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O polskości, ojczyźnie, wolności każdy 
może mówić własnym głosem. 

A co gdybyśmy zadali sobie dobrze zna-
ne pytania i spróbowali odpowiedzieć 
na nie na nowo? „Kto ty jesteś?”, „Jaki 
znak twój?” – od ponad 100 lat słyszeli-
śmy wciąż te same odpowiedzi. Książka 
Michała i Joanny Rusinków wywraca do 
góry nogami dawny kanon małego pa-
trioty i sprawia, że wielkie słowa stają 
się bliskie i zrozumiałe. 

Dziecięce wierszyki łatwo zapadają w pamięć. 
Łatwiej je też cytować niż Konstytucję, a czę-
sto zawierają te same prawdy, tylko zapisane  
w inny sposób. 

prof. Ewa Łętowska
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1900 roku Polski nie było na mapie i nie było wiado-
mo, czy kiedykolwiek stanie się jeszcze niezależnym 
państwem. Władysław Bełza zadał wtedy dzieciom 
dziesięć pytań. Odpowiadając na nie, stworzył „Kate-

chizm polskiego dziecka”. Kiedy dorosło pierwsze pokolenie, 
które nauczyło się tych pytań i odpowiedzi na pamięć, Polska 
wróciła na mapę Europy. I dziś świętuje stulecie odzyskania 
niepodległości. 

Kolejne pokolenia przez dekady poznawały te same pyta-
nia i odpowiedzi. „Katechizm…” się nie zmieniał, choć świat 
wokół stawał się inny. I Polska w tym świecie także. Michał 
Rusinek po stu latach zdobył się na to, co trzeba było zrobić 
co najmniej kilka lat temu. Zauważył, że świat się zmienił  
i do jego opisu potrzeba nam czegoś nowego. Nie tyle no-
wych słów, ile spojrzenia z innej perspektywy. 

Wierszyki, zwłaszcza proste i  chwytające za serce, których 
uczymy się w dzieciństwie, zostają z nami przez całe życie.  
I czy tego chcemy czy nie, świat w nich nakreślony towarzyszy 
nam i naszym dzieciom. Dobrze więc, że ktoś próbuje nie tylko 
znaleźć nowe odpowiedzi na stare pytania, ale także zadać 
nowe pytania i poszukać na nie jeszcze nowszych odpowiedzi. 

Chwała autorowi za to z kilku powodów. 
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Za język – piękny i prosty. Za pochwałę flagi, za pochwa-
łę Historii – także tej pisanej przez małe „h”. I za zachwyt 
nad polskimi znakami diakrytycznymi (tymi ogonkami i kre-
seczkami, które tyle kłopotów sprawiają naszym komputerom 
i smartfonom). 

Dziecięce wierszyki łatwo zapadają w pamięć. Łatwiej je też 
cytować niż Konstytucję, a często zawierają te same prawdy, 
tylko zapisane w inny sposób. O tym, czym jest świat, Europa 
i jakie jest w niej miejsce Polski i jej obywateli, napisano dzie-
siątki grubych tomów, po przeczytaniu których czytelnik cza-
sami wie mniej niż przed lekturą. I to czytelnik wyrobiony, bo 
dzisiaj tylko tacy czytają grube książki. Autorzy próbują w nich 
odpowiadać na ważne pytania. Jednak by to zrobić, najpierw 
trzeba znać odpowiedzi na pytania najbardziej fundamentalne: 
„Kto ty jesteś?”, „W co wierzysz?”, „Co komu jesteś winny?”.

Będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli zaczniemy od przedszkola. 
Od pytań i odpowiedzi, które są prawdziwe i oczywiste dla 
każdego przedszkolaka, a o których z wiekiem zapominamy:

„Jestem, jak widzicie, malcem,
należącym – no, wiadomo –
do gatunku sapiens homo”. 

Acus, czyli Ewa Łętowska i Krzysztof Pawłowski
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NA PytANIE, KtO JA JEsteM,
MOgę ODPoWIEdZieć gEsteM

I POKAZać sIEBie PAlCEM.
JEsteM, JAK WIDZiCiE, MAlCEm,
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NAlEżąCyM – NO, WIADOMo –
DO gAtuNKu sAPIENs HOMo. 
JEsteM ssAKIEM (DOsyć MŁODym),
NA CO MAma MA DOWody.
MAm I IMię, I NAZWIsKO,
ADREs. I tO CHyBA WsZystKO.
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lECZ ZAlEży, KtO MNIE PytA.
JEślI PytA MNIE KOsMItA,
MóWIę – ROBIąC DuMNą MINę – 
Mu, żE JEsteM ZIEMiANinem.
JEślI INni ZAś ZIEMiANie
MI ZADaJą tO PytANIE,
ODPoWIAdaM IM OKRZykIEM:
„JEsteM EuROPeJCZyKIeM,
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PRZEDe WsZystKIM ZAś POlAKIEM!”.
JEst WIDOMym tEgO ZNAKIEM
tO, żE JA PO POlsKu gADaM,
Myślę ORAZ ODPoWIAdaM
(Z gŁOsEK śWIstEM I sZElesteM)
NA PytANIE – KtO JA JEsteM.
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