
Czym jest patriotyzm w XXI wieku? 
Setna rocznica odzyskania niepodległości napełnia dumą i optymizmem, ale także skłania 
do refleksji: co to znaczy być patriotą w XXI wieku? Czy w naszych czasach również żyją 
bohaterowie? Jak szkoła może kształtować postawy patriotyzmu wolnego od fanatyzmu? 

Ważne jest budowanie wśród młodych ludzi postaw świadomych obywateli, „zakochanych” 
w swoim kraju, lecz pragnących dobra nie tylko dla siebie, lecz także dla ludzi żyjących 
wokół. Zaczyna się od codziennych, drobnych spraw: kasowania biletu w autobusie, 
przytrzymania drzwi osobie z niepełnosprawnością, unikania wulgaryzmów, dbania 
o czystość na swojej ulicy, a nawet uśmiechu do sąsiada.To właśnie te zwykłe, codzienne 
zachowania wynikają z podstawowych zasad współczesnego patrioty: uczciwości, 
uważności na drugiego człowieka i jego potrzeby, szacunku do języka i kraju, 
w którym żyjemy.W budowaniu postawy współczesnego patrioty istotna jest ciekawość 
historii swojego narodu i wynikającej z niej kultury, świadomość cech, a nawet kompleksów 
ogólnonarodowych.Spojrzenie na historię własnymi oczami pozwala kształtować 
umiejętność krytycznego myślenia i argumentowania. Pokazuje też, że przeszłość prawie 
nigdy nie jest czarno-biała, ma raczej wiele odcieni. Posiadanie własnego, wynikającego 
z refleksji zdania jest przecież ważnym elementem budowania tożsamości i zdaje się 
bardziej istotne od gromadzenia masy dat i faktów bez umiejętności umieszczenia ich 
w szerszym kontekście. 

Codzienna, konsekwentna aktywność a patriotyzm 

Innym, ważnym elementem dla budowania postawy patriotycznej jest aktywność 
społeczna. Z naszej polskiej historii możemy wyciągnąć wniosek, że mrówcza praca 
bohaterskich społeczników była niezbędnym elementem w drodze do odzyskania 
niepodległości.Walka o wolność nie ograniczała się przecież wyłącznie do ryzykowania 
życia na polu walki. Zaliczała się do niej również sekretna edukacja młodych pokoleń, 
mozolne tworzenie lokalnych organizacji, budowanie solidarności wśród narodu i realizacja 
inicjatyw zmierzających do wspólnego celu. 

Kardynał Stefan Wyszyński, przywołując starożytną maksymę, że zaszczytnie jest umrzeć 
za ojczyznę, dodał: Współczesny patriotyzm to m.in. bezinteresowna pomoc innym 

Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać 
swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, 
trwać, wytrzymać całe lata.Pracowici, konsekwentni, myślący o innych – tacy właśnie byli 
bohaterowie codzienności w przeszłości. Takich możemy spotkać i dziś. Często bliżej niż 
nam się wydaje. Z pewnością każdy z nas może znaleźć przykłady wokół siebie. 

Współcześni bohaterowie to ci, którzy bezinteresownie odwiedzają chorych w hospicjach, 
ale także ci, którzy uczciwie płacą podatki czy zapewniają swoim pracownikom godziwe 
warunki pracy. 


