybory prezydenckie, które wygrał Lech Wałęsa. Jak wspominają często moi rodzice, oznaczało
to ogromne zmiany i przełomów w kraju. Ludziom towarzyszył ciągle lęk o przyszłość.
W tym czasie, dotknięta bezrobociem jedyna siostra mojego taty, wyruszyła wraz z moim dziadkiem do Austrii z nadzieją, że znajdzie się dla niej praca i ciepłe mieszkanko. I był to dla nich szok. Mieszkali w piwnicach, spali na podłogach
w tak zwanych ‘zbiorowych mieszkaniach’, gdzie w jednym pokoju nocowało po kilka osób. Wśród nich bywały małżeństwa i młode pary. Wszyscy jakoś się wspierali. Ci, którym udało się trochę zarobić utrzymywali innych i tak upływał czas.
Nieraz słyszę opowieści o szczurach i myszach chodzących po śpiących ludziach w tak strasznych, starych, rozpadających
się budynkach. Każdy, kto wyjechał wtedy za tak zwaną ‘granicę’, uznawany był często za szczęściarza i jego zadaniem
było utrzymywanie bliskich pozostałych w Polsce. Takie były często oczekiwania tych rodzin. Ci biedni Polacy żyjący
w Austrii, często w tak nieludzkich warunkach, nie mieli i do dziś nie mają odwagi przyznać się do tego, w jak ciężkich
sytuacjach się znajdują, czy znajdowali.
Moja ciocia miała ogromne szczęście i już chyba po roku, czy dwóch poznała swojego męża, sympatycznego wiedeńczyka, a mojego ulubionego wujka, do którego się wprowadziła i którego zaraz potem poślubiła. Ich córka ma już 24 lata.
Wujek zakochał się w polskich zwyczajach, tradycji, kulturze i bardzo szybko nauczył się języka polskiego. Wiele urlopów
spędzają dziś w Polsce. Dzięki wujkowi poprawiła się także sytuacja mojego dziadka, który nie mógł już narzekać na brak
pracy, pieniędzy mi pożywienia....”

ANNA STYPKA (AUSTRIA)
„Urodziłam się w Wiedniu, stolicy Austrii, ale moje serce bije dla Polski. Mam 10 lat i piękne imię, Ania. Moi rodzice
są szczęśliwi, że mają Taaaaki Skarb i bardzo często mi to powtarzają.
Mój tata wyjechał do Austrii w poszukiwaniu lepszego życia. Początkowo miał bardzo ciężko, ale później znalazł
dobrą pracę, poznał język i dobrych ludzi. Trafił do dobrej firmy i ma dobrego szefa. Moja mamusia przyjechała zwiedzać
Wiedeń, co zawsze lubiła. W tym czasie tata i jego znajomi mieli wolne. A, że znali już Wiedeń pomogli jej zwiedzać.
I tak się poznali. Do dzisiaj moja mama twierdzi, że w Polsce miała lepiej. Może, dlatego bardzo tęskni, ciągle wspomina
i jest Wielką Patriotką. Moi rodzice bardzo mnie kochają i nie może tak być, że jedno jest w Polsce, a drugie w Wiedniu.
Chcemy być razem. Razem przeżywać wspólne radości, kłopoty i troski jakie niesie nam codzienne życie na emigracji.
Wszyscy bardzo kochamy naszą Ojczyznę Polskę i tę Małą Ojczyznę, do której często jeździmy, czyli Małopolskę,
skąd pochodzą moi rodzice. Jak do tej pory wszystkie ważne wydarzenia z mojego życia odbywały się w Polsce tj. Chrzest
święty i Moja Pierwsza Komunia Święta. Dlatego, że obydwie rodziny, i mamy i taty, są w Polsce i miłość do naszej Ojczyzny mamy ogromną wszystkie ważne święta spędzamy z naszymi rodzinami w Polsce tj. Wielkanoc, Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych i w miarę wolnych dni np Boże Ciało. Prawie całe moje wakacje spędzam w Polsce. Nie siedzę
oczywiście w domu, ale zwiedzam i poznaję nasz piękny kraj....
Najlepszym dowodem, że bardzo kocham Polskę jest to, że chodzę do polskiej szkoły w Wiedniu im. Jana III Sobieskiego.
Nauczyłam się pisać i czytać. Teraz poznaję geografię i bogatą historię naszego narodu.... Jestem dumna z Polski i Polaków,
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bo uważam, że to naród szczególny. Bardzo kochający i szanujący swoją Ojczyznę. Niejednokrotnie oddający życie w jej obronie.
Naród kochający rodzinę, pokolenia i tradycje. To naród żyjący od wieków wg. zasady Bóg, Honor, Ojczyzna....”

LAURA STASZKIEWICZ (AUSTRIA)
„Witajcie! Nazywam się Laura Staszkiewicz i mieszkam w Wiedniu. Mieszkam tutaj od urodzenia. Z czym może kojarzyć się Wiedeń? Z piękną Starówką, zabytkową architekturą, ze wspaniałą sztuką i wieloma innymi rzeczami. Pierwsze skojarzenia przeciętnego Polaka dotyczące Wiednia to na pewno Prater, Schönbrunn, czy też Odsiecz Wiedeńska.
Nie każdy już wie o takich ciekawostkach jak to, że tutaj właśnie urodził się Książę Józef Poniatowski. Czuję się zatem
zobowiązana do tego, aby opowiedzieć Wam o kilku ciekawych wydarzeniach, w których uczestniczyłam w zeszłym
roku. Chcę się z Wami podzielić życiem młodej dziewczyny, która nie mieszka co prawda w swojej ojczyźnie, ale sercem
jest wciąż blisko niej.
Chciałabym Wam teraz pokazać na podstawie własnych przeżyć, że można, a nawet trzeba pamiętać o ojczyźnie
i że właśnie my tutaj wszyscy razem się staramy tworzyć taki wspólny kolektyw.
Ale wracając do wydarzeń. Były to okazje do refleksji związanych z historią naszego kraju, ale także i nad samym sobą,
bo człowiek zawsze się w takich momentach zastanawia, jakby się sam zachował, gdyby żył w tamtych czasach. Skupiłam
się głównie na trzech wydarzeniach, ale wszystko po kolei.
Idąc chronologicznie, muszę zacząć od najsmutniejszego wydarzenia w jakim brałam udział.
Otóż było to w maju. Nie każda karta historii jest dobra i wspaniała, i każdy kraj ma swoją,, ciemną stronę historii“.
Austria też ma swoją, która się przyczyniła do tej okoliczności. Chodzi tutaj o rocznicę wyzwolenia obozów koncentracyjnych w Mauthausen i Gusen. O ile rocznica wyzwolenia i upamiętnienia jest w całej historii tego miejsca jedynym dobrym
momentem, to sama historia obozów jest wiadomo jaka. Jest tragiczna. Tyle ludzi, tyle smutku, tyle tragedii i tyle zbrodni,
ile przeszło przez to miejsce, warte jest zapamiętania. Byłam tam pierwszy raz w swoim życiu i na pewno nigdy tego miejsca
nie zapomnę. Nigdy nie zapomnę tych murów i tych tablic z napisami, ile osób z danego kraju tutaj zginęło. Na miejscu było
obecnych bardzo wielu ludzi. Cieszy mnie fakt, że ludzie pamiętają o takich sprawach i walczą o pamięć. Byli oficjalni przedstawiciele władz, delegacje z Ambasady, Szkoły Polskiej, ale na mnie największe wrażenie zrobił widok byłych więźniów, jak
i ich rodzin. Wiadomo, że żyjemy dzisiaj w czasach wolności i generalnie nikomu dzisiaj nic nie grozi, ale wiedząc, co ktoś
tutaj mógł przeżyć, samo przybycie w to miejsce budzi wielki szacunek. Ja, próbując w jakiś sposób wczuć się w psychikę
takiego człowieka, co samo w sobie jest bardzo trudne, nie wiem, czy bym potrafiła wrócić do miejsca, w którym się działy
takie rzeczy, jakie się tutaj wydarzyły. Wracając do domu praktycznie się w ogóle do nikogo nie odezwałam, a droga zajęła
nam ponad dwie godziny. Cały czas miałam przed oczami ten widok tych byłych więźniów... „

