
Polska – mam to w genach! 

Czy Mali Polacy mieszkający poza granicami kraju pamiętają o swoich korzeniach? 

Czy mają poczucie polskiej tożsamości narodowej? W jaki sposób wyrażają swoje uczucia 

do Ojczyzny i najbliższych w Polsce? Koniecznie obejrzyjcie poniższy filmik i sprawdźcie 

sami!  

        link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=9fDPK4w3WI8&feature=youtu.be 

Nagranie przygotowała Fundacja Edukacji Polonijnej (www.polonia.edu.pl) działająca 

na rzecz szerzenia polskiej kultury i kształcenia poza granicami kraju. 

W dniach kiedy szczególnie bliskie są nam patriotyczne wartości, próbuje ona zwrócić uwagę 

na zaangażowanie w wychowanie dzieci właśnie w tym duchu, zwłaszcza jeśli mieszkamy 

za granicą.  

Dzieci Polaków, którzy zdecydowali się na życie poza krajem, uczęszczają 

do zagranicznych szkół i w znacznej mierze przejmują kulturę danego państwa, często tracąc 

kontakt z Ojczyzną. Warto od najmłodszych lat zatroszczyć się o ich więź z Polską, 

kształtując tym samym w nich postawę patriotyzmu.  

Dlaczego jest to tak istotne?  

W procesie rozwoju niezwykle ważną rolę odgrywa świadomość tożsamości 

narodowej, która wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, a także pozytywnie 

wpływa na relacje międzyludzkie. Zrozumienie funkcjonowania w społeczeństwie ułatwia 

w przyszłości start w dorosłym życiu i kreuje wartości - mówi prezes Fundacji Edukacji 

Polonijnej Anna Łącka. W jaki sposób można o to zadbać? Istnieje wiele wskazówek 

i pomysłów na to, jak można przekazać dziecku polską kulturę. Opowiadajmy swoim 

pociechom o polskich tradycjach i kultywujmy je w naszych domach, bez względu na kraj 

w jakim żyjemy -  dodaje Pani Agnieszka,  nauczycielka na  co dzień pracująca z polonijnymi 

dziećmi.  

Dbajmy o kontakt najmłodszych z rodziną pozostałą w Polsce. Historie opowiadane 

przez dziadków są często ciekawsze od niejednej bajki, a ich więź z wnukami 

ma niepowtarzalny charakter. Ponadto dziadkowie są strażnikami rodzinnych zwyczajów – 

zawsze dbają o szczegóły mające duże znaczenie w polskiej tradycji. Nie pozbawiajmy naszych 

dzieci i rodziców możliwości kontaktu ze sobą i wspólnych rozmów, nawet jeśli mieszkają 

setki kilometrów od siebie.  

Fundamentalnym narzędziem umożliwiającym komunikację jest język. Tylko dzięki 

jego znajomości możemy porozumiewać się z innymi osobami. Znacznym ułatwieniem 



w realizacji celów związanych z polskim kształceniem jest udział w projekcie Polskich Szkół 

Internetowych Libratus.  Rodzice, którzy chcą skorzystać z bezpłatnej edukacji  do końca 

maja mogą zapisać swoje dziecko na stronie www.libratus.edu.pl/zapisy2017/. 

Pamiętajmy, że najmłodsi muszą znać język polski, jeśli mają mieć możliwość kontaktu 

z dziadkami. Nie traktujmy tego jako zbędny wysiłek, lecz spójrzmy na polskie kształcenie 

jako na inwestycję w przyszłość. Dbajmy o to, aby nasze dzieci nie straciły tego, co przekazali 

nam nasi rodzice. Świadomość swojego pochodzenia, umiejętność posługiwania się językiem 

polskim oraz pamięć o historii i tradycjach mogą sprawić, że Mali Polacy mogą być Wielkimi 

Patriotami.   


