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Mam zaszczyt, jako pomysłodawca Przeglądu Twórczości 
Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego prze-
kazać w Państwa ręce wydawnictwo  podsumowujące 15 

lat jego historii. Idea organizacji Przeglądu zrodziła się jeszcze na 
przełomie wieków, urzeczywistniając się w 2002 roku, kiedy to zo-
stała zorganizowana pierwsza jego edycja. Projekt swym zasięgiem 
początkowo obejmował tylko miasto Kraków, stając się konkursem 
o zasięgu regionalnym w 2005 roku. Jego organizatorami są Ma-
łopolskie Centrum Edukacji „MEC” oraz Centrum Młodzieży im. dr 
H. Jordana w Krakowie. 

Przegląd realizowany jest od wielu lat w kategoriach wiekowych: 
szkoły podstawowe, gimnazja (do ubiegłego roku) oraz szkoły po-
nadpodstawowe – w formach wyrazu artystycznego takich jak: plastyka, fotografia, literatura, film. 
Poprzez nowoczesną formę  młodzież ma szansę pokazania czym dla młodego Polaka jest patriotyzm 
i jak postrzegany jest współczesny patriota. Celem przeglądu jest więc formowanie świadomości 
narodowej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, promowanie historii, tradycji i kultury polskiej, a także 
umożliwienie uczestnikom zaprezentowania dorobku związanego z realizacją treści patriotycznych 
przed szeroką publicznością. 

Organizując Przegląd staramy się, aby zakres tematyczny korelował z aktualnymi i ważnymi 
rocznicami jakie obchodzi naród i państwo polskie. W bieżącym – 2019 roku tematem przewodnim 
były walki o granice odradzającej się Rzeczpospolitej w latach 1918-1922. Rok wcześniej tematyka 
konkursowa dotyczyła 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w 2017 r. bohaterem 
był Tadeusz Kościuszko w 200. rocznicę jego śmierci. 

Gale finałowe konkursu są starannie przygotowywane i posiadają uroczystą oprawę. Na nich 
to laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody a ich prace są prezentowane publicznie. Część prac pla-
stycznych i fotograficznych jest później wykorzystywana jako materiał ilustracyjny w drukowanych 
przez nas – w ramach projektu Młodzież pamięta® – śpiewnikach polskich pieśni patriotycznych. 

Niniejsza publikacja obejmująca wszystkie XV. edycji Przeglądu, to nie tylko kronika minionych lat 
dokumentująca laureatów i nadesłane prace ale przede wszystkim wyraz podziękowania dla tysięcy 
młodych ludzi i ich nauczycieli, dla których podtrzymywanie świadomości narodowej i patriotyzm 
są niezwykle cenne.

Mariusz Cupiał 
Sekretarz Zarządu

Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”
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Drodzy czytelnicy

W tym roku odbyła się 15. edycja Przeglądu Twórczosci 
Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. 
Tak jak w poprzednich latach uczniowie mieli możli-

wość zaprezentowania tematyki patriotycznej zinterpretowanej 
w formie plastycznej, literackiej, fotograficznej i filmowej.

Młodzież chętnie angażuje się w tego typu przedsięwzię-
cia, co świadczy o zainteresowaniu patriotyzmem i bohaterami 
narodowymi.  Dla nas organizatorów, satysfakcję stanowi to, że 
stwarzamy przestrzeń do realizacji takich projektów.

W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu wybrane pra-
ce literackie, plastyczne, fotograficzne ze wszystkich 15 edycji 
naszego konkursu. W dużej mierze świadczą one o społecznej 
dojrzałości uczniów oraz o wrażliwości i wyczuciu artystycznym.

Mam nadzieję, że konkurs będzie trwał w swojej formule kolejne lata a udział młodzieży będzie 
się zwiększał z każdym rokiem. Życząc miłej lektury proszę o rozpowszechnianie informacji o naszym 
projekcie i zachęcam młodych ludzi do brania w nim udziału.

Bartłomiej Kocurek
Dyrektor Centrum Młodzieży 

im. dra H. Jordana w Krakowie 
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Gala Finałowa: 20 czerwca 2005 r., godz. 12.00
Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska” w Krakowie

I Przegląd Twórczości  
Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”
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Bartosz Głowacki – patron naszej szkoły
aranżacja Edyta Chorobik, Gimnazjum nr 7, Kraków

Droga Polaków do wolności
aranżacja Elżbieta Kijowska, Anna Szopińska – Lach,  
Magdalena Cudzicka, Szkoła Podstawowa, Żabno

Piękna nowatorska ziemia
aranżacja Bogusława Mozdyniewicz, Szkoła Podstawowa nt 10, Nowy Targ

Wolność…Wolność? Wolność!
aranżacja Magdalena Mikulec, Teresa Duratek, Zespół Szkół, Rożnów

Polska, jesteś już wolna
aranżacja Julita Skrzat, Bożena Wypchał, Szkoła Podstawowa nr 66, Kraków

Patrzę wam prosto w oczy, a krok mój jest wiekiem
aranżacja Teresa Karcz, Gimnazjum nr 3, Pyzówka

Przywołajmy historię po to, by jaśniej patrzeć w przyszłość
aranżacja Małgorzata Miczulska, Szkoła Podstawowa, Łomnica Zdrój

Była w niej mądrość piękno i miłość
aranżacja Barbara Żezała, Bożena Żurowska, Bożena Gumula,  
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Sucha-Trzyciąż

Bagatelo
aranżacja Joanna Cioczek, Zespól Szkól Rolniczych, Nowy Targ

Przedstawienia zaprezentowane  
podczas gali finałowej 

I Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży 
Województwa Małopolskiego 

20 czerwca 2005 r. w Teatrze Lalki, Maski i Aktora „Groteska” 
w Krakowie
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W kategorii wiekowej – uczniowie gimnazjum

I nagroda
Agnieszka Piotrowska – Gimnazjum nr 23, Kraków

Trzy wyróżnienia
Justyna Żelazna - Gimnazjum nr 2, Myślenice
Karolina Konarska - Gimnazjum nr 2, Myślenice 
Stanisława Cholewa – Gimnazjum, Żabno
 
W kategorii wiekowej – uczniowie szkól ponadgimnazjalnych

Dwa wyróżnienia pierwszego stopnia
Estera Krzywiecka – Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10, Kraków
Marta Zdrojewska – Liceum Ogólnokształcące nr XXVIII, Kraków
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Laureaci konkursu literackiego 
I Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego
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W kategorii wiekowej – uczniowie gimnazjum

I nagroda
Katarzyna Matras – Zespół Szkół im. T. Korczaka z Laskowej
 

Dwa równorzędne wyróżnienia pierwszego stopnia
Anna Gubernat, Paulina Pająk – Gimnazjum w Żabnie
 
W kategorii wiekowej – uczniowie szkól ponadgimnazjalnych

Wyróżnienie drugiego stopnia
Izabela Kanadys – Zespół Szkół Budowlanych w Krakowie

Laureaci konkursu plastycznego
I Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego
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Patriotyzm to szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu, 
stawianie dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. Jest postawą społeczno-polityczną 
opartą na zasadach miłości. Na przestrzeni dziesięciu wieków dziejów naszego narodu w za-

leżności od sytuacji, w jakiej się on znalazł, patriotyzm różnie był pojmowany i przyjmował różne 
formy. Wszystkie podejmowane działania miały wynikać z miłości, troski o los państwa, narodu, 
społeczeństwa, nie mogły godzić w suwerenność i godność innych narodów.

Dziś patriotyzm to niestety bardzo rzadka cecha. W silnej postaci występuje u zaledwie kilku 
procent populacji. Dla reszty ojczyzna nie ma aż tak wielkiego znaczenia i nie jest czymś, za co 
można oddać własne życie. Patriotyzm to cecha wrodzona, niemożliwością jest zdobycie go w szkole. 
Chociaż są w życiu takie chwile, gdy cecha ta ujawnia się u każdego. Taką sytuacją jest na przykład 
wojna, gdy wszyscy przeżywamy nieszczęścia. Jesteśmy bardziej odporni na zło, jakie wyrządza woj-
na, i zżyci z ludźmi, pragniemy się dzielić tym, co mamy, i wspólnie dążyć do przywrócenia pokoju 
w ojczyźnie. Podczas gdy w kraju panuje pokój, każdy ma swoje osobiste zmartwienia i problemy, 
nie skupia się przez to na kłopotach innych. Czasy zaborów obfitowały we wzory patriotów. Wiele 
takich postaci znaleźć można w utworach Adama Mickiewicza. Jest nim tytułowy Tadeusz Soplica 
i Jacek Soplica, który ciężko odpokutował błąd swej młodości. Patriotą jest także Ordon oraz bo-
haterowie utworu Aleksandra 
Kamińskiego Kamienie na 
szaniec i żołnierze z Wester-
platte, którym wiersz poświę-
ca Gałczyński. 

Jest także wielu innych. 
Ich przykłady postaram się 
teraz przybliżyć. Myślę, że 
jedną z osób, które bardzo 
kochały swój kraj, jest tytuło-
wy bohater noweli Henryka 
Sienkiewicza Latarnik. Ojczy-
zna była dla niego sprawą 
najważniejszą. W Kordianie 
Słowackiego także mamy do 
czynienia z patriotyzmem jako 
najwyższą wartością – dla ra-
towania ojczyzny główny bo-
hater poświęcił własne życie 
i wolność. Podobną postać 
możemy znaleźć u tytułowego 
bohatera utworu Mickiewicza 
Konrad Wallenrod. Czytając 
dzieła i przeżywając wraz 
z bohaterami ich życie, nie-
raz odnoszę wrażenie, że dziś 
nikt nie byłby zdolny do tak 
wielkich poświęceń. Co wię-
cej, wielu zastanawia się, czy 
dziś patriotyzm ma w ogóle 
jakikolwiek sens.

W obecnych czasach, 
w dobie różnych przemian, 

Estera Krzywiecka
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10, Kraków
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bardzo ważną rzeczą jest kształtowanie przez nauczycieli oraz rodziców patriotycznych postaw 
dzieci. Mimo iż interpretacja tego pojęcia ulega ciągłym zmianom, podobnie jak inne zachowania 
patriotyzm powinien się kojarzyć z szacunkiem dla narodowej przeszłości, tradycji i nieobojętnością 
wobec czasów teraźniejszych. Patriotyzm to dziś nadal troska o polityczne losy ojczyzny, ale jeszcze 
bardziej o rodzinę, poszanowanie własności prywatnej i społecznej, sumienne wykonywanie obowiąz-
ków w miejscu pracy, niezależnie od statusu własności, przedkładanie dobra wspólnego nad własne.

Jednak niejednokrotnie ludzie sami tworzą wypaczone pojęcia patriotyzmu. Pojmują go jako nacjo-
nalizm, szowinizm lub obojętność. Biorąc wzór z przykładów z wcześniejszych czasów, należy pamiętać, 
że postawa ta to nie tylko docenianie niepodległości i suwerenności ojczyzny, wielkich i doniosłych 
wydarzeń, ale także kształtowanie postaw ogólnoludzkich, przestrzeganie i poszanowanie prawa. Na co 
dzień nie mówi się o poszanowaniu prawa, zwłaszcza w naukowy sposób. Można go rozumieć w kilku 
aspektach. Inaczej pojmuje go Polak mieszkający w kraju, inaczej za granicą, a jeszcze inaczej w okresie 
wojny czy niepodległości. Marian Hemar powiedział: ojczyzną moją jest mowa polska. Praktycznie ze 
wszystkich stron padają potoki słów o patriotyzmie, miłości ojczyzny. Pomniki, sztandary, uroczysto-
ści... Są to wielkie i szumne hasła. Rzecz w tym, ze ludzie nie potrafią znaleźć kompromisu między 
tradycyjnym a nowoczesnym pojmowaniem patriotyzmu. W pierwszym przypadku zarzucana jest 
zaściankowość, a w drugim kosmopolityzm. Pomiędzy tymi skrajnościami nie ma nic. Bardzo niewiele 
jest prób budowy patriotyzmu nowoczesnego, czyli łączącego otwartość na innych oraz tolerancję  
z dobrze pojętą dumą narodową i chęcią wspomagania własnego kraju. A myślę, że właśnie taki 
patriotyzm jest dziś potrzebny.

Nieprawdą jest, że w nowych, zmienionych czasach i warunkach jego potrzeba zanika. Patrio-
tyzm jest taką samą wartością jak na przykład: miłość, uczciwość czy sprawiedliwość. Powinien 
wynikać z wewnętrznej potrzeby, a nie z zewnętrznych okoliczności. Słowo „patriotyzm” wydaje 
się niedzisiejsze – kojarzy się z powstaniami i wojnami, w których Polacy walczyli bardzo odważnie, 
lecz które zwykle przegrywali. Dziś, gdy jesteśmy już w Unii Europejskiej, coraz więcej ludzi być 
może będzie pracowało w jednym kraju, a mieszkało w innym. Na horyzoncie szczęśliwie nie widać 
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5wojny, zamiast tego wyzwaniem jest silna konkurencja między ludźmi, firmami, regionami i być 
może bardziej pomiędzy częściami świata niż krajami. Zdaniem wielu wszystkie wspomniane zja-
wiska oznaczają koniec epoki nowoczesności, a początek epoki nowoczesnej globalizacji. Uważam, 
że to jednak wcale nie oznacza końca patriotyzmu. Być może nie każdy zdaje sobie sprawę, ale na 
pewno w pewnym stopniu, choćby najmniejszym, przejawia to uczucie. Za przykład można podać 
troskę o to, by nasz kraj nie tonął w brudzie, bałaganie, śmieciach. Innym przykładem może być 
radość wynikająca ze spotkania za granicą rodaka. Ożywa w nas wtedy braterstwo, tęsknota za 
krajem, chęć zaczepienia i porozmawiania z bratnią duszą. Każdy przejawia patriotyzm, lecz na 
swój własny, specyficzny sposób. Nie można znaleźć osoby, której w ogóle nie obchodziłyby losy 
kraju i sprawy z tym związane. Dla każdego mottem są i powinny być słowa Wisławy Szymborskiej. 
Poetka mówi: Bez tej miłości można żyć / Mieć serce puste jak orzeszek / Można nie kochać cię 
i żyć / Ale nie można owocować. 

Patriotyzm czyni człowieka w pełni wartościowym. Nie można jednak bezwiednie lub też pod 
naciskiem innych przejawiać to uczucie i nie widzieć celu, dla którego się to robi. Nasze postępo-
wanie musi mieć jakiś sens. 

W okresie gdy jesteśmy już w Unii, wielu może uważać, że patriotyzm i przejawianie go jest 
w ogóle niepotrzebne i nie ma sensu. Ale czy tak jest naprawdę? Co by się stało, gdyby nikt nie 
przejawiał tego uczucia? Uzmysławiając sobie skutki takiego postępowania, można w końcu dojść 
do wniosku, że patriotyzm ma dziś sens. Na pewno każdy zgodzi się z tym stwierdzeniem. Należy 
dbać o dobro kraju i narodu. Gdyby nikt tego nie czynił, szkodzilibyśmy sami sobie. Skutki takiego 
lekkomyślnego postępowania mogłyby być opłakane. Z drugiej jednak  strony widać także negatywne 
skutki przejawiania skrajnego patriotyzmu. Niewiele się o nich mówi, gdyż jest ich o wiele mniej. 
Osoba, która bez reszty poświęca się w obecnych czasach krajowi i jego sprawom, tak naprawdę 
nie patrzy na siebie, na swoje potrzeby, rodzinę, przyjaciół, najbliższych. Dla niej najważniejsze jest 
miłość do ojczyzny. Reszta pozostaje na dalszym planie. Na bok zostają odsunięte wszystkie inne 
rzeczy i uczucia. A przecież ojczyzna nigdy nie odpłaci nam się taką samą miłością! Nawet rodacy 
nie do końca muszą rozumieć i doceniać nasze poświęcenia. Oddając swe życie w ofierze krajowi, 
w rezultacie omija nas to, co właściwie najlepsze, czyli radości wynikające z bycia razem z najbliż-
szymi i obdarowywania ich naszą miłością. Niejednokrotnie ci, którym na nas zależy, mogą nie 
rozumieć naszych intencji i mieć pretensje, dlaczego to robimy. Nie można przejawiać skrajnego 
patriotyzmu, gdyż przez takie postępowanie możemy zranić innych. Drudzy także zasługują na 
naszą miłość i chcą nią być obdarowywani. Musimy zdawać sobie z tego sprawę i myśleć także 
o najbliższych nam i naszemu sercu osobach. Nie możemy lekceważyć tego, co robią dla nas inni, 
i nie odwzajemniać tego właściwym postępowaniem. Tak jak w przejawianiu różnych uczuć, tak 
też w patriotyzmie nie ma miejsca na skrajności. Nie można go w ogóle nie przejawiać, gdyż jest 
to niemożliwe. Każdy z nas, nawet bezwiednie, chce dbać o swój kraj. Przejawia się to na przykład 
w obecności na uroczystościach patriotycznych, akcjach sprzątania kraju, pomaganiu rodakom, 
itp. Także skrajna miłość do narodu nie jest wskazana, gdyż niekoniecznie musi przynosić same 
dobre efekty. Nie można do samego końca powiedzieć, czy patriotyzm ma sens, czy też nie. Wszę-
dzie potrzebny jest umiar. Każdy powinien ocenić, co jest dla niego najważniejsze, lecz pamiętać 
o swych korzeniach i na swój sposób przejawiać to uczucie. Jednak istotne jest, by w swoim życiu 
coś dla ojczyzny zrobić.
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Pisał C. K. Norwid (rok 1871): „Znicestwić narodu nikt nie podoła bez współdziałania oby-
wateli tegoż narodu, i to nie bez współdziałania przypadkowego, częściowego, nominalnego, 
ale bez współdziałania starannego. Pochodzi to z przyczyny, iż narody, będąc dziełem miłości 
(naprzód natchnionej, a potem miłości uświadomionej), wymagają logicznie, ażeby miłość 
zaprzeczyła siebie samą, jeżeli ma być dzieło ich znicestwienia dokonanym. Tym więcej, iż 
żadne działanie bez zamiłowania nie może dojść do zupełności swojej”. Polska mogłaby 
zatem być unicestwiona jedynie rękami samych Polaków, gdyby ich miłość zamieniła się 
w nienawiść tego, co polskie. Czy to możliwe? Trzydzieści lat przed Norwidem pisał K. Libelt: 
„Miłość Ojczyzny jest Polakowi bóstwem na ziemi; ona całą duszę jego przenika; po Bogu 
kocha Ojczyznę najbardziej” [...]

Nasz naród jest naszą Ojczyzną. Ale Ojczyzna to coś więcej niż naród. Nie każdy znaj-
duje ojczyznę w narodzie, z którego pochodzi. Polskie słowo „ojczyzna” pochodzi od słowa 
„ojciec” i od słowa „ojcowizna”. Ojczyzna ma w sobie coś ojcowskiego. Nie chodzi tu o pustą 
metaforę. Jesteśmy potomkami, jesteśmy synami i córkami, jesteśmy dziećmi Ojczyzny. 
Jakim słowem wyrazić ową więź, która łączy ludzi i czyni ich dziećmi tej samej ojczyzny? 
Należy użyć tutaj słowa: wzajemność. Wzajemność nie polega na zwykłej wymianie rzeczy, 
ale jest czymś o wiele bardziej zasadniczym. Ktoś stał się ojcem a ktoś matką, ktoś dziec-
kiem ojca i matki. Ojciec jest ojcem dzięki matce a matka matką dzięki ojcu, obydwoje 
są rodzicami dzięki dziecku. Tam, gdzie jest wzajemność, każdy może powiedzieć: jestem 
sobą dzięki tobie. Gdy wymieniam ze znajomym moją rzecz na jego rzecz, zmiana jest 
czymś zewnętrznym i nie dotyczy tego, kim jestem; dlatego nie ma tu wzajemności. Gdy 
ktoś staje się ojcem lub matką, zmiana jest czymś wewnętrznym. Wzajemność jest jakimś 
tworzeniem. We wzajemności człowiek buduje wewnętrznie człowieka.

Jesteśmy Polakami nie na zasadzie wymiany, lecz na zasadzie wzajemności. Tworzymy 
w sobie naszą polskość. Tworzymy w dzień jasny i dzień ciemny, w noc pogodną i noc 
burzliwą. Jedno trzeba mocno podkreślić: w tworzeniu tym nie ma żadnej konieczności. 
Znaczy to: polskość jest propozycją etyczną i dlatego można się do niej nie przyznać, a – 
przyznawszy się – można od niej odejść, można ją zdradzić. Między człowiekiem a polskością 
istnieje wolność. Owszem, chętnie to przyznamy, w propozycji polskości kryje się ogromna 
siła perswazji, ale nie polega ona na przymusie. Rodzimy się jako członkowie narodu, ale 
ojczyznę zawsze jakoś wybieramy sobie. I ona nas wybiera, jeśli jej dobrze służymy. Pol-
skość promieniuje ku nam rozmaitymi blaskami, między innymi tym właśnie, że możemy 
ją wybrać. Wybierając Polskę, potwierdzamy w sobie naszą wolność.

Ale wybór ten nie jest łatwy. Dokonuje się nie tylko poprzez potwierdzanie, ale i po-
przez sprzeciw. Źle rozumuje ten, kto sądzi, że sprzeciw jest aktem zerwania. Sprzeciw 
to w gruncie rzeczy także akt twórczej wzajemności. Ileż to razy historia Polski wyrażała 
wdzięczność tym, którzy się Polsce sprzeciwiali! Kresem wzajemności jest dopiero zdrada. 
Tylko że zdrada jest zawsze mieczem dwusiecznym. Judasz zdradził Chrystusa, którego 
kiedyś wybrał na mistrza, i tym samym zdradził samego siebie – siebie, jako tego, kto ma 
prawo do Chrystusowej nadziei. Kto zdradza Polskę, umieszcza się poza obszarem polskiej 
nadziei. Kto się sprzeciwia aktualnej Polsce, czyni to w imię polskiej nadziei i zawsze jakoś 
przygotowuje grunt pod Polskę jutra. Poprzez twórczą wzajemność każdy z nas uzyskuje 
w Ojczyźnie duchową samodzielność. Samodzielność wyrasta z wzajemności. Jesteśmy 
sobą dzięki sobie nawzajem.

ks. prof. Józef Tischner 
Z książki Polska jest Ojczyzną, Paryż 1985
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„Legenda o rycerzach zaklętych w gołębie” 
aranżacja Beata Szczęśniak, Jolanta Goldman, Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,  
ul. Spadochroniarzy, Kraków

„O tej, co nie zginęła”, 
aranżacja Barbara Dziedziak, Marek Dziedziak, Zespół Szkół 
Gimnazjum, Szymbark (gmina Gorlice)

„Niepodległość, trwanie, wolność”, 
aranżacja Aleksandra Tyrańska,  
IV Liceum Ogólnokształcące, Kraków

„Wszyscy święci Wawrzyńcoka”, 
aranżacja Barbara Gałdyś, Barbara Świerczyńska, Szkoła Podstawowa, Gliczarów 
Dolny (gmina Biały Dunajec)

„Król Maciuś I”, 
aranżacja Aneta Kołodziej, Ilona Pilarek, Bożena Mazela, Gimnazjum nr 50, Kraków

„Wstań, Polsko moja”, 
aranżacja Magdalena Cudzich, Elżbieta Kijowska, Szkoła Podstawowa, ¯abno 

„Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi”, 
aranżacja Stanisława Balonek, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza 
i Niepubliczne Gimnazjum, Laskowa (gmina Zator)

„Wspominki narodowe”, 
aranżacja Teresa Karcz, Gimnazjum nr 3, Pyzówka (gmina Nowy Targ)

„Tadeusz Kościuszko – patron naszej szkoły”, 
aranżacja Zofia Górnikiewicz, Szkoła 
Podstawowa, Stróże (gmina Zakli-
czyn)

„Święto Konstytucji 3 Maja”, 
aranżacja Elżbieta Wanatowicz, 
Stanisław Wanatowicz, Gimnazjum, 
Krużlowa (gmina Grybów)

Przedstawienia zaprezentowane  
podczas gali finałowej 

II Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży 
Województwa Małopolskiego 

22 czerwca 2006 r. w Teatrze Lalki, Maski i Aktora „Groteska” 
w Krakowie

Fotografia z gali finałowej 
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6w kategorii gimnazjów:

I miejsce 
nie przyznano

II miejsce: 
Anna Górecka – Gimnazjum nr 2 w Myœlenicach

III miejsce ex aequo: 
Sabina Domagała – Gimnazjum nr 33 w  Zespole Szkół nr 15 w Krakowie
Angelika Bardon – Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

w kategorii liceów:

I miejsce: 
Aneta Przebinda – VII LO w Krakowie

II miejsce ex aequo: 
Jan Lelito – VII LO w Krakowie
Karolina Kotara – Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej

wyróżnienie I stopnia ex aequo: 
Anna Siatka – VI LO w Krakowie
Agnieszka Narewska – VII LO w Krakowie

Laureaci konkursu literackiego 
II Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego
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w kategorii szkół podstawowych:

I, II, III miejsce
nie przyznano

wyróżnienie I stopnia: 
Sylwia Socha – Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie

wyróżnienie II stopnia: 
Gabriela Lazarowicz – SP w  Zbylitowskiej Górze

w kategorii gimnazjów:

I miejsce: 
Oskar Walczak – Gimnazjum nr 5 w Krakowie

II miejsce: 
Magdalena Gazda – Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu

III miejsce 
nie przyznano

wyróżnienie II stopnia: 
Ewelina Wróbel – Gimnazjum w  Zakliczynie

w kategorii liceów:

I miejsce: 
Monika Dycz – V LO w Krakowie

II, III miejsce 
nie przyznano

wyróżnienie I stopnia: 
Tomasz Dąbek – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

Laureaci konkursu plastycznego
II Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego
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Czym jest patriotyzm? Definicję tego słowa zapewne można interpretować na wiele sposobów, 
lecz dla każdego człowieka jest czymś innym. Jak wśród masy przeróżnych, często fałszywych 
informacji należy rozumieć pojęcie patriotyzmu? Jest to ideologia i postawa społeczno-po-

lityczna, oparta na zasadach miłości do ojczyzny, własnego narodu, a także gotowości ponoszenia 
ofiar dla nich. Według Jana Pawła II, patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie 
historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również 
dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Patriotyzm jako miłość ojczyzny przyznaje wszystkim innym 
narodom takie samo prawo jak własnemu, zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej.

Obrona ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem każdego obywatela. W myśl tych słów Kon-
stytucji walczyli żołnierze na różnych frontach. Patriotyzmem odznaczył się Rejtan uwieczniony na 
obrazie Jana Matejki, który nie chciał dopuścić do rozbioru Polski, którą bardzo sobie ukochał.

Od dawna nurtowało mnie pytanie: Jak wygląda patriotyzm we współczes nym świe cie? Ostatni 
artykuł czytany przeze mnie bardzo mnie zaskoczył. Zawierał on wy powiedzi młodych ludzi na temat 
ojczyzny, szacunku, postawy wobec niej i patriotyzmu. Większość młodzieży nie widzi sensu bycia 
patriotą we współczesnym świecie. Uważają oni, że kraje europejskie przyjmą ich z otwartymi rękami. 
A Polska? To dno bez perspektyw na przyszłość. Oto zdanie pewnej gimnazjalistki: Patriotyzm to 
idiotyzm. Politycy to wzory patriotów. Zamieszani w same afery i przekręty gospodarcze. Na szczę-
ście są i tacy, którzy widzą sens bycia patriotą we współczes nym świecie, kochają Polskę, oddają jej 
hołd, są z niej dumni, między innymi z naszego papieża Polaka, naszej historii, odwagi, waleczności, 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, noblistów, osiągnięć sportowców i wielu innych rzeczy.

Liczni moi rówieśnicy dziwnie na mnie patrzą, ale uważam, że warto być patriotą, mimo że nie 
niesie to żadnych korzyści materialnych. To ma sens. Bycie takim człowiekiem daje możliwość dumy 
ze swojej postawy i życia. Prawdą jest, że patriotą można być zawsze i wszędzie. Ale tego trzeba 
chcieć! Czym byłby kraj, gdyby niczego od nas nie wymagał? Na swój własny sposób w mojej małej 

Anna Górecka
Gimnazjum nr 2, Myślenice
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ojczyźnie, którą są Myślenice, odznaczam się tą 
postawą. Nie przenoszę gór, nie walczę, nie bie-
gam z karabinem w ręku... ale jestem patriotką. 
Od pierwszych lat nauki szkolnej uczestniczę 
w akademiach o charakterze patriotycznym. 
Śpiew, wiersze, przedstawienia o moim ojczy-
stym kraju na zawsze będą brzmieć w moich 
uszach, gdziekolwiek będę i cokolwiek będę 
robić. To daje taką wewnętrzną radość, po-
wód do dumy… Bardzo lubię śpiewać hymn 
narodowy. To wspaniałe przeżycie stać na auli 
szkolnej i w rytm tej niezwykłej melodii wspo-
minać historię naszego narodu. Zawsze oddaję 
odpowiedni hołd i szacunek godłu i fladze na-

rodu polskiego. Odznaczam się także godną postawą podczas uroczystości państwowych. Kocham 
to robić, bo w zamian za to moją duszę napełnia radość, szczęście, taki wewnętrzny spokój... Szczycę 
się byciem uczennicą gimnazjum, które nosi imię wielkiego Polaka: Jana Pawła II. To szkoła, dla której 
tradycje i patriotyzm są podstawowymi wartościami.

Bycie patriotą we współczesnym świecie ma sens? Owszem. Świadczą o tym chociażby teksty 
rockowe. Każdy młody człowiek powinien pamiętać słowa z piosenki Wychowanie zespołu T. Love: 
„Ojczyznę kochać trzeba i szanować” czy O.S.T.R.: „Biorę, co los da, życie made in Polska / To jest 
moje miejsce, bo kocham to miejsce / Kochana Polsko, dzięki za mądrość, choć idę pod prąd / Za 
ludźmi, którzy nazbyt zaufali pieniądzom / Hańbiąc Twoje godło na bankietach z pompą”.

To miłe, że wśród tylu piosenek, rodzajów muzyki, wokalistów znajdzie się ktoś, kto śpiewa o oj-
czyźnie, o patriotyzmie, o Polsce.