JULIA WYSZYŃSKA (BELGIA)
„W dzisiejszych czasach emigracja jest bardzo częstym sposobem na zarobienie pieniędzy, zmianę warunków życia
czy zdobycie życiowych doświadczeń. Wiele osób nie mając szansy na dobre życie w kraju, wyjeżdża za granicę. Niektórzy
z zamiarem powrotu, inni nie.
W mojej rodzinie jest wiele przypadków emigracji w różne strony świata. Sama osobiście z całą moją rodziną doświadczyłam życia na emigracji. Nie jestem w stanie opisać wszystkich przypadków w mojej rodziny, ale postaram się chociaż
częściowo przedstawić kilka z nich.
Jednym, najważniejszym dla mnie przykładem emigracji, jest nasza rodzina. Mój tata przyjechał do Brukseli w marcu
2004 roku. Na początku, kilka dni mieszkał u swojej cioci poza Brukselą. Pierwszego dnia pobytu, przyjechał do niego
wujek, aby porozmawiać o pracy. Tata wyszedł przed dom i niewiele myśląc zamknął za sobą drzwi. Po chwili zorientował
się, że nie ma kluczy do domu, a w środku nikogo nie było. Dlatego też pojechał z wujkiem do Brukseli aby pozałatwiać
parę spraw. Od następnego dnia miał pracę, a kilka dni później wynajął samodzielnie pokój w Brukseli. Nie były to dobre
warunki, ale na początek wystarczyły. Mieszkanie znajdowało się w piwnicy, ale miało wyjście na ogród. Pokój taty
nie był duży. Było tam tylko łóżko, półka i nieduża szafka na ubrania. Najgorsze jednak było to, że pokój nie miał okna,
a w cały mieszkaniu była bardzo duża wilgoć.
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Tata pracował na budowie nielegalnie. Z tego powodu kilka miesięcy później, w lipcu 2004 roku, został deportowany. W sobotę rano na budowę weszła policja. Aresztowali wszystkich, którzy byli w budynku i pracowali nielegalnie.
Zabrali ich na komisariat policji, gdzie byli przesłuchiwani do godziny 22. Następnie przewieźli wszystkich na lotnisko
w Zaventem, gdzie czekali na transport do Polski. Samolot miał dopiero około 10 rano w poniedziałek. Kilka dni później
tata był już z powrotem w Brukseli....
W 2005 roku tata z mamą wzięli ślub. Jednak nie mieszkali jeszcze razem, bo mama została w Polsce skończyć studia.
Dopiero po dwóch latach, gdy ja już się urodziłam i miałam dwa miesiące, przyjechałyśmy z mamą do taty....”

ELENA LEONORA SCHRETTER (AUSTRIA)
„Gdy człowiek opuszcza kraj,
To jakby opuścił raj.
Nie ma już swego pokoju,
Błogiego spokoju.
Brak mu kolegów i koleżanek,
Ładnych krakowianek...
Oczy nie widzą znanych domów, ulic, parków
Ani pysznych koktajl barków.
Już nikt o smutku nie mówi,
Już każdy wie, kto to taki, bo smutek głęboko we własnym sercu siedzi.
Dokładnie tak czuła się moja matka
Gdy do Austrii przyjechała jedenaście lat miała, malutka.
‘Wyprowadzili’ ją z Krakowa siłą
Może w dali te trudne czasy szybciej i łatwiej miną?
W nieznanym, obcym miejscu.
W pracowitości może uda się zastąpić smutek,
Zagłuszyć lęk, kiedy to wiadomości nadchodzą z kraju czarne,
Niczym wrona...
........
Bo była i jest inna.
Aż córkę urodziła,
Upragnioną dziewczynkę!
O Elenkę (córkę) się bardzo troszczyła i nadal troszczy i przekazuje wiedzę
I miłość.
Do Polski jeździ,
Bo najważniejsza dla niej to Ojczyzna.
Ojczyzna!
..............
Gdybyście się mojej matki spytali
Co jej najbardziej brakuje
Zaczęłaby opowiadać o babci, dziadku, wujku, o przodkach...
Oczywiście o Barbakanie
I parku Jordana
I tych niedokończonych chwilach i zabawach z koleżankami
Kiedy to nagle pękła niewidoczna nić...”
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MICHAŁ BORTO (USA)
Witamy państwa w naszym wielkim Muzeum Historii Polski, w USA. Nazywam się Michał Borto i dzisiaj oprowadzę
państwa po tej sali poświęconej Powstaniu Warszawskiemu. Jak widać, pokój jest pomalowany na szaro co pomoże
przedstawić atmosferę i warunki podczas Powstania…

KANALY
Zapraszamy teraz do obejrzenia kilku zdjęć Warszawskich kanałów a następnie do przejścia przez imitacje kanału
zbudowana na wzór kanałów w Muzeum Powstania Warszawskiego w Polsce. Jest to najbardziej popularny punkt naszego muzeum!

Jak widać, tak jak opowiadał pan Madejski, tunel jest bardzo wąski, niski, i ciemny. Może po przejściu przez ten kanał
zrozumiemy lepiej jak czuli się Powstańcy po całodniowym pobycie w ciemnych kanałach. Obok można zobaczyć zdjęcia
dokumentalne Powstańców przechodzących przez kanały...

NATALIA CHRABĄSZCZ (WIELKA BRYTANIA)

POLSKA DLA ŚWIATA
Nie wiele z nas ma pojęcie ile rzeczy które używamy dzisiaj, w naszym codziennym dniu zostało odkrytych właśnie
przez nas-Polaków...
Moim głównym motto jest, aby moja sala nie kojarzyła się z nieciekawą lekcją historii lecz z czymś co sprawia nam
wiele frajdy i radości. Światełka, reflektory i projektory wyświetlające informacje są niezmiernie ważne aby nadać najwspanialszy nastrój tej Sali. Stwierdziłam, że ściany powinny być koloru białego, a w niektórych miejscach aby wisiała
polska flaga i polskie godło. Przewodnią myślą powinni być odkrywcy i naukowcy...
A czy wiedzieli Państwo, że walkie-talkie, bez którego mało kto wyobraża sobie dziś lata 80-te i 90-te, a opatentowane
przez amerykański koncern Motorola, zaprojektowane zostało przez inżyniera Henryka Magnulskiego. Podczas drugiej
wojny światowej wyprodukowano 50 000 egzemplarzy i zastosowano je podczas wojny na Pacyfiku i D-Day.
Ale oprócz tego, zanim wszyscy przykleiliśmy się do telefonów komórkowych, walkie-talkie używane było przez
policjantów, żołnierzy, taksówkarzy, czy dzieci na podwórku. Nie wyobrażam sobie więc tej części wystawy bez wielu
egzemplarzy działających do dziś walkie-talkie, albo samodzielnie wykonanych wynalazków, jak służący do rozmowy
na odległość walkie-talkie zrobiony ze sznurka i dwóch puszek po kukurydzy...
Kolejno, królestwo matematyki. Mimo prób odebrania Polakom sukcesu maszyny szyfrującej Enigma, i wielokrotnie
wyświetlanych filmów, w których to Brytyjczycy przywłaszczali sobie prawo do tego odkrycia, angielski matematyk Alan
Turing nigdy nie złamałby kodu enigmy bez pomocy Henryka Zygalskigo, Jerzego Różyckiego i Mariana Rejewskigo.
To ich obliczenia i kalkulacje w 1932 roku złamali szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez
hitlerowskie Niemcy. Sukces polskich matematyków z Biura Szyfrów, umożliwił odczytywanie przez Brytyjczyków zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej przyczyniając się do wygrania wojny przez aliantów
i wyzwolenia wielu narodów...
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NATALIA FILIPOWICZ (CHINY)

