
CO NAS POLAKÓW WYRÓŻNIA  

SPOSRÓD INNYCH NARODÓW? 

 
 W ostatnich latach zjawisko integracji między narodami Europy, wzajemnych 
powiązań, przenikania się zjawisk społecznych czy kulturalnych dotyka nas bardziej, niż 

zdajemy sobie z tego sprawę. Wcale nie jest to tylko kwestia wielkiej polityki między krajami, ale zagadnienie którego przy-
kładem mogą być różne formy współpracy przygranicznej ( np. w obrębie Euroregionu Pomerania) czy mieszanie się oby-
czajów związane np. z licznymi wyjazdami Polaków za granicę i osiedlanie się tam na jakiś czas. Często dotyka to i naszych 
rodzin, znajomych. Z tego powodu warto zastanowić się nad zagadnieniem, co nas Polaków wyróżnia spośród innych naro-
dów? Czy potrafimy tę inność- w procesie integracji i globalizacji- zachować? 
 
 

Polska jest krajem bardzo mocno przywiązanym do tradycji  i obyczajów. Są one przekazywane z 
pokolenia na pokolenie. Należą do nich tradycyjne polskie potrawy takie jak bigos czy rosół oraz zwyczaje i 
stroje ludowe. Możemy pochwalić się wieloma znakomitymi rodakami, którzy są bardzo sławni ze względu 
na swoje osiągnięcia. Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska – Curie (podwójna laureatka Nagrody Nobla), 
Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II , Adam Małysz to nazwiska znane na całym świecie. 

A jacy jesteśmy my, Polacy? Czasami marudni, ponieważ mamy w naturze narzekanie, a kiedy in-
dziej bardzo rozrywkowi i zabawni. Jeśli chodzi o postrzeganie nas przez inne kraje jesteśmy bardzo gościn-
ni i przyja źni. Każdy znajdzie tu miejsce dla siebie i swojej rodziny.  

Polskie kobiety są nie tylko ładne, ale również mądre i wykształcone. Nie oznacza to jednak, iż nie 
zajmują się rodziną. Powiedzenie „Matka Polka” nie wzięło się znikąd. Wynika z oddania i poświęcenia sie-
bie dla najbliższych. 

Myślę, że nie powinniśmy się wstydzić swojego kraju, wręcz przeciwnie. Należy się chwalić całym 
dziedzictwem kulturowymi, które posiadamy. Idziemy wciąż do przodu i mocno się rozwijamy, dążąc do 
lepszego jutra. Jestem dumna, że mieszkam w Polsce. 
                                                                                                                                                                       Weronika Marszał 
 

Czym się wyróżniamy jako naród? O pomoc w odpowiedzi na 
to pytanie poprosiłem moich dziadków.  Przede wszystkim – gościn-
nością. Tak przynajmniej twierdz ą dziadkowie. Zauważają też, że 
jesteśmy uprzejmi, uczynni, staramy się pomóc tym, którzy nie znają 
naszego języka, lubimy wręczać upominki.  Cechuje nas również cie-
kawość świata. Mamy, niestety, uprzedzenia rasowe i nietolerancję, 
wyróżnia nas kiepska znajomość języków obcych, ale zarazem duża 
przedsiębiorczość i punktualność. Na tle innych narodów jesteśmy 
społeczeństwem raczej słabiej wykształconym.  

W Polakach łatwo można dostrzec pesymizm i skłonność do 
narzekania. Nie doceniamy i nie cieszymy się z tego, co posiadamy, co 
udało nam się już osiągnąć. Za mało u nas radości życia, za to 
stanowczo za dużo ponuractwa. Jednak zmiany polityczne i gospo-
darcze (wejście do Unii Europejskiej) tworzone przez ostatnie 
dwadzieścia lat wpłynęły na polskie społeczeństwo. Młodsze pokolenie 
zna język angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym. Młodzi Polacy, podobnie jak ich 
zachodnioeuropejscy rówieśnicy, są otwarci na świat i nowe wyzwania, z optymizmem patrzą w przyszłość.    

                                                                                                                Łukasz Pomocki 
                                                                                                                                                                                         

Polska nie jest taka sama jak inne kraje. Wyróżnia nas choćby 
niezwykła  przyroda. Mamy dużo lasów otwartych dla wszystkich. Między 
innymi puszczę czyli las pierwotny. Mieszkają w nim żubry nazywane 
przez obcokrajowców ,,europejskimi bizonami’’. Tylko w Polsce żyją bo-
ciany czarne.  