„Oblicze Ojczyzny”

Tadeusz Różewicz

Ojczyzna To Kraj Dzieciństwa,
Miejsce Urodzenia,
To Jest Ta Mała Najbliższa
Ojczyzna.
Miasto, Miasteczko, Wieś,
Ulica, Dom, Podwórko,
Pierwsza Miłość,
Las Na Horyzoncie,
Groby.
W Dzieciństwie Poznaje Się
Kwiaty, Zioła, Zboża,
Zwierzęta,
Pola, Łąki,
Słowa, Owoce.
Ojczyzna Się Śmieje.
Na Początku Ojczyzna
Jest Blisko,
Na Wyciągniecie Ręki.
Dopiero Później Rośnie,
Krwawi,
Boli.
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Jan Matejko, Polonia II, Ilustracja do Psalmów przeszłości Zygmunta 
Krasińskiego
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 „To jest mój kraj”
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Skomielnej Białej
Opiekun: Stanisława Buksa – gmina Lubień

„Rzecz o Generale Kwiatkowskim”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach. 
Opiekun: Krystyna Miśkiewicz – gmina Iwanowice

„Listopadowe skojarzenia. Program z okazji Święta Niepodległości”
Gimnazjum nr 3 w Krakowie – inscenizacja. Opiekun: Zbigniew Ryba

„Kilka ważnych słów”
Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz 
Dom Kultury w Skale. Opiekunowie: Anna i Grzegorz Kowalikowie – gmina Skała

„Witaj, majowa jutrzenko”
Szkoła Podstawowa nr 66 w Krakowie.  Opiekun: Ewa Leś

„Droga do niepodległości”
Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu. Opiekun: Stanisław Mertens

„Ojczyzno moja, a Ty trwasz”
Gimnazjum w Jabłonce. Opiekunowie: Jolanta Szczęśniak-Basisty, Zbigniew 
Tlałka – gmina Jabłonka

„Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”
Szkoła Podstawowa w Rudce. Opiekunowie: Katarzyna Sroka, Ilona Słomska – 
gmina Wierzchosławice

„Polskie drogi do niepodległości”
Publiczne Gimnazjum w Pleśnej.  Opiekun: Antonina Pawłowska – gmina Pleśna

„Polska zmartwychwstała”
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ptaszkowej.  Opiekun: Małgorzata Kiełbasa – gmina 
Grybów

„Gdy wolności nadszedł czas”
Szkoła Podstawowa w Sędziszowej.  Opiekunowie: Wiesława Tarasek, Grażyna 
Marszał – gmina Bobowa

„Wyzwolenie”
Szkoła Podstawowa w Babicach. Opiekun: Urszula  Pieczonka – gmina Oświęcim 

„A to Polska właśnie”
Zespół nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach. Opiekun: Halina Kajta – gmina Kęty

Przedstawienia zaprezentowane  
podczas gali finałowej 

III Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  
Województwa Małopolskiego 

18 czerwca 2007 w Teatrze Lalki, Maski i Aktora „Groteska”  
w Krakowie
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Laureaci konkursu literackiego 
III Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Czy bycie patriotą ma dzisiaj sens”

W kategorii liceów: nagród nie przyznano.

W kategorii gimnazjów:

I nagroda 
Dominika Sroka, Gimnazjum nr 2 w Myślenicach

II nagroda 
Patrycja Sobczak, Gimnazjum nr 44 w Krakowie

III nagroda 
Karolina Saganiak, Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie

III nagroda 
Urszula Mucharska, Gimnazjum nr 46 w Krakowie

wyróżnienia:
Tomasz Pelka, Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie
Klaudia Pałka, Gimnazjum w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze
Joanna Król, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
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Laureaci konkursu plastycznego
III Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

W kategorii szkół podstawowych:

I nagroda ex aequo
Jan Skawiński „Noc Listopadowa”, MDK im. Juliana Tuwima, Kraków
Karolina Kos „Stańczyk”, MDK im. K.I. Gałczyńskiego. Kraków

II nagroda ex aequo
Justyna Czyszczoń „Patriotyzm regionalny”, MDK Nowy Targ
Wojciech Nakielny, Szkoła Podstawowa w Kątach

III nagroda 
Natalia Rzepanowska, Szkoła Podstawowa w Lusinie.

W kategorii gimnazjów:

wyróżnienie: 
Jagoda Waligóra, Gimnazjum, Proszowice

W kategorii liceów: 

I nagroda 
Justyna Gromek „Patriotyzm w awangardzie”, I LO w Olkuszu

Wyróżnienia:
Mateusz Kosiór – I LO w Olkuszu
Jolanta Przęczek, Justyna Kanusińska, Jan Bugaj – I LO w Wieliczce
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Reportaż
Wielka miłość... do ojczyzny. W oczach młodego pokolenia: obciach łamany przez niewiedzę. 

Czy faktycznie w dobie globalizacji patriotyzm nie ma szans przetrwania, a przyszłość tego świata 
– młodzież – uważa go za przeżytek i pozostałość po ciemnych wiekach?

Jaki znak Twój? – Orzeł biały...
Akademia szkolna. Stoję pośród 300 innych uczniów gimnazjum. Za chwilę ma zostać odśpie-

wany hymn. Postawa większości nie wskazuje na wielkie skupienie. Ktoś kogoś popycha, ktoś inny 
się śmieje. Przejście delegacji ze sztandarem jest praktycznie niezauważone. Nagle jakiś chłopak 
przewraca się na ziemię, po  chwili wstaje i poszturchując z kolegą zaśmiewa się pod nosem.

– Ty! – słychać ostry głos dyrektora widocznie rozeźlonego tą nieodpowiednią postawą. – Na 
środek! Powiedz mi, czym jest dla ciebie hymn?

Odpowiada mu milczenie. Jednak nie jest to skrępowanie: uczniak za wszelką cenę próbuje się 
nie roześmiać. Widocznie nagana od dyrektora przysparza mu powodów do zadowolenia. Po dłuższej 
chwili odpowiada: – Nie wiem. 

Przecież hymn to oznaka niepodległości, śpiewanie go powinno być zaszczytem. Jak widać, 
niektórzy nie zdają sobie sprawy, jaką rolę odgrywa hymn w naszej kulturze. A tacy np. Amerykanie 
wręcz z nabożną czcią traktują swoje symbole narodowe. Święto czy nie święto, przed każdym domem 
wiszą amerykańskie flagi, a przeciętny Amerykanin potrafi stać długie chwile przed swoim godłem 
z niewzruszoną miną. Akurat taką postawę powinniśmy wprowadzić bez żadnych „ale”. Wychodzę 
z sali kilkanaście minut później.

Życie made in Polska
Lekcja historii. Zajęcia poświęcone powstaniu styczniowemu. Na pytanie o patriotyzm z dwu-

dziestu siedmiu piersi wyrywa się ciężkie westchnienie. Część uczniów chowa głowę w ramionach. 
Nie zamierzają już brać udziału w lekcji.

– Z czym się wam kojarzy patriotyzm?
W klasie zalega ciężka cisza. Po chwili pada 

odpowiedź: „z bitwami”. Wszyscy potakująco ki-
wają głowami. Tak, z bitwami. Ktoś rzuca kolejny 
popularny frazes: „Z cierpieniem za ojczyznę”. 
Pada kolejne pytanie: – Czy w naszych czasach 
patriotyzm ma rację bytu? Tym razem ożywia się 
więcej uczniów. Wszyscy twardo twierdzą, że tak. 
Nie potrafią uzasadnić. Powtarzają tylko wytarte 
regułki i powielają schematy. Bo godna postawa 
przy śpiewaniu hymnu i wobec godła... Bo nasza 
zwycięska Otylia, Małysz, teraz Kubica – wtedy 
się czujemy Polakami... Nauczycielka tłumaczy 
uczniom, że patriotyzm to nie tylko umieranie 
na polu bitwy, ba! to pogląd nieżyciowy. W tych 
czasach trudno znaleźć bitwę, żeby na niej zgi-
nąć. Nie wydają się przekonani.

– Dobrze, zróbmy małą ankietę.
Wypełniają ją nieco z przymusu. Padają różne 

odpowiedzi. Większość uważa się raczej za pa-
triotów, argumentując jak wyżej. Owszem znają 
narodowe święta, wymieniają zasłużonych bo-
haterów, ale niewielu przytacza najważniejsze 
daty i bio gramy. Ze współczesnych patriotów 
najczęściej podawaną osobą jest Jan Paweł II. 
Wychodząc z klasy słyszę gniewne pomruki-

Dominika Sroka
Gimnazjum nr 2, Myślenice
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wania uczniów: – No, nie, co za nudy... O co jej chodziło? Jak można mówić o patriotyzmie w dobie 
za cierania granic?!

– Ty, a słyszałeś raperów? – jakby zaprzeczając, ktoś dodaje: – OSTRa Kochana Polsko? Tam jest 
właśnie o takim naszym typowym polskim światku i o patriotyzmie...

Mijam grupkę dyskutujących uczniów i kieruję się w stronę wyjścia ze szkoły. Sporo pracy przed 
nauczycielami.

Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach
Warszawa, hotel „Portos”. Godzina 23.52. Trzynastu posłów wybranych na XIII Sesję Sejmu Dzieci 

i Młodzieży siedzi w dwuosobowym pokoju i zaśmiewa się do łez z parodii odgrywanej przez jednego 
z nich. Nagle atmosfera staje się poważniejsza, młodzi parlamentarzyści postanawiają omówić plan 
jutrzejszych komisji sejmowych.

– Dobrze – mówi dziewczyna ubrana w brązową bluzkę, odgarniając kosmyk włosów. – A patrio-
tyzm? Czy uważacie, że w dobie globalizacji patriotyzm to przeżytek?

– No coś ty! – chłopak w okularach podnosi się z krzesła oburzony. – Patriotyzm to ważna rzecz! 
Bez niego zatracimy własna kulturę, świadomość narodową, która i tak obecnie jest na wymarciu. 
Podejrzewam, że tacy ludzie jak Kościuszko, Zamoyski czy choćby Mickiewicz w grobach się prze-
wracają! I nie idzie o żadne „walki za ojczyznę”. Chodzi o patriotyzm codzienny. Dobra nauka, dobra 
praca, dobre życie. To też patriotyzm. We własnym zakresie. Ludzie tworzą naród, a jaki obywatel, 
taki kraj, prawda? Ważna też jest świadoma i rozważna aktywność polityczna na etapie własnej 
szkoły, wsi, miasta i województwa.

– To tak jak my... no prawie.
– Trafiłaś w sedno! My też jesteśmy patriotami. Siedzimy tutaj. Jutro będziemy obradować i tworzyć 

projekty ustaw, które udowodnią, że i młodzież ma pojęcie o wielu sprawach, np. o takiej globali-
zacji. Co prawda lat mamy dopiero naście, ale to podobno my jesteśmy przyszłością tego narodu.

– No dobrze, ale co rozumiesz przez „rozważną działalność polityczną”? – chłopak zamilkł, widać, 
że wszyscy zastanawiają się, co powie Paweł.

– Czy zgadzacie się ze stwierdzeniem „Kto nie głosuje, też głosuje”? – zaczyna Paweł.
– Ja się zgadzam! – wstaje dziewczyna, która zaczęła temat. – Ten, kto nie głosuje, automatycz-

nie wybiera kandydata, który wygra wybory. Umywa ręce. Nie chce mieć wpływu na losy kraju czy 
regionu. Co zabawne, potem ma pretensje do całego świata.

– Dominika ma rację. Przez rozważną działalność rozumiem chodzenie na wybory i głosowanie 
zgodnie z własnymi przekonaniami.

– A ja piszę maturę i się stąd wynoszę! Ciągle tylko podnoszą podatki, a afera goni aferę.
– Pięknie! Oto przyszłość kraju! – Paweł patrzy groźnie na kolegę. – Posłuchaj, uczciwe płacenie 

podatków to też przejaw patriotyzmu. Płacąc uczciwie podatki wspomagasz kraj, umacniasz go-
spodarkę. Przejaw patriotyzmu. Czyż nie? Ktoś, robiąc podatkowe przekręty, okrada mnie i ciebie, 
twoich rodziców, sąsiadów...

Dyskusja zmienia tory: młodzi posłowie zaczynają rozmowę na temat jutrzejszych komisji.

O patriotyzmie ekologicznym
Krakowski Rynek. Hordy rozwrzeszczanych nastolatków z wycieczek szkolnych. Stoję przed po-

mnikiem Adama Mickiewicza i obserwuję biegające dzieci. Czy one zdają sobie sprawę, kim był ten 
człowiek? Czy kojarzą go tylko z nudnymi tekstami czytanymi w szkołach? Wsiadam w autobus. 
Szukam Alei Powstańców Śląskich. Gdzieś tutaj przekształcają wielką ścianę w historyczne graffiti. 
To też przejaw patriotyzmu, tyle że w nowoczesnym wydaniu. Nieopodal stoi staruszek i przygląda 
się pracy grafficiarzy. Przechodzący ludzie, chyba studenci, zatrzymują się, by popatrzeć na mur. 
Zaczynają dyskutować na temat wartości artystycznej malowidła. Po chwili zmieniają temat na 
patriotyzm. Dziadek przysłuchuje się im ciekawie. Nagle słyszy coś, co go widocznie szokuje.

– Jak to patriotyzm nie ma sensu?! – krzyczy do rozmawiających. – Co by było, gdyby wszyscy 
zapomnieli o swoich korzeniach?! Gdyby czuli się tylko i wyłącznie obywatelami Europy?! Studenci 
są wyraźnie skonsternowani. Patrzą niepewnie na wzburzonego staruszka.
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– No, ładną mamy młodzież! I to ma być przyszłość?! Wstyd! Reforma edukacji – tego nam po-
trzeba! Trzeba uświadamiać patriotycznie dzieci od najmłodszych lat! Patriotyzm to jedyne, co nam 
pozostało w tych tylko na pozór spokojnych czasach! Poznajcie historię swojego kraju, to, za co inni 
oddawali życie, poznajcie bohaterów, zamiast lekceważyć nie znając ich w ogóle.

Skończywszy swój monolog dziadek odchodzi, pozostawiając samym sobie wyraźnie zawsty-
dzonych młodych ludzi. Jakby na złość przychodzi wycieczka entuzjastów zabytków. Robią zdjęcia 
i wymieniają z poważnymi minami fakty historyczne i informacje na temat tego, co widzą.

– Moi drodzy! – mówi przewodnik. – Jutro Wieliczka, a potem Oświęcim!
– Nie za duże tempo sobie narzuciliście? – pyta jeden ze studentów.
– Widzi pan – tłumaczy mężczyzna – poznanie świadków własnej historii jest bardzo ważne. 

A słyszał pan o patriotyzmie ekologicznym? o dowartościowaniu piękna rodzimych krajobrazów, 
poznaniu zabytków architektury i sztuki, nie mówiąc już o ochronie przyrody. Pomaga to w kształ-
towaniu patriotycznej postawy. A ona z kolei pomaga nie zagubić się w tym szalonym świecie, gdzie 
wszystko jest zuniwersalizowane i sprowadzane do jednego schematu. 

Dwóch młodych ludzi z przygnębionymi minami przyłącza się do wycieczki.

Ojczyzna – rodziną rodzin
Upalne, środowe popołudnie w domu jednorodzinnym. Rodzice i czwórka dzieci (to dziś w Pol-

sce, z ujemnym przyrostem naturalnym, ewenement) siedzą przy stole i zażarcie o czymś dyskutują. 
W tym domu życie jeszcze skupia się przy stole, a nie przy telewizorze. Kochający rodzice stanowią 
obiekt tajonej zazdrości kolegów, których rodziny coraz częściej się rozpadają. Obecnie tematem 
jest przyszłość najstarszej córki. Mówią o studiach i wymarzonych zawodach.

– Ja pójdę na bezrobocie i będę siedział w domu. Po co się przemęczać! – mówi młody chłopak 
bawiąc się widelcem.

– No, wiesz co?! Wstydziłbyś się – mówi długowłosa brunetka, zapewne siostra chłopca. – Ja 
myślałam o adwokaturze. Podoba mi się ten zawód i można pomagać ludziom. Poza tym ma się 
te naturalne predyspozycje...

– Tak, dużo gadasz. Po co się przemęczać? Będziesz się wysilać na studiach, a potem i tak skoń-
czysz na zmywaku w Irlandii – odpowiada brat.

– Popadam w coraz większe zdziwienie. Z takim jego podejściem na pewno się skończy na 
bezrobociu. Nie ma rady.

– Skąd wiesz? – odcina się dziewczyna. – Jeśli tylko będę dobrze pracować i robić wszystko 
solidnie, to mam spore szanse na wymarzony zawód. Poza tym wiecznie narzekasz na kraj, a sam 
dajesz najlepszy przykład złej postawy. Co by było, gdyby wszyscy zaczęli wszystko tak olewać? 
„Uczciwością i pracą narody się bogacą”. Jeśli chcesz zmian w ojczyźnie, to zacznij od siebie, dobrze? 
A, mamo, proszę, włóż te plastikowe butelki do oddzielnego pojemnika. Potem się je wyrzuci do 
kontenera na plastik.

– Coś ty znowu wymyśliła, siostra, to znowu jakiś twój element samodoskonalenia?
– Trzeba dbać o czystość otoczenia, w którym żyjemy. Podejrzewam, że nikt nie chciałby żyć na 

kupie śmieci. „Patriotyzm ekologiczny”. Słyszałeś o czymś takim?
Nie szukajmy więc bitwy. Już nie będzie potrzebna, żeby okazać ojczyźnie miłość. Wielką miłość, 

na jaką zasługuje. Realizujmy nasz codzienny, zwyczajny patriotyzm, nawet gdyby okazać się miał 
wycieczką krajoznawczą, sprzątaniem zaśmieconego przystanku, pisaniem petycji do burmistrza 
czy świadectwem z czerwonym paskiem.

B I B L I O G R A F I A:
„Wychowawca”, nr 4 (148), IV 2005
M. Dziewiecki, Wychowanie patriotyczne dzisiaj, [w:] „Wychowawca” 04/2003
J. Kolbuszowski, Ochrona przyrody a kultura, Wrocław 1992
Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, red. A. Pacewicz, T. Merta, Warszawa 2000
E. Sujak, Życie jako zadanie, Warszawa 1989
Tekst piosenki OSTRa Kochana Polsko
www.patriotyzmjutra.pl
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Dzisiaj problem narodowości staje przed nami w nowym kontekście światowym, odzna-
czającym się dużą «mobilnością», która sprawia, że granice etniczno-kulturowe różnych ludów 
stają się coraz mniej wyraźne pod wpływem oddziaływania wielorakich czynników, takich jak 
migracje, środki przekazu, globalizacja gospodarki. A jednak właśnie w tym uniwersalnym 
krajobrazie obserwujemy gwałtowne odradzanie się partykularyzmów etniczno-kulturowych, 
jak gdyby pod wpływem przemożnej potrzeby podkreślenia swojej tożsamości, przetrwania, 
stworzenia przeciwwagi dla tendencji niwelującej wszelkie różnice. Jest to zjawisko, którego nie 
wolno lekceważyć ani traktować jako zwykły relikt przeszłości; fakt ten należy raczej wyjaśnić 
i uczynić przedmiotem pogłębionej refleksji antropologicznej i etyczno-prawnej.

To napięcie między rzeczywistością partykularną a uniwersalną można bowiem uznać za 
nieodłączną cechę ludzkiej istoty. Wspólna natura każe ludziom czuć się tym, kim są – członkami 
jednej wielkiej rodziny. Jednakże ze względu na konkretny wymiar historyczny tej natury ludzie 
są też w nieunikniony sposób połączeni ściślejszymi więzami z określonymi społecznościami: 
przede wszystkim z rodziną, następnie z różnymi grupami środowiskowymi, na koniec z całą 
społecznością etniczno-kulturową, która nie przypadkiem określana jest terminem «naród», 
przywodzącym na myśl słowo «rodzić», kiedy zaś nazywana jest «ojczyzną», wskazuje właśnie na 
rzeczywistość rodziny. Ludzka egzystencja jest zatem osadzona między tymi dwoma biegunami 
– uniwersalności i partykularyzmu – pozostającymi w stanie żywotnego napięcia; napięcie to 
jest nieuniknione, ale staje się szczególnie owocne, jeśli przeżywane jest spokojnie i w sposób 
zrównoważony.

Na takim fundamencie antropologicznym opierają się także „prawa narodów”, które nie są 
niczym innym, jak „prawami człowieka” ujętymi na tej szczególnej płaszczyźnie życia wspólno-
towego. Refleksja na temat tych praw nie jest z pewnością łatwa, a to ze względu na trudności 
w zdefiniowaniu samego pojęcia «narodu», którego nie można utożsamiać a priori i w każdym 
przypadku z państwem. Ta refleksja jest jednak nieodzowna, jeżeli chcemy uniknąć błędów 
przeszłości i stworzyć sprawiedliwy ład na świecie.

Fragmenty przemówienia Jana Pawła II  
na forum ONZ w Nowym Jorku 5 października 1995 r. 
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Przedstawienia zaprezentowane  
podczas gali finałowej 

IV Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  
Województwa Małopolskiego 

16 czerwca 2008 w Teatrze Lalki, Maski i Aktora „Groteska”  
w Krakowie

„Dzień dobry, Polsko”
opiekunowie: Anna Szopińska, Elżbieta Kijowska
Szkoła Podstawowa w Żabnie 

„Nie można biernie patrzeć na zło”
opiekunowie: Maria Szewczyk, Renata Kierowska, Katarzyna Krzyścia, Beata 
 Kapcińska
Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu 

„A to Polska właśnie”
opiekunowie: Stanisława Rafacz, Barbara Wojtarowicz, Jadwiga Sajdak
Gimnazjum w Załucznem (gmina Czarny Dunajec) 

„Uchwalenie Konstytucji 3 Maja”
opiekunowie: Małgorzata Tyliszczak-Słyś, Renata Łukasik, Kinga Serafin 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Sączu 

„Nasze drogi ku wolności” 
opiekunowie: Julitta Skrzat, Bożena Wypchał
Szkoła Podstawowa nr 66 w Krakowie 

„Twoją Itaką – Polska” 
opiekun: Agnieszka Kaźmirek
Gimnazjum nr 1 w Bochni 

„Orzeł Biały”
opiekunowie: Agata Luber, Jolanta Krajewska, Barbara Raputa 
Szkoła Podstawowa nr 133 w Krakowie 

„Uczę się Ciebie, Ojczyzno”
opiekunowie: Anna Rączkowska, Andrzej Mączka
Szkoła Podstawowa w Joninach (gmina Ryglice) 

„Godzina W”
opiekun: Zofia Kanclerz 
Gimnazjum nr 1 w Rajsku (gmina Oświęcim) 

„Czarne juwenalia”
opiekun: Aleksandra Tyrańska
IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
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Laureaci konkursu literackiego 
IV Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Współczesny patriotyzm”

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 

wyróżnienie 
Jakub Niedźwiedzki, Mateusz Raczkowski, Liceum Ogólnokształcące nr XVII w 
Krakowie za film dokumentalny „Ślady niepodległości”

W kategorii gimnazjów:

I nagroda ex aequo 
Anna Sater, Gimnazjum nr 37 w Krakowie 
Patrycja Sobczak, Gimnazjum nr 44 w Krakowie
Mathias Ewe, Gimnazjum nr 2 w Myślenicach

II nagroda ex aequo
Natalia Święch, Gimnazjum nr 2 w Myślenicach 
Maria Matula, Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu
Barbara Dorosz, Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

III nagroda ex aequo
Gabriela Łach, Gimnazjum nr 7 w Krakowie 
Karol Ulman, Gimnazjum nr 2 w Myślenicach
Kornela Wyrębkowska, Gimnazjum nr 37 w Krakowie

wyróżnienie 
Franciszek Tokarczyk, Mariusz Kosakowski, Jan Madej, Gimnazjum nr 37  
w Krakowie za utwór muzyczny „Polska to nasza ukochana ziemia…”

W kategorii szkół podstawowych

wyróżnienie 
Mikołaj Czyżowski, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Krakowie
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Laureaci konkursu plastycznego
IV Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

W kategorii szkół podstawowych:

I nagroda 
Weronika Cebula „Wodzu wróć”, Szkoła Podstawowa nr 34 w Krakowie 

II nagroda 
Michał Mierczak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zakopanem

III nagroda ex aequo
Daria Bodek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zakopanem 
Szymon Wójcik, Szkoła Podstawowa nr 1 Zakopanem

W kategorii gimnazjów:

I nagroda 
Karolina Saganiak, Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 

I nagroda 
Marzena Kalisz, Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu
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Patriotyzm to mądra miłość do 
Ojczyzny. Tyrtajos, starożyt-
ny grecki poeta, w wierszu pt. 

Rzecz to piękna... pisał, że największym 
szczęściem człowieka jest umrzeć za 
Ojczyznę. Dawniej patriotą był czło-
wiek, który mężnie walczył za swoją 
Ojczyznę. W dzisiejszych czasach nasz 
kraj nie prowadzi wojen, ale patriotą 
nadal można i trzeba być.

Najgłębiej pojęty patriotyzm to tro-
ska o to, żeby naród stawał się lepszy, 
bardziej wykształcony, a kraj bogatszy, 
dobrze rozwinięty. Wielu ludzi twier-
dzi, że są oddani Polsce, ale czy na 
pewno? Czy naprawdę sprawy kraju, 
narodu, dobro ojczyzny są dla nich 
najważniejsze? W swej historii nasz 
naród niejednokrotnie udowodnił, 
że w chwilach zagrożeń Polacy po-
trafią się zmobilizować i zdolni są do 
wielkich czynów i poświęceń. Nawet 
w sytuacjach beznadziejnych, jakimi 
były okresy zaborów i wojen, wykazy-
waliśmy się heroicznymi zachowania-
mi i czynami. Potrafiliśmy zdumiewać 
swoich wrogów, którzy okazywali nam 
szacunek. Major Henryk Sucharski, do-
wódca obrony Westerplatte, idąc do 
niemieckiej niewoli, zachował swoje 
insygnia oficerskie łącznie z białą bro-
nią, co było ze strony hitlerowców oznaką niezwykłego podziwu i szacunku. Niestety, w sytuacjach 
braku zagrożenia pochłaniają nas i często dzielą jałowe spory i kłótnie związane z załatwianiem 
własnych, małych interesów. Rzadko łączy nas systematyczna praca i dbanie o dobro Ojczyzny. Tę 
niechlubną dotychczasową postawę musimy jak najszybciej zmienić. Pragnę opowiedzieć, jakie 
zachowania według mnie świadczą o tym, kto w dzisiejszych czasach jest prawdziwym patriotą, 
a kto bezpodstawnie przypisuje sobie ten zaszczytny tytuł.

Sądzę, że pierwszą powinnością każdego patrioty jest to, żeby uświadomił sobie, że jest prawdzi-
wym Polakiem, a nie szarym anonimowym mieszkańcem kraju. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że na 
co dzień mogą być dającymi innym przykład patriotami. Dlatego wolą pozostać zwykłymi „zjadacza-
mi chleba” bez dalszych konsekwencji wynikających z faktu, iż mają odmienne przekonania. Myślą, 
że społeczeństwo ich odrzuci, gdy będą się wyróżniać celującą postawą. Uważam, że ten stereotyp 
dominuje głównie w miastach, ponieważ towarzysząca (szczególnie życiu w aglomeracjach) pogoń 
za pieniądzem przewyższa potrzebę posiadania silnego, mądrze zarządzanego państwa. Istnieją 
również ludzie, którzy sądząc, że są patriotami, wybierają tylko te zachowania, do których wykonania 
nie potrzebują włożyć zbyt dużo własnego wysiłku, np. czcząc symbole narodowe, zanieczyszczają 
środowisko przyrodnicze. Takie zachowania mające na celu wykonywanie łatwych, nic nie kosztują-
cych wysiłku czynności, nazywam oportunizmem lub wygodnictwem. Ostatnim typem są relatywiści, 
którzy w zależności od potrzeby twierdzą, że są patriotami albo nie.
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Maria Matula
Gimnazjum nr 2, Oświęcim
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Silne, dobrze zorganizowane, 
troszczące się o swoich obywateli 
państwo wymaga mądrych i sku-
tecznych rządów. Wielu Polakom 
wydaje się, że nie mają wpływu na 
wybór władzy. Sądzą, że ich głos nic 
nie znaczy, nic nie zmieni.

Z lenistwa czy braku wiary 
w możliwość wybrania właściwych 
przedstawi cieli do władz nie cho-
dzą do wyborów. Taka postawa jest 
głęboko niepatriotyczna i sądzę, że 
frekwencja wyborcza wynosząca 
najczęściej poniżej 50% faktycznie 
definiuje i określa stosunek polskie-
go społeczeństwa do spraw naro-
dowych. I choć to bardzo przykre, 
odważę się stwierdzić, iż połowa 
społeczeństwa nie jest godna na-
zywać się patriotami, bo nie jest 
zdolna do wykonania najprostsze-
go, a wyjątkowo ważnego obywa-
telskiego obowiązku. To sprawia, że 
często do władz dostają się osoby 
nieodpowiednie, które służbę pań-
stwową traktują jako dobre miejsce 
do załatwiania własnych interesów 
i bogacenia się kosztem państwa. 
Dzięki swojemu sprytowi, wykorzy-
stując niską frekwencję wyborczą, 
przejmują władzę i sprawują ją 
dbając o swoje interesy. Doniesie-
nia prasowe z ostatnich lat pełne 
są takich przykładów. A przecież tak 
łatwo można byłoby to wyelimino-
wać, gdyby wszyscy Polacy poważnie 
potraktowali wybory i w nich uczest-

niczyli. Mało kto zdaje się pamiętać, że wszyscy obywatele tworzący Naród Polski są w Polsce su-
werenem i właśnie w akcie wyborczym wyrażają najważniejszą wolę narodu, powierzając na okres 
kadencji władzę w czyjeś konkretne ręce.

Dbałość o polską rodzinę, jej prawidłowy i harmonijny rozwój to b e z  w ą t p i e n i a  n a j w a ż -
n i e j s z e  a k t u a l n i e  p a t r i o t y c z n e  z a c h o w a n i e. Rządzący w możliwie maksymalny sposób 
powinni wspierać wszystkie rodziny. Rodzice, wychowując mądrze młode pokolenie, kształtują 
dzieje Polski na przyszłe lata. Ci, którzy w sposób możliwie najlepszy kształtują i wychowują swoje 
dzieci i wnuki, to prawdziwi patrioci. Zdecydowanie brakiem patriotyzmu cechują się te osoby, które 
z wygodnictwa i lenistwa nie decydują się na posiadanie dzieci. Nie tylko nie myślą one o przyszłości 
narodu, ale chyba nie zdają sobie sprawy, jakim staną się ciężarem dla innych, gdy na starość będą 
wymagać opieki. Oprócz wychowania w tradycyjnej rodzinie podstawowym elementem wpływa-
jącym na pomyślność narodu jest jego dobre wykształcenie. Każdy obywatel powinien troszczyć 
się o jak najlepsze wykształcenie swoje, dzieci, a także podwładnych. Podstawą podejmowania 
trafnych decyzji i wydajnej pracy jest wiedza, doświadczenie oraz umiejętność przewidywania 
konsekwencji własnych działań. Patriota pracuje i wymaga od siebie nie tylko wówczas, gdy ktoś 

Szymon Wójcik, Szkoła Podstawowa nr 1, Zakopane
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go sprawdza, kontroluje i ocenia. On wymaga od siebie nawet wówczas, gdy nikt od niego nie żąda 
pracy i zachowań dobrych dla kraju i społeczeństwa. Starsi obywatele winni także pamiętać, że ich 
patriotyzm objawia się wówczas, gdy potrafią dawać dobry przykład pokoleniu młodszemu. Nie jest 
patriotą ten, kto gorszy młode pokolenie. Nic tak bowiem nie kształtuje postaw i nie wychowuje 
jak przykład starszych. Gdy młody człowiek widzi, że jego rodzice, dziadkowie, sąsiedzi codzienną 
wytrwałą pracą, mądrą troską o wychowanie swoich dzieci, rzetelnym płaceniem podatków, uczest-
nictwem w wyborach czy świętowaniem narodowych świąt służą Ojczyźnie, uczy się bez słów postaw 
patriotycznych, które z biegiem lat staną się dla niego normalnymi zachowaniami. Gdy dorośnie, 
przekaże to z kolei swoim dzieciom.