MAŁA POLSKA W DUŻYCH CHINACH
...kiedy usłyszałam jak mój nauczyciel mówi: „Oto francuski kompozytor,
Fryderyk Chopin”. Coś we mnie pękło. Powiedziałam mojemu nauczycielowi,
że jest w błędzie. Co było trochę ryzykownym posunięciem, ale w końcu jego
informacje były błędne. Myślałam że teraz będzie dobrze, do czasu gdy podczas chemii mój nauczyciel powiedział całej klasie, że Maria Curie także była
francuską. Wtedy miarka się przebrała. Jak można opowiadać takie bzdury,
zastanawiałam się czy nauczyciele nie posiadają dostępu do Internetu, jeśli
mówią takie rzeczy. Bardzo długo rozmyślałam na rozwiązaniem tego problemu.
Nie ma mowy, żebym podeszła do każdego nauczyciela w Chinach aby powiedzieć mu prawdę. Wtedy wpadłam na genialny pomysł. Przecież mogę stworzyć
muzeum Polski właśnie tutaj w Chinach. Muzeum, które przybliży sylwetki znanych na całym świecie Polaków…
Moja sala miałaby białe ściany i czerwone zasłony w oknach. Znalazłoby
się w niej miejsce dla wszystkich Polaków, o których można byłoby pomyśleć,
że mają inną narodowość. Począwszy na Polańskim, aż do Kopernika. Wszystko wydawało się być na swoim miejscu.
Każdy z najbardziej znanych osób miał swoje własne miejsce. Lata w których żył, czym się zajmował oraz czym sobie
zasłużył na pamięć. W końcu trzeba pokazać prawdę na temat Polaków…

WERONIKA GOSZCZYŃSKA (WŁOCHY)
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WIKTORIA GRZELAK (SZWECJA)
Wiktoria Grzelak, Szwecja

...

...

...

...

...
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IRENA IWASZCZENKO (UKRAINA)
Między innymi można tam będzie zwiedzić salę królowej Bony, założycielki miasta Bar. Wykupiła ona te ziemie
od wojewody Stanisława Odrowąża. Dała pieniądze na wybudowanie twierdzy i kościoła. Zmieniła nazwę miasta Rów
na Bar, bo przypomniało jej ono rodzinne Bari we Włoszech...
Myślę jednak, że najciekawszą i najlepiej urządzoną będzie sala, której będę kustoszem. Będzie ona poświęcona barokowemu klasztorowi karmelitów z XVII-XVIII wieku, obecnie zamieszkałemu przez Benedyktynki Misjonarki. Klasztor
ten jest znany z tego, że w przeszłości był siedzibą konfederatów barskich. Jestem przekonana, że wielu mieszkańców
Baru nie ma nawet pojęcia, jakie burzliwe wydarzenia widziały mury pięknego klasztoru nad rzeką Rów, gdzie obecnie
zakonnice prowadzą spokojne i rozmodlone życie. Nie wiedzą, że w historii sąsiadującej z Ukrainą Polską konfederacja
barska jest zapisana jako pierwsze powstanie narodowe. Ten ruch religijno-polityczny został zapoczątkowany 29 lutego
1768 roku właśnie tutaj, gdzie mieszkam. Konfederacja była nastawiona przeciwko królowi Polski Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającej go Rosji. Jej celem było obalenie reform wprowadzanych przez Rosję i króla. Bardzo
chcę, aby moja sala muzealna przybliżyła zwiedzającym te wydarzenia.
Konfederaci pozostawili po sobie bardzo bogatą kolekcję pieśni. Postanowiłam, że sala będzie nagłośniona. Wchodząc do niej będzie można poczuć duch tamtych wydarzeń, słuchając przepięknych pieśni konfederatów barskich, jak
na przykład:
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Nigdy z królami nie będziemy w aliansach,
nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
bo u Chrystusa my na ordynansach,
słudzy Maryi.
...
Warto dodać, że klasztor zaczął budować słynny ksiądz Marek Jandołowicz, karmelita, kapelan konfederatów
i ich duchowy przywódca. Uważany jest on też za proroka, gdyż spisał swoje proroctwa dotyczące losów konfederacji
i Polski, czyli swoje „Wieszczby dla Polski”. Na ścianie z prawej strony od wejścia umieszczę reprodukcję obrazu „Księdza
Marka” nieznanego malarza. A pod nim, w gablocie będzie można przeczytać wspomniane proroctwo.

ALEKSANDER JOPEK (USA)
Moja Ojczyzna – Polska, jest pięknym i zróżnicowanym krajem i nie da się jej uroku, historii, tradycji czy zabytków
pokazać w jednej sali, dlatego, za podszeptem serca, zdecydowałem się na „pokazanie” fragmentu małej ojczyzny moich
Rodziców, czyli Podhala...
Bardzo pomocni będą moi dziadkowie mieszkający w miejscowości o nazwie Skomielna Czarna, która znajduje się
między Krakowem a Zakopanem. Oni podpowiedzą mi i pomogą w wyborze odpowiednich eksponatów. Moja babcia
z pewnością doradzi mi, aby pokazać piękne ludowe stroje góralskie, które do dzisiaj są traktowane wśród rodowitych
górali z wielkim szacunkiem...

Kolejną ścianę przeznaczę na pokazanie tradycyjnych przyrządów do wyrobu sera podhalańskiego, znanego pod
nazwą oscypek. W opisie koniecznie musi być zaznaczone, że prawdziwy oscypek wyrabia się z mleka owczego. W tej
części sali muzealnej znajdą się drewniane formy do wyciskania sera, jak i ściana niczym z prawdziwej bacówki. Na tle
takiej ściany zawisną wędzone oscypki. Atrakcją tej części mojej wystawy będzie możliwość spróbowania prawdziwego
oscypka! Dla chętnych organizowane będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli własnoręcznie wyprodukować prawdziwy góralski serek!

