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Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie 

Lithuania, my homeland, thou art like health 

ADAM MICKIEWICZ1 
Abstract 

Lithuania my homeland, how long it has been since 
I saw you! In my heart a longing will always burn 
for you, my beloved homeland. I often recall our 
childhood, when we ran through the fields and 
meadows, singing our national songs. It was you, 
Lithuania, who taught us to love our history and our 
heritages. Although I have no longer lived in 
Poland for many years, my heart will always be 
there. I have visited our country many times and 
always feel at home there. My heart breaks when I 
hear about the hardships our country has to endure 
now, but I believe that our nation is strong and will 
be able to survive any challenge.  
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Abstrakt 

Litwo ojczyzno moja, jak dawno Cię nie 
widziałem! W moim sercu tęsknota zawsze będzie 
płonąć za Tobą, moją ukochaną ojczyzną. Często 
wspominam nasze dzieciństwo, kiedy biegaliśmy 
po polach i łąkach, śpiewając nasze narodowe 
pieśni. To właśnie Ty, Litwo, nauczyłaś nas 
miłości do naszej historii i naszych dziedzictwa. 
Chociaż od wielu lat nie mieszkam już w Polsce, 
moje serce zawsze będzie tam. Wiele razy 
odwiedzałem nasz kraj i zawsze czuję się tam jak 
w domu. Moje serce łamie się, kiedy słyszę 
o trudnościach, jakie nasz kraj musi teraz 
przetrwać, ale wierzę, że nasz naród jest silny 
i będzie w stanie przetrwać każde wyzwanie. 
 
Słowa kluczowe: Litwa, Ojczyzna, zdrowie, 
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Przykłady Stylu 

W niedawnej debacie na temat kultury i historii, Jones i Smith (2019) 
zauważyli, że „w dzisiejszym świecie, gdzie wszystko jest tak szybko 
zmieniające się i zglobalizowane, nasze korzenie i nasze tradycje są 
ważniejsze niż kiedykolwiek”. Jest to ważne, ponieważ nasze korzenie 
i tradycje dają nam poczucie stabilizacji i tożsamości w chaotycznym 
świecie. Ponadto, nasze korzenie i tradycje są naszym dziedzictwem 
i powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Warto więc poświęcić 
czas i wysiłek, aby je chronić i pielęgnować (Jones & Smith, 2019, pp. 67 – 
71). 

Litwo, ojczyzno moja! Jak bardzo tęsknię za Tobą i naszym pięknym krajem1. 
W moim sercu zawsze będzie płonąć miłość do naszej historii i naszych 
tradycji (Kowalski & Nowak, 2018, p. 12). Niedawno czytałem artykuł na 
temat naszej kultury i naszych tradycji w czasopiśmie naukowym „Polska 
Kultura” (Nowak, 2017). Artykuł ten uświadomił mi, jak ważne jest, aby 
nasze korzenie pozostały żywe i aby nasza młodsza generacja kontynuowała 
nasze dziedzictwo. Wiele razy odwiedzałem nasz kraj i zawsze czuję się tam 
jak w domu. Moje serce łamie się, kiedy słyszę o trudnościach, jakie nasz kraj 
musi teraz przetrwać, ale wierzę, że nasz naród jest silny i będzie w stanie 
przetrwać każde wyzwanie (Kowalski, 2019, p. 32). 

Nagłówek 

Wierzę, że nasza kultura i nasze dziedzictwo są niezwykle ważne dla naszej 
tożsamości jako narodu. Smith (2017) w swojej książce „Polska Kultura: 
Nasze Korzenie i Tradycje” pisze: 

Nasze korzenie i nasze tradycje są naszą tożsamością jako narodu 
i powinny być kontynuowane i chronione, aby nasze dziedzictwo zawsze 
pozostało żywe. To nasze dziedzictwo jest naszą wartością i naszym 
skarbem, który powinniśmy dbać i pielęgnować. (Smith, 2017, p. 34) 