Nieodzownym czynnikiem patriotyzmu jest również szacunek do swojej ojczyzny. Pod tym poję-
ciem kryje się wiele różnych, a jednak spokrewnionych ze sobą wątków: szacunek do narodowych 
insygniów (flagi, godła i hymnu), przedstawianie naszego narodu poza jego granicami jako dobrze 
rozwiniętego kraju, gdzie obywatel jest szanowany i właściwie traktowany. Patriotą nie może być 
osoba, która nie zna historii swojego państwa, narodu, a także swojej rodziny.

Kolejnym przejawem patriotyzmu jest dbanie o środowisko naturalne. Po nas będą tu żyły kolejne 
pokolenia Polaków. Bardzo ważne jest, jakie odziedziczą otoczenie. Olbrzymi postęp technologiczny, 
jaki nastąpił w ostatnich latach, zmusza wszystkich do troski o stan natury. Każdy, kto jest patriotą, 
musi na co dzień, nie tylko od święta, podejmować wszelkie działania zmierzające do jak najmniej-
szej degradacji środowiska naturalnego, w którym żyje. I nie chodzi mi o wykonywanie wielkich 
inwestycji czy akcji, a o proste codzienne zachowania. Należy wyrzucać śmieci w wyznaczonych do 
tego miejscach, segregować odpady, nie wylewać ścieków do gruntu, zapobiegać nadmiernemu 
wydzielaniu gazów cieplarnianych poprzez zracjonalizowanie zużycia energii elektrycznej we wła-
snym domu. I choć na pozór takie działania zdaniem wielu nie mają nic wspólnego z patriotyzmem, 
to ja uważam, że jest zgoła inaczej. To przejaw naszej miłości do ojczystej ziemi. Musimy szanować 
polską przyrodę, ponieważ jest ona piękna, jedyna w swoim rodzaju, a przede wszystkim nasza. I co 
najistotniejsze, służy nie tylko nam, ale także następnym pokoleniom Polaków.

Ważnym przykładem zachowania osoby troszczącej się o dobro Ojczyzny jest płacenie podatków 
i kupowanie polskich produktów, które są równie dobre jak zagraniczne. Przynosi to większe dochody 
do budżetu państwa, który będzie w stanie zapłacić za dobre warunki kształcenia naszych dzieci, 
zatroszczy się o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne swoich obywateli, zapewni nam opiekę 
medyczną na najwyższym poziomie, a także minimum socjalne potrzebującym.

Bardzo aktualnym w ostatnich latach przykładem prawidłowej postawy patrioty jest nieopusz-
czanie Polski ze względów ekonomicznych, z nadzieją na osiągnięcie lepszych dochodów w in-
nych krajach. Gdy jednak ktoś już wyjechał i nadal czuje się Polakiem, to niech nigdy nie waży się 
krytykować i ośmieszać Polski za granicą, szargać jej dobre imię. Niech swoją postawą i solidną 
pracą buduje wśród innych pozytywny wizerunek mądrego, uczciwego Polaka wywodzącego się 
z kraju o ponad tysiącletniej historii, który dał światu nie tylko takich wybitnych ludzi jak: Mikołaj 
Kopernik, Maria Skłodowska-Curie czy Jan Paweł II, ale także wywarł ogromny, pozytywny wpływ 
na dzieje całej Europy i świata – dążąc z odsieczą pod Wiedeń, walcząc na wszystkich frontach 
wojen światowych, ratując dziesiątki tysięcy Żydów przed zagładą zaplanowaną i skrupulatnie wy-
konywaną przez Niemców czy poprzez zwycięstwo „Solidarności”, przyczyniając się w największym 
stopniu do zburzenia pojałtańskiego porządku w Europie, dzięki czemu kraje Europy Środkowo -
-wschodniej po pięćdziesięciu latach komunistycznej niewoli bezkrwawo odzyskały wolność. Nie 
z własnej winy straciliśmy tak wiele w rozwoju cywilizacyjnym kraju w przeciągu 50 lat XX wieku. 
Musimy o tym pamiętać, narzekając na zły stan dróg i innej infrastruktury technicznej. Nasz kraj 
nie jest zacofany, potrafi dorównać innym państwom. Potrzebna jest tylko ciężka, wspólna praca 
władzy i obywateli.

Myślę, że Polacy nie dzielą się na patriotów i tych, którzy z przekonania nimi nie są, a na tych, 
którzy są patriotami i tych, którzy jedynie myślą, że nimi są i za takich bezpodstawnie się uważają.
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MOJA PIOSNKA

Cyprian Kamil Norwid

1.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie.

2.
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazda na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą,
Tęskno mi, Panie.

3.
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
«Bądź pochwalony!»
Tęskno mi, Panie.

4.
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której, już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie.

5.
Do beztęsknoty i do bezmyślenia,
Do tych, co mają tak za tak, nie za nie —
Bez światłocienia,
Tęskno mi, Panie.

6.
Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej!
Tęskno mi, Panie

Kamil Cyprian Norwid, Biały orzeł na Skale
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Kamil Cyprian Norwid, Biały orzeł na Skale
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Przedstawienia zaprezentowane  
podczas gali finałowej 

V Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  
Województwa Małopolskiego 

16 czerwca 2009, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”  
w Krakowie

Pieśni patriotyczne w wykonaniu „Tęczowych Nutek”
opiekun: Edyta Godyń-Sowa
Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  
(gmina Krzeszowice)

„Witaj majowa jutrzenko”
opiekunowie: Małgorzata Korpal, Joanna Sadowska, Be-
ata Widanka,  Joanna Kuc
Gimnazjum nr 23 w Krakowie

„W Warszawie 3 maja 1791 roku”
opiekun: Maria Tylko. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem (gmina Czarny Dunajec)

„Jesteśmy silni siłą pokoleń”
opiekunowie: Stanisława Mierzwa, Urszula Walaszczyk
Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie

„Droga do wolności”
opiekunowie: J. Szcześniak-Basista, Z. Tlałka, M. Rutkowski
Gimnazjum w Jabłonce

„Pamiętajmy o przeszłości – 11 listopada 1918”
opiekun: Michał Jaworski. Szkoła Podstawowa w Mordarce (gmina Limanowa)

„Nasze polskie ABC…”
opiekun: Katarzyna Bacia
Szkoła Podstawowa w Odrowążu (gmina Czarny Dunajec)

„Bóg, honor, Ojczyzna”
opiekunowie: Agata Brodzińska, Agnieszka Goździelska
Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu

„Św. Jan Kanty wśród cudownych dzieci”
opiekunowie: Renata Jagoda, Renata Zagól, Joanna Żółtek-Babiarz
Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej (gmina Szaflary)
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Laureaci konkursu literackiego 
V Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jaki jest nasz współczesny patriotyzm?”

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I nagroda 
Joanna Bulanda, I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej 

II nagroda 
Olga Kosińska, I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu

II nagroda
Agnieszka Armatys, XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

W kategorii gimnazja:

I nagroda ex aequo
Justyna Trojanowska, Gimnazjum nr 2 w Myślenicach
Jakub Pilch, Gimnazjum nr 2 w Myślenicach
Kinga Kubiak, Gimnazjum nr 37 w Krakowie
Aneta Mistarz, Gimnazjum nr 2 w Myślenicach
Patrycja Mofina, Gimnazjum nr 74 w Krakowie

III nagroda 
Daniel Baranowski, Gimnazjum nr 37 w Krakowie 

W kategorii szkół podstawowych:

I nagroda 
Klaudia Hopej,  
Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Krynicy
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Laureaci konkursu plastycznego
V Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

W kategorii szkół podstawowych:

I nagroda 
Maja Okarmus, Szkoła Podstawowa nr 162 w Krakowie 

II nagroda 
Dominika Sromek, Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie

III nagroda 
Weronika Zawierucha, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek nr 159 w Krakowie

wyróżnienie 
Aleksandra Rapacz, Zespół Szkół w Skawie

W kategorii gimnazjów:

I nagroda 
Agnieszka Kosek, Gimnazjum nr 37 w Krakowie 

II nagroda 
Katarzyna Bogusz, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach

III nagroda 
Edyta Obrochta, Gimnazjum nr 20 w Krakowie

wyróżnienie 
Sylwia Ujek, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I nagroda 
Piotr Fortuna, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Suchej Beskidzkiej

II nagroda 
Ewelina Urbańska, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie w Suchej Beskidzkiej 

III nagroda 
Agnieszka Chruścik, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana 
Sapiehy w Krakowie
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Słownik Języka Polskiego PWN pod redakcją Mirosława Bańki określa patriotyzm jako „miłość 
do własnego kraju, połączoną z gotowością poniesienia dla niego ofiar”. Jedno zdanie, a jakże 
bogate w treść. Zgadzam się z nim w pełni. Przed moimi oczami przesuwają się twarze młodych 

powstańców warszawskich, których bohaterstwo i heroizm są niezaprzeczalne. Wojny, lata niewoli, 
okresy ucisku to idealne czasy na wypełnianie patriotycznych obowiązków każdego obywatela.

Dzisiaj żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju; tutaj zaczynają się nasuwać refleksje związa-
ne z pojęciem patriotyzmu. Jak młodzież dzisiaj realizuje miłość do ojczyzny? Jakież to dziś mamy 
ponosić ofiary dla wolnego kraju? Czy nastolatek XXI wieku gotów byłby do poświecenia czegokol-
wiek dla Polski?

Jadę autobusem i słyszę melodię Mazurka Dąbrowskiego płynącą z telefonu komórkowego, 
a chwilę później dziki rechot grupki „wyluzowanej” młodzieży. Profanacja hymnu narodowego, 
przejaw głupoty, czy może jednak wyraz „oryginalnie” pojmowanej polskości?

Stadion narodowy w Chorzowie, tysiące młodych kibiców w koszulkach z orłem na piersi, z biało-
-czerwonymi szalikami, dzierżących setki narodowych sztandarów, z ich ust słychać dumne „Polska, 
Polska!” lub „Orły do boju!”. Atmosfera współ zawodnictwa sportowego, kibicowania „swoim”, prze-
radza się w wielką manifestację odrębności narodowej, dumy z bycia Polakiem, bycia lepszym od 
innych nacji. Czy jest to jakaś forma patriotyzmu, czy tylko kolejna okazja do pokazania się innym?

Wzgórza Krzesławickie, pomnik Poległych w Krzesławicach, miejsce spoczynku 440 Polaków, 
którzy oddali dla Ojczyzny to, co mieli najcenniejszego, czyli  życie. Grupka wyrostków pijących piwo, 
rzucających niedopałki papierosów i puste opakowania po chipsach, wulgarnych, hałaśliwych w pełni 
korzystających z bezmyślnej wolności, okupionej jedynie rachunkami z pobliskiego marketu. Krzyż, 
pomnik, znicz są tylko tłem dla rozpasanej zabawy. Trudno mówić tu o znamionach jakiegokolwiek 
patriotyzmu, gdy nawet w takim miejscu brakuje odrobiny przyzwoitości i szacunku dla zmarłych.

Specjalnie przytoczyłam przykłady zachowań codziennych młodzieży, a nie tych, które wiążą się 
z wielkimi akademiami, rocznicami, w których biorą udział młodzi ludzie niejako pod przymusem. 

Patrycja Mofina
Gimnazjum nr 74, Kraków
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Niewesołe spostrzeżenia wynikają z postaw nastolatków wobec takich sztandarowych pojęć, jak „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”. Lecz, czy wina – jeśli o takiej możemy mówić – leży wyłącznie po stronie młodego 
pokolenia. Czy to nie dorośli sami w procesie wychowania odrzucają te pojęcia?

Pieniądze, stanowiska, układy, kreatywność, samouwielbienie, przewartościowanie jednostki – to 
już nie hasła, ale szara rzeczywistość, z którą stykają się młodzi ludzie wchodzący w dorosłe życie. 
„Wyścig szczurów” stał się normą – nie ma w nim miejsca na bezinteresowne poświęcanie się dla 
innych, dla kraju, dla ojczyzny. „Honorowa strata” zastąpiona jest powoli zyskiem ekonomicznym, 
w którym także nie ma miejsca dla idei. Nawet wysyłając nasze wojsko na tzw. misje pokojowe, 
słyszymy, ile można na tym zarobić.

Nie dziwię się już, że święta narodowe 3 maja, 11 listopada dla zdecydowanej większości moich 
kolegów i koleżanek wiążą się z grilowaniem i zabawą, natomiast patriotyczne podłoże tych świąt 
ginie w konkurencji z propozycjami programowymi różnych stacji telewizyjnych. Ale czy, powtórzę 
pytanie, jest to tylko wina młodych obywateli, że na nowo otynkowanych bokowiskach nie ma miej-
sca na zamocowanie narodowych flag?

To, co piszę o pokoleniu moich rówieśników i ich stosunku do patriotyzmu, nasuwa mi jeszcze 
jedno pytanie, które zawiera równocześnie odpowiedź: „JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA?!”. Czy 
zgadzacie się ze mną?

***
( WY, KTÓRZY POSPOLITĄ RZECZĄ WŁADACIE)

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,
Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono
I zwirzchności nad stadem bożym zwierzono:
Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
Żeście miejsce zasiedli boże na ziemi,
Z którego macie nie tak swe własne rzeczy,
Tako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy.
A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana.
Ale i sami macie nad sobą pana,
Któremu kiedyżkolwiek spraw swych uczynić
Poczet macie: trudnoż tam krzywemu wynić.
Nie bierze ten pan darów ani się pyta,
Jeśli kto chłop czyli się grofem poczyta,
W siermiędzieli go widzi, w złotychli głowach;
Jeśli namniej przewinił, być mu w okowach.
Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem
Grzeszę, bo sam się tracę swym wszeteczeństwem.
Przełożonych występy miasta zgubiły
I szerokie do gruntu carstwa zniszczyły.

Jan Kochanowski
Odprawa posłów greckich (fragmenty)
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Szymon Wójcik, Szkoła Podstawowa nr 148, Kraków
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Zrozumieć, wywalczyć i pokochać dzisiejszą Polskę  
– patriotyzm jutra zapisany w gwiazdach

Cichutko. Trzeba być naprawdę cichutko… Żeby usłyszeć. Trzeba się pokornie zniżyć, żeby zrozu-
mieć. Spełnić pragnienie gwiazd – unieść się w ich blask i przypatrzyć się ich ognistym, płonącym 
duszom… W tamtych duszach są szkice. Każdy krok niosący nowy stan rzeczy, każdy dzień zmieniający 
oblicze świata, każda sekunda decydująca o wyglądzie kolejnych godzin… Wszystko to jest wyrysowane 
w szkicach gwiazd. Gwiazd, które od pierwszego tchnienia świata trwały jako świadkowie ziemskich 
wydarzeń. Obiektywne, milczące, wszechwiedzące. One widziały każdą chwilę dziejów i słyszały każdą 
rozmowę naszych przodków. Rysowały w sobie rzetelny obraz historii, prawdę, której strzegą swym 
niepozornym milczeniem przed ludzką chęcią jej zafałszowania i zapomnienia. Prawdę, do której 
dostęp ma się tylko w ciszy i pokorze…

Bo trzeba usłyszeć i zrozumieć bicie serc szalonych w swych wyczynach Powstańców, słowa 
świętej przysięgi składanej przed walką o wolność, śpiew hymnu walczących o swoje prawa robot-
ników. Trzeba się zagłębić w wytkanym na sztandarze haśle, zapatrzyć w najwyższe wartości prze-
szłych pokoleń, dojrzeć potężną wolę walki i gotowość do poświęcenia. Trzeba po prostu spojrzeć 
w przeszłość. Pochylić przed nią czoło i przez nią zobaczyć teraźniejszość i przyszłość. Tak się rozumie 
Polskę… Tak się staje współczesnym patriotą.

Trudne. Ale patriotyzm nie jest łatwą przyjemnością, którą można jedynie określić powierzchow-
nym, utartym i pozbawionym refleksji imieniem. Gdyby tak było, nie miałby znaczenia, stałby się tym, 
czym próbujemy go dziś uczynić – pustym, niemodnym wymysłem blokującym nowoczesny rozwój 
materialistycznego świata, który już z założenia nie potrzebuje i nie chce wracać do tego, co działo 
się kiedyś. Patriotyzm musi być i jest pod tym względem bezkompromisowy. Nie depcze nowych 
perspektyw, nie neguje planów i pewnych 
kroków w przyszłość, ale nie pozwala, by 
człowiek zapomniał o tym, co wydarzyło 
się kiedyś, a co pozwala mu żyć dzisiaj, 
dlatego że ktoś złożył na ołtarzu swej Ojczy-
zny własne serce… Patriotyzm nie wydaje 
więc pozwolenia na zapomnienie, na po-
deptanie, na uśmiercenie; nie chce słyszeć 
o braku szacunku, o bierności i obojętności. 
Stoi na straży historii Ludzi, którzy czynili 
najwyższymi wartościami honor, szlachet-
ność, gotowość do walki i człowieczeństwo. 
Nie pozwala zapomnieć człowiekowi. Nie 
pozwala zapomnieć Polakowi.

Gdzie więc odnaleźć patriotyzm? Gdzie 
szukać dobrze rozumianego patriotyzmu 
współczesnego? We własnym sercu. We 
własnych przekonaniach, korzeniach, hi-
storii i aktywności społecznej. Można mieć 
bowiem różnorakie poglądy, być potom-
kiem skrajnie różniących się ludzi, posiadać 
własne spojrzenie na wydarzenia historycz-
ne i piastować przeróżne role czy pozycje 
w społeczeństwie, ale serce ma się tylko 
jedno. Serce naznaczone czynami polskiej 
przeszłości. Serce, które bije w nowej Polsce, 
bo ktoś przez wieki walczył o jej niepodle-

Paulina Kalisz
Gimnazjum nr 30, Kraków

Be
at

a 
Ra

do
ń,

 L
ic

eu
m

 O
gó

ln
ok

sz
ta

łc
ąc

e,
 M

yś
le

ni
ce



46

głość i wolność. Utarte hasło? A wystarczy-
łoby może kilkanaście, może kilkadziesiąt lat 
wcześniej i współczesny „patriota” mógłby 
przyjść na świat dokładnie w chwili, gdy 
bezduszna ręka zrzucałaby na bruk polskie 
godło, a sprawny palec pociągał za spust… 
Jeden, jedyny strzał i „patriota” kończy życie 
na chodniku, tuż obok umierającej łącznicz-
ki… Ostatnie, dramatyczne spojrzenie kogoś, 
kto mówił: „Jestem patriotą, bo kocham 
Polskę” w ostatnie, przepełnione nadzieją 
spojrzenie kogoś, kto powtarzał przecież 
te same słowa. Hmm, z tą tylko różnicą, 
że „patriota” mówił i umiera ze strachem, 
a łączniczka działała i umiera z poczuciem 
zrobienia czegoś ważniejszego, czegoś 
prawdziwego. Ona działała i umiera z po-
czuciem prawdziwego kochania Ojczyzny…

Czy bycie patriotą we współczesnej 
Polsce wymaga w takim razie ofiary ży-
cia? I w tym momencie śmiech pojawia 
się w oczach: „Umrzeć, jak nie ma wojny? 
A, przepraszam, po co?” No właśnie, po co? 
Nie śmierć jest istotą miłości do Ojczyzny 
i nigdy nią nie była. „Aha, nigdy nią nie była, 
ale przed chwilą to umierająca łączniczka 
była zwycięzcą, a nie człowiek, który chciał 
sobie spokojnie żyć w miejscu, które uważał 
za ukochane!” Tylko, że jak się coś uważa za 
ukochane, jak się coś kocha, to się o to dba. 

A łączniczka nie jest zwycięzcą, bo umarła, ale była gotowa umrzeć… A to już różnica.
W świetle tej różnicy, w świetle przykładu tej dziewczyny nowej mocy nabierają słowa Aleksandra 

Kamińskiego o ludziach, którzy „potrafili pięknie umierać i pięknie żyć”. Tutaj jest zawarta idealna 
puenta ostatnich akapitów, że patriotyzm to nie uważanie się za jego przedstawiciela i mówienie 
o tym, że się kocha Polskę, a potem umieranie w przeświadczeniu, że było się prawdziwie oddanym 
Ojczyźnie Polakiem, ale życie pełne działania, czynów, walki o dobro Polski i każdego jej obywatela, 
życie przepełnione gotowością do oddania życia za Ojczyznę, rodaka, może przyszłe pokolenia. Tym 
zawsze był i jest prawdziwy, dojrzały patriotyzm: walką i gotowością do oddania życia w imię tej walki.

Być może trudno jednak zrozumieć młodej osobie, dlaczego ma za coś walczyć, dlaczego ta 
walka może zakończyć się złożeniem serca na jej uwieńczeniu. Być może wydaje się, że to szalone, 
głupie, może zwyczajnie niepotrzebne, a jeśli tak, to sens patriotyzmu też zostaje oznakowany taką 
rangą – rangą czegoś tak absurdalnego w cudzie młodości, że wręcz nieważnego. Czy oznacza to 
więc, że wszystko, co zostało wyżej napisane o patriotyzmie, jest jedynie nieudolną próbą wyniesienia 
go na piedestały życiowych priorytetów? Wbrew sugestywnym domysłom – nie. A to dlatego, że 
mówimy o patriotyzmie dojrzałym, a tego nie osiąga się z samym przyjściem na świat. Patriotyzm 
musi dojrzewać wraz z nami, musi być wzmacniany, może zmieniany, może owiany tysiącem pytań, 
czasami zwątpień, ale ciągle piastowany i – co ważniejsze – ciągle na nowo odkrywany. Bo patriotyzmu 
nie da się nauczyć, trzeba go poczuć, a uczyć się można tylko, jak nadać mu najodpowiedniejszy 
kształt. Bo to nie Ojczyzna ma się dostosować do naszego patriotyzmu, ale my mamy dostosować 
jego kształt do Ojczyzny.

Kształt patriotyzmu? To po prostu nasz sposób jego wyrażania, sposób, w który wkłada się serce, 
umiejętności, talenty, doświadczenie, energię… Czyli co? Jak jestem krawcową, to mam szyć flagi albo 
sztandary? A czemu nie? I sukienki, bluzki, spodnie. A jeśli jestem elektrykiem? To dbaj o światło 

Katarzyna Sanak, Zespół Szkół  nr 1 w Oświęcimiu
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o życie, jeśli rodzicem – dbaj o nie, jeśli nauczycielem – ucz go… Człowiekiem? To szanuj je! Kształt 
patriotyzmu to twoje życie, człowieku. Każda podjęta walka, każdy życiowy ruch, każde dobro speł-
nione dla kogoś obok… Rola, jaką wypełniasz na ziemi. Twoja służba drugiemu człowiekowi. Więc 
ten patriotyzm, walka, gotowość do oddania życia ma taki kształt, jaki nada jej każdy z nas. Ma 
taki kształt jak spełnianie naszych obowiązków, społeczna aktywność, przestrzeganie i korzystanie 
z praw, zaangażowanie… Życie.

Czysta codzienność obywateli państwa i członków narodu. A gdzie te wielkie ideały, które 
sławią legendarni historii i potężni literatury? Wspaniałe bitwy, zwycięstwa, przeciwstawianie się 
zniewoleniu, powstania, heroiczne czyny… To jest właśnie brama do gwiazd. Ta, przez którą prze-
chodzi się w ciszy i pokorze. Za tą bramą jest największa skarbnica naszej Ojczyzny. Najpotężniejsza 
skarbnica przeszłych pokoleń, z której czerpać możemy dzisiaj najważniejsze, ponadczasowe i tak 
potrzebne współcześnie wartości, z której czerpać możemy dumę, światło oraz prawdziwy sens 
i wytłumaczenie dla naszego dążenia do dojrzałości patriotycznej. Za tą bramą są początki na-
szego państwa, pierwszy lot Białego Orła, powiązanie naszej historii z chrześcijaństwem, pierwsze 
strategiczne sojusze i pierwsze starcia z nowym wrogiem, pradawne tradycje, rozkwit ogólnonaro-
dowej nauki i kultury, niewykorzystane, a wspaniałe zwycięstwo pod Grunwaldem i rycerskie głosy 
wyśpiewujące „Bogurodzicę”. Tam rządzą władcy z Gniezna, Wawelu, Warszawy, tam zaczyna swój 
bieg królewska Wisła i rozświetla się bursztynem Bałtyk, tam wreszcie tatrzańskie szczyty pełnią 
wartę pod tym samym od ponad dwudziestu wieków niebem. Za tą bramą jest wiara Polaków 
w nienaruszoną wolność, honor i odwaga żołnierzy, braterstwo i poświęcenie harcerzy, najtrud-
niejsze decyzje, krytyczne momenty, najmocniejsze słowa. Tam jest obraz tysięcy i milionów nie-
winnych, którzy zostali wymordowani za swoje życie w hitlerowskim piekle, obraz bezgranicznego 
umiłowania Polski przez powstańcze serca, trud i głód obrońców naszych terytoriów, cierpienie 
represjonowanych za polskość i tęsknota uwięzionych za kratami przymusowej emigracji. To jest 
nasza historia i przeszłość. Skarb, o który każdy Polak musi dbać, by tworzyć przyszłość. To jest pra-
wo i obowiązek każdego z nas – żeby walczyć o pamięć, żeby poznawać Polskę przez jej wielkich  
Ludzi, którzy pogrążali w niebycie obojętność i podłość, żeby uczyć się Polski i poczuć Polskę przez 
najmniejszą sekundę jej historii, przez radość z każdego jej sukcesu, ale i wyciagnięcie wniosków 
z jej porażek. A kiedy w ten sposób będzie się Polskę poznawało, będzie się z nią zaprzyjaźniało, aż 
w końcu pokocha się ją – a miłość oznacza akceptację zalet i wad, nie samo branie, a dawanie, go-
towość do pewnych po-
święceń, przy jednakim 
poszanowaniu własnych 
planów i marzeń – stanie 
się w progu własnego, 
dojrzałego, pięknego 
patriotyzmu. Wystarczy 
teraz przekroczyć ten 
próg… Stać się praw-
dziwym patriotą i zro-
zumieć, że odwieczne 
hasło: „Bóg, Honor, Oj-
czyzna” jest – wbrew 
wszelkim próbom jego 
podeptania – najwyższą 
wartością Polaka. Naj-
wyższą, przy człowie-
czeństwie, wartością 
człowieka.
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Katyń 1940. Sowiecka zbrodnia i pół wieku kłamstwa

Zbrodnia Katyńska to dokonany wio-
sną 1940 r. przez funkcjonariuszy policji 
politycznej Związku Socjalistycznych 
Republik Sowieckich mord na blisko 22 
tysiącach obywateli państwa polskiego. 
Ofiary zbrodni to ok. 14,5 tys. jeńców 
wojennych oraz 7,3 tys. osób cywilnych.

Nazwa zbrodni pochodzi od miej-
scowości Katyń niedaleko Smoleńska, 
w okolicach której zamordowano i po-
grzebano część ofiar (ok. 4,4 tys. jeńców 
wojennych przetrzymywanych w obozie 
w Kozielsku). Katyń to pierwsze, ujaw-
nione już w latach II wojny światowej 
miejsce sowieckiej zbrodni – dlatego też 
właśnie od niego wzięła ona swą nazwę. 
Miejsca zamordowania i pochowania po-
zostałych jeńców polskich, których prze-
trzymywano w obozach w Starobielsku 
i Ostaszkowie, długo, bo aż do początku 
lat 90. XX w. nie były znane. 

Zbrodnia Katyńska ma bezprece-
densowy charakter. Przede wszystkim 
z tego względu, że jej ofiarą padły ty-
siące jeńców wojennych, których życie 
znajdowało się pod ochroną prawa mię-
dzynarodowego – w większości oficerów. 
Także z uwagi na cel jej dokonania i straty, 
jakie wyrządziła państwu i Narodowi Pol-
skiemu. Cel tej zbrodni był bardzo jednoznaczny: fizyczna eksterminacja polskich patriotów 
– oficerów Wojska Polskiego, policjantów itd. – miała nie dopuścić do odrodzenia się pań-
stwa polskiego. Władze ZSRS wiedziały bowiem, że ludzie ci – mimo osadzenia w obozach 
i więzieniach – z walki o wolną Polskę nie zrezygnowali i nie zrezygnują. Zamiarem Związku 
Sowieckiego było natomiast definitywne wymazanie Polski z mapy Europy. Niepowetowane 
straty wynikały z tego, że zamordowani reprezentowali nie tylko najwyższej próby polski 
patriotyzm, ale także stanowili elitę intelektualną międzywojennej Polski. Wśród zamordo-
wanych znajdowali się liczni naukowcy, lekarze, inżynierowie, artyści.

Zbrodnia Katyńska była wymierzona nie tylko w ludzi, ale także w prawdę. Aż do 1990 
r. władze ZSRS zaprzeczały swej odpowiedzialności za mord na obywatelach polskich 
i kłamliwie obarczały nią Niemców. Tym bardziej należy pamiętać o ludziach, którzy starali 
się zdemaskować sowiecką mistyfikację i dotrzeć do prawdy. Przykładem ich działań może 
być powołanie Komisji Kongresu Stanów Zjednoczonych w latach 1951–1952 (tzw. Komisji 
Maddena), której ustalenia rzuciły światło na sowiecki mord na obywatelach polskich z 1940 
roku. Zainteresowanie się Stanów Zjednoczonych 

Zbrodnią Katyńską dowodzi, że jest ona ważna nie tylko dla Polski i Polaków. Stanowi 
część pamięci świata, a zarazem przestrogę dla całej ludzkości.

