
Polska kojarzy mi się… 
 
 
Magda Dudek, 1G 
„Z polskimi kierowcami; polską głupotą, zazdrością i chamstwem; z piosenką <<My Pierwsza 
Brygada>>; z Dodą i z Ich Troje; z Odrą, górami i dolinami. Z domem”  
 
Melania Wolska, 1G 
„Z batonem Grzesiek, ze znajomymi, z historią i z listami” 
  
Aleksander Seelbach, 1G 
„Ten kraj nigdy nie był doceniony przez świat. Musimy znosić kłamstwa, np. Rosjan (że to Polacy 
zaatakowali ich kraj) czy Brytyjczyków (którzy do dziś uważają, ze to Polacy mordowali w obozach 
koncentracyjnych)” 
 
Mateusz Biały, 1G 
„Z maluchem (fiatem 126p)” 
  
Anonim, 1G 
„Z Mostem Grunwaldzkim, z mężczyznami z krótkimi włosami”  
  
Magda Pałka, 2G 
„Nie dorównujemy osiągnięciami Niemcom, Francji czy Wielkiej Brytanii, aczkolwiek w porównaniu 
z Rosją, Białorusią czy innymi krajami wschodu – Polska jest lepiej rozwinięta” 
  
Anonim, 2G 
„Polska kojarzy mi się z krajem rajem, czyli z dziurami w drogach, Biedronką, Żabką, żulami, piwem, 
dobrą zabawą, dużą przestrzenią, historią i WOSem, przeszłością i przyszłością, wolnym krajem, z 
gospodarką i rolnictwem, z pracą i szkołą, z chrześcijaństwem i patriotyzmem, z Magnolią, z 
problemami politycznymi, z białym orłem, z barwą czerwoną i białą, z Mazurkiem Dąbrowskiego, z 
przykrą przeszłością, z niepodległością, z naszymi siatkarkami, z walką o wolność”  
 
Anonim, 2G 
„Z ciągłą dominacją wiejskiego katolicyzmu oraz homofobii”  
  
Ula Lewandowska, 3G 
„Z pieniactwem, z Dudkiem u szczytu formy; z Mazurkiem; z Korwinem – Mikke (Czemu? Nie mam 
pojęcia). Wyjeżdżam! Język piękny, kultura świetna i ciekawa, ale możliwości i płace… 
niezadowalające” 
 
Weronika Wolska, 3G 
„Polska kojarzy mi się z prawie 40 milionami ludzi, którzy mnie niezwykle wprost irytują bądź 
śmieszą (nie wiem, co gorsze); z polskim językiem, które akurat lubię; z symbolami narodowymi; z 
beznadziejnym położeniem geograficznym (bo co to za pomysł, żeby znajdować się między Rosją a 
Niemcami); kojarzy mi się z walecznością, która rzadko kiedy co dawała; kojarzy mi się z tym, że 
kiedy mówię: <<Nie przypominasz z charakteru prawdziwego Polaka>>, to jest to komplement” 
 
Kacper Stelmaszak, 3G 
„Z najlepszymi kibicami sportowymi na świecie; z nietolerancyjnymi, bogobojnym babciami, które 
chodzą do kościoła, aby się pokazać”   
  
Wiktor Jaworski, 3G 
„Mówi ąc Polska, myślę o absurdzie, jaki tu występuje, ale również o prawach; o wszystkich ważnych 
ludziach; o bigosie”  
 



Anonim, 3G 
„Nie sądzę, bym był w stanie żyć w innym kraju, bo po każdym wyjeździe za granicę cieszę się, że 
mogę wrócić do Polski” 
  
Anonim, 3G 
„Z polami i łanami zboża; śmiesznymi, dziwnymi ludźmi; szlachtą i warcholstwem; groszami i 
złotówkami”  
 
Anonim, 3G 
„Polska nie jest państwem, w którym chciałabym spędzić resztę mojego życia”  
 
Anonim, 3G 
„Ze smrodem, brudem i ubóstwem; z Krajem Rajem, Arturem Borubarem i pierogami ruskimi”  
 
Anonim, 3G 
„Z brudem na ulicach” 
 