Widzimy więc, jak ważne jest, aby nasze korzenie i nasze tradycje były 
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kontynuowane i chronione, aby nasze dziedzictwo zawsze pozostało żywe. 
Ostatnio oglądałem film „Król Lew” (Disney, 1994) i zauważyłem, jak ważne 
jest, aby zachować nasze dziedzictwo i naszą tożsamość. Film ten pokazuje, 
jak ważne jest, aby pamiętać o naszych korzeniach i naszej historii. Jako 
Polak jestem dumny z naszej historii i naszych dziedzictwa. Nasza kultura 
i nasze tradycje są unikalne i wartościowe (Nowak & Kowalski, 2016, p. 56). 
Wierzę, że nasza młodsza generacja będzie kontynuować naszą tradycję 
i nasze dziedzictwo, aby nasze korzenie zawsze pozostały silne i żywe. 

Ostatnio oglądałem wystawę sztuki „Polska Kultura” w muzeum sztuki 
w Warszawie (Muzeum Sztuki, 2021). Byłem pod wrażeniem różnorodności 
naszej kultury i naszych tradycji, które są tak ważne dla naszego narodu.  

Nagłówek 

Wierzę, że nasze korzenie i nasze dziedzictwo są bardzo ważne dla naszej 
przyszłości (Smith, 2018, p. 23). Dlatego też, zawsze staram się uczyć 
młodsze pokolenie o naszej historii i naszych tradycjach, aby nasze korzenie 
pozostały żywe i aby nasze dziedzictwo było kontynuowane. Ostatnio 
odwiedziłem stronę internetową na temat naszej kultury i naszych tradycji 
(Polska Kultura, 2021). Byłem pod wrażeniem ilości informacji, jakie tam 
znalazłem i jak łatwo było znaleźć odpowiedzi na moje pytania. 

Wierzę, że nasza kultura i nasze dziedzictwo są niezwykle ważne dla naszej 
przyszłości i dlatego też, zawsze będę staral się chronić i kontynuować nasze 
korzenie (Smith & Kowalski, 2019, p. 45). Wierzę, że nasze dziedzictwo jest 
naszą wartością i naszym skarbem, który powinniśmy kontynuować i chronić 
dla przyszłych pokoleń. Ostatnio oglądałem film na YouTube na temat naszej 
kultury i naszych tradycji (Polska Kultura, YouTube, 2020). Byłem pod 
wrażeniem jak wiele ciekawych informacji można tam znaleźć i jak łatwo jest 
uczyć się o naszej kulturze poprzez filmy. 

Wierzę, że nasza kultura i nasze dziedzictwo są niezwykle ważne dla naszej 
tożsamości jako narodu (Encyclopedia of Polish Culture, 2021). Wierzę, że 
nasze korzenie i nasze tradycje powinny być kontynuowane i chronione, aby 
nasze dziedzictwo zawsze pozostało żywe. W ten sposób, nasze dziedzictwo 
i nasze korzenie będą trwać wiecznie i nasza młodsza generacja. 



 

 

Wnioski 

Podsumowując, nasze kultura i dziedzictwo są kluczowe dla naszej 
tożsamości jako narodu. Jak zauważyli Jones i Smith (2019), nasze korzenie 
i tradycje dają nam poczucie stabilizacji i tożsamości, a nasze dziedzictwo 
jest naszym skarbem, który powinniśmy chronić i pielęgnować. Artykuł 
Nowaka (2017) ukazuje ważność utrzymania naszych korzeni i naszej historii, 
aby nasze dziedzictwo pozostało żywe. Film „Król Lew” (Disney, 1994) 
pokazuje również, jak ważne jest pamiętanie o naszych korzeniach i naszej 
historii. Jako Polak jestem dumny z naszej historii i naszych dziedzictwa 
i wierzę, że nasza młodsza generacja będzie je kontynuować 

Notatka Autorska 

Jako autor tego artykułu chciałbym podkreślić, że wszystkie przedstawione 
tutaj poglądy i wyniki badań są moimi własnymi i nie odzwierciedlają 
oficjalnego stanowiska Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Pragnę również wyrazić wdzięczność moim współpracownikom i mentorom 
za ich wsparcie i pomoc przy realizacji tego projektu. 
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