Jestem Polakiem. Czy ma to dla mnie znaczenie?
Wypracowanie
Polska nie jest krajem doskonałym. Wciąż słyszy się narzekania, jak trudne jest tutaj życie, jak
bardzo wciąż odstajemy od innych, bogatych państw Zachodu. Samo narzekanie stało się
naszym znakiem rozpoznawczym i sprawia, że wciąż pozostajemy w stanie przygnębienia. Jest
jednak wiele powodów, dla których jestem dumny, że jestem Polakiem i nie chciałbym
opuszczać granic mojej ojczyzny.
Jednym z powodów, dla których kocham Polskę, są tutejsze wspaniałe krajobrazy i
zróżnicowana natura. Znajdujące się w samym sercu Europy państewko ma dostęp do morza,
gór i pięknych pojezierzy. We wszystkich tych miejscach można świetnie odpocząć i aktywnie
spędzać czas w wakacje czy ferie zimowe. W Polsce znajduje się też wspaniała Puszcza
Białowieska, w której znaleźć można ostatnie w Europie ślady pierwotnego lasu. Niezwykła
fauna i flora tego miejsca sprawiły, że zostało ono słusznie wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
Polacy mogą pochwalić się nie tylko wyjątkowymi walorami krajoznawczymi swojej ojczyzny, ale
też wybitnymi postaciami, które, mając polskie obywatelstwo, osiągnęły ogromny sukces o
randze międzynarodowej. Godną przywołania jest tutaj Maria Curie-Skłodowska, wybitna
fizyczka i chemiczka, która została dwukrotnie odznaczona Nagrodą Nobla w związku z pracą
nad promieniotwórczymi pierwiastkami chemicznymi i odkryciem dwóch nowych – polonu i radu.
Jej osiągnięcia były o tyle niezwykłe, że w pewnym sensie rekordowe – do dziś pozostaje ona
bowiem jedyną kobietą dwukrotnie odznaczoną tą nagrodą i jako jedyna w historii otrzymała
ona Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach przyrodniczych. Godna podziwu była też jej
determinacja w walce o wykształcenie, gdyż w czasach, gdy studiowała na Sorbonie, rozwój
naukowy kobiet nie był mile widziany, a w Polsce wręcz zabroniony. Ona jednak, wbrew
przeciwnościom losu, wykształciła się i osiągnęła niesamowity sukces.
Ponieważ jestem wielbicielem sportów różnego rodzaju, nie mógłbym zapomnieć o wielu
wybitnych sportowcach reprezentujących nasz kraj. Wciąż przybywa nowych, a ich wyniki są
godne podziwu. Chętnie w zimowe popołudnia kibicuję polskim skoczkom narciarskim,
szczególnie zaś mojemu ulubionemu Kamilowi Stochowi, który godnie zastąpił Adama Małysza
jako najlepszy polski skoczek. Śledzę też kolejne sukcesy Justyny Kowalczyk i ze smutkiem
słucham o ewentualnych jej porażkach, jednak wiem, że nawet one umacniają moją sportową
idolkę w walce o miano najlepszej narciarki biegowej świata. Z niecierpliwością czekam na
większe sukcesy naszych doskonałych tenisistów, Agnieszki Radwańskiej i Jerzego Janowicza.
Już teraz prezentują się świetnie, a wierzę, że będzie tylko lepiej.
Gdy zastanowię się nad tym, jak pięknym krajem jest Polska, ile wspaniałych i utalentowanych
rodaków przyczyniło się i wciąż przyczynia do tego, by jej imię znane było na całym świecie, to
z dumą myślę o tym, że jestem jednym z jej obywateli. Sukcesy wielkich Polaków są
wypadkową ich talentu, pracowitości i niezwykłej determinacji. Myślę, że obok słynnego już
marudzenia, są to cechy wyróżniające nasz naród, dlatego nie jest mi obojętne, że jestem
Polakiem, wręcz przeciwnie, bardzo się z tego cieszę.