NIKITA JUSUPOW (UKRAINA)
Ja bym założył takie sobie „rodzinne drzewo” w Muzeum, zaczynając od samych młodszych i do tych samych starszych,
kogo udało się znaleźć. Tak, jak krewnych mam dużo (u drzewa też jest dużo gałęzi), chciałbym poświęcić jeden pokój jednej
rodzinie. Ale w naszym „drzewie” jest człowiek, któremu bardzo chciałbym poświęcić cały pokój – to Zygmunt Wengłowski...
Wengłowski Zygmunt, syn Adama urodził się w 1925 r. we wsi Soroczen, rejon Baraszowski. Po areszcie ojca i rozkurkulennia gospodarstwa razem z mamą i siostrą chodził po wsiach Żytomierszczyzny. W 1941 roku ukończył I rok
Żytomierskiego technikum mechaniczny. Przeżył okupację i w kwietniu 1944 roku poszedł do wojska i dobrowolnie
pochodził się służyć w Wojsku Polskim. Pod koniec wojny staje oficerem – tankista...
...kilka tablic, umieszczonych na ścianach, poświęciłem by służbie mojego pradziadka w Wojsku Polskim. Lata służby
odegrali dość dużą rolę w jego życiu i w nasze czasy, wszyscy, bez wyjątku, bardzo szanują dziadka. Dużo pisze się o nim.
Przecież on jest jednym z milionów, którzy bronili Ojczyznę. W pierwszym dokumencie zapisane jego rangę. W drugim
– honorowe potwierdzenie służby w wojsku polskim w okresie II wojny światowej. A w trzecim – książeczka wojskowa
mego pradziadka...
„BYĆ POLAKIEM” 2017
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„Jakby życie nas nie trzepało, jak by nie starały się nas trzymać pod jakimś „kloszem”, zostaliśmy normalnymi
ludźmi. Ciężkie surowe lata w życiu krainy nakładają pewny odcisk na charakter człowieka: formują jego wolę, odporność, przeświadczenie, i uczucie wierności swojej Ojczyźnie. Żal, że rodziców przyrównywali do „wrogów narodu”.
Prawda zatriumfuje zawsze! ”.

WIKTORIA KARBOWNICZEK (SZKOCJA)
A zatem zapraszam do zwiedzenia muzeum. Na korytarzu znajdzie się wielki kompas wskazujący turystom, w którą
stronę mają iść, żeby dotrzeć do danej sali. Oczywiście kompas będzie wskazywał poszczególne sale z danym regionem.
Każda z tych sal będzie zupełnie inna. W sali, która znajdzie się pod moją opieką, będzie Podhale i nasze piękne polskie
Tatry.
Podhale znajduje się na południu Polski, w jej górzystej części. Dlatego właśnie w podhalańskiej sali znajdą się ściany
wyrzeźbione metodą 3D, przedstawiające polskie Tatry. Drewniany sufit będzie miał sosręb z wyrzeźbioną datą wybudowania pomieszczenia, w stylu zakopiańskim, takim jaki stworzył Stanisław Witkiewicz, który spoczywa na Pęksowym
Brzyzku. Podłoga będzie z prawdziwego góralskiego drewna, dzięki czemu przywołamy piękny, oryginalny zapach gór.
Ponieważ pokój ma zazwyczaj cztery ściany, każda ściana, na której wyrzeźbione będą góry, reprezentować będzie cztery
pory roku. Przy każdej górze znajdzie się strzałeczka z nazwą tego masywu, jego wysokością i ciekawostką, na przykład:
„Giewont, 1894 m n.p.m. Na szczycie znajduje się krzyż zamontowany w 1901 roku przez parafian, którzy obchodzili
urodziny Jezusa Chrystusa”...

POLINA ŁOBURCEWA, (KAZACHSTAN)

Polina Łoburcewa, Kazachstan

...

...
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ANASTSAZIA ŁOZOWNIK (BIAŁORUŚ)

ZAMEK-MUZEUM BONA SFORZA
Zamek-muzeum chcę poświęcić pamięci wybitnej kobiety Bony Sforzy – księżniczki mediolańskiej, królowej polskiej
i wielkiej księżnej litewskiej, która wniosła ogromny wkład w rozwój nie tylko Polski, ale i w rozwój kraju, w którym
mieszkam – Białorusi...
Wchodząc do zamku-muzeum pierwsze, co przykuwa spojrzenie – to niesłychane piękno włoskiego renesansu, który
przywiozła ze sobą Bona Sforza, ze swojej ojczyzny. Ogromne zbudowane słupy, malowane witraże z wizerunkami świętych, ogromny korytarz, rozciągający się daleko w głąb zamku, gustowne sufity, magiczne żyrandole, przyciągające
uwagę, pod którymi chce się zatańczyć z jakimś wielmożą...
Tuż przed nami królowa Bona Sforza – pewnie i mocno siedzi na swoim tronie, jakby pokazując nam całą swoją majestatyczność i odwagę, dzięki którym ona stała się tak potężną i wpływową królową. Była niezwykle piękna, wielu porównywało ją z aniołem, ale jej charakter mówił inaczej. Obok królowej siedzi król Zygmunt I Stary, który zawsze słuchał rad
i opinii swojej młodej żony. Ich gustowne stroje i biżuteria, a także
317 misternie wykończone trony, mówią o posiadanym
bogactwie, które mieli w swoim czasie te znaczące w historii całego Księstwa Litewskiego postacie...
Kolejnym ważnym i interesującym atrybutem w tej sali będzie tak zwany „wehikuł czasu”. Nie, to nie ta maszyna
czasu, do której wchodzisz i trafiasz w 16 wiek. Chcę stworzyć taką atmosferę, która panowała w tamtych czasach.
Kiedy goście już tyle podziwiali, spróbowali całą mobilność tej sali, rozpoczyna się druga runda. Moje piękne malowane
witraże staną się nieodłącznym elementem tej koncepcji. Dla jej realizacji stworzę nie tylko piękne witraże, a modne,
niepowtarzalne i zapierające oddech w piersiach witraże – transformers, które ze zwykłych okien będą przekształcać się
w ciemną przeszkloną powierzchnię, co da efekt tajemniczej nocnej ciemności. I w tym czasie uruchomi się projektor,
z tymi wszystkimi ludźmi, którzy byli w ten wieczór na tym balu. Obok państwa jakby na jawie będą wirować w tańcu
królowie i królowe, zapraszając zatańczyć wraz z nimi, pod niesamowitą muzykę skrzypiec, wiolonczeli i organów. Można
zanurzyć się w ten magiczny świat tańca. Te fascynujące figury będą czarować cię swoim pięknem i lekkością...

KATARZYNA ŁUKASZUK (BIAŁORUŚ)

HISTORIA, ŁĄCZĄCA DWA NARODY
Myślę, że „Historia, łącząca dwa narody” byłaby właściwą nazwą dla jednej z sal polskiego muzeum, gdyż Polska
i zachodnia część obecnej Białorusi wcześniej były jednym bogatym i mocnym krajem, który z biegiem lat został podzielony. Język polski i kultura polska są bardzo podobne do języka białoruskiego i kultury białoruskiej, co świadczy
o ich wspólnym pochodzeniu...
Moja sala jest poświęcona wybitnym Polakom, pisarzom, artystom i in., którzy mieszkali na terenie współczesnej
Białorusi i odegrali znaczną rolę w historii obu narodów. Oto niektórzy z nich...
Obok portretu Tadeusza Kościuszki znajduje się portret Romualda Traugutta ps. „Michał Czarnecki” – polskiego
generała, który urodził się 16 stycznia 1826 w Szostakowie. Miejscowość ta leżała wówczas w granicach Imperium
Rosyjskiego, wchodząc w skład guberni grodzieńskiej. Dzisiaj znajduje się na Białorusi. Najbardziej znany z tego, że był
ostatnim dyktatorem powstania styczniowego (od 17 października 1863 do 10 kwietnia 1864).W śledztwie nie zdradził
swoich współpracowników i wziął na siebie całą odpowiedzialność za powstanie w czasie, gdy mu przewodził...
„BYĆ POLAKIEM” 2017
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Obok portretu Stanisława Moniuszki są powieszone różne rysunki i akwarele Napoleona Mateusza Tadeusza Ordy
– polskiego i białoruskiego rysownika, malarza, pianisty i kompozytora. Napoleona Ordę uważa się za swojego na Białorusi, gdzie się urodził i jest pochowany, i w Polsce, gdzie zostały wydrukowane jego prace, gdzie mieszkał i zmarł.
Do niego należy jeden z największych zbiorów litografii Europy Wschodniej XIX wieku, liczący ponad 1000 rysunków
i akwareli (prawie tyle samo nie zachowało się)...
Po zwiedzeniu mojej sali przekonają się państwo, że historia Polski i Białorusi są ze sobą ściśle powiązane, a my mamy
prawo uważać się za polskich potomków. Z powodu rozdzielenia tych dwóch państw zawsze powstawało i wciąż powstaje
wiele gorących sporów o to, czy ktoś jest polskim czy białoruskim działaczem...