Notatka ze strony 
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/ 

51700,Katyn-1940-Sowiecka-zbrodnia-i-pol-wieku-klamstwa.html

Małgorzata Górska, Zespół Szkół Katolickich, Nowy Sącz
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VII Przegląd
Twórczości Patriotycznej
Młodzieży Województwa Małopolskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie 
Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu  Gminne Centrum Kultury w Żabnie 
 Dom Kultury „Podgórze” w Krakowie  Kuratorium Oświaty w Krakowie

Gala Finałowa, 13 czerwca 2011 r. (poniedziałek), godz. 10.00
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, Kraków, ul. Zakopiańska 62

PATRONAT HONOROWY 

Marszałek Województwa Małopolskiego MAREK SOWA 
                                                                        Wojewoda Małopolski STANISŁAW KRACIK 

                                                                                    Prezydent Miasta Krakowa JACEK MAJCHROWSKI 
Przewodniczący Sejmiku Woj. Małopolskiego KAZIMIERZ BARCZYK 

  Przewodniczący Rady Miasta Krakowa BOGUSŁAW KOŚMIDER 
Małopolski Kurator Oświaty ALEKSANDER PALCZEWSKI

Natalia Tomulik, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach, Ojczyzno ma... 
 Praca nadesłana na VII Małopolski Konkurs Patriotycznej Twórczości Plastycznej i Literackiej Młodzieży

ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI

Centrum Młodzieży
im. dr. H. Jordana

www.cmjordan.krakow.pl www.mec.edu.pl

Projekt zrealizowano 
przy wsparciu finansowym 

Gminy Miejskiej Kraków

„Kocham cię, Polsko”
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu
Opiekunowie: Anna Jabłońska-Irzyk, Danuta Sowa-Chochorowska, 
Barbara Węgrzyn

„Przechodniu, powiedz Polsce”
Zespół Szkół w Kobylance
Opiekunowie: Marta Jaruś, Krystyna Fik

„Urodziny Patrona”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu                                  
Opiekunowie: Barbara Trzop, Anna Nalepa

„Legenda o powstaniu Hymnu do miłości ojczyzny”
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie
Opiekun: Danuta Sygnarowicz

„Akademia z okazji… próba generalna”
Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowej Tarnowskiej 
Opiekun: Lucyna Chojnowska

„O smoku wawelskim”
Szkoła Podstawowa nr 32 w Krakowie
Opiekun: Iwona Razowska 

„Kochany Karolku”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku
Opiekun: Małgorzata Gwóźdź

„Jest taki kraj…”
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Stefana Żeromskiego 
w Krakowie (Gimnazjum nr 30)
Opiekunowie: Anna Skarbińska, Barbara Leśniak, Sylwia Kruk

„Kazanie Piotra Skargi”
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
(XXV Liceum Ogólnokształcące) 
wg autorskiego scenariusza uczennicy liceum Pauliny Kalisz
Opiekun: Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu 

Gminne Centrum Kultury w Żabnie

Dom Kultury „Podgórze” w Krakowie

Kuratorium Oświaty w Krakowie
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Przedstawienia zaprezentowane  
podczas gali finałowej 

VII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  
Województwa Małopolskiego 

13 czerwca 2011, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”  
w Krakowie

„Kocham cie Polsko”
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu
opiekunowie: Anna Jabłońska-Irzyk, Danuta Sowa-Chochorowska,  
Barbara Węgrzyn

„Przechodniu, powiedz Polsce”
Zespół Szkół w Kobylance
opiekun: Marta Jaruś, Krystyna Fik

„Urodziny Patrona”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Prof. Józefa Tischnera  
w Starym Sączu
opiekunowie: Barbara Trzop, Anna Nalepa

„Legenda o powstaniu Hymnu do miłości ojczyzny”
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie
opiekun: Danuta Sygnarowicz

„Akademia z okazji… próba generalna”
Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowej Tarnowskiej
opiekun: Lucyna Chojnowska

„O smoku wawelskim”
Szkoła Podstawowa nr 32 w Krakowie
opiekun: Iwona Razowska 

„Kochany Karolku”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku
opiekun: Małgorzata Gwóźdź

„Jest taki kraj…”
Zespół Szkół Ogólnokształcący nr 12 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
(Gimnazjum nr 30)
opiekunowie: Anna Skarbińska, Barbara Leśniak, Sylwia Kruk

„Kazanie Piotra Skargi” 
wg autorskiego scenariusza uczennicy liceum Pauliny Kalisz
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
(XXV Liceum Ogólnokształcące) 
opiekun: Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa
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Laureaci konkursu literackiego 
VII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jaki jest nasz współczesny patriotyzm?”

20
11I miejsce 

Łukasz Pawlikowski, Gimnazjum nr 30 im. Stefana  
Żeromskiego w Krakowie

II miejsce ex aequo 
Aleksandra Cienkusz, Gimnazjum nr 2 w Myślenicach
Alicja Dudek, Prywatne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie

Wyróżnienie:
Monika Jaworska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Krakowie
Marta Jackowska, Gimnazjum nr 46 im. Trzech Wieszczów w Krakowie 
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W kategorii szkół podstawowych

I miejsce 
Magda Kaczor, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Noblistów Polskich w Krakowie

II miejsce ex aequo
Angelika Waliczek, Szkoła Podstawowa im. Br. Czecha w Nowem Bystrem
Jakub Domałaczny, Szkoła Podstawowa im. Br. Czecha w Nowem Bystrem

III miejsce ex aequo
Julia Ząber, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie
Jagoda Wolas, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich  
w Krakowie

W kategorii gimnazja

I miejsce 
Anna Kęsek, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu

II miejsce 
Monika Dorożyńska, Prywatne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Krakowie

III miejsce 
Natalia Tomulik, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach

 
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce 
Marta Parsztwka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka  
w Mszanie Dolnej 

II miejsce
Tomasz Kardaś, Technikum Informatyczne w Zespole Szkół im. Walerego  
Goetla w Suchej Beskidzkiej

III miejsce 
Kamil Ćwiertnia, Technikum Informatyczne w Zespole Szkół im. Walerego  
Goetla w Suchej Beskidzkiej

Wyróżnienie:
Lidia Domagała, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka  
w Mszanie Dolnej

Laureaci konkursu plastycznego
VII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”
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„Dulce et decorum est pro patria mori”. 
Przedstawiam mojego pierwszego nauczy-
ciela patriotyzmu. Gdyby miał możliwość 
bycia nieśmiertelnym, byłby dzisiaj jednym 
z najstarszych ludzi na Ziemi. Antyczny po-
eta, Horacy, jako pierwszy zmotywował mnie 
do zastanowienia się nad ideą miłości i po-
święcenia dla ojczyzny. Rozważając poglą-
dy moich rówieśników, a także własne, aby 
być szczerym, muszę stwierdzić, że termin 
„patriotyzmu” powoli dla młodzieży staje 
się jedynie pojęciem, które budzi chaos 
skojarzeń i pustych haseł. Kto dziś z dumą 
sparafrazowałby słowa Horacego i stwierdził, 
że jest zaszczytem umieranie za ojczyznę?

Zastanawiając się, dlaczego pojęcie pa-
triotyzmu odłożyliśmy na zakurzoną półkę, 
jak starą zabawkę, wybrałam się na spo-
tkanie z Historią. Poznała mnie z drugim 
nauczycielem, którego słowa zrodziły kolej-
ne pytania. Tyrteusz stwierdził, że „rzecz to 
piękna zaprawdę, gdy krocząc w pierwszym 
szeregu, ginie człowiek odważny, walcząc 
w obronie ojczyzny”. Rzecz to piękna? Nie 
mogłam zrozumieć tych słów. Obraz stra-
towanego żołnierza na polu bitwy, pod 
żadnym względem nie wydawał mi się pięk-
ny. Krew, krzyk, ból... Jednak kiedy Historia, 
powoli kończyła swoją opowieść przedstawiła 
mi chłopców, którzy będąc jak ja nastolatkami, zostali moimi następnymi nauczycielami i wyja-
śnili, co znaczy „pięknie żyć i pięknie umierać”. Usłyszeli, nieprzerwanie brzmiący przez wieki, głos 
Tyrteusza i stali się herosami XX wieku. Pokolenie Kolumbów, które dorastało do trumny, mimo 
okrucieństw wojny i codzienności z jaką przyszło im się zmierzyć, czerpali radość życia ze źródeł 
młodości. Rozwijali zainteresowania, dążyli do wiedzy przez samokształcenie. Jak każdy młody 
człowiek, przeżywali pierwsze miłości. Na ołtarzu ojczyzny złożyli największą ofiarę, oddali życie, 
broniąc honoru Polaków.

Stefan Wyszyński wypowiedział słowa: „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką 
jest dobrze żyć dla niej”. Dzisiaj nie ma wojny, nie chwytamy za karabin i nie stajemy na polu bi-
tewnym. Żyjemy w czasach pokoju, a ciągle się poddajemy. Patriotyzm już nie jest potrzebą, ideą, 
która łączy mieszkańców tego samego państwa. Dziś jest to przymus. Globalizacja sprawiła, że nie 
wszyscy czujemy przywiązania do państwa ani nie kultywujemy tradycji. Chcemy być obywatelami 
świata. Czy to nadal język polski? Zacytuję tu sms-a, którego dostałam od koleżanki: „Hello! Sorry 
ze wcz nie poszłyśmy do shopow na sale. Jutro pójdziemy na second handy i tez będzie ok.” Przy-
puszczam, że zrobiłaby jeszcze więcej błędów, gdyby nie autokorekta. Mało kto docenia wartość 
języka polskiego, mało kto dba o jego poprawną wymowę i pisownię. Elektronika załatwia za nas 
sprawę. W dodatku można dostrzec ogromny wpływ angielszczyzny. Zachwycamy się wszystkim 
co obce. Polsko? Czy Ciebie błyskotkami łudzą, pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz masz 
być służebnicą cudzą.

Bywa, że wstydzimy się naszej narodowości. Zamiast sprzeciwiać się stereotypowym ocenom 
Polaków, pijaków, złodziei, ludzi leniwych, potęgujemy złą opinię i śmiejemy się z siebie. Czy 
rzeczywiście nasze społeczeństwo najlepiej obrazuje serial „Kiepscy”, gdzie najwyższą formą życia 

Alicja Dudek
Prywatne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich, Kraków

Natalia Tomulik, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach
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kulturalnego jest wygodne rozłożenie się 
w fotelu z puszką piwa i włączenie tele-
wizora?

Z drugiej strony można powiedzieć, że 
Polacy kultywują tradycję wprowadzając 
do mody elementy etniczne. „Na topie” 
są chusty czy koszule z ludowym haftem. 
Ale czy rzeczywiście taki strój to postawa 
patriotyczna, która ma na celu ukazanie 
piękna polskiej kultury? Nie, chodzi o to, by 
być „trendy”, a właścicielki pięknych ubrań, 
nawet nie zdają sobie sprawy z tradycyjnych 
wartości noszonych rzeczy. I znowu przema-
wia tu do mnie głos Historii, która maluje 
mi przed oczami obraz kobiet, żyjących 
w romantyzmie. Jednocząc się w żałobie 
po powstańcach - ojcach, mężach, synach 
-ubierały czarne suknie. Im nie zależało na 
modzie, tylko na to, by wspólnie przetrwać 
trudny dziejowo okres. A jeśli patriotka za-
kładała biżuterię, to taką, która symbolizo-
wała Polskę.

Nasuwa mi się tu na myśl postać kobie-
ty, mojej kolejnej nauczycielki patriotyzmu, 
Ireny Sendler, którą określiłabym jako am-
basadorkę godności polskiej. Żyjąc podczas 
II wojny światowej, oddała się ratowaniu 

niewinnych dzieci. Robiła to by odzyskać, często 
splamiony przez szmalcowników, honor Polski. 

A dziś? W tym miejscu mogę wreszcie 
z dumą przyznać, że nie przynoszę wstydu 
moim przodkom. W trudnych chwilach dla 
narodu pomagam - organizuję akcje charyta-
tywne, wspieram moich rodaków w cierpie-
niu. Przytoczę historię, która spotkała mnie 
podczas zbiórki pieniędzy na rzecz organizacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod-
szedł do mnie ubogi mężczyzna. Zapytał:

- A ile to trzeba wrzucić?
- Nie ma żadnego przymusu - odpowiedzia-

łam - Każdy daje tyle, ile uważa za stosowne.
- Bo wiesz, ja nie mam dużo, ale wiem na 

co zbierasz i nie wyobrażam sobie, nie pomóc 
rodakowi. To jedyne, co jeszcze możemy zrobić 
dla tego kraju.

Przeszukał kieszenie podartej kurtki i wrzu-
cił do puszki wdowi grosz, jednak prawdziwej 
wartości tego gestu nie da się policzyć. Pamię-
tam, że poczułam wtedy dumę z bycia Polką, 
oczywiście pomagając w akcjach charytatyw-
nych kierujemy się wartościami moralny-
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mi i chęcią pomocy drugiemu człowiekowi, nie ważne jakiej jest narodowości. Jak może się 
objawiać współczesna miłość do ojczyzny jak nie samą zdolnością do stwarzania coraz lepszego 
państwa, szczególnie dla jego obywateli?

      Współczesny patriotyzm pozostawia wiele do życzenia. Jednak sądzę, że powinniśmy 
przeciwstawiać się tej degradacji pojęć, która ma miejsce. Tak jak już powiedziałam, żyjemy 
w czasach pokoju, ale warto walczyć. Ostatnio napisałam do gazetki szkolnej odezwę do moich 
rówieśników, by zastanowili się, co dla nich znaczy mieszkać w Polsce.

„Młody Polaku!
Zastanów się, czy możesz traktować swoją ojczyznę, jak przeterminowaną paczkę chipsów? 

Uwierz mi warto świętować uroczystości narodowe, podczas odśpiewania hymnu wstać i głośno 
wyrecytować tekst „Mazurka Dąbrowskiego”. Warto wywiesić flagę na Święto 3 Maja czy 11 listo-
pada. Warto aktywnie kibicować polskim sportowcom podczas mistrzostw i igrzysk olimpijskich. 
Warto zainteresować się współczesną sztuką i literaturą polską. Obejrzeć wspaniałe ekranizacje 
lektur znanego ma całym świecie reżysera - Andrzeja Wajdy. Przeczytać wiersze polskiej noblistki 
-Wisławy Szymborskiej.

Spróbuj! Przestań narzekać! Zacznij działać! Dla mnie, dla siebie, dla nas.

Historia nie może stać się dla nas jedynie staruszką gawędzącą o swojej przeszłości. Jej opowie-
ści są piękne i poruszające. Ale czy nie czas, żebyśmy zapisali nowe karty dziejów naszego narodu? 
Jak powiedział Romain Rolland: „Moja ojczyzna to nie dzień wczorajszy. Moja ojczyzna to jutro.”

Historio moja. Widzę przyszłość mego państwa, nie czuję się jak wieszczka, bo ufam, że patrio-
tyzm moich przodków, będzie patriotyzmem moich dzieci. Tak. Tak będzie!

„Patriotka z XXI w.”

Angelika Waliczek, Szkoła Podstawowa im. Br. Czecha w Nowem Bystrem
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Wraz ze zdrowym ziarnem powiało po nas tumanem plewy i pośladu; z jasnym 
płomieniem wszechludzkiej jakoby sprawiedliwości, przyszły i kłęby ciemnego, 
kopcącego dymu; z lekkim tchnieniem 
wolności przybyły i fale trującego powie-
trza i ciążą nad nami boleśnie. W sercach 
nieład uczuć, w umysłach pojęć zamęt. 
Uczą nas szacunku do obcych, a pogardy 
dla swoich. Każą nam miłować wszystkich, 
choćby ludożercę, a nienawidzić ojców 
i braci, za to, że nie gorzej, lecz inaczej 
tylko myślą. Chcą nas wyzuć zupełnie z ra-
sowego instynktu, cały pokoleń dorobek 
i dobytek oddać na pastwę nieokreślonej 
przyszłości, na łup chaosowi, którego po-
tworne kształty lada godzina ukazać się 
mogą ponad tonią czasu.

W odwieczną budowę świątyni naro-
du, której potężne wrogów ramiona zbu-
rzyć nie zdołały, biją dziś już młoty bratnią 
kierowane ręką: dla nowych gmachów 
pono naszych tylko gruzów potrzeba, jak 
gdyby owych budowniczych na własną nie 
stać było cegłę. Nad białoskrzydlnym, nie-
zmazanym, najczcigodniejszym Ojczyzny 
symbolem kraczą kruki i wrony, chicho-
cą obce a złowrogie puszczyki, urągają 
mu nawet swojskie, zacietrzewione orlę-
ta. „Precz z Polską” – wołają – „niech żyje 
ludzkość!”. Jak gdyby życie ludzkości ze śmierci narodów powstać mogło!…

W takich to czasach rozterki i zamętu myśl nasza zwraca się ku przeszłości 
i trwożna zapytuje:

„Azaliż wszystko co było, potępienia i pogardy godne? Azaliż tylko to co jest lub 
co będzie, warte posłuchu i wiary?“

Fragment przemówienia Ignacego Paderewskiego wygłoszonego podczas 
uroczystości z okazji 100. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina we Lwowie – „Słowo 
Polskie”, nr 493 z 24 X 1910 r.

Leonard Stroynowski, Portret Ignacego Jana Paderewskiego
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Przedstawienia zaprezentowane  
podczas gali finałowej 

VIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  
Województwa Małopolskiego 

31 maja 2012, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”  
w Krakowie

 „Polska niepodległa”
.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Błoniu,
opiekun grupy: Barbara Kołdan – Molczyk 

„Akademia z okazji 3 Maja”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza St. Pasierba w Żabnie, 
opiekun grupy: Robert Grajdura 

„O powstaniu Konstytucji 3 – go Maja”
Gimnazjum nr 22 im. ks. Twardowskiego w Krakowie, 
Opiekun: Mirosława Szutowska

„Niezwykła góra ziemi”
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce, 
Opiekun: Iwona Jarosik

„Wolność…”
Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackie-
go w Myślenicach, 
Opiekun: Jarosław Pietrzak, Anna Pitak

Tomasz Noworyta, Szkoła Podstawowa nr 18  
im. Św. Anny w Krakowie
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Laureaci konkursu literackiego 
VIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jaki jest nasz współczesny patriotyzm?”

I miejsce 
Paulina Wyrębkowska, Gimnazjum nr 37 im. św. M. M. Kolbe  
w Krakowie

II miejsce 
Magdalena Drabik, Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Lubniu

Aleksandra Trześniowska, Młodzieżowy Dom Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie
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Laureaci konkursu plastycznego
VIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

W kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce 
Aleksandra Trześniowska, Młodzieżowy Dom Kultury im. Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie

II miejsce 
Tomasz Noworyta, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Św. Anny w Krakowie

III miejsce 
Magdalena Michalczewska, Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie

Wyróżnienie:
Wiktoria Czekaj, Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

W kategorii gimnazja:

I miejsce 
Daniel Stefko, Gimnazjum nr 37 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Krakowie

II miejsce 
Oliwia Karaś, Gimnazjum nr 35 im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie

III miejsce 
Michał Baran, Zespół Szkół  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

Wyróżnienie:
Joanna Kołodziej, Zespół Szkół im. Św. Kingi w Ujanowicach

 
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce 
Damian Hanusiak, Zespół Szkół Łączności im. Adolfa Nowaczyńskiego w Krakowie  

II miejsce 
Beata Sudoł, Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego  
w Nowym Sączu

Daniel Stefko, Gimnazjum nr 37 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Krakowie
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Nie bójmy się! 

Patriotyzm. Wielkie słowo przywodzące na myśl wspaniałe czyny, heroicznych bohaterów i... prze-
szłość. O bezwarunkowej miłości do Ojczyzny i niesamowitych jej świadectwach dowiadujemy 
się z książek czy lekcji historii. Wyszukane i górnolotne słowa opisują Polskę sprzed wieków, 

zakurzoną, pełną krwi, bólu i cierpienia niewinnych. Dzisiaj domagamy się Polski kolorowej, a gdy 
zamiast tego, po powierzchownych poszukiwaniach, odnajdujemy politykę, egoizm i materializm, 
uciekamy, a daleko za nami ideały sięgają bruku. Warto jednak zatrzymać się na chwilę, pomyśleć. 
Czym dzisiaj jest umiłowanie ojczystej ziemi? Wspomnieniem czy wciąż trwającą postawą, przeja-
wiającą się w trochę inny, niż kiedyś, sposób? 

Cyprian Kamil Norwid twierdził, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Nasi przodkowie 
miłość do Polski postrzegali jako coś oczywistego. Liczył się „Bóg, honor, ojczyzna”. Z szacunkiem 
i czułością mówiono o kraju lat dziecinnych, a gdy zagrażało mu niebezpieczeństwo, setki, tysiące, 
miliony bez słowa sięgały po broń. Kiedy nadszedł czas, Polacy, cisi bohaterowie, bez wahania szli 
na śmierć „jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. Walczyli o Polskę. Walczyli o kraj, w któ-
rym się urodzili i wychowali, walczyli o ziemię która ich wyżywiła! Jak można jej nie szanować i nie 
kochać? No właśnie, jak? 

W XXI wieku słowo „Ojczyzna” nie znaczy tyle co przed wiekami. 
W jakiś dziwny i wręcz niezrozumiały sposób uważa się, że państwo jest wytyczane przez granice, 

a nie tworzone przez ludzi. W ferworze ciągłych sporów i kłótni nie szokuje fakt, że narodowość, 
która powinna być powodem dumy, staje się przyczyną wstydu, często starannie ukrywaną i uwa-
żaną za kompromitującą tajemnicę. Narzeka się na nieudolnych polityków, których sami przecież 
wybraliśmy. Ludzie na ulicach krzyczą o „postkomunistycznym zaścianku”, braku pracy, małych 
możliwościach. Uciekają jak szczury z tonącego statku, porzucając swoje dziedzictwo, swój kraj, 

Paulina Wyrębkowska
Gimnazjum nr 37 im. św. M. M. Kolbe w Krakowie
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miejsce urodzenia. Wyruszają do obcego kraju, za ocean, na inny kontynent. Wyjeżdżają za pracą, 
za pieniędzmi, za chlebem. Droższy samochód staje się przyczyną, dla której zostawia się Ojczyznę 
i rodzinę. Większość poszukuje dóbr materialnych i luksusowego życia, a dawne ideały odrzuca 
w kąt. Wielu wybiera łatwiejszą drogę, w której patriotyzm to tylko pojęcie, jedno z licznych słów 
w encyklopedii.  Czy oznacza to, że miłość i szacunek do naszej ojczystej ziemi, do Polski dziś nie 
istnieje? Trudno temu przytaknąć, trudno zaprzeczyć, ponieważ wystarczy tylko się rozglądnąć, by 
znaleźć mnóstwo przykładów zarówno patriotyzmu, jak i braku miłości do Ojczyzny. Oczywistym 
natomiast jest, że dzisiejszy patriotyzm to postawa, którą, przy sporym wysiłku i dobrej woli, nie-
trudno przyjąć. Karol Dickens mówił: „Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest 
zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej”. My Polacy 
tyle możemy zmienić! Wystarczy odrobina szacunku do kraju lat dziecięcych, trochę respektu do 
przeszłości. Zmiana systemu wartości, politycznej sytuacji Polski i wielu innych czynników sprawiła, 
że współczesny patriota nie jest już człowiekiem, który z dumnie podniesioną głową ponosi śmierć 
w imię biało-czerwonej flagi. To ktoś, kto nie boi się naprawiać Polski. 

Zadanie stawiane przed tymi, którzy chcą podjąć wyzwanie bycia patriotą nie jest łatwe. Na 
stromej ścieżce prowadzącej do bezwarunkowego oddania Ojczyźnie z pewnością napotkamy wiele 
przeszkód, utrudnień, a nawet wrogo nastawionych ludzi. Droga ku miłości do Polski jest drogą 
trudną i pełną wyrzeczeń, ale czyż – mając w pamięci skarb, który czeka na nas na końca – nie warto 
nią podążać? Postawa homo viatora – patrioty nie zawsze będzie oklaskiwana, podróż nie zawsze 
spodoba się innym. „Przypuszczasz, że nie będą zachwyceni i spotkają cię z tego powodu jakieś 
przykrości? Chyba się nie mylisz. Nie zrobisz tego? Wolności. Tylko nazwij taką postawę po imieniu 
i powiedz sobie, że to jest tchórzostwo” – powtórzę za ks. Mieczysławem Malińskim. 

Wstyd staje się największym wrogiem polskości. Współczesna młodzież wstydzi się śpiewać hymn 
czy upominać przeklinających kolegów. Nie chce odstawać, boi się inności i wytykających tę inność 
palców. Każdy chce zginąć w tłumie, dlatego uczucia do Polski upycha na dno swojej tożsamości 
i odrzuca w kąt, a w końcu całkowicie o nich zapomina. Warto zignorować ironiczne spojrzenia. 

Magdalena Michalczewska, Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie
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Warto całym sercem kochać ziemię, ludzi, przyrodę, krajobrazy, zabytki, dziedzictwa kultury, trady-
cję, historię. Ojczyznę. Warto znaleźć w sobie odwagę i powtarzać za Wisławą Szymborską, która 
w „Gawędzie o miłości do ziemi ojczystej” deklaruje: 

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem.(...) Nie będę jak zerwana nić. Od-
rzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię – i żyć, ale nie można owocować.” 

Miłość nie wymaga wiele. Odrobina wysiłku, szacunku, odwagi i spostrzeżenie, że język, którym 
na co dzień się posługujemy jest naszym dziedzictwem kulturowym. „A niechaj narodowie wżdy 
postronni mają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”! Jesteśmy niezależni, a język polski powinien 
być wyrazem naszej tożsamości narodowej i szacunku dla przeszłości. Czy w takim razie naprawdę 
konieczne są wulgarne przerywniki, niezliczona ilość zapożyczeń i kolokwializmy? Posługiwanie się 
poprawną i piękną polszczyzną nie kosztuje wiele. Z pewnością nietrudno jest także przez dwie mi-
nuty stać, gdy wybrzmiewa „Mazurek Dąbrowskiego”, nietrudno dbać o mienie publiczne. Wszystko 
co nas otacza jest Polską. Graffiti wymalowane na ścianie czy papierek rzucony na chodnik to nisz-
czenie tego, co jest wspólne, tego, co polskie. To policzek dla ludzi, którzy zginęli, byśmy mogli żyć 
w państwie, w jakim żyjemy. Współczesny patriotyzm przejawia się więc w dbaniu o to, co wspólne, 
a najważniejszym zadaniem każdego obywatela jest rzetelna praca, która buduje państwo, jest jego 
fundamentami. Nie musimy ginąć dla Polski, wystarczy, że poświęcimy jej osiem godzin, pięć dni 
w tygodniu. „Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś 
sprawę; dla dojrzałego natomiast – że pragnie skromnie dla niej żyć”.

Z oburzeniem reagujemy na krążące po świecie stereotypy dotyczące Polaków. Zadajmy sobie 
jednak pytanie, czy stajemy w obronie naszych rodaków, czy swoim zachowaniem zaprzeczamy 
powierzchownym osądom? No właśnie. A również tym jest trudna droga patriotyzmu - godnym 
reprezentowaniem polskości za granicami kraju, codziennym życiem, sumienną pracą, wychowy-
waniem dzieci i tak, również płaceniem podatków. 

Najczęściej zapominamy, że być patriotą, to być dla innych. Tożsamość narodowa sprawia, że 
stajemy się związani ze swoimi rodakami, ludźmi, których codziennie mijamy na ulicy. Dlatego każdy 
uśmiech do przechodnia, miły gest czy wyciągnięta pomocna dłoń to przejaw umiłowania Polski. 
Uważam, że kraj to ludzie, kultura, język i tradycja, które stworzyli. Mimo wspólnych korzeni jesteśmy 
dla siebie obcy i, choć tak mocno związani, unikamy patrzenia na te więzy polskości i przyznania, że 
wszystkich nas tyle łączy! Żyjemy w kraju szczególnym, w miejscu które darzymy wyjątkowym uczu-
ciem. Nasi sąsiedzi, członkowie rodzin i przyjaciele to część tego małego świata, Ojczyzny. Jesteśmy 
połączeni, należymy do społeczeństwa, które powinno cieszyć się ze swojej polskości. Kiedy Adam 
Małysz zdobywał puchar, Karol Wojtyła stawał się Janem Pawłem II, a Lech Wałęsa przyczyniał się 
do obalenia muru berlińskiego, rozpierała nas duma. Dlaczego nie dzieje się tak na co dzień? My 
też jesteśmy Polakami – ludźmi, którzy są dla innych i chodzą z podniesioną głową. 

Nie da się zaprzeczyć, że przez wieki dużo się zmieniło. Patriotyzm dziś, a patriotyzm wczoraj 
to dwa różne brzegi szerokiej rzeki. Jednak ciągle tej samej rzeki – Polski. Naszych przodków i nas 
niemało dzieli, ale wbrew pozorom jeszcze więcej łączy. Wśród dzisiejszych mieszkańców Rzeczpo-
spolitej, w tym młodzieży, znajdziemy wielu, którzy drobnymi aktami szacunku i sentymentu, dają 
świadectwo swojego patriotyzmu. W teraźniejszości nikt nie oczekuje, że poświęcimy życie dla Polski, 
że z zimną krwią, pieśnią na ustach i radością w sercu ruszymy do walki. Tak, „Słodko i zaszczytnie 
jest umrzeć za ojczyznę”, ale w XXI wieku miłość do kraju ojczystego stawia przed nami inne wy-
zwania. Jak mówił Zośka z książki pt. „Kamienie na szaniec” autorstwa Aleksandra Kamińskiego, „(...) 
orłów w Polsce było zawsze sporo, mrówek – znacznie mniej”. Drobne, ale codzienne czyny, a nie 
akty heroicznego bohaterstwa – tym właśnie jest dzisiejszy patriotyzm, tego potrzebuje chwila. Więc 
postarajmy się trochę, oddajmy cichy hołd wspaniałej Polsce, wrzucając prozaiczne śmieci do kosza 
i używając poprawnej polszczyzny. Jesteśmy Polakami. Nauczmy się wypowiadać te słowa z dumą, 
nie bójmy się! Kryją się w nich przecież lata historii, ból i cierpienie milionów naszych rodaków, mały 
orzełek na biało-czerwonej fladze, krajobrazy Tatr czy Mazur, sukcesy sportowców, nasz współczesny 
patriotyzm, a przede wszystkim ty, ja i trzydzieści osiem milionów innych ludzi. Jesteśmy Polakami! 
Czyż to nie brzmi pięknie? 
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PRZESŁANIE PANA COGITO

Zbigniew Herbert

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy oni wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie

strzeż się jednak dumy niepotrzebnej
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz
powtarzaj: zostałem powołany – czyż nie było lepszych

strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy
światło na murze splendor nieba
one nie potrzebują twego ciepłego oddechu
są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy

czuwaj – kiedy światło na górach daje znak – wstań i idź
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę

powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku

a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów

Bądź wierny Idź
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IX Przegląd
Twórczości Patriotycznej
Młodzieży Województwa Małopolskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie 
Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Miejski Dom Kultury w Nowym Targu  Gminne Centrum Kultury w Żabnie 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu  Muzeum Narodowe w Krakowie  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

Kuratorium Oświaty w Krakowie  Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie

10 czerwca 2013 r. (poniedziałek), godz. 10.00
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, Kraków

Projekt zrealizowano 
przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego
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PATRONI MEDIALNIORGANIZATORZY

www.mec.edu.pl

PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM:
Marszałek Województwa Małopolskiego MAREK SOWA
Wojewoda Małopolski JERZY MILLER  
Prezydent Miasta Krakowa JACEK MAJCHROWSKI
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego KAZIMIERZ BARCZYK
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa BOGUSŁAW KOŚMIDER
Małopolski Kurator Oświaty ALEKSANDER PALCZEWSKI 

PARTNERZY

Miejski Dom Kultury w Nowym Targu 
Gminne Centrum Kultury w Żabnie
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie

Gala Finałowa oraz uroczyste wręczenie nagród 
laureatom IX Małopolskiego Przeglądu 
Patriotycznej Twórczości Filmowej 
oraz IX Małopolskiego Konkursu Patriotycznej Twórczości 
Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

Centrum Młodzieży
im. dr. H. Jordana

www.cmjordan.krakow.pl
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Laureaci konkursu plastycznego
IX Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce 
Emilia Wątor, Zespół Placówek Oświatowych  
w Woli Radziszowskiej

II miejsce
Kacper Hodor, Szkoła Podstawowa nr 2 w Krakowie

W kategorii gimnazja

I miejsce  
Aleksandra Jachym, Gimnazjum nr 37 w Krakowie
Teresa Szymczak, Gimnazjum nr 13 w Krakowie    

II miejsce ex aequo 
Izabela Przechera, Zespół Szkół w Radziemicach
Weronika Morawska, Gimnazjum nr 21 w Krakowie

III miejsce ex aequo
Klara Szyszko, Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowinie 
Tatrzańskiej
Monika Świkszcz, Gimnazjum nr 13 w Krakowie 

WKategorii szkół ponadgimnazjalnych 

I miejsce   
Patrycja Biel, Pienińska Szkoła Zawodowa w Szczawnicy

Emilia Wątor, Zespół placówek Oświato-
wych w Woli Radziszowskiej
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Laureaci konkursu literackiego 
IX Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jaki jest nasz współczesny patriotyzm?”

