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Patriotyzm to bardzo ważne słowo, mające wiele znaczeń i interpretacji. Dla jednych znaczy
tyle, co symbol Polski Walczącej, noszony na bluzie dresowej, dla innych to posprzątanie grobów
nieznanych żołnierzy na cmentarzu wojennym. Ojczyznę kochać można na wiele sposobów. Jednak
w czasach wolności jest ich zdecydowanie więcej. Nie każdy jest bowiem aż tak odważny, aby brać
udział w walkach zbrojnych i narażać własne życie dla kraju. Cieszę się, że nie żyję w czasach
wojny, kiedy największy podziw budziła taka właśnie odwaga. Smuci mnie jednak to, że przyszło
mi żyć w czasach, kiedy patriotyzm to także nacjonalistyczne marsze niepodległości, zadymy
kibiców na stadionach, czy dresy z nadrukami symboli, które przypominają o niezłomnej walce za
kraj, o historii Polski i jej prawdziwych bohaterach. Taka odwaga budzi moją odrazę.
„Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś
wierzyć i ufać ... „– śpiewał Muniek Staszczyk z zespołem T. Love w piosence „To Wychowanie”.
Bycie patriotą powinno być naszym obowiązkiem. Mieszkamy w Polsce, tu się uczymy, z tym
miejscem wiążemy naszą przyszłość. Nasza miłość do ojczyzny powinna być silna i szczera,
opierać się na dziedzictwie kulturowym i historycznym. Powinniśmy naśladować prawdziwe
autorytety.
Szanujmy naszą historię. To przeszłość ukształtowała świat, w jakim dzisiaj żyjemy.
Powinniśmy ją znać i mówić o niej rzetelnie. Patriotyzm to nie koloryzowanie historii, aby ukazać,
jak potężny jest kraj. Patriotyzm to także przyznanie się do tego, co było złe i nie powinno nigdy
więcej się wydarzyć. Nie burzmy „pomników”, które już nam się nie podobają – niech
przypominają wciąż o tym, czego powinniśmy się wystrzegać. Powtarzajmy prawdę i szanujmy
ludzi, którzy nie boją się wypowiadać jej głośno. Patriotyzm to także szacunek do prawdziwych
autorytetów, wsłuchiwanie się w ich słowa i dążenie do tego, by być do nich podobnymi.
Współczesny patriota powinien swój kraj traktować jako dobro wspólne. Władysław
Bartoszewski pytany w jednym z wywiadów o to, czym jest dla niego patriotyzm, stwierdził, że
ojczyznę się kocha, bo to normalne jak oddychanie. Na tym jednak nie koniec. Wyjaśnił też, że
miłość do kraju to również wspólne działanie dla osiągnięcia lepszych wyników, dobra organizacja
pracy, najlepsze wyniki w handlu, w przemyśle, w transporcie, we wszystkim.
Wspierać nasz kraj można także poprzez zwyczajne, uczciwe życie. Pracując legalnie
płacimy podatki. Dzięki temu nasz kraj się bogaci, ale też rozwija. Przyczyniamy się tym do tego,
aby Polska mogła się zmodernizować i dorównać poziomowi krajów zachodnich. Kupując u

lokalnych przedsiębiorców np. owoce czy warzywa również wspieramy Polskę. Dzięki temu,
przedsiębiorcy nie są zmuszeni wyjeżdżać za granicę. Artyści wykorzystując swój talent, budują
dziedzictwo kulturowe, co wzbogaca wartość kraju w sensie niematerialnym. Możemy dzięki temu
popularyzować polską kulturę. Nasz kraj może pochwalić się wieloma zespołami tanecznymi i
muzycznymi, które godnie reprezentują Polskę i propagują wśród obcokrajowców naszą kulturę.
Wyniki sportowe na arenie międzynarodowej kształtują pozycję kraju w kolejnej ważnej dziedzinie
życia. Pewną formą patriotyzmu jest również kibicowanie drużynom reprezentującym Polskę. Mam
tu na myśli jednak radosny doping na stadionach, a nie wojny kibiców. Uważam, że mimo iż
Polacy są bardzo podzieleni, to właśnie sport potrafi nas połączyć. Patriotyzm to także dbanie o
środowisko. Segregując odpady też jesteśmy patriotami. Nawet zwykłe posprzątanie okolicy to
także forma patriotyzmu, bo przecież ważne jest, aby dbać o naszą „małą ojczyznę” Ekologiczna
postawa jest niezwykle ważna w naszych czasach. To od nas zależy, jak będzie wyglądał świat za
kilka czy kilkadziesiąt lat.