Wiele państw  w Europie ma plaże nad morzem, ale tylko w Polsce 
są one piaszczyste i szerokie. Ponadto słyniemy z dobrego jedzenia. 
Produkujemy najlepsze: jabłka, marchew, ziemniaki, cebulę i mięso. Sły-
niemy z pysznej szynki i kiełbas. 
                                                         
                                                                                                    Tomasz Kolenda 
 



Polacy są na pewno narodem religijnym i bardzo wierzącym. 
Zdecydowana większość to katolicy. Jako naród  mamy skłonność do 
kłótni, ale w sytuacjach kryzysowych, w obliczu tragedii, umiemy się 
zjednoczyć i być razem. Ale jesteśmy też  gościnni i otwarci na kontakty. 
Lubimy spotykać się w gronie rodzinnym i ze znajomymi. Potrafimy 
być dowcipni i zabawni. Mamy poczucie humoru i umiemy śmiać się 
także z samych siebie. Pielęgnujemy swoje tradycje np. bo-
żonarodzeniowe, do których jesteśmy przywiązani i które są dla nas 
ważne. 
           Polacy, niestety, z natury są zrzędliwi, marudni i "zawsze szukają 
dziury w całym", np. kiedy świeci słońce i jest ciepło - narzekają, że jest 
za gorąco; gdy pada deszcz - tęsknią za słońcem. Ale też jesteśmy bar-
dzo pracowici i chętnie zatrudniani w innych krajach, ponieważ 
pracujemy ciężko i solidnie. Natomiast w świecie Polki są postrzegane 
jako jedne z najładniejszych.                           

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     Oliwer Przybyłowski                                                                                      
Moim zdaniem, jako Polacy wyróżniamy się spośród innych narodowości wieloma cechami. Jako 

pierwszą wymieniłbym znaną szczególnie w Europie- gościnność. Jesteśmy bardzo szczerzy, gości przyjmu-
jemy z należytym szacunkiem, wyznajemy przy tym zasady akcentowane w przysłowiach: ,,Czym chata bo-
gata tym rada’’, oraz ,,Gość w dom-Bóg w dom”. 

Kolejną pozytywną cechą nas Polaków jest ogromne przywiązanie do tradycji, mam na myśli przede 
wszystkim święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc, kiedy to wspólnie biesiadujemy rodzinnie przy suto 
zastawionych stołach, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy czy też dzielimy się jajkiem. 

Jako naród wsławiliśmy się i słyniemy w świecie z wielkiej odwagi oraz patriotyzmu. Udowodniliśmy 
to całemu światu, przelewając krew naszych dziadków i pradziadków na frontach pierwszej i drugiej wojny 
światowej. Wtedy to wszyscy Polacy byli jedną wielką rodziną, a Polska wspólnym domem, której to obrona 
była najważniejsza dla każdego obywatela. 

Należy także podkreślić, że wiele znanych nazwisk naszych rodaków rozsławiło nas we wszystkich za-
kątkach świata. Uważam, że najważniejszym był papież Polak, dzięki, któremu na świecie ludzie cieplej i z 
większą miłością traktuj ą innych ludzi, nie zwracając uwagi na inną wiarę czy kulturę. 

                                                                                                                                            
                                                                                                      Oskar Wiśniewski 

 
Nasz kraj spośród innych państw wyróżnia - moim zdaniem - 

znakomita kuchnia. Tylko w Polsce gotuje się wyśmienity bigos, klei się 
pyszne pierogi, gołąbki oraz smaży chrupiący kotlet schabowy. Oprócz 
smacznej kuchni posiadamy niepowtarzalne tradycje narodowe m.in.: 
pożegnanie zimy - topienie Marzanny,  lanie wosku na andrzejki, pi ękne 
tradycje bożonarodzeniowe itp. 
      Jesteśmy jako naród bardzo gościnni, ambitni, pracowici i wyróżniamy 
się optymizmem i patriotyzmem. Słabsze cechy naszego kraju to: kłamstwa,  
kłótnie polityczne itp. 
                                                                                                                 Julia Ciszonek 
 
 
 

 
Nas Polaków wyróżnia z pewnością gościnność. Lubimy 

spędzać czas z rodziną. Dbamy o naszą tradycj ę. Umiemy się 
poświęcić dla bliskich i dla ojczyzny. Dlatego jestem dumny, że 
urodziłem się  Polakiem. 

Ale mamy jako naród także negatywne cechy, na przy-
kład często łamiemy przepisy ruchu drogowego, niedbale par-
kujemy samochody. Nie dbamy o własny stan zdrowia, niewielu z 
nas uprawia sport.  Powinniśmy więcej przebywać na świeżym 
powietrzu. Brakuje nam luzu, zwracamy zbyt dużą uwagę na 
krytyk ę. Na co dzień zbyt często jesteśmy spięci i ponurzy. 
Uważam, że za dużo korzystamy z komputera i z telewizji. 
Obywatele innych krajów mówią, że często spędzamy czas w 
domu, mało chodzimy do kina, teatru i do restauracji.  

                                                                                                                                                            Grzegorz Kmita 