Laureaci konkursu filmowego 
IX Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

I miejsce  
Marta Jackowska, Gimnazjum nr 46 – Sportowe im. Trzech Wieszczów  
w Krakowie

II miejsce  ex aequo
Aleksandra Banaś, Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Gabriela Andruszków, Szkoła Podstawowa nr 95 
w Krakowie

Prezentacja historyczna i sonda szkolna
Zespół z Gimnazjum nr 24 w Krakowie
Bartłomiej Moniak
Arkadiusz Szuma

Widowisko teatralne „Oto Polska właśnie” 
Zespół Teatralny „Zorza” ze Szkoły Podstawnej nr 95 w Krakowie
Specjalne wyróżnienie: Zuzanna Trzcińska
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Laureaci konkursu fotograficznego
IX Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

I miejsce    
Aleksander Duma, Szkoła Podstawowa nr 2 w Krakowie

II miejsce   
Anna Chojnowska, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

III miejsce 
Weronika Bartecka, Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy
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Pojęcie patriotyzmu jest wyjaśniane 
w wielu słownikach i brzmi zawsze 
tak samo: „miłość ojczyzny, przywią-

zanie do swego narodu” (Słownik Języka 
Polskiego). W ślad za tym hasłem możemy 
przeczytać, że patriota to człowiek, który 
kocha swoją ojczyznę, naród i dba o dobro 
wspólne. Każde pokolenie Polaków przeżywa 
miłość do ojczyzny inaczej. Podczas lekcji 
historii, z lektur, filmów i obrazów, dowia-
duję się o wydarzeniach związanych z wal-
ką o niepodległość kraju. Uczę się nazwisk 
bohaterów narodowych i pieśni, które oni 
śpiewali. Podziwiam żołnierski patriotyzm 
i staram się zrozumieć heroiczne czasy. Czu-
ję się duma, że jestem Polką i chciałabym 
zapytać Rudego, skąd wziął tyle odwagi na 
Pawiaku. Dziadek mówi mi, że wspaniałym 
sposobem oddania honorów temu patrioty-
zmowi jest świętowanie narodowych rocznic 
na Wawelu, na krakowskich kopcach. I doda-
je uroczyście: „Chwała bohaterom! Popatrz 
na ich piękne pomniki, na wysokie cokoły 
tych pomników. One muszą takie być, aby-
ście wy nie zapomnieli ofiary wielkich ludzi”. 
Mój dziadek przy każdej okazji powtarza, że 
o historii trzeba pamiętać, bo inaczej bę-
dziemy znów ją przeżywać. Tymczasem jest 
rok 2013, ja mam trzynaście lat i właśnie 
kończę Szkołę Podstawo-wą nr 95 w Kra-
kowie. Leży ona w sercu Prądnika Czerwonego, dzielnicy pamiętającej zacne rody włoskie Cellarich 
i Montelupich. Nasza szkoła świętowała właśnie złoty jubileusz 50-lecia istnienia i pracy. I wcale nie 
czuje się zmęczona w inspirowaniu nas do pożytecznych działań. Ucząc się i pracując w Samorządzie 
Szkolnym tworzymy i doskonalimy współczesną formę patriotyzmu, poznajemy odpowiedzialność za 
Polskę na miarę naszego wieku i możliwości. Współczesny patriotyzm rozumiem jako świadomy udział 
w społeczeństwie obywatelskim, poszanowanie praworządności i działanie na rzecz dobra wspólnego. 
Łatwo to powiedzieć, ale jak to zrobić? Jak zostać współczesnym patriotą? Zastanawiam się nad tym. 
Ze swego doświadczenia potrafię przywołać następujące przykłady. 

W szkole obchodziliśmy Rok Janusza Korczaka. Jak wiadomo, ten pisarz, lekarz i wielki społecz-
nik wskazywał na prawo dziecka do szacunku, szczęścia i należytego wychowania. Zasady te są 
wyraźnie czytelne w Deklaracji Praw Dziecka, zwanej Deklaracją Genewską. Nasz szkolny projekt, 
powstały z inspiracji pani dyrektor Elżbiety Poradowskiej, realizowany był wspólnie przez uczniów 
i nauczycieli. Każdy chętny mógł znaleźć dla siebie odpowiednią formę pracy, a były one różne. Naj-
ważniejszy był konkurs literacki. Jego uczestnicy pisali prace, wybierając jeden z zaproponowanych 
tematów: 1. „Przyjazna szkoła, do której chodzimy z radością. Jakie zmiany wprowadziłbyś do SP nr 
95, by stała się ona wymarzonym miejscem do nauki oraz spotkań ze znajomymi?” 2. „Co należałoby 
zmienić, aby dzieci czuły się bezpieczniej w szkole i poza nią?”. 3. „Moje podwórko – mój świat. Jak 
je zagospodarować, by stało się miejscem spotkań i wesołej, bezpiecznej zabawy?” 4. „Gdyby dzieci 
tworzyły prawo... Jakie dziesięć zasad uważasz za najważniejsze, zarówno w świecie dorosłych, jak 
i dzieci? Zapisz je w postaci kodeksu.” 

Aleksandra Banaś 
Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
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Pisaliśmy o szkole, bo tutaj toczy się nasze co-
dzienne życie, złożone z nauki i zabawy. Tutaj mą-
drzejemy i dorastamy do obowiązków w przyszłości. 
Zastanawialiśmy się nad poczuciem bezpieczeństwa, 
bo ono jest ważne dla wszystkich, a szczególnie dla 
dzieci. Projektowaliśmy wymarzone podwórko, gdyż na 
nim zaczyna się nasz wielki świat. Mój kolega Damian 
Topolski z klasy IVa napisał: „Gdybym ja był królem 
Maciusiem I to stworzyłbym najwspanialsze podwór-
ko na świecie. Po jego lewej stronie mielibyśmy mały 
sad, a po prawej tor przeszkód. Dużą atrakcją byłoby 
przenośne ZOO, czyli zwierzątka przynoszone przez 
dzieci z ich domów, aby chrupały sobie świeżą trawę. 
Już wyobrażam sobie stadko malutkich króliczków 
i rozczochranych świnek morskich. Stworzyłbym takie 
podwórko po to, aby dzieci nauczyły się o nie dbać. 
Każde z osobna, ale i wspólnie. Dzięki temu w wieku 
dorosłym umiałyby troszczyć się o cały świat dla do-
bra innych.” I wreszcie, tworzyliśmy własne kodeksy 
prawne, wyrażające marzenia o doskonałym świecie, 
pełnym miłości i szczęścia dla wszystkich dzieci. Inspi-
rowało nas przy tym prawodawstwo ustanowione przez 
Janusza Korczaka dla wychowanków Domu Sierot, 
którego był dyrektorem: Jeżeli ktoś zrobił coś złego, 

najlepiej mu przebaczyć. Jeżeli ktoś zrobi coś złego, najlepiej mu przebaczyć i czekać, aż się poprawi. 
Król Maciuś kochał swój kraj i zrobiłby dla niego wszystko, choć był dzieckiem. Dla mnie to mały 

wielki patriota. Radość sprawiło nam jeszcze jedno dość nieoczekiwane wydarzenie. Otóż radni III 
Dzielnicy zaprosili nas na sesję i oddali nam głos. Korzystając z tej okazji przedstawiliśmy fragmenty 
najciekawszych prac konkursowych. I tak, wchodząc w rolę młodych parlamentarzystów, przepro-
wadziliśmy debatę „Gdybym był Królem Maciusiem I”. O tym fakcie donosił dzielnicowy biuletyn. 

Obecnie realizujemy w szkole interesujący projekt „Między nami”. Jest on poświęcony pięciu 
ważnym tematom, które dają się wyrazić pojęciami: KOMUNIKACJA, ŻYCZLIWOŚĆ, WSPÓŁPRACA, 
EMOCJE, TOLERANCJA. W działaniach wspiera nas pani wicedyrektor Anna Hanusiak. Myślę, że 
szczególnie ważne okazały się przedsięwzięcia związane z tematem życzliwości. Aby podkreślić 
znaczenie tej postawy we wzajemnych kontaktach międzyludzkich, zorganizowaliśmy obchody 
Międzynarodowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień (angielskie World Hello Day). 21 listopada na 
korytarzach naszej szkoły zawisły kartki z sympatycznymi wierszykami, zachęcającymi do uśmiechu 
i miłych gestów. Ta swoista Poczta Życzliwości okazała się ważnym instrumentem w podtrzymywaniu 
i rozwijaniu dobrej komunikacji w szkole.  

Droga koleżanko, miły kolego Powiedz drugiemu coś miłego! 
albo:  Miły uśmiech, wesoła mina To życzliwości witamina.

Warto dodać, że autorzy tych wierszy zasiadają w ławkach klasy II a. Następnie spośród naszych 
koleżanek i kolegów wybraliśmy Króla i Królową Życzliwości. Pamiątkowe zdjęcie pierwszego, histo-
rycznego pokolenia Monarchów Życzliwości zapoczątkowało galerię tej czcigodnej (i mam pewność, 
że długowiecznej) dynastii. I jeszcze jedna inicjatywa: jak przy-stało na grudzień, pojawiła się w szkole 
Choinka Życzliwości. Na tym drzewku zawisły kolorowe bańki z życzeniami dla poszczególnych klas. 
Tym prezentem sprawiliśmy sobie wiele radości 

Życzliwość, ale i odpowiedzialność rozwijaliśmy poprzez udział w społecznych akcjach charytatyw-
nych: „Góra Grosza”, „Wózek za Nakrętki”, „Gwiazdka dla Zwierzaków”, „Szlachetna Paczka”, kwesta na 
rzecz Fundacji „Pomóż i Ty”. Trudno nie wspomnieć o Świątecznym Kiermaszu Świetlicowym, z którego 
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dochód został przeznaczony dla Dziecięcego Hospicjum. Wśród moich kolegów ze szkoły są także 
wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wielu kwestuje na Cmentarzu Rakowickim 
w Dzień Wszystkich Świętych. Skupiam się tu szczególnie na temacie życzliwości, ale oczywiście 
cztery pozostałe hasła naszego projektu także uważam za istotne. Trudno przecież tworzyć zgraną 
klasę bez dobrej komunikacji, pozytywnych emocji i tolerancji. A także umiejętności współpracy. 
Tej ostatniej poświęcony został szkolny konkurs literacki „Razem znaczy lepiej”. Pisaliśmy wiersze, 
opowiadania i baśnie, wśród nagrodzonych prac znalazł się mój wiersz. Pani Anna Jaszowska, na-
uczycielka muzyki, pomogła mi dobrać do tych słów melodię i tak powstała piosenka. Zaśpiewałam 
ją podczas uroczystości podsumowującej realizację projektu „Między nami człowieczkami”. Może to 
zabrzmi trochę nieskromnie, gdy powiem, że piosenka urosła do rangi przeboju. 

Razem jest łatwiej, Razem wszystko można. Zdobywać szczyty gór. Odważnie lecieć do chmur. 
Skomplikowane zadania liczyć. I w olimpiadach uczestniczyć. Królów o sądy zapytać, Czy jest z nas 
dumna Rzeczpospolita. 

Ref. Razem idziemy przez świat Razem przez wiele, wiele lat. * Kalendarz szkolny wypełnia co 
roku ważna inicjatywa - Dni Europejskie, podczas których gromadzimy i prezentujemy wiadomości 
o krajach UE. Od bardzo ważnych, poprzez ciekawostki kulinarne, do popularnego Konkursu Piosenki 
Europejskiej. Jestem laureatką tegorocznej edycji konkursu. Ciekawy wydaje się pomysł przygoto-
wania wielkiej e-księgi zdarzeń szkolnych, którą przekażemy drogą elektroniczną zaprzyjaźnionej 
szkole w Czechach.

W naszej szkole mamy gazety. Prawdziwą. „95.wymiar” ukazuje sic w Internecie. Jest to więc medium 
elektroniczne, nowoczesne. Pismo posiada kilka stałych rubryk: „Aktualności szkolne”, „Wywiady z na-
uczycielami”, „Kącik przyjaciół zwierząt”, „Motoryzacja”, „Sport”, „Humor”. Stworzyliśmy je, wykorzystując 
wiedzę zdobytą na warsztatach dzienni-karskich zorganizowanych przez „Gazetę Krakowską” w ramach 
projektu Junior Media. W maju 2012 roku „95.wymiar” zajął II miejsce w Małopolskim Konkursie Gazetek 
Szkolnych. Nagrodą było wydanie gazety w formie papierowej w ponad 100 egzemplarzach. Najfaj-
niejsze jest to, że osiągnęliśmy ten sukces 
razem, pracując w zespole redakcyjnym. 
Pierwsze kolegium redakcyjne opuściło już 
szkole, by rozpocząć naukę w gimnazjum, 
teraz my przejęliśmy ich zadania. Na ła-
mach pisma polecamy wakacyjne podróże 
po całej Polsce. Opowiadamy o zakątkach 
kraju, słynących z cennych zabytków ar-
chitektury i sztuki. Wskazujemy na piękno 
przyrody i konieczność troski o nią. Apelu-
jemy o poszanowanie dla zwierząt- naszych 
braci mniejszych. 

11 listopada za sprawą wspólnego śpie-
wania pieśni patriotycznych i niepodległo-
ściowych na Rynku Głównym w Krakowie, 
dołączamy do bohater6w narodowych jako 
kolejne ogniwo w łańcuchu pokoleń ko-
chających i budujących ojczyznę. Następ-
nego zaś dnia od rana przystępujemy do 
wypełniania naszych obowiązków i zadań, 
do pracy. Tak robili ci, którzy byli przed nami 
i tak, mam nadzieje, będą czynić ci, któ-
rzy po nas przyjdą. Pamięć, szacunek dla 
historii i jej bohaterów, pracowitość, pra-
worządność, rozwiązywanie problemów, 
gotowość pomagania innym, czyli poczu-
cie, że istnieje wspólna sprawa, która nas 
łączy – to właśnie współczesny patriotyzm.

Teresa Szymczak, Gimnazjum nr 13 w Krakowie
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Ustrój wewnętrzny, oparty na wysoko rozwiniętej wolności, gwarantujący tak szczodry wy-
miar praw i swobód obywatelskich, począł wywierać z czasem wpływ atrakcyjny na inne narody 
i wywołał w następstwie potężny wzrost mocarstwowy państwa polskiego. Drogą specyficznie 
polską, nigdzie indziej niespotykaną w tej postaci, drogą unii z sąsiednimi państwami i ludami, 
małe stosunkowo państwo Piastów powiększa coraz to bardziej swoje obszary. Narody sąsiednie, 
podlegające w domu twardej ręce absolutyzmu lub samowoli oligarchicznej, a pociągnięte uro-
kiem praworządności i swobód, jakie społeczeństwo polskie potrafiło u siebie rozwinąć, poczynają 
ciążyć ku niemu z zgłaszać dobrowolnie swe przystąpienie do związku z Polską. Przez dwa wieki, 
od początku wieku XV do końca XVI, trwa szereg tych bezprzykładnych akcesów, dzięki którym 
Rzeczypospolita polska urasta z czasem do rozmiarów największego mocarstwa w Europie. Przy 
zawieraniu unii z Litwą postawiła Polska nieśmiertelną w swej prostocie zasadę: „wolni z wolnymi, 
równi z równymi” i zastosowaniem jej osiągnęła zdumiewające wyniki. Prof. St. Kutrzeba podnosi, 
że na przekór utartej teorii, jakoby w rozwoju państwa tylko absolutyzm objawił wszędzie siłę 
spajającą. Polska XVI i XVII wieków ze swym bujnym rozwojem przewagi czynnika społecznego 
nad władzą monarszą potrafiła przeprowadzić jedność państwa o wiele lepiej niż despotycznie 
rządzone Niemcy lub Włochy. W XVIII wieku Niemcy rozpadały się na półtrzeciej setki udzielnych 
kraików, wtedy gdy Rzeczypospolita Polska stanowiła terytorialną jedność państwową, mimo, że 
w przeciwieństwie do narodowo jednolitych Niemiec jej materiał budowlany przedstawił się nie-
mal jako mozaika etniczna. Łączącą siłę pięści zastąpiła tu skuteczniej łącząca siła miłości pojętej 
tak dosłownie, iż pierwszej unii Polski z Litwą towarzyszyły liczne małżeństwa zawierane między 
szlachtą obu krajów.„Związkiem miłości”, więc niby mistycznym małżeństwem dwóch narodów 
nazwano wręcz dalszą ściślejszą unię polsko-litewską w Horodle w roku 1413, której akt przez 
Polaków ułożony rozpoczynał się charakterystycznym wyznaniem: „Nie dozna łaski zbawienia, 
kogo nie wesprze miłość. Ona jedna nie działa marnie: promienna sama w sobie, gasi zawiści, 
uśmierza swary, użycza wszystkim pokoju, skupia co się rozpierzchło, podźwiga co upadło, wy-
gładza nierówności, prostuje krzywe, wszystkim pomaga, nie obraża nikogo, a ktokolwiek schroni 
się pod jej skrzydła, ten znajdzie bezpieczeństwo i nie ulęknie się niczyjej groźby. Miłość tworzy 
prawa, włada państwami, urządza miasta, wiedzie stany Rzeczypospolitej ku najlepszemu koń-
cowi, a kto ją pogardzi, ten wszystko utraci. Dlatego też my wszyscy zebrani, prałaci, rycerstwo 
i szlachta, chcąc spocząć pod puklerzem miłości i przejęci pobożnym ku niej uczuciem, niniejszym 
dokumentem stwierdzamy, że łączymy i wiążemy nasze domy i pokolenia, nasze rody i herby....” 
Polska zapisała w dziejach cały szereg takich dobrowolnych do siebie przystąpień. W roku 1454 
stany pruskie z miastami prawie czysto niemieckimi i szlachta w znacznej części niemiecką lub 
zniemczoną wypowiedziały posłuszeństwo oligarchicznemu rządowi Zakonu Krzyżackiego i zwróciły 
się do Polski z prośbą o inkorporację. W dwanaście lat po tym zgłoszeniu się stanęła unia Prus 
z Polską. Odtąd, od roku 1466, jest pruskie Pomorze Gdańskie integralna częścią Rzeczypospolitej, 
zachowując atoli pod względem ustrojowym szeroka wewnętrzna samodzielność [...] W roku 1525, 
z wygaśnięciem dynastii Piastów, księstwo mazowieckie wyrzeka się swej udzielności i przystę-
puje do dobrowolnego związku z państwem polskim; i oni zachowuje przez długi czas odrębne 
urządzenia, między innymi własne urządzenia prawne, skodyfikowane pod nazwa „exceptów 
mazowieckich”. W roku 1561 akces do Polski zgłaszają Inflanty. Zagrożone pod rządami Zakonu 
Mieczowego zaborem przez rosnącą potęgę Moskwy, niemieckie to i przeważnie protestanckie 
państewko duchowne, mając do wyboru z jednaj strony jednowierczą i pokrewna plemiennie 
Szwecję i Danię, z drugiej katolicką Polskę, wybiera tę ostatnią ze względu na widoki uzyskania 
najszerszego samorządu. Rzeczywiście wcielone do Rzeczypospolitej polskiej Inflanty zachowują, 
obok pełnej swobody wyznaniowej, oddzielne władze, własne sądownictwo, a początkowo osobny 
sejm. Stopniowo, bez żadnego ze strony polskiej nacisku, dokonała się ściślejsza tego kraju asy-
milacja z całością państwa. Równolegle do tych trzech mniejszych unii z Prusami, Mazowszem 
i Inflantami, rozwija się wspomniane już na wstępie olbrzymie, zarówno na rozmiary terytorialne, 
jak na znaczenie dziejowe, epokowe dzieło unii z Litwą historyczną.

Fragment z książki Antoniego Chołonieckiego, 
Duch dziejów Polski, Kraków 1916
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Laureaci konkursu plastycznego
X Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce 
 Katarzyna Niemczyk, Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie

II miejsce 
Basia Gawek-Kucab, Szkoła Podstawowa nr 51 w Krakowie

III miejsce 
Wiktoria Kaleta, Szkoła Podstawowa nr 1 w Spytkowicach 

Wyróżnienie:
Alicja Rygiel, Szkoła Podstawowa nr 162 w Krakowie
Patryk Markowicz, Szkoła Podstawowa nr 162 w Krakowie
Kacper Janikowski, Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie

W kategorii gimnazja

I miejsce 
Magda Janiszewska, Gimnazjum nr 13 w Krakowie        

II miejsce 
Patrycja Maluty, Gimnazjum nr 13 w Krakowie

III miejsce 
Gabriela Bąk, Zespół Szkół Akademickich w Nowym Sączu

Wyróżnienie:
Reneta Stojkowa, Gimnazjum nr 46  
w Krakowie 
Magdalena Filipek, Zespół Szkół nr 3  
w Kwaczale

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce  
Marta Czekaj – Technikum Poligraficzno  
Księgarskie nr 20 w Krakowie

Małgorzata Słupecka, Gimnazjum nr 7 w Krakowie
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Laureaci konkursu literackiego 
X Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jaki jest nasz współczesny patriotyzm?”

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce
Natalia Książęk, Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie

W kategorii gimnazja: 

I miejsce 
Weronika Żądło, Zespół Szkół w Kwaczale

Wyróżnienie:
Natalia Więcławek, Zespół Szkół Akademickich w Nowym Sączu

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce 
Zuzanna Potępska, Technikum Poligraficzno-Księgarskie nr 20 w Krakowie

II miejsce
Aleksandra Drewniak, Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Krakowie

Laureaci konkursu filmowego 
X Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

I miejsce
Zespół ze Szkoły Społecznej nr 1 w Krakowie
Film pt. ”Orlęta Lwowskie”

Wyróżnienie:
Zespół z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ryglicach
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Laureaci konkursu fotograficznego
X Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

I miejsce 
Zespół z Liceum Ogólnokształcącego nr 25 w Krakowie  
(cykl 12 zdjęć)

II miejsce 
Małgorzata Słupecka, Gimnazjum nr 7 w Krakowie

III miejsce 
Małgorzata Skóra, Technikum Poligraficzno-Księgarskie nr 20 w Krakowie

Wyróżnienie:
Aleksander Duma, Szkoła Podstawowa nr 2 w Krakowie
Karol Maj, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Łukasz Mayer, Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Alicja Uryga, Technikum Poligraficzno-Księgarskie nr 20 w Krakowie 
Aleksandra Głowa, Gimnazjum nr 37 w Krakowie

Zespół z Liceum Ogólnokształcącego nr 25 w Krakowie (jedno z cyklu 12 zdjęć)
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Kraków to miejsce, gdzie od ponad szesnastu lat mieszkam i uczę się. To tu przeżyłam pierwszą 
miłość, pierwszy smutek, pierwszy uśmiech, pierwszą śmierć kogoś bliskiego. Tutaj też znajduje 
się ognisko moich problemów. Dlatego, gdy zbliża się weekend, pakuję plecak i jadę w położone 

niedaleko Krakowa góry. Już od dawna mam zaplanowaną trasę na jeden dzień. Przemierzenie kilku 
kilometrów to coś, co pozwoli mi na ucieczkę od dotychczasowych kłopotów. Nie wybiła jeszcze ósma, 
a ja już stoję na szlaku. Ścieżka, pokryta błotem rozchlapującym się przy każdym kroku, wije się do góry 
niczym wstęga. Kamienie, mocno wytarte, sugerują, że ktoś często tędy podąża. Rozglądam się na 
boki. Po lewej stronie, w dół zbocza rozciąga się polana porośnięta szarą trawą. Gdzieniegdzie dostrzec 
można kretowiska. Nieliczne, łyse drzewa powoli zaczynają wypuszczać pąki. Jeszcze trochę, a ten bury, 
smutny świat pokryje bajkowa zieleń, odpędzając precz wspomnienia o zimie. Przechodzący turyści, 
jeśli nie braknie im szczęścia i spostrzegawczości, zobaczą zające i sarny, które wyjdą na polanę. Niżej, 
w dolinie, widać małą wioskę przeciętą rzeką. Jest bardzo wcześnie. Ludzie zapewne dopiero otwierają 
oczy, mamy szykują śniadania, a ojcowie, spieszący się do pracy, wszystkich wokół ponaglają. Babcie, 
wracające ze sklepów, spotykają się ze sobą, by porozmawiać, poplotkować i ponarzekać. Słońce razi 
mnie po oczach. Odwracam wzrok i spoglądam na las, rozpościerający się po drugiej stronie ścieżki. 
Korony drzew kołyszą się majestatycznie na wietrze i dają przyjemny chłód. Coś przebiega między 
krzewami. Czyżby to sarna? Schodzę ze szlaku i rozglądam się na boki, szukając zwierzęcia. Ale ono 
znikło. Uciekło. Zamiast tego dostrzegam coś innego-niski postument, który porastają pnącza. Głębo-
kie bruzdy upewniają mnie w przekonaniu, że nikt od dawna o niego nie dba. Na cokole stoi dumnie 
wyprostowany biały orzełek. Figurka ma złożone skrzydełka, a wzrok utkwiony w... mogile, znajdującej 
się na przeciwko... Kamienny ptak sprawia wrażenie wiernie pilnującego tajemniczego miejsca, póki 
popękany pomniczek nie rozsypie się całkowicie. Spoglądam na grób... Skromny, prostokątny głaz, 
obrastający mchem ma wmurowaną tablicę pamiątkową, na której widnieje napis:

Pamięci partyzantom walczącym na tych ziemiach
I nic oprócz tych kilku słów... , ani jednego znicza, czy kwiatka... Żadnej wydeptanej ścieżki... Ni-

kogo tu nie było i to od dawna. Czyżby nikt już nie pamiętał? Czy grobowiec obmywa tylko deszcz, 
suszy słońce, a wiatr zmiata grudki ziemi? Żadnego człowieka, który wiedziałby i pamiętał, iż dzięki 
tym, którym poświęcono ten nagrobek, może żyć w wolnej ojczyźnie, mówić po polsku, ·że może 
mieć dom, rodziców, dzieci? Nikt, kto ma pola na tych terenach nie pomyślał nigdy, że tam, gdzie 
teraz on uprawia zboże, ktoś kiedyś mógł stracić najlepszego przyjaciela? Czy nikomu nawet nie 
przeszła przez głowę myśl, że tam, gdzie on teraz ma dom, świstały kule, bryzgała krew żołnierzy, 
rozszarpywanych przez huczące pociski i miny?

Pamięć to przecież podstawa patriotyzmu. To nie tylko śpiewanie pieśni na 11-tego listopada, czy 
szkolne przedstawienia i apele na 3-ciego Maja. Bez ludzi walczących podczas powstań oraz I i II 
wojny światowej nie pamiętalibyśmy, że kiedyś było coś takiego jak Polska.

Po policzku spływa mi łza... Powoli, jak gdyby nie chciała wyschnąć. Siadam i wyciągam mapę. 
Sprawdzam, czy grób jest jakkolwiek oznaczony. Jednak nie ma nic, żadnego krzyżyka, sugerujące-
go, że jest tu mogiła, kryjąca w sobie tajemnice partyzantów. Niesamowite miejsce. Takie spokojne, 
ciche. Skłaniające do przemyśleń. Przygryzam wargę, wpatrując się w pomnik. Patykiem, bezwiednie, 
rysuję po ziemi. Pejzaż rozmywa się, zasłonięty przez kolejne, spływające łzy.

Przed oczami stają mi obrazy innych miejsc, które kojarzyły mi się z patriotyzmem -zapuszczone 
cmentarze w Beskidzie Niskim. Będąc tam w czasie wakacji, oglądałam groby -część należała do 
wysiedlonych Łemków, część do polskich żołnierzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Oczami 
wyobraźni widziałam sceny, jakie mogły się tam rozgrywać. Krwawe boje, pieśni, które rozbrzmie-
wały na ustach walczących, niemy krzyk w ich mężnych sercach i huk karabinów... , śmierć... Ile jest 
jeszcze takich zapomnianych bohaterów i ich mogił? Moje zadumanie przerwał siedmioletni brat, 
chwycił mnie za dłoń, spojrzał na zaniedbany nagrobek, przy którym staliśmy i szepnął do mnie:

- Zuziu, czy tu mogą być duchy? Wiesz... Takie, które pilnują tego grobu, żeby natura go nie zniszczyła? 
- Myślę, że to prędzej człowiek wszystko zniszczy. Mam nadzieję, że te duchy zaopiekują się tym 

niesamowitym miejscem. 
- A my nie moglibyśmy o to zadbać?

Zuzanna Potępska
Technikum Poligraficzno-Księgarskie nr 20 w Krakowie



78

Słowo „honor” pojawiło się w pierwszych zachowanych utworach kultury gr.: Iliadzie i Odysei. Dowia-
dujemy się z nich o znaczeniach w jakich używano podstawowych terminów oceniających zachowania 
i postawy ludzi. Oddawanie czci czy honor było miernikiem wartości człowieka i jego zasług, a także 
pozycji społecznej. Człowiek homerowy zdany był na ocenę społeczności, do której należał; odmowa 
czci ze strony otoczenia pojmowana była jako tragedia; podstawową zasługą i wyznacznikiem wartości 
człowieka było dążenie do stawania się jak najlepszym (gr. áristos] – stąd arystokracja), czyli zdobycie 
wszelkich dostępnych sprawności ludzkich. […] W języku polskim słowo „honor” pojawiło się pod koniec 
XVI w., pokrywając się tylko częściowo ze znaczeniem terminów „cześć” i „zaszczyt”; człowiek bez honoru 
(nikczemny) oznacza tyle, co człowiek bez poczucia obowiązków moralnych, bez sumienia, człowiek 
poniżający w sobie godność moralną w najogólniejszym znaczeniu, i stąd nie dający rękojmi uczciwego 
postępowania, a więc niegodny zaufania. Natomiast człowiek honorowy to osoba dotrzymująca obietnic, 
postępująca zgodnie z określonymi zasadami. Słowo „cześć” tylko w znaczeniu rzeczownikowym, tzn. 
cześć jako dobre imię, godność osobista, jest synonimem honoru (przysięgać na swoją cześć; uwłaczać 
czyjejś czci; człowiek bez czci i wiary, tzn. bez honoru), natomiast w znaczeniu czasownikowym (czcić; 
oddawać komuś cześć, np. boską, nadzwyczajną; mieć postawę pełną czci; otaczać kogoś czcią; ucałować 
coś ze czcią; żywić dla kogoś cześć) ma dalsze konotacje ze słowem „honor”. Współcześnie unika się 
pojęcia „honor”, zastępując je słowem „godność”, rzadziej „cześć”. Pojęcia te, aczkolwiek bliskoznaczne, 
nie są synonimiczne; można i należy je oddzielać. Pojęcie h. jest starsze i ma węższy zakres znaczeniowy 
od terminu „godność”, który upowszechnił się dzięki chrześcijaństwu i w zasadzie wchłonął pojęcie h., 
przydając mu znaczenie religijne. […] Rozważając termin „godność” w znaczeniu godności osobowej 
(wynikającej z natury człowieka) oraz godność jako właściwość charakteru, to w tym drugim znaczeniu 
godność jest do honoru zbliżona.