Obecnie wszechobecne są znaki przypominające nam o przeszłości Polski. Można je
zobaczyć na bluzach, czapkach, spodniach, blokach (namalowane sprayem) czy innych budynkach.
Ale czy takie obnoszenie się z historią jest patriotyzmem? Uważam, że nie. Sądzę nawet, że jest to
obelga i brak poszanowania symboli oraz ludzi, którzy je stworzyli. Polska to bardzo specyficzny
kraj. Wielu Polaków wciąż jest uprzedzonych do innych narodów, ale także do swoich rodaków,
często po prostu tylko dlatego, że inaczej patrzą na świat, w życiu kierują się odmiennymi
zasadami, czy po prostu czymś się wyróżniają. Na dodatek taka postawa jest traktowana jako
patriotyczna. Jednak czy nacjonalizm jest patriotyzmem? Według mnie nie. Natomiast na pewno
patriotyczną postawą jest poszanowanie drugiego człowieka i tolerancja, bez względu na wszystko.
Patriotyzm to nie tylko „wielkie czyny”. Tak naprawdę postawę patriotyczną możemy
kształtować przez cały czas. Pomoc starszej sąsiadce z zakupami, wsparcie osób potrzebujących czy
samotnych, kombatantów i weteranów wojennych. Dla nas to chwila, a ci ludzie naprawdę się z
tego ucieszą, nawet jeśli będzie to po prostu zwykła rozmowa. Wielu z nich kiedyś walczyło o to,
abyśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju i nie martwić się o jutro. Może dzięki nim zmienimy swój
światopogląd i zaczniemy doceniać to, co mamy? Przykładem na to jest ogólnopolska akcja
„Paczka dla bohatera”. Zbierane przez wszystkich podarunki trafiają do kombatantów. Ale nie te
paczki są tu najistotniejsze. Kombatanci czekają na wizytę, wyglądają przez okno i często długo nie
chcą „wypuścić” swoich gości.
Przejawem patriotyzmu jest też dbanie o miejsca pamięci. Może czasem warto wybrać się
na pobliski cmentarz i posprzątać groby nieznanych żołnierzy, czy osób zasłużonych dla miasta, w
którym mieszkamy, zapalić znicz. To świetna okazja do refleksji. Ważne jest również uczestnictwo
w obchodach świąt państwowych. Swoją postawa wówczas demonstrujemy, że jesteśmy dumni z

naszego dziedzictwa narodowego. Ważne jest jednak, aby brać udział w tych wydarzeniach, których
uczestnicy głoszą wartościowe poglądy.
Gdy osiągamy pełnoletność, możemy uczestniczyć w wyborach. Interesowanie się sprawami
państwowymi to również przejaw patriotyzmu, bo tak naprawdę to my decydujemy, w jakim kraju
będziemy żyli i kto będzie sprawował władzę. Jest to nasz obywatelski obowiązek. W ten sposób
możemy mieć wpływ na rozwój kraju i to, jakie wartości będą propagowane przez władzę
Patriotyzm to również dbanie o prawa nie tylko nasze, ale i wszystkich ludzi, reagowanie na
krzywdę i pomoc ofiarom na przykład przemocy. W Polsce wciąż za mało mówi się o tej kwestii.
Nasze działania mogą jednak to wszystko zmienić. Nawet zwykłe podpisanie petycji w czyjejś
obronie to patriotyzm.
Sądzę, że ciekawą formą patriotyzmu jest również pomoc placówkom publicznym, które
zajmują się osobami skrzywdzonymi czy po prostu „niechcianymi”. Zarówno zbiórka zabawek dla
dzieci z domu dziecka, czy organizacja koncertu w domu spokojnej starości jest patriotyzmem.
Mimo iż są to działania dla zwykłych ludzi, wiele znaczą i wywołują uśmiech na wielu twarzach.
We współczesnym świecie jest wiele form patriotyzmu. Dla każdego słowo to może
oznaczać całkiem co innego. Będzie też inaczej się przejawiać. Myślę, że jeśli zapytałoby się
kilkuset osób: Czym jest dla Ciebie patriotyzm i jak może się przejawiać, byłoby tyle odpowiedzi,
ilu ankietowanych. Każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej myśli, każdy z nas inaczej patrzy na
świat. Jednak to nie przeszkadza, abyśmy wszyscy mogli być patriotami. Bo tak naprawdę chodzi o
to, aby po prostu być razem i wpływać na przyszłość.

