Bądźmy dumni ze swojego pochodzenia... - napisz
przemówienie skierowane do swoich rówieśników
Szanowne koleżanki! Drodzy koledzy!
chciałem zwrócić się dziś do was z ważnym apelem. Pragnę zachęcić was, byście czuli się
dumni z powodu swojego pochodzenia!
W dzisiejszych czasach nie jest to rzecz oczywista. W telewizji i Internecie każdy może
obserwować życie w bogatych krajach. Na ich tle nasza Polska nie zawsze wypada imponująco.
Na naszych ulicach jest znacznie mniej drogich samochodów, a i w domach nie ma takiego
dostatku. Wprawdzie żyje się tutaj coraz lepiej, ale i tak całe lata zajmie nam dogonienie Anglii,
czy Ameryki! Czy jednak z tego powodu powinniśmy wyrzekać się swojego dziedzictwa? Z
pewnością nie!
Przede wszystkim, każdy naród ma lepsze i gorsze chwile. Niewiele osób pamięta, że Korea
Południowa, dziś jeden z najbogatszych krajów świata, jeszcze kilkadziesiąt lat temu była
bardzo uboga. Podobnie sprawa ma się z Finlandią albo Norwegią – dziś to państwa niezwykle
zamożne, ale sto lat temu sprawy wyglądały zupełnie inaczej. Kto wie, może za niedługo i
Polska dołączy do najbogatszych krajów? W końcu może na przykład pojawić się u nas
naukowiec, którego pomysły zmienią świat, a nam zapewnią dostatek!
Zamiast więc na finansach, powinniśmy się skupić na dumie z naszej kultury i historii. Przecież
tylu wybitnych ludzi pochodziło z Polski! Wystarczy wspomnieć o Stanisławie Lemie, który do
dziś pozostaje jednym z najbardziej znanych pisarzy science-fiction na świecie! Nie ma też
chyba człowieka, nie znającego osiągnięć polskiego papieża, Jana Pawła II. Przecież był on
kochany przez miliony ludzi i to nie tylko katolików!
Nasza historia to również powód do dumy. Wprawdzie są w niej mroczne karty, ale tak jest w
przypadku wszystkich narodów. Natomiast my możemy zwrócić uwagę na wiele jasnych stron
naszych dziejów. W XVI wieku, czasach wojen religijnych, Rzeczpospolita była krajem
tolerancji, gdzie każdy mógł wyznawać spokojnie swoją wiarę. Zgodnie żyli u nas katolicy,
protestanci, prawosławni, żydzi, a nawet muzułmanie! Dzisiaj wiele osób z niepokojem patrzy
na religię Mahometa, ale wyznający ją polscy Tatarzy to bardzo spokojni i pokojowi ludzie! Czy
to nie powód do dumy, że my po prostu potrafimy się dogadywać z innymi?
W dzisiejszym świecie wiele jest bogactwa i osiągnieć, na które patrzymy z zazdrością. Nie
zapominajmy jednak o naszym dziedzictwie – kryje bowiem ono wspaniałe skarby. Warto o nich
myśleć, bowiem stanowić mogą źródło nieustannego natchnienia!