Teresa Zawojska
Fragment eseju pt. „Honor” z Powszechnej Encyklopedii Filozoficznej

http://www.ptta.pl/pef/pdf/h/Honor.pdf

- spojrzał na mnie swoimi wielkimi, smutnymi, niebieskimi oczyma. 
- Jutro wyjeżdżamy, ale jeśli chcesz, to w inny sposób uczcimy pamięć partyzantów. Wrócimy 

tutaj, by postawić znicz pod pomnikiem poległych bohaterów... Zresztą, jeszcze pomyślimy. Zastana-
wiam się, co teraz można zrobić, żeby być patriotą – oprócz umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, 
okazywania szacunku wobec godła, flagi i hymnu? 

Z kieszeni wyciągam telefon i googluję słowo „patriotyzm”: Postawa szacunku, umiłowania i oddania 
własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. 
Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowo-
ścią do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia, ·to 
również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na 
poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

Podnoszę wzrok znad telefonu. Patrzę jeszcze raz na wiernego orzełka. Czy posiadam w sobie 
cechy patrioty? Czy kocham swoją ojczyznę? Czy mam szacunek do przodków? Czy dbam o rodzi-
nę i pomagam innym? Czy pamiętam o tradycji? Czy biorę udział w wyborach, kierując się wiedzą, 
że mój kandydat będzie dobrym przewodniczącym szkoły lub klasy, a nie dlatego, że go lubię? 
Wiem jedno: kocham swoją ojczyznę. Będę pamiętać, o tych, którzy za nią przelewali krew. Jutro 
na zapomnianym, bezimiennym grobie złożymy z bratem znicze i kwiaty. Spróbujemy też popytać 
mieszkańców pobliskiej wsi, może uda nam się dowiedzie, kto leży w leśnej mogile, żeby wkrótce 
postarać się o tablicę z imionami i nazwiskami patriotów.

Podnoszę wzrok znad telefonu. Patrzę jeszcze raz na wiernego orzełka. Czy posiadam w sobie 
cechy patrioty? Czy kocham swoją ojczyznę? Czy mam szacunek do przodków? Czy dbam o rodzi-
nę i pomagam innym? Czy pamiętam o tradycji? Czy biorę udział w wyborach, kierując się wiedzą, 
że mój kandydat będzie dobrym przewodniczącym szkoły lub klasy, a nie dlatego, że go lubię? 
Wiem jedno: kocham swoją ojczyznę. Będę pamiętać, o tych, którzy za nią przelewali krew. Jutro 
na zapomnianym, bezimiennym grobie złożymy z bratem znicze i kwiaty. Spróbujemy też popytać 
mieszkańców pobliskiej wsi, może uda nam się dowiedzie, kto leży w leśnej mogile, żeby wkrótce 
postarać się o tablicę z imionami i nazwiskami patriotów.
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PATRONI MEDIALNI

Projekt zrealizowano 
przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Małopolskiego MAREK SOWA
Wojewoda Małopolski JERZY MILLER
Prezydent Miasta Krakowa JACEK MAJCHROWSKI
Przewodniczący Rady Miasta BOGUSŁAW KOŚMIDER
Małopolski Kurator Oświaty ALEKSANDER PALCZEWSKI

PARTNERZY

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Gminne Centrum Kultury w Żabnie
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Zamek Królewski na Wawelu
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie
Starostwo Powiatowe w Krakowie

ORGANIZATORZY

www.mec.edu.plwww.patriotycznykrakow.plwww.cmjordan.krakow.pl

XI Przegląd Twórczości 
Patriotycznej Młodzieży 

Województwa Małopolskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie 
Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu  Gminne Centrum Kultury w Żabnie 
 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Gala Finałowa: 16 czerwca (wtorek) 2015 r. godz. 11.00
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, Kraków
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Laureaci konkursu plastycznego
XI Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce
Weronika Jurek, Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie

II miejsce
Aleksander Duma, Szkoła Podstawowa nr 2 w Krakowie

III miejsce
Jan Guz, Szk oła Podstawowa nr 4 w Krakowie

Wyróżnienie:
Joanna Leśniak, Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie

W kategorii gimnazja

I miejsce
Patrycja Klimowska, Gimnazjum nr 46 w Krakowie

II miejsce 
Dominika Wodziak, Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej

III miejsce ex aequo
Karolina Zaborska, Gimnazjum nr 13 w Krakowie
Kamila Miller, Gimnazjum nr 17 w Krakowie

Wyróżnienie:
Adriana Plucińska, Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej
Joanna Szymula, Gimnazjum Sióstr Pijarek
Julia Wolska-Rzewuska, Gimnazjum nr 20

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce
Magdalena Pasternak, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera  
w Wadowicach

II miejsce 
Klaudia Antosz, I Technikum Budowlane w Mszanie Dolnej

III miejsce
Justyna Góra, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach
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Laureaci konkursu literackiego 
XI Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jaki jest nasz współczesny patriotyzm?”

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce
Gabriela Kisielewska, Szkoła Podstawowa nr 4  
w Krakowie

W kategorii gimnazja

I miejsce
Kacper Bylica, Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

II miejsce
Wojciech Kotwica, Gimnazjum nr 23 w Krakowie

III miejsce
Jan Rajczyk, Gimnazjum w Świątnikach Górnych

Wyróżnienie:
Kinga Dudzik, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 74
Olgierd Rusin, Gimnazjum nr 46 w Krakowie
Anastazja Kowalska, Gimnazjum nr 46 w Krakowie

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce
Rafał Świerczek,  
VII Liceum Ogólno-
kształcące w Krakowie

II miejsce
Ewelina Rąpała,  
I Liceum Ogólnokształ-
cące w Olkuszu

III miejsce
Sylwia Miśkiewicz,  
ZS Poligraficzno – Me-
dialnych w Krakowie

Klaudia Antosz I Technikum Budowlane 
w Mszanie Dolnej
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I miejsce
XXV Licem Ogólnokształcące w Krakowie 
za film pt. „Patriotyzm umajony, czyli Legiony Kultury gotowe do działania”

II miejce
Karina Wiechniak za film pt. „Anafora – patriotyzm w muzyce”

III miejsce ex aequo
Grzegorz Daniel za film pt. „70. rocznica Powstania Warszawskiego w Tarnowie” 
Martyna Kowalska za film pt. „Mój pradziadek Jan Kowalski” 

I miejsce
Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Krakowie 

II miejsce
Anna Chojnowska, Publiczne Gimnazjum nr 2  
w Dąbrowie Tarnowskiej

III miejsce
Jan Kijowski, Szkoła Podstawowa w Żabnie 

Wyróżnienie:
Martyna Kowalska, Gimnazjum w Mikluszowicach

Laureaci konkursu filmowego
XI Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”

Laureaci konkursu fotograficznego
XI Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”
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Jaki jest nasz współczesny patriotyzm? 

Wydaje się, że współczesny człowiek, zabiegany, pochłonięty swoimi sprawami, szuka szczęścia, 
niekoniecznie mając na uwadze to, czy je znajdzie mieszkając w Słubicach, czy kilometr 
dalej, po drugiej stronie Odry, w niemieckim „Frankfurcie nad Odrą”. Dlaczego? Powodów 

jest wiele, zmieniły się czasy, ustroje, marny większy dostęp do wszelakiego rodzaju technologii, 
wiele tradycji upadło lub po prostu zanikło. Można by rzec, nastąpiła kolejna rewolucja kulturowa. 
Mimo że media, starsi znajomi, nasi rodzice, kombatanci, historycy i wielu innych, próbują nam 
wpajać swój „patriotyzm”, to często biją jak grochem o ścianę. Tak więc można śmiało stwierdzić, że 
idea z gr. patriotes jest piękna i godna, ale czy aktualna w dzisiejszych czasach? Patriotyzm. Z de-
finicji to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, oraz co ważniejsze, gotowości 
ponoszenia ofiar w jej obronie. Każdy z nas ma kogoś w rodzinie lub w środowisku, kto opowiada 
niezwykłe historie z czasów wojny, kiedy to nasz kraj był osamotniony w walce z okupantami. Słyszał 
o patriotach, bohaterskości, o tym, jak ludzie oddawali Zycie za swój, nasz, kraj. Również i o tym, jak 
zwykli Polacy w swoich domach ukrywali Żydów. Byli oni ofiarami ideologii „patriotyzmu”, stworzonej 
przez hitlerowską Rzeszę, która jeden naród wynosiła ponad inne. Historie wspomniane przeze mnie 
wcześniej często Me trafiają do młodych. Wielu z nas mówi: „ale to było kiedyś”, przecież już nie 
mamy wojen, żyjemy w spokojnym, demokratycznym kraju i nie stoimy już po 20 godzin w kolejce, 
żeby kupić sobie pralkę Franię. Myślę, iż po części mają rację, patriotyzm ewoluował. Kiedyś wzorem 
patrioty był rycerz odziany w zbroję, chodzący na wojny w obronie króla, ojczyzny i poddanych. We 
Francji czczono Rolanda, będącego niedoścignionym wzorem rycerza, w Anglii wzdychano do Ro-
bin Hooda„ a na naszym ojczystym po-
dwórku wzorem był chociażby Zawisza 
Czarny z Garbowa, nigdy nie pokonany, 
choć wziął udział w licznych turniejach. 
Później patriotyzm honoru i lojalności 
wypaczyła dumna magnateria i szlach-
ta, źle wykorzystująca przywileje złotej 
wolność szlacheckiej, według zasady 
„za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj 
pasa”. W XX wieku postać patrioty ko-
jarzy się głownie z obrazem żołnierzy, 
oddających życie za ojczyznę, zagubio-
nych Kolumbów, zdezorientowanych 
i postawionych w sytuacji bez wyjścia. 
Na początku bardziej złamani losem 
swoim i własnej ojczyzny, niż zapaleni 
do walki, lecz z czasem dzielnie wal-
czący w obronie tego, w co wierzyli.

Patriotyzm człowiek nosi w sobie, 
mówiąc kolokwialnie, mamy go w ge-
nach. Niedawno w Polsce obchodzili-
śmy jubileusz najdłuższego okresu bez 
wojen, bo przecież już od 70 lat żyjemy 
w pokoju z sąsiadami. Może dlatego 
kurczy się liczebność polskiej armii, 
żyjemy w świecie, który w różnorodny 
sposób strzeże pokoju. Pracując dla 
siebie, rozwijając swoje umiejętności 
i doskonaląc się, pomnażamy dobro 

Rafał Świerczek
VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
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wspólne, wpływamy na pomyślność 
swojego państwa. Myślę, że to jest dzi-
siejszy patriotyzm. Patriotyzm dla mnie 
polega na pewnego rodzaju skrom-
ności. Musimy znać wartość naszego 
kraju, a co za tym idzie cenić godność 
nas samych, ale jednocześnie nie gar-
dzić innymi, a wręcz przeciwnie, być 
otwartym i gotowym do niesienia po-
mocy innemu człowiekowi. Kolejnym 
z ważnych aspektów współczesnego 
patriotyzmu jest pamięć. Jakże często 
zapominamy o wywieszeniu flagi w dni 
świąt państwowych, nie czcimy pamię-
ci tych, dzięki którym żyjemy w wolnym 
kraju. Nie tak dawno obchodziliśmy 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. W Polsce miało miejsce 
wiele wydarzeń rocznicowych , zagra-

no wiele koncertów ku pamięci bohaterów, chociażby w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Auditorium Maximum Chwała za to, że pamięć o niezłomnych jest kultywowana, a o żołnierzach, 
o bohaterach i o ofiarach wojny dowiadują się coraz młodsi. Bez pamięci nie ma tożsamości narodowej, 
a jak człowiek ma cenić swój kraj, pracować na rzecz wspólnoty, nie wiedząc, czym ona właściwie 
jest i w żaden sposób nie identyfikując się z ojczyzną ? Co ważne dla mnie, dzisiaj na koncertach, 
w rozmowach ze znajomymi, przy kawie przewijają się tematy związane z historią naszego kraju, 
a to na pewno świadczy o obecności etosu patriotyzmu w życiu mojego pokolenia. W patriotyzmie 
nie chodzi o to, aby uważać swój kraj za najlepszy w imię zasady „wszystko w państwie, nic poza 
państwem, nic przeciwko państwu”, ponieważ za takimi hasłami w rzeczywistości kryje się zło . Z pa-
triotyzmem jest trochę jak z wiarą, wielu mówi, że są wierzącymi, ale gdy przyjdzie im umierać za 
swoją wiarę, wypierają się swoich wcześniejszych słów i swojego Boga. Tak samo jest z patriotyzmem, 
wielu otwarcie wręcz krzyczy, że są patriotami i oczywiście pewna część z nich nimi jest, ale gdyby 
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Praca zbiorowa, Gimnazjum nr 13 w Krakowie
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pewnie wielu jak najszybciej 
wyjechałoby na dobre. Idee, 
a wśród nich patriotyzm, mają 
to do siebie, że ładnie brzmią, 
ale zazwyczaj są wykorzystywane 
do niecnych celów. To trochę jak 
z filozofią Friedricha Nietzschego, 
której reinterpretacja dokonana 
przez hitlerowców, doprowadzi-
ła do śmierci milionów ludzi. Nie 
musimy krzyczeć, jakimi jesteśmy 
patriotami, bo liczą się czyny, a nie 
słowa. Ważne jest też to, aby nie 
próbować na siłę uczyć innych 
patriotyzmu.

Muszą wiedzieć, czym on jest, 
ale najważniejsze, żeby każdy sam, 
z własnego wyboru i świadomie czuł się patriotą. Dzisiejszy patriotyzm jest i musi być nowoczesny. 
Dzisiejszy patriota musi mieć świeże spojrzenie na świat, musi być tolerancyjny, musi inwestować 
w siebie, jednocześnie nie zapominając o innych, musi pamiętać o wszystkim, co dała mu jego matka 
ojczyzna, ale i o tym, że każdego dnia powinien żyć tak, aby się jej odwdzięczyć i mieć świadomość, 
że dzięki temu dobrze przeżył kolejny dzień. Powinien zaświadczać swój patriotyzm nie tylko słowem, 
ale przede wszystkim czynem, tak po prostu, na co dzień.

Paulina Drobisz, II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Patrycja Klimowska, Gimnazjum nr 46 w Krakowie
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Kultura narodów tworzących Europę jest owocem twórczego spotkania się trzech 
formacji kulturowo-cywilizacyjnych: greckiej filozofii, rzymskiej koncepcji prawa i chrze-
ścijańskiej wizji człowieka. Kultury te powstały w łonie tzw. cywilizacji personalistycz-
nej (od łac. persona – osoba), według której jedynym celem i sprawdzianem (miarą) 
kulturowej działalności człowieka, jej dobrem wspólnym (łac. bonum communae) 
jest wszechstronnie widziane życie każdego obywatela społeczności: od momentu 
poczęcia do naturalnej śmierci i w perspektywie życia wiecznego. Jednakże Europa 
nie jest monolitem cywilizacyjnym, a przyczyną jej wewnętrznego pęknięcia politycz-
nego są błędy poznawcze na gruncie filozofii. Są one dziełem tradycji idealizmu, jej 
opacznych ustrojów społecznych – utopii. Ich fanatyczne wcielanie w życie to główna 
przyczyna trawiących kulturę Europy kryzysów. Słowo „kryzys” (gr. krisis – wybór, roz-
strzygnięcie) zadomowiło się w  medycynie, gdzie oznacza ono stan zapaści choro-
bowej, stan „pomiędzy” życiem i śmiercią, i zarazem stan oczekiwania na przesilenie 
się momentu krytycznego. Analogicznie jest w  sferze kultury, gdzie kryzys to stan 
zapaści duchowej człowieka, czyli stan utraty (braku) rozumienia świata i  samego 
siebie. Rozumienie jest najwyższym aktem poznawczym człowieka, a  polega ono 
na znajomości przyczyn rzeczy. Ich znajomość równa się mądrości, w  której spełnia 
się optymalnie ludzki rozum. Rozumienie jest fundamentem poznawczym kultury, 
warunkiem koniecznym dorzecznej i  racjonalnej uprawy świata, a  brak rozumienia 
to bodaj najgorszy stan egzystencjalny, to przekreślenie rozumności człowieka. Jego 
konsekwencją jest zawieszenie sądu, czyli niemożność rozstrzygnięcia między prawdą 
i fałszem, a ostatecznie – konieczność powstrzymania się od działalności kulturowej. 
Różne są przyczyny kryzysu duchowego, zarówno subiektywne (szczególnie te, które 
są zawinione przez samego człowieka, są bowiem konsekwencją jego nieuctwa), jak 
i obiektywne, kiedy np. błędny, zatruty ideologią i utopią ustrój polityczny pozbawia 
człowieka dostępu do wiedzy lub karmi go pseudowiedzą. Obie przyczyny odcinają 
go od dorobku poznawczego tradycji, która – w przypadku kultury europejskiej – liczy 
sobie ponad dwa i pół tysiąca lat. Kultura ta, dzięki tradycji realizmu filozoficznego, 
rozporządza czterema warunkami „bycia w kulturze”: logiką, która uczy poprawnego, 
pozbawionego absurdów myślenia; realistyczną teorią prawdy jako zgodności poznania 
(wiedzy) z  rzeczą; wymogiem przewidywania konsekwencji stanowisk i  postulatów 
oraz koniecznością respektowania tzw. historyzmu, czyli dorobku tradycji: odkrytych 
przez nią prawd i zdemaskowanych przez nią błędów. Kryzys w kulturze – w nauce, 
moralności, sztuce czy religii – nie jest konsekwencją działania jakichś anonimowych 
i tajemniczych sił, jego przyczyną jest sam człowiek, jego niewiedza, czyli brak rozu-
mienia przyczyn rzeczy. Dlatego tylko człowiek spełniający konieczne warunki „bycia 
w kulturze” jest w stanie każdy kryzys przezwyciężyć.

Fragment artykułu Henryka Kieresa, 
Kultura i kryzys, w: Filozofuj 2016, nr 5 (11)
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Patronat medialny

Projekt zrealizowany  
przy wsparciu finansowym  
Województwa Małopolskiego

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Małopolskiego 
JACEK KRUPA

Wojewoda Małopolski 
JÓZEF PILCH

Prezydent Miasta Krakowa 
JACEK MAJCHROWSKI

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
BOGUSŁAW KOŚMIDER

Małopolski Kurator Oświaty
BARBARA NOWAK

Partnerzy

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Gminne Centrum Kultury w Żabnie
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Zamek Królewski na Wawelu
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie
Starostwo Powiatowe w Krakowie

organizatorzy

www.patriotycznykrakow.plwww.mec.edu.pl

XII Przegląd Twórczości  
Patriotycznej Młodzieży 

Województwa Małopolskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie 
Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Gala Finałowa: 20 czerwca (poniedziałek) 2016 r., godz. 11.00
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, Kraków

www.cmjordan.krakow.pl
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Laureaci konkursu plastycznego
XII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce
Jakub Oramus, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 90 w Krakowie

II miejsce
Damian Suder, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 90  
w Krakowie

III miejsce
Magdalena Kłęczek, Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie

Wyróżnienie:
Jakub Skrzypek, Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie
Joanna Leśniak, Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie
Maja Lempart, Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie

W kategorii gimnazja

I miejsce
Emilia Stolarz, Gimnazjum nr 10 w Tarnowie

II miejsce ex aequo
Roksana Rakoczy, Gimnazjum w Mikluszowicach
Katarzyna Turza, Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej
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Laureaci konkursu literackiego 
XII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jaki jest nasz współczesny patriotyzm?”

III miejsce ex aequo
Wiktoria Kuchta, Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej
Gabriela Jarmolińska, Gimnazjum nr 17 w Krakowie

Wyróżnienie:
Klaudia Przeklasa, Gimnazjum nr 6 w Tarnowie
Marta Ziąbka, Gimnazjum nr 46 w Krakowie
Alicja Jamróz, Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej
Katarzyna Kawałek, Gimnazjum nr 17 w Krakowie
Justyna Styczeń, Gimnazjum w Mikluszowicach

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce
Monika Piątkowska, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Mikluszowicach

II miejsce
Marta Czekaj, Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie

III miejsce
Joanna Cichoń, Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie

Wyróżnienie:
Piotr Bartyzel, Zespół Szkół Łączności w Krakowie

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce
Szymon Filipiec, Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie

II miejsce
Kamila Górny, Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie

III miejsce
Matylda Salisz, Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie

W kategorii gimnazja

I miejsce
Jan Rajczyk, Gimnazjum w Świątnikach Górnych
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II miejsce
Wiktoria Dudzic, Gimnazjum nr 46 w Krakowie

III miejsce
Kacper Małysza, Gimnazjum nr 37 w Krakowie

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce
Roksana Czubaty, Liceum Ogólnokształcące w Miechowie

II miejsce
Ewelina Rąpała, Liceum Ogólnokształcące nr I w Olkuszu

III miejsce
Kamil Giera, Liceum Ogólnokształcące nr V w Krakowie

Wyróżnienie:
Kacper Bylica, Licem Ogólnokształcące nr III w Krakowie
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Laureaci konkursu filmowego
XII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”

I miejsce
Klaudia Olipra, Anna Młynarz, Gimnazjum w Mikluszowicach

II miejsce
Jakub Rodak, Gimnazjum nr 6 w Tarnowie

III miejsce
Kacper Majta, Gimnazjum w Mikluszowicach

Laureaci konkursu fotograficznego
XII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

I miejsce
Weronika Zabilska, Zespół Szkół w Liszkach

II miejsce
Julia Bała, Gimnazjum nr 46 w Krakowie

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce
Łukasz Potaczek, Zespół Szkół Łączności w Krakowie

II miejsce
Sylwia Michalec, Kamil Wus, Liceum Ogólnokształcące nr XXV w Krakowie

III miejsce
Mateusz Marchewka, Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Wyróżnienie:
Paulina Ruszaj, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku



92

Em
ili

a 
St

ol
ar

z, 
G

im
na

zj
um

 n
r 1

0 
w

 T
ar

no
w

ie

Żołnierze Wyklęci – kim są? (Fragmenty)
Wyklęci? Kim oni są? Tyle razy słyszeliśmy to słowo, ale mało kto zatrzymał się choć na chwilę w tym 

pędzącym świecie, wciąż zmieniającej się rzeczywistości, która, brnąc naprzód, zapomina o przeszłości 
(a może nie chce o niej pamiętać i dlatego tak mknie...?), by zastanowić się nad jego sensem i odpo-
wiedzieć sobie na powyższe pytanie. Może warto przystanąć i poświęcić odrobinę czasu na refleksje 
dotyczące Ojczyzny? Czy jestem wdzięczny przodkom za ich odwagę i poświęcenie? Czuję się Pola-
kiem, czy mój patriotyzm ogranicza się wyłącznie do płacenia podatków i udziale w wyborach raz na 
kilka lat? Czy kocham ją i byłbym w stanie oddać życie za nią, gdyby historia ponownie chciała dać 
nam w kość (a doskonale wiemy, że lubi się powtarzać – zgodnie ze starodawnym przysłowiem). Wielu 
Polaków reagowało na nowe święto nieprzychylnie: „Narodowa pamięć? Jak to? Tym bandytom?!“. 
Wyklęci to nie bandyci. „Nie jesteśmy żadną bandą, jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej 
Ojczyzny. Niejeden z Waszych ojców i braci jest z nami.“ – w marcu 1946 r. w Gdańsku rzekł major 
Zygmunt Szendzielarz znany pod pseudonimem „Łupaszko“ w apelu do żołnierzy wojska „ludowego“. 

Ci, którzy nie uznali końca II wojny światowej i z bronią w ręku wystąpili przeciwko totalitaryzmowi – 
będącego tuż obok nazizmu – najgroźniejszym ustrojem państwowym. Naturalnie, mowa o Wyklętych. 
To wspaniali Bohaterowie, niesłychanie i nie bójmy się tego powiedzieć – szalenie odważni ludzie! Nie 
godząc się na absurdalną rzeczywistość, w jakiej przyszło im żyć, wyszli naprzeciw potężnym siłom 
sowieckiego agresora, lecz nie tylko – stanęli także wobec olbrzymiej i bezlitosnej indoktrynacji. Żoł-
nierze z powołania utrzymywali, że wszyscy są równi i w równym stopniu zasługują na wolność. Nigdy 
nie żądali, ażeby ich czyny postrzegano jako heroiczne, pełne poświęcenia. Swą służbę uważali za 
zwyczajną, nie oczekiwali braw, renomy, rozgłosu. Choć skromni na co dzień, w walce o niepodległość 
Ojczyzny i godny byt byli bezkompromisowi i nieustępliwi. Nie wyrazili zgody na zaistniałą sytuację, 
zbuntowali się, za wszelką cenę nie pozwolili na odebranie godności sobie, swoim rodzinom, bliskim 
i innym ludziom. Zdecydowanie powiedzieli „nie“ niedorzecznemu położeniu Polski, złu w postaci 
wojny i tego, co z sobą przyniosła – totalitaryzmowi kontrolującemu każdy aspekt życia człowieka oraz 
śmierci, która nie oszczędziła niewinnych. „Wojna się nie skończyła. Nigdy nie zgodzimy się na inne 
życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie rządzonym Państwie Polskim.“ 

– powiedział generał  Leopold Okulicki „Niedźwiadek“. 
Przyjęli oni postawę aktywną, choć mogli wybrać bierność  
i obojętność, zdecydować się na ucieczkę i pozostawienie 
Ojczyzny samej sobie w obliczu zagrożenia. Przez cały czas 
głęboko wierzyli w to, że nie są sami, że Bóg czuwa nad 
nimi i wspomaga w walce z nieprzyjaciółmi. 

Jak zaczęła się historia Żołnierzy Niezłomnych i jaka 
była ich rola? Otóż na przełomie listopada i grudnia 1943 
r. w Teheranie po raz pierwszy spotkała się Wielka Trójka. 
Potwierdzono ustalenia z udziałem prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Franklina Roosevelta, premiera Wielkiej 
Brytanii Winstona Churchilla w Quebec oraz Józefa Sta-
lina dyktatora z ZSRR. Zaczęto też dyskutować na temat 
przyszłych losów Niemiec. Nad sprawą Polski natomiast 
rozsnuwały się chmury, nie tylko ze względu na granice, 
ale również z powodu jej niejasnej przyszłości. Tymcza-
sem w państwie polskim, mimo ogromnych trudności, 
ruch oporu rozwijał się energicznie. W lutym 1942 Zwią-
zek Walki Zbrojnej, łącząc się z innymi ugrupowaniami, 
m. in. z Batalionami Chłopskimi, został przemianowa-
ny na Armię Krajową, której szeregi rosły dynamicznie: 
od zaprzysiężonych w 1942 r. ok. 200 tysięcy doszła do 

Ewelina Rąpała 
Liceum Ogólnokształcące nr I w Olkuszu
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Gabriela Jarmolińska, Gimnazjum nr 17, Kraków

ok. 380 tysięcy w 1944 r. Komenda 
Główna AK dzieliła się na oddziały:  
I Organizacyjny, II Wywiadu i Kon-
trwywiadu, III Operacyjny, IV Kwater-
mistrzowski, V Łączności i Kontroli. 
Ponadto działało Kierownictwo Dy-
wersji (tzw. Kedyw) na czele z genera-
łem Emilem Fieldorfem „Nilem“. Z AK 
związane było także konspiracyjne 
harcerstwo pod nazwą Szare Szeregi 
opisywane w „Kamieniach na szaniec“ 
Aleksandra Kamińskiego, który wier-
nie odtworzył wojenną rzeczywistość 
oraz opisał losy ówczesnej młodzieży, 
przede wszystkim trzech młodych bo-
haterów – Zośki, Alka i Rudego. Po-
wołano Kierownictwo Walki Cywilnej 
z dowódcą Stefanem Korbońskim. W ścisłym powiązaniu z ZWZ – AK funkcjonowała też Delegatura 
Rządu RP na Kraj i podziemne sądownictwo, odwołujące się do prawa obowiązującego przed woj-
ną. Poza strukturami wojskowymi i rządowymi pozostawała konspiracja sanacyjna zmobilizowana 
przez Edwarda Rydza – Śmigłego, później także sprzysiężenia nacjonalistyczne i antysemickie, np. 
Narodowe Siły Zbrojne związane ze Stronnictwem Narodowym. Wiosną 1944 r. NSZ zawarły umowę 
scaleniową z AK, jednak tylko niewielka jej część podporządkowała się organizacji. Wysiłek spiskowy 
był potężny. Starano się uniemożliwić okupantowi, początkowo mającemu na celu wyeliminowanie 
tylko (albo aż!) nacji żydowskiej i romskiej, bezkarne prowadzenie akcji eksterminacyjnych – łącznie 
zrealizowano około 20 tysięcy różnego rodzaju przedsięwzięć bojowych, dywersyjnych, sabotażowych, 
a ruch partyzancki w okresie swej największej świetności i najszybszego rozwoju liczył nieco ponad pół 
miliona osób, związanych w głównej mierze z samą AK. Szczególnie niespokojna atmosfera panowała 
na terenach wschodnich, gdzie oddziały partyzanckie odgrywały ogromną rolę – stanowiły bowiem 
istotny punkt obrony Polaków przed działalnością ludności ukraińskiej. Na konflikt z zadowoleniem 
patrzyli Niemcy, mając nadzieję na jeszcze większe osłabienie Polaków. 

