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Recenzje–Omówienia
ła interesującego, sięgającego do polsko-serbskiej
współpracy i kart wspólnej walki z tyranią, której
fundamentem była także idea słowiańska, wolna
od ideologicznych nadużyć i aktualna po dzień
dzisiejszy, gdyż odwołująca się do wartości uniwersalnych.
Bogusław Zieliński

Uroczyste obchody Dnia Polski w Ramstein –
09.11.2004
Ponad trzystu dostojnych gości wzięło udział
w uroczystych obchodach Dnia Polski, które odbyły się 9 listopada w Officer’s Club w miejscowości Ramstein, położonej w południowo-zachodniej
części Niemiec, siedemdziesiąt kilometrów na zachód od Mannheim. Ramstein to aktualnie jedna
z największych liczebnie kwater głównych USAFE,
czyli Dowództwa Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie. Wybór tak specyficznego
miejsca na organizację przyjęcia na cześć narodowego Święta Niepodległości to efekt współpracy
głównych organizatorów tychże obchodów.
Z pewnością słowa uznania należą się trójce inicjatorów spotkania: gen. Piotrowi Luśni, który
w Ramstein pełni funkcję z-cy szefa sztabu dowództwa natowskiego elementu lotniczego
w Ramstein, pułkownikowi Karolowi Tarczyńskiemu – dowódcy polskiego elementu logistycznego, wspierającego te działania oraz Prezesowi
Związku Polaków w Niemczech „Rodło” Panu
Zdzisławowi Dudzie.
Uroczystość rozpoczął swoim przemówieniem
gen. Piotr Luśnia, główny inicjator przyjęcia.
Wspomniał zmuszające do refleksji dzieje historyczne Polski na przestrzeni wieków, trudne początki odradzania się państwa polskiego, przytoczył symboliczne sylwetki Polaków poświęcających często własne życie w obronie polskości.
Nawiązał również do aktualnej sytuacji Polaków,
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przedstawiając ich drogę do uczestniczenia we
wspólnym tworzeniu i staniu na straży bezpieczeństwa Europy i świata w ramach struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Podziękował również
wszystkim inicjatorom spotkania, w tym Prezesowi organizacji polonijnej „Rodło” za liczne przybycie. W drugiej części wystąpienia z należytym
honorem Zespół Kameralny Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
z Poznania odegrał kolejno hymny poszczególnych państw: Stanów Zjednoczonych, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
Oddanie honoru pieśniom narodowym zakończyło tzw. oficjalną część wieczoru. Mimo to atmosfera miała charakter niebywale podniosły. Gościom zebranym w pięknym gmachu Klubu Oficerskiego cały wieczór towarzyszyły pieśni narodowo-patriotyczne, wykonywane przez muzyków
orkiestry WP.
Bardzo okazale prezentowało się stoisko Związku Polaków w Niemczech „Rodło”. Stół, przykryty
biało-czerwonym obrusem prezentował dwie grupy eksponatów. Pierwszą tworzyły pamiątki związane z dziejami Państwa Polskiego: historyczne
losy Orła Białego, czyli polskiego godła, dzieje polskiego hymnu Mazurka Dąbrowskiego – Józefa Wybickiego oraz m.in. imponująca replika Konstytucji
3 maja. Część drugą stanowiły przedmioty dotyczące organizacji Związku Polaków w Niemczech.
Rekwizyty te tworzyły kronikę losów „Rodła”, poczynając od założycielskiej daty, tj. 3 grudnia 1922
roku aż po eksponaty wiążące się z obecną działalnością Związku. Zaprezentowano ciekawe zbiory
„Ogniwa” – wydawanego od powstania organizacji
do końca lat 90. biuletynu Związku Polaków
w Niemczech, zwanego „organem Związku”. Dzięki ekspozycji każdy z uczestniczących w raucie
miał okazję zapoznać się z historią najważniejszych
kart składających się na dzieje tego najstarszego
i najbogatszego w tradycje stowarzyszenia polskiego na terenie Niemiec. Wśród eksponatów
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wyróżnić należy zaprezentowane „Prawdy Polaków”, Hasło, Sztandar oraz Hymn, które zostały
przyjęte jeszcze przed II wojną światową na kongresie berlińskim w marcu 1938 roku. Ważny element tworzyły również emblematy i odznaki towarzystwa, zdjęcia z ważnych uroczystości i pielgrzymek, w których brali udział członkowie oraz
aktualny statut organizacji.