Julia Sadowska, Kanada

JULIA SADOWSKA (KANADA)

…

...
...

 ADAM MICKIEWICZ

NATALIA SIKORA (REPUBLIKA CZESKA)

NIETYPOWA PODRÓŻ PRZEZ WIEKI
Zaraz potem cała rodzinka Kowalskich rozpoczęła zwiedzanie. A razem z nimi weszły do pierwszej sali również rozkrzyczane dzieci. Kowalscy nie byli tym zbyt zachwyceni, ale wierzyli, że to muzeum, zupełnie inne od reszty znanych im
muzeów, zaciekawi je. W pierwszej sali zaprezentowałam zupełne początki państwa polskiego za pomocą legend. Zwiedzających witała interaktywna Złota Kaczka. Kiedy przed nią stanęli chłopcy ze szkolnej wycieczki, zaczęła zadawać im
różne pytania. Po trzech poprawnych odpowiedziach uaktywniała się następna część sali poświęcona legendzie „O Lechu,
Czechu i Rusie“. Dzieci niestety nie znały ani jednej poprawnej odpowiedzi na zadawane pytania! Bardzo ich to zdenerwowało. Na szczęście dzieci Kowalskich chętnie im pomogły, by mogły przejść do następnej sali. Tam trzeba było piec
wirtualny chleb dla głodnych braci. Dzieci musiały się spieszyć, gdyż goniły ich myszy z następnej legendy „O okrutnym
320
Popielu“. Jeżeli udało się upiec dostateczną ilość chleba, można
było przejść do następnej sali...
Po przejściu do następnej sali wszyscy domyślili się, co symbolizują te miecze. Do uszu każdego dziecka dotarł śpiew
polskich żołnierzy pod Grunwaldem. Śpiewali „Bogurodzicę” – pieśń, która przed bitwą dodawała wojsku polskiemu sił
i wiary w zwycięstwo. W kącie pomieszczenia były w ziemi wbite dwa duże miecze. Obok nich wisiał taki tekst: „Odważny rycerzu, znajdź w pomieszczeniu innego śmiałego rycerza, który również zdobył miecz w poprzednim zadaniu.
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Znalazłeś? Więc włóżcie razem miecze w dwa otwory pod tym tekstem i czekajcie na następne polecenie.” Dzieci było
tak dużo, że nie zmieściły się przed tablicą, więc jedna dziewczynka przeczytała tekst zadania na głos. W sali było tyle
turystów, że wszyscy z łatwością znaleźli sobie kogoś do pary i włożyli miecze w otwory...
Na każdego, kto zwiedzał muzeum, czekał niewesoły okres, o którym każdy Polak pamięta. Czas, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy – rozbiory. Znów było trzeba odpowiedzieć na serię pytań: „Które państwa rozdzieliły
sobie Polskę? Na jak długo znikła z mapy? ” I wiele innych. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymywało się kawałek
niezrozumiałego tekstu. Później wszyscy stwierdzili, że każdy znak można zamienić w normalną literkę. W sali na ozdobnej tablicy wisiał klucz, według którego należało odszyfrować wiadomość. Dzieci prawdopodobnie często rozwiązywały
takie zadania, ponieważ bardzo szybko go wykonały. Ale to był dopiero początek zadania, bo z odszyfrowanych kawałków tekstu można było wspólnie z całą grupą ułożyć hymn państwowy. To zadanie należało chyba do najłatwiejszych.
Po poprawnym ułożeniu tekstu „Polska odzyskała niepodległość.”...

LILIA SZAMAŃSKA (UKRAINA)
Pochodzę z małej wsi Kisielówka, która posiada wspaniałą i niepowtarzalną
historię związaną z Polską. Spacerując uliczkami wioski można zobaczyć domy,
ozdobione polskimi ornamentami. Uwagę przyciąga również kościół katolicki,
który został wzniesiony w najwyższym punkcie wsi. A mieszkańcy wsi to potomkowie przesiedleńców z Polski z I połowy XIX wieku.
Gdybym została kustoszem jednej z sal polskiego muzeum na Ukrainie, to chciałabym stworzyć mini model mojej wsi, ale to niemożliwe.
Dlatego wybrałam najważniejsze pamiątki i dokumenty, które moim
zdaniem dają pełen obraz chłopskiego życia Polaków na Ukrainie. Na początek umieściłabym w wielkich gablotach modele budynków, które zachowały się do naszych czasów, żeby ludzie, którzy nie mają możliwości
odwiedzenia tych miejsc, mogli je zobaczyć w mniejszych rozmiarach...
W Kisielówce znajduje się kościół katolicki. Należy on do najstarszych
w obwodzie mikołajowskim. Mieszkańcy wsi są dumni, że nadal mogą
do niego przyjść i pomodlić się nie tylko po ukraińsku lub rosyjsku,
ale i w języku swych przodków – polskim.
Można byłoby umieścić w muzeum jeszcze wiele makiet, ale ja wybrałam najbardziej jaskrawe przykłady polskiej architektury...
Jedna ściana będzie przeznaczona na fotografie i historie wybitnych
osobistości, które żyły, pracowały lub pomagały mieszkańcom ziemi
mikołajowskiej. Chcę wyróżnić kilka osób, które spędziły dłuższy czas
na Mikołajowszczyźnie.

WIKTORIA SZWED (BELGIA)
Bolesław Borkowski (pośrodku)
Sala Fryderyka Chopina będzie jedną z największych sal całego muzeum.
Przy wejściu każdy będzie mógł się wyposażyć w mapę sali oraz broszurkę którą będziecie mogli państwo skonsultować w każdym momencie waszej wizyty. Główna sala będzie perfekcyjnie okrągła. Od wejścia do środka sali poprowadzi was piękny czerwony dywan. Tam będziemy mogli znaleźć fortepian, wyeksponowany na piedestale. Zapraszam miłośników do zapoznania się
z nim, ponieważ nie jest to byle jaki fortepian... Jest to Ignace Pleyel 14810, na którym grał sam Fryderyk Chopin! „Muzeum
Fryderyka Chopina” zgodziło się, aby wypożyczyć nam rekwizyt na czas inauguracji sali. Będą mogły z niego skorzystać wyłącznie osoby, które pojawią się w pierwszym tygodniu otwarcia sali, ponieważ
później, eksponat będzie musiał wrócić do jego pierwotnego muzeum. Prosimy jednak aby obchodzić się z nim jak najdelikatniej i zachować wszelką
ostrożność, za potrzebą to stanowisko będzie pilnowane przez strażnika.
Na całej ścianie naszej okrągłej sali zostaną wywieszone najważniejsze momenty z życia Fryderyka Chopina. Będą one wszystkie opisane
tak, aby każdy z was mógł zapamiętać jak najwięcej szczegółów z wizyty. Zostaną wywieszone mapy, zdjęcia oraz kilka kompozycji z możliwością odtworzenia, które będzie można spokojnie słuchać dzięki
słuchawkom. Poznają państwo całą biografię jednego z największych
kompozytorów muzyki romantycznej. (Mogę wam również zdradzić
że, w niektórych miejscach, można będzie otworzyć „magiczne szu- Ignace Pleyel pianino na którym grał i tworzył
fladki” które skrywają pełno tajemnic i skarbów).
Chopin (zdjęcie pochodzi z Muzeum Fryderyka
Chopina w Warszawie).
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OLIWIA WZOREK (IRLANDIA)
Pragnę podzielić się pomysłem udekorowania jednej z sal muzealnych- sali numer jedenaście. Sala będzie zawierała
eksponaty, dokumenty powiązane z martyrologią narodu polskiego i żydowskiego w czasie drugiej wojny światowej.
Udostępnione dla zwiedzających zbiory będą świadectwem okrutnych losów Polaków i Żydów osadzonych w obozach
koncentracyjnych. Wszelkie zdjęcia przedmiotów i rzeczy osobistych byłych więźniów obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau, unaocznią cierpienie, strach, głód, niezwykle ciężkie warunki mieszkalne i higieniczne osób skazanych
na zagładę czy niewolniczą pracę...
Bardzo ważne miejsce w sali muzealnej będą zajmowały wystawy multimedialne zdjęć przedmiotów codziennego
użytku, rzeczy osobistych więźniów odnalezionych po wyzwoleniu obozu, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Będą
to zdjęcia butów, drewniaków, waliz, pasiaków, szczotek, okularów, misek. A także włosy ogolone ludziom zamordowanym w komorach gazowych …blond, czarne, rude, krótkie, długie, dziecięce… około dwie tony (zachowane w Muzeum
Auschwitz- Birkenau). W ekspozycji powinny znaleźć się także zdjęcia puszek po Cyklonie B, gazie służącym do mordowania więźniów w komorach gazowych Auschwitz.
Wybrałam te dokumenty, ponieważ ten okres w historii jest bardzo ważny nie tylko dla Polaków ale i innych narodowości...
Niestety także dzisiaj w wielu miejscach na Ziemi podstawowe prawa człowieka nie są przestrzegane. A jak śpiewał
Jan Kaczmarek „Nie chcę nikogo tu obrażać, przypomnę tylko tę maksymę! Historia lubi się powtarzać! ”...

Patryk Świnoga, Grecja

PATRYK ŚWINOGA (GRECJA)
Zygmunt Mineyko
ZYGMUNT
MINEYKO

...

...
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WYRÓŻNIENI GRUPA III

SEMIA BEJI (TUNEZJA)
Semia Beji, Tunezja

BEZ PRZESZŁOŚCI, NIE MA PRZYSZŁOŚCI

Bez przeszłości, nie ma przyszłości

...

...
...

ANGELIKA DOBRZAŃSKA (GRECJA)
Angelika Dobrzańska, Grecja
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...
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DRODZY MŁODZI “ROZPROSZENI PO WSZEM ŚWIECIE”
PRZYJACIELE,
swoją postawą i udziałem w konkursie udowodniliście, że Polacy to wielki
Naród, połączony miłością do Ojczyzny, polskiej kultury, wierny odwiecznemu hasłu:,, Bóg, Honor, Ojczyzna”.
W dobie globalizacji niezmiernie ważne jest wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, bo przecież zgodnie z prawem naturalnym, nie przestaje się być członkiem rodziny nawet
w momencie zmiany nazwiska czy obywatelstwa.
Jestem przekonana, że nosicie w sobie dumę ze swej polskości i świadomie pielęgnujecie
ją w sercach.
Zachwyciła mnie Wasza dojrzałość w rozważaniach, młodzieńczy entuzjazm i wypowiedziany z tak wielką siłą, a wciąż aktualny apel:,, Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny Narodzie...
bo biegnę z Tobą, bo bez Ciebie jestem nikim”.
Czyż nie fantastycznie brzmią słowa zawarte w jednej z prac:,, Bo kto jak nie my, Polacy,
będzie walczyć za wolną Polskę...o wolność naszych dzieci, o nasz język...?
Białe Orły, jak nazywa współczesną młodzież polonijną Julia Golonka, jedna z laureatek,
odważnie marząca o zdobyciu Nagrody Nobla, dziś maszerują w śmiałym marszu godnym potomków dzielnych rycerzy, przed którymi ongiś drżały wielkie potęgi świata.
Oczywiście Waszym mieczem jest obecnie nauka, sumienne wykonywanie obowiązków, poszanowanie języka, symboli narodowych i tradycji oraz praca na chwałę Ojczyzny i konkretne
wymagania od siebie,, choćby inni od Was nie wymagali”.
Wierzę, że dopóki są tacy szlachetni zapaleńcy jak Wy, dopóty Polska, nasze wspólne dobro,
będzie krajem szanowanym, liczącym się na arenie międzynarodowej.
Życzę, by zawsze towarzyszyły Wam melodia i tekst,, Marszu”, w którym do głosu dochodzi
niestrudzona wola życia Narodu, bacznie,, strzegącego w obcym kraju skarbu polskiej mowy,
polskiego ducha i zwyczaju”.
Wspomnienie ziemi, z którą zapewne nigdy nie rozstanie się Wasze serce, niech gości
w wyobraźni, bo chociaż kraj rodzinny gdzieś,, daleko, daleko, za siódmą górą, za siódmą
rzeką”, to jednak zawsze najpiękniej jest tam, gdzie,, W słońcu pławią się doliny i gdziekolwiek
spojrzysz rad, kraj mej matki, kraj rodzinny, kwitnie jak wiosenny sad”.
MARIA DRĄG
Juror
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WYRÓŻNIENI GRUPA IV

Jan Kiczka (Kanada)

JAN KICZKA (KANADA)

…

…
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WYRÓŻNIENI GRUPA IV

MICHELE RESCINITI (WŁOCHY)

„MARSZ MARSZ POLONIA”
OSOBISTA, WSPÓŁCZESNA, INTERPRETACJA WIERSZA
„Polonusi naszych czasów
też walczyć będziemy
i o mowę i tradycję
was nie zawiedziemy.
Marsz, marsz Polonia...

Ciężko chodzić do kościoła
Popiełuszko tłumy woła
tak jak było przy Stalinie
i za wiarę się tu ginie.
Marsz, marsz Polonia...

Zamienili język polski
i orła białego
na czarnego, dwugłowego
śmierć nam niosącego.
Marsz, marsz Polonia...

W Stoczni głośno też się robi
Solidarnie, razem bracia
Nasza Polska, nasza Flaga
nie zginie odwaga.
Marsz, marsz Polonia...
Otwierają sie granice
ludzie wyjężdzają
ale nadal Polskę naszą
w sercu swym chowają.
Marsz, marsz Polonia...

Tu ze wschodu, tam z zachodu
przez lwowskie orlęta
niepodległość wielka nasza
została dopięta.
Marsz, marsz Polonia...
Od Norwiku do Cassino
Polski żołnierz idzie
w Anglii szyfry odczytują
a lotnicy tam kunsztują.
Marsz, marsz Polonia...
Pan Jan Karski emigruje
nikt go nie słuchuje
Polski orzeł jest niezłomny
nosi blizny wciąż pokorny.
Marsz, marsz Polonia...

Dziś żyjemy w świecie nowym
wolnym, kolorowym
tęskni mama, tęskni tata
o powrocie jest dybata.
Marsz, marsz Polonia...
Świat dziś pełen jest swobody
a ja Polak młody
choć żyje na obcej ziemi
Ojczyzny mej nikt nie zmieni.
Marsz, marsz Polonia...”