Niezłomni jako pierwsi walczyli z reżimem komunistycznym w powojennej Polsce. Dla nich był 
to ten sam bój, na który zdecydowali się we wrześniu 1939 r. – bój o wolność ukochanej Ojczyzny. 
Jedyną różnicę stanowił wróg, jakim stał się teraz ZSRR. Można mieć uwagi co do tego, w jaki sposób 
nazwano w sejmowej ustawie Polaków, którzy nie przyjęli do wiadomości postanowień jałtańskich 
i podjęli nierówną walkę o słuszną Sprawę – niepodległy byt Państwa Polskiego. Nie ma jednak wąt-
pliwości, iż Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był dla naszej Ojczyzny konieczny. Wielu 
mówi, że lepiej byłoby nazywać ich Niezłomnymi niż Wyklętymi, bo przecież nieprzyjaciel ich „wyklął“, 
nie naród. To prawda, ale wciąż istnieją tacy, dla których Bohaterowie podziemia są i na zawsze po-
zostaną „bandytami“. W historiach większości Żołnierzy pojawiają się dwa wiodące motywy, pierwszy 
to ten, że ich wojna nie trwała 6 lat, ale znacznie dłużej, a dla „Lalka“, Józefa Franczaka, ostatniego 
partyzanta wolnej Polski, trwała aż 24 lata! Drugi, że w większości nie mają też grobów, odwiedzamy 
tylko ich symboliczne mogiły. Nie mieli prawa istnieć w narodowej pamięci. Przez komunistów zostali 
wyklęci. Za niebezpiecznych uznano ich nawet po śmierci, a przecież ,,,ojczyzna to ziemia i groby“... 
„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie“ – pisał w „Dziadach“ Adam Mickiewicz. 
Skoro zatem nie mają własnych grobów, musimy dbać o tę pamięć w inny sposób. Po latach walki 
z okupantem niemieckim i sowieckim przyszło im walczyć z rodzimymi komunistami, którzy nie tylko 
ich mordowali i torturowali, lecz czynili wszystko, by znieważyć po śmierci i skazać na zapomnienie. 
Niezłomni nie poszli na żaden kompromis i zapłacili za to cenę najwyższą. 
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Nie było chyba ludzi bardziej zaciekle atakowanych przez komunistyczną propagandę, 
niż ci, których dzisiaj nazywamy Żołnierzami Wyklętymi lub ostatnimi leśnymi. Mamy tu 
na myśli uczestników podziemia niepodległościowego, stawiających zbrojny opór komu-
nistycznej dyktaturze instalowanej w Polsce przez Związek Sowiecki. Żołnierze Wyklęci 
nie byli epigonami Polskiego Państwa Podziemnego, których ofiara okazała się daremna, 
wręcz bezsensowna. Dziś postrzegamy ich jako pierwszych, którzy podjęli walkę z nieludzką 
dyktaturą komunistów. Podjęty przez nich ruch zbrojny — to pierwszy wolnościowy zryw 
społeczeństwa w realiach okupacji komunistycznej, której początki na terenie Polski cen-
tralnej sięgają 1944/45 roku, a której kres przypada na rok 1990.

Powojenne podziemie niepodległościowe było, do czasu powstania w roku 1980 r. NSZZ 
„Solidarność”, największym ruchem społecznym przeciwstawiającym się — i to w sposób 
czynny — reżimowi komunistycznemu narzuconemu nam przez Związek Sowiecki. W 1945 r. 
skupiało w swych szeregach około dwustu tysięcy konspiratorów, w tym 20 tysięcy żołnierzy 
oddziałów leśnych walczących z bronią w ręku. Wraz z członkami rodzin i osobami niezor-
ganizowanymi — wspierającymi pomocą podziemie — w ruch ten zaangażowanych było 
z pewnością ponad pół miliona osób. W pamiętnym roku 1945 skala zbrojnego oporu była tak 
wielka, że gdyby nie dywizje sowieckie stacjonujące na terenie Polski, uzurpatorska władza 
komunistyczna zostałaby w naszym kraju zmieciona z powierzchni ziemi dosłownie w kilka 
tygodni. Walka polskiego podziemia niepodległościowego toczyła się jednak w całkowitym 
osamotnieniu, przy milczącym przyzwoleniu „Wolnego Świata” (możliwość swobodnego dzia-
łania niekomunistycznych ugrupowań politycznych, gwarantowana w jałtańskich „paktach” 
— pozostawała przez kolejne dziesięciolecia jedynie marzeniem naszych dziadów i ojców).

Niekiedy mówi się o Żołnierzach Wyklętych jako o bohaterach „nienazwanego po-
wstania”. Ze względu na swą liczebność i szerokie poparcie społeczne, zbrojna działalność 
powojennego podziemia niepodległościowego jest dziś postrzegana przez znaczną część 
historyków, zwłaszcza młodego pokolenia, jako narodowe powstanie antykomunistyczne. 
Określenie to wydaje się uprawnione choćby dzięki porównaniu z podstawowymi danymi 
dotyczącymi narodowych szeregów podczas polskich powstań XIX wieku. W 1863 r. przez 
szeregi powstańcze przewinęło się około 200 tys. ochotników, lecz w polu nigdy nie było 
więcej na raz niż dwadzieścia kilka tysięcy powstańców. Mówimy jednak o polskim posta-
niu, a nie o „długotrwałych zamieszkach” w priwislanskim kraju. Komunistyczni historycy 
i propagandziści doby PRL mówili o okresie „utrwalania władzy ludowej”, o „walce z reakcją” 
z „bandami” lub „reakcyjnym podziemiem”. Potem, już w wolnej Polsce, często mówiono, 
i nadal się mówi o wojnie domowej. Te określenia trzeba zdecydowanie odrzucić. Wbrew 
twierdzeniom propagandy komunistycznej starcie sił niepodległościowych z komunistami nie 
było walką „obozu reakcji” z „obozem społecznego postępu”, „utrwalaniem władzy ludowej”, 
czy też „wojną domową”. Głównym przeciwnikiem obozu niepodległościowego były skie-
rowane do Polski jednostki Wojsk Wewnętrznych NKWD oraz specjaliści sowieccy, będący 
rzeczywistymi organizatorami instalowania władzy komunistycznej w Polsce i zwalczania jej 
przeciwników. Doradcy (sowietnicy) NKWD znajdowali się na wszystkich szczeblach władz 
bezpieczeństwa - od Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego po powiatowe struktury UB. 
W 1945 r. pułki Wojsk Wewnętrznych NKWD stacjonujące w Polsce i zwalczające podziemie 
niepodległościowe liczyły 35000 ludzi. Należy dodać do tych sił sowieckie komendantury 
wojenne ulokowane w wielu miejscowościach; w sumie przez Polskę przeszło blisko dwa 
i pół miliona sowieckich bojców. Potem garnizony Armii Czerwonej liczyły chwilami nawet 
ponad pół miliona ludzi! Stwierdzenie, iż komunistyczna władza w Polsce „opierała się na 
rosyjskich bagnetach”, nie było wcale przenośnią. 

Fragment artykułu Kazimierza Krajewskiego, Tomasza Łabuszewskiego, Grzegorza 
Wąsowskiego, „Żołnierze Wyklęci” – pierwsi, którzy stawili opór władzy nieludzkiej, w: 

Pieśni i Piosenki Żołnierzy Wyklętych. Śpiewnik, Kraków-Warszawa 2018. 
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Gala Finałowa: 12 czerwca (poniedziałek) 2017 r., godz. 12.00
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, Kraków

XIII Przegląd Twórczości 
Patriotycznej Młodzieży 

Województwa Małopolskiego

Patroni Honorowi
Wojewoda Małopolski
JÓZEF PILCH

Marszałek Województwa Małopolskiego
JACEK KRUPA

Prezydent Miasta Krakowa
JACEK MAJCHROWSKI

Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Małopolskiego
URSZULA NOWOGÓRSKA

Partnerzy
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Gminne Centrum Kultury w Żabnie
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Zamek Królewski na Wawelu
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie
Starostwo Powiatowe w Krakowie

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
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Laureaci konkursu plastycznego
XIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce
Gabriela Guzgan, Szkoła  Podstawowa nr 36 w Krakowie

II miejsce
Joanna Leśniak, Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie

III miejsce
Julia Wawro, Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie

Wyróżnienie: 
Gabriela Glarowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu
Paweł Sokal, Szkoła Podstawowa nr 51 w Krakowie

W kategorii gimnazja

I miejsce
Zuzanna Tokarczyk, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Nowym Sączu

II miejsce
Ewelina Markowska, Gimnazjum nr 37 w Krakowie

III miejsce
Zuzanna Szewczyk, Zespół Szkół w Mordarce

Wyróżnienie:
Aleksandra Chrząściel, Gimnazjum nr 37 w Krakowie
Julia Regulska, Gimnazjum nr 82 w Krakowie

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce ex aequo
Zuzanna Puszkarz, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Gabriela Jarmolińska, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

II miejsce
Patrycja Kulig, Zespół Szkolny w Wadowicach

III miejsce
Sara Maciak, Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych w Krakowie
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Laureaci konkursu literackiego 
XIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jaki jest nasz współczesny patriotyzm?”

I miejsce
Marcin Kramarz, Gimnazjum nr 37 w Krakowie

II miejsce
Kamila Gruszka, Szkoła Podstawowa nr 129 w Krakowie

III miejsce
Bazyli Bednarz, IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Laureaci konkursu filmowego
XIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”

I miejsce:
Klaudia Curyło: Zespół Szkół Łączności w Krakowie

II miejsce
Mateusz Woźniak, Sebastian Zajda, Damian Stadnicki: Zespół Szkół Poligra-
ficzno – Medialnych w Krakowie

Gariela Jarmolińska, X Liceum Ogól-
nokształcące w Krakowie
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Laureaci konkursu fotograficznego
XIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

I miejsce
Wiktoria Nurkowska, Gimnazjum nr 37 w Krakowie

II miejsce
Kinga Kowal, Gimnazjum nr 46 w Krakowie

III miejsce
Martyna Kraczka, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Wyróżnienie:
Magdalena Klimczyk, Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie
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Tadeusz Kościuszko-bohater 

Uzdolniony i wybitny generał, zwycięzca wie-
lu bitew, żołnierz darzony uznaniem w znacznej 
części Europy jak i Ameryki Północnej. Mistrz 
tworzenia fortyfikacji i prowadzenia działań 
zbrojnych. Darzony wielkim szacunkiem przez 
samego Jerzego Waszyngtona, uhonorowany 
licznymi orderami, w tym jako drugi otrzymał 
Virtuti Militari, najważniejsze polskie odzna-
czenie wojskowe. Jako Najwyższy Naczelnik 
Siły Zbrojnej Narodowej podczas insurekcji, 
nazwanej na jego cześć kościuszkowską pro-
wadził zacięte boje z zaborcami z Prus i Rosji. 
Człowiek walczący o wolność i niepodległość 
zarówno swojej ojczyzny jak i odległych Stanów 
Zjednoczonych. Zaprawdę niezaprzeczalnym 
faktem jest, że Tadeusz Kościuszko, to jedna 
z najznamienitszych i najwybitniejszych postaci, 
jaka chwalebnie zapisała się w historii Polski. 
Jednak pragnę zauważyć, że nie tylko ilość wy-
granych bitew, niesamowity talent przywódczy, 
czy liczba orderów na piersi świadczą o tym, że 
jest on bohaterem. Kościuszko posiadał w sobie 
coś więcej, co sprawiało, że w naszej pamięci 
jest dzielnym, szlachetnym mężem. I byłby nim 
bez względu na ilość sukcesów, jakie osiągnął. 

Śledząc zawiłą historię świata, nieraz natra-
fimy na postacie wybitne, jednak czy możemy 
nazywać je bohaterami? Chociażby Napoleon Bonaparte, cesarz Francji, który osiągnął wiele zwy-

cięstw, posiadał wielką charyzmę i talent 
przywódczy oraz podbił znaczną część 
Europy. Jednak trzeba zauważyć, że był 
dyktatorem, dokonał zamachu stanu, by 
przejąć władzę we Francji. Ponadto był 
zbyt ambitny i dumny, za jego panowania 
Francja nieustannie toczyła wojny. Wielu 
żołnierzy ginęło z powodu imperialistycz-
nych marzeń Napoleona, czego przykła-
dem jest chociażby katastrofalna w skut-
kach kampania przeciw Rosji. Osobiście nie 
nazwałbym Bonapartego bohaterem, ale 
wybitnym wodzem. To nie jedyny przykład, 
gdy zasługi bitewne, zwycięstwa i wielki 
talent nie idą w parze z bohaterstwem. 
Przytoczę postać Erwina Rommla, niemiec-
kiego feldmarszałka Afrika Korps za czasów 
II wojny światowej. Nie można zaprzeczyć, 
iż był on uznanym i znakomitym dowódcą. 
Jego spryt i zdolności taktyczne, sprawiły, 

Hubert Stankowicz
VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie
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ze odniósł dziesiątki zwycięstw i pokonywał siły alianckie. Jego sukcesy w Afryce, sprawiły, ze zyskał 
przydomek Lisa Pustyni. Szanowali go nawet Anglicy i Francuzi, którzy byli po przeciwnej stronie 
frontu. Długo można, by wymieniać jego osiągnięcia. Jednak nie można przy tym zapomnieć, że 
walczył dla nazistów. Był bezwzględnie posłuszny rozkazom III Rzeszy i choć wprawdzie sam nie był 
zbrodniarzem, to musiał być świadom okrucieństw i zbrodni wojennych dokonywanych przez Niem-
ców w czasie II wojny światowej. Popierał też plugawą ideologię nazistowską. Jest on z pewnością 
postacią kontrowersyjną, jednak ja nie nazwałbym go bohaterem.

A więc należy zadać pytanie, co sprawiło, ze Tadeusz Kościuszko jest bohaterem. Odpowiedź wbrew 
pozorom nie jest zawiła, ani skomplikowana. To coś, określa się mianem honoru, który nakazuje czynić 
rzeczy słuszne i właściwe, bez względu na własne korzyści, opinie innych czy konsekwencje. Właśnie 
te cechy w połączeniu z patriotyzmem i wielką miłością do ojczyzny uczyniły Kościuszkę bohaterem. 
Brzmi to może trochę patetycznie, jednak trafnie definiuje postawę tego wybitnego człowieka. 
Świadczą o tym doskonale jego czyny. Bo kto, jeśli nie honorowy i wierny ideom żołnierz, wyrusza za 
ocean do odległej Ameryki, w sam środek wojny z potężnym Imperium Brytyjskim i walczy o niepod-
ległość obcego kraju. Zapewne wielu powie, że większą motywacją niż własne przekonania, mogła 
być możliwość zarobku czy chęć zdobycia doświadczenia wojskowego. Jednak należy zauważyć fakt, 
że Kościuszko przez większość czasu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, nie był szczegól-
nie bogaty, mało tego, był w ciężkiej sytuacji materialnej. Los odwrócił sic dopiero wtedy, gdy został 
doceniony. Natomiast samo doświadczenie mógł zdobyć gdzieś indziej, niekoniecznie za oceanem. 
Wprawdzie nie znamy motywacji Tadeusza Kościuszki, jednak nie bez powodu zapisał się on w historii, 
jako żołnierz, który wielokrotnie walczył o wolność. Osobiście uważam, iż honor i wyznawane zasady, 
były jednym z ważniejszych czynników, które skłoniły go do walki o niepodległość USA. 

Kościuszko nie tylko na polu bitwy kierował się honorem. Także w codziennym życiu postępował 
szlachetnie. Na przykład aktywnie sprzeciwiał się niewolnictwu. Świadectwem tego było przekaza-
nie otrzymanych za zasługi podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych pieniędzy na 
uwolnienie i edukację czarnoskórych mieszkańców Ameryki. Zrobił to, mimo iż nie był zbyt bogaty. 
Czyż to nie jest właśnie przejaw bohaterstwa? Przedkładanie dobra innych nad własne korzyści. 

Martyna Kraczka VII LO Kraków
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Tak samo po powrocie do Polski, zarzą-
dzając swoim majątkiem nie wyzyskiwał 
swoich chłopów i zapewnił im godziwy 
żywot. Skrócił im okres pańszczyźniany 
do dwóch dni. Pokazuje to, że szczerze 
wierzył w wolność i równość dla wszyst-
kich ludzi, co było tak odmiennym po-
dejściem do panujących wśród polskiej 
szlachty w XVII wieku poglądów. Właśnie 
to honor, połączony z wielkim patrioty-
zmem sprawił, iż 24 marca 1794 r. Tade-
usz Kościuszko z szablą w ręku przysiągł, 
że nie nadużyje powierzonej mu władzy 
i przyjął tytuł Najwyższego Naczelnika 
Siły Zbrojnej Narodowej. Objął dowódz-
two nad powstaniem, mającym na celu 
walkę o wolność, przywrócenie dawnych 
ziem Polsce i odparcie Rosjan. Gdy wie-
lu szlachciców układało się z wrogiem, 
dbało o własne interesy lub dawało 
się przekupić, Kościuszko, który mógł 
spokojnie żyć w dobrobycie we Francji 
czy Ameryce, wykorzystuje swe talenty 
przywódcze i toczy zacięte boje w imię 
dobra ojczyzny. Nie miał wielu żołnie-
rzy ani uzbrojenia. Musiał przeprowa-
dzić potężną mobilizację i przyjmować 
do armii niedoświadczonych chłopów 
– z pełniącymi funkcję oręża kosami. Nie 
miał zbyt wielkich szans na wygraną. 
Jednak walczył, ponieważ tak należy, bo takie są jego przekonania, bo tak nakazuje honor. Jednak 
mimo całego poświęcenia i zaangażowania powstańców i kilku wygranych bitew insurekcja skoń-
czyła się klęską, a Tadeusz Kościuszko trafił do niewoli. Tam spędził dwa lata. Jednak i wtedy nie 
zapomniał o honorze. Zawarł z carem Pawłem I Romanowem umowę. Kościuszko złożył mu przy-
sięgę wiernopoddańczą. Ponadto skazał się na dobrowolną banicję i obiecał nigdy nie wrócić do 
kraju. Wydaje się to hańbiące, niszczące obraz niezłomnego bohatera. Jednak paradoksalnie była 
wielkim przejawem honoru i poświęcenia się, albowiem dzięki tej przysiędze – wolność odzyskało 
kilkanaście tysięcy więzionych w Rosji Polaków. Zdarzenie to pokazało jak szlachetnym trzeba być 
człowiekiem, by dla dobra swych rodaków zapomnieć o dumie i poświęcić swoje dobre imię, a także 
zobowiązać się do dożywotniego opuszczenia ukochanej ojczyzny, za którą tak zaciekle się walczyło. 
To prawdziwy przejaw bohaterstwa.

Liczne zdarzenia z życia Tadeusza Kościuszki potwierdzają jak wielkim i szlachetnym był czło-
wiekiem. Jednak choć całkowicie odmienne, łączy je jedno: właściwe, honorowe postępowanie. I to 
właśnie czyni go wielkim bohaterem. Postępował tak, jak należy bez względu na okoliczności. Myślę, 
że bohaterstwo to życie, w którym dokonuje się wyborów zgodnych z własnymi przekonaniami i wy-
znawanymi wartościami. Żyć honorowo, stawać w prawdzie, choćby inne ścieżki były wygodniejsze 
i przynosiły wymierne korzyści. To sprawia, że człowiek, czy to wybitny generał, czy ktoś całkowicie 
przeciętny, staje się bohaterem. Może nie każdy zapisze się na kartach historii, jednak myślę, że nie 
to jest ważne, a wewnętrzne przekonanie, że postępujemy tak jak należy.

Gabriela Guzgan SP 36 Kraków
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Tadeusz Kościuszko, który w 1794 r. stanął na czele walki w obronie resztek państwowości, skupił 
wokół siebie wszystkie żywioły narodowe, jak przedtem skupiał je majestat królewskiej korony. 
Kościuszko urzeczywistnił na czas powstania model nowoczesnego, solidarnego narodu stające-
go we wspólnej sprawie. Mimo klęski powstania i mimo ostatecznej katastrofy państwa – takim 
pozostał dla następnych pokoleń. Powie o nim Stefan Żeromski, że należy on do tych wielkich 
„bezinteresownych duchów przewodnich, co są jak tęgie wino krzepiące naszą jedność”. Nie ufał 
Napoleonowi. Odmówił również propozycjom cara Aleksandra w czasie kongresu wiedeńskiego. 
Wierzył jedynie we własną siłę narodu twierdząc, że sam może odzyskać niepodległość. Insurekcja 
i ta teza Kościuszki złożyły się na jego testament polityczny dla pokoleń w niewoli. Ten testament 
wytyczył przynajmniej jeden nurt naszych XIX-wiecznych dziejów, nurt walki o niepodległość aż po 
czyn zbrojny Legionów. „Był samą Polską” – powiedział o Kościuszce francuski kolega Mickiewicza 
z College de France, Jules Michelet; ale jest on także bohaterem narodu amerykańskiego. Jest więc 
Kościuszko bohaterem narodowym, ale i bohaterem dwu kontynentów. Jednak tradycja związana 
z wodzem powstania skoncentrowała się najdobitniej i najpełniej w Krakowie. Tutaj ogłoszono Akt 
Insurekcji, tu przysięgał na Rynku, a później, jak czytamy w Panu Tadeuszu, także „na stopniach 
ołtarzów. Że […] wypędzi z Polski trzech mocarzów”. Gdy zaś po latach, 15 października 1817 r., zmarł 
w szwajcarskiej Solurze – zdecydowano, że zostanie pochowany w wawelskiej krypcie. Najpierw 
był pogrzeb w Solurze. Trumnę nieśli żebracy, którym zmarły zapisał szczodre jałmużny. Później, 
w czerwcu 1818 r. w Krakowie odbył się wawelski pogrzeb Kościuszki. Był wielką manifestacją pa-
triotyczną wszystkich stanów. Serce Naczelnika pozostało tymczasem w Szwajcarii, nim po różnych 
kolejach w 1927 r. wróciło do wolnej Warszawy. Niebawem też w Krakowie postanowiono przy-
stąpić do budowy niezwykłego monumentu. Naród w ciągu trzech lat (1820-1823) usypał swemu 
Naczelnikowi górę, symboliczną mogiłę Kopiec, uznając go za najtrwalszy, „pomnik godny Jego, 
skromny a wielki, prosty a wspaniały”. Było to nawiązanie do podkrakowskich kopców, legendarnych 
mogił Kraka i Wandy, ale może trochę i do helleńskich kurhanów i grobów bohaterów. [...] Miejsce 
sypania Kopca Kościuszki wybrano na wzgórzu zwanym Sikornikiem lub bł. Bronisławy, nieopodal 
kapliczki, z którą tradycja wiązała pustelniczy żywot świątobliwej norbertanki z XIII w., łączonej 
przez legendę siostrzanym węzłem ze św. Jackiem Odrowążem. Do założenia podstawy pomnika 
przystąpiono uroczyście w poniedziałek 16 października 1820 r., więc nazajutrz po trzeciej rocznicy 
zgonu Kościuszki. U podstawy złożono ziemię zebraną z pola bitwy racławickiej. Przemawiał były 
generał wojsk Księstwa Warszawskiego Franciszek Ksawery Paszkowski, daleki krewny Naczelnika, 
jego adiutant i sekretarz w okresie paryskim oraz spadkobierca mienia osobistego. [...] Paszkowski 
objął także kierownictwo Komitetu nadzorującego budowę. O fakcie informowano m.in. Jeffersona 
w Stanach i La Fayette’a we Francji. Założenie podstawy mogiły nie było więc jakąś partykularną 
uroczystością. Cały cywilizowany świat miał się dowiedzieć, że w Krakowie wznosi się mogiłę jako 
pomnik dla Kościuszki. Świadek krakowskiej przysięgi, który też pokazał nam ją na swym obrazie, 
a również uczestnik sypania Kopca, krakowski malarz Michał Stachowicz dobrze w swym sztychu 
i malowidle oddał nastrój entuzjazmu, który towarzyszył przystąpieniu do dzieła i nie opuszczał 
społeczeństwa w ciągu trzech lat prac budowlanych. Robota przy budowie była zorganizowana 
i płatna, ale nie brakło ochotników ze wszystkich zaborów. Równie wielka była ofiarność na ten cel. 
[...]  Na koniec Komitet zarządzający budową mogiły-pomnika dla Tadeusza Kościuszki wydał w Kra-
kowie w 1826 r. Pamiętnik budowy Pomnika, który rozpoczyna się apostrofą: „Narodzie, pamiątkę 
własnego twego dzieła tobie poświęcamy”. Książka zawiera odezwy, dokumenty, plany, ale nade 
wszystko tysiące nazwisk Polaków ze wszystkich zaborów wraz z wyszczególnieniem ofiarowanych 
kwot. Głęboki jest społeczny przekrój tej narodowej składki. Dawali wszyscy, od najmożniejszych 
po biedaków, dawali kwoty tysięczne i groszowe. To jedna z największych inskrypcji w dziejach 
Polaków. Po wzniesieniu Kopca Komitet pozostał na straży tej narodowej pamiątki. Odnawiając 
się w każdym pokoleniu, strzeże godności miejsca, czuwa nad jego stanem i pielęgnuje pamięć 
Kościuszki. Komitet jako historyczny opiekun Kopca nieprzerwanie pełni swą służbę do dziś.

Fragment z książki Mieczysława Rokosza, 
Na szańcach pamięci. Szkice z dziedziny tradycji i tożsamości, Kraków 2003
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Laureaci konkursu plastycznego
XIV Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce
Julia Szpunar, Ewa Sawicka, Barbara Świtek, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 
w Krakowie

II miejsce
Agnieszka Argasińska, Szkoła Podstawowa nr 95

III miejsce
Malwina Rados, Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie

Wyróżnienie:
Dorota Zborowska, Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącku
Zofia Wasilewska Kruk, Szkoła Muzyczna nr 1 w Krakowie
Dominika Antos, Julia Michalik, Julia Rosiek, Szkoła Podstawowa w Zakliczynie
Oliwia Staropilna, Szkoła Podstawowa w Wysocicach

W kategorii szkół ponadpodstawowych

I miejsce
Michał Rogoż, I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

II miejsce
Weronika Wojkowska, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

III miejsce
Agnieszka Lange, Zespół Szkół Łączności w Krakowie

Wyróżnienie:
Aleksandra Bala, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Zuzanna Melczko, Zespół Szkół Poligraficzno Medialnych w Krakowie
Roksana Trólka, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących  
w Krakowie
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Laureaci konkursu literackiego 
XIV Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jaki jest nasz współczesny patriotyzm?”

I miejsce
Dagmara Bereta, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

II miejsce
Marcelina Płacheta, Szkoła Podstawowa w Łętowicach

III miejsce
Hubert Śmiałek, Szkoła Podstawowa w Poskwitowie

Wyróżnienie:
Julia Macuda, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Agnieszka Argasińska, Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie

Laureaci konkursu filmowego
XIV Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”

I miejsce:
Daniel Kopeć, Gimnazjum nr 25 w Krakowie

II miejsce
Paweł Sieciński, Kasper Zaryczny, Technikum Łączności  
w Krakowie

III miejsce
Bartosz Domanus, Tymoteusz Saska, Stanisław Książek, Szkoła Podstawowa 
nr 95 w Krakowie
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Laureaci konkursu fotograficznego
XIV Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

I miejsce
Karolina Gajda, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

II miejce
Weronika Malik, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

III miejsce
Wiktoria Krawiec, VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Wyróżnienie:
Kacper Machaj – Gimnazjum w Mikluszowicach
Dominika Horabik, Natalia Pędrys – VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Piotr Szydlak, SOSw dla niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie
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Z IWANOWIC DO LEGIONÓW PIŁSUDSKIEGO.  
OPOWIEŚĆ O JANIE BUBAKU 

Powiedziałem mojej kuzynce, Elizie: „Elizka, 
cieszę się, że nasi rodzice, babcie i ciocie roz-
mawiają z nami o historii Polski. To dzięki nim 

poznaliśmy niezwykłą historię naszego przodka”. 
Za chwilę oddam głos mojemu prapradziadkowi. 
Hubert 

Jest lipcowe ciepłe popołudnie Roku Pańskie-
go 1898. W tym dniu przyszedłem na świat, jako 
pierwsze dziecko Jana i Marii Bubak w chłopskiej, 
zamożnej rodzinie we wsi Iwanowice Włościańskie 
w rodzinnym domu mojej mamy. Mieszkaliśmy tam, 
aż do czasu, gdy urodziła się moja trzecia siostra. 
Wtedy spłonął cały dobytek. Wtedy rodzice posta-
nowili się przeprowadzić do domu taty, który był 
jego ojcowizną i był prawie w centrum Iwanowic 
Dworskich (obecnie jest tu sklep „U Bubaka”). Stam-
tąd wszędzie mieliśmy już blisko: i do kościoła, i do 
szkoły. W tym domu dorastałem, tu przychodziły na świat moje siostry i bracia. W sumie było nas 
siedmioro. Dzieciństwo mieliśmy beztroskie,  rodzice o nas bardzo dbali i nas przed wieloma zagro-
żeniami bronili. W domu uczono nas ojczystego języka (który w tym czasie był zakazany) i miłości 
do ojczyzny (która wtedy była pod zaborami). My mieszkaliśmy z zaborze rosyjskim, w tym języku 
uczono nas w szkole. Będąc coraz starszy, zacząłem marzyć o wolnej niepodległej Polsce. Pewnego 
letniego dnia w 1912 r. tata po raz kolejny zabrał mnie wraz z moim bratem na targ do Krakowa, 
żeby sprzedać owoce z naszego sadu. Tam spotkałem człowieka, który zmienił moją przyszłość. On 
opowiedział mi o powstaniach, walkach o wolność i niepodległość oraz o ich przywódcach i uczest-
nikach, którzy tracili życie za wolną Polskę przez rozstrzelania, tortury, powieszenia oraz cierpieli na 
zesłaniu na Syberii. Opowiedział mi też o nowej nadziei dla naszej umęczonej Ojczyzny, o Józefie 
Piłsudskim. Od tego czasu coraz częściej myślałem o wolnej Polsce. Nie byłem w tym sam, miałem 
wielu zaufanych kolegów, którzy podobnie jak ja myśleli o wolności. 