Podobne spotkania o charakterze narodowym
odbywają się w kwaterze NATO cyklicznie i są organizowane przez poszczególne nacje, właśnie
z okazji świąt narodowych i okolicznościowych.
Tak więc Polska, uczestnicząc i tworząc społeczność
wojskową poza obszarem swojej ojczyzny, ma dzięki tego rodzaju spotkaniom sposobność zaprezentowania bogatej polskiej historii, kultury i tradycji.
Dzięki organizacji polonijnej prezentacja atrybutów
polskości miała z pewnością barwniejszy charakter,
wzbogaciła uroczystość, jak również mogła stanowić zachętę do uczestniczenia żołnierzy polskich
wraz z rodzinami w działalność stowarzyszenia.
Zaprezentowanie chlubnych stron polskiej historii, symboliki narodowej, twórczości artystów
polskich1, polskiej muzyki oraz tradycyjnych potraw kuchni polskiej tworzyło bardzo pozytywny
i ciekawy wizerunek naszego kraju w oczach przybyłych na tę uroczystość międzynarodowych gości, członków polskich ambasad, konsulatu z Kolonii oraz przedstawicieli lokalnych władz niemieckich landu Wirtembergii-Badenii.
Uroczystość stanowiła okazję do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń pomiędzy jej uczestnikami. Opinie, jakie pojawiły się wśród uczestników
spotkania, akcentowały i potwierdzały przekonanie, że Związek Polaków w Niemczech jest w rejonie Zagłębia Ruhry najsilniejszą organizacją polonijną. Jeden z uczestników bankietu powiedział:
„Polak, który przybywa tu z rodziną, wrasta w ja1
Podczas przyjęcia zaprezentowano wystawę zdjęć polskich fotografów, malarzy i witrażystów.
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kiś sposób w społeczeństwo i szuka siłą rzeczy
również Polaków, by nawiązać kontakty. Mimo że
w kwaterze istnieje dostęp do świeżej prasy i wiadomości z Polski i o Polsce, to chciałoby się spotykać razem, by nad tymi sprawami podyskutować,
podzielić się poglądami i wymienić doświadczenia
na temat pobytu w Niemczech. Jestem zdania, że
Polacy powinni trzymać się razem i z tego względu
nawiązaliśmy kontakt z miejscowym oddziałem
„Rodła”. Kolejny z uczestników dodał: „Pierwszy
raz na takie narodowe przyjęcie zaprosiliśmy aktyw koła ZPwN i wówczas doszliśmy wspólnie do
wniosku, że nie należy ograniczać się jedynie do
terenowej reprezentacji. Stąd w tym roku tak liczne grono członków stowarzyszenia.”
Inicjatywa wydaje się być słuszna. Jak powiedział
jej współtwórca, Pan Pułkownik Karol Tarczyński:
„ Najlepsze pomysły rodzą się wśród ludzi posiadających idee”. Ta idea została zainicjowana wspólnie.
Zainicjowana po to, by promować i wspólnie kontynuować również wśród polskich żołnierzy i ich rodzin, znajdujących się daleko od kraju, przesłanie
rodłackie, zgodnie z „Prawdami Polaków”:
„1. Jesteśmy Polakami!
2. Wiara Ojców naszych jest Wiarą naszych
dzieci!
3. Polak Polakowi bratem!
4. Co dzień Polak Narodowi służy!
5. Polska Matką naszą, o Matce nie wolno mówić źle!”2
Obchody Dnia Niepodległości na obcej ziemi,
wśród osób niekryjących wzruszenia z powodu
tęsknoty za krajem ojczystym, wyraźnie podkreślających kraj swojego pochodzenia – Polskę i będących dumnymi z jej kultury, tradycji i historii
dla każdego, kto ma okazję w nim uczestniczyć
stanowi niezapomniane chwile, kiedy jest się naprawdę dumnym, z tego, że jest się Polakiem.
Kamila Sierzputowska
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