Druga Wojna się skączyła
komuna wkroczyła
skręcił pociąg z Oświęcimia
do zimnego Bukowina.
Marsz, marsz Polonia...
W lasach giną oficerowie
nikt ci o tym nie opowie
tylko drzewa, brzozy wiedzą
gdzie ich ciała leżą.
Marsz, marsz Polonia...
Jak Wojtyła już na Placu
o choinkę prosi
od to niezły zamęt teraz
w świecie się zanosi.
Marsz, marsz Polonia...
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WYRÓŻNIENI GRUPA IV

PAULINA BADENKO (WIELKA BRYTANIA)

OSOBISTA INTERPRETACJA DWUWIERSZA:
„MARSZ, MARSZ POLONIA, NASZ DZIELNY NARODZIE”.
O POLSCE, CZYLI O DIAMENCIE SZLIFOWANYM PRZEZ POLAKÓW
Bycie Polakiem wiąże się z bogatą wiedzą na temat historii naszego kraju. Krwawe wojny, lata niewoli, miliony
poświęceń i wola walki doprowadziły do obecnego stanu naszej ojczyzny. Doprowadziły do możliwości rozwoju i dumy
z bycia tym kim jesteśmy...Polakami.
Dwuwiersz „Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie” zawiera w sobie głęboki przekaz, mimo małej ilości słów.
Pierwsze trzy słowa tego cytatu są niezwykle ważne, gdyż skrywają w sobie ogromną moc nastawienia Polaków do walki
o ojczyznę. Powyższe wyrazy mogą być wypowiedziane przez każdego z nas, aby zmotywować Polskę w trudnych chwilach, w chwilach grozy dla naszego kraju. Możnaby rzec, że to Polacy napędzali siebie samych do walki, dawali siłę, aby
przebrnąć przez ciężki okres.
Zaimek rzeczowny występujący w powyższym dwuwierszu, „nasz”, wskazuje na dumę z bycia Polakiem, na to, że nasi
rodacy nie bali się przyznać do tego, że to jest ich kraj. Stwierdzenie tak normalnej rzeczy nie było jednak zawsze łatwe
dla mieszkańców Polski, gdyż” polskość” była nam wiele razy odbierana. Życie pod zaborem Niemieckim, Pruskim,
czy Austriackim nie ułatwiało bycia szczęśliwym ze swojego pochodzenia. Jednakże, słowo „nasz” wywiera potężny
nacisk na wagę tej historii i jak zapieczętowała ona patriotyzm w Polakach. Zamiast być zniechęconym do szerzenia
polskich zwyczajów i kultury, to nas tylko podbudowało i umocniło w przekonaniu, że nasze pochodzenie to jeden
z największych skarbów, jakie mamy. Ukazuje to upartość polskiego narodu podczas przejęcia ojczyzny, gdyż naszym
zagranicznym przeciwnikom nigdy nie było łatwo, aby „wyplenić” z Polaków ich tożsamość.
Dzielny naród... Co to właściwie oznacza? Wiele zwycięstw i triumfów, pewność siebie, ogólna siła kraju...? Moja
odpowiedź brzmi nie. Odważny kraj, to kraj, który podejmuje się walki mimo bycia na straconej pozycji i świadomości
o swoich wielu słabościach. Takim narodem jest Polska. Najlepszym przykładem wiary w możliwość dokonania rzeczy
„niemożliwych” mają bohaterowie dokumentu „Kamienie na Szaniec”. Rudy, Zośka i Alek z pewnością nie zaliczali się
do grupy bojaźliwych osób. Ze swoimi znikomymi zasobami zbrojnymi i brakiem doświadczenia nie mieli szans, aby dokonać imponujących rzeczy. Jednakże, to te słabości ukazały ich jako odważne osoby. Nie obawiali się skutków ich amatorskich akcji sabotażowych, a wręcz przeciwnie, czuli się oni silni i dzielni, co automatycznie wpływało pozytywnie
na ich rezultaty. Tak samo było z Polską, mimo braków w wielu aspektach nieskazitelnego przygotowania do walki,
naród ten został uznany za „dzielny”. Siły militarne nie miały jednak w tej kwestii największego znaczenia, gdyż nastawienie Polaków i ich wola walki dodawały otuchy i zwiększały pole do popisu. Profesor Janusz Tazbir określił bohaterów
książki „Kamienie na Szaniec” „narodowymi diamentami” i moim zdaniem jest to bardzo słuszna uwaga, gdyż ukazuje
jak cenne było ich poświęcenie po to, aby reszta rodaków odzyskała wiarę i motywację by pokonać Niemców. Jednak
uważam, że Polska, jako kraj również jest wspaniałym brylantem. Osoby takie jak Rudy, Zośka i Alek, czy inni zasługujący
na uwagę Polacy, „szlifują” ten naród, aby był jeszcze bardziej okazalszym „diamentem”, gotowym do stawienia czoła
różnym przeciwnościom losu.
Odwołanie się do dawnej Polski podczas II wojny światowej, czy podczas Powstania Warszawskiego nie oznacza,
że będąc Polakami musimy ograniczać się do osiągnięć dokonanych przez naszych przodków. Również w dzisiejszych
czasach, patrząc na współczesne wydarzenia w naszym kraju nie bójmy się powiedzieć: „Marsz, marsz Polonia, nasz
dzielny narodzie”!
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WYRÓŻNIENI GRUPA V

JULIET KOSZELAK, JULITA WIECHOWSKA (USA)

MARCELI WIELGOSZ (GRECJA)

MARCIN ŁAŚ (AUSTRIA)
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WYRÓŻNIENI GRUPA V

WIKTORIA URBAN (GRECJA)

ANASTASIA ŁUKIANENKO (UKRAINA)

ALJONA DIDKOWSKA (KAZACHSTAN)
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WYRÓŻNIENI GRUPA V

JANA GROCH (UKRAINA)

VINCENT DOGGEN (BELGIA)

WŁADYSŁAW BORADYN (BIAŁORUŚ)
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
PREZES FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK”
JOANNY FABISIAK
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

STANISŁAW KRYSIŃSKI (CZECHY)

KOTY NA EMIGRACJI
No i tu jestem. Mieszkam i żyję w innym kraju, w nieznanym mieście, w ciasnym mieszkaniu, w którym stoją nie moje
meble, a z okien rozpościera się obcy widok. Generalnie miasto jest przepiękne, jedno z najładniejszych w Europie, są
tu śliczne widoki i ciekawe zabytki, a ludzie jakby spokojniej żyją. Wydawało mi się, że bez problemu znajdę tu nowych
kolegów . Tak, generalnie wszystko miało być piękne!
Rzeczywistość była jednak inna.
…
Tęskniłem za moim dużym domem z ogrodem, za dziadkami i wreszcie za moimi kochanymi zwierzakami. Mam dwa
koty, nazywają się Psota i Gucio. Psota jest szaro-czarna, pręgowana jak tygrys, ma piękną mordkę i grube, wspaniałe
wąsy. Jest nieufnym kotem, ale za to cudownie psoci. Gucio jest jej przeciwieństwem, jest bardzo przyjazny, ufny i uroczo leniwy. Ma futerko biało-czarne, miękkie, jak sierść króliczka. Tworzą razem udaną parę. Koty zostały w naszym
domu z moimi dziadkami. Tak bardzo mi ich brakowało.
…
Dwa koty w kontenerach przewozowych dla zwierząt wylądowały w naszym samochodzie, razem z niezliczoną ilością
zabawek, miseczek, drapaków, jedzenia, legowisk, kocyków i dwóch kuwet. Droga była męką. Jechaliśmy aż dziewięć
godzin, a koty w ogóle nie chciały z nami współpracować. A to jeden kot uciekał, a to drugi darł się w niebogłosy. Cudem
dojechaliśmy do domu. Gdy tylko koty zorientowały się jaką przestrzenią dysponują, schowały się pod łóżko. Były obrażone, złe, zmęczone, dokładnie, w takim stanie, jak ja.
…
Okres przystosowania kotów do warunków emigracyjnych trwał nie jeden dzień, ale dwa tygodnie, i zakończył się
fiaskiem. Koty były nieubłagane.
…
Po długim zastanowieniu, postanowiliśmy, że koty wrócą do domu – do Warszawy.
Będą chodziły po swoich ukochanych drzewach, chowały się w krzakach i polowały na nornice. Byłem zły, że musimy
przewieźć koty znowu do domu w Polsce.
…
Po powrocie z Polski do Pragi nastał czas smutku. Jednak szybko wymyśliliśmy, żeby kupić kota z tego kraju, w którym mieszkamy. Takiego koteczka, który nie zna chodzenia po polskich drzewach i krzaczorach, i nie wie nic o istnieniu
mojego cudownego domu z ogrodem. Więc kupiliśmy Tośkę. Był to kot składający się z futerka, “kota właściwego” i “podzespołu mruczącego”. Niby taki sam, jak moje polskie koty, jednak jej “kot właściwy” był inny. Tośka ciągle przebywała
w mieszkaniu, ale gdy tylko mogła, to biegała przez całą jego długość, tak długo, jak tylko potrafiła. To bardzo pogodny,
przyjacielski i ufny koteczek.
No i nastała odwrotna sytuacja. Musieliśmy przewieść Tośkę do domu w Warszawie na święta. Podróż była wręcz
komfortowa, w porównaniu z wyczynami naszych kotów podczas ostatnich kocich przeprowadzek. Gdy tylko przyjechała
do domu, natychmiast zobaczyła inne koty, bardzo chciała je poznać i pobawić się z nimi. Lecz Psota i Gucio były nieufne
i nie miały zamiaru pokazać jej swojej życzliwości. Tośka była zawiedziona, ale i także była potwornie zazdrosna. Jak
tylko zobaczyła, że Gucio i Psota biegają po drzewach, natychmiast chciała z nimi być. Niestety musiała zostać w domu
i oglądać przez szybę okna, jak one świetnie się bawią. Okazało się, że ‘’kot właściwy’’ Tośki jest taki sam, jak moich
polskich kotów.
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SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP
W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII, DYREKTOR MONIKA PRUSKA.
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Reprezentacyjny Zespół
Artystyczny Wojska Polskiego
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego jest spadkobiercą prawie 100-letniej
tradycji grup teatralno-estradowych działających przy Domach Żołnierza Polskiego w okresie
II Rzeczpospolitej, popularyzujących w środowisku wojskowym i cywilnym tradycje narodowe
i chwałę oręża polskiego. Realizuje życzenie
Marszałka Józefa Piłsudskiego, który chciał,
aby powstała stała scena żołnierska, na której
„powinno się grać głównie sztuki optymistyczne
i radosne, dające ludziom wiarę i nadzieję.”
Głównym nurtem działalności artystycznej
Zespołu jest udział w państwowych, wojskowych i kościelnych uroczystościach związanych
z historycznymi i patriotycznymi rocznicami.
W bieżącym repertuarze Zespołu znajduje się
ok. 20 widowisk i programów historycznych.
W skład Zespołu wchodzą: soliści, chór, balet, orkiestra symfoniczna i orkiestra koncertowa. Obecnie zatrudnionych
jest ponad 200 osób: piosenkarzy, śpiewaków, muzyków i tancerzy, artystów chóru, pracowników administracyjno-technicznych.
Wyjątkowym znakiem rozpoznawczym Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego są kostiumy sceniczne, które w większości stanowią kopie autentycznego umundurowania historycznego: od wojów Mieszka I poprzez
„skrzydlatą” husarię Jana III Sobieskiego do czasów współczesnych. W magazynach zgromadzono ponad 1200 kostiumów i rekwizytów. Widzów zachwyca i zadziwia ich różnorodność, bogactwo zdobień i kolorystyka. Kostiumy dostarczają publiczności niezapomnianych wrażeń estetycznych i mogą być źródłem wiedzy na temat historii oręża polskiego.
Dzisiaj Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego cieszy się ogromnym powodzeniem i uznaniem w kraju
i za granicą. Zespół odbył ponad 200 tournée, m.in. do Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Słowacji, Czech, Korei Południowej, Chin, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Występował także
przed Janem Pawłem II na specjalnej audiencji w 1994 roku. W kraju brał udział w ponad 60000 koncertów. Wszystkie
występy Zespołu są zawsze gorąco oklaskiwane przez publiczność i chwalone przez krytyków muzycznych za wykonanie
i maestrię.
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego posiada na swoim koncie szereg nagrań dla Telewizji Polskiej,
polskich firm płytowych oraz na potrzeby filmu. Ukazało się 50 płyt CD z nagraniami polskich pieśni patriotycznych
i religijnych m.in. „Hymny i pieśni polskie”, „Pieśni staropolskie i rycerskie”, „Najpiękniejsze dla Polaka”, „Boże, coś
Polskę...”, „Żołnierskie kolędowanie”, „Solidarni”, „Biel z czerwienią”, „Jak białe orły”.
Od 2006 roku Dyrektorem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego jest Adam Martin – kompozytor, animator i menadżer kultury (ps. art. Adam Hetman).
Zapraszamy na naszą stronę: www.rzawp.pl
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Z wzajemno

Dyrektor
Mirosław Korzeb
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ORGANIZATORZY I SPONSORZY

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

REPREZENTACYJNY
ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
WOJSKA POLSKIEGO

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

TEATR GULIWER

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNOTA POLSKA”

EBEJOT

ZRZESZENIE
NAUCZYCIELI POLSKICH
W AMERYCE

ZJEDNOCZENIE
POLEK
W WIELKIEJ
BRYTANII
PAŁAC KULTURY I NAUKI

DRUKARNIA EFEKT

BYŚ
– WOJCIECH BYŚKINIEWICZ

ZJEDNOCZENIE POLSKIE
W WIELKIEJ BRYTANII

FUNDACJA
„ŚWIAT NA TAK”

ZJEDNOCZENIE POLEK
W WIELKIEJ BRYTANII

TOWARZYSTWO
POMOCY
POLAKOM

STOWARZYSZENIE
POLAKÓW
W CZARNOGÓRZE

TOWARZYSTWO
POMOCY POLAKOM

STOWARZYSZENIE POLAKÓW W CZARNOGÓRZE

MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

DOBRE MIEJSCE
S.P. Z O.O.

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

FUNDACJA
IM.
GRABOWSKIEGO
W LONDYNIE
FUNDACJA
IM. GRABOWSKIEGO
W LONDYNIE

MUZEUM
ŁOWIECTWA
I MYŚLISTWA

ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE

THE FRYDERYK CHOPIN
MUSEUM

POLONIA
AID FOUNDATION
TRUST

CENTRALNA BIBLIOTEKA
WOJSKOWA

POLONIA AID
FOUNDATION TRUST

KONGRES POLAKÓW
W ROSJI

PATRONI MEDIALNII
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