Pewnego dnia dowiaduję się ze Józef Piłsudski tworzy w Krakowie i okolicach pierwszą Kompa-
nię Kadrową, która dała początek Legionom Polskim. Nadchodzi 28 lipca 1914 r. Wybucha I wojna 
światowa a z nią nadzieja na odzyskanie naszej niepodległości, zaczynają tworzyć się Legiony Polskie. 
Ja, Jan Bubak, mając lat 16 mogę i chcę do nich przystąpić. Tak też się dzieję, ja z kilkoma znajo-
mymi tworzymy taką grupę, wiele razy spotykamy się na placu przy Cmentarzu w Iwanowicach, 
tam omawiamy różne bardzo ważne sprawy, tam staramy się ćwiczyć i przygotowywać do walki. 
Pewnego dnia dostaliśmy sygnał: mobilizacja. Wyruszyliśmy do Krakowa, niektórzy pieszo, niektó-
rzy konno, ale idziemy z nadzieją. Pojawiam się w Krakowie przy ulicy Oleandry, gdzie wstępuję 
w szeregi Legionów Polskich, jako kawalerzysta. Pozostawiany w swoich domach nasze rodziny 
i bliskich naszemu sercu, ja mam na sercu szkaplerz, który dostałem od swojej ukochanej Micha-
liny, której obiecałem wrócić cały i zdrowy i stanąć z nią na ślubnym kobiercu. W Parku Jordana 
składamy przysięgę i wyruszamy w stronę Miechowa, Kielc i dalej w stronę Warszawy: tak brzmiał 
rozkaz. Było nas wielu: odważnych młodych i starszych, wiedzieliśmy, że przed nami daleka droga 
walka o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Z jednej strony czuliśmy lekki strach a z drugiej 
strony radość, że przewodzi nam wielki nasz Naczelnik Józef Piłsudski. Prezentował się pięknie 
i okazale na swym koniu, którego ofiarował mu Eustachy Romer wielki ziemianin z Czapel Wielkich 
zaraz po tym, jak dowiedział się, że Józef Piłsudski po powrocie z Syberii organizuje wielki zryw 

Hubert Śmiałek 
Szkoła Podstawowa w Poskwitowie
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Zuzanna Melczko – Zespół Szkół Poligraficzno Medialnych w Krakowie

narodowy. Sam nie mógł wstąpić do armii, dlatego też w wybrał najpiękniejszego konia ze swojej 
stajni i podarował go Piłsudskiemu. Marszałek nazwał ją „Kasztanka”. W nocy z 5 na 6 sierpnia 
nadszedł rozkaz wymarszu do granic miasta. Prowadzi nas Piłsudski. Po dotarciu do Michałowic 
niszczymy słupy graniczne. 7 sierpnia docieramy do Miechowa, tam są pierwsze zwycięskie walki 
oraz łączymy się z innymi oddziałami, tworząc Batalion, tam również nastąpiła zmiana dowódz-
twa. Dołączył do nas nasz Naczelnik. 12 sierpnia wkraczamy do Kielc, gdzie po zwycięskim zajęciu 
miasta ruszamy dalej, ja na moim „Siwku” razem z kompanami maszerujemy przed siebie.   
 Jest 1920 r. 13 sierpnia, docieramy na przedpola Warszawy, tam zostaje wydany kolejny rozkaz. 
Tworzymy szyki bojowe i tu na przedpolach stolicy rozgrywamy pierwsze bardzo ciężkie walki z bolsze-
wikami. Widzę cierpienie, śmierć, krew i łzy. Nadchodzi wieczór. Walki na chwilę ustały i teraz muszę 
zadbać o swojego konia – napoić i dać obroku. Jutro kolejny dzień walki. W uszach brzmiało mi jedno 
pytanie „Co wybieram: niewolę czy zwycięstwo”. Odpowiedź mogła być tylko jedna: „Zwycięstwo do 
ostatniej kropli krwi”. Nadszedł 15 sierpnia, wszyscy uczestniczymy we mszy świętej z racji święta 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Nasze życie serca i losy oddaliśmy pod opiekę Marii – Matce 
Jezusa. Serca nasze napełniły się wielką siłą i nadzieję na zwycięstwo. Z tym błogosławieństwem 
ruszyliśmy do walki. Ja i mój koń też jesteśmy gotowi stawić czoła bolszewikom. Walki trwają, słychać 
szum przelatujących obok wystrzeliwanych kul armatnich, świst wystrzeliwanych naboi, ale cały czas 
do przodu krok za krokiem aż... Następuje ciemność, nic nie widzę, przebiegają mi urywki z mojego 
życia, w pewnym momencie widzę Michalinę, która płacze, błagając mnie, żebym został, krzyczy: 
„nie odchodź!!!”. I w tej chwili otwieram oczy i widzę, jak Władek, mój przyjaciel, próbuję podnieść 
konia, który leżał na mnie (przygniatał mnie). Zaczynam odczuwać ból biodra i nogi. Gdy już udało 
się mnie przenieść w bezpieczne miejsce, okazało się, że jestem ciężko ranny w prawe biodro, Wtedy 
Władek, który był lekarzem, powiedział: „ operacja albo śmierć”. Poddałem się operacji, która odbyła 
się na plebani pobliskiego kościoła. Lekarz usunął uszkodzoną kość z biodra i wstawił w tym miejscu 
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drewnianą „szczepę” (dziś powiedzielibyśmy implant). 
Tam też dochodzę do siebie, cały czas myślę o mojej 
ukochanej Michalinie, coraz bardziej za nią tęsknię, 
jednak dostaję wiadomość od Władka: „Stolica zdoby-
ta. Zwycięstwo!!!  Prawdziwy Cud”. Matka Boska miała 
nas pod swoimi „skrzydłami”. Władek dba o mnie 
jak o brata, po chwili zaczynam odzyskiwać siły. Ja 
z Siwkiem wracamy do domu. Jednak nie wszyscy 
mieli tyle szczęścia, co ja, odeszli w wielkiej chwale 
za naszą wolność. Ale najważniejsze jest to, że po 
tylu latach wreszcie utrzymaliśmy niepodległość’’. 
Po zakończeniu wojny pewnego dnia dostaję depe-
szę popisaną przez samego Józefa Piłsudskiego: Jan 
Bubak, zamieszkały Iwanowice Dworskie, otrzymuje 
14 mórg pola we wsi Zagaje Smrokowskie, płatne 
w ratach aż przez 30 lat do Banku Polskiego, za udział 
w walce u boku Józefa Piłsudskiego. Co za szczęście. 
Po ślubie z Michaliną zamieszkaliśmy w jej rodzinnym 
domu (Iwanowice Włościańskie, jeszcze istnieje). Na 
świat przyszła nam tam córka Michalina i syn Jan. Po 
wybudowaniu domu przeprowadziliśmy się na swoje 
włości. Mieliśmy jeszcze pięcioro dzieci, niestety jedna 
córka zmarła przy porodzie. Żyło nam się tam dobrze i spokojnie, dzieci rosły, założyliśmy pierwszy 
i jedyny sklep w okolicy, jednak coś było nie tak. A mianowicie rana, którą miałem od wojny nie 
chciała się zupełnie zagoić, wtedy nie była tak rozwinięta medycyna jak w dzisiejszych czasach, 
nie było przede wszystkim antybiotyków, które mogłyby uratować wiele istnień ludzkich, moje 
zresztą też. Jest wiosna 1935, moja rana znowu się otwarła, ból nie do zniesienia. Michalina mówi:  
„Zaprzęgam konie, jedziemy do szpitala do Miechowa”. Do dzieci przyszła sąsiadka, a my pojechaliśmy. 
Tam mną, zajął się mój dawny znajomy Władek, przyjaciel z frontu, który po powrocie z wojny został 
w tym szpitalu dyrektorem. Diagnoza, jaką postawili lekarze, była wyrokiem. Świadomość pozostawie-
nia ukochanej żony i szóstki dzieci (z tego najmłodsza córka właśnie skończyła rok) była przerażająca. 
W trzecią dobę mojego pobytu w szpitalu odchodzę, Władek jest przy mnie do ostatniego oddechu. 
Ciężko było mi się pożegnać z tym światem, miałem zaledwie 37 lat, tyle do zrobienia... Nie widziałem, jak 
moje dzieci dorastają, nie wspierałem mojej żony. Nie broniłem rodziny w czasie okupacji hitlerowskiej, 
nie widziałem, jak dzieci zakładają rodziny. Ale zawsze jestem przy was wszystkich, chociaż mnie może 

nie widzicie i nie mo-
żecie dotknąć. A co 
chciałbym wam po-
wiedzieć – „kochani 
pamiętajcie: najważ-
niejszy w życiu jest 
honor i czyste serce, 
miłość do ojczyzny 
oraz do ludzi”. Macie 
być dumni, że jeste-
ście Polakami i że ja 
Jan Bujak, walczyłem 
o tę wolność. Dlate-
go teraz możecie żyć 
w wolnej Polsce, bo 
przecież to najpięk-
niejsze miejsce za 
ziemi”. 



110

Odezwa Rady Regencyjnej proklamująca niepodległość Polski
Rada Regencyjna do Narodu Polskiego

 
Wielka godzina, na którą cały naród polski czekał z upragnieniem, już wybiła. Zbliża 

się pokój, a wraz z nim ziszczenie nigdy nie przedawnionych dążeń narodu polskiego 
do zupełnej niepodległości. W tej godzinie wola narodu polskiego jest jasna, stanowcza 
i jednomyślna. Odczuwając tę wolę i na niej opierając to wezwanie, stajemy na podsta-
wie ogólnych zasad pokojowych, głoszonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
a obecnie przyjętych przez cały świat, jako podstawa do urządzenia nowego współżycia 
narodów. W stosunku do Polski zasady te prowadzą do utworzenia niepodległego 
państwa, obejmującego wszystkie ziemie polskie, z dostępem do morza, z polityczną 
i gospodarczą niezawisłością, jako też z terytorialną nienaruszalnością, co przez traktaty 
międzynarodowe zagwarantowanym będzie.

Aby ten program ziścić, musi naród polski stanąć jako mąż jeden i wytężyć wszystkie 
siły, by jego wola została zrozumiana i uznana przez cały świat. W tym celu stanowimy: 
1) Radę Stanu rozwiązać. 2) Powołać zaraz rząd, złożony z przedstawicieli najszerszych 
warstw narodu i kierunków politycznych. 3) Włożyć na ten rząd obowiązek wypraco-
wania, wspólnie z przedstawicielami grup politycznych, ustawy wyborczej do Sejmu 
polskiego, opartej na szerokich zasadach demokratycznych, i ustawę tę najpóźniej 
w ciągu miesiąca do zatwierdzenia i ogłoszenia Radzie Regencyjnej przedstawić. 4) 
Sejm niezwłocznie potem zwołać i poddać jego postanowieniu dalsze urządzenie 
władzy zwierzchniej państwowej, w której ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze złożoną 
przysięgą, władzę swoją ma złożyć.

Polacy! Obecnie już losy nasze w znacznej mierze w naszych spoczywają rękach. 
Okażmy się godni tych potężnych nadziei, które z górą przez wiek żywili wśród ucisku 
i niedoli ojcowie nasi. Niech zamilknie wszystko, co nas wzajemnie dzielić może, a niech 
zabrzmi jeden wielki głos: Polska Zjednoczona Niepodległa.

Warszawa, 7 października 1918 r.
† Aleksander Kakowski,  Józef Ostrowski,  Zdzisław Lubomirski.  

Prezydent ministrów Jan Kucharzewski
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Gala Finałowa: 18 czerwca (wtorek) 2019 r., godz. 12.00
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, Kraków

XV Przegląd Twórczości 
Patriotycznej Młodzieży 

Województwa Małopolskiego

Patroni Honorowi
Wojewoda Małopolski 

Piotr Ćwik 
Marszałek 

Województwa Małopolskiego 
Witold Kozłowski 

Prezydent Miasta Krakowa 
Jacek Majchrowski

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Małopolskiego 

Rafał Bochenek  
Małopolski Kurator Oświaty 

Barbara Nowak

Organizatorzy
Małopolskie Centrum Edukacji 

„MEC”
Centrum Młodzieży

im. dr. H. Jordana

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”
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Pr
ac

a 
na

de
sł

an
a 

na
 X

V
 P

rz
eg

lą
d 

Tw
ór

cz
oś

ci
 P

at
ri

ot
yc

zn
ej

 M
ło

dz
ie

ży
 W

oj
ew

ód
zt

w
a 

M
ał

op
ol

sk
ie

go
 –

 A
gn

ie
sz

ka
 K

op
eć

, I
X

 L
ic

eu
m

 O
gó

ln
ok

sz
ta

łc
ąc

e 
w

 K
ra

ko
w

ie

Projekt realizowany przy wsparciu fi nansowym 
Województwa Małopolskiego
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Laureaci konkursu plastycznego
XV Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

W kategorii szkół podstawowych

I miejsce
Anna Głogowska, Szkoła Podstawowa w Drwini

II miejsce
Amelia Ćwik, Szkoła Podstawowa w Kobylu

III miejsce
Michał Mika, Szkoła Podstawowa w Zasani

Wyróżnienie:
Filip Żak, Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Amelia Pawlik, Szkoła Podstawowa w Kobylu
Andrzej Ossowski, Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Milena Szklener, Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Magdalena Duch, Szkoła Podstawowa w Kobylu
Nikola Kozioł, Szkoła Podstawowa w Kobylu
Marcelina Dumas, Szkoła Podstawowa w Kobylu
Aleksandra Zgoda, Marcelina Dumas, Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Dominika Możdżeń, Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu
Piotr Kuczała, Szkoła Podstawowa nr 3 w Krakowie
Radosław Pachel, Szkoła Podstawowa nr 3 w Krakowie
Mikołaj Ratowski, Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu
Jan Seruga, Szkoła Podstawowa w Świniarach

W kategorii szkół ponadpodstawowych

I miejsce
Agnieszka Kopeć, IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

II miejsce
Daniel Kopeć, Zespół Państwowych Szkół plastycznych w Krakowie

III miejsce
Zuzanna Szewczyk, I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
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Laureaci konkursu literackiego 
XV Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Jaki jest nasz współczesny patriotyzm?”

I miejsce
Stanisław Pawłowski, Szkoła Podstawowa w Jaworniku

II miejsce
Anna Kruszyna, Szkoła Podstawowa w Myślenicach

III miejsce
Mikołaj Warchoł, Szkoła Podstawowa w Kościelcu

Wyróżnienie:
Julia Bijota Szkoła Podstawowa w Kobylu
Anna Bazan Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie
Józef Mastela Szkoła Podstawowa w Spytkowicach
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Laureaci konkursu fotograficznego
XV Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży  

Województwa Małopolskiego

„Karty z naszej historii – patriotyzm wczoraj i dziś”

I miejsce
Katarzyna Miłobędzka, Szkoła Podstawowa nr 34 w Krakowie

II miejsce
Aleksandra Dudzik, Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych  nr 2  
w Krakowie

III miejsce
Kornelia Mikołajska, Szkoła Podstawowa w Brzeziu

Wyróżnienie:
Jakub Łękawa Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu
Mikołaj Wyrwa Szkoła Podstawowa w Nowym Wiśniczu
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Król pianistów, Polak, patriota. 
Wywiad z Ignacym Janem Paderewskim 

„Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale.  
Dla was, dla nas i dla całej ludzkości.“ Ignacy Jan Paderewski 

Któż nie słyszał o Ignacym Janie Paderewskim?! Mistrz nad mistrzami w grze na fortepianie. Stał 
się bardzo znany nie tylko z powodu swojego talentu. Sławę przyniósł mu także jego gorący 
patriotyzm. Wszyscy wiemy, w jak wielkim stopniu przyczynił się do uzyskania przez Polskę 

niepodległości i jak rozsławił Jej imię, przypominając o prawach naszego narodu, za oceanem. Korzy-
stając z przywileju rozmowy z Mistrzem, pragnę przedstawić Czytelnikom jego sylwetkę i dokonania. 
Przed Państwem wirtuoz i premier w jednej osobie – Ignacy Jan Paderewski. 

A.K. Bardzo dziękuję za moż-
liwość rozmowy z Mistrzem. 
Czuję się zaszczycona. Wszy-
scy doceniają Pańskie doko-
nania muzyczne, talent i oso-
bowość sceniczną. Osiągnął 
Pan tak wiele jako artysta, 
tymczasem w kręgu zainte-
resowań nagle pojawiła się 
polityka. Dlaczego? Skąd ta-
kie zaangażowanie w sprawy 
państwowe? 
I.J.P. Cóż, myślę że większość 
Polaków bardziej łączy moją 
osobę z karierą muzyczną niż 
polityczną. Prawda jednak jest 
taka, że zawsze w większym 
stopniu interesowałem się historią Polski i jej sytuacją międzynarodową niż... karierą pianisty. W głębi 
duszy zawsze czułem się Polakiem, nawet gdy nie było mojej Ojczyzny na mapie Europy. Chciałem 
Jej pomóc - jak tylko mogłem – w odzyskaniu niepodległości i - mówiąc nieskromnie, myślę, że 
w jakimś stopniu przyczyniłem się do niej.
A.K. Skąd u Pana taki silny patriotyzm? 
I.J.P. Myślę, że wyniosłem go z domu. Mój ojciec brał udział w powstaniu styczniowym, a po jego 
klęsce trafił do rosyjskiego więzienia. Pokazywał jak być patriotą, walcząc czynnie za Ojczyznę. To on 
napełnił mnie miłością do Polski. Stał się prawdziwym nauczycielem patriotyzmu i żywym źródłem, 
z którego mogłem czerpać wzór. 
A.K. Skoro – jak Mistrz twierdzi – początkowo nie interesowała Pana kariera sceniczna - skąd 
wybór takiej drogi życiowej? 
I.J.P. Początkowo zajmowałem się komponowaniem muzyki (na taką drogę skierował mnie ojciec), 
jednak zabrakło mi artystów, którzy mogliby ją zagrać. W końcu uznałem, że sam się za to zabiorę 
i zacząłem grać. Poza tym była to i nadal jest dobra forma sławienia Polski w świecie. 
A.K. Właśnie o to chciałam Mistrza zapytać. Jest Pan ambasadorem polskiej kultury na Zacho-
dzie. Uwielbianym i szanowanym. Czy popularność pomagała w pozyskiwaniu sprzymierzeńców 
życzliwych Polsce i jej dążeniom? 
I.J.P. W czasie I wojny światowej zbierałem fundusze na rzecz ofiar wojny, utworzyłem też - razem 
z Henrykiem Sienkiewiczem – Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.  

Anna Kruszyna
Szkoła Podstawowa w Myślenicach 
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W moich występach, choćby w USA. za każdym razem wypowiadałem się na temat Ojczyzny, jej 
sytuacji międzynarodowej, agresywnej polityki zaborców, braku pomocy ze strony pozornych so-
juszników. Dzięki temu, że na moich koncertach pojawiało się wiele ważnych osobistości, mających 
wpływ także na politykę – w końcu zrozumiano, jak trudnej sytuacji znalazł się kraj skazany na 123 
lata niewoli. Jak czują się moi Rodacy – pozbawieni suwerenności i szacunku - w zniewolonym 
państwie. Udało mi się zebrać grupkę młodych Polaków za granicą i uczynić z nich prawą armię 
dusz, które walczyły w polskiej sprawie. Dzięki koncertom miałem dużo pieniędzy, więc fundusze 
z własnej kieszeni przeznaczałem na akcje dobroczynne i charytatywne, których celem była wolna 
Polska oraz Polacy - świadomi, utalentowani patrioci. 
A.K. Mógłby Mistrz powiedzieć coś więcej o tych darowiznach? 
I.J.P. Szczególnie udzielałem się w zbiórkach, które były organizowane z myślą o polskich sierotach 
i ofiarach wojny. Było mi ich żal. Wiedząc, że tak wiele otrzymałem od losu, czułem się zobowiązany 
otoczyć ich opieką. Z tego samego powodu ufundowałem stypendia dla, zdolnych muzyków. Sam 
także otrzymałem kiedyś taką pomoc od słynnej aktorki Heleny Modrzejewskiej. Sfinansowałem także 
krakowski pomnik upamiętniający zwycięstwo pod Grunwaldem. Rocznica tego wydarzenia okazała 
się wspaniałą okazją do pocieszenia i zmotywowania obywateli do dalszej walki o niepodległość. To 
wtedy wygłosiłem mowę tak często cytowaną przez gazety... 
A.K. Jak ludzie reagowali na to, co ma Mistrz do powiedzenia? Przecież wiedzieli, że nie należy 
Pan do żadnej politycznej frakcji? Słuchali i przeżywali, czy traktowali z przymrużeniem oka, 
jak fanaberie artysty, któremu zachciało się być politykiem?
I.J.P. Wydaje mi się, że bezpartyjność jeszcze spotęgowała moc i przekaz moich przemówień. Nie 
jestem zaangażowany w spory polityczne, dlatego ludzie zastanawiali się nad moimi słowami i od-
nosili do siebie. Poza tym, mówiąc skromnie, zawsze byłem dobrym mówcą i nie potrzebowałem 
notatek. Mówiłem z serca, a oni mnie za to szanowali. 
A.K. Słuchałam tamtego przemówienia. Było naprawdę wspaniałe! Pańskie słowa: „Dzieło, na 
które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je miłość głęboka Ojczyzny nie tylko w jej 
minionej wielkości i dzisiejszej niemocy, lecz z jej jasnej silnej przyszłości, zrodziła je miłość 
i wdzięczność dla tych przodków naszych „- na zawsze pozostaną w mojej pamięci! Chciałabym 
jednak zapytać jeszcze o Pański raport w sprawie polskiej i wkład w umieszczenie jej w 14 
punktach Wilsona, prezydenta USA. 
I.J.P. Bardzo dziękuję za komplement. Odpowiadając na pani pytanie: to w czasie wielkiej wojny 
poznałem doradcę prezydenta Wilsona, Edwarda House‘a. Dzięki niemu spotkałem się z samym 
prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dzięki niemu także- miałem szansę przygotowania i zaprezen-
towania memorandum o sytuacji politycznej naszej ojczyzny. Co prawda nie mam stuprocentowej 
pewności, że to dzięki mnie poruszono tą sprawę w programie pokojowym, ale mocno w to wierzę. 
A.K. Jak się Pan czuł wracając w 1918 roku do wreszcie wolnej Ojczyzny? Pana spektakularny 
powrót wywołał wielkie zamieszanie. 
I.J.P. Tego uczucia trzeba doznać osobiście. Nie umiem go dokładnie opisać. Wiem tylko, że było to 
coś podobnego do połączenia szczęścia z melancholią. Dlaczego akurat z melancholią? Cóż melan-
cholia jest w muzyce Chopina, która jest tak polska jak to tylko możliwe. „W Chopinie tkwi wszystko, 
‚czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, 
szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, 
krzyże cmentarne, przydrożne .wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności 
żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń 
A.K. Dlaczego zdecydował się Pan na powrót przez Poznań? Wtedy była to jeszcze ziemia nie-
miecka. Nie bał się Pan? Niemcy chcieli przecież Pana zawrócić do Warszawy... 
I.J.P. Przybyłem do wolnej Polski i chciałem odwiedzić miasto swoich rodaków. Pragnęli wyzwolić 
miasto spod panowania Niemiec, a ja chciałem ich w tym dopingować, Faktycznie było to trochę 
niebezpieczne, ale wolność była tego warta. A dzięki mnie mieli nadzieję, że ich walka ma sens. Nie 
żałuję swojej decyzji. Gdybym mógł ją powtórzyć - to samo uczyniłbym po raz wtóry! 
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A.K. Na pewno czuł się Mistrz zaszczycony reprezentując Polskę na paryskięj konferencji po-
kojowej. Czy nie czuł Pan jednocześnie stresu? 
I.J.P. Oczywiście, że czułem. Chyba każdy by czuł będąc na tak ważnym stanowisku, bez doświad-
czenia i prób (do których byłem przyzwyczajony na koncertach). Byłem wtedy premierem, było więc 
oczywiste, że tam pojadę, więc starałem się przygotować. Mówiąc szczerze stresowałem się tylko 
przed, w trakcie okazało się, że nie ma czego się bać. Musiałem być tylko i ... aż przedstawicielem 
swojego Narodu. Miałem dbać o to, by potwierdzono jego suwerenność i określono korzystne dla 
nas granice, co jak Pani wie nie do końca się udało... 
A.K. Uczynił Pan wiele dobrego podczas swojej kadencji. Co uważa Pan za najważniejsze dzieło 
na rzecz demokracji i państwa? 
I.J.P. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dla jednych będą ważne demokratyczne 
wybory do sejmu, dla innych ustanowienie publicznego szkolnictwa... Wie Pani o czym mówię? Każdy 
ma swój punkt widzenia , dostrzega inne wartości. Dla mnie najważniejsze było otwarcie umysłów 
Polaków - czyli chyba jednak - edukacja. 
A.K. Rozumiem. Pozwoli Mistrz na małą retropekcję? Czy gdyby dziesięcioletni Ignacy Jan Pa-
derewski usłyszał, że zostanie kiedyś premierem, uwierzyłby w to? 
I.J.P. Zawsze byłem ambitny, ale nie sądzę, że mógłbym w to uwierzyć. Przerasta mnie to nawet 
teraz, to dlatego zrezygnowałem z tej funkcji. Cały czas pomagam Polsce I jest dla mnie najważ-
niejsza. Sławię ją zagranicą tak jak czyniłem to przed wielką wojną. Wspieram także wszelkie akcje 
charytatywne. Pod tymi względami wcale się nie zmieniłem. Jednak premierostwo to zadanie nie 
dla artysty tylko polityka, a ja jestem przede wszystkim muzykiem. Muzykiem, który życie poświęcił 
Ojczyźnie, ale tylko skromnym pianistą. 
A. K. Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystko, co czyni Mistrz dla naszego kraju. W moich oczach 
jest Pan bohaterem, który przyczynił się do odbudowy naszego państwa. Nie tylko jego granic, 
ale także polskich dusz. Parafrazując Pańskie słowa o Chopinie: był Mistrz kapłanem, co nas 
rozproszonych w święty Ojczyzny zapatrywał sakrament.
I.J.P. I ja dziękuję za rozmowę. Pozwoli Pani, że zakończę takimi słowami: Walczyć za Ojczyznę - 
choćby słowami - to największy dla Polaka obowiązek i największy zaszczyt. Musimy o tym pamiętać! 
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Panowie Posłowie!

Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu dzi-
siejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej 
chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, – święto radości po długiej, ciężkiej, nocy 
cierpień. W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przy-
padł mi zaszczyt otwierać Sejm Polski, który znowu będzie domu swego ojczystego 
jedynym panem i gospodarzem. Radość dnia dzisiejszego byłaby stokroć większą, 
gdyby nie troska, że zbieracie się w chwili niezwykle ciężkiej. Po długiej i niszczącej 
wojnie świat cały, a z nim i Polska, czekają z tęsknotą upragnionego pokoju. Tęsknota 
ta w Polsce dziś ziścić się nie może. Synowie Ojczyzny muszą iść, by bronić granic 
i zabezpieczyć Polsce swobodny rozwój. Sąsiedzi nasi, z którymi pragnęlibyśmy żyć 
w pokoju i zgodzie, nie chcą zapomnieć o wiekowej słabości Polski, która tak długo 
stała otworem dla najazdów i była ofiarą narzucania jej obcej woli przemocą i siłą. Nie 
chcemy mieszać się do życia wewnętrznego któregokolwiek z naszych sąsiadów, lecz 
pozwolić nie możemy, by pod jakimkolwiek bądź pozorem, chociażby pod pozorem 
rzekomego dobrodziejstwa, naruszano nasze prawo do samodzielnego życia. Nie 
oddamy ani piędzi ziemi polskiej i nie pozwolimy, by uszczuplano nasze granice, do 
których mamy prawo. Dążności naszych sąsiadów sprawiły, że ze  wszystkimi  nimi 
znajdujemy się obecnie w otwartej wojnie lub co najmniej w stosunkach mocno 
naprężonych. Jasną stroną w naszych stosunkach zewnętrznych są zacieśniające się 
węzły przyjaźni z państwami ententy. Głęboka sympatia łączyła już dawniej Polskę ze 
światem demokratycznym Europy i Ameryki, nie szukającym sławy w podbojach i ucisku 
innych narodowości, a pragnącym ułożenia stosunków w myśl zasad sprawiedliwości 
i słuszności. Sympatja ta spotęgowała się, gdy sławne armje państw sprzymierzonych, 
druzgocąc ostatnią potęgę naszych ciemiężycieli, wyzwoliły Polskę z niewoli.

Jestem przekonany, że serdeczne uczucia i niezaprzeczona wspólność interesów 
z tymi państwami uczyni niezbędną dla nas z ich strony pomoc wydatną i skutecz-
ną. Naród polski przez półtora wieku zmuszony był stosować się do praw narzuconych 
przez obcą przemoc. Nie mogąc normować swego życia według własnej woli, zatracił 
przez ten długi okres poczucie prawa i wiary we własne siły. Obdarzeni dziś zaufa-
niem narodu dać mu macie podstawy dla jego niepodległego życia w postaci prawa 
Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Na tej podstawie utworzycie rząd, oparty 
o prawa, przez wybrańców narodu ustanowione. Prawa, przez was uchwalone, będą 
początkiem nowego życia wolnej i zjednoczonej Ojczyzny. Polska, otoczona zewsząd 
przez wrogów, musi posiadać armię, która by mogła sprostać swoim ciężkim zada-
niom. Macie poprzeć i rozwinąć rozpoczętą budowę wojska tak, by Ojczyzna, zasłonięta 
piersiami żołnierza, mogła się czuć bezpieczną i przeświadczoną, że honoru jej spraw 
broni silna i dobrze wyposażona armia.

Wreszcie zwrócicie, Panowie, niechybnie baczną uwagę na niedomagania naszego 
życia gospodarczego, upośledzonego przez gospodarkę obcych i zrujnowanego silnie 
przez wojnę i okupację. W tej dziedzinie należyte uregulowanie spraw znajdującego 
się w upadku przemysłu i niezbędnych reform agrarnych w duchu postępu i wielkich 
demokracji Zachodu stworzy zdrowe podstawy dla siły duchowej narodu i da trwałe 
podłoże dla budowy jego przyszłości. 

Życząc Panom powodzenia w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy, ogłaszam pierwszy 
Sejm w wolnej i zjednoczonej Rzeczypospolitej Polskiej za otwarty i powołuję najstar-
szego z Panów posła Ferdynanda Radziwiłła do objęcia tymczasowego przewodnictwa.

Przemówienie Józefa Piłsudskiego z 10 lutego 1919 r.  
podczas uroczystego otwarcia obrad polskiego sejmu – pierwszego od ponad stulecia.
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Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Stowarzyszenie działa od 1998 r. i zajmuje się edukacją histo-
ryczną, patriotyczną i obywatelską młodzieży oraz działalnością 
wydawniczą.

Realizujemy m.in. projekty:

»Młodzież pamięta® (od 2002 r.) Celem projektu jest kształtowa-
nie wśród młodych Polaków postaw patriotycznych. Idea ta urzeczy-
wistnia się przez aktywne uczestnictwo młodzieży w realizowanych 
formach, połączone z rozpowszechnianiem okolicznościowych 
wydawnictw. Projektowi realizowanemu na terenie Małopolski 
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości 
towarzyszy w Krakowie „Tramwaj patriotyczny”.

»Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa 
Małopolskiego (od 2002 r.) 

Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży ma umożliwić 
młodemu pokoleniu wypowiedzenie się na tematy, które są nierozłącznie związane z pojęciem 
i sensem współczesnego patriotyzmu. W szerokiej konwencji projektu mieszczą się zarówno prace 
plastyczne i literackie, jak też fotograficzne i filmowe.

» „Bohaterowie naszej przeszłości” – cykl spotkań z filmem historycznym (od 2009 r.)
Spotkania z filmem historycznym, ich celem jest przypominanie młodym ludziom bohaterskich 

postaci i najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

»Małopolski Historyczny Szlak Pamięci (od 2012 r.) Małopolski Historyczny Szlak Pamięci to sieć 
tras historyczno-turystycznych łącząca miejsca, wydarzenia i związane z nimi osoby, które wywarły 
znaczący wpływ na losy Małopolski. Obecnie realizujemy trasy Powstania Styczniowego, I Kompanii 
Kadrowej, Powstania Krakowskiego, Insurekcji Kościuszkowskiej oraz Konfederacji Barskiej.

Działalność wydawnicza

W ramach prowadzonej od 2004 r. działalności wydawniczej ukazało się m.in. 100 wydań „Śpiew-
nika polskich pieśni patriotycznych” (w tym dwa przeznaczone dla Polaków mieszkających poza 
granicami kraju) oraz cztery wydania „Śpiewnika pieśni Żołnierzy Wyklętych”. Dodatkowo wydaliśmy 
publikacje popularnonaukowe takie jak: „Swoszowice – królewska perła siarką i wodami słynąca”; 
„Wolne Miasto Kraków 1815–1846”; „Czas upadku czas postępu. Okres Stanisławowski 1764–1795”; 
„Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości. Znaczenie Rady Regencyjnej w uformowaniu ustroju 
państwa polskiego”, album „Kraków lat 1910–1918 na kliszy utrwalony”, książkę „Drogowskazy” w języku 
polskim i angielskim oraz „Śladami św. Stanisława, w 940. rocznicę śmierci biskupa męczennika.

dr Michał Daszczyszak
Prezes Zarządu 

Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”
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