Anonim, 3G 
„Rzeczy, którymi możemy się pochwalić to ładne kobiety (przyp. korektującej – nie wiem, od kiedy 
kobieta – niezależnie czy ładna, czy brzydka – jest rzeczą, co gorsza rzeczą, którą można postawić na 
równi z mocnym piwem; mimo wszystko, chciałabym się czuć czymś więcej niż butelką Żywca. 
Współczuję przyszłej partnerce autora), mocne piwo i silny duch. Mamy dobrych sportowców i 
uczonych, dobre zespoły muzyczne i aktorów” 
  
Basia Borkowska, 1LO 
„Polska kojarzy mi się z krajem demokratycznym, z barwami biało – czerwonymi, z białym orłem w 
koronie. Z moim domem”  
 
Inga Urlich, 1LO 
„Z nieletnimi, którym sprzedawane są papierosy i alkohol; z samotnymi kobietami” 
  
Justyna Potyrała, 1LO 
„Z Polakami, którzy są wulgarni i niekulturalni” 
  
Kamila Kłosowska, 1LO 
„Z Solidarnością; niesprawiedliwością; bliźniakami, z dumą; z Rydzykiem; z rasistami; z biedą”  
 
Natalia Jańczak, 1LO 
„Z biedakami i żebrakami na dworcu”  
 
Jan Szałagan, 1LO 
„Ze starymi, komunistycznymi budynkami; z niemądrym i nielogicznym prawem”  
 
Jędrzej Mikuś, 1LO 
„Z dużym sejmem i senatem, co przekłada się na polityczny chaos. Niskie płace, niemożność 
utrzymania rodziny nawet w wypadku ciężkiej pracy – co jest absurdalne i stwarza wiele problemów”  
  
Kuba Smoczyński, 1LO 
„Polska? Komunistyczny, skorumpowany kraj, który nie dba o obywateli, jest źle zorganizowany. 
Politycy są niekompetentni, i większość (przyp. korektującej – większość kogo? Polityków czy 
społeczeństwa? nie wiem co mam tu napisać) nie ma wykształcenia wyższego. Jednak kocham Polskę, 
mimo wielu jej wad. Patrząc na nastrój, jaki panuje w społeczeństwie, widać, że nasz kraj prawie od 
zawsze był rozkradany, najeżdżany. Ogromne piętno wywarł też komunizm, ale na szczęście 
przejawia się ono głównie u osób starszych”  
 



Piotr Żurawski, 1LO 
„Z PRL-em, z tymi wszystkimi pustymi półkami w sklepach”  
 
Anonim, 1LO 
„Polska kojarzy mi się ze zdradą i pechem; wytrwałością i wyjątkowością; patriotyzmem, czyli 
umiejętnością dostosowania się do każdych warunków; inteligencją; tradycją”  
 
Basia Domicz, 3LO 
„Z szarością; tradycją, sztuką, literaturą; polityką = kościołem”  
 
Julka Kaczmarek, 3LO 
„Z emigracją”  
 
Natalia Świerszcz, 3LO 
„Z ksenofobią; strajkami, demonstracjami, wystąpieniami – jedyny sposób dociekania swoich praw”  
 
Andrzej Pajda, 3LO 
„Z pomieszaniem stronnictw; problemem szpitali; niezbyt reprezentatywnym prezydentem”  
 
Kamil Dubaj, 3LO 
„Z liberum veto; z powstaniami i latami zaborów”  
 
Tomek Turkowski, 3LO 
„Z głupim społeczeństwem; z Andrzejem Gołotą, Janem Pawłem II, Lechem Wałęsą”  
 
Anonim, 3LO 
„Z pięknymi zimami; dzieciństwem; domem; rodziną; przyjaciółmi; porażkami; sukcesami; 
szczęściem; genialnymi aktorami i artystami; niedowartościowanymi, często leniwymi obywatelami; 
brakiem poczucia u obywateli troski o kraj”  
 
Anonim, 3LO 
„Z walką, wolnością, niepodległością”  
 
Anonim, 3LO 
„Z żenadą; napuszeniem; brakiem uśmiechniętych i szczęśliwych ludzi; brakiem radości; 
narzekactwem; myśleniem, że świata nie da się zmienić własnym działaniem”  
 
Anonim, 3LO 
„Z zakłamaniem; fałszem; z ludźmi, którzy są sobie wilkami; z niesprawiedliwością; z tym, że aby się 
liczyć trzeba być głośno; z pozorami”  
 
Anonim, 3LO 
„Z PZPN-em i porażkami”  
 
Anonim, 3LO 
„Z Bogiem, honorem i Ojczyzną”  
  
  
  
Binnie Kim, 3gim 
„Teraz w Polsce baaaaaaaaaaardzo mi się podoba. W 2006 r., kiedy przyjechałam tu, żeby zamieszkać 
i się uczyć, byłam strasznie zdenerwowana i smutna. Teraz chcę tu mieszkać bardziej niż w Korei, tak 
długo, jak będę się uczyć. Kiedy wcześniej byłam w Anglii, nie musiałam dużo pracować. Na 
początku w Polsce też było trudno - musiałam uczyć się języka polskiego – to najtrudniejszy język na 
całym świecie. Musiałam się przyzwyczaić do nowego środowiska. W szkole podstawowej nie było aż 



tak trudno, ale w gimnazjum w Ekoli – chciało mi się umrzeć! (przyp. korektującej – ależ Binnie, ja w 
Polsce mieszkam 15 lat, 2 miesiące i 13 dni, i mi również w Ekoli chce się umrzeć!) Ale uczyłam się i 
okazało się, że to nie jest takie trudne i złe. Tu bardzo mi się tu podoba, że mam coś do zrobienia. W 
Anglii nie musiałam nic robić, żadnych zadań domowych, tylko oglądałam telewizję. Chciałabym 
tutaj mieszkać do końca liceum (IB). Polacy są przyjemni, mają dobre podejście do azjatyckich ludzi. 
Są trochę podobni do mieszkańców Korei, choć kierowanie autem w Korei jest troszeczkę bardziej 
agresywne” 
 
 
 
 Z naszych wypowiedzi wyłania się ponury obraz Polski, zacofanego kraju, w którym żyje 40 
milionów niezadowolonych, leniwych malkontentów. Narzekamy, że brudno, że biednie, że źle, że 
Ciemnogród, że fałsz, że niesprawiedliwie, że społeczeństwo głupie. Jednocześnie czytając większość 
wypowiedzi, można odnieść wrażenie, że są to refleksje obserwatora, stojącego z boku, chłodno 
obserwującego te, cytując jedną z wypowiedzi, „polskie absurdy”. Mała liczba osób wypowiedziała 
się o Polsce ciepło, z sympatią bądź też jakimikolwiek innymi pozytywnymi uczuciami. 
 Czyżbyśmy zapominali, że Polska to MY? Polska to nie są dziurawe autostrady, Polska to nie 
jest PRLowskie budownictwo, Polska to nie są śmieci na chodniku, Polska to nie jest zapach moczu na 
dworcu, Polska to nie jest psie gówno na trawniku. Polska to Polacy. Jakkolwiek patetycznie to nie 
brzmi, każdy z nas ma w rękach siłę sprawczą, która kształtuje tę nieszczęsną Polskę .Irytuje nas 
polskie malkontenctwo i brak uśmiechu? Sami bądźmy więc radośni (przyp.  korektującej – tylko boże 
broń tak bardzo sobie to brać do serca). Nie możemy już patrzeć na psie kupy na trawnikach i śmieci, 
walające się wszędzie? Sami zawsze wyrzucajmy papierki do kosza, sprzątajmy po własnym psie – 
bądź zwracajmy uwagę ludziom, którzy tego nie robią. Denerwuje nas panoszący się ton wrednej 
kobiety na poczcie, która postanowiła utrudnić nam życie? Zdenerwujmy ją bardziej, poprzez 
rzeczowość i uprzejmość – to, czego tak bardzo nam brakuje. 
 Nie zapominajmy też o tym, że na Polskę nie możemy patrzeć tym samym okiem, którym 
zazdrośnie zezujemy na Zachód. Pamiętajmy o PRLowskiej mentalności, komunizmie i naszej 
historycznej spuściźnie, która nasz kraj ukształtowała właśnie tak, a nie inaczej. Te czynniki nie mają 
być usprawiedliwieniem ani przykrywką dla całego zła, które się tu dzieje – mają być świadomością, 
którą powinniśmy posiadać, pryzmatem, przez który będziemy patrzyć na rzeczywistość, ale przede 
wszystkim motywacją do zmian. 
 Może więc jednak „Polak, jak mu przyjdzie fantazja do głowy, może być całkiem porządnym 
człowiekiem”, jak powiedział Kotarbiński? Z okazji 11 listopada, życzmy sobie więc przede 
wszystkim fantazji. 
 
Natalia Sajewicz 